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JAUNIMAS
JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT

Visų kraštų lietuviškas jaunimas 
intensyviai vykdo pasiruošimą Jauni
mo Kongresui. Birželio 3 0-ji artėja, 
taigi nebetolimas laikas, kai suvažia
vęs jaunimas pradės pildyti paruoštą 
programą ir kalbėti savo rūpimais klau
simais.

Chicagoje jau yra įsijungę arti 
poros šimtų aktyvaus jaunimo, kuris 
atlieka įvairius Jaunimo Kongreso pa
ruošos darbus. Laikas, nuo laiko su
važiuoja II PLJK Komiteto, komisijų 
ir kitų vienetų atstovai padaryti nuta
rimus sėkmingesniam kongreso darbų 
įvykdymui. Dažniausiai po dvi dienas 
užtrunkamuose posėdžiuose čia taria
masi ir išdiskutuojama JK ruošos dar-
bai, planuojama programa, atvažiavu
siems nakvynių parūpinimas, patalpų 
parinkimas ir jų paruošimas parodoms, 
studijų dienoms, stovyklai ir kt. Pro
gramos, peticijų paruošimas, Jaunimo 
Metų komitetų sudarymas, jaunimo at
stovu. išrinkimas, visam šiam darbui 
finansų parūpinimas ir daugybė kitų 
klausimų neateina patys savaime. Vi
sus tuos reikalus tenka išsamiai ap
tarti ir visą tai suplanuoti, kad jau
nimo kongresas praeitų tvarkingai ar
ba su galimai mažesniais trūkumais. 
Tokiems kla-usih-^ " sp,--"'ti jau buvo 
11 visumos posėdžių, sekantis JAV ir 
Kanados atstovų plenumo posėdis įvyks 
Chicagoje sausio 15 ir 16 dienomis. 
Kaip matome Jaunimo Kongreso pa
ruoša reikalauja intensyvaus darbo ir 
lietuviškos visuomenės nuoširdaus 
pritarimo, be ko nebūtų įmanoma užsi
brėžtų planų įvykdyti.

Jaunimo Kongresą globoja Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, kurios pir
mininkas Stasys Barzdukas aktyviai 
dalyvauja JK darbų paruošime, teik
damas savo autoretingus patarimus; 
Jaunimo atstovų komisijai vadovauja 
PLB JS vadovė Milda Lenkauskienė.

Visa II Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso darbų paruošimo vežimą

Latvijos nepriklausomybės šventės minėjime 1971 m. lapkričio 18 d. 
New Yorke Estų namuose susitiko vyriausių organizacijų vadovai. 
Iš kairės: A. J. Anderson, Estų pasaulio tarybos pirmininkas, U. 
Grava, Latvių laisvojo pasaulio Federacijos tarybos pirmininkas, 
dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komiteto pirmi
ninkas.

DIRBA
traukia sudarytas Komitetas ir Komi
sijos. Šį branduolį sudaro: Romas So- 
kodolskis (Prezidiumo ir Komiteto Pir
mininkas), Gediminas Breichmanas, 
Jūratė Čeponkutė, Jūratė Jakštytė, 
Gediminas Kazėnas, Augustas Idzelis, 
Antanas Kalvaitis, Romas Kasparas, 
Jolita Kisieliūtė, Antanas Kizlaūskas, 
Milda Lenkauskienė, Dalia Lukošiū- 
naitė, Andrius Markulis, Algis Modes
tas, Saulius Mikaliukas, Laima Nai- 
nytė, Algis Norvilas, Vita Ruibytė, 
Eugenijus Siciūnas, Juozas Šlajus, 
Nijolė Stakauskienė, Jonas Soliūnas, 
Karina Srugytė, Audronė Tamošiūnai
tė ir Algis Jasaitis.

Sudarytosios komisijos savo dar
bams vykdyti yra išsiplėtusios į di
desnius vienetus. Kai kurios iš jų sie-
kia net iki 60 asmenų. Visam JK ry
šiui palaikyti veikia Būstinė (Jauni
mo centre). Adresas: II Lithuania! 
World Youth Congress, 5620 S. Cla
remont Ave. Chicago, Ill. 6063 6, USA. 
Tel (312) 73 7-3 3 00.

Finansų Komisijai vadovauja žy
mus ekonomistas dr. Juozas Kazickas. 
Adresas: II PLJK Finansų Komisija, 
c/o Neris International Ine., 53 0 Fifth 
Ave., New York, NY 10 0 3 6, USA.

Vienas iš skubiųjų JK darbų yra 
atstovų išrinkimas, Jaunimo Metų ko- 
iiiiičtų nudarymas (daugumoje kituose 
kraštuose jau veikia) ir šiam plačiam 
jaunimo užsimojimui finansų telkimas. 
Dr. J. Kazickas nepajėgs finansų tel
kimo įvykdyti be nuoširdžios viso lais
vojo pasaulio lietuvių paramos. Jau
nimo Metų komitetai turėtų parodyti 
daugiau nuoširdžių pastangų tuomet, 
kai bus renkami peticijos parašai ir 
telkiamos lėšos Jaunimo Kongresui.

Jaunimas pasirinko Šukį ‘ Jaunir 
mo darbas ir širdis - lietuvių tautos 
ateitis!’, tad visakeriopai paremkime 
jų pastangas išlaikyti lietuvišką gy
vybę išeivijoj.

Juozas Šlajus
****

Melbourno ‘Klumpakojo* lenciūgėlis

DIPLOMATIJOS ŠEFO PROTESTAS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
rastas Jungtinių Tautų Gen. Asamb
lėjos pirmininkui dėl tūlo Zenkevičiaus 
vadinamojo ' Lietuvos sovietinės res
publikos užs. reik, ministerio pava
duotojo’ dalyvavimo Asamblėjoje.

Sovietų, Sąjungos delegacijos į 
Jungtinių Tautų. Generalinę Asar. ’ lė- 
ją sąraše yra V. M. Zenkevičiaus pa
vardė su ‘ Lietuvos sovietų socialis
tinės respublikos užsienių reikalų mi
nisterio pavaduotojo’ titulu.

Tai verčia mane pakartotinai kons
tatuoti visuotinai žinomą faktą, būtent, 
kad Lietuva yra karo okupacijoje, ku
ri jai Sovietų Sąjungos smurtu primes
ta ir tebetęsiama prieš lietuvių tautos 
valią. ‘ Lietuvos sovietų socialistinės 
respublikos’ pavadinimas yra sovietų 
vyriausybės vartojamas tikrajai Lie
tuvos padėčiai užmaskuoti.

SOVIETAI PYKSTA

Sovietų spaudoje tebevyksta aš
tri kompanija prieš Vak. Vokietijoje, 
Miunchene, tebeveikiančius ‘ Laisvo
sios Europos Radijo’ ir ‘ Laisvės’ 
(Svoboda) siųstuvus. Puolimus kelia, 
sovietų laikraščiuose ar spaudos agen
tūrose, rusai autoriai, jų straipsnius 
persispausdina respublikinė spauda. 
Radijo veikla dabar dažnai siejama 
su 1972 metų vasarą tame pačiame 
Miunchene numatytomis sporto Olim
piados žaidynėmis. Savo ruožtu rusai 
vis Įkiriau, ypač pernai Bonuos-MasK- 
vos sutartį pasirašius, puola ir įvai
rių tautybių emigrantų veiklą Bavari
jos sostinėje.

L. Burniaševo, APN ('Novosti’) 
agentūros atstovo straipsnis - čia 
vienas būdingesnių pavyzdžių. Jį per
sispausdino vilniškė ‘Komj. Tiesa’. 
Aiškinama, kad vokiečių ‘ revanšistai,

Nauja Federacijos Valdyba
ALK Federacijos suvažiavimas 

įvykęs praeitų metų gruodžio mėn. 
27-28 d. išrinko naują Federacijos 
Valdybą, kuri pareigomis pasiskirstė: 
pirm. V. Laukaitis^ vicejairm. V. Či- 
žauskas, sekretorius V. Žemaitis, iž
dininkas A. Kairaitis, jaunimo reika
lams H. Statkuvienė, nariai - V- Vai
tiekūnaitė, V. Vaičaitis ir J. Jurge
laitis.

Tokiu būdu V.M. Zenkevičius tė
ra sovietų okupacinės valdžios Lie
tuvoje tarnautojas, o jo įrašymas į de
legacijų sąrašą ir dalyvavimas Asam- 
lėjos darbuose aukščiau paminėtu ti
tulu yra nesuderinamas su Jungtinių 
Tautų Statuto dėsniais ir moraliniu 
autoritetu.

Šia proga negalima nutylėti kal
bamo sovietų tarnautojo pareiškimų, 
padarytų atsakant Jungtinių Amerikos 
Valstybių atstovui E.J. Derwinskiui, 
kuris 3-joje Komisijoje kilniai gynė 
teisingą Baltijos Valstybių bylą.

Tie pareiškimai, kurių tikslas 
buvo pirmoje eilėje paneigti prievar- 
tingą Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
nepriklausomybės panaikinimą, yra 
priešingi tiesai ir įžūliai nukreipti 
prieš Jungtinių Tautų orumą.

****

neonacistai ir diversantai’ Olimpiados 
žaidynes sieks panaudoti savo tiks
lams - demonstruoti pretenzijas į že
mes, esančias į rytus nuo Vak. Vokie
tijos sienų, o kiti stiprinsią ' socia
listinių salių šmeižimo kampaniją’.

Rusai apskaičiavo, kad šiuo me
tu Miunchene veikia 87 įvairios orga
nizacijos ir tarnybos, kurių, veikla 
esanti nukreipta prieš komunistines 
(tariama: socialistines sandraugos) 
Šalis. Iš jų: 25 organizacijos veikian
čios prieš Čekoslovakiją, 18 - prieš 
Sovietų Sąjungą, 9 - prieš^Vengriją, 
7 - prieš Rumuniją, 6 - prieš Jugosla
viją, 4 - prieš Rytų Vokietiją, viena - 
prieš Bulgariją.

Esą, Miunchenas neatsitiktinai 
virtęs ‘ šaltojo karo’ centru. Čia įsi
kūręs ir vokiečių politikas F. J. Straus- 
sas ir, rusų nuomone, jis faktiškai pa
vertęs miestą antikomunizmo tvirtove. 
Toliau tvirtinama, kad patys vokiečiai 
siekią būsimą Olimpiadą panaudoti 
antikomunizmo ir revanšizmo propa
gandai/

Burniaševas pabrėžia, kad anti
komunizmo bare ypatingas vaidmuo 
skiriamas minėtiems dviem radio siųs
tuvams. Vak. Vokietijos vyriausybei 
nesenai vieneriems metams prailginus 
siųstuvų veiklą, tai, pagal rusą, esąs 
' iššūkis tiems, kurie kovoja už Įtam
pos Europoje sumažinimą’. Teigiama, 
kad šios stotys kišasi į socialistinių 
kraštų vidaus reikalus... (Elta)
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MENAS GALINGAS
Stovime prieš dideli įvykį. Turi

me galimybę ne tik gražiai pasirodyti 
pries kitus, bet ir patys pasidžiaugti. 
Menas galingas ir stebuklingas, taigi 
panaudokime tą galimybę bendruome
nės konsolidacijai ir ypač savo jau
nimo sutvirtėjimui.

Meno festivaliai Adelaidėje yra 
didelis dalykas visam meno pasauliui. 
Ir mums didelė garbė ir pasididžiavi
mas, kad šiais metais į Adelaidės fes
tivalį yra pakviesti mūsų didieji me
nininkai dainininkai Stasys Baras ir 
Dana Stankaitytė. Krašto Kultūros Ta
ryba pasirūpino, kad visi Australijos 
lietuviai galėtų juos išgirsti. Visose 
didesnėse lietuvių kolonijose bus su
organizuoti koncertai ir susitikimai.

Nėra abejonės, kad kiekvienas 
Australijos lietuvis stengsis tuos kon
certus išgirsti ir pamatyti tuos iški
liuosius menininkus, bet mums reikia 
kad ir kiti musų, kaimynai, musų bo
sai, draugai ir visi tie, su kuriais gy
venime tenka susidurti, kartu su mu
mis galėtų pasidžiaugti toje didžioje 
meno šventėje. Tam reikia ruoštis iš 
anksto: ką pakviesti, ką paraginti, 
kam bilieta.'užfundyti', atsilyginant už 
kitas geradarybes.

