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NEGĘSTANTI ŠVIESA
ROMAS KALANTA 

(1953 m. kovo men. -1972.5.14)
“As mirštu del Lietuvos laisvės”

Kai 1972 m. gegužės 14 dienos 
vidudienyje Kauno miesto sode lieps
nose skęstantį Romą Kalantą gailes
tingas praeivis bandė gelbėti nuo ne
išvengiamos mirties, jis gynėsi ir 
šaukė: “Aš mirštu dėl Lietuvos 
laisvės”. Taigi, Romas, apsipilda
mas benzinu ir padegdamas save, 
turėjo visai aiškų tikslą: žūti ugny
je, kad atkreiptų pasaulio dėmesį į 
Lietuvos pavergimą. Jo didžioji, 
gyvybės auka nebuvo veltui:: jo pa
vyzdžiu bandė pasekti kiti, o tūkstan
čiai jaunuolių išdrįso išeiti į gatves 
ir viešai sušukti: “Laisvės Lietu
vai”, gi žinios apie šiuos Kauno 
įvykius plačiai nuskambėjo per visą 
pasaulį ir visiems priminė tebesitę
siančia^ sovietinę Lietuvos okupaciją.

Romas Kalanta, gimęs 1953 m., 
gyveno su tėvais Kaune, Viliampolė; 
je, dienomis dirbo, vakarais lankė 
vidurinės mokyklos vienuoliktąją 
klasę. Nors ir priklausė komjauni- 
mui, bet mokykloje nevengė pasigin
čyti su mokytojais Lietuvos istorijos, 
marksizmo ir ateizmo klausimais. 
Mėgo vargonų muziką, lankydavosi 
katedroje, piešdavo kryžius ir koplyt
stulpius. Savo didžiajam žygiui Ro
mas rengėsi sąmoningai.

MOTINOS RUSIJOS GERUMAS

Rusiškojo kolonializmo kritika 
Vakaruose daro poveikį ok. Lietuvoje. 
Oficialioje spaudoje pasirodo vis 
daugiau Maskvos tautinės politkos 
teisinimų, vadinamos 'inotinos Rusi
jos” gerumo ir dosnumo liaupsini
mų. “Kultūros baruose” Donatas Rodą 
puola išeivijos lietuvių antikomunis
tinį štaba4 ir vaduotojus, kurie bendru 
choru gieda apie, jo supratimu, ta- 
riamau rusifikaciją. Jų tvirtinimams 
atremti Rodą cituoja sovietijos gy
ventoju surašymo duomenis, pagal 
kuriuos" per vienuolika metų “lietuvių 
tautybės gyventojų procentas padidė
jo nuo 79.3 iki 80.1”. Vilniuje “lie
tuvių^ padaugėjo nuo 33.6 proc. iki 
42.8 proc. Tokių skaičių užjūrio 
reakcininkai, suprantama, ‘neprisi
mena’”. Rodą, neatsitiktinai, “pa
miršta” paminėti skaičius apie rusų 
daugėjimą Lietuvoje ar, ypač Latvi
joje. “Argi bloga, kad musų šalies 
nacijos ir' tautybės pasirinko rusu 
kalbą, bendrąja tarpnacionalinio ben
dravimo kalba?”-klausia Įioda ir 
tvirtina: “Antikom imi stų išgalvotas 
ir ‘vaduotojų’ kartojamas ‘ nutau- 
timė’ baubas - tai pasaka...”

***

IŠ PERSEKIOJIMO KRONIKOS

KAPSUKO RAJONAS. Liubavo 
parapijos klebonas kun. V. Užkurai
tis Kapsuko raj. valdžios ir įgalio
tinio Rugienio balandžio-gegužės mėn. 
buvo verčiamas, kad nušalintų nuo 
altoriaus Mišioms patarnaujančius 
vaikus. Rugienis buvo išsikvietęs net 
Liubavo parapijos Bažnytinį komite
tą. Gąsdino, jei vaikai nebus nu
šalinti, parapija bus palikta be kle
bono. Klebonas vaikus nušalinti 
atsisakė, motyvuodamas, kad vaikai 
ne_ jo, o tėvu ir jis neturįs teisės 
kištis į svetimų vaikų reikalus.

Kai tik Romas Kalanta iš miesto 
sodo buvo nuvežtas į ligoninę, kur po 
12 valandų^ mirė, "nerimas* apėmė 
Kauną. Būriai kauniečių rinkosi į 
miesto sodą, nešė gėles i Romo susi
deginimo vietą. Minios lankė jo 
karstą Panerių gatvėje, Viliampolė- 
je, kur jis buvo pašarvotas jo tėvų 
namuose.

Gegužės 18 d. milicija karsta 
su palaikais slapta dviem valandom 
anksčiau, nei buvo skelbta, išvežė 
ir palaidojo Ramainių kapinėse, nes 
bijojo, kad laike laidotuvių neįvyktų 
demonstracijų. Tačiau tai įtampą 
dar padidino. Minios žmonių žygiavo 
iš Viliampole's, kur buvo susirinkę 
laidotuvėms, ir iš kitur, i miesto 
sodą. (Jia keletas jaunuolių miniai 
kalbėjo apie Kalantos mirties prasmę 
ir Lietuvos laisvę. Eisenose ir so
delyje skambėjo šūkiai: “Romas 
žuvo dėl Lietuvos laisvės”, “Lais
vės Lietuvai” ir kiti. Milicija nepa
jėgė minios išsklaidyti, nors naudojo 
jėgą. Demonstracijos užsitęsė iki 
vėlyvos nakties. Yra žinių, kad 
miniai susirinkus ties Įgulos bažny
čia, jos bokšte buvo iškelta Lietu
vos trispalvė, o gatvėj nuskambėjo 
tautos himnas. Sekančią, gegužės 
19 d., vėl gatves užpildė tūkstantinė 
jaunimo minia. Buvo atvykusių iš 
Latvijos, Estijos ir kitur. Ir tik at
vykus ga ’^ems kariuomenės dali
niams, demonstracijos buvo užslo
pintos. Gatvėse ėjo didelės mušty
nes su milicija ir kariuomene. Buvo 
suimta per 200 demonstrantų, buvo 
daug sunkiai sužeistų. 1972 m. rug
sėjo 25 - spalio 3 d. 'septynis suim
tuosius jaunuolius (17 - 25 m.) de
monstrantus Vilniaus teismas nu
baudė nuo 1-rių iki 3-jų metų kalėji
mo bausmėmis. Kiek vėliau, vieną 
nubaudė 10-Čiai metų.

Pavergtos lietuvių tautos lais
vės troškimas prasiveržė tragiška, 
bet ir heroiška, Romo Kalantos gyvy
bės auka ir po to išsiskleidė masinių 
demonstracijų forma. Okupantų pas
tangos suniekinti Kalantą ir patrio
tinių demonstracijų dalyvius, nieko 
neįtikino.

Romas Kalanta savo heroišku 
žygiu atsistojo greta Pilėnų gynėjų, 
pirmųjų savanorių ir nepamirštamų 
partįzahu. Jo vardas liks Lietuvos 
istorijoj ‘visiems laikams, kaip aukš
čiausio pasiaukojimo tėvynei skaid
rus pavyzdys.

(E.)

ROMA KALANTA PRISIMENANT
Melbourno Lietuvių Jaunimo 

Komiteto pasisakymas

Mes, jaunoji karta, turėtume gi
liai suvokti Romo Kalantos susi
deginimo auką pažeistai Tėvynei.

Sąmoningi lietuviai visur turėtų 
atsiminti, kad yra buvę ir tebėra ko
vos etapai dėl laisvės, dėl tautinės 
individualybės išlikimo.

