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ATLIKIME SAVO PAREIGAS
PAREMKIME TAUTINES SVARBOS 

PASTANGAS.
Pagyvenę ilgesnį laiką sveti

muose kraštuose pastebėjome, kaip 
kitatautęiai mažai žino apie Lietuvą, 
jos istoriją, ekonomiką, mokslą 
meną, žmones ir 1.1.

Po pirmojo pasaulinio karo, 
atgavus nepriklausomybę, perdaug 
buvome užsiėmė nualinto krašto 
atstatymu, tad propogandai užsie
niuose nebuvo nei laiko, nei lesų. 
Pagaliau gal ta linkme truko ir pozi
tyvios iniciatyvos.

Per kelis paskutiniuosius šimt
mečius, būdami svetimųjų (rusų ir 
lenkų) įtakoje, buvome sąmoningai 
ignoruojami ir nustumemi užuomarš- 
tin, kas visiškai derinasi su mušu 
grobuoniškų kaimynų aspiracijomis. 
Rašytiniai 'šaltiniai ir bendrai Lie
tuvos istorija svetimųjų nuolat buvo 
falsifikuojama ir faktai palenkiami 
saviem egoistiškiem tikslam.

Nepriklausomybės laikotarpy 
literatūra apsiribojo beveik išimti
nai lietuvių kalba, kuri kitataučiams 
yra neprieinama. Svetimom kalbom 
apie Lietuvą ir lietuvių tautą tesame 
išleidę laba'i maža leidinių. ; Todėl 
visiškai suprantama, kad ypatingai 
anglo - saksų kraštuose svetimom 
kalbom literatūra apie Lietuvą yra 
labai negausi ir sunkiai prieinama. 
Užsienietis isioiiKas, ponukaš ar 
žurnalistas, norėdamas paliesti 
Lietuvos ar lietuvių reikalus, daž
nai susiduria su nenugalima kliūtimi, 
kur rasti tinkamos literatūros. Kaip 
galutinė alternatyva dažnai panau-

EUROPOS SAUGUMO KONFEREN

CIJAI RUOŠIAMASI

Galutinai paaiškėjus, kad So
vietų Sąjungos peršamoji Europos 
ir Siaurės Amerikos valstybių Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo kon 
ferencija yra sutarta ir jait ruošia
masi, Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas š.m. rugsėjo mėn. 
9 d. New Yorke sukvietė Lietuvos 
ir lietuvių veiksnių vadovaujančių 
asmenų pasitarimą.

Pasitarime dalyvavo Vliko Pir
mininkas Dr. J.K, Valiūnas ir vice
pirmininkas J. Audėnas, Lietuvos 
Diplomatinės Tarybos atstovas - 
Lietuvos Generalinis Konsulas New 
Yorke A. Simutis, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas V. Sidzikaus
kas, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkas Dr. H. Brazai
tis, Amerikos Lietuvių Tarybos Pir
mininkas Dr. K. Bqbelis ir vicepir
mininkas Dr. K. Šidlauskas, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro Val
dybos vicepirmininkas A. Gečys ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas E. 
Cuplinskas. ;

Pasitarime buvo apžvelgta tarp
tautinių įvykių raida, priėjusi iki 
susitarimo konferenciją kviesti ir 
apsvarstytą, ką mūsų, veiksniai 
turėtų atlikti konferencijai vykdant 
paruošiamuosius darbus bei jai jau 
susirinkus.

Pirmuoju klausimu apžvalginį 
pranešimą, padare' V. Sidzikauskas, 
antruoju - J. Audėnas.

Išsamiai dalyką apsvarčius bu
vo sutarta kokie darytini žygiai ati
tinkamus dokumentus paruošti kon
ferencijos pradiniuose darbuose bei 
dalyvauti pačioje konferencijoje, ir 
visu žygių finansavimo klausimas. 
Pasitarimui vadovavo Dr. J.K. Va
liūnas.
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dojama po ranka papuolusi svetimų
jų apie mus išleisti leidiniai, kurie 
kaip taisyklę yra tendencingi arba 
mažu mažiausia neobjektyvūs.

Emigracijoj čia linkme esame 
nemaža padarę. Išleista visa eilė 
mažesnių vienkartinių ir periodinių 
propagandiniu - informacijų leidinių 
ir stambių knygų anglų ir kitomis 
kalbomis. Tačiau vistiek jaučiamas 
trūkumas pagrindinio, išsamaus ir 
objektyvaus informacijos šaltinio, 
kuris kiekvienam užsieniečiui „butų 
prieinamas ir kuriame jis galėtų ras
ti pagrindines žinias apie Lietuvą 
ir lietuvių tautą. Mūsų, organizaci
jos ir įvairūs veiksniai nedaug šiame 
svarbiame bare yra nuveikę.

Šia spraga užpildyti ėmėsi 
mums gerai žinomas tautietis, Lie
tuvių Enciklopedijos sumanytojas 
ir leidėjas J. Kapočius. Tai plačių 
užsimojimų ir išimtinos ištvermes 
vyras. Jo darbo vaisius - Lietuvių 
Enciklopedijos 36 tomai, išrikiuoti 
mūsų privačių bibliotekų lentynose.

Tas pats asmuo ėmėsi išleisti 
anglų kalba Enciklopedia Lithuanica, 
kuri sudarytų 6 tomus. Kad šis už
simojimas nėra tušti pažadai geriau
siai liudija jau du išleisti tomai. 
Trečias tomas šios enciklopedijos 
jau baigiamas redaguoti. :

Bet čia leidėjas J. Kapočius 
susidūrė są sunkiai įveikiama kliū
timi užšiurėzta darbą'užbaigti - pri
truko mūsų paramos - pritrūko pini
gų. Jei mes tučtuojau nepasiskubin
sime leidėjo pastangas paremti, 
neužsiprenumeruosime E.L., darbas 
sustos ir jau tikriausia niekas nie
kuomet tos rūšies leidinio nebeiš- 
leis.

Tai būtų tragiškas musų apsi
leidimas, už ką niekas mums neat
leistų. E.L. išeina maždaug vienas 
tomas per metus. Kas patikės, kad 
mes gerai ekonomiškai įsikūrę, o 
jaunimą per visus mokslus išnešę, 
nepaje’gtumėm per metus surasti 
atliekamū’14 dolerių už vieną tomą 
susimokėti. Taip pat nėra jokios 
abejonės, kad kiekvienas vidutinės 
intelegencijos lietuvis nuoširdžiai 
tiki šio leidinio svarbumu.

Ir- jeigu vis dėl to šio didžiu
lės tautinės reikšmės turinčio leidi
nio neužsisakome, čia kaltas mūsų 
palaimintas nerangumas ar kaip 
žemaitis pasakyti apkiautimas.

Vyresnioji karta gali išsisuki
nėjančiai guostis, kad jie jau turi 
pakankamai gera lituanistinį žinyną 
“Lietuvių Enciklopediją’’! Bet ir 
vyresnioji karta nėra kokie vienme
čiai, kurie vienu kartu nustos egzis
tavę. Nereikėtų užlūšti ateities pla
navimuose ir apatiškai ruoštis gyve
nimo saulėleidžiui, Pagaliau vyrės? 
nioji neša atsakomybę ir už būsimas 
kartas, kurios bus tiek vertos savo 
tėvų, kiek tėvai bus. jas ateičiai 
tautiniai paruošę ir apginklavę tęsti 
kovą už savo ir visos tautos tautinį
„KAIP GI MĘS NEŽINOJOME TOKIO 

KOMPOZITORIAUS?“
Europos Lietuvis rašo: Tarp

tautiniame Liežo konkurse aukso me
dalį: gavęs Vilniaus styginis kvarte
tas, be kitų kompozitorių, atliko ir 
J. Juzeliūno kurinius.

O kai buvo sugrotas Juzeliūno 
Tretysis kvartetas, salėje prasidėju
sios tikros ovacijos. Pasirodo, jury 
komisija tuoj pat išgrobstė partitū
ras, o kitą dieną Briuselio laikraštis 
“Le Soir” straipsnyje “Dvieju šedev
rų atradimas” paklausė: “Ėaip gi 
mes ligi šiol visiškai nežinojome to
kio kompozitoriaus; kaip J. Juzeliū
nas?”. —
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IR VĖL VĖLINES
E, Jonaitienė

Jei is žmogaus širdies skaudė
jimo išaugtų medis, kokioj žalioje 
girioj vaikščiotume 1 Medžių viršūnės 
susisiektų, po kojom pasitiestų minkš
tos samanos ir eitume klausydami ra
maus vandens čiurlenimo ir skausmo 
užaugintu medžių saku šlamesio. 
Šešėliai kristų skersai tako, vėsuma 
liestų veidą, o medžių šakos nenusto
tų pasakojusios. Gal būt, kad šitaip 

išlikimą.
Po dvidešimt metų asmeniškų 

ir organizuotų pastangų įsitikinome, 
kad vistiek nepajėgėme ir nepajėgs 
sime savo vaikus tobulai išmokinti 
lietuvių kalbos ir neįpratinsime juos 
su atsidavimu skaityti lietuvišką 
raštą. Jie vistiek laisviau, o gal ir 
mieliau paskaitys angliškai nors 
save ir laiko lietuviais.

Ar nebūtu.musų dar viena, o gal 
ir paskutinė pareiga savo vaikus 
išleidžiant į gyvenimą, aprūpinti 
juos lietuvišku kraičiu,Paraginkime 
juos arba jiems mes patys užsakyki
me Enciklopediją Lithuanica.

Gal dabar jaunatviškan gyveni
mo sriautan įsukti šių litua .rištinių 
šaltinių ir rečiau tepasinaudos. Bet 
ateis laikas, kai jie vis dažniau pa
galvos apie savo tėvus, savo kil
mės kraštą. Lietuvą ir tikrai mums 
bus dėkingi, kai savo knygų lenty
noj ras ši jau nieku: kitur negauna
mą žinių aruodą.

Turime begalės seimos šven
čių, kurių proga dovanojame įvai
rius blizgučius ar namų apyvokos 
reikmenis. Ar į tu, dovanų eilę nega
lėtumėm įrikiuoti ir E.L.?

Prof. V. Biržiška (Liet. 
Encikl. I tom} rašo: “Lietuvos pra
eityje lietuviškoji knyga visada bu
vo vienas svarbiausiu ginklu savo 
tauta ir tautybei išsaugoti”.

Enciklopedija Lithuanica lei
džiama nelietuvių, bet anglų kalba,_ 
bet dėl to ji nenustoja savo lietuviš
kumo ir lietuvybei ji pasitarnaus, 
kaip ne vienas kitas leidinys. Ar^ jį 
išeis, priklausys nuo musų pačių. 
Atlikime ir čia savo pareigą. o § 

tolyn eidami išmoktume pamiršti-jnies- 
tų kalba, žodžius, kurie skirti nepasa
kyti nieko, kuriais tik dangstomės bi
jodami prie vienas kito priartėti ir iš" 
netyčių savęs truputį vienas kitam pa
dovanoti. Gal būt nebijotume pabūti 
be minios, be triukšmo, be etikieto 
uždraudžiančio šiltą žodį ir jautrų 
rankos palietimą, be mandagumo, ku
ris švento Gralio ieškančiam nelei
džia jojo saugotojo vardo pasiklausti.

Jei iš žmogaus širdies skaudė
jimo išaugtų medis, kokioj tankioje 
girioje bevaikščiotume! Ir ašaros rasa 
bekrisdamos nuo lapų nuplautų mūs 
per prievarta užsivilktą tuštybę ir bi
jojimą savo paties ir kito žmogaus 
tikro, nors paslėpto, žmogiškumo. Ne
tyčiomis sutikę kitą, jį sustabdytume 
be žodžių pamirštų. Pasidalintume 
tyla, vienatve, krintančia rasa; šalti
nio vandeny nuplautume pūslėtas nuo 
kelionės kojas ir išsiskirtume pasi
dalinta valanda turtingesni.

iš sielvarto išaugusiųjų medžių 
girios priėję galą turėtume atrasti mi
rusiųjų miestą, kuriame medžių nebė
ra, nes skausmo nebėra ir džiaugsmo 
lyg niekad nebuvę. Ten tik ramybė ir 
nesudrumsčiama tyla. Tenai vieni su
stotume pagerbti besiilsinčių tylos ne 
dirbtinom gėlėm, ne žodžiais nieko 
nepasakančiais, ne gedulo ar veido 
išraiškom skirtais žiūrovams, bet susi
kaupimu ir padėka bežode už tai, kad 
kažkada ir jie, kaip musų girioj sutik
tieji, pasidalinta valanda praturtino 
mūs buitį. Gal būt tada ir jie prabiltų 
tylos žodžiais ir mums paaiškintų, 
kaip trumpos mūsosios kelionės ir 
kaip nesibaigiančiai ilgas jų_ poil
sis; kaip jų tyloj nebėra priešų nei 
draugų, nei medžių skausmu šlaman
čių nei džiaugsmu žydinčių gėlių; 
kaip mūs gyvenimo trumpoj akimirkoj 
brangu išmokti šiltai dalintis ir su
prasti, neleisti pykčiui nuodyti drau
gystės dovanos, kaip šventą ugnį 
niekad negęstančia rankose ir širdy
je išsaugoti šeimos ir giminystės 
trapų žiedą; primintų mums, kaip gy
vam ' žmogui reikia mokytis branginti 
gyvą žmogų, kaip negerai pasmerkti, 
paniekinti, pažeminti, nes gi drauge 
buvimo laikas taip greitai dūžtantis 
ir trumpas. .
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IŠEIVIJA IR POLITIKA
Gyvendami civilizuotoje ben

druomenėje mes negalime nesido
mėti šio krašto politine veikla bei 
santvarka. Priešingai mes esame šio 
krašto įstatymais įpareigoti aktyviai 
dalyvauti. Deja, be savo priverstino 
balso atidavimo, mes daugiau niekur 
nepasireiškiame, stengiamės būti 
kuo toliau nuo politikos. Politika 
laikome “nešvariu dalyku”. Kas 
svarbiausia kad šia savo pažiūra 
esame užkrėtė ir savo jaunimą, ku
ris yra apatiškas politikai.