Praeitais metais nedidelė Vene- 
cuelos lietuvių kolonija buvo pasikvie
tusi Čiurlionio Ansamblį, šis įvykis 
nuskambėjo per visą Pietų Ameriką 
ir, galima sakyti, per visą lietuvišką
jį. pasaulį, sukeldamas pasididžiavimą 
ir garbę. Ta turėtume padaryti ir mes 
su Baro-Stankaitytės koncertais. Tik 
reikia tam ruoštis ir ruoštis visiems, 
nes čia yra visų mūsų reikalas, išei
kime bent kartą iš to apsnūdimo, is 
tos apatijos, kuri mus veda į stagna
ciją ir mirtį.

Gerai žinome, kad galvodami ir 
planuodami, jei nedirbsime, nieko ne
padarysime. Darbas yra kultūros pa
grindas. Ką esame sugalvoję ir nu
sprendę, tą ir padarykime. Tas galioja 
visiems - ir rengimo komitetams, ir 
eiliniam koncerto klausytojui. Kiek
vienas turime pareiga sau ir savo tau
tai, kol tebesiskaitome esą lietuviais.

****

Mrs. Elena Dainius
Gruodžio 14 d. Adelaidės laikraš

tis The News įsidėjo p. Elenos Dai
nienės nuotrauką prie jos pačios gra
žiai šiaudeliais išpuoštos Kalėdų eg
lutės ir plačiai aprašė Lietuvos šven
čių papročius rengiant kalėdines eg
lutes ir marginant Velykų margučius.

Tai gražus kultūrinis įnašas į jau
nos Australų tautos gyvenimą.

****

Kalėdų ir Naujų Metų proga Vliko 
pirmininką dr. J.K. Valiūną pasveiki
no JAV Prezidentas R.M. Nixon ir Po
nia Nixoniene. Taip pat sveikino ir 
New Yorko valstijos senatorius James 
Buckley.

(ELTA)
Mūsų Pastogė Nr.4, 1972.1.3 1 psl.2

Gerb. Redaktoriau,
Per praeitas Velykas Melbourne 

Studijų Dienose Dr. Skapinskas iškė
lė sumanymą steigti piršlybų biurą. 
Tą sumanymą teisininkas Mikaila stip
riai parėmė.

Kaip pensininkas turėdamas lai
ko pasivažinėju. Jau iš kelių lietuvių 
kolonijų tautiečiai ir tautietės įteikė 
man savo fotografijas prašydami kad 
papiršliaučiau.

Žmogus ne prekė ir todėl pagal 
fotografiją bei aprašytas ypatybes nė
ra įmanoma išsirinkti. Reikia viens 
kitą pamatyti, pasikalbėti, bei tūlą 
laiką pabendrauti.

Keletos mūsų tautiečių toks nuo
širdus noras susirasti sau lietuviškas 
žmonas ir vyrus mane paskatino vėl 
priminti, kad dr. Skapinsko sumanymas 
būtų įvykdytas. Per ateinančias Ve
lykas vėl Melbourne organizuojamos 
lietuvių studijų dienos. Studijų dienų 
organizatoriai, t.y. ALB Melbourne 
apylinkės valdyba, nedelsdama turėtų 
kviesti visus vienišus ir vienišas per 
ateinančias Velykas atvažiuoti į Mel- 
bourną į specialiai rengiamą susipa
žinimo vakarienę. Po tos vakarienės 
jos dalyviai galėtų išsirinkti organi
zacinį komitetą organizavimui lietu
viškų piršlybų biurą.

.Ateityje tie lietuviškų piršlybų 
biurai tampriai bendradarbiaudami tik
rai būtų naudingi lietuvybei ne tik tau
tiškai, bet ir ekonomiškai. Nes tie biu
rai padėtų lietuviams iš skurdesnių 
kraštų persikraustyti į turtingesnius 
kraštus, pav. iš Pietų Amerikos į Aus
traliją.

Su pagarba 
Jonas Normantas, Melbourne 

_ ****

RUSIŠKASIS IMPERIALIZMAS

' ‘ El Universal”, Caracas mies
te, Venecueloje, leidžiamas dienraštis 
praej. metų gruodžio 21 d. paskelbė 
dar vieną Vie’ri Lodovico Pericoli 
straipsnį apie Kiniją bei jos domesį 
ne tik Ukrainai, bet ir Baltijos valsty
bėms.

Autorius Pericoli pažymi, kad 
Kinija, vykdydama Sovietų Sąjungos 
skaldymo politiką, moraliai bei ma
terialiai pradėjo remti įsikūrusį Tau
tini. Ukrainos Frontą. Jis kurstąs vi
sus ukrainiečius tiek į Sibirą depor
tuotus, tiek ir savo krašte gyvenan
čius - atsipalaiduoti nuo Maskvos bei 
sukurti Socialistinę ukrainiečių, vis
iškai nepriklausomą nuo Maskvoš val
stybę.

Autorius mini to Fronto išleista 
Manifestą , kuriame iškeliamas reika
las visiškai atsiriboti nuo Maskvos. 
Ten dar nurodoma, kad imperialistai 
rusai buvo užėmę (okupavę) Suomiją 
bei savo tikrom kolonijom pavertę 
eilę Europos tautų, sunaikindami Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklau
somybes. Be to, rašo Pericoli, sovie

Pone Redaktoriau,
Mūsų geelongiškių lietuvių ka

daise buvę geri santykiai pairo ir iki 
šiol mes jų negalime atstatyti į nor
malų kelią. Ne tik vyrai nesutaria, bet 
ir mes moterys. Nuo ano nelaimingo 
susirinkimo (1971.6.6.) per daug įsi- 
pykome ir laikas būtų pradėti ieškoti 
būdų kaip sueiti į bendrą kalbą. Jokie 
nutarimai, paaiškinimai ir kitokie ofi
cialūs pareiškimai mums negalioja 
kol mes esame piktos ir nenorime vie
nos su kitomis kalbėtis, o kalba rei
kia pradėti.

Man atrodo, kad geriausias būdas 
kalbai pradėti butų dabartinės Moterų 
Draugijos Valdybos atsistatydinimas 
ir naujos valdybos išrinkimas be jo
kios pašalinės įtakos. Kokia toji vai
dyba būtų .nesvarbu, svarbu kad ji bū
tų visų išrinkta ir todėl visų pripažin
ta kaip autoritetas. Pasibaigtų moterų 
pykčiai ir nesutarimai, o su tuo ir vy
rai surastų bendrą kalbą. Ir geelongiš- 
kiai vėl grįžtų į kūrybingą ir darnų su
gyvenimą.

Su aukšta pagarba
Irm. Gailiuvienė, Geelong

****

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PEK 

TAUTOS FONDĄ MŪSŲ 
LAISVES KOVAI!

tai ne negalvoja grąžinti Kinijai rusų 
carų okupuotas žemes. Manifeste dar 
teigiama, kad Rusija tylomis ruošia 
naujas agresijas prieš Rumuniją, Al
baniją ir Jugoslavią.

Toliau pažymėta: per vieną pa
bėgėlį lietuvį, kuriam pavyko iš Sibi
ro pasprukti pro Iraną, jam ištisus me
tus keliavus sovietų teritorija, pavyko 
patirti, kad net rusiškos Sibiro tauty
bės žvelgiančios į Kiniją kaip į savo 
išsigelbėjimą, tuo tarpu, kai Sovieti- 
jos rusai reiškią nerimą. Be to, Lie
tuvoje, kaip ir kitose Baltijos valsty
bėse, pastebima auganti simpatija, 
net ir komunistų partijos narių tarpe, 
Rumunijai, lygiai, kaip prieš tai bu
vusios reiškiamos simpatijos Čekos
lovakijai bei buvusi rodyta pagarba 
Jugoslavijai. Atrodo, kaip teigia Peri
coli Venecuelos dienrašty, kad Rytų 
Europa (čia turima galvoje komunisti
niai kraštai - E. Inf.) šiandien žvel
gia į Kiniją su augančiu nepasitikėji
mu, lygiai kaip toji Europos dalis 
panašiai žiūrėjo į pokarine. Europą bei 
JAV-bes, vedusias šaltąjį karą.

(ELTA)

pirmininkas.

' ‘ Pagerbtas Balkūnas” - tokios 
antraštės žinia paskelbė š.m. gruo
džio 19 d. milioninio tiražo ‘ ‘ Daily 
News” New Yorke. Nurodyta, kad 
Viešp. Atsimainymo parapijos Mas- 
pethe klebonas prel. J. Balkūnas Po
piežiaus Pauliaus VI-jo pagerbtas, 
Balkūnui suteikus apaštališkojo pro- 
tonotaro vardą. Dienraštis pažymėjo, 
kad prelatas buvo pagerbtas, įvertin
ant jo ‘ ‘ didžiules pastangas, per ke
lis dešimtmečius, dirbant lietuvių tau
tos ir lietuvių JAV-se labui.” Prel. 
J. Balkūnas ta proga buvo pagerbtas 
ir Vliko Sėime, Detroite, gruodžio 4d.

(ELTA)

MELBOURNO LIETUVIU KLUBAS

Pranešame, kad ruošiamės išduo
ti paskolas lakštus visiems, kurie pa
skolino Klubui nemažiau $10.00. Lie
tuvių namuose, skelbimų lentoje iš
kabinti skolintoj ų sąrašai nurodant 
paskolos dydį.

Prašome iki š.m. "balandžio mėn. 
1 d. pasitikrinti sąrašuose paskolos 
sumą ir esant kokiems netikslumams 
kreiptis pas klubo iždininką Vincą 
Ališauską. Primename, kad į paskolos 
sumą neįeina aukos.

Namams aukojo:
1. Lietuvių Dienų K-tas Melbourne- 

$40 0.0 0.
2. Mleb. Lietuvių Studentai $10 0.0 0.
3. Melb. Liet. Kat. Mot. D-ja $10 0.0 0
4. A.J. Klupšai - $10 0.0 0
5. V. Makarevičius - Beechworth - 

$10 0.0 0.
6. Surinkta Coop. "Talka" vakarienės 

metu $93 .0 0.
7. Vietoj vainikų a.a. E. Kybarto at

minimui $40 .0 0.
8. Vietoj vainiko a.a. Reimerio atmi

nimui $40 .0 0.
9. M. Mockevičius - $60.0 0.

Po $3 0 J. Šniras ir A. Reimerie- 
nė. Po $25 J. Plečkaitis ir L.E. Ch- 
mieliauskai. Po $20 R. Ragauskas, 
R. Kačerauskas, J. Vąliauga, B. Va
nagas, B. Vingrys ir Žemkalnis.

Po $10 J.J. Valaičiai, J. Anta
naitis, S. Šeduikis, J. Rūkas, A.V. 
Baltrukoniai, S. Stankūnavičiūs, S. 
Eimutis, A. Mikaila, J. Keblys, A. 
Lastas, V.M. Kaulėnai, A. Bučinskas 
ir V. Dumskis.

Po $6.0 0 B. Duoba ir M. Opona- 
vičius.

Po $5.0 0 P. Sekas, P. Tverijo- 
nas ir V.T.A. Lane. M. Burablys $4.00 
ir K. Šlika - $2.0 0.

Visiems skolintojams ir aukoto
jams nuoširdus ačiū. Paskolos ir au
kos priimame ir toliau. Jas galima į- 
mokėti kiekvienam Tarybos nariui, 
sekmadieniais prie Lietuvių bažny-, 
čios Karoliui Prašmutui ir Lietuvių 
Coop. TALKA darbo valandomis Ignui 
Aleknai. Raginame visus klubo narius 
susimokėti nario mokestį, kuris nuo 
šių metų yra $4.0 0. Kviečiame visus 
tautiečius įstoti nariais. Visiems lie
tuvių namų durys atviros, visi turime 
juos ir remti.