Laisvojo pasaulio ir Lietuvos 
jaunimas turėtų tęsti ir stiprėti kovo
je prieš okupantą: demaskuoti Mask
vos ir jos propagandistų melą sa
vuose kraštuose, ir remti tuos veiks
nius, kurie kovoja prieš" tautu, ir žmo
nių pavergimą. Romą prisimenant, 
Melbourno Lietuviu Jaunimo komite
tas apeliuoja visam lietuviškajam 
jaunimui ir senimui, vieningai stoti į 
darba, Tautos ir visų žmonių labui."

Paulius Jokūbaitis 
. MLJK-to pirm.
***

ROMAS* KALANTA-’ -
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Žemiau spausdinamas eiliuotas vieno bendruome
nės nario jausmų išreiškimas Romo Kalantos metinių 
proga. Red.

KALANTA iŠ PILĖNU

Was unsterblich im Gesang soil leben, 
Muss im Leben untergehen.

Fr. Schiller

_ Liepsningais horizontais aidas lekia:
Vėl sprogo kalnas Krakatu.
Liepsningas laisvės šauksmas skrenda:
Kaip tauras, jaguaras - Kalanta.
Vainiką dedam tau iš gintarų.
Nemirus PilėnųMargio dar dvasia, - 
Jos vardas - Romas Kalanta.

Prisiekiam Tau, ne tik minioj
Giedosim Lietuva Tėvyne mūsų, 
Bet kaip ir Tu, kad Lietuvoj, 
Baidysim slibiną raudoną rusų.
Neleisim jam rakint mums pančių.
Šių metų šventa mums valanda, 
Pirmoj eilėj žygiuoja Kalanta!

Gal tūkstančiai galvojo kaip ir Tu.
Tik vienas Tu drįsai tai padaryti.
Tautos didvyrių tarpe Tu,.
Priešas tiktai Tavęs nenor matyti.
Ne jam betgi tokius, kaip Tavą surakinti!
Pražus negandas juodas, Judas 
Ir komunizmo blūdas.

Ugnies kolona Tu auksinio ąžuolo!
Kas per hiena Tau pančius kad žadėtų!
Nepabaidys Kalantos iš Pilėnų!
Nebaisios Tau atominės raketos, 
Skrenda Tavo vardas tarp planetų. 
Per gintaro jūras ir šiaurės ledą 
Kazimieras ir Vytautas mus veda!

Leonas Zygas

1



GARBE TAU, DIDVYRI
Jokia auka Lietuvos istorijoje 

nebus taip aukštai iškelta, kaip Romo 
Kalantos mirtis. Joks mūsų aukos 
žygis nebuvo taip toli matomas, kaip 
Romo Kalantos ugnies stulpas, ir 
joks Įvykis taip nesujaudino mūsų 
tautos gelmių, kaip Romo Kalantos 
šauksmas: --Laisvės Lietuvai*

Jis kaip meteoras sušvito ant 
tamsaus dangaus fono ir išnyko, ta
čiau jo Šviesa tebesklinda per pa
saulį, žadindama žmonių sąžines. 
Vieni ją sutinka su nuostaba ir pa
garba, kiti su baime ir nerimu. 
Sovietai, bijodami tos akinančios 
šviesos, užsidengė akis, manydami 
uždengsią ir tą Įvykį. Nieko nepadėjo 
nei kariuomenės desantai, nei baus
mės, nei cenzūra -Romo Kalantos 
ugnies stulpas skleidžia šviesą, 
jaudina tautą ir budina žmonių są
žines.

Šios šviesios aukos akivaizdoje 
mes turime rimtai susimąstyti apie 
save, apie savo bendruomenę ir apie 
savo tauta. Ką mes galime ir ką mes 
privalome padaryti, kad šios aukos 
prasmė virstų išganymu mūsų Lietu
vai. Turime giliai įsisąmoninti, kad 
ne tuščiais žodžiais, bet auka galime 
savo tautą mylėti ir jai padėti.

Turime gerai įsikūrusių patrijotų, 
kurie kiekviena proga nevengia kal
bėti garsiai apie Lietuvos vadavimą. 
Gyvendamas Sydnėjuje ilgus metus, 
turėjau progų rinkti aukas Tautos 
Fondui ir stebėti, kas aukoja, kas ne. 
Nuostabu ir gėda sakyti, kad tie 

., kurie šiandien taip garsiai kal
ba už Lietuvos nepriklausomybes 
atstatymą - retas kuris iš jų per metus 
paaukojo vieną kita, dolerį, o kiti 
(dauguma) per ištisą dešimtį metų 
neparėmė nei vienu centu (bylos, 
kvitai ir aukų lapai tebėra, juos ga
lima, ir reikėtų, patikrinti).

Tuo tarpu už geležines uždangos 
turime daug pavyzdžių, kur raudonke- 
puriai išėjo ginti savo tautos laisvę 
ir paaukojo savo gyvybes. Dienras’tis 
“Draugas” viename savo vedamajame 
taip rašo: “Akylus stebėtojai teigia, 
kad 1953 m. Vengrijos revoliucijos, 
1968 m. “Prahos pavasario”, Lenki
jos neramumų ir 1970 m. vakaru Len
kijos darbininkų sukilimo, o taip pat 
1971 metų “sėdėjimo streiko” Jugo
slavijoje organizatoriai ir aktyvūs 
dalyviai buvo tik iš komjaunimo 
eilių”.

Tą patį galime pasakyti ir apie 
prieš metus laiko įvykusią Romo Ka
lantos mirtį ir Kauno sukilimą, nes 
ten visas jaunimas yra įrašytas į 
komjaunimo eiles. Kito pasirinkimo 
nėra. Čia tuos faktus suminėjau ne 
tam, kad norėčiau ką nors papiktinti, 
ar pasijuokti iš ura - patrijotų, ku
riems kiekvienas raudonkepuris yra 
priešas, bet, kad mes visi geriau ir 
pilniau įsijaustume, kad kova dėl 
laisvės eina ab iejose pusėse, ir kepu
rių spalva mus šioje vietoje negali 
išskirti. Mes turime vieną tikslą - 
Laisvės Lietuvai.

am

Praeitame “M.P.” Nr. 18 dėl 
techniškų spaustuvėje kliūčių liko 
neatspausdintos pirmajame puslapy
je dvi antraštės - “į ką atsiremsime” 
p. Elenos Jonaitienės straipsnio ir 
“Prievarta Lietuvoje”.

Ponios Jonaitienės ir gerb. skai
tytoju atsiprašome.

Red.
***

— Pagarba gyvenimui teikia 
man pagrindinį dorovės dėsnį.

— Alb. Schweitzer
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AUSTRALIJOS LIETU VIU BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA

Gerbiamieji,
A.L.B. Krašto Valdyba dėkoja Jums už laišką ir dėmesio atkreipimą į p. 

A. Mauragio straipsnį “Tegul kiti mokosi - mes neklystam” ("Mūsų Pastogė” 
1973.4.2.)

Išstudijavusi šį straipsnį, Krašto Valdyba neranda jame įžeidimo laišką 
pasirašiusiems asmenims, nei jų atstovaujamoms organizacijoms. Todėl ap
gailestaujame, jei kas nors pasijuto asmeniškai paliestas.

Savo straipsnyje p. A. Mauragis nesiekė ką nors įžeisti ar pažeminti, o tik 
bendromis frazėmis atkreipė visų dėmesį į nenomalumus mūsų Bendruomenės 
gyvenime ir pabandė pajieškoti tų nenormalumų priežasčių. Kiekvieno skaity
tojo pažiūros reikalas yra sutikti ar nesutikti su p. A. Mauragio nuomone.

Faktas yra, kad jau du su puse metai, kaip tam tikra dalis mūsų Bendruo
menės narių pasitraukė iš A.L.B. gyvenimo, daugiausiai kaip tik dėl to, kad 
sakėsi mata^mūsų Bendruomenei komunistinį pavojų. Savo straipsnyje p. Mau
ragis dėl to pavojaus mus vėl įspėja. Mums reikalinga vieningai kovot prieš 
šį pavojų.