Senajai kartai įsijungti i krašto 
politiką yra sunku ir gal būt neįma
noma. Pirmoji imigrantą karta dar 
nėra įaugusi į šio krašto gyvenimą 
dėl daugelio priežasčių - dėl kal
bos nemokėjimo, dėl aplinkumos ne
pažinimo ir 1.1. Bet kokios prie
žastys galėtų būti antrajai kartai, 
čia užaugusiai, ir mokslus išėju
siai?

Tų priežasčių reikia ieškoti 
mūsų pačių bendruomenėje ir jauni
mo auklėjimo. Iki šiol mes visi rūpi- 
namies tik savimi, visų pirma savo 
gerbūviu, savo bendruomene ir Lie
tuvos išlaisvinimo akcija. Stengė
mės būti kuo toliau nuo šio krašto 
žmonių ir reikalų, galvodami kad 
izoliacija padės mums ilgiau išsi
laikyti lietuviais, kai kas siūlė už
sidaryti getuose. Apie šio krašto 
gerbūvį nebuvo laiko nei galvoti, 
nes šis kraštas mūsų sąmonėje pa
siliko kaip ir nesavas kaip laikinas., 
Nenuostabuz kad tokia savo galvo
sena Įtaigojame jaunimą nesirūpin
ti šio krašto gerbūviu, tuo labiau jo 
politiniu gyvenimu. Tas pats yra 
visur ir JAV ir Kanadoje, Pietų 
Amerikoje ir pas mus. Todėl mes 
savo politikų ir neturime.

Laikas mūšų ben
druomenei stato jau kitus reikala
vimus, jei norime pasilikti reikš
mingi šio krašto gyventojai, laikas 
išeiti į viešą šio krašto gyvenimą, 
L politiką, i, kovą ir rungtiniavimą 
del geresnės šio krašto ateities.

Mūsų jaunimas save identifi
kuoja kaip Australijos lietuviai, o 
tai reiškia, kad jie save skaito ne
tik Australijos piliečiais , bet ir 
Australiškos kultūros, žmonėmis ki
lusiais iš lietuvių kilmės. Kiek toji 
lietuvių kilme juos riša su lietuvių 
tauta, su lietuvių bendruomene tai

ŽVILGSNIS į PROGRAMĄ.

Paskelbus bilietų pardavimo 
kainas pastebėjome, kad L.D. me
niniams parengimams salėse _ bus 
numeruotos vietos tik Dainų šven
tei ir teatro spektakliui. Apie juos 
plačiau šį kartą ir užsiminsime.

Teatro spektaklį stato Adelai
dės lietuvių teatras “ Vaidila”. Ma
tysime J. Girniaus 3-jų veiksmų tra-_ 
gėdiją “Stella Maris”. Dekoracijas 
ruošia S. ; Neliubšis. Ne daug ką 
šiuo metu būtų galima apie pati veik
lą pasakyti, su juo iš anksto nesusi
pažinus. Jis bus atliekamas prityru
sių aktorių, režisuojamas J. Venclo- 
vavičiaus.

Vaidinimas įvyks gruodžio men.. 
30 d. Latvių salėje Strathfield, 
8 vai. vakaro.

Anksčiausiai pradėta ruoštis 
ir pasiruošimai, tur būt, sklandžiau
siai eina Dainų šventei, kuri. įvyks 
gruodžio me'n. 29 d. Civic Centre, 
Hurstyille. Progrmoje dalyvaus 

šeši Australijos lietuvių chorai, 
atvykstantieji iš Adelaidės, Can- 
berros, Melbourne, Newcastle ir du 
vietiniai - Sydnėjaus - “Dainos” 
choras ir Meno ansamblis.

Pirmoje koncerto dalyje, pa- 
vienai chorai atliks savo pasirink
tas dainas. Antroje dalyje, po pora 
dainų, dainuos moterų ir vyrų cho
rai. Pabaigai, keičiantis dirigen
tams, astuonias dainas dainuos miš
rus choras. Visa programa užtruks 
apie 2 vai. laiko.

Programa numatyta pradėti punk
tualiai 7 vai. vakaro ir vykstant kon
certui pavėlavusieji į salų nebus 
leidžiami. Pavėlavusieji gale's užim
ti sale'je savo vietas pertraukų me
tu. Koncerte nenumatomi jokie pra
nešimai, dainos ir jų dainavimo 
tvarka bus nurodyta programose.

Po koncerto, šalia esančioje 
mažesnėje salėje bus choristų, da
lyvavusių programoje, priėmimas - 
vaišės, kurias mielai sutiko paruoš
ti buvęs Metropolio (Kaune) viešbu
čio vire'jas p. N. Zaborskis.

Dainų šventės paruošimu, pra- 
vedimu ir” kitais su tuo susijusiais 
darbais rūpinasi Dainų šventei ruoš
ti k-tas vadovaujamas Algio Dudai- 
čio. į minėtą komitetą Įeina iš “Dai
nos choro: Antanas Kramilius^ Pra
nas Nagys ir Petras Ropė, iš Syd- 
nejaus Meno ansamblio: Valerijonas 
Bitinas, Kęstutis Protas ir Vikto
ras Sliteris.

APGYVENDINIMAS

Vienas po kito vis ateina nau
ji L.D. programos dalyvių ir šiaip 
atvykstančių tautiečių ir norinčių 
lietuvių šeimose apsistoti sąrašai. 
Kad visus apgyvendinti dar trūksta 
daug vietų.

Apgyvendinimo komisija prašo 
Sydnejuj ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius priimti į savo namus kiek 
galint atvykstančių žmonių. L.D. - 
musų visų šventė, tad plačiau ati
darykime savų namų duris atvyks
tančiųjų svečių priėmimui. Gal ne 
karta ilgėdavomis ir laukėme progų 
sutikti savus žmones, prisiminti 
senus laikus ir pasikalbėti savąja 
kalba. Dabar tokia proga yra.

Sutinkantieji atvykstančius priim
ti L.D. laikotarpiui pas save, pra
šome skubiai pranešti Algiui Bu
činskui, 63 Oxford St., Bankstown,.. 
TEL; 70 - 7542 arba bet kuriam Ap
gyvendinimo k-jos nariui.

***

Ne visuomet yra pirkinys pigus, 
už kurį mažiausiai mokame. Kartais 
gailimės, kad nemokėjome doleriu, 
kitu daugiau už nupirktą daiktą, ku
ris būtų vertingesnis ir ilgiau laiky
tų.

Tokia mintis peršasi pagalvo
jus apie Chevron viešbutyje ruošiamą 
Naujųjų Metų balių. Sumokėję $7.00* 
gausime vakarienę su patarnavimu, 
gera šokių muziką ir labai svarbu 
vedinamą gražią salę - nereikės^pra- 
kaituoti kaip per rugiapiūtę. Žino
ma, ■ to negalime tikėtis nuėję į pi
gesnes sales.

PRAPLEČIAMA MENO PARODA

visiemsMalonu yra pranešti 
jauniesiems lietuvių, meninink 
visai lietuvių bendruomenei 
|L.D. metu busimoji meno paroi 
praplėsta. Pasikeitus sąlygoms, 
kviečiami parodoje dalyvauti visi 
lietuvių jaunieji menininkai, kuriu 
darbai bus išstatyti atskirose pat 
pose, bet toj pačioj Woollahra ga
lerijoj. Taip pat numatoma, j 
siems menininkams skirti premijas 

Pakvietimai bus išsiuntinėti 
visiems jau pasireiškusiems jauniu

kad 
bus 
yra

siems menininkams bet jei atsirastų 
naujų, prašomi patys atsiliepti ir 
prisiųsti savo darbus (pageidautina 
du ar tris), jų pavadinimus ir kainas 
iki gruodžio 11 dienos adresu:

G. Kazokienė,
13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200. 
Tel 709 - 8395.

L.D.R.K.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Per M.P. Tamstos jau kelis 
kartus reiškiama mintis, kad M.P. 
kryptis - linija yra patriotiniai ben
druomeninė arba tautiniai bendruo
meninė. Atrodo beveik visi vienodai 
suprantame žodžius, kas tai yra “pa
triotiniai” ar “tautiniai” tai jų aiš
kinti nereika. Tačiau daugeliui 
skaitytoju nėra aišku, kaip Tamsta 
supranti sąvoką- “bendruomeninė li
nija”? Tą “bendruomeninė linija’ 
daug kas supranta visai kitaip,kaip 
Tamsta, bent taip atrodo. To rezul
tate kai kurie tautiečiai M.P. nepre
numeruoja, kiti į ją nerąso, trečiųjų 
eilė rašinių nespausdinama, kiti 
priekaištauja. Taigi be jokio bari
mosi prašau Tamstą šaltai, aiškiai 
ir nuodugniai išaiškinti man ir ki
tiems kas yra “bendruomeninė lini
ja”? Kad klausimas būtų aiškesnis 
pav. ar A. Smetonos, tautininko, pre
zidento ir švelnaus diktatoriaus pa
žiūros bei linija tilptų į “bendruo
menes linijos” ribas, o gal jis eitų 
į ekstremistų grupę? Taip pat p. A. 
Stulginskio bei Dr. Griniaus pažiū
ros. Kas yra dešinieji ir kas kairieji 
ekstremistai? Nuo kurios ribos vie
noks ar kitoks ekstremizmas prasi
deda? Buk Tamsta malonus M.P. 
skaitytojams aiškiai išaiškinti.

Reiškiu pagarbą,
V. Šliogeris.

Atsakymą spausdinsime sekan
čiame “M.P.” nr.

Red.
***

priklauso nuo tautinio sąmoningumo 
kurį jie turi įsigiję iš tėvų, lietuviš
kų mokyklų, organizacijų, draugų ir 
kt.

Toks socialinis ir valstybinis 
statusas, tokia pažiūra verčia jung
tis į viso krašto politinį -gyvenimą 
ir rūpintis jo ateitimi. Šiuo tarpu 
mes matome, kad mūsų elitas, aukš
tuosius mokslus baigęs jaunimas, 
pranyksta iš viešo gyvenimo; besirū
pindamas savo asmenišku gerbū
viu naujoje žemėje.

Laikas būtų pradėti jaunimui 
veržtis į šio krašto politinį gyveni 
mą ir kelti savo etninės grupės 
reikšmę ir garbę. Žinoma, padėtis 
greitai negali pasikeisti, bet laikas 
apie tai galvoti ir planuoti jau pri
brendęs

MIRUSIOS SIELOS

am.

KONCERTAS SOLISTŲ IŠ LIETUVOS
Kanadoje, kaip iš „Tėviškės Žiburių“ 

matyti, su Sov. Sąjungos turistų grupe lan
kosi ir 8 lietuviai: solistai E. Kuodis ir J. 
Gir i jot as, birbyninkas ir „Sutartinės“ an
samblio vadovas P. Tamošaitis, kanklinin
kė R. Tamošaitienė, kompoz. R. Žigaitis, gynęs 
Vilniaus uni v. dėstytojas S. Šimkus, L. lietuvius 
Pažūsis ir Raseinių vykdomojo komiteto mieste, 
pirm. — burmistras P. Skeiverys.

Spalio 13 d. Monrealyje, kaip „Tėviškės 
Žiburiuose“ išspausdintasis skelbimas ro
do, buvo privačios lietuvių grupės ruošia
mas svečių koncertas, kurio programą iš
pildė E. Kuodis, J. Galijotas, P. Tamošaitis 
ir R. Tamošaitienė.