M.L.K. Taryba.
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Dainos Sambūrio choristei - pianistei 
p-lei ERNAI DECKYTEI ir p. Algiui DUONIUI, sukarus šeimos 
židinį gražiausio gyvenimo linkime

Dainos Sambūris

Korporacijos ROMUVOS Lituanistinio Lavinimosi Fondo piniginės atskaitomybės 
patikrinimo

aktas

1971 m. gruodžio mėn. 8 d., ALB Melbourne Apylinkes Kontrolės Komisija: Ignas 
Alekna, Liudas Barkus ir Jonas Meiliūnas, Korporacijos Romuvos vadovybės pa
kviesta, dalyvaujant jos iždininkui Henrikui Antanaičiui, patikrino minėtos Kor
poracijos Lituanistinio Lavinimosi Fondo piniginę atskaitomybę.
Patikrinusi kasos knygos Įrašus nuo 1970 m. gruodžio mėn. 23 d. iki 1971 m. 
gruodžio 3 d. su pajamas bei išlaidas pateisinamais dokumentais rado:

Pajamos Išlaidos
1. Gauta aukų iš pavienių asmenų bei lietuvių organizacijų- 1,476.0 0
2. Gauta už parduotas lituanistines knygas ir žodynus 3 3 3.00
3. Duodant skaityti knygas gautas užstatas jas grąžinus, už

statas skaitytojams grąžintas 20.0 0 20.0 0
4. Gauta už laikomus banke pinigus palūkanų 14.63
5. Išleista turtui ir mokslo priemonėms pirkti 73 5.53
6. Sumokėta už lituanistiniam mokymuisi pirktas knygas 573.0 9
7. Mokėta Monash Universitetui už naudojimąsi kalbų mokslo

labaratorija 90 .0 0
8. Pažangesniems mokiniams išmokėta premijų ir mokestis uz

egzaminus 85.40
9. Raštinės ir administracijos išlaidos 128.84

Viso 1,843.63 1 .,632.86
Liko kasoje 1971.XII.3. 210.77

Balansas 1,843.63 1,843.63
Kasos knygos Įrašai atitinka pajamas ir išlaidas pateisinamus dokumentus. At
skaitomybė vedama bei jos dokumentai tvarkomi pavyzdingai.

Melbourne Apylinkės Kontrolės Komisija 
pas. Ig. Alekna .. pas. L. Barkus , pas. J. Meiliūnas

ALB Krašto Valdybos p-kas V. Neverauskas su Perth’o Apylinkės 
Valdyba. Iš kairės: A. Dzemionas, kasininkas; V. Lukošius, sek
retorius; A. Klimaitis, vicepirmininkas; V. Neverauskas, Kr. Valdy
bos p-kas; O. Liutikienė, Apyl. p-kė; E. Stankevičius, jaunimo ir 
kultūros vadovas.

REIKŠMINGI ŽODŽIAI JAUNIMUI
Čia patiekiame dviejų mokytojų 

pasakytus reikšmingus žodžius mūsų 
jaunimui, baigiant mokslo metus,Lie
tuvių Kalbos Kursuose Melbourne. 
Juos išgirsti turėtume visi, nes jie at
skleidžia dideles pastangas ir pasi- 
aukavimą tų jaunuolių ir mokytojų., ku
rie dirba tyliai bet reikšmingai lietu
vybės išlaikymo darbą.

Žemiau patiekiame kalbų santrau
kas.

Mokytojas Petras Songaila
- Aš noriu taip pat pasveikinti 

ir lietuvių jaunimą,kuris padarė Aus
tralijoje pirma, užuomazgą lietuvių kul
tūros klestėjimui.

Jus turite didžiuotis, nes tas yra 
reikšmingas istorinis Įvykis.

Jus taip pat turite didžiuotis, kad 
jus esate senos lietuvių kultūros pa
veldėtojai.

Lietuva turi reikšmingą istoriją.
Amerikoje negrų vadai apgailes

tauja, kad jie neturi istorijos. Jie su
pranta praeities reikšmingumą ir sten
giasi iškelti praeitį visokiais išve
džiojimais.

Jums to nereikia daryti, nes lie
tuvių istorija tą pati parodo.

Jeigu jūs atsisakytumėte savo 
paveldėtos kultūros ir norėtumėte pa
sisavinti tik svetimą jūs būtumėte li
goniai, nes jūs būtumėte paveldėję iš 
jūsų tėvų tik fizini pavidalą kuris ne
turi dvasios.

Gal būt kada jūs esate dar jauni, 
jūs pilnai to nesuprantate. Tas gal 
būt tik jums paaiškės kai jūs užaug
site. Tada jus būsite dėkingi jūsų tė
veliams, kad jie jus skatino eiti Į lie
tuvišką mokyklą.

Lietuvių kalbos kursai šiais me
tais praėjo su didesniu pasisekimu 
negu mes tikėjomės.

Oficialus pripažinimas tų kursų 
pastatė lietuvių kalbą lygiagrečiai su 
kitais dėstomais dalykais australų 
mokyklose ir davė lietuvių jaunimui 
suprasti lietuvių kalbos reikšmę.

Gavimas kalbos labaratorijos Mo- 
našo universitete iškėlė lietuvių kal
bos vardą, net dar daugiau kaip kitų 
kalbų dėstomų toje pačioje mokykloje.

Paruošimas lietuvių kalbos pro
gramų kalbos labaratorijai pareikala

vo iš manęs daug šalutinio darbo, o 
taip pat ir iš mokinių daugiau pasi
šventimo.

Aš noriu pagirti tuos tėvus, kuri e 
po sunkaus dienos darbo neatsisaky
davo atvežti savo vaikus kiekvieną 
antradienį i Monašo Universitetą.

Aš noriu pastebėti, kad tie stu
dentai . kurie reguliariai lankė kalbos 
labaratorija .išmoko geresni kalbos iš
tarimą, negu tie kurie jos nelankė.

Žinoma, daug kam buvo neįmano
ma, nes labai toli gyvena nuo Monašo.

Jeigu atsirastų tėvu, ir studentų, 
kurie yra suinteresuoti ir nėra matę 
kaip ta kalbos labaratorija veikia.aš 
mielai sutikčiau vieną, dieną dar ato
stogų metu atvažiuoti i Universitetą 
ir parodyti kaip ten mokoma.

Taip pat mes turime naujų moky
mo priemonių ir šeštadienio klasės 
pamokoms.

Šiais metais mes neturėjome už
tenkamai laiko paruošimui programų, 
bet yra numatyta, kad ateityje lietuvių 
kalbos kursai bus dėstomi su moder
niškiausiomis priemonėmis ir moder- 
niškiausiais metodais.

Taip pat yra daroma žygių įsteig
ti akademini lietuvių kalbos kursą Mo
našo Universitete.

Yra jaučiama, kad susidomėjimas 
lietuvių kalba yra didelis ir pasiseki
mas turės būti užtikrintas.

Lietuvių jaunimas ir jų tėvai turi 
didžiuotis tokiais pasisekimais ir rem
ti tą kursą, nes tai yra lietuvių kultū
ros branduolys pripažintas svetimtau
čių tolimame krašte.

Mokytoja p. A. Karazijiene
Mieli susirinkusieji,

įvairiems žmonėms buvo dėkota, 
bet svarbiausi buvo praleisti. Aš no
riu padėkoti mūsų mokiniams.

Tik pagalvokite - tie, kurie pa
siryžo lankyti tuos kursus, turėjo pa
aukoti kiekvieną šeštadienio rytą, at
sikelti anksti, nes 9.15 jau prasideda 
pamokos. Ir vis dėlto, nežiūrint viso
kių užsiėmimų ar vakarojimų, jie su
sirinkdavo kiekviena, šeštadieni.

Dalis mokinių lankė australiškos 
gimnazijos ketvirtą arba penkta, klasę, 
ir jiems penktos klasės pažymys buvo 
ne pro šalį, bet įstodami jie nežinojo, 
kad kursų pažymys bus oficialiai pri
pažintas - tas paaiškėjo metu bėgyje.

PERTH’AS
Nuo ano pirmojo Simo Narušio at

silankymo i Vakarų Australiją Perth’o 
lietuvių veikla žymiai pagerėjo. Ypač 
iškilo mūsų jaunimas savo tautiniais 
šokiais, susiorganizavę ramovėnai pa
rėmė jaunimo veiklą ir taip nedidelė 
lietuvių kolonija atgijo. Praeitais me
tais lankėsi ALB Krašto Valdybos 
pirm. p. V. Neverauskas, kuris taip 
pat mūsų veiklą gerokai pagyvino. 
Šiais metais mūsų jaunimas ruošiasi

Dalis mokinių buvo studentai ar 
net baigę universitetą, ir jiems tas 
pažymėjimas iš viso jokios reikšmės 
neturi, bet jie Įstojo todėl... aš tikiu, 
kad viena iš priežasčių buvo noras 
pasitobulinti lietuvių kalboje, - bet 
taip pat jie suprato, kad nesvarbu ko
kia puiki būtų programa, ar kokios mo
kytojų pastangos, kursų negalima pra
dėti be tam tikro mokinių skaičiaus. 
Mums reikėjo to skaičiaus, kad galė
tume įrodyti, jog kursai gali šio to at
siekti.

Jie sudarė tą skaičių, net neži
nodami ko tikėtis, ir už tai jiems ačiū.

Dabar del kursų. Oficialiai tai 
yra svetimos kalbos kursas. Pagrin
dinis pasikalbėjimas, paaiškinimai 
vyksta anglų kalba. Kaip gi aš galė
jau laikytis tokio lygio, kad mano vi
si mokiniai laisvai kalbėjo lietuviš
kai, tegu ir su klaidom, visi laisvai 
skaitė ir viską suprato?!

Dabar, kai egzaminai išlaikyti, 
aš galiu prisipažinti, kad nors pažy
mėjimai bus ‘Leaving Certificate’, 
bet kursas daugeliu atžvilgiu buvo 
‘ matriculation’ lygio. Tokiu būdu per 
metus pasispaudę, visi egzaminus iš
laikė ir net žemiausias pažymys buvo 
77%.

Sekančiais metais turėsime * ma- 
tric’ grupę. Pripažinimo tam egzami
nui dar neturime, bet žinodami p. Stan- 
kūnavičiaus energiją ir sumanumą, 
esu tikra, kad gausime.

Tikiuosi, kad pripažinimo netu
rėjimas neatbaidys tų, kurie kitais me
tais ketina tame kurse būti.

PABALTIEČIU MOTERŲ IEŠMINĖ

Pavasariškai maloni popietė.
Ponų Pacevičių puošnios sodybos 
vartai plačiai atkelti. Renkasi pa- 
baltiečių motery lietuviškoji grupė 
pasidalinti įspūdžiais, pasitarti 
grynai lietuviškoje aplinkumoje ir 
pasidžiaugti savo nuveiktais dar- 

p. Borjero nuotraukoje iešminės dalyviai prie eglutės.
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atvažiuoti į Lietuvių Dienas, kurios 
vyks metų pabaigoje Sydnėjuje.

Šiais metais sueina 10 metų kaip 
įsisteigė Perth’e LVS Ramovė. Ruo
šimos paminėti Skyriaus sukaktį kuo 
iškilmingiau, kad visi tautiečiai ga
lėtų dalyvauti iškilmėse.

Skyrius Įsteigtas 1962 m. balan
džio 1 d., taigi apie tą laiką ir švę
sime jubiliejų, bet apie tai bus dar 
plačiau pranešta spaudoje.

A.K.****

bais mėty bėgyje. 0 džiaugtis yra 
tikrai kuo. Maža motery grupė ku
pina ryžto be jokių pretenzijų iš 
savo kuklių sutaupy paskyrė abiem 
lietuviškom mokyklom po Š2E'. Kaip 
dešimtys kitų organizacijų su la
bai skambiais vardais to nepajie- 
gė padaryti per dešimti mėty. Pa
ties atsakingiausio darbo - čirški
nimo dešrelių ir įvairaus pavydalo 
mėsos gabalų ėmėsi pats šeiminin
kas inž. Pacevičius. Jam vikriai 
asistavo J. Mockūnas. Visokio stik
luose laikomo turto prievaizda bu
vo J. Dainius. Solistė G. Vasiliaus
kienė nupasakojo savo Įspūdžius 
patirtus mineralinių vandeny koror- 
te Viktorijoj. (Sakykim Birštone). 
Kad moteriškam sutvėrimui nebūty 
nuobodu tuo rūpinosi p. Borjeras. 
Visokį alasų nustelbdavo šeiminin
kų vyno rūsio dury ąirgždėsys, ku
rios buvo nuolat varstomos, puoš
niai apsirengusios Dr. Pacevičie- 
nės rūpeščiu. 0 jau vardų, spalvų 
ir skonių įvairumėlis. Mano papras
tam gomuriui buvo sakyčiau tikra 
šventė. Pačiame įkarštį susirinko

me visi prie gerai paaugėjusios ir 
papuoštos eglutės kitame sodybos 
kampe. Atėjo Kalėdų senis pasi
puošęs Fidži salos policininko si
jonu ir medine maske paslėpęs vei
dų. Visi dalyviai buvo apdovanoti 
kukliomis dovanėlėmis. Jaunimas 
tuoj pastebėjo, kad už maskės slė
pėsi malonaus šeimininko inž. Pa- 
cevičiaus veidas. Vyriausias subu
vimo bosas ponia B. Mockūnienė 
pranešė, kad įstojo dvi naujos na
rės: p.p. Borjerienė ir Radzevičie
nė.