Krašto Valdyba mano, kad jau laikas pamiršti visus buvusius nesutarimus 
ir šia proga kviečia visus Australijos lietuvius sujungti jėgas gražiam ir dar
niam lietuviškam darbui.

1973 4 28 A.L.B. Krašto Valdyba.
V. Neverauskas

Pirmininkas.

ZUBRO STRAIPSNI PASKAIČIUS
Vladas Jakutis

Melbourniškis Albertas Zubras 
“Aiduose” (red. Dr. J. Girnius), 
vasario numeryje paskelbė rašinį 
“Rusifikacija Sovietų Sąjungoje”.

Tema įdomi, straipsnis turinin
gas. Autorius komunizmą pažibta: apie 
jį turi parašęs essay, išleista atskiru 
leidiniu “Rusiš kasai komunizmas”, 
Sydney, 1957, 98 pusi.

Šiuo tenorima keliais skaičiais 
paryškinti kai kurias rašinio vietas.

Teisingai Zubras sako, kad ru
siškojo komunizmo praktika byloja ką 
kitą, nei jo teorija. Lenino žodžiai, 
kad “socializmo (suprask: rusiškojo 
komunizmo) reikalas yra aukščiau 
tautų apsisprendimo teisės” apibū
dina Maskvos laikyseną SS-goje esan
čių tautų atžvilgiu.

Pastangos pajungti kitas tautas, 
jas rusinant ir nutautinant, siekia 
sudaryti sąlygas rusiškajam naciona
lizmui klestėti.

KOLONIZACIJA
Iš autoriaus paminėtų įvairių 

priemonių Lietuvai rusinti - lietu
viams skaudžiausia, rusams paran
kiausia, - yra Lietuvos kolonizavi
mas rusais.

Tuo tauta silpninama ir, antra, 
rusinimui atveriamos platesnės gali
mybės.

Rusų kolonizavimo išdavos matyti 
iš 1970 metų SS-gos gyventojų su
rašymo. Atkeldintųjų į Pabaltijo 
kras'tus rusu ir kitu slavu skaičiaus* z <

Veikliausi, Lietuvos išlaisvinimo iš rusiškojo okupanto-komunizmo, 
kovotojai. Iš dešinės : VLIK* o pirmininkas Dr. J. K. Valiūnas ir Tautos 
Fondo pirmininkas, pro notaras J. Balkūnas.

Nuotrauka L. Tamošaičio

A.L.B. Krašto Valdyba gavo 
laišką, pasirašytą 11 asmenų. Šio 
laiško^ nežinomas kiekis buvo jį 
pasirašiusiųjų paskleistas tarp vi
sos Australijos lietuvių. Todėl Krašto 
Valdyba mano, kad ir'atsakyti į šį 
laišką yra tinkamiausia per spaudą.

Literatūros ir muzikos vakare 
skaito poezija M. Kavaliauskienė. 
Nuotrauka A. Jakšto (žiūr. aprašyma 
“M.P.” Nr. 15)

didėjimas, neskaitant turku, ir mongo
lu kilmės žmonių, 1959 - 1970 metų 
laikotarpyje atrodo šiaip (tūkstan
čiais):

1970 1959
Lietuvoje -
rusų 268 231
ukrainų 25 18
gudų 45 30

VISO 338 279

Latvijoje -

rusų 705 556
ukrainų 53 29
gudų 95 62

VISO 853 647

Estijoje -

rusų 335 240
ukrainų 28 16
gudų 19 11

VISO 382 267

Ryšium su atkeldinimais vietines
tautos gyventojų - lietuvių, latvių, 
estų skaičiaus santykis su visais 
krašto gyventojais 1970 metais buvo: 
Lietuvoje 80.1% (1959 metais 79.3%), 
Latvijoje 56.8% (62.0%), Estijoje 
68.2% (74.6%) (2).

Iš lentelės matyti, kad per vie
nuolika metų ligi 1970 m. buvo įga
benta įvairių slavu, neskaitant azi
jatų, tūkstančiais: Lietuvon 59, Lat-

vijon 206, Estijon 115, viso 380 
tūkstančių,

Masiniai atkeldinimai buvo susiję 
daugiausia su stambiosios pramonės 
pagreitintu steigimu ar jos didinimu. 
Lietuva tame laikotarpyje nebuvo to
kiu mastu pramoninama kaip Latvija 
ar Estija, tad išvengė didesnės kolo
nizacijos.

KALBINĖ ASIMILIACIJA

Su atkeldinimais ateina ir rusų 
kalba. Ji įvesdinta mokykloje, vieša
jame gyvenime; jos vartojimas plinta 
didejąnt rusiškųjų kolonistų skaičiui.

Šiuo metu Lietuvoje ir kitur 
vykdo kalbinę asimiliaciją. Tai yra 
pirmasis nutautinimo etapas.

Nutautinimo procese galima 
Įžiūrėti dvi pakopas, vedančias į nu
tautėjimą: (1) kalbinę asimiliaciją ir 
(2) etninę arba tautinę asimiliaciją.

Pirmuoju atveju būtų įsisavinama 
svetimoji (rusų) kalba ir kritiškai, 
dalinai prisiimama svetima kultūra, 
neprarandant, tačiau, savos tautinės 
sąmonės. Tad žinojimas antros kal
bos (dvikalbis kūmas) dar nereiškia 
vykstant kalbinę asimiliaciją.

Antras tarpsnis, nutautėjimas 
būtų jau besąlyginis prisiėmimas ne 
tik svetimos kalbos, bet ir svetimos 
kultūros, šiuo atveju tautinė sąmonė 
būtų svetimos kultūros apipavidalinta, 
jos veikiama.

Taigi, tautinė sąmonė laikytina 
svarbiausiu veiksniu tautiškumui ap
spręsti.

Kiek kurios tautos žmonių 1970 
metais - (a) gimtąją, kalbą laiko savo 
tautos kalba ir (b) kiek iš jų laisvai 
naudoja rusų kalbą, matyti iš šių 
skaičių (procentais): 

(a) (b)
lietuviai 97.9 35.9
latviai 95.2 45.2
estai 95.5 29.0
Ukrainai 85.7 36.3
gudai 80.6 49.0

SS-goje is bendro visų gyventojų
skaičiaus (242 mil.) neasimiliuotų, 
t.y. nesurusintųjų nerusų skaičius 
1970 metais siekė 100 milijonų, iš 
kurių 34% pasisakė laisvai kalbą 
rusiškai (4).

Iš statistikos davinių, atrodo, 
galima būtų pasidaryti prielaidą, kad 
Maskvai kolonizavimu ir administra
cinėmis priemonėmis yra pavykę Pa- 
„baltijo kraštuose įvesti rusų kalba 
kaip lingua franka - priemonė susi
žinoti tarp Maskvos atkeldintųjų ko
lonistų ir vietos žmonių. Tačiau dėl 
to vietos gyventojų tautinis charakte
ris likosi rusų kalbinės asimiliacijos 
nepažeistas.

Kokia gi ateitis SS-goje esamų 
tautų, taip pat ir lietuvių rusinimui 
vykstant?

Negalima nesutikti su Zubru, 
sakančiu, kad “daug lems bei lemia 
žmonių krašte išmintis ir ištvermė, 
grumiantis bei laviruojant su Maskvos 
uniforminimo bei rusinimo užmačio
mis”.
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VELYKINIAI JAUNIMO 
NUOTYKIAI ADELAIDĖJ

Adelaidėn per Velykas priva
žiavo nemažai jaunimo iš Melbourne 
ir Sydnėjaus. Pasinaudodami šia 
proga, Pasaulio Lietuvių"' Jaunimo 
Sąjunga (PLJS), ir Australijos Lietu- 
viiį Studentų Sąjunga (ALSS) suruošė 
pramoginę programą - užimt svečius, 
ir skatinti draugystę.'.