Rašau vėlinių išvakarėse ir 
drebančia širdimi bijau, kad jei ne 
šį kartą, tai netrukus, teks uždegti 
žvakę ir padėti gėlę ant mūsų miru
sios Bendruomenės kapo.

Kaip didingi burlaiviai, dar pa
jėgūs, tačiau muziejinė retenybė, 
suplaukia saujelė kalbėti ir dirbti 
pasiryžusių žmonių i Bendruomenės 
susirinkimą ir “atstovauja” miru
sias sielas. Statistinę 1500 Bendruo
menę susirinkime, kuris turi išrinkti 
tos bendruomenės valdybą arba dele
gatus, atstovauja 40 - 50 žmonių.

Kaip varnėnai, išmokinti kiek
vienas po vieną skirtingą sakinį, 
džiaugiamės turėdami progą atsi
stoti ir užsiimti retorika žavėdamie
si savo balso skambėjimu.

Su malonumu kritikuoju mūsų 
laikrašti ir piktinuos nes jis darko 
mano tautos gimtąją kalbą. Džiaugs
mingai pasigriebęs maža statuto 
knygelę esu pasiruošęs ginti statu
to. gaires smarkiau negu bet ką esu 

savo gyvenime. Suskirstau 
, benykstančius užsienio 
į jaunimą ir vyresniuosius

ir pamatęs kad jauniausias vyras 
susirinkime artėja prie 40, užvedu 
diskusijas jaunimo klausimu. Ir taip 
toliau, iki begalinio nuobodumo ir 
galvos skaudėjimo.

Ir klausiu aš, kodėl? Kodėl gi 
mes priėjome liepto galą, kodėl mes
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G. Žemkalnis.
paskendome apatijoje, apkurtome 
savo žodžių besiklausydami? Kodėl 
lietuviška dvasia prigęso mūsų šir
dyse ir ji rusena tik keliems bičiu
liams susitikus ir tarp savęs besi
kalbant? Kodėl išeivijoje prieblan
doje aš nebežinau ar mes matysime 
saulėtekį?

Ką gi aš turiu kaltinti? Mums 
vadovavusius ir vadovaujančius? 
Įsitikinimų skirtumą ir vardan vie
nybės ieškojimo vidurio kelio, kuris 
neatneša jokių pozityvių rezultatų? 
Laiką? Amžių?

O gal aš turėčiau pagaliau pasi
žiūrėti į save. Išdrįskime paklausti 
nemalonius klausimus į kuriuos at
sakykime, pagalvoję, patys sau. 
Paklauskime^ar mes esame suinte
resuoti lietuvybės išlaikymu išei
vijoje? Ar mums, vyresniesiems, iš 
tikrųjų labai svarbu ką jaunimas da
ro, kol tik jie negriauna mūsų nusi
stovėjusios ir apsamanojusios tvar
kos? Keli iš mūsų perskaitė daugiau 
kaip du puslapius šio laikraščio? 
Ką aš esu konkretaus padaręs mūsų 
Bendruomenei? Jeigu padariau, ar 
tai buvo spazmodiškas o gal tiktai 
ir vienkartinis pasireiškimas? Jeigu 
aš save teisinu, kad su tokia men
kai ir neįdomiai veikiančia Bendruo
mene man nėra pakeliai ar aš esu 
užtenkamai stiprus dvasioje paban
dyti tą pakeisti darbu, o ne pąta^į-
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z S*

Kiek 
kiek 

skai- 
jūsų 
kaip

mais, kritika ir boikotavimu? 
atsakykite man asmeniškai, 
jūsų jaunesnių kaip 30 metų, 
tote šį straipsnį? Ir jeigu 
Australijoje atsiras daugiau
dvidešimt, kurie patys, be niekeno 
kvietimo, paėmėte šį laikraštį į ran
kas ir skaitėt, tai aš džiaugsiuos 
lyg sudrumstame upės smėlyje pa
matęs aukso sublizgėjimą.

Man neužtenka, kad vienas tė
vas pasidžiaugia savo vaikais lie
tuviais. Man neužtenka, kad keli 
jauni žmonės pasisako gerais lietu
viais esą. Mes juos žinome. Mes jais 
didžuojamės.Mes juos statome pa
vyzdžiu. AŠ gi, norėčiau surasti 
tuos šimtus ir tūkstančius jaunų ir 
vyresnių lietuvių - mūsų pačių, ku
riuos lietuvių tauta prarado gyvus 
ir mes patys esame atsakingi už tą 
begalinį nuostolį.

Gal iš tikrųjų šaukiu tyruose. 
Ir aš tiktai kalbu. Kalbu norėdamas 
kad kurti išgirstų žodžius, neskai
tantieji 
tų, kad speiguose po stora miline 
neliovė plakus Lietuvos širdis. Ir 
mes tą žinome ir užsimerke tiesia
me ranką bijodami pažvelgti. Kon
trastiniai sausakimšai prigrūstomis 
priimame dainininkus iš Lietuvos ir 
Amerikos ir su ašaromis akyse pra
šome dar vienos dainos iš gimtinės.

Ir staiga man nušvinta atsaky
mas į mano “kodėl” - mums trūksta 
LIETUVOS.

perėkaitytų rastą ir supras-

plakus Lietuvos širdis. Ir
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PROF. ANTANO SALIO LIETUVIU 
KALBOTYROS STIPENDIJA
Profesorius Dr. Antanas Salys 

labai sielojasi lietuvių kalbos išlai
kymu išeivijoje. Dažnai tuo klausi
mu jis yra reiškęs savo nuomonę vie
šuose pokalbiuose ir spaudoje. Betgi 
pats įspūdingiausias yra paskutinis 
jo pasisakymas, tartas vos dvidešimt 
dienų (1972.VII. 11) prieš mirtį. Tuo
met, Lietuvių foto archyvui ruošiant 
dokumentinį prof. ;Salio filmą, Profe
sorius buvo paprašytas tarti savo kaip 
kalbininko ir lietuvio pageidavimą. 
Štai jo žodžiai:

“Mano didžiausias troškimas, 
linkėjimas yra, kad lietuviškoji šeima 
išlaikytų gyvą senutę mūsų gražią 
kalba ir ją perduotų ateinančioms kar
toms^ • kad jaunoji mūsų karta ne tik 
patriotiškai šoktu, dainuotų, bet ir 
kalbėtų skambia " lietuviška šnekta. 
Lietuviškai nebemokančiam Lietuva 
ne tik tolima, bet ji bus ir svetima.

Dirbdamas Pensilvanijos univer
sitete, esu nemaža prisidėjęs prie 
specialistų paruošimo, kurie dirba ir 
baltistikos srityje. Gaila, jų tarpe 
lietuvių kandidatų neturėjau. ' O vis 
tiek, kodėl iš mūsų jaunosios kartos 
negalėtų kada gimti ir lietuvių kal
bininkų? Tėvynėje lietuvių kalbos 
tyrimo darbas varomas plačia ir šako
ta vaga. Dirbama, kaip pats mačiau, 
su dideliu entuziazmu ir užsidegimu. 
Tik kad tas užsidegimas ir entuziaz

mas nebūtų užgesytas šiauraus rytų 
vėjo. Vis kažkaip prisimenu šūkį, 
kurį Jonas Jablonskis buvo padėjęs 
knygoje, • išleistoje Petrapilyje 1916 
metais, skirtoje mūsų tremtiniams, 
pavadintoje “Vargo mokyklai”. Ten 
tas sūkis skamba šitaip: “Nedidelė 
garbė svetimomis kalbomis kalbėti, 
bet didi gėda - savosios gerai nemo
kėti”. ;

Profesoriui Antanui Saliui mi
rus (1972.VII.31), jo šeima, artimieji 
ir bičiuliai įsteigė jo vardo stipendi
ją akademinėms lietuvių kalbotyros 
studijoms, skiriama išeivijos lietu
viui.,;

Stipendijos administravimo ir sky
rimo komisiją, sudaro: Profesoriaus 
našlė Sofija Salienė, Dr. Antanas Va- 
sys, artimas Profesoriaus kolega, Dr. 
Viktoras Gidžiūnas, O. F.M., Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos atstovas. 
Dr. Vincas Maciūnas, Lituanistikos 
Instituto atstovas, Dr. Kostas Ostraus
kas, Profesoriaus bičiulis ir buvęs jo 
studentas. ;

Prof. Antano Salio šviesų atmi
nimą pagerbti norinčius ir lietuvių 
kalbos puoselėjimu besirūpinančius 
kviečiame paremti šią stipendiją. Į_- 
našus prašome siųsti šiuo adresu:

A. Salys Scholarship Fund.
Liberty Federal Savings & Loan 

Association
204 N. Broad Street, 

Philadelphia, Pa. 19102.,

Prof. Antanas Salys

SAVAITGALIO MOKYKLA 
VILTIS IR REALYBĖ

E.A~. Liubino skaitytas refe
ratas šių metų Studijų Dienose 
Melbourne.

Šis referatas yra paremtas pa
tirtimi Melbourno savaitgalio mokyk
loje, nes apie kitų lietuvių kolonijų 
mokyklas mažai teturiu žinių. Neabe
joju tačiau, kad ir jos turi panašias 
problemas kaip ir mes.

Pradžiai trumpa apžvalga Mel
bourno savaitgalinės mokyklos. Įsis
teigė ji 1950 metais. Dėl susidariu
sių įtampų bendruomenėje 1952 metais 
atsirado net 5 savaitgalio mokyklos:

Parapijos, kuri veikia iki šiol;
Centrinė, veikusi apie' penke

rius metus;
Glenroy - dvejus metus;
Clayton - trejus metus;
NJaribycnong - dešimtį metų.
Šiandien Parapijos mokykla yra 

vienintelė Melbourno savaitgalinė mo
kykla ir šiuos mokslo metus pradėjo 
su 96 mokiniais ir 9 mokytojais. Ji 
yra globojama parapijos, turi vedėją, 
kuris nemokytojauja, o ūkinius rei
kalus tvarko penkių asmenų tėvų ko
mitetas. Mokykla veikia kas sekma
dienio rytą tarp 10-11.30 valandos 
salėse prie lietuvių bažnyčios. ;

Ko tikisi bendruomenė iš savait
galio mokyklos. Atrodo, kad perdaug. 
Norima, kad per pusantros valandos 
per savaitę vaikai išmoktų lietuviš
kai skaityti ir rašyti; butų supažin
dinti su Lietuvos istorija, geografi
ja, literatūra; kad per mokyklą įsi
jungti^ aktyviai į visų esančių lietu
viškų jaunimo organizacijų veikimą 
(skautų, sportininkų, tautiniu^ šokių); 
pagaliau, visam tam atsibodus, kad 

A plain clothes 
policeman (left) is 
pictured escorting a 
Soviet electronics 
engineer in the aero
space field who sought 
political asylum in 
Genoa this week.

An Italian news
paper claimed the 
man, identified as 
Jono Morkūnas Leng- 
hinas, 45, was one of 
the “brains” at missile 
plant at Vilnius, in 
Soviet Lithuania. — 
AAP-AP.

nuvažiuotu į Pasaulio Lietuviu Jau
nimo kongresą ir grįžą perimtų ben
druomeninį. veikimą ir vestą jį pagal 
veteranu ‘nustatytas gaires. Betgi 
paklausiame savęs, ar to tikrai ga
lima reikalauti bei tikėtis iš savait
galio mokyklos? Teturint^ mokymui 
tokį trumpą_laiką (90 minučių), tik tie 
vaikai, kurie mokomi lietuviškai na
muose, išmoks šiek tiek padoriau 
skaityti ir rašyti. Tik ir jie, nors ir 
baigę savaitgalinę mokyklą, neturės 
pakankamai žodžių ir išsireiškimų, 
nekalbant jau apie akcentą, kad ga
lėtų efektingai reikštis bendruomenė
je,‘kuri yra netolerantiška nukrypi
mams nuo aorminės lietuvių kalbos. 
Tas aiškiai matosi ir iš lietuviškos 
spaudos, kur jaunieji korespondentai 
suskaitomi vienos rankos pirštais. 
Tas pats ir bendruomeniniuose susi
rinkimuose. Svarbiausia dėl to, kad 
nesugebėjimas laisvai ' lietuviškai 
išsireikšti iŠ karto užčiaupia jiems 
burną, • kat kiekvienas esame paste
bėję.

, Nauja problema iškyla mokant 
Lietuvos ggografijos, istorijos ir 
literatūros. Čia jau susiduriama ne tik 
su žodžių trukumų pas mokinius, bet 
taip pat su pasaulėvaizdžio bei įsi
tikinimų skirtumu tarp mokinių ir mo
kytojų. ; Tėvų krašto pažinimas todėl 
lieka gana miglotas, nes jis nesiriša 
su mokinių kasdienine patirtimi per 
televiziją, normaliąją mokyklą, laik
raščius, o svarbiausia per draugus, 
su kuriais jie praleidžia daug daugiau 
laiko negu su tėvais bei mūsiškąja 
savaitgalio mokykla.