Paskiausiai atvykę ponai L. ir 
Z. Martinkai dūsavo, kad iešminė 
pergreit pasibaigė. Taigi šiuo ma
loniu subuvimu, tarp saulės, pal
mių ir gėlių prasidėjo Adelaidės Ka
lėdinių linksmybių darbymetis.

\ 1. Dumčius****
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’AUŠROS’ TUNTE PASIŽVALGIUS
ŠATRIJIEČIIĮ METINĖ SUEIGA

Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
Būrelis š.m. sausio 9 d., ‘Gintaro’ 
stovyklos rajone Įvykusioje metinėje 
sueigoje išsirinko nauja, būrelio va
dovę - v.s.sl. Juliją Bogužaitę. Savo 
pavaduotoja ji pasiskyrė v.s.sl. Liu
dą, Apinytę, iždininkę - v.s.sl. Rasą 
Zinkutę. Tą pačią dieną vyr. skautes 
Įžodį davė v.s.kand. Elena Kiverytė.

Būrelis šiuo metu turi 15 vyr. 
skaučių ir 4 kandidates.

SKAUTU. VYČIU SUEIGA
Sk. Vyčių Geležinio Vilko Būre

lio sueiga Įvyko sausio 9 d. Inglebum. 
Sueigos metu būrelio vadu išrinktas 
s.v.sl. R. Bukevičius. į būrelį kandi
datais priimti 3 nauji broliai, taip, 
kad kandidatų skaičius pakilo iki aš-
■tuoniu. Dalis kandidatu, talkinami 
skautininkų V. Bukeviciaus, A. Jakš
to ir B. Žalio smarkiai ruošiasi egza
minams.

ATSISTATYDINO ‘ AUSROS’ TUNTO 
TUNTININKAS

Mus pasiekusiomis žiniomis Syd- 
nejaus ‘ Aušros’ tunto tunt. ps. Vyt. 
Deikus iš pareigu atsistatydino.

Nauju tuntininku yra skiriamas 
ps. Balys Barkus.

****

SKAUTU IŠKYLA į NERINGĄ.
Turiu iš anksto skaitytojus įspė

ti, kad žodžiu ‘ Neringa’ reikia supras
ti ne tą siaurą žemės ruožą, kuris yra 
prie Klaipėdos, Lietuvoj, bet Albino 
ir Rūtos Pocių nupirktą žemės skly
pą 10 0 mylių nuo Melbourne. Virš 
10 0 hektarų nuošalioj vietoj miškin
go ir kalnuoto - giliais slėniais iš
raižyto žemės ploto, kur dar nesunku 
pamatyti kengūrų, triušių, vombatų ir 
kitų gyvių. Ten puikios stovyklavimo 
galimybės, nes dažniausia čia saulė
tos, giedrios dienos, grynas oras, o 
šiuo metu, p. Pociui įrengus keturias 
užtvankas, yra geros maudymosi ga
limybės. O svarbiausia, kad tos far- 
mos savininkai visada mielai laukia, 
ir mielai priima bet kokius lietuvius 
stovyklautojus, nereikalaudami jokio 
mokesčio.

Gruodžio 18 ir 19 d. Džiugo tunto 
tuntininkas Stasiliūnas suorganizavo 
pirmą didesnę skautų ir tėvų iškylą 
į tą‘Neringą*. Truputį ilgas 10 0 my
lių kelias, bet dabar, daugeliui turint 
savo automobilius, per 2-3 vai. leng
vai įveikiamas. Todėl suvažiavo net 
15 mašinų su arti 10 0 žmonių - skau-

Ponų Baltučių s’eima ruošiasi pusryčiauti Neringoje.
Nuotrauka N. Butkūno
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tų. Prasidėjo ten iki tol neregėtas ju
dėjimas: palapinių statymas, šaudy
mas į taikinius, ilgų distancijų pasi
vaikščiojimas bei vėžiavimas.

Saulei nusileidus visi stovyklau
tojai pasiskirstė į dvi grupes - vieni 
prie skautiško laužo, kiti (senesnio 
amžiaus) ponų Pocių saliukėje apsė
do stalą su gausiais užkandžiais. 
Prie stalo dr. Didžys iškilmingai pa
reiškė, kad ši proga sutampa su p. Po
ciaus vardinėmis. Todėl buvo sugie
dota jam ir jo gerai šeimininkei ilgiau
sių metų, o pasirodžius akordionistui 
Aranauskui, buvo net smagiai sudai
nuota ir pašokta.

Per tas dvi dienas girdėjosi vien 
tik lietuvių kalba, lietuviu dainos, o 
iškelta lietuviška trispalvė tarsi sakė 
kad čia lietuviškas kampelis austra
liškoj žemėj.

N. Butkūnas
****

' GINTARO’ STOVYKLĄ APLANKIUS
Šlamščia lietuviškas ‘ Aušros’ 

stovyklavietės miškas Ingleburn’e 
(NSW), siūbuojamas lengvo australiš
kos vasaros vėjelio. Stovykloje tylu, 
tik pora vienišų skautukų Žalgirio 
draugovės rajone akmenukus skaldo, 
papuošalus aplink palapine atnaujin
dami, tik už krūmo užlindę, lyg gan
drai ant uolos pasilipę, rankomis ske- 
ryčiuoja brolis Romas su sese Julija 
laužo programa berepetuodami, tik vir
tuvėje puodų ir petelnių skambesys 
primena, kad dvi darbščiosios bitelės ■ 
ponios Aldona ir Emilija - stovyklau
tojų pilvais rūpinasi... Visų kitų - ne 
kvapo. į upę maudytis išvažiavę.

Apsuku ratą pro abi susiglaudu
sias sesių ir brolių pastovykles. Vie
tos, tinkamos palapinių statymui sto
vyklavietėje ne tiek daug - tai pala
pinės netoli viena kitos. Tai šen, tai 
ten kaba užrašas - ‘Šešupės d-vė’, 
‘ Žalgirio jd-vė’ ir kt. Kuklus akmeniu
kų pagražinimai prie palapinių ir vė
liavų aikštelėje (tiesa, administraci
niame rajone vienas kampelis buvo 
labai žaviai papuoštas samanų orna
mentais, bet kiek teko nugirsti tai bu
vęs vieno vyresniųjų darbas!..). Šie
met nedaug pionierinių Įrangų, nes 
stovyklautojai, daugumoje, labai jau
ni, o vyresniųjų pagelba - skautininkų 
sk. vyčių ir vyr. skaučių- labai men
ka; daugumas arba dirba ar kitaip už
siėmė.

Stovykla prasidėjo sausio 3 d. 
ir baigsis sausio 14 d. Stovyklai, pa
vadintai ‘ Gintaro’ vardu, vadovauja 
s.v.sl. R. Bukevičius, jam talkinin
kauja s.v.pl. R. Badauskas, s.v.kand.

Stovyklaujame užkandžiaujame

K. Kazokas ir s.v.kand. R. Milašas. 
Mergaičių pastovyklei vadovauja v.s. 
pi. E. Kiverytė. Stovyklos globėjas - 
p. Kavaliauskas. Ūkių rūpinasi p.p. 
A. Jablonskienė ir E. Šliogerienė. Sto
vyklautoju apie 47. Savaitgaliais šis 
skaičius gerokai padidėja atvykstant 
pastovyklauti sk. vyčiams bei vyr. 
skautėms. Tada ir svečių susirenka.

Grįžta is paupio stovyklautojai 
ir tuoj sėdasi už stalų valgykloje pa
vakariams. Po to - pamaldos, kurias 
atlaiko atvykęs kun. P. Martūzas.

Šiandien (9.1.72) kulminacinė die
na - vėliavų nuleidimo ceremonijų me
tu įžodį duoda visa eilė jaunųjų ‘ Auš
ros’ tunto narių; jaun. skautės - Ja
ne Dambrauskaitė, jaun. skauto - Ri
čardas Šliteris ir Edvardas Dambraus
kas, skauto - Vytautas Motuzas, Po
vilas Dambrauskas, Jonas Barila ir 
Antanas Kavaliauskas. Keli išlaikė 
į aukštesnius patyrimo laipsnius ar 
įsigijo specialybes - populiariausios 
iš jų, atrodo, buvo virėjo (3), lauža- 
vedžio (3) ir taut, šokių šokėjo (1). 
Ta proga sveikinimo bei padėkos žo
džius pasakė Rajono Vadas, s.A.Jakš
tas, vadeiva - ps. R. Cibas ir tunt. 
- ps. V. Deikus.

Būti stovykloje svečiu - neapsi
moka. Jautiesi čia nereikalingas, pra
šalaitis. Kas kita stovyklautojui! Jis 
čia trumpam laikui susikuria savitą, 
savarankų, pusiau primityvų gyvenimą. 
Jį čia jungia bendri darbai, draugai, 
užsiėmimai, bendra disciplina. Tad 
nestebėtina, jei jaunieji, atvykę tik 
3-5 dienoms likosi čia iki stovyklos 
pabaigos. Jie čia pasijuto savo vie
toje.

Tad paragavę stovyklinės vaka
rienės (kuri buvo tikrai puiki), pasu
kome savo Holdenuko link. O iš lau
žavietės jau sklido jaunųjų triukš
mingas juokas, rinkosi artistai ir ar
tistės, kuriais čia bus kiekvienas sto
vyklos narys.

v.s.B.Ž.
****

RYTAS STOVYKLOJE
(iš dienoraščio 1972.1.8.)

Nubudau pažadintas paukščių 
giesmių ir kukaburų skardaus juoko. 
Valandėle, drybsojau lovoje ir klausiau
si paukščių garsų ... Jie buvo nuos
tabiai gražūs. Kanarėlės miškų, de
vynbalsės , strazdai, kas daugiau ga
lėtų būti?

Australijos paukščių nedaug pa
žįstu ir dar niekados per tuos 22 me
tus nebuvau girdėjęs tokio paukščių 
čiulbėjimo, kaip šitą ankstyvąjį ryta 
Ingleburn'o stovykloje.

Lakštingalos Australijoje tikrai 
nėra, bet kad tiek daug giesmininkų 
būtų, tai negalėjau įtikėti. Atsikėliau 
ir išėjau pasidairyti po mišką, kaip 
tie maži paukšteliai atrodo.

Stovykla dar visa saldžiu miegu 
tebemiegojo, nematyti buvo ir sargy
bos, medžiai iškilmingai stovėjo pa

‘ PO, SVETIMU DANGUM’ SKYRELIS LAUKIA SESIŲ IR 
BROLIU RASINIU, PIEŠINIU BEI FOTOGRAFIJŲ APIE PRAĖJU
SIAS STOVYKLAS. RAŠINIUS SIUSTI ‘ MP’ REDAKCIJOS ADRESU, 
PAŽYMINT, KAD MEDŽIAGA SKIRTA SKAUTU SKYRELIUI.

siruošę sutikti saulę, žiūrėjau į visai 
nejudančius lapelius ir ieškojau gies
mininkų. Rytas jau buvo baltos dienos 
šviesa nuplautas, bet aš negalėjau 
rasti nei vieno to mažo giesmininko, 
kurie čia pat. krūmuose taip gražiai 
čiulbėjo.

Galvojau apie triumfalines lakš
tingalų giesmes Lietuvoje, kada aš 
dar jaunas, ankstį rytą klausydavau
si arklius ganydamas. Jos tokios buvo 
žavingos ir Įspūdingos, kad visą am
žių jų pamiršti negaliu. Ir dabar klau
sydamasis šitų nepažįstamų paukšte
lių, jaučiausi lyg būčiau Lietuvoje 
anose jaunose dienose.

Saulė jau skaidrino medžių vir
šūnes, greitai pripildė aikšteles, ke
liukus ir takelius malonia šviesa ir 
palapinių stogai sutviskėjo, bet sto
vykla vis dar miegojo. Paukščiai vis 
dar nesiliovę čiulbėję, aš jau keletą 
jų mažyčių mačiau.

Pasirodė melsvų dūmų juostelė 
virš medžių viršūnių, virėjos sukilo 
ir pradėjo darbą, greitai ir stovykla 
pabus iš saldaus miego, bet jau nebe
galės pamatyti tos nuostabiai gražios 
ryto simfonijos, jau daug kas bus pa
sikeitę ir pranykę. Nes daugelis paukš
telių jau liovėsi čiulbėję, saulė jau 
nebetokia miela, kaip pirmaisiais sa
vo spinduliais pasiekusi žemę.