Velykų Sekmadienį suruošta 
“barbeque’’. Visai savaitei lijus, 
kilo daug abejonių .ar šitokia tradicinė 
pramoga iš viso pasiseks. Tačiau tą 
diena,, beveik stebuklingai, saulė 
“prisikėlė“, ir vakaras p. Mockimų 
namuose susilaukė daug jauną sve
čių, kurie atatinkamai padraugavo, 
pavalgė ir pasilinksmino.

Sekančią dieną įvyko Adelaidės 
Lietuvių tarpe naujas dalykas - “Car 
Rally”. Daug kanųatrodojieaišku, 
kas tai yra; buvo ir tokių, kurie atvy
ko be savo mašinų ir negalėjo^ daly
vauti. Pagrinde, “Čar Rally” išbando 
šoferio ir jo keleivių orientaciją. 
Pradžioj gauna kelio nurodymus - 
kaikurie aiškūs, kiti biškį suktesni, 
kad išbandytų, kaip gerai susigaudo 
ant kelio. Pakelėje turi atsakyti i 
tam tikrus klausimus, pvz.,“kiek te
lefono- stulpų tam tikram atstume?” ir 
kt. (Visą šitą paruošė Rūta Bielskytė 
ir jos padėjėjai). Kas geriausiai pa
seka nurodytą kelia,, ir teisingiau
siai atsako į klausimus, laimi.

Taigi, į mūsų “Car Rally” suva
žiavo maždaug 15 mašinų (buvo kviesti 
Latvių, Estų ir Ukrainiečių jaunimas), 
Pervažiavę Adelaidės kalnus nuro-

A.A. GARBINAI BUKEVIČIENEI
mirus Kaune Lietuvoje, jos sūnui Vytautui ir jo šeimai nuoširdžią 
uz'uojautą reiškiame ir kartu liūdime.

O.M.A.J. Vitkūnai

dytu keliu (parinktu dėl gamtos įdo
mumo ir grožio)/užbaigė vakarą PLJS 
Būstinėj, K ANGARY1 , su dešrelių ir 
kopūstą vakariene.

Laimėjo.- (1) Algis Karazija 
Melb)ir(2) Valda Rozentals (Adei-)/ 
gavę po lygiai taškų, ir pasidalino 
pirmą ir antrą premiją. Trecią vietą 
gavo’ (3) Antanas Paškevičius (Melb) 
Visi skaitė dienos įvyki dideliu 
pasisekimu.

Antradienis daug kam buvo dar
bo diena, bet vakare susirinko per 
30 į tikrai pavykusį vakarą restora
ne “The Red Garter”. Nuotaika 
linksma, maistas tikrai puikus (net 
pagirtinas), ir paties restorano atmos
fera jauki.

Trečiadienį buvo numatyta eks
kursija į Barossa Valley - bet oras 
vėl suprastėjo, dauguma iš kitų . 
miestų jau išvažiavę namo, o kiti 

jau pavargę, tai bendra ekskursija 
neįvyko.

Bendrai imant, šių keturių dienų 
programa skaitėsi labai pavykusi, o iš 
parengimu, organizavimo Adelaidės 
PLJS ir AJjSS nemažai pasimokė 
ateičiai.

PLJS Korespondentas

PASAULIO LIETU VIULJAUNIMAS
Mus pasiekė pirmasis (vasario - 

kovo) Pasaulio LietuviųJaunimo žur
nalo numeris. Dvimėnesinis žurnalas 
gražiai išleistas, graži spauda, daug 
nuotraukų ir aprašymų iš viso pasau
lio lietuviško jaunimo gyvenimo ir 
veiklos. Žurnalas tikrai patrauklus 
ir mielas paimti i rankas. Leidžiamas 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Ryšių Centro. Tiražas 3,000.

Žurnalo redaktorė Jūratė Jasaity- 
tė, jos pavaduotoja Emilija Pakštaitė, 
ir redakcine kolegija susideda iš 
vienuolikos asmenų. Redakcijos adre
sas Lithuanian World Youth Associa
tion Communication Center, 2422 
West Marquette Road Chicago, Ill. 
60629 U.S.A. 312 - 737 - 3300.

Patartina, kad Australijos lietu
vių jaunimas šį žurnalą užsiprenume
ruotų ir jame aktyviai dalyvautų savo 
rašiniais. Nešsigalintiems 
užsiprenumeruoti ,galėtų ir tėvai pada
ryti dovanėlę.

***
Savo vaiku žmonės jau nebeaugina, 

bet vien su nuostaba stebi, kaip jie 
auga.

MELBOURNO LIETUVIU. 
NAMAI

p. Ig. Alekna savo straipsnyje 
“Melbourne Lietuvių Namuose”. 
Pasitarimas su organizacijų atsto
vais” (“M.P.” Nr. 16) stebisi, kad 
”... jaunimas, inžinieriai, daktarai, 
mokytojai ir kiti kvalifikacijų parei
gūnai, žiūrėdami į Lietuvių Namus 
... mano, kad jie patys turi išsilaiky
ti, be asmeniškos ju finansinės pareigos”’

Ištiktųjų Lietuvių Namams ^jau 
nereikalingos aukos ir asmeniškos 
finansinės pareigos, jos buvo reika
lingos namui įpirkti ir pastatyti ant 
kojų. Dabar, tas didžiulis 26,000 kva
dratinių pėdų pastatas, kaip išsireiš
kė Likerių Licenzijos Komisija - 
“vertinga nuosavybė”,^ pats gali 
išsilaikyti. Ir ne tik išsilaikyti ir, 
kaip dabar, vegetuoti, bet, prie gerų 
norų, valdymo, projektų ir idėjų rea
lizavimo, klestėti. Vien tik krautuvių 
nuoma galėtų būti, patalpas šiek tiek 
pagerinus, padvigubinta! Tuo tarpu, 
šiandiena,, tik 1/5 - dalis Namų ploto 
(naujoji salė ir krautuvės) atneša 
siek tiek pelno ir pateisina savo fi
nansinę egzistenciją.

Galų gale pažvelkime į Lietuvių 
Namus ne vien kaip straipsnyje 
išsireikšta į “Lietuvybės išlaikymo 
instituciją”, bet kaip ir biznierišką 
propoziciją, vertinga nuosavybę. 
Turbūt; nėra reikalo ir minėti, kad 
valdant, tvarkant Namus biznieriškai, 
atsiradus pajamų, nuolat juos ge
rinant, jie būtų dažnai ir naudojami. 
Ateitų ir jaunimas.

arch. J.Z alkauskas
***
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MŪSŲ KALBA
Augustas Schleicheris - Pirmosios 
Lietuvių Kalbos Gramatikos Autorius.

Lietuvių, tautos istorija - pilna 
netikėtybių. Šit Augustas Schleiche
ris, žymusis pasaulio ir vokiečių kal
bininkas, Prahos ir Jenos universitetų 
profesorius, gailėdamasis, kad “žūsta 
tokia kalba, kuri formos tobulumu 
galėtu, lenktyniauti su graikų, romėnų, 
indų kūriniais“, Prahoje besilankan
čiam Austro - Vengrijos švietimo mi
nistrui, einančiam su gausia palyda į 
puotų salę, pietų, pastoja kelią, gauna 
iš jo*specialią_stipendiją_ir 1852 gegu
žės 25 išvyksta į M. Lietuva tirti to 
krašto žmonių kalbos. Jis čia susi
tikinėja su tais žmonėmis, lankosi jų 
krikštynose, vestuvėse, šermenyse, di
delio džiaugsmo jam teikia rugiapiū- 
tės pabaigtuvės ir kt. Liepos 7t jau 
rašo draugui i Prahą, “kad is bėdos 
su lietuviais galias susikalbėti, o su
prantąs jau visiškai gerai“. Radęs 
vargingas gyvenimo sąlygas, bet jas 
atsveria laimėjimai: “As" jaučiausi 
lyg koks stropus augalų, rinke jas arba 
medžiotojas, kuris, išvydęs retą žolę 
arba nukautą, žvėrį pamiršta varginan
čią kelionę po brūzgynus ir pelkes“. 
Spalio vidury Schleicheris grįžo į 
Prahą, prisirinkets lietuviškų pasakų, 
dainų, mįslių, gerai pramokęs lietu
vių kalbos.