Jeigu tačiau pajėgsime išlai
kyti stiprias jaunimo organizacijas, 
tada galima laukti, kad mūsų savait
galinė mokykla ir toliau maitins tas

organizacijas naujomis jaunimo jėgo
mis, kur jos, galima tikėtis, susifor
muos'į stiprias ir pastovias grupes. 
Tos grupės bendraus tarp savęs ilgą 
metų eilę ir tuo būdu tramdys nutau
tėjimo raidą. Tačiau ir šiuo atveju 
negalima ignoruoti fakto, kad gyvuo
jančių, grupiu bendravimas šiandien 
dažniausiai jau vyksta ne lietuvių, 
anglų kalba. ;

Prieš gvildenant savaitgalio 
mokyklos ateities galimybes, verta 
iškelti tas darbo aplinkybes, kurios 
trugdo mokyklos veiklą dabar ir trug- 
dys ateityje.

Pirmiausia faktas, kad savait
galio mokykla veikia tik pusantros 
valandos savaitėje, nes ji yra suriš
ta su tinkamomis patalpomis ir pa
maldų laiku. Būtų gerai tą mokymo 
laiką bent padvigubinti, bet kaip tą 
padaryti, tai kitas ir labai gerai ap- 
galvotinas reikalas. ; Gal būt galima 
pamaldas atlikti vėlesniu laiku, nes 
dabartiniai Katalikų Bažnyčios nuos
tatai tuo atveju liberalus? Mokykla 
nuo pamaldų jokių būdų neatskirtina, 
nes tėvams kitaip neįmanoma. Decen
tralizuoti mokyklos neleidžia mažas 
mokiniu skaičius ir mokytojų trūku
mas, o'ir kaip buvo, minėta įžangoje, 
ši mokyklinio darjjo forma buvo ban
dyta ir sužlugo. Šeštadienis taip pat 
yra netinkamas, nes kertasi su tėvų 
interesais ir jaunimo organizacijų 
veikimu.

Antra reikšminga aplinkybe yra 
mokinių sudėtis. Savaitgalio mokykla 
priima visus vaikus, kuriuos tėvai 
bei ją draugai atveža: ir kalbančius 
ir beveik nekalbančius lietuviškai; 
jaunesnius ir vyresnius; norinčius 
eiti į savaitgalio mokyklą ir tėvų 
pastumtus “savanorius”. Susidarę 
skyriai yra todėl toli gražu ne idea
laus sąstato mokymui: vaikai mokan
tieji kalbėti lietuviškai, kartu su be
veik nemokančiais; vaikai iš pirmo 
normaliosios mo&yklog skyriaus kar
tu su vaikais is trecio skyriaus. Ir 
taip, vietoje vienos grupės, apiman
čios visą skyrių bei klasę, susidaro 
dvi ar trys grupės. Tas ne tik labai 
apsunkina mokymą^ bet ir trugdo ce- 
mentavimą vaikų , į vieną tautinę, 
mokyklinę grupę. Si problema Melbour
no parapinėje mokykloje šiais metais 
bent dalinai bandoma spręsti, suda
rius atskirą klasę lietuviškai nekal
bantiems ar beveik nekalbantiems.

Trečias dalykas tai programa 
ir mokytojai. Nors savaitgalio mo
kykla ir turi vientisinę mokymo pro
gramą, apimančią 6 skyrius ir jau
nimo kursus, bet tas dar negarantuoja 
jos praktiškojo įgyvendinimo. Mūsų 
savaitgalinė mokykla yra vargo mo
kykla, ir programos išsėmimas dau
giausia priklauso nuo mokytojo suge
bėjimo. Pagaliau ir programos paruoš
tos gana senai ir daugiausia Lietuvo
je dirbusiu bei ten išmokslintų peda
gogų. Šių dienų gyvenimo tempas net 
įsisengjusių australiškų mokyklų pro
gramas ir mokymo metodus greitu be
giu keičia. ;Kitas vargas, kad musų

savaitgalio mokyklos mokytojų sąs
tatas yra toks, kokį galima gauti. 
Jis susideda daugumoje iš' Lietuvoje 
kvalifikuotų, bet jau senai profesinio 
mokytojo darbo nebedirbančių. Yra 
ir visai nekvalifik uotų mokytojų, pa
našiu kaip aš. Del tų priežasčių mo
kymo progresas savaitgalio mokyk
loje nėra tiesi linija į aukštį, bet yra 
daugiau panaši į biržos kainų grafą -, 
aukštyn ir z'emyn. Atsiradus pratimu 
sąsiuviniams iš J.A.V., ši problema 
sušvelnėjo, nes tie sąsiuviniai yra 
paruosti apimti visai savaitgalines 
mokyklos programai. Toli gražu sąsiu
viniai neišsprendžia visos kompli
kuotos problemos. Turime ne mažai 
jaunesnės kartos su vietinėmis kva
lifikacijomis mokytojų. Tik ir juos 
nėra taip lengva prisikalbinti, o ir jų 
lietuvių kalbos mokėjimas neperge
riausias, __o lituanistinio mokymo me
todinių, žinių trūkumas taip pat svar
bu.

Ketvirta aplinkybė tai bendruo
meninis abuojumas. Nežiūrint kad sa
vaitgalio mokykla yra viena svarbiųjų 
lietuvybės išeivijoje išlaikymo vers
mė, kuri tiekia jaunimo organizaci
joms ir per jas bendruomenei žaliavą, 
ji negauna is bendruomenės institu
cijų jos svarbai atatinkančios mora
linės ir materialinės paramos. Turiu 
galvoje faktą, kad tik maža dalis 
lietuvių tėvų "savo vaikus veža į lie
tuvišką mokyklą, kad savaitgalio mo
kykla retai būna objektas pranešimų 
ar diskusijų, o jau tik ne karštu gin
čų mūsų spaudoje ar bendruomenės 
susirinkimuose ir suvažiavimuose.

Penktoji aplinkybė, kuri yra ab- 
solučiai neišvengiama, yra istorinio 
pobūdžio. ' Prieš 20 metų savaitgalio 
mokyklose mokomi buvo lietuviukai, 
dabar gi daugumoje mokome lietuvių 
kilmės australiukus. Prieš 20 metų 
mokykloje gilinome lietuvių kalbos 
tnokėjimą ir Lietuvos bei tautos paži
nimą, šiandien tenka pradėti nuo pačių 
pirminių pagrindų. 20 metų atgal už
teko medžiagos ir metodikos, atsivež
tos iš Lietuvos, o šiandien jau būti
na vadovėliai su anglišku paaiškina
muoju tekstu ir žodynu bei palygini
mais. 20 metų atgal savaitgalio mo
kyklos funkcija buvo užpildyti trumpą 
laiko spragą tarp Lietuvos okupaci
jos ir išlaisvinimo, o dabar jau reikia 
persiorientuoti į ilgalaikę kovą iš
laikyti gyvą lietuvišką sąmonę.

Kokios gi peršasi išvados, tu
rintį, galvoje sąvaitgalįo mokyklą, jos vaidmenį bendruomeneje ir ateities 
veiklą?

Pirmoji tai ta, Kad savaitgalio 
mokyklai kas metai vis daugiau gau
nant lietuvių kilmės australiuku, rei
kia mažiausiai vieno paruošiamojo 
skyriaus, kuriame naujai atvežti vai
kai, nemoką lietuvių kalbos, būtų pa
ruošti į mokslinimui atatinkantį sky
rių (turiu galvoje australų mokyklo
je pasiektą lygį).

{nukelta į 4p si.) ' ' ’
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’’TALKA” ŽENGIA PIRMYN!

Victorijos Lietuvių Kooperatinės Kredito D—jos "Talka” metinis susi
rinkimas įvyko s.m. rugsėjo mėu. 16 d. Lietuvių Namuose. Susirinkimą prave
dė "Talkos” pirmininkas p. Paulius Baltutis, prezidiumą sudarė "Talkos” 
valdybos nariai.

Ataskaitinį pranešimą padarė p. P. Baltutis is kurio aiškiai matėsi nuo
latinis "Talkos” stiprėjimas, kuri Vietoti jos lietuvių gyvenime bei jų organic 
zacijų tarpe jau užima viena iš reikšmingiausių vietų.

"Talkos” veikimą geriausiai parodo skaičiai, patiektame balanse.

Vaizdumo deliai p. P. Baltutis 
paskutiniųjų 5-ių metų:

patiekė "Talkos” augimo lentelę laike

1968/69 1971/72 Padidėjo
Narių, skaičius 195 280 85
Įmokėta Įnašų (pajų) 4130,- 8950,- 4280.
Įmokėta indelių 36,303 166,006.- 129.703,
Išduota paskolų 35,258 99,121 63863.
Turėta pelno 392,12 1,149,37 857.

Si palyginamoji lentele rodo, kad "Talkos” narių prieauglis nėra pakan
kamas, atsižvelgiant i kapitalą, jų turėtą būti apie 500. Pagal pirmininko ap
skaičiavimą tik 14% visų Victorijoje gyvenančių lietuvių yra "Talkos” nariai. 
Kanadoje, kur veikia lietuvių kredito kooperatyvai, nariais yra daugiau kaip 
50% ten gyvenančių lietuvių.

Pirmininkas p. P. Baltutis atkreipė dėmesį, kad “Talkos” patarnavimo 
duodant paskolas, už kurias imami, palyginus su kitomis finansinėmis įstai
gomis, gana žemi procentai, paklausa galėtų būti didesnė. Apgailėtina, kad 
tautiečiai skolinasi kitur ir tuo daro sau tikrus nuostolius.

Pirmininko pranešimas ir patiekta metinė apyskaita be didesnių diskusi
jų buvo vienbalsiai patvirtinta.

Iš gryno pelno “Talkos" valdybai siūlant, paskirta 100 dolerių Lithuanis- 
tiniams kursams remti.

Trims valdybos nariams suėjo 2 metu, kadencija - terminas. Sekančių 2-jų 
metų kadencijai į valdybą pririnkti p.p. Bronius Vanagas, Antanas Mikaila ir 
Viva Alekna. Kandidatas - J. Kalnėnas.

Jau anksčiau buvo keltas reikalas pakelti duodamų paskolų sumą. Koope
ratyvų Registrarui leidus, susirinkimas nutarė pakelti duodamų paskolų sumą 
iki 5000 dolerių, kurių garantavimui turi būti įkeistas nekilnojamas turtas. Nu
tarimas įsigalios ji Registrarui patvirtinus. Manoma, šis nutarimas žymiai 
pagyvins "Talkos” veiklą.

Po susirinkimo visi dalyviai buvo pakviesti prie kuklių vaisių stalo, kur 
besisotinant tęsta pasikalbėjimai “Talkos” reikalais.

Čia reikšminga sveikinimo žodį tarė Melboumo Apylinkes Pirmininkas p. 
G. Žemkalnis. Jis atkreipė dėmesį, kad lietuviai laiko dideles sumas austra
liškuose bankuose iŠ kurių ne 5 centų negauna lietuviškai veiklai remti, tuo 
tarpu "Talka” iš savo pelno daugiau kaip 8% skyrė Lithuanistiniams kursams.

Mielam prieteliui VYTAUTUI ARUI - ASEVICIUI, jo tėveliui 
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

L. ir V. Deikai
I. ir A. Dudaičiai.

Prisimenant "Talkos” dešimtmeti, iškilmingos vakarienės metu. Iš kairės į 
dešinę: Povilas Baltutis pirmininkas, A. Mikaila, J. Barkuviene, Liudas Bar- 
kus - iniciatorius ir steigėjas taria žodį, V. Bladzevicienė, A. Bladzevičius 
ir V. Jakutis.

Taip pat atkreipė dėmesį į faktą, kad Melbourno Lietuvių Klubas savo skolą 
australiškam bankui perves "Talkai”, tas tik rodo jos augimą ir pilna, pasiti
kėjimą. P. Žemkalnis pareiškė, kad pinigai yra prekė ir ta prekė galima pirkti 
"Talkoje” pigiau nei pas australus finansininkus.

P.P. Baltutis dar iškėlė reikalą visiems "Talkos” nariams ateiti į talką 
verbuojant jai naujus narius. ‘

Teko vietoje patirti, kad studentai Romuviečiai rįžtasi visi vieningai sto
ti "Talkos” nariais.

Tenka palinkėti "Talkai" gausaus būrio naujų narių ir sėkmingo darbo.

" . , I. Alekna.

SAVAITGALIO MOKYKLA

LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA "TALKA" LTD.

BALANSAS, 1972 m. birželio mėn. 30 d.

1971 m.
AKTYVAS

1972 m. 1971 m.
PASYVAS

1972 m.