Kai grįžau į savo palapinę, jau 
vaizdas buvo pasikeitęs. Stovykla kė
lėsi. Jauni skautukai šmyrinėjo vi
sais takeliais, bėginėjo iš vieno galo 
stovyklos į kita, su įvairiom skubiom 
pareigom - vieni prausėsi, kiti apie 
palapines triusėsi, dar kiti jau mankš
ta užsiiminėjo. Tikras bičių avilys 
pasidarė, nauju grožiu suspindėjo gy
venimas, dabar jau niekas nebesiklau
sė paukščių, nesistebėjo ryto gražu
mu, saulės šviesa, viskas pasidarė 
Įprasta ir natūralu.

Išnyko stovyklos rami idilija, iš
nyko ir poezija tekėjusi paukščių gies
mėmis, saulės ir šešėlių žaisme, ryto 
šventame iškilmingume. Bet už tat 
prasidėjo dienos realusis grožis, jau
nų žmonių gyvenimas: spindėjo gra
žūs veidai, mielos šypsenos, skambė
jo žodžiai sidabro varpeliais) sprak- 
sėjo žinksniai ir šuoliai gražesni už 
miško žvėrelių. Tai teatras dangiško
jo grožio ir aš greitai į jį įsimaišiau.

Reikia laiko ir erdvės perspekty
vos, kad tą visą galėtume pastebėti 
ir pasidžiaugti, būdami scenoje mes 
gyvenimo grožį nevisada pajuntame ir 
suprantame, nors jis visada mus ap
supęs laiko. Skautai kaip tik stengia
si tą gyvenimo ir gamtos groži, pajus
ti ir pasidžiaugti.

Surinkite visas džiaugsmo aki
mirkas būsite turtingesni.
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Juozui Grušui 70

Lapkričio 29 d. rašytojui Juozui Grušui sukako 70 
m„ amžiaus, 1928 nu dar studentu būdamas išleidęs 
pirmąją novelių knygą "Ponia Bertulienė", ilgai
niui išsivystė į vieną stipriausių psichologinės pro
zos kūrėjų' lietuvių literatūroje, lygia dalia sukū
ręs ir eilę vertingų moderniškų dramų. Juozo Gru
šo kūryboje labai dažnai nagrinėjama dvasiškai ar
ba fiziškai suluošintų žmonių psichologija.

PRARAJA IR PLETKAI

Leono Urbono straipsnį (Ką Nau
ji Metai Atneš - M.P.Nr.50-52) per
skaičius atmintin krenta dvi sąvokos: 
• pletkai’ ir ‘ praraja’. Leonas Urbo
nas tvirtina, kad visa mūsų civiliza
cija paremta ‘pletkais*, t. y. niekų 
tauškėjimu, melagystėm. Pigus esąs 
pranašų pašaukimas, nes lengva esą 
kalbėti apie ateitį, kurios niekas ne
žino ir ypač tie, kurie pasikliauja sta
tistikomis.

Nedrįsčiau pradėti ginču dėl mū
sų civilizacijos pagrindų. Per plati 
tai, per neaprėpiama sritis. Nerimta 
svaidytis visa, gyvenimą apimančiais 
apibendrinimais. Manau, kad ir Leonui 
Urbonui sunku pačiam tikėti, kad jo 
teigimai paremti realybe, tikrais fak
tais, o ne tais pačiais jo iškeliamais 
pletkais. Statistikas atmetus, ypač 
sunku sutarti dėl to, kas tikra, realu, 
ir kas ne.

Kaip dabar madinga, L. Urbonas 
dar kartą pabrėžia esančią prarają 
tarp kartų, ir civilizacijos išgelbėji
mo viltį mato tik jaunesnėj kartoj.

Norisi priminti, kad jaunesnės 
kartos pasaulyje buvimas nėra naujie
na. Nuo seniausių laikų buvo ir vaikai 
ir jaunimas, ir suaugę, ir seniai. Civi
lizacijos kilo, švytėjo ir geso, tačiau 
ir į lengviau suprantamą praeitį žvelg
dami niekad nepastebėjom, kad to ki
limo ir gesimo akstinas būtų gludėjęs 
vienoje amžiaus grupėje. Ir mūsų pa
gal L. Urboną ‘ supuvusi’ civilizacija 
neišauginta nei supūdyta vienos am
žiaus grupės žmonių. Jei ji reikalinga 
gelbėjimo, tai irgi sunku patikėti, kad 
kuri viena amžiaus grupė - kad ir šian
dienos jaunimas - bus gelbėtojais. 
Mano supratimu, toji pakartotinai pa
brėžiama * praraja’ irgi yra ne kas ki
tas, kaip viešųjų komunikacijos prie
monių paskleisti ‘ pletkai*. Amžiaus 
skirtumai visada buvo ir bus, bet jie 
nereiškia prarajos. Aš pati per gerą 
šio šimtmečio ketvirtį dieną iš dienos 
intymiai bendraudama su jaunimu - 
kaip motina, studentė, mokytoja, skau
tė, - niekad nepatyriau ‘ prarajos’ re
alumo. Įtariu, kad ir pati jos sąvoka 
sukurta ne jaunųjų, bet mūsų pačių - 
tos pačios amžiaus grupes žmonių, 
kaip ir L. Urbonas.

E. Jonaitiene

‘‘Pergalės’’ žurnalo' 12 n-je 
išspausdinta rašytojo J. Grušo trijų 
dalių istorinė drama ‘ ‘ Barbora Rad
vilaitė”.

(ELTA)

60 METU SUKAKTIS

Mūsų bendruomenė tarytum mozai
ka. Jos derinyje kiekvienas atspindė
damas, charakterio bei veiksmo savi
tumu, sudaro bendruomeninės veiklos 
harmoniją. Vienas tokių lietuvių, Juo
zas Kalnėnas, savo prietelių tarpe sau
sio 15 d. atšventė brandaus 60-ties 
metų amžiaus sukaktį.

Nedaugeliui mūsų, gyvenusių Lie
tuvoje, teko patirti tokią skriaudą, 
kokią patyrė Juozas: jam teko augti 
ir bręsti lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, Švenčionėliuose. Anos, pri
mestinės. gyvenimo sąlygos formavo 
augančio ir bręstančio Juozo tautinį 
atsparumą ir grūdino nepalaužiamo 
charakterio bruožus. Lenkų uždarytoji, 
bet pavergtos Vilnijos lietuviuose Sv. 
Kazimiero D-ja, 
spėjusi paskleisti tautinės meilės 
jausmą „buvo nematoma ašimi apie ku
rią sukosi visas tenykščių lietuvių 
gyvenimas. Minėtos draugijos narių 
eilėse ir Juozas tyliu darbu kurstė 
lietuvių tautinės sąmonės židinius, 
kurie 193 9-1940 metais,nors trumpam, 
švystelėjo bendra laisvės šviesa vi
same Nepriklausomos Lietuvos kūne. 
Ne skambia retorika, bet ramiu darbui 
ir išeivijoje Juozas sutinkamas lietu
vių bendruomenės eilėse. Jam rūpi 
lietuviškosios spaudos reikalai. Skli
dina sauja jis remia Lietuvių Namus. 
Iš patirties žinodamas Vilniaus Gele
žinio Fondo ekonominės paramos reik
šmę pavergtos Vilnijos lietuvių moky
kloms ir išeivijoje Juozas stojo į lie
tuviškų ekonominių organizacijų stei
gėjų eilę. Jau dešimtus metus dirba 
Lietuvių Kooperatinės Kredito Drau
gijos ‘ Talkos’ valdyboje.

Juozo gyvenimo palydovė Emmi, 
savo vyro aukštaitiškai nuoširdžiam 
vaišingumui pritardama, taip pat, ne
atsiejamai Įsijungusi lietuviškose 
gretose.

Reikšmingos sukakties proga 
prieteliai atsilankę Juozo gražioje 
sodyboje palinkėjo jam ilgai nepail
sti po laiko ir kasdienybės sukelian
čių gyvenimo nuosėdų naštą.

L. Barkus.
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MIRE PROF. RUOKIS

Prof. Viktoras Ruokis mirė Kau
ne, 1971 m. gruodžio 26 d. Jis buvo 
ilgametis Lietuvos Žemės Ūkio aka
demijos dirvožemio katedros vedėjas. 
“Tiesos” ar ‘‘Komj. Tiesos” ne
krologe (gruodžio 28) pažymėta, kad 
Lietuvos mokslas bei žemės ūkio dar
buotojai ir visuomenė netekę ‘ ‘ dide
lės erudicijos mokslininko, pasižymė
jusio vystant dirvožemio, agrochemi
jos, chemijos mokslus, vieno pirmųjų 
aukštojo žemės ūkio mokslo organi
zatorių ir pedagogo...”

V. Ruokis gimė 1885 m. kovo 11d 
Daubariškio, viensėdyje, Daugėliškio 
valsčiuje, Švenčionių apskr. (dabar - 
Ignalinos rajonas). Ruokis 1919 m. 
atgaivino Dotnuvoje žemės ūkio ir 
miškų mokyklą, iki 1920 m. buvo jos 
direktorium. Dotnuvos žemės ūkio 
technikumą pavertus į Žemes ūkio 
akademiją, Ruokis ėjo agrochemijos 
ir geognozijos vedėjo pareigas, nuo 
1927 m. buvo docentu, nuo 1931 m. - 
ekstraordinariniu profesorium Dotnu
voje. Jis vadovavo Akademijos dirvo
žemio katedrai iki 1968 m.

(ELTA)

MELBOURNO LIETUVIU. VYRU. 
OKTETO KONCERTAS

Geelongo Lietuviu. Bendruomenės 
Namuose

Po ilgesnės pertraukos ir tuo la
biau, kad šiuo metu Geelonge savo 
suaugusių jokio dainuojančio vieneto 
neturime, buvo didelis malonumas pa
siklausyti Melb. Lietuvių Okteto dai
nuojamas dainas. Dainas, kurios dau
gumoje buvo naujos. Mažai, arba visai 
negirdėtos, vyresniųjų ir dabartinių 
jaunų kompozitorių tėvynėje sukurtos.

Pradedant koncertą. Apyl. Valdy
bos pirmininkas Dr. S. Skapinskas 
Geelongo liet. Bendruomenės ir Kul
tūrinio Sambūrio vardu pasveikino Ok
teto narius ir pristatė juos klausyto- 
iams.

Koncertas buvo pradėtas Dvario
no - Sienpiuvių daina ir po jos sekė 
visa eilė kitų dainų. Vienos jų buvo 
svajingos kaip ‘ Nemunėlis’, kitos ga
lingos - griausmingos kaip‘Karas’, 
bet jos visos puikiai okteto išpildy
tos žavėjo klausytojus. Tvirtu bosu 
vedė ‘ Medžiotojo dainą’ VI. Bosikis, 
o jauniausioji okteto nare R. Vaitie
kūnaite paskambindama Mozart - 40, 
gražiai papildė pirmąją koncerto dali.

Antroji koncerto dalis pradėta so
lo dainomis. Tallat-Kelpšos - Žalioj 
lankelėj. Telksnio - Pabelsk į mano 
duris ir Vanagaičio - Stasys. Dainavo 
J. Rūbas, bene pirmą kartą Geelonge. 
Jam akomponavo R. Vaitiekūnaitė. Ma
lonų siurpryzą. suteikė dainininkas sa
vo balsu, o ‘ Stasys* gausiais ploji
mais buvo išsauktas pakartojimui, bet 
vietoj ‘ Stasio’ išgirdome populiarią 
ariją iš filmos Dr. Zivago.

Toliau vėl kaip ir pirmoje dalyje 
žavi oktetas naujomis dainomis ir Vyt. 
Bložės ‘ Nemunėlį’ turi pakartoti. Taip 
pat turėjo kartoti ir mūsų Austr. Lie- 
tuv. autoriaus-kompozjtoriaus kun. P. 
Butkaus ‘ Gintarėlį*. Čia vėl išgirdo
me stiprų, mums naują solo dainininką 
A. Bučinską.

R. Vaitiekūnaitė paskambino Bet
hoveno - Fuer Elize. Nors musų pia
ninas nelabai tinka koncertui, bet pia
nistė sugebėjo is jo išgauti malonų 
skambesį abu kūrinius išpildydama. 
Pranešėja buvo R. Bužinskaitė.

Koncertas užtruko dvi valandas 
ir reikia sutikti su Apyl. valdybos pir
mininko pasakytais žodžiais jį atida
rant, kad gailėsis tie, kurie neatvyko 
jo pasiklausyti.