Keletą metų Schleicheris tvarkė 
ir studijavo surinktą medžiagą. Pa- , 
sitvirtino jau anksčiau jo prieita 
išvada, kad lietuvių kalba turi išskir
tinę reikšmę giminingųjų kalbų stu
dijoms, kad ji yra jaunesniųjų kalbų

ir kitų didžiųjų indoeuropiečių kalbų 
jungiamoji grandis. Esąs “nuostabus 
reiškinys, kad apskirtai tokia seno
viška kalba yra išlikusi tarp dabar
tinių kalbų“. Dėl to ji esanti "kal
bininkui svarbiausia”. Schleicheris 
griežtu kalbotyriniu metodu parašo 
lietuvių kalbos vadovėli (Hand- 
buch dėr lietuischen Sprache) - gra
matiką (Lituaische Grammatik,
1856) , skaitymus su žodynėliu 
(Litauisches Lesebuch und Glossar,
1857) . Jis nuostabiai tiksliai aprašo 
lietuvių kalbos struktūra (sandarą), 
bet dar neskiria priegaidžių, ir šis 
jo “handbuchas” tarnauja indoeuro
peistams ir slavistams pagrindiniu 
lietuvių kalbos vadovu. Iš jo mokosi 
ir patys lietuviai - Fr. Kuršaitis, K. 
Jaunius, J. Jablonskis ir kiti kal
bininkai, o A. Baranauskas apie 1870 
Schleicherio gramatiką išsivertė į 
lietuvių kalbą ir ja rėmėsi, dėstyda
mas liėtuviųkalbą Kauno kunigų, semi
narijoje. Schleicheris atidarė lietuvių 
kalbai universitetų duris. Jo kelionės 
pavyzdys paskatino ir kitus kalbinin
kus keliauti į Lietuvą, į "tą nuostabų 
kalbos mokslui Schleicherio atrastą 
kraštą“. Schleicheris lemiamai taip 
pat prisidėjo prie dabartinės bendri
nės lietuvių kalbos pagrindų padėji
mo, nes jo gramatika parašyta aukš
taičiu vakariečių tarme.

Schleicheris g. 1821.11.19 Tuerin- 
gijoj, m. 1868. XII. 6 Jenoj. Apie 
save sakė gabumais pasigirti negalįs, 
bet turįs geležinę valią, kurios pa
galba pasiekiąs viską, ką randąs rei
kalinga.- Jo nuopelnai lietuvių tautai 
labai dideli.

Ant. Gasiunas

K RISTA

Neraudok, anūkėle,
Glėby senelio
Šilais alsuoja tau pirkia
Beržai, nekirsti vygei - žiemoja tau.
Vytelių lopšyje raliuoja piemenys, 
Aitvarai skalsina duoną...
Sienojuje vinis

- viena -
(Numirus kaip tiesa)
Kasų ir pancią laukia.
Atgailoje nuo ašarų lazda pražysta obelim - 
Vaikei, bet nenudžiūsta tavo laužui ąžuolai 
Neverk alkana
- Silikono krūtinė tuščia
L.S.D. joje
Per laumes juostą skęsta laimės šuliny
Chromo pečiuje formulei F
Nereikia sidabrinio šaukšto

-— O klevo šaukšto
Nebuvo kraičių skrynioje mamos
- Toli -
Vėjo šukuotais plaukais
Jinai meldus glosto
Vilioja,

juokiasi
maldauja:

Kad prasiskleistų jie 
Ju takas būt tiesus 
į žalią rumą^

Literatūros ir muzikos vakare 
skaito savo poeziją poetas Antanas 
Gasiunas. Nuotrauka A. Jakšto (žiūr. 
aprašymą “M.P.“ Nr. 15)

KUR JŪS GALITE VELTUI IŠMOKTI ANGLIŠKAI
r
Žinojimas anglų kalbos yra labai svarbus pasisekimui ir laimingam įsikūrimui Australijoje. Jūs galite mokytis dienos ar vakariniuose kursuose visai veltui. 

Naujai atvykstantiems yra pradedantiesiems pamokos bendrabučiuose. Naujakuriams;gyvenantiems bendruomenėje,yra nuolatiniai kursai (s'iuo metu yra užsi
registravusių daugiau kaip 12,000) per radio, ir korespondenciniu būdu, T. V. pamokos (tik Wollongong apylinkėje), daliniai ir pilno laiko kursai, sustiprinti 
pilno laiko kursai ir specialios pamokos imigrantų vaikams.
Daugiau galite sužinoti apie įstojimą į dieninius ir vakarinius kursus sekančiose įstaigose:...

N.S.W.
-Migrant Education Section, Department of Education, Blackfriars St., CHIPPENDALE.
N.S.W. 2008. Tel. 2114666.
Department of Immigration, Common welath Centre, Chiefly Square, Cnr. Phillip and 
Hunter St., SYDNEY. N.S.W. Tel. 2 • 0842.
Mr. A. Raymond, District Organiser, Adult Migrant Education, 42 -Smith St., WOLLON
GONG. N.S.W. 2500. Tel. 2 - 99999.
Officer-in-Charge, Regional Office, Department of Immigration. Room 1, First Floor, 
2-4 Pacific St., NEWCASTLE. N.S.W. 2800. Tel. 2 - 1861.

VICTORIA:
Migrant Education Branch, Department of Education, 200 Little Collins St., MELBOUR
NE. VIC. 8000. Tel. 654 - 4500.

Department of Immigration, Commonwealth Centre. Cnr. Latrobe and Spring St., MEL- 
r BOURNE. VIC. 3000. Tel. 6622 • 2011.

QUEENSLAND:
Migrant Education Section, Department of Education, 527 - 533 Wickham Terrace, 
BRISBANE. QLD. 4000. Tel. 215 • 238.
Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide Street, BRISBANE. 
QLD. 4000. Tel. 25 - 0122.

SOUTH AUSTRALIA:
Migration Education Section, Department of Education, 101 Flinders Street, ADELAI
DE. S.A. 5000. Tel. 28 • 3308-
Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Terrace, ADELAIDE.
S.A. 5000. Tel. 51 - 3681, Tel. 51 - 4981.

WESTERN AUSTRALIA:
SanLTi«atinL?entre’ WaPet Hou8e’ 12 ' 14 st- George's Terrace. PERTH. W.A. 
oyvu. lei. 25 • 0521.
Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s Terrace. PERTH. W.A. 
6000. Tel. 25 - 0521.

TASMANIA:
Migration Education Section, Department of Education, 58 Collins St., HOBART. TAS. 
7001. Tel. 30-9011.
Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle St., HOBART. TAS. 7000.

Tel. 34 - 8488.

A.C.T.
Mr. C.M. Flinn, District Organiser, Adult Migration Education, Norhtbourne House, 
Northboume Ave., TURNER. A.C.T. 2601. Tel. 46 - 6143.

N.T.
Director, Department of Education and Science, T. and G. Building, Smith St., DAR
WIN. N.T. 5760. TeL 817211.

(Postal: Box 4821. P.O. DARWIN. N.T. 5790)
Department of Immigration, Mocnta House, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790. Tel.