138.70 Pinigai kasoje 219.21 6,750.00 Įnašų kapitalas 8,950.00
22,086.69 Pinigai banke 18,669.17 AL. ar gos kapitalai:

---- — Pastov. ind. įbanke 20,000.00 226.00 a) Pagrindinis (stat.) 284.00
Federal. Valdžios 1,406.87 b) Bendrasis 1,791.31

25,000.00 Paskolos lakštai 40,000.00 112,626.41 Indėliai 163,005.27
74,598.28 Paskolos nariams 99,121.24 85.00 Kreditoriai 115.00

Kilnoj. turtas 278 395.94 Reserv. mokesčiams 551.00
178.00 atsk. nuvertin. 113 165.00 Grynas pelnas 1149.37
10.00 įnašas YCW Koop. 10.00 atskaičius į pagrin.

418.85 Debitoriai 604.33 940.30 kapitalą 58.00 1,091.37

122,430.52 178,788.95 122,430.52 178,788.95

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄSKAITA

IŠLAIDOS PAJAMOS
1971 m. 1972 m. 1971 m. 1972 m.

85.00 Revizoriaus išlaidos 115.00 5,981.97 Palūkanos už paskol. 7,652.17
330.00 Valdybai atlyginimas 412.50 532.02 Palūkanos iš bankų 602.60
135.00 Skelbimai ir reklama 310.41 Palūkanos už pastovų

4,585.00 Palūkanos už indei. 6,054.00 — indėlį banke 83.03
312.13 Paskolų draudimas 362.58 Palūkanos už

6.46 Draudimo garantija 6.59 Federal. Valdžios
31.34 Turto ir pinigų draud. 38.68 1,255.55 paskolos lakštus 1 892.16
87.22 Raštinės išlaidos 103.23 44.00 Įstojam. mokestis 64.00
50.00 Pašto išlaidos 47.00 —

259.00 Raštinės nuoma 300.00 —
105.30 Šviesa ir apšildymas 50.00 —
18.85 Bendros išlaidos 40.50 < —
14.00 Turto nuvertinimas 13.00 —

■■ Metin, susirin. išlaid. —
(Dešimtmeč. pamin.) 190.29 —

— Nesugrąžinamos paskol. 100.87 —.
410.00 Atlyginimas tarnaut. 449.00
395.94 Rezervas mokesčiams 551.00 —
989.30 Grynas pelnas 1,149.37 —

7,814.54 10,293.93 7,814.54 ’ U*, 10,293.93
-. .i• ’r " f
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(Atkelta iš 3 pusi.)
Antroji išvada, mano manymu, 

tai ta, kad lietuvybės išlaikymas 
ateityje mažiau priklausys nuo to, 
kaip gerai išmokysime vaikus kalbėti 
lietuviškai, bet daugiau, kiek jiems 
sudarysime progų bendrauti tarp savų
jų. Savaitgalio mokykla turėtų daugiau 
demesiO- kreipti į skyrių sąstatą, kad 
juose butų maždaug vieno amžiaus ir 
pajėgumo vaikai. Vaikai, nebaigę pir
mojo australų mokyklos skyriaus, tu
rėtu lankyti lietuvių vaikų darželį. 
Mūšų vaikai savaitgalio mokykloje 
turėtų lankyti vieną skyrių žemiau 
negu australų mokykloje.

Trecioji - kad bent Melbourne 
savaitgalio mokykla butų įvadas į 
čią oficialiai veikiančius lituanisti
nius kursus, kur vaikai turi progos pa
gilinti lietuvių kalbos mokėjimą la
bai palankiose sąlygose. Savaitgalio 
mokykla vietoje linksniavimo, asme
navimo ir kitokių kalbinių įmantrybių 
turėtų persiorientuoti į suprastintą 
lietuvių kalbos mokymą, kreipti dau
giau dėmesio į suformavimą tautiškai 
sąmoningų grupių bei draugų ratelių, 
glaudžiau bendradarbiauti su jaunimo 
sambūriais bei organizacijomis.

Ketvirtoji - reikia naujų vadovė
lių, kurie orientuotųsi į naujas moky
mo sąlygas,^pasisavintų naujus meto
dus, įdant butų pasivyta, kas kasdie
niška ir kas nauja. .

Paskutinė išvada, kad nežiūrint 
mūsų geriausių norų ir pastangų, 
savaitgalio mokykla baigę vaikai yis 
dėlto daug geriau kalbės ir rašys 
angliškai negu lietuviškai. Bus. ir 
taip, kad tik nedaugelis ir tik retomis 
progomis bekalbės lietuviškai. Jeigu 
mes tam šiandien nepradėsim ruoštis, 
t.y., lietuviškai veiklai su anglų kal
ba, tai ta veikla neužilgo gali pasi
baigti. Ir visai be reikalo.

***
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Jolantos Janavičienės Keramikos darbai.

LIETUVĖ KERAMIKĖ 
SYONEJUJE 
V. Kabailienė

Rugsėjo 30 dieną, 16 Elizabeth 
St., Paddington, Galerijoje Nr. 16, 
buvo atidaryta ponios Jolantos Ja- 
navičjenės keramikos paroda.

Žmonių ir lietuvių ir australų 
atsilankė nemažas būrys. Galerijos 
jaukiose, bet nedidelėse patalpose 
buvo išstatyti 250 darbai, kurių 
pusė jau yra parduoti. Tas parodo 
dideli lankytojų įvertinimą, ypač 
kad šiuo metu rinkoje turime gausy
bę molio išdirbinių, pradedant ma
siniais fabrikų gaminiais iš Japo
nijos, Hong Kongo, Taiwano ir Kini
jos, baigiant individualių puodžių 
darbais dovanų krautuvėse, Argyle 
Arts Centre, The Potter’s Gallery 
Woolloomooloo ir kitur. Atrodo, jog 
Australijoje stiprus susidomėjimas 
keramika prasidėjo prieš kokius pen
kerius metus. Daugumoje Sydnejaus 
priemiesčių yra keramikos klasės, 
klasės dažnai perpildytos Įvairių 
amžių, bei profesijų žmonėmis, ku
rie dirbdami su moliu nori pabėgti 
nuo šių dienų įtempimų. į

Jolanta Janavičienė keramiką 
pradėjo studijuoti Vokietijoje Frei- 
burgo Meno Mokykloje, kurios vedėju 
tuomet buvo žinomas lietuvis grafi
kas V.T. Jonynas. Vėliau, jau Aus
tralijoje ji studijavo Valstybinėje 
Meno Mokykloje - Sydnejiškiams ge
rai žinomoje East Sydney Technical 
College vardu. Jolantai eilę metu 
teko, šitą sritį užmesti, kol paaugo 
sūnus ir dvi" dukros. Intensyviai 
dirbti ji pradėjo prieš septynerius 
metus. Kaip ir kiekvienam puodžiui, 
būtinai reikėjo Įsitaisyti studiją, 
stakles ir pečių. Patalpa būtinai 
reikalinga darbui, laikymui indų su 
įvariomis glazūromis, moliui, kad 
jis neišdžiūtų, pagaliau ir eilė len
tynų. puodams džiovinti ir sustatyti. 
(Jau pačioje pradžioje studentas yra 
išmokomas kaip elgtis su moliu, kaip 
išlaikyti jį drėgna). Taip ir Jolanta 
Įsitaisė dirbtuvėlę su apvaliu bač
kos fonnos pečiumi su dangčiu. Tas 
pečius buvo gazinis ir įdomus tuomi, 
kad ugnis pečiuje eidavo ratu, kasi 
duodavo įvairius spalvinius efektus, 
bet nekartą atsitikdavo, kad viena 
pusė puodo išdegdavo vienaip, o ki
ta kitaip. Kartais toks deginimo bū
das sugadindavo puodus ir tekdavo 
juos išmesti.

Šiuo metu Jolanta turi kitą kubo 
pavidalo gazini pečių 514 kubinių 
pėdų talpos. Gažo ugnies džetai 
išeina tiesiai Į pečių, bet ugnį šiame 
pečiuje galima’jau geriau kontroliuo
ti ir puodus galima deginti iki 1300 
Celsijaus temperatūros.

Grįžtant prie parodos išdirbi
nių - juos galima suskirstyti į dvį 
grupes: kasdieninio vartojimo ir de
koratyvinius puodus.Kadangi Jolanta 
pati s'eimininkauja ir vartoja puodus 
tai daug i dėmesio kreipia jog jie 
netiktai dailiai atrodytų, bet turėtų 
patogias rankenėles, gerai gulin
čius dangčius ir kad, sakysime gi
ra, iš ąsočio lengvai piltųsi į boka
lą, o ne pro sali. Parodoje Įstaty
tos buvo kazerolės, vyno taurės, 
bokalai, kavos servyzai, bliudukai... 
net pora puodų šaltbarščįams. Moli 
keramikė perka gatava. Šioje paro
doje vartotas molis yra “stoneware” 
kuris deginamas 1250-1350 Celsi
jaus temperatūroje. Puodu spalvos 
tai Įvairių spalvų geltonos ir rus
vos taip vadinamos “earth colours”. 
Įdomu, kad dalis glazūrų buvo pa
daryta iš eukaliptų medžių, pelenų 
arba Europietiškų lapus metančiu me
džių pelenų. ;

'Mino akį ypač patraukė dekora
tyviniai darbai. Tarpe jų. buvo pora 
didelių sunkių lėkščių, kurios buvo 
išminkytos kojomis. Skaitytojas, 
galbūt stebėsis kodėl molį minky
ti kojomis jeigu tam yra rankos... 
Aš' galvoju, kad žmonės kurie metų 
eilę dirba su moliu įgyja pajutimų ir 
meilę tai medžiagai. O kiekviena 
technika ar tai butų su staklėmis 
išsuktas indas, ar ‘ dekoratyvinė 
skulptūrinė vaza, kur molio gaba
lai iškociojami ir sulipdomi, ar in
delis išspaustas- pirštais turi kitų 
pjonumą, charakterį ir užbaigimą. 
Šioje parodoje ypač dekoratyviniuo
se darbuose buvo pastebimas tas 
technikos ir tekstūros Įvairumas. 
Taip pat įdomu kad dėl įvairiu 
deginimo būdų buvo išgauta įvairūs 
atspalviai vienos rūšies neglazūruo
tame degintame molyje. Visoje ei
lėje darbų: lėkštėse, cilinderio pavi
dalo ir kitokiose vazose, puoduose 
kurie angliškai yra vadinami “stora
ge jars” labai patraukliai buvo iš- 
dekoruotas paviršius. Keramikė ant 
molio lengvų reljiefų išspaudė įvai
rias žoles, sėklas, kiautelius ir 
kriaukles. Visi tie daiktai paliko 
savo pėdsakus i kuriuos buvo įtrinta

“copper oxide” - vario oksidas, ku
ris po išdeginimo paliko juosvus 
Čia stipresnius čia silpnesnius 
brūkšnius ir derinius. Tų puodų pa
trauklumas, mano supratimu, ir bu
vo tame, kad jie neturėjo nei ryš
kios nei blizgančios glazūros.

Jau nuo proistorinių laikų Įvai
rių sričių menininkai semia Įkvė
pimą iš gamtos pavidalų ir spalvų. 
Jolantos Janavičienės studijos 
kampas irgi yra užverstas visokio
mis sėklomis, žolėmis, geležėlėmis 
ir kriauklėmis. Keramikas, gal net 
labiau negu kiti, dirbdamas su mo
liu, jaučia žemę ir stebi atydžiai

L. Urbonas, akrylis, 1972 m. Eva Kubbos nuosavybė.

27-JI LEONO URBONO PARODA.
Visų pirmą noriu įspėti skaity

tojus kad aš rašau ne recenziją ir ne 
kritiką apie dailės parodą, tam neturiu 
jokių kvalifikacijų, o tik savo įspū
džius.

Lankydamas meno parodas visa
dos stengiausi būti atidarymo metu, 
kada ne tik žmonės bet ir paveikslai 
ant sienų gyvi, linksmi; džiaugsmu 
ir viltimi nušvitę. Tokiais momentais 
nenuostabu kad menas prakalba i 
širdį, ir galerija tampa šventove, o 
pats dailininkas - burtininku arba * 
aet ir pranašu. Bet šį kartą man at
sitiko kitaip, nuvykau kone Į parodos 
uždarymą.

Diena graži, žmonių pilnas Ava
lon paplūdimys šildosi pavasario sau
lėje, nerūpestingai poilsiauja, o už 
trijų šimtų jardų “Barefoot” Gallery 
su Leono Urbono paveikslais stovi 
tuščia. Žinoma, nieko čia jiera nuos
tabaus, taip yra įprasta. Šiomis^ die
nomis meno galerijos ir bažnyčios 
yra tuščios, nes menas ir malda šių 
laikų žmogui nesuprantami ir nerei
kalingi dalykai. Šiandien žmogui rūpi 
technika, skaičiai, seksas, duona, 
žodžiu,mamona.