Jautriais žodžiais padėkojo dai
nininkams Dr. S. Skapinskas, kun. Pr. 
Dauknys ir A. Brazdžionienė. Buvo 
įteikta gėlių ir kitų dovanėlių.

Vakarienės metu dainininkai atsi
dėkodami dar padainavo visi kartu ir 
pavieniai. Ypač visiems patiko A. Bu- 
žinsko daina dzūkų tarmėje.

A. Skėrys****

A.A. PAULINA GAVELIENE.

MIRĖ PAULINA GAVELIENE
Ir vėl sugirgždėjo, nąūrus kapinių 

vartai naujam karstui, pridengtam Vy
ties Kryžiaus vėliava. 1972 metų mi
rusių rikiuotes dėžiniam sparne pagal 
nepermaldaujamo mirties Angelo norą, 
atsistojo A.A. PAULINA GAVELIENĖ. 
Tai buvo tikrai tauri lietuvė. Susipa
žinau su velione 1945 metais Doerfer- 
deno DP stovykloje. Tyli, rami, visa
da pasiruosusi padėti kitam, tarsi sa
vų bėdų visai neturėtų. Tai buvo bene 
vienintele moteris Vyties Kryžiaus 
kavalierius laisvam Vakarų pasauly. 
Apie tą reikalą^ leiskime kalbėti jai 
pačiai: .."Taigi buvo šitaip: Lietu
vos nepriklausomybės kovų metu Jo
niškėlio mirties batalionas aršioje ko
voje su bolševikais buvo atkirstas 
nuo pagrindinio ryšio su Kaunu ir Vil
niumi. Ryšio užmezgimas batalijonui 
turėjo gyvybinės reikšmės. Bet koks 
laiško ar rasto vežimas būtų tikrą, mir
ties bausmė, nes reikėjo pralysti pro 
gana tankų bolševikų apsupimo tinklą. 
Batalijono vadas esamą padėtį, nupa
sakojo žodžiu, išsiruošėme į. Kauną 
abidvi su drauge. Ji pasiekeva. Gavo
me Įsakymą batalijonui raštų, antspau
duotame voke. Mano drauge liko Kau
ne, grįžau viena. Vykstant pro bolše
viku užtvaras apsimečiau kurčia ir ne- 
bile. Vokas buvo tuščiame abrako mai
še, ant kurio sėdėjau. Nutilus mūšių, 
aidams, už tą žygį buvau apdovanota 
Vyties Kryžiumi!'

Velionė nuo pat atvykimo į Ade
laide 1950 metais aktyviai įsijungė 
į lietuvišką gyvenimą. Buvo nenuils
tama moterų sekcijos talkininkė visuo
se sekcijos darbuose. Garbės narė 
L.V.S. Ramovėsir Adelaidės L. Namų 
Sąjungoje.^ Nenuilstama Adelaidės 
Lietuvių Žinių ekspedicijos talkinin
ke.

Ruošiant N. Metų baliui užkan
džius Lietuvių Namuose ji staiga pa
sijuto blogai. Skubiai nuvežus į Kara
liškąją Adelaidės ligoninę, jai buvo 
padarytos net dvi operacijos. Deja, 
antrosios ji jau neišlaikė.

Mirė sausio 11 d. Frank Siebert 
laidotuvių koplyčioje 12.1. su velione 
atsisveikino gausus adelaidiškių bū
rys. Palaidota 13.1 sulaukusi 75 me
tų. Buvo gimusi Panevėžio apskrity. 
Kaip gaila, kad ištiko tokia skaudi 
dalia. Brolis generolas Navakas žuvo 
1945 m. Pomeranijoje. Sūnus tik bai
gęs Adelaides universitetą pries ke
letą metų mirė smegenų uždegimu. Li
ko marti Irena. Nuoširdi užuojauta jai.

Kapinėse su velione atsisveiki
no Ramovės pirm. VI. Patašius.

Laidotuvių apeigas ir gedulingas 
Mišias atlaikė kun. A. Kazlauskas.

VI. Dumčius
****
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XXII-JI SPORTO ŠVENTĖ
Vyrų Krepšinis

Rungtynės prasidėjo gana įtemp
toje atmosferoje. Abi komandos žai
dimą pradėjo lėtai. Koviečiai, neturė
dami savo iškiliojo Mikalausko neįs
tengia uždengti puikiai metančio Mil
vydo ir jis daro metimą po metimo, per 
visas rungtynes Įmesdamas 18 taškų. 
Rungtynių rezultatas keičiasi tai vie
nos, tai kitos komandos naudai. Žiū
rovų tarpe Įaistrintas rungtynių įtempi
mas ir šauksmų raginimas abiem ko
mandoms, kuris tur būt jau ne taip 
dažnai yra girdimas šiame stadione. 
Pirmojo puslaikio pabaigoje varpie- 
čiai atsiplešia ir jį pabaigai 20 : 17 
savo naudai.

Antrąjį puslaikį tuoj pat kovie
čiai daro po viena, kito gražius praė
jimus ir jau žaidimą veda keturiais 
taškais. Iki pačios paskutinės žaidi
mo minutės taškų santykis yra tik vie
no ar kelių krepšių skirtumu. Pasku
tinėse žaidimo sekundose Kovo Gus
tafson, kuris yra vienas iš geriausių 
ne tik koviečių, bet ir visų lietuvių 
krepšininkų taškų medžiotojas, gavęs 
mesti dvi baudas, atrodo, buvo taip 
susijaudinęs, kad neištengė įmesti 
vienos ir tas nulėmė laimėjimą Var
pui 44: 43.

Iš svarbesnių ir įdomesnių vyrų 
rungtynių buvo tarp Geelongo ir Mel
bourne komandų. Žaidimo tempas bu
vo labai greitas, geelongiškiams ve
dant žaidimą per visas rungtynes. Vy
ties greitasis V. Brazdžionis buvo 
aikštėje nesulaikomas, Įmesdamas 17 
taškų, kai Melbourne pusėje sunkiai 
uždengiamas buvo Milvydas, padary
damas 15 taškų. Rungtynes laimėjo 
Geelongas 41: 3 5 (22: 21).

Melbourne vyrai, po gana gražios 
kovos prieš Adelaide’s Vytį, laimėjo 
50: 44 (31: 28) ir Geelongo Vytis, me
džiodama laimėjimo procentinius taš
kus, lengvai nugali Adelaidę 78: 43 .

Vienos iš įdomesnių rungtynių 
buvo tarp Bankstowno Neries ir Ade
laidės Vyties. Nors ir žaisdami nerie- 
čiai be E. Andriejūno, kuris šiuo me
tu yra Vietname, parodė aikštėje stip
rų kovingumą, paremtą Sankausko 17 
taškų ir Dulinsko 16 taškų, gražiais 
metimais, kas jiems atnešė puikų ir 
pelnytą laimėjimą prieš Adelaidės Vy
tį.

Turint Sydnejui, Geelongui ir Mel- 
bournui po vieną pralaimėjimą, teko 
rungtynių laimėtojas išvesti procenti
niu būdu ir juo tapo Geelongo Vyties 
krepšininkai, gavę %141.3 6., antroj 
vietoj palikdami Sydnejaus Kovą su 
128.82 procentais ir trečioj - Melbour
ne Varpą su 110.3 5 procentais. Ket
virtoj vietoje liko Bankstowno Neris 
ir penktoje Adelaidės Vytis.

Laimės ar nelaimės dėka, Gee
longo Vyties laimėjimas yra tikrai 
nuoširdžiai sveikintinas, ypatingai, 
kai jis yra atsiektas patį pirmąjį kar
tą ir dar svetimame mieste. Tikėkimės, 
kad ir sekančioje šventėje jie pasi
rodys puikiai. Jeigu geelongiškiai 
padarė staigmeną, laimėdami pirmąją 
vietą; tai tur. būt nemažesnę staigme
ną padarė ir Adelaidės Vyties vyrai, 
laimėdami turnyro paskutinę vieta, 
Metų bėgyje, adelaicuškiai, mūsų Aus
tralijos lietuvių krepšinio gyvenime, 
buvo beveik visuomet pirmieji ar vie
ni iš pirmųjų, taip kad, praeitoje šven
tėje atsidūrimas paskutinėje vietoje 
irgi buvo viena iš didžiausių staigme
nų mūsų sportiniame gyvenime.

Vyrų rinktinės žaidimas prieš 
Sydnejaus meisterį YMCA buvo labai 
gyvas ir tikrai gražus, permainingoje 
kovoję davęs visiems žiūrovams pa- 
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sigerėjimo jausmą. Lietuviai, žais
dami nepavargstamu greičiu, buvo iki 
antrojo puslaikio vidurio sutvarkę 
aukštuosius tris priešininkų žaidėjus 
ir vienu metu vedė net 10-mi taškų 
savo naudai, tačiau, Milvydui pavar
gus, negalima buvo sustabdyti YMCOS 
gerųjų metikų ir teko pralaimėti šias 
tikrai įdomias, permainingas ir gra
žias rungtynes.

Komandų Apžvalga
Laimėtojai GEELONGO VYTIS 

savo žaidime naudoja greitį, paremtą 
labai gerais sviedinio perdavimais, 
geru sviedinio nuiminėjimu nuo savo 
ir priešo krepšių, ir, nors nebūdami 
aukšto ūgio, vytiečiai, su tikru žaidi
mo įsijautimu, kovoja nuo pačių pir
mųjų iki paskutiniųjų žaidimo minučių. 
Tarp pirmojo penketuko žaidėjų dide
lio skirtumo nėra, jeigu vienas geriau 
mėto, tai kitas tą atsiima sviedinio ir 
žaidimo kovingume. Už' pirmąjį taip 
svarbų laimėjimą, geelongiškius ten
ka tik nuoširdžiai pasveikinti ir pa
linkėti dar geresnio susižaidimo atei
tyje.

Vyrų krepšinio laimėtojai Geelongo * Vytis’. Klūpo iš kairės: A. 
Jakubauskas, V. Brazdžionis, G. Brazdžionis, V. Čerakavičius ir 
E. Gvildys. Stovi iš kairės: G. Kymantas, J. Obeliūnas, S. Karpuš- 
ka, P. Obeliūnas ir R. Gvildys.

SYDNEJAUS KOVAS šioje šven
tėje buvo pati nelaimingiausia vyrų 
komanda, po pirmųjų rungtynių nete
kusi M. Mikalausko, vėliau susižeidu- 
sio D. Atkinson, kas jiems išplėšė 
pirmosios vietos laimėjimą. Koviečių 
žaidimas yra pastovus, tik pradžioje, 
žaistas lėtas žaidimas, leidžiant prie
šininkams kuo ne visuomet grįžti į sa
vo vietų pozicijas, mano manymu, bu
vo labai klaidingas., peš tą vėliau įro
dė ir pati komanda, šventės paskuti- 
niose dviejose rungtynėse, panaudo
dama žaidimo greitį, kas davė ir daug 
lengvesnius laimėjimus. Ypatingai 
blogi buvo baudų mėtymai. Tikėkimės, 
jog Kovo vyrai sekančioje šventėje 
bus laimingesni ir neturės rimtesnių 
susižeidimų.

MELBOURNO VARPAS šioje 
šventėje pasirodė labai tvirtai. Atro
do, visame žaidime yra daroma nema
ža pažanga ir jaunieji krepšininkai vis 
daugiau ir daugiau įgauna savimi pa
sitikėjimo aikštėje. Išskirtinas yra A. 
Milvydas, tik jam turėtų būti surastas 
panašus pakaitas, ko iki šiol dar Var
pas neturi. Mūsų veteranas V. Soha 
visame žaidime buvo, kaip anksčiau, 
taip ir dabar, labai geras tiek savuo
se metimuose,tiek ir kovojime už svie
dinį ir, mano nuomone, jis ir dabar 
dar yra vienas iš pirmojo penketuko 
žaidėjų.

Moterų krepšinio laimėtojos Sydnejaus * Kovas’. Klūpo iš kairės: 
R. Kasperaitytė, S. Gustafson (kapitonė ir vadovė), R. Araitė ir V. 
Laukaitytė. Stovi iš kairės: A. Kraucevicienė, Gr. Newman, A. Kas
peraitytė, M. Čerkesienė ir I. Kaciušytė.

BANKSTOWNO NERIS šioje šven
tėje buvo gana pastovi komanda, žais
dama be jokių karščiavimusi, šaltai 
ir parodydama kai kurių savo žaidėjų 
gražius praėjimus ir metimus. Koman
doje aiškiai matomas A. Andriejūno 
nebuvimas ir jo buvęs komandos tvar
kymas žaidimo metu. Komandai trūks
ta geresnio susižaidimo, ką visuomet 
galima padaryti įdėjus daugiau darbo 
treniruočių metu. Sveikintinas laimė
jimas prieš Adelaidę ir puikus žaidi
mas visų šių rungtynių metu.