816781.
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LIETUVIŠKO KŪRYBINIO 
ŽODŽIO KELIAS

SYDNEJUJE
(Skaityta balandžio 

7 d. Literatūros - Muzikos 
vakare Sydnėjuje. Perskaitė 
p. D. Bartkevičienė)

Lietuviškas kūrybinis žodis, gimęs 
lietuviškoje širdyje amžių glūdumose, 
per mįsles, patarles, priežodžius, rau
das kritaliza vesis Į liaudies dainas, 
pasakas, krovė visos tautos kūrybinį 
turtą, iš kartos į kartą didėjantį, gro- 
žėjantį savo forma, įvairėjantį turi
niu. Siame kūrybiniame tautos” pali
kime, lyg ramaus ežero vandeny, at
sispindi lietuviu džiaugsmai ir skaus
mai, rūpesčiai ir džiugios prošvais
tės . laimėjimai ir nedalia. Ne. kartą 
šis žodis svetimųjų niekintas, žemin
tas, kai kurių savųjų užmirštas - lai
kytas mirštančios tautos gulbės gies
me. Bet šis žodis, kaip pasakų paukš- 

'tis, iŠ pelenų kilo, ir svetimųjų pra
dėtas atpažinti ir vertinti, prabilo 
Kristijono Donelaičio, Dionyzo Poš
kos, Antano Strazdo, Simano Stanevi
čiaus, Motiejaus Valančiaus, Simano 
Daukanto ir daugelio kitų lūpomis dar 
gražesnis: nušvito “Aušra” suskam
bėjo "Varpu”, o numetęs draudimų 
grandines, jis stojo, kaip žydintis 
jaunuolis i darbą - išlyginti kas pra
rasta ir kurti nauja. Maironis, Vincas 
Kudirka, Pranas Vaičaitis, Jonas 
Biliūnas, Vaižgantas, Vincas Pieta
ris, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatri
jos Ragana, Gabrielė Petkevičaitė ir 
daug daug kitų. Nepaisant naujų kliū
čių, lietuviškas kūrybinis žodis gy
vastingas, brandus turiniu, įvairus 
forma ir kaip audringa srovė teka ne
sulaikomas. Juo. stiprinosi savano
ris ir partizanas nelygioj kovoj, guo
džiasi tremtinys iš Tėvynės išvarytas, 
tildo ilgesį ir žadina laisvės viltį 
emigrantas. Bet kūrybinis lietuviškas 
žodis turi ir kitą paskirtį - jis yra 
lietuvio kūrybinių galių išraiška, tau
tinio charakterio vertybių sukristali- 
zavimas ir įnašas į visos tautos ben
drą vertybių indą. Lietuviškas kūry
binis žodis, ypač suklestėjęs nepri
klausomybės laikotarpyje, kada indi
vidualūs kūrėjai jam užtikrino vietą 
ir už Lietuvos ribų. Lietuviško kūry
binio žodžio tradicijos mūsų poetų 
ir rašytojus tęsiamos ir čia, svetur 
gyvenančių.

Lietuviškasis kūrybinis žodis 
Australijoje prasidėjo reikštis su 
pirmaisiais lietuvių žingsniais šiame krašte. Jis ėjo arauge su begimstan- 
čia spauda, susirinkimais, subuvi
mais, šventėmis, minėjimais... Šis, 
dar kurdinimosi laikotarpis, tęsėsi 
keletą metų ir jo išdavos ir vaisiai 
surinkti Australijos lietuvių metraš
tyje. Sis monumentalus leidinys, 
apimąs visokeriopą visos Australi
jos lietuvių veiklą, bet jį redagavo 
sydnėjiškiai, jų tarpe daugiausia 
darbo įdėjęs poetas ir kultūrininkas 
Juozas* Almis Jūragis. Metraštis 
spausdintas ir išleistas Sydnėjuje 
ir jame gausiai dalyvauja Sydnėjuje 
gyvena, lietuviai kultūrininkai, poetai 
ir rašytojai.

Po Australijos lietuvių metraščio 
išleidimo lyg brangenybių dėžė atsi
darė. Trumpai žvilgterėkime į tos 
dėžės turinį:

VYTAUTAS JANAVIČIUS, pats 
pirmasis išleido “Pakeliui į Atėnus” 
(1962). Autorius, imdamas medžiagą 
iš senosios Graikijos legendų, duoda 
gilų, jų interpretavimą. Knyga susi
laukė aukšto literatūros kritikų įver
tinimo.

JUOZAS ALMIS JŪRAGIS - 
"Tolimieji Miražai” (1964). Tai pir
masis lietuviškos individualios poe-

zijos rinkinys Australijoje, artimas da gilaus patriotizmo pavyzdžių, gra
li etuvio tremtinio širdžiai savo tema- “ ' - ■
tika. Lietuvos laukai, dygstantis ja
vų daigas, bręstančios varpos, pa
vasario klegančios upės, švilpaują 
kleve varnėnai, dulkstą rugiai, pie
voj skraidančios plaštakės, beržas 
prie kelio - štai Lietuva, kurios vaiz
das mums tebestovi pries"akis - ir į 
šį mielą kraštą “Tolimųjų Miražų” 
autorius mus nuveda. Ir čia jis šu 
meile, su poetiniu jausmu ir įžvalgumu 
mus vedžioja, suaudrina mūsų jaus
mus, sustiprina meilę ir prisirišimą. 
Juozo Almio Juragio poezija yra 
įvairi, gili, sodri.

ANTANAS^ JONAS SKIRKA - 
"Kur bėga Šešupė” (1964). Pasakoji
mai ir legendos. Antanas J. Skirka - 
Lietuvos laukų sūnus. Savo kūryboj 
jis džiaugiasi Lietuvos gamta, jis 
pergyvena savo krašto didingus žy
gius ir liūdi dėl ištikusių nelaimių. 
Antanas J. Skirka duoda Lietuvos oku 
pacinio laikotarpio momentų, bolše
vikų kalinto lietuvio pergyvenimus ir 
iš gradinių išsilaisvinimą. Skirka 
duoda praeities pasakojimų ir legendų. 
Čia. jis parodo savo kūrybinę vaiz
duotę. A. Skirkos kūriniuose apstu 
gražiu gamtos aprašymą. .

AVA SAUDARGIENE - "Buvo 
broliai devyni ir Sigutė” (1968). 
Ava Saudargienė kūrybai medžiagą 
ėmė iš populiarių mūsų liaudies pa 
sakų. Autorė šias abi pasakas yra 
literatūriškai sudramatinusi, pritai? 
kiusi mūsų nedidelėse scenose pato- 

-giam vaidinimui mokyklinio amžiaus 
artistams. Pasakų kūryboje jaučiama 
nuoširdžios autores pastangos mūsų 
išeivijos vaikų dvasios pasaulį pra
turtinti tikruoju grožiu, išplėsti mo
ralizuojantį pasakos turinį, parodyti, 
kad lietuviška pasaka intriguojančiai 
fantastiška ir- jungiasi su vaiko jau
tria siela... Pasakų meniškumą ir 
įspūdingumą ypač pakelia - tai jų 
melodramiškoji pusė. Muzikas Bro
nius Kiveris sukūrė joms specialią 
muzika - plastikai, šokiui, baletui, 
dainelėms. (Iš M. Slavėnienės recen
zijos, tilpusios Verpetuose.)

“Plunksna ir Žodis” kolektyvinis 
Plunksnos Klubo Sydnėjuje leidinys, 
redaguotas Juozo Almio Jūragio 
(1966). Rinkinyje telpa daug vertingų 
atsiminimų, straipsnių, poezijos, pro
zos.