Su sunkia šalta nuotaika įžen
giau Į galeriją, žmogaus nei vieno, tik 
paveikslai kaip visados gražiai iš
rikiuoti kabo ant sienų, pagal vertę 
užėmę savo vietas; šviesa nušviesti, 
tartum šventieji, bet liūdni, nes nėra 
kas į juos žiūrėtu.

Jau gal dešimtą kartą einu ap
link sienas žiūrėdamas į. paveikslus, 
salė maža bet lengvai sutalpina 
Leono 36 paveikslus. Ieškau naujo, 
ieškau kas mane galėtų pritrenkti, ko 
dar nemačiau. Nėra. Trumpas laikas 
nuo anos Woollahra parodos iki žios, 
vos tik trys mėnesiai. Niekas negali 

gamtą. Beto, Jolanta pernai lankė 
tapybos pamokas pas Ross Davir 
ir, pagal jos pasakojimą, tam tikras 
tapybos pajutimas atidarė platesnius 
horizontus jos keramikai.

***
KŪRYBA

Kūryba ne garbė, ne dovanų miražas, 
Tai grūdo diegas žemėj saulės išviliotas. 
Eet ji — garbė minioj, ir dovana

pasauliui, 
Ir didis aukso klodas per žemes nuklotas

Faustas Kirša

pasikeisti per tokį trumpą, laiką, in
telektas tas pats ir dailininkas tas 
pats, nors paveikslai ir kiti. Jie man 
šiandjen liūdni, nerandu erdvės kur 
galėčiau ilgiau sustoti, norėčia su
simąstyti, įsijausti, esu vienas, kaip 
gera būti vienam galerijoj.^

Tur būt jau dvidešimtą kartą 
suku ratą aplink., paveikslus ir vis 
laukiu kada jie į mane prabils. Ne
jaučiu į juos žiūrėdamas nei ilgesio, 
nei skausmo, nei baimės, nei pasi
piktinimo, viskas kas yra,yra mirusiai 
negyva. ; Nors akiai malonu, tapybinė 
išraiška tvirta, spalvinga abstrakcija, 
jaučiamas ir kūrybinis dailininko tie
sos ieškojimas. Jis toli nuo gamtos, 
bendrai nuo aplinkumos, jis gilus pa
sąmonės vizualistas. Savotiškas mag
netizmas ten jį traukia, tarytum jis 
norėtų atspėti gyvybės mįslę. Biolo
ginis kūnų įvairumas, gyvybės pulsa
vimas, kosminiai vėjai ir žaibai suka 
ratus skaldo jų buitie Dailininkas 
yra ambicingas bandantis sukurti 
savo pasaulį jam vienam tegaliojan- 
ciais dėsniais.

Turime daug gerų dailininkų, 
Urbonas yra vienas iš jų. Jo kūrybi
nė galia yra didelė, nuostabiai pro- 
duktingas. Dėl tokio greito darbo kai 
kas nori jį nuvertinti, tačiau paveiks
lai kalba patys už save. Jis puikus 
technikoje, geras spalvose, jo dar
buose matomas abstraktus intelektua
lizmas. Leonas savo ryškaus veido 
dar neturi jis dar tebeieslro savęs.

Ta proga norėčiau Leonui pa
tarti palikti kuriam laikui akrylį ir 
pereiti “ant aliejaus” tie darbai įs
pūdingesni ir gal kūtybingesni. Nors 
si paroda ir nebuvo per daug lankoma, 
tačiau parduoti 7 paveikslai liudija 
jos pasisekimą.

Lauksime 28-sios parodos.

Aleksandras Kelmietis.
***
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AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis

KREPŠINIS IR KT.

Ar todėl, kad krepšinis yra jau 
ilgą laiką tapęs mūsų tautiniu sportu, 
aų todėl, kad ilgus metus aš pats žai
džiau krepšini, ar todėl, kad net trijų 
valstybių krepšinio komandose žaidė 
lietuviai” krepšininkai, bet tiek aš, 
tiek ir kiti olimpijados svečiai, net ir 
iš Lietuvos, daugiausiai laiko pra
leisdavome krepšinio stadijone. Tai 
puikus, apvalaus formato pastatas, 
kuriame yra tik sėdimos vietos ir ku
riame bent is kurios vietos yra labai 
geras matomumas. Pati salė randasi 
neolimpiniame priemiestyje ir visai 
skirtingoje miesto pusėje, tačiau 
veikiantieji visa laika specialus au
tobusai, nesudarė jokios transporto 
probelmos, pristatnt žiūrovus į sta- 
dijoną ir vėliau į centrinę traukinių 
stoti "kas kelios minutės. Viduje^ sta- 
dijono, žaidynių metu yra neleidžiama 
rūkyti, tačiau kori deriniuos e įrengi
muose, be visų kitų smulkių suveny
rinių, maisto ir vaisvandinių parduo
tuvių yra ir mažas alaus baras, kuriame 
be alaus galima gauti ir tradicinių 
vokiškų dešrelių su priedais. Šalia 
stadijono, su tiesioginiu įėjimu, ran
dasi ir puikus restoranas.

Krepšinis visų žaidynių metu su
traukė labai daug žiūrovų ir bilietų, 
ypatingai vakarais būdavo labai sunku 
eiliniam žiūrovui gauti, nors speku
liantai prieš rungtynes jų turėdavo ne
mažai, tik, žinoma, trigubomis ar net 
daugiau kainomis. Olimpinių finalų 
bilietas kainavo iki 150 markiu (45 
dol).

Visas olimpinis krepšinio turny
ras buvo suskirstytas į dvi grupes, po 
8 komandos kiekvienoje.JPats turnyras, 
arba geriau sakant, olimpines žaidy
nės prasidėjo labai sklandžiai ir gra
žiai. Įdomesnės iš stipriųjų valstybių 
rungtynės buvo tarp Amerikos ir Bra
zilijos, kuriose brazilai ilgą laiką pir
mavo ir tik amerikiečių vėlesnis pra
dėtas rimtas žaidimas jiems atnešė 
pergalę, bet sukėlė daugeliui abejo
nės ir spėliojimus prieš Sov. S-gos 
užtikrintą kietą žaidimą.

Finalinė pabaiga patvirtino šį gal
vojimą ir privedė amerikiečius prie 
realaus galvojimo, kad ir jie, nesuda
rė savo pačios stipriausios komandos 
ir prieš tai neturėję ilgesnio bendro 
susižaidimo, vien tik paskirų žaidėjų 
individualinėmis puikiomis savybėms 
visuomet negali laimėti. Aš, kaip ir 
daugelis mano įvairių valstybių krep
šinio kolegų, tarp jų ir pačių ameri
kiečių, manome, kad Sov. S-gos rink
tinės laimėjimas buvo visiškai pelny
tas ir pilnai išsikovotas, nes per visa 
žaidimą jie aikštėje parodė komandi
nį žaidimą, komandinį viens kito gerą 
supratimą ir pažinimą, o taip pat ir 
daug geresnius ir tikslesnius metimus. 
Žinoma, jei pergalės jie buvo verti, 
tai niekuomet aš negaliu sutikti su šia 
pergalę iškovojusia pabaiga. Laiko 
teisėjų padaryta vienos ir trijų sekun
džių klaida ir vėliau jau po žaidynių

Olimpiados vėliavos. — Viršu
je matomas penkių apskritimų 
kombinacijos simbolis puošia 
olimpiados vėliavą, kuri yra 
Tarp. Olimpiados Komiteto glo
boje. Žemiau esąs simbolis puo
šia vėliavą, specialiai padarytą 
tik Miuncheno olimpiadai at
žymėti. Ji pasiliks Vokietijoje 
olimpiniam žaidimam pasibai
gus.

pabaigos, pirmąjį kartą amerikiečiams 
laimint vieno taško^ skirtumu su žiū 
rovu masiniu įsiveržimu į aikštę, svei 
kinant amerikiečius ir tčlimesnis_ žai 
dynių pratęsimas trimis sekundėmis 
per kurias dėl amerikiečio neapdairumo ir gal žiopliškumo, priešininkų 
tapo padarytas metimas ir laimėjimas 
atiduotas priešininkais, įsiveržė so
vietinių gerbėjų minia į aikštę, pra
sidėjo ‘visų džiaugsmingas bučiavima
sis, graibstymasis ir toks sveikinima- 
sis kurio iki šiol as dar nebuvau ma
tęs ir maniau, kad mažai truko, kad ...... „ , , ■tuos vargšus didžiuosius krepšininkus Nijole Sabaite 800 metrų bėgikė lai- 
būtų per pusę perlaužę, negalint pa- mejusi antrą vietą Mūncheno olim- 
siekti ir pasveikinti jų su pergalės pijadoje. 
bučkiu. .Didžiausias triukšmas salėje, 
amerikiečių oficialus ir privatus pro
testai, šauksmai, keiksmai, ko nema
čius negalima net įsivaizduoti. Ir tas 
viskas prasidėjo apie puse dviejų nak
tį, tęsiantis net saleje iki ryto, spren
dimo vistiek nerandant. Vėliau suda
ryta penkių neutralių valstybių^ komi
sija gavusi visų teisėjų raportus ir' 
patikrinę^ trijų neutralių televizijos stočių filmas, padarė sprendimą ir per- 
pergalę pripažino Sov. S-gai. Dar ir 
dabar neaišku kaip tas viskas baigsis 
ateityje, tačiau amerikiečiai atsisa
kė dalyvauti medalių įteikimo iškil
mėse. Šiose paskutinėse rungtynėse 
amerikiečiai neparodė iki paskutiniųjų 
penkių žaidimo minučių didesnes žai
dybinės kovos dvasios, blogai dengė, 
blogai sviedinius nuiminėjo ir dar blo
giau mėtė. Su brazilais parodytas pa
baigoje susitempimas jiems pavyko, 
tačiau šiame finale pasibaigė nesėk
mingai.

KREPŠINIO STATISTIKA
Per visas žaidynes daugiausiai 

taškų sumetė: I. Taniguchi M. Japo
nija - 191, 2. Edis Palubinskas, Aus
tralija - 190, H. Blondet Puerto 

-150, 4. A. Leite, Brazilija - 
Iš sovietų rinktinės S. Belov 
9-jų ir australas P. Crosswhite 
12-ju '
118.

DAUGIAUSIAI ĮMETE BAUDU:
E. Bąum, Puerto Rico, 100% įmes

damas iš 14 - 14. 2-jų tapo R. Gali
cia, Brazilija, sumesdamas 91% iš 
12 - 11. Trečiuoju M. Taniguchi - Ja
ponija, sumesdamas 70% iš 30 - 27. 
Ketvirtuoju S. Coll Puerto _Rico - 88% 
is 18 - 16 baudų. Lietuviai M. Pau
lauskas Sov. S-ga tapo 14-ju, sumes
damas 80%, iš 30 mestų baudų įmes
damas 24. Australijos žaidėjas E. 
Palubinskas atsiekė 79%, sumesda
mas is 53 baudų 42 ir tapo 16-jų. 

Daugiausiai per visas žaidynes 
baudų gavo: L Sov. S-ga - 274, II. Če
koslovakija - 273, III Lenkija - 269 
IV Vokietija - 268. V. Filipinai - 260 
ir

GRUPE "B” Sov. S-ga 639:479 
Italija 547:471, Jugoslavija 582:484, 
Puerto Rico 570:531, Vokietija 
518, Lenkija 520:536, Filipinai 
660, Senegalija 405:586.

NUOMONĖ APIE KOMANDĄ 
I-sios vietos laimėtojai -

482:
526:

Rico 
144. 
tapo 
tapo 

vienas sumesdamas 126, kitas

VI Australija - 248. 
įmestu ir gautu tašku santykis:

‘ GRUPĖ‘“A” '
J.A.V. - 542: 312, Kuba 560 ; 445 

Brazilija 561 : 490, Čekoslovakija 
493. : 489, Ispaniija 486 : 500, Austra
lija 523 : 524, Japonija 442 : 
Egiptas 440 : 644.

643

■ R.'* Bitė -3000- mėirų su ^kli'atimi bėgime, šoka per barierą.

r'

Sov.
S-ga. Komanda žaidžia labai atsar
giai ir užtikrintai ir pagal mano vieną 
kolegą krepšinio žinovą, tai būtų lyg 
kareiviai, stumdomi gero savo kari
ninko. Žaidimas yra labai kietas, den
gimai labai kieti ir aikštėje visą svie
dinio perdavimą, bei komandinę tvar
ką daugiausiai palaiko kapitonas M. 
Paulauskas, be kurio kelis kartus ko- 
manda buvo visiškai pasimetusi. Aukš
čiausias žaidėjas yra 2,16 metrų aukš
čio, kai mažiausias yra 1.86 metrų.