ADELAIDĖS VYTIS kaip koman
da yra gera, puikiai išnaudojanti sa
vo geruosius žaidėjus. Aikštėje yra 

malonu juos stebėti, tačiau matosi 
aiškus daugiau pavienių žaidėjų žai
dimas, neparodant komandinio savo 
pajėgumo, kas jiems ir atnešė jų tuos 
nelaimingus visus pralaimėjimus. Tu
rint tokią puikią komandinę medžiagą 
ir stiprų R. Reivyčio vadovavimą, te
reikia įdėti tik daugiau darbo, kad.vy
tiečiai ir vėl iškoptu, i. mūsų pirmau
jančių krepšininkų eiles.

Techniški Rezultatai
Komanda - Įmesti taškai - Gauti tšk.- 
Padarytos Baudos.
Geelongo Vytis - 20 5 - 145 - 74 
Sydnejaus Kovas - 187 - 146 - 70 
Melbourne Varpas - 181 - 164 - 78 
Bankstowno Neris - 148 - 206 - 94 
Adelaidės Vytis - 179 - 23 9 - 41

Daugiausia įmetė Taškų
1. A. Milvydas (Melb.) - 83
2. V. Brazdžionis (Geelong.) - 78
3. P. Gustafson (Sydn.) - 52
4 ir 5. R. Reivytis (Adei.) - 43

P. Jurekas (Adei.) - 43
6. S. Lukoševičius (Sydn.) - 40
7. A. Čerkesas (Sydn.) - 37
8. P. Obeliūnas (Geelong) - 36
9. G. Brazdžionis (Geelong) - 3 5
10. A. Sankauskas (Bankst.) - 34

NESIGĖDYK, KAD ESI LIETUVIS!

MERGINU KREPŠINIS
Merginų krepšinyje neabejotinai 

labai didelę ir gražia, pažangą padarė 
laimėtojos - Sydnejaus kovietės. Vi
sų varžybų metu jos nepralaimėjo nei 
vienų rungtynių ir tapo aiškus laimė
tojas. Didžiausios jų varžovės buvo 
Melbourno varpietės ir šios rungtynės 
buvo vienos iš įdomiausių merginų 
krepšinyje. Koviečių pusėje, atrodo, 
po visų savo ilgų kelionių, buvusią 
gerą žaidimo formą atgauna centro puo
lėja A. Kraucevicienė, kurios užden
gimas yra kiekvienos komandos sun
ki problema. Šiose rungtynėse ir Var
po iškilioji R. Milvydaitė nieko nega
lėjo padaryti prieš kietą koviečių den
gimą. Rungtynes laimėjo kovietės 
45:3 5, vėliau 49:3 0 įveikdamos ir 
antrąsias savo priešininkes Adelaidės 
Vyti. Melbourniškėms išplėšiant aiš
kų 45: 3 3 laimėjimą prieš Adelaidę, 
aiškiai buvo galima ir laimėtojus nu
spręsti. Merginų krepšinis šioje šven
tėje buvo įdomus ir žiūrovą patenki
nąs, nors ir nebuvo šiurpulius sukre
čiančių kovų.

SYDNEJAUS KOVAS, S. Gustaf
son - komandos kapitonės ir trenerės 
kietoje rankoje davė puikų susižaidi- 
mą, kovingumą ir savimi pasitikėjimą, 
kas ir yra svarbiausios komandos ypa
tybės. Džiugu matyti, kai buvusios 
ankstyvesnės kovietės ‘ žvaigždės’ 
S. Gustafson, A. Kraucevicienė ir G. 
Newman grįžta į savo turėtą puikią 
žaidimo formą, kas jau šioje šventėje 
buvo aiškiai pastebima. R. Araitė ir 
seserys Kasperaitytės parodė puikų 
kovingumą, ir galėtų būti geru pavyz
džiu jaunesnėms krepšininkėlms. I. Ka
ciušytė turėtų daugiau išnaudoti savo 
ūgį, nors kovingumas ir sviedinio nu- 
iminėjimai buvo geri. Pirmą kartą mo
terų rinktinėje pasirodė ir jaunė V. 
Laukaitytė, kurios debiutas ir geras 
žaidimas visiškai pritiko prie jos vy
resniųjų draugių, duodant labai gražių 
vilčių ateičiai.

MELBOURNO VARPAS varžybo
se pasirodė užtikrintai ir gerai. Žai
dimas yra greitas, kovingumas puikus 
tik turėtų būti daugiau komandinio su
sižaidimo. Savo puikiu žaidimu išsi
skiria R. Milvydaitė, gražiais meti
mais R. Šidlauskaitė ir L. Smilgevi
čiūtė. Įdėjus daugiau darbo ir paro
džius daugiau komandinio susižaidimo, 
varpietės labai greitai gali būti ir var
žybų favoritės.

ADELAIDĖS VYTIS yra daugumo
je sudaryta iš jaunių merginų, kurios 
žaidė ir vienoje ir kitoje komandoje. 
Pati komanda turi labai gerą žaidimui 
medžiagą. Trūksta tik laiko ir dides
nės patirties, kad adelaidiškės iškil
tų Į pirmaujančias musu moterų vietas. 
Tiek jaunių, tiek moterų komandose 
Savo metimais išsiskiria Stalbaitės, 
M. Marcinkevičiūtė ir P. Scholze. Ypa
tingai gera yra V. Juciute.

GEELONGO VYTIS savo žaidimu 
dar negali susilyginti su pirmųjų trijų 
vietų laimėtojoms, tačiau matoma gra
ži pažanga, iš ko reikia tikėtis ir dau
giau geresnių vaisių.

(Tąsa kitame MP numeryje)
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NEWCASTLE

Švenčių metu, kai didesniuose 
miestuose ir ypač Sydnejuje tautiečiai 
ruošė susitikimus ir balius, Newcast- 
lis irgi nesnaudė. Prieš Kalėdas New
castle apylinkės valdyba surengė Ka
lėdų Eglutę jaunajai kartai.

Gerai pasisekė Naujų Metu, balius, 
į kurį atsilankė ne tik beveik visi apy
linkės tautiečiai, bet ir didokos gru
pės latvių, estu ir Good Neighbour ko
miteto narių. Baliaus proga Newcast- 
lio Jaunimo Komitetas pravedė loteri*: 
ją, kuri davė 13 0 dol. pelno. Tai pir
mas, bet kartu ir stiprus Jaunimo Ko
miteto pasirodymas, kuris palengvins 
finansinius kongreso kelionės galvo
sūkius.

Vasario 16 d. proga, Newcastlio 
Jaunimo Komitetas numato suruošti 
šokių vakarą, bet apie tai bus vėliau. 
Rimtąją minėjimo dalį praves apylin
kės valdyba.

****

Korp! Romuvos Lituanistinio 
Lavinimosi Fondas

Iki 1972 m. sausio 17 d. aukojo 
šie asmenys bei organizacijos: p. 
Adomavičiene (Melb.) $2.0 0, p. But- 
kūnas (Melb.) $5.0 0, P. Keraitienė 
(Canb.) $10.0 0, p. Slavickas (Geel.) 
$4.0 0, p. Verbylienė (Melb.) $5.00 
ir ‘ Talka’(Melb.) $48.0 0 .

Viso $74.00. Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

H. Antanaitis 
L.L.F. iždininkas

LIETUVIŠKOS MONETOS iŠ

1565 METU.

GEELONGAS
Kūčias suruošė Geel. Ben. Valdyba 

padedant Geel. Bendr. Mot. D-jai. 
Prie lietuviškais papročiais paruošto 
Kūčių stalo, kun. P. Dauknys, palai
minęs stalą apibudino kūčių reikšmę 
pasidalindamas plotkelėmis su čia da
lyvavusiais tautiečiais. Apyl. pirmi
ninkas Dr. S. Skapinskas priminė 
mums kokius gražius papročius čia 
atsivežė lietuviai, kurie suartina mus 
visus taip toli atskirtus nuo Tėvynės. 
P.J. Sedliorius apdovanojo kapelioną 
kalėdine dovana ir Geel. Bend. Mot. 
D-jos pirmininkė kalėdiniais saldumy
nais.

Šis vakaras praėjo pakilioje šven
tiškoje nuotaikoje.

Nauji Metai
Gera šimtinė tautiečių, linksmai 

šeimyniškoje nuotaikoje, grojant plokš- ( 
telių muzikai sutiko Naujus Metus.

Šių Naujų Metų sutikime Geelon- 
giškiai turėjo savo tarpe svečią iš 
Adelaidės p. J. Janavičių, kuris pa
sveikino su Naujais Metais šiais žo
džiais:

Man tenka didelė garbe ir labai 
maloni pareiga Australijos L.B. Kraš
to Valdybos Pirmininko p. V. Neve- 
rausko pavedimu perduoti Geelongo 
lietuvių bendruomenei nuoširdžiausius 
Naujų Metų sveikinimus ir linkėjimus.

Geelongas yra pirmoji Australi
jos lietuviu bendruomenės apylinkė, 
kuri sukūre tautinės veiklos židinį 
savus namus ir tuo tapo pavyzdžiu di
džiosioms kolonijoms Adelaidei, Syd- 
nėjui ir Melbournui.

Skaičiumi nors ir negausūs, ta
čiau savo lietuviška nuoširdumą ir sve- 
tingą širdį geelongiskiai Įrodė jau ei-

Sydnejaus Lietuvių Sodyboje pikniko metu, bendras vaizdas

lę metų rengemomis sporto šventėmis, 
kurių metu jų globoje esama,- turbūt 
nesuklysiu pasakęs, daugiau dalyvių, 
negu pačių geelongiškių. Tokie švie
sūs pavyzdžiai buvo ir bus Įmanomi 
tik bendruomenėje, kuria jungia meilė 
lietuvio lietuviui, kur visų jos narių 
širdyse yra Įrašytas šventas žodis - 
Lietuva.

Teatneša Nauji Metai visiems 
Geelongo lietuviams asmeninės gero
vės ir darnaus sugyvenimo, paremto 
vienas kito gerbimu ir siekimu ben
dro tikslo vieningos ir stiprios Aus
tralijos Bendruomenės. Visiems lai
mingų Naujų Metų.

Gimtadienis
Sausio 13 d. susirinkusios Geel. 

B. Moterys pasveikino savo vyriausią 
narę p. senj. Grufienę jos gimtadienio 

proga. Nepamirštas buvo ir Dr. S. Ska
pinskas kuriam tą dieną taip pat iš
puolė gimtadienis. Abiem sukaktuvi
ninkam buvo sugiedota ilgiausių me
tų ir pakeltos šampano taurės. Daug 
dainų skambėjo tą vakarą linksmoje 
nuotaikoje.

Liepsna
****

Lietuvoje veikiančiais automo
bilių keliais (pgl. ‘ ‘ Tiesa”, gruo
džio 22) kasmet pervežama daugiau 
kaip 20 0 milijonų žmonių. Dabar vi
soje Lietuvoje yra 3 3 .0 0 0 kilometrų 
kelių - kelių tinklo tankumas Lietuvo
je esąs_ ' ‘ bene didžiausias” Pabal
tijyje. Šiuo metu Lietuvoje asfaltuotų 
plentu, yra 6.0 0 0 kilometrų.

(ELTA)

Elena Klusovska, gyv. Senasa- 
lio kaime, Turgelių vals. Vilniaus 
apskr. surado savo darže puodą su 
lietuviškomis, lenkiškomis ir itališ
komis monetomis.

Surastame lobyne rasta vienas 
Lietuvoje rečiau randamas Kurliandi- 
jos hercogo Fridricho 1599 m. trečio
kas.

Taip pat Lietuvoje retai sutinka
mas Žygimanto Augusto trečiokas su 
valdovo portretu ir satyrinis trečiokas 
su Įrašu: Qui kabitat in coelis irri 
debit eos. Ši moneta yra Lietuvoje 
numizmatinė retenybe.

Jų atsiradimo istorija Lietuvos 
žemeje yra. tokia: — Žygimanto Au
gusto motina karaliene Bona, susi
pykusi su karaliaus dvarų, 1556 mt. 
paliko Lenkiją ir išvyko Italijon į sa
vo Bari kunigaikštystę. Tuo metu jos 
kunigaikštystė priklausė Ispanijos 
sostui. Su savim ji išsivežė didelius 
turtus, kurių dalį paskolino Ispanijos 
karaliui Pilypui II. Kuriam laikui pras
linkus Žygimantas Augustas pareika
lavo iš Pilypo II grąžinti skolą.