AGNE LUKŠYTE - “Kalnų Vel
nias”, novelės (1970). Agnė Lukšytė 
- plačių pasireiškimų kūrėja ir kultū
rininkė ‘( rašytoja, literatūros, teatro 
kritikė, rėžisorė, poetė/ publicistė, 
dramaturge, nesenai tapusi Lietuvių 
Rašytojų Draugijos narė), savo no
velėmis yra pirmaujanti lietuvių no- 
velistų eilėse. Literatūros mokslinin
kas ir kritikas Pranas Naujokaitis 
apie A. Lukšytės novelių rinkinį 
rašo (Aštuntoji Pradalgė, Londonas): 
“Autorė su šilima vaizduoja savo 
novelių žmones, lyg jie būtų broliai, 
sesers, artimi giminės, brangus drau
gai. Tas gilus žmoniškumo bruožas 
yra brangi A. Lukšytės novelių savy
bė”.

KUNIGAS PETRAS BUTKUS - 
"Tautų Šventovėse” (1970). “Nors 
knygos turinį sudaro kelionių aprašy
mai, bet knyga kartu yra ir literatū
rinis - beletristinis kūrinys. Gyvas, 
nuoširdus žodis teikia skaitytojui 
daug ir estetinio pasigėrėjimo” 
(M. Slavėnienė, Moters žurnale).

ANTANAS J. SKIRKA - “Ilgiuosi 
Tavęs” (1971). Tai antroji rašytojo 
Antano J. Skirkos prozos knyga. Auto
rius ir antrąja savo prozos knyga 
nukelia skaitytoją į Lietuvą,! legen
dinę jos gadynę, bet nenutrūksta ir 
nuo dabartinės tikrovės, duoda vaiz
dų iš Lietuvos už laisvę kovų laiko
tarpio. Ir šioje knygoje autorius duo-

Mykolaicio - Putino privataus gyve
nimo aspektus, paskutiniais jo gyveni
mo metais Lietuvoje. "Vertingi Pu
tino biografijos papildymai”. (A. Ty- 
ruolis, Laiškai Lietuviams).

DR. ALEKSANDRAS MAURAGIS 
- “Šių dienų pasaulis ir pasauliečių 
apaštalavimas” (1966, Melbourne). 
Studija aktualiais klausimais. „

DR. JONAS MOTUZAS - “Sau
lių Sąjungos istorija” - “Minties” 
spaustuvės leidinys. (Pirmas leidi
mas Lietuvoje 1939 m.)

Sis lietuviškų knygų, gausumas 
Sydnėjų daro lietuviškos knygos 
Australijoje centru. Didele dalimi 
tai yra ir “Minties” spaustuvės nuo
pelnas.

Australijos lietuviai poetai ir 
rašytojai savo kūryba plačiai daly
vauja įvairiuose lietuviškuose žurna
luose, almanakuose, antologijose, 
laikraščiuose Australijoj ir kitur. 
Paminėtini žurnalai kitur: “Aidai” 
"Lietuvių Dienos”, “Draugo” lite
ratūrinis priedas, “Metmens” ir kiti. 
(J.A.V.); “Moteris” - Kanadoj; “Pra
dalgė” - D. Britanijoj; antologijoj 
“Lietuvių Poezija III-ji d.” - J.A.V. 
Lietuviu poezijos rinkiny flamandų 
kalba -' vertėja ir redaktorė Žentą 
Tenisonaitė (Belgijoj) ir eilėj kitų, 
paminint vien pastarojo dešimtmečio 
leidinius.

Australijoj, kaip minėta, Sydne- 
jaus lietuviai poetai ir rašytojai bu
riasi Lietuvių literatų būrelyje, pla
čiai dalyvauja (ar dalyvavo) perijodi- 

. nė j lietuvių spaudoj, ypač" jos litera
tūriniuose prieduose: “Musų Pasto
gėj” - literatūriniam priede “Polė
kiai” (red. Pulgis Andriušis), “Poe
zijos kampely”, red. Jurg. Janavi
čius. "Tėviškės Aiduose - Verpetuose” 
(sumanytojas ir pirmas redaktorius 
Juozas Almis Jūragis, dabartinis 
Pranas Pusdešris), "Moterų Pasauly
je” - moterų skyrius prie ‘‘‘Tėviškės 
Aidų” (redaktorė M. Slavėnienė). 
"Gabijoj” - moterų, skyrius prie

žiu Hetuvišįos gamtos, jos reiškinių 
aprašymų. Siame rinkinyje telpa ir 
gilus patriotinis eilėraštis “Ilgiuosi 
Tavęs”, sulaukęs atgarsio visur, kur 
yra lietuvių. Jis buvo keliais atvejais 
skaitomas per Amerikos lietuvių radi
ją, ir pasiekė Lietuvą. Antanas J. 
Skirka kuria ir poezijos, kurios rinki
nys neužilgo pasirodys.

JURGIS JANAVIČIUS - "Journey 
to the Moon” (1971). Šalia peozijos 
lietuvių kalba, spausdinamos perijodi- 
koj, almanakuose, antologijose, Jur
gis Janavičius rašo ir angliškai, 
talpina Australijos literatūros žurna
luose ir_ išleidžia atsjdrais leidiniais. 
Jau ir šiais metais išėjo vienas kūri
nys - pusiau vizualinė kūryba.

“Terra Australis” (1972) - Austra
lijos lietuvių poetu kūrybos rinkinys, 
kuriame dalyvauja beveik visi ir Syd
nėjuje gyveną poetai. Šis rinkinys - 
tai “Minties” spaustuvės savininkų 
lėšomis ir darbu puikiai išleista kny
ga, minint spaustuvės dvidešimtmetį, 
yra graži dovana joje dalyvaujantiems 
poetams ir kultūringas paminklas leidė
jams.^

Šiame rinkinyje Australijos lie
tuviai poetai prisistato visuomenei 
drauge ir pateikia po gerą žiupsnį 
savo kūrybos, tuo suteikdami gali
mybes pažinti jų kūrybos kelius, 
kryptis, sprendžiamas problemas. 
Rinkinys plačiai apžvelgtas ir pa
saulio lietuvių spaudoje. Literatūros 
kritikas Pranas Naujokaitis, pa v. 
rašo (“Tėviškės Žiburiai”, 1973 
vasario 8 ir 15 num., Kanadoje): 
"Rinkinys išleistas labai gražiai: 
geras popietis, gerai įrištas, kietais 
viršeliais, savo išore daro gerą įs
pūdį. Eilėraščių turinys ir forma 
atskleidžia Australijoje kuriančių 
lietuvių poetų kūrybini veidą ir yra 
reikšmingas indėlis į išeivių poezi
jos lobyną”.

Pažymėtini originalūs leidiniai - 
‘Poezijos ir Prozos Lakštai” (tęsti- ___

nis, neperijodinis leidinys) anglų.. ir“Mūsų Pastogės” (redaktorė A. Matu- 
lietuvių kalbomis. Lietuviškų. Lakštų kevičienė). Jaunimui skiriamam priede 
leidėjai ir redaktoriai J .A. Jūragis ir pjie “Tėviškės Aidu” “Ateities 
Jurg. Janavičius. Išleido, be kitų Žingsniai” (red. kun. P. Butkus).

A”"‘- Skautų organe “Pėdsaky” (redakto
rius Br. Žalys). Šalia literatūrinių 
skyrių mūsų poetai ir rašytojai, ypač 
išskirtinomis progomis, papildo mū
sų spaudos puslapius (sukaktys, 
didžiosios šventės ir kit.)

Daugelyje įvairių minėjimų, 
švenčių mūsų poetai ir rašytojai 
savo kūryba sudaro nemažą programų 
dalį. Australijos lietuvių kultūrinio 
veikimo demonstracijose,‘ kurios va
dinamos Lietuvių Dienomis, lietuviai 
rašytojai ir poetai sudaro viso turi
nio, literatūros vakaro pavidale, 
neišskiriamą sudėtinę dalį (išski
riant Lietuvių Dienas 1972 metais 
Sydnėjuje).