J.A. V. komanda individualiniais 
žaidėjais yra labai puiki, tačiau ma
tosi komandinis nesusižaidimas ir So
linis paskirų žaidėjų pasirodymas. 
Amerikiečiai visuomet sutraukdavo 
daugiausiai žiūrovų ir buvo labiausiai 
laukiami aikštėje,tačiau jų per lengvą 
pažiūrą į rimtesni, žaidimą pradžioje, 
jiems kainavo aukso medali. Aukščiau
sias žaidėjas yra 2.23 m. ir žemiau
sias 1.86m.

Trečiosios vietos laimėtojai Ku
ba’ buvo žiūrovų labai mėgiami ir re
miami. Jie turi puikia amerikietiško 
stiliaus mokyklą, žaidžia labai per
mainingai, su gerais praėjimais ir pui
kiais metimais. Aukščiausias yra 
1.98m. ir mažiausias 1.81m.

Ketvirtosios Italijos laimėtojai, 
mano manymu, šią vieta, išsikovojo 
tik labai didelės laimės dėka. Koman
da žaidžia labai gyvai ir gerai, tačiau 
aš jai duočiau ne aukščiau kaip 7-8 
vietą. Aukščiausias žaidėjas yra 
2.10m. ir žemiausias 1.85m.

Penktąją vietą laimėjo Jugosla
vija. Komanda labai gerai paruošta, 
stilius panašus kaip ir Sov. S-gos, 
tačiau daug laisvesnis. Prie geresnės 
sėkmės galėjo pelnytai laimėti trečią
ją vieta, Aukščiausias žaidėjas 2.10m 
ir žemiausias 1.87m.

Šeštoji teko Puerto Rico koman
dai. Tai buvo lyg kaviniai tamsūs 
žaidėjai, parodė ir truputį geros ame
rikoniškos krepšinio mokyklos. Jų 
žaidimas taip pat permainingas, įdo
mus ir Žiūrovų mėgiamas. Aukščiau
sias 2.08m. ir mažiausias 1.85m.

Septintąją vieta gavo Brazilijos 
komanda, kurioje žaidė ir lietuvis 
krepšininkas Radvilas Gurauskas. 
Mano nuomone brazilai buvo verti tre
čiosios vietos, arba blogiausiai tai 
ketvirtosios, nes jų žaidimas buvo 
pastovus ir geras. Aukščiausias 
žaidėjas 2.03m. ir mažiausias 1.78m.

Aštuntoji vieta teko Čekoslova
kijai, kuri tik labai didelės laimės 
dėka laimėjo prieš Australiją. Aukš
čiausias 1.12m. ir žemiausias 1.78m.

Devintąją, vietą laimėjo Austra
lijos krepšininkai, kurių pats geriau
sias žaidėjas yra Edis Palubinskas 
1.85m. aukščio, daugelio trenerių nuo
mone tinkąs i pačias geriausias pa
saulio valstybių komandas. Austra
lai pasirodė labai gerai ir tik didelės 
nesėkmės pradžioje dėka nepaėmė 
daug aukštesnės vietos. Aukščiau
sias žaidėjas 2.13m. ir žemiausias 
1.83m.

Dešimtoji vietą teko Lenkijai, 
kurios žaidimas yra malonus žiūro
vui. Aukščiausias žaidėjas 2. 02m. 
ir žemiausias 1.81m. ;

Sekančias vietas užėmė: 11. Is
panija, 12. Vokietija, 13, Filipinai, 
14. Japonija, v 15, Senegalija ir 16. 
Egiptas. Iš šių komandų ypatingai 
gera yra Vak. Vokietijos komanda, apie 
kurią iki šiol buvo labai mažai kas 
žinoma.

Krepšinio ginčą tarp finalinių 
Amerikos ir Sov. S-gos išsprendė 
siu valstybių delegatai: Vengrijos, 
Kubos, Lenkijos, Italijos ir Peru, 
todėl nenuostabu, kad ir aukso me
dalis atiteko Sov- S-gai, nors ginčas 
pagal visas krepšinio taisykles tu
rėjo būti išspręstas Amerikos naudai. 
Dėl to Amerika net savo sidabro me
dalių neatsiėmė ir, atrodo, del to dar 
bus daugiau triukšmo.

Ginčo metu, kada bėgo pirmą 
kartą amerikiečius sveikinti ir antrą
jį kartą sovietų rinktinę, amerikonų 
treneriui buvo ištraukta iš kišenės • 
piniginė su pinigais. Dviguba nelai
mė atsitiko. * **

S-gos išsprendė

Viena is olimpinių palydovių.

— Kodėl Dievas sutvėrė 
Ievą iš šonkaulio? — pa
klausė teologijos mėgėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Šonkaulis vienintelis 
kaulas, kuris neturi smege
nų.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

Krašto Valdybos svečiai.
S.m. rugsėjo men. 22 d. A.L.B. 

Krašto Valdybos Pirmininkas p. V. 
Neverauskas ir Kultūros Tarybos Pir
mininkas p. V. Baltutis, vykdami i. 
Sydney lietuviu, bendruomeniniais 
reikalais, buvo sustoju Melbourne. 
Čia Krašto V-bos svečiai padarė iš
samius pranešimus apie Krašto V-bos 
beveik 2-jų metų veiklą ir davė paaiš
kinimų rupimais klausimais. Svečiai 
ypač domėjosi lituanistiniu švietimu, 
kuris Melbourne, įsteigęs Lituanis
tinius Kursus ir juos Victorijos Švie
timo Departamentui pripažinus, yra 
išimtinoje padėtyje lyginant su kito
mis vietovėmis.

Šiame su Krašto V-bos svečiais 
pasitarime dalyvavo apie 50 organi
zacijų vadovybių atstovų ir aktyviu 
bendruomenės narių.

"Musu, Pastogės” Balius.
Melbourne Apylinkės V-bos rū

pesčiu, kaip ir eilėje praeitų metų, 
buvo suruoštas “Mūsų Pastogės” ba
lius, kuris įvyko š.m. spalio mėn. 7 d. 
Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje. 
Susirinkusius baliaus svečius, kurių 
buvo pilna salė, pasveikino Melbpur- 
no Apylinkės Pirmininkas p. G. Žem
kalnis.

Baliaus programą išpildė Tauti
nių Šokių grupė “Klumpakojis”, va
dovaujama p. V. Strauko. "Klumpako
jis” šoko kelis naujus ir dar nematy
tus šokius, išpildydamas juos meis
triškai, kas sukėlė pasigerėjimą ir 
audrą katučių.

Baliaus loterija, kurioje kiek
vienas traukė savo laimikius, turėjo 
gana gera pasisekimą. Vakarienė pa
tiekė Socialinės Globos Moterų D-ja. 
Baliaus nuotaika buvo pakili, gal 
tik dalis jaunimo būtų norėjų, grei
tesnio tempo šokių.

P. Algirdas Jokubauskas sve
čių vardu padėkojo Apylinkės Val
dybai ir jos pirmininkui p. G. Žem
kalniui, kurio visa šeima ypač daug 
prisidėjo prie baliaus paruošimo bei 
jo pasisekimo.

Išrinkti A.L. B. Krašto Tarybos 
atstovai.

Melbourne Apylinkės susirinki
mas įvyko š.m. spalio mėn. 15 d. 
Lietuvių Namuose, kuriame buvo iš
rinkti Krašto Tarybos atstovai: p.p.
I. Alekna, J. Antanaitis, P. Baltu
tis, A. Bladzevičius, V. Jakutis,
J. Kirša, A. Matukevičienė, J. Mei
liūnas, A, Mikaila, J. Pelenauskas,

Prašmutas, A. Ramanauskas, A. 
Seikis,A. Zubras, Kandidatas - p. 
N. Butkūnas.

Susirinkime tikrai pasigesta 
jaunesniųjų, kurie turėtų įsijungti 
j aktyvią bendruomeninę veiklą. 
Pačiame susirinkime šiuo reikalu 
daugiausia ir kalbėta. Susirinkimo 
dalyviai gyvai diskutavo bendruome
ninius reikalus: “Mūsų Pastogės” 
gerinimo, spaustuvės įsigijimo, 
Australijos Lietuvių Fondo steigimo 
Lituanistinio švietimo, Krašto Tary
bos suvažiavimų laiko ir kit. Susi
rinkimas sugestijonavo išrinktiems

atstovams , kelti minėtus reikalus 
Tarybos suvažiavime.

Susirinkimą tikrai gįąžiai pra; 
vedė pirmininke p. Dana Žilinskiene 
pasikvietusi sekretore p. Reginą 
Pumputienę.

Mandatų komisija sudarė:p.p.
J. Adomavičius, K. Kazlauskas ir 
B. Vanagas. '

Jaunimo Atstovu Pranešimas c
Antrojo Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongreso Melbourne atstovai 
š.m. spalio mėn. 15 d. Lietuvių Na
mų Reprezentaciniame kambaryje, 
dalyvaujant gausiam jaunimo ir vy
resniųjų būriui, papasakojo apie Jau
nimo Kongresą, jo eigą, paskaitas, 
diskusijas, Tautinių Šokių, Šventę, 
stovyklas ir kelionių įspūdžius, pa
iliustruodami skaidrėmis ir filmu.

Plačiau šiuos įspūdžius spau
doje patiekti, manau, yra garbinga 
privilegija pačiam jaunimui, puikiai 
atstovavusiems mus Melbourniškius 
ir visus Australijos lietuvius.

Ig. Alekna.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Moteriškas Kalėdinis 1972.

Maisto Siuntinys 1972.

specialiai pa
yra reikalingi

Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris 
rinktus siuntinius iš tokių dalykų kurie labiausiai 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Mišrus Kalėdinis 1972
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ

kas vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis, vilnonė angliška 
vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe-^ 
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, puikūs vyriš
ki nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių $95.00.

Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba vilnonių, gėlė
ta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jar
dus vilnonės puikios apsiaustui medžiagos crimplene medžiaga 
suknelei. $85.00

Yz sv. arbatos, 1 sv., kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, 1/4 sv. kv;epenčių pipirų, 1/4 sv. lapelių, Yz sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. neseafe, lYz sv. razinkų, lYz sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniusaldainių. $28.00.

Taip pat dedame į šiuos arba kitus Jūsų rūbų užsakymus daly
kus kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi.

Dirbtinio mink kailio paltui viršus $32.00, <nailoninio kailio 
paltui viršus, >$22.00. vyriški arba moteriški nertiniai, $12.00, vil
nonės skarelės $4.00, nailono lietpalčiai $8.00, nailono marškiniai 
$7.50, vilnonės arba nailono kojinės $2.00.

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t. _

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

17 RAILWAY POE

FAIRFIELD. N.S.W

TEL. 72-54M. Veikia visas 24 valantis par m.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija* 

Talka.
Moka už indėlius 5% metinių palūkanų 

už įnašus iki 6% dividendo.
Duoda paskolas iki 3000 dolerių 

iš 8-9% užskaitant kas 3 mėn.
Talkos (staiga veikia šeštadieniais 

nuo 11 vai. iki 13 vai.
Lietuviu Namuose, c'0 Errol Street, 

North Melbourne.
TALKA, Box 4051, GPO Melbourne
3001

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Pau
lius VI lapkričio mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intencijas: 
b e n d r ą j ą - Kad nuolat būtų 
puoselėjamas mirusiųjų prisimini
mas maldoje.
m i s i j ų - Kad naujieji krikščio
nys misijų kraštuose nenutoltų nuo 
tikėjimo tiesų, perdaug susižavėję 
mokslo ir technikos pažanga.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIO
JI JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

“Mane tiesiog pavydas ima, 
stebint jūsų laikymas! mirusiųjų gi
minaičių ir bičiulių atžvilgiu/jumy- 
se, juk, nemayti nieko paniuraus, 
beviltiško - tarsi velionys būtų nuo 
jūsų tik trumpam laikui pasitraukę” 
Šiais žodžiais kartą pareiškė nuste
bimą tūlas nekatalikas s.avo drau
gui katalikui.