Gavęs dalį motinos palikimo . 
daug talerių ir pustalerių, jis įsake 
ant jų išmušti savo monogramą su 
1564 m. data ir leisti į apyvartą kaip 
vidaus pinigus. Tokiu būdu tos mone
tas atsirado ir Lietuvoje.

Mokslininkai mano, kad per ka
rus su Švedija 1600—1629 m. tos mo
netos buvo paslėptos zemeje kokio 
nors turtingo pirklio gyvenančio Vil
niaus krašte. Svarbiausiai kad tų me
tų iškaldintos monetos Žygimanto 
Augusto buvo labai panašios i mūsų 
laikais Lietuvoje iškaldintus litus 
vytimi ir Gedimino stulpais.

***

national 
service

Užnuodyti kalakutai
WASHINGTONAS. — žemės 

ūkio departamentas rado, kad 
50,000 kalakutų iš Minnesotos 
turi savy pavojingų nuodų, tam 
tikrų chemikalų, vadinamų PCB. 
Kompanijos ir ūkininkai, kurie 
tuos kalakutus užaugino, suti
ko juos sunaikinti.

ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS
VISI JAUNI VYRAI, SULAUKĘ ŠIAIS METAIS TARP SAUSIO 1 D. IR 

BIRŽELIO 30 D. 20 METU, PRIVALO REGISTRUOTIS KARINEI TARNYBAI 
DABAR.

ATMINKITE ŠIUOS FAKTUS

VISI JAUNI VYRAI, SULAUKĘ SIAIS METAIS TARP SAUSIO 1 D. IR 
BIRŽELIO 3 0 D. 20 METU, PRIVALO REGISTRUOTIS KARINEI TARNYBAI 
DABAR.

JEIGU JUSU 20-TASIS GIMTADIENIS SUEINA TARP 1 SAUSIO, 1972 
IR 3 0 BIRŽELIO, 1972, TAI JUS PRIVALOTE UŽSIREGISTRUOTI TARP 24 
SAUSIO, 1972 M. IR 7 VASARIO 1972 M.

JEIGU NEESATE AUSTRALIJOS AR BRITŲ PILIETIS, VISTIEK PRI
VALOTE REGISTRUOTIS. KARINEI TARNYBAI SAUKIAMI VISI JAUNI VYRAI, 
NEŽIŪRINT AR JIE AUSTRALIJOJE GIMĘ AR NE.

NEUŽSIREGISTRAVĘ JUS GALITE BŪTI NUBAUSTI IKI $200 IR VIS
TIEK PAŠAUKTI KARINEI TARNYBAI, NEATSIŽVELGIANT I BURTU REZUL
TATUS DARANT ATRANKĄ.

REGISTRACIJOS FORMULIARAI SU ATATINKAMOMIS INSTRUKCIJO
MIS GAUNAMI DARBO APSKRITIES ĮSTAIGOSE, KARINES TARNYBOS ĮSTAI
GOSE IR PAŠTE.

IŠIMTYS! GRUPE ASMENŲ, KURIE NEPRIVALO REGISTRUOTIS YRA 
APTARTA LAPELYJE 4 INFORMACIJA APIE KARIUOMENES TARNYBĄ’, KU
RIS YRA PATIEKIAMAS KARTU SU REGISTRACIJOS FORMA. TOLIMESNES IN
FORMACIJOS GAUNAMOS KARINES TARNYBOS REGISTRACIJOS ĮSTAIGOSE g 
KIEKVIENOS VALSTIJOS SOSTINĖJE. ARBA DISTRICT EMPLOYMENT OFFI- 
CE OF THE DEPARTMENT OF LABOUR AND NATIONAL SERVICE.

R E G I ST R U 0 K I T E S D A B A R!
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Praeitą sekmadienį, sausio 23 d., 

Baro-Stankaitytes koncertui ruošti 
komitetas, kuri sudaro St. Skorulis, 
J. Maksvytis ir kiti turėjo po
sėdį ir svarstė iškilusias problemas, 
sąryšyje su koncertu ir svečių priėmi
mu. Tikėkimės kad visi reikalai pa
lankiai išsispręs ir kad visi turėsime 
progos išgirsti mūsų žymiuosius dai
nininkus. ****

Tik ką naujai susituokę Audra ir 
Algis Kasčiukaičiai iš Melbourno pa
skirti mokytojauti į Mt. Gambier, S.A. 
Tenai jie ras kitą jauną porą Dalią 
ir Alfredą Vasilaiuskus. Alfredas jau 
kelinti metai tame mieste yra dantų 
gydytojas. Šiandieną visur gali sutik
ti lietuvių, kaip čia yra, ar pasaulis 
toks mažas, ar lietuvių tiek daug?

****
Newcastle jau kuris laikas serga 

Rimgaudas, guli ligoninėje. Linki- 
greito pagijimo.

****

H. 
me

L.
Geelonge Moterų D-jos pirm. p.
Skapinskienė išvyko į ligoninę, 

kur jai teks išbūti dvi savaites; taip 
pat paguldytas ligoninėn Vladas Stu- 
kevičius operacijai. Linkime greit pa
sveikti ir stoti vėlįbendruomeninį dar
bą. *****

Sveikiname p. Laimą Deikienę 
laimingai sugrįžusią iš ligoninės.

****
Šiais metais Užgavėnių Balius 

kuri ruošia Sydnejaus Moterų D-ja 
kartu su Jaunimo Komitetu turės būti 
labai geras, nes jau dabar p. Skorulie- 
nė repetuoja programą šiam baliui. 
Kiek teko nugirsti šiame baliuje da
lyvaus ir geras lietuvių draugas par
lamentaras Mr. I . H.Irvin M.H.R. su 
ponia ir kitais aukštais svečiais.

Bufetas žada būti turtingas šil
tais valgiais.

****

VASARIO 16-ji SYDNEJUJE
Sydnejuje Lietuvos Nepriklauso

mybės Šventės minėjimas Įvyksta Va
sario 13 d., sekmadienį:
11.3 0 vai. pamaldos Sv. Joachim baž
nyčioje, Lidcombe.
5.0 0 vai. p.p. oficialioji dalis ‘ Dai
navos salėje, Bankstowne,
Žodį tars svečias iš Canberros, teisi
ninkas p. R. Daukus, LL.B., o meni
nę dalį išpildys jaunieji talentai.
Pelnas iš aukų skiriamas Jaunimo Kon
gresui. Po oficialiosios dalies pašne
kesys prie kavos.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

SVARBUS PRANEŠIMAS SYDNEJAUS 
SKAUTAMS

S.m. vasario mėn. 6 d. sekmadie
ni, tuoj po pamaldų Lidcombes Klubo 
patalpose įvyks Aušros Tunto sueiga.

Visi vienetai bei paskiri skautai 
atvyksta uniformuoti į sueigą. Taip 
pat kviečiami atvykti ir skautų tėvai.

Tuntininkas
****

STAR MEMORIAL CO 

(Direktorius B.C. Jago)
State paminklus pagal lietuvių tautinius motyvus

Dirbtuve ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe

Tel. 649-6301, po darbo vai-89/5451; savaitgl;913-9018
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Sausio 23 d. Jonas Biretas susi
žiedavo su Terese Kazlauskaite. Tai 
jau . ketvirta šiais jaunimo metais jau
nuolių pora pasiruošusi sukurti lietu
višką šeimą Sydnejuje. Puiku, jauni
mo metai prasidėjo rimtai mūsų ben
druomenėje. Malonu pasveikinti jau
nuolius ir palinkėti Teresei ir Jonui 
greito susitikimo prie altoriaus.

****
Artinantis Vasario Šešioliktąją! 

Vilkas paruošė nutarimo projekto pa
vyzdį, kuriuo, kas tik norėtų, galėtų 
pasinaudoti. Be to, šventės minėjimo 
proga, daug kas turi progos susitikti 
su svetimų tautybių žmonėmis, kurie 
domisi Lietuva ir jos padėtimi sovie
tinėje okupacijoje. Todėl būtų pravar
tu jiems pasiūlyti informacinės litera
tūros, kad nors ir trumpais bruožais 
jie galėtų susipažinti su Lietuva. Kas 
norėtų jos gauti, prašoma rašyti: 
VLIKAS, 29 W. 57 St. New York, NY, 
10 019.

MUSU ABITURIENTAI
Šie mūsų jaunieji abiturientai 

sėkmingai baigė NSW Aukštesniąsias 
Mokyklas ir gavo Higher School Cer
tificates.

Belkus Z.U., Boguslawski D., 
Gulbinas R., Inkratas V.M., Janavi
čius P.P., Jacyna N., Kalgovas J., 
Kiveris E.J., Kovalskis D., Kusta A. 
J., Mikalauskas R.M., Milašas A.R., 
Muzrimas D^.C., Nakutis L., Šatkaus
kas V.B., Surka E., Vaicekonis L.J., 
Žvirblis M.A., Budzinauskas L.K., 
Daujotis R.R., Kuša G.J., Nekrošius 
L.V. ir Šimkus R.

Iš jų, kaip ypatingai gerai baigu
siems yra paskirta Commonwealth Uni
versity Scholarships: Boguslawski 
D. ir Gulbinas R.

Širdingiausiai visus sveikiname 
linkime sėkmės ir džiaugiamės įsijuns 
gus į lietuviško elito eiles.

****

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Apylinkės lit. Švieti
mo Komitetas maloniai kviečia moti
nas, turinčias priešmokyklinio am
žiaus vaikų, dar nelankančių savait
galio vaikų darželio, atsivesti savo 
mažuosius 1972 m. vasario 13 d., sek
madienį, 10.3 0, prieš liet, pamaldas 
į susipažinimo valandėlę Lidcombe 
bažnyčios salėje. Anksčiau buvo kvies 
tos mamos be vaikų, šį kartą prašome 
atsivesti ir vaikučius.

Ta proga bus galima gauti tinkamų 
paveiksluotų knygelių su pasakėlėm 
ir eilėraštukais. Komitetas išdalins 
išspausdintų dainelių ir žaidimų lapus 
bei supažindins su jų dainavimais ir 
žaidimais. Mamos namie galės pamor 
kyti vaikučius, kad kitais susiejimais 
visi kartu galėtų žaisti ir dainuoti.

Lituanistinio Švietimo Komitetas
****

LEISKIME SAVO VAIKUS Į LIETUVIU
SAVAITGALIO MOKYKLAS

ALOHA!ALOHA!ALOHA!

PIGESNES KELIONĖS Į. EUkOPĄ
UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

„PALANGA" TRAVEL 
632 GEORGE ST., SYDNEY

TEL. 26 - 3526
PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR Į KITAS

ŠALIS, KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

SPORTO KLUBO NERIES TRADICINIS
HAVAJŲ, VAKARAS

Vasario 12 d. Father O’Reilly Memorial salėje, Auburn 
Įdomi programa. Bufetas su užkandžiais ir gėrimais

Gera muzika. Bus renkama vakaro Grožio Karalaitė.
PRADŽIA 7.3 0 vai. vak. PABAIGA 1.00 vai. ryto. 

Apranga hąvajietiškai egzotinė
Įėjimas $2.50 Moksleiviams ir pensininkams $1.00

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ SOCIALINES GLOBOS DRAUGIJA 
ir PLJ KONGRESO KOMITETAS SYDNEY visus KVIEČIA atsilankyti

BALIŲ
TRADICINĮ UŽGAVĖNIŲ

1972 m. vasario 5 d. Ukrainiečių salėje, 11-15 Church St. Lidcombe

ĮDOMI PROGRAMA. LIETUVIŠKU UŽGAVĖNIŲ BUFETAS.
GERA KAPELA. VERTINGU FANTU LOTERIJA

P r a d z i a 7.3 0 vai. vak. Pabaiga 1.00 vai. ryto
Įėjimas S3 .00. Pensininkams ir moksleiviams $1.50

Įskaitant užkandžius
Stalus prašome kuo anksčiau užsisakyti pas p. O. Baužienę teL 59-2608

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE

Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija 
Talka.

Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 
už įnašus iki 6% dividendo.

Duoda paskolas iki 3 00 dolerių
iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais 
nuo 11 vai. iki 13 vai.

Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, 
North Melbourne.

DĖMESIO!!!

SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 
MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU Į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET,
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

— Ką jūs, vyrai, galite nusi
manyti apie moterų madas?

— Apie madas — gal ir ne
daug, bet apie jų kainas — pui
kiausiai!
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