Argi tokiame katalikų elgesyje 
yra kas keisto, peiktino? Štai, kiek
vienas krikščionis tiki, kad mirtis 
yra vartai į geresnį, daug laiminges
nį pomirtinį gyvenimą. Tiesa, susi- 
mąstant apie mirtį, mes paprastai 
šiek tiek bukštaujame, nes tie var
tai veda žmogų ir jam nežinomą šalį, 
mes prisibijome, nežinodami tikro* 
savo likimo pa mirties. Tiesa, mes liū
dime, nematydami daugiau savo nu
mylėtinių bet kartu jaučiamės ir pa
guosti, tikėdamiesi, kad velionys 
jau paveldėjo jiems nuo amžių skir
tąjį. gyvenimą. Jie yra paties Dievo 
žinioje, kuris juos myli labiau negu 
mes įstengiame. Mes pagrįstai tiki
me,- kad Viešpats bus jiems geras ir 
gailestingas. Apie tai liudyja tarp 
kitko ir gedulingųjų Mišių ^refacijos 
žodžiai: “Tavo, Viešpatie, tikinčią
ją gyvenimas neatimamas, bet tik 
jiems pakeičiamas ir, šio žemiškojo 
gyvenimo namams suirus, jiems yra 
paruošta amžinoji buveinė danguje”

Mūsų Bažnyčios apeigos, skir
tosios įnirusiems, visais laikais bu
vo persunktos nuotaika, nors kartais 
tapo pritemdintos kai kuriomis ne
vykusiomis maldomis. Pastarai
siais gi laikais anos niūrios nuotai
kos iš bažnytinių apeigų tapo paša
lintos ir vėl musu, maldose viešpa
tauja linskma, pakili nuotaika. Šios 
džiugios nuotaikos priežastis yra 
mirusiųjų dalyvavimas Krsitaus pri
sikėlimo garbėje ir Jo triumfali- 
niame įe'jime į šviesos ir niekad ne
sibaigiančiosios laimės ir džiaugs
mo karalystę.

num

VIENINTELIAI TIEKĖJAI DEGTINĖS 
RUSU IMPERATORIŠKIEMS RŪMAMS T 

1886 - 1917

ORIGINALI DEGTINE
SMIRNOFF

Distiliuota pagal Pierre Smir
novo slaptą, receptą kurį jis išsivežė 
bėgdamas iš Rusijos 1917 m.
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Pranešimai
VISI ŠVENTIEJI

LAPKRIČIO 1 d. • trečiadienį 
Visų Šventųjų privaloma šventė. 
Bus ir lietuviškos pamaldos Lidcom- 
be 6.30 vai. vakare. Per pamaldas 
bus klausoma išpažintis.

LAPKRIČIO 2 d. ketvirtadie
nį Vėlinės. Bus laikomos po 3-jas 
Šv. Mišias už mirusius, bet Lid- 
combe pamaldų^ nebus. Pasimelskit 
artimiausioj bažnyčioj.

PAMALDOS IR ATLAIDAI UŽ 

MIRUSIUS.
LAPKRIČIO 5 d. - Sekmadieni 

11.30 vai. Lidcombe lietuviškos 
pamaldos už mirusius... Pamaldose 
giedos “Dainos*’ choras vad. muz. 
Br. Kivęrio. Kviečiama kuo daugiau 
atlikti Sv. Išpažinti (pries ir per 
pamaldas) ir priimti Sv. : Komuniją, 
kad pasimeldę Šv. Tėvo intencija 
ir sukalbėję ’’Tėve Mūsų” ir “Ti
kiu Dievą” laimėtumėte visuotinus 
atlaidus už mirusius. Šie atlaidai 
yra Visų Šventėje, Vėlinėse ir sek
madienį (5 d. lapkr.).

KAPINIU. LANKYMAS

LAPKRIČIO 5 d. - sekmadienį 
tuojau po pamaldų bus lankomos 
lietuvių, kapinės Rookwood. Ten bus 
pamokslas, Libera bei kitos maldos 
ir giesmės už visus mirusius.

Prašoma aptvarkyti savo arti
mųjų bei šalia gal apleistus kape
lius. Papuošti juos žvakutėmis ir gė
lėmis. Ta proga bus pavieniai ap
lankomi kapai bei pašventinami 
nauji antkapiai.

Prisiminkime savo mirusius 
artimuosius ir Sv. Mišių auką.

Kun. P. Butkus.

NAUJI LEIDINIAI
Akademines Skautijos Leidykla 

šiomis -dienomis išleidžia antra savo 
knygą - Gen. Stasio Raštikio, buvu
sio Lietuvos Kariuomenės Vado, at
siminimų trečia tomą “ĮVYKIAI IR 
ŽMONES”. Manome, kad šis leidi
nys yra reikšmingas istoriniu požiū
riu, aktualus valstybininko pasisaky
mas įvairiais netolimos mūsų praei
ties klausimais. Knyga yra visiškai 
naujas Gen.. Raštikio prisiminimų ir 
pastabų rinkinys, ne kartojus anksty
vesnių raštu,

, Gen. Raštikio “ĮVYKIAI IR ŽMO
NES” yra 616 psl. veikalas, ilius
truotas, liuksusiniai. išleistas, kie
tais viršeliais. Veikalo rinkos kaina 
yra $15.00, bet FSS Knygos Klubo 
nariai knygą gali įsigyti papigintai 
už $12.00.

Pranešame visuomenei žiniai 
kad p. Bronius Vingrys, M.L. Klubo 
iždininkas, tvarkąs klubo salės iš
nuomavimą ir “Mūsų Pastogės” at
stovas Melbourne,'nuo spalio mėn. 
24 d. pakeitė savo adresą, kuris 
yra:

42 Baker Avė.,
Kew East, Vic. 3102.
Tel. 85 - 4241.

M.L.K. Taryba.
PADĖKA

P. Mykolas Kazlauskas.padova
nojo M.L. Kultūros Fondo Bibliote
kai 15 vertingų, knygų, uŽ ka nuo
širdžiai dėkojame.

Dėkojame ir A.L.B-nės Svietj- 
mo Komisijai padovanojusiai V. Ci- 
žiūno knygą. “Seimą Tautinėje Ben
druomenėje”. Šią knygą verta paskai
tyti ypač jaunoms šeimoms.

Šia proga primename, kad Bib
lioteka atdara kiekviena, šeštadieni 
nuo 1 iki 2 vai. p.p. Lietuvių Na
muose.

M.L.K. Fondas.

GEELONG
Sąjungos pobūvis.

S.m. ; spalio men. 7 d. Lietuvių 
namuose, S-gos Valdyba suruošė 
linskmą pobūvį į kurį, atsilankė ge
ra pusšimtė tautiečių.

Prie gražiai papuoštų stalų va
karo dalyvius pasveikino S-gos pir-; 
mininkas p. J. Gailius.

Linksmąją dalį paruošė p. A. 
Zenkevičiene, moterys ir jaunimas 
sudainavo keletą liaudies dainelių 
ir suvaidino “Trys seselės”. ;

Tą patį vakarą atšventė savo 
gimtadienius p. Jančiauskiene, p. 
Brig. Starinskienė, p. ;Kon, Ivaške
vičienė ir p. K. Garalevičius, ku
riems sudainuota “Ilgiausių Metų” 
ir pakeltos taurės.

Ilgamečiu! Sąjungos. parengimų 
“muzikantui** P- K. Garalevičiui, 
Sąjungos narių, vardu p-lės Danutė 
Manikauskaitė ir Birutė Gailiūtė 
pasipuošusios tautiniuose rūbuose 
Įteikė lietuviškų raštų kaklaraišti.

Loterijon leidžiama, lietuviškų 
rastų pagalvėlę laimėjo p. L. Volod
ka ir kaklaraištį p. J. Medelis.,

S-gos Pirmininkas pranešė, kad 
sekantis Kalėdinis suneštinis įvyks 
gruodžio 2 d. su įvairesne programa, 
kur numatyta įtraukti daugiau mūsų 
talentingų jaunimo^ deklamatorių, 
pijanistų, tautinių šokių ir t.t.

Malonu buvo matyti, kad vėl su
skambėjo lietuviška daina Geelonge, 
klegėj o juokas, ir maloniai sukosi 
poros iki pirmųjų gaidžių

Buvęs.
***

DAINOS CHORO METINIS KONCERTAS
LAPKRIČIO 11 D. 7 V AL. V AK. 15 PARK RD., AUBURN

Rusų - amerikiečių prekybos dialogas
Nėra savaitės, kad Ameri

kos spaudoj nebūtų žinios apie 
vedamas derybas arba jau įvy
kusį susitarimą tarp rusų ir Ame
rikos bendrovių kokią nors Ru
sijos įmonę mašinomis aprūpinti 
ar patentu leisti naudotis. Pra
džioje pasirašomi prelimina
riniai protokolai, kurie vėliau 
bus paversti visas sąlygas ap
rašančiomis sutartimis.

Nutarus mažinti Rusijoje al-

ANTARKTIES ŽUVYS

Po Antarkties ledynais 'gyvena 
gausybė žuvų ir kitokių gyvų bū
tybių, Tačiau čia žuvys visai ne
turi raudonųjų kraujo kūnelių ir 
kraujo dažų. Taigi, šios žuvys iš 
tikrųjų retenybe stuburinių pa
saulyje, jų kraujas baltas, tik 
truputį gelsvokas, žiaunos — kre
mo spalvos, ir visas šių žuvų kū
nas beveik permatomas. Antark
tinės žuvys esti mažos. Didžio
mis vadinamos Dissostivhus maw 
šoni siekia iki 130 centimetrų il
gio ir sveria apie 27’kilogramus. 
Mokslininkai atsidėję tiria nuo
stabų ledynų gyventojų gyveni
mą.

koholinių gėrimų gamybą, susi
domėta net Amerikos Coca Co
la mašinomis ir gamybos pro
cesais.

Įsipareigota pasirašyti 55 mil. 
dol. vertės sutartį įrengti Rusijo
je penkis fabrikus metaliniams 
maisto patiekimo įrankiams (pei
liams, šakutėms, šaukštams, 
lėkštėms, puodeliams, bliū- 
deliams, kavos ir arbatos viri
mo indams) gaminti. Ikšiol tie 
reikmenys buvo importuoja
mi iš užsienių, bet tiek mažai, 
kad nėra ką apie juos kalbėti. 
Gyventojų skundai ir vargai tuo 
reikalu nuolat patenka Į Ogo- 
nioką (satyros laikraštis).

Pasikalbėjimų prekybos rei
kalais dabar labai daug, bet su
tarčių pasirašymas atidedamas 
tolimesniam laikui, nes dabar 
vykstančios Maskvoje prekybos 
derybos su Amerikos delegacija 
turi daug dalykų sutvarkyti: kre
ditai, operacijų tvarka, procentai 
už paskolas, mokėjimo termi
nai, muitų lengvatos, rusų karo 
meto skolos ir kitos painia
vos, kurių su rusais prekiaujant 
atsiranda labai daug, nes pre
kybą ten tvarko valstybė pex 
daugybę įvairiausių viena su kita 
susipainiojusių žinybų.

LICEN-

197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 
Tel. 30 - 3347.

AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO SIUSTI SU 
ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust. Dol) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS. 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

DIDŽIAUSIA. SENAI VEIKIANTI IR PATIKIMA FIRMA, TU
RINTI SAVO AGENTUS VISOSE VALSTIJOSE.

JŪS GALITE PER MUS SIŲSTI BE MUITO, MIRUSIU ASMENŲ 
DAIKTUS GIMINĖMS Į SSSR.

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUŠI] FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSŲ AGENTUS:

HANSACO INTERSTATE TRADING C0.
61 Liverpool St., Sydney, N.S.W. Tel. 26 - 6787.

J. Keryk, 38 Philip St,, Hawthorne, Brisbane, QLD. tel. 95 - 5086. 
W. Galaska. 28 Fenwick St., Geelong, Vic., tel. 952 * 93216.
K. Pocius. 18 Torrens Ave., Fullarton, Adelaide. S.A. tel. 73 - 626.
J. Klvins. 56 Alma Rd., Mt. Lawley, Perth, W.A. tel. 28 - 3046. 
"Karpaty” Trading Agency. 243 Collins St., Melbourne, Vic.

tel. 63 - 9634.

LTDHANSA TRADING CO. PTY
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NEWCASTLE 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Newcastlieciai Tautos Šventę 
šiais metais atšventė spalio 14 d., 
šiek tiek suvėluotai, nes anksčiau 
pramatyta data sutapo su Spaudos 
Baliumi ir todėl turėjo būti pakeis
ta. Kaip visada, svečių tarpe matė
si veidų iš Sydnejaus, o taip pat ir 
gražus būrelis latvių bei estų.

Minėjimą atidarė ApyL pirm. 
Dr. V. Doniela, kviesdamas^ p. 
Vincą Kazoką tarti atitinkamą žodį. 
Vinco Kazoko originalios mintys, 
nukreiptos į kūrybingumo reikšmę, 
tautiečių buvo labai šiltai sutiktos.. 
Jos buvo pratęstos dviem eilėraš
čiais, deklamuotais p. Zinos Zaka
rauskienės. Vėliau su keliomis gra
žiai išpildytomis dainomis pasirodė 
Newcastlio Liet. Choras, su eilė
raščiu p. Kairys, ir moterų trio 
(Zina ir Marta Zakarauskienės ir 
Benigna Zakarauskaitė). Aplodis
mentų netrūko.

Ta pačia proga buvo pravesti 
atstovo rinkimai į AL B Krašto Tary
bą. Iš trijų kandidatų buvo išrinktas 
p. Alfonsas Šernas.

Likusi vakaro dalis buvo pra
leista pakilioje nuotaikoje, šokant, 
o kartais ir sudainuojant.

***
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