Šiame literatūros ir muzikos va
kare maloniai bendradarbiauja mūsų 
vyresnės ir jaunesnės kartų muzikos 
ir kūrybinio žodžio mylėtojai, ir me
nininkai - interpretatoriai. Šios gra
žios jungtinės pastangos - džiugi 
apraiška mūsų meilės šios rūšies 
menui ir savajai kultūrai.

Lietuviškas kūrybinis žodis, 
paveldėtas iš mūsų tautos praeities, 
bus neišskiriama dalis ir mūsų pali
kimo ateinančioms kartoms ir lietuvių 
tautos vertybių lobyno dalimi.

J. Slavėnas
Goethe savo kūryboje tarp 

kitko sako: “Pinigų netekai, 
mažai ko netekai, vėl jų įsigysi; 
draugų netekai, šio to netekai, 
bet drąsos netekai, visko nete
kai, geriau tada būti negimu-

dešimties Australijoje gyvenančiu 
lietuvių poetų kūrybos Lakštą, kuriame 

ir' Sydnėjuje gyvenančių poetu 
skirtas 

kūrybai, 
yra lie- 
Janavi-

yra i 
kūrybos. Atskiras Lakštas 
vien poeto Vinco Kazoko 
Ir nelietuviškuose Lakštuose 
tuviu poetu kūrybos - Jurg. 
čiauš , jauno poeto J. Žižio.

Šiuo metu Sydnėjuje yra spausdi
namos dvi lietuviškos knygos - “Ne
žinomi Keleiviai” - poezija ir “Bal
tijos balsas” - apsakymėliai jauni
mui. Knygų laukiama pasirodant šį 
ar gegužės mėnesį.

Salia grynai dailiojo žodžio kny
gų, Sydnėjuje išėjo (ar bet jų autoriai 
ar redaktoriai čia gyvena) *dar eilė 
vertingų knygų ar studijų, įeinančių 
į bendrą,Australijos lietuvių*kultūros 
lobyną. Štai jos:

VACLOVAS ŠLIOGERIS - “An
tanas Smetona” (1966). Žvilgsnis į 
pirmą ir paskutinį Lietuvos Respubli
kos prezidentą kaip žmogų ir valsty
bininką. Knyga istorinės vertės. 
“V. Šliogeris išdėstė.savo atsimini
mus labai gražiai, džentelmeniškai. 
Jis iškėlė ir kai kuriuos mūsų visuo; 
menei iki šiol dar nežinomus faktus iš 
mūsų netolimos praeities”, - rašo gen. 
Stasys Raštikis savo Atsiminimų tre
čiame tome.

“Studijuojant Australijoj” 
Lietuvių Studentų Sąjungos leidinys, 
kuriame dalyvauja ir Sydnėjaus aka
deminis lietuvių jaunimas.

“Putino Laiškai Australijos”, 
(1971, Canberra), redegavo Jurgis 
Janavičius. Įdomi knyga lietuviu 
literatūros istorikams, atskleidžianti 
lietuvių literatūros klasiko Vinco

Literaturos ir Muzikos vakaro auditonja is k. į d. pirmoje eileje seai.. v. Patašius, A. Baužė, O. Baužienė, A. Mauragis, S. Mauragienė, 
S. Bernotienė,L. Karvelis^ p. Karvelienė, Veteikienė, J. Veteikis, A. Gasiūnas ir kun. P. Butkus, antroje eilėje matomi Iz. Jonaitis ir 
E. Jonaitienė. (Aprašymą žiur. “M.P.” Nr. 15) Nuotrauka A. Jakšto..
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VYTAUTUI BUKEVICIUI, jo mamytei mirus Lietuvoje, gilią užuo
jautą reiškia

J. Zvirzdiniene

“KOVO” KLUBE
DARBAS PRASIDĖJO

Su pasibaigusia vasara ir prasi
dėjusiu sportiniu sezonu ir koviečiai 
visose savo sekcijose sukruto, pra
dėdami paskiras savo pirmenybes. 
Pirmose siu metu, vyru krepšinio 
rungtynėse lvoviečiai atsiekė gražų, 
pelnytą laimėjimą 63:35 pries Parra-' 
mattą. Koviečių pirmoji komanda 
šiais metais žaidžia West Suburbs 
vardu antroje divizijoje, nes, pasi
keitus krepšinio pirmenybių taisyk
lėms t joks klubas pirmose divizijose 
negali žaisti savo klubo vardu, bet 
tik atstovauti savąją sąjungą. Antroje 
divizijoje koviečiai gali žaisti pilnu 
savo sąstatu, kas jiems ir yra svar
biausia', kai pirmoje divizijoje, kur 
daugelis koviečių žaidėjų buvo pa
kviesti, jie būtų tegalėję žaisti 
maišytose rinktinėse su kitais klubų 
žaidėjais, atstovaujančiais savąją 
sąjungą.

Visas savo pirmąsias rungtynes 
koviečiai vyrai pirmavo ir nebuvo 
jokio vargo atsiekti gražią pergalę. 
Taškus pelnė: Gustafson 14, Luko
ševičius 12. J. Šliogeris 2, E. Karpa
vičius 10, Čerkesas ir Liubinskas po 
8.

“Kovo” iki 18 metu jauniai 
pasirodė pirmosiose rungtynėse tru
putį blogiau ir prieš viena, iš geriau
sių* jaunių komandų Canterbury - 
Bankstown pralaimėjo 29:40. Šiose, 
kaip ir savo antrose rungtynėse prieš 
Sydney YMCA, kurias koviečiai jau
niai taip pat ptalaimėjo 18:35, matėsi 
dar povasarinis komandinis nesusi- 
žaidimas, žaidėjų blogas dengimas 
ir blogi mėtymai, kas, žinoma, įdėjus 
darbo per treniruotes, bus ateityje iš
lyginta. Pirmosiose rungtynėse taškus 
“Kovui” pelne: Jablonskis 8, Eidin
tas 12, Kalgovas 4, T. Small 3 ir B. 
Hoerger 2.

Antrose vyrų rungtynėse kovie
čiai taip pat labai lengvai laimėjo 
prieš Sutherland District rinktinę 
75:24, kai mūsų merginų rinktinė 
pirmąjį puslaikį. labai gerai sužai- 
dusios, antrajame pavargo ir turėjo 
pasiduoti fiziškai pajėgesnėm Ma- 
quarie universiteto studentėm 30:47. 
Taškai: Araitė 12, A. Kasperaitytė 
6, R. Kasperaitytė 3, Kraucevičienė 
5, Kaciušyte 4, V. Laukaitytė ir Ly- 
saitė 0.

IŠRINKTI į RINKTINES
Trys “Kovo” jaujiiai pateko i 

N.S.W. valstijos krepšinio rinktines* 
Tai būtent - A. Kasperaitytė į mergi
nų iki 16-kos metu. R. Kasperaitytė - 
merginų iki 18 metų ir G. Eidintas 
į šios valstijos mokyklų rinktinę, su 
kuria jie važiuos į N. Zelandijos 
būsimas mokyklines ir valstybių var
žybas.

Visi trys “Kovo” jauniai yra 
išskirtinai geri sportininkai bei pavyz
dingi ne tik krepšininkai, bet ir klubo 
nariai.

~***

T. ROTCAS - GOLFO VADOVAS
Buvęs “Kovo” klubo golfo sek

cijos vadovas J. Adickas, kurio vado
vaujama, ši sekcija parodė labai gra
žų veikimą, su savo žmona ilgesniam 
laikui išvažiuoja į užsienį aplankyti 
savo giminių ir draugų. Naujuoju sek
cijos vadovu valdyba pakvietė sydnė- 
jiškiams gerai pažįstamą buvusį fut
bolininką, kuris paskutiniuoju laiku 
futbolo sviedinį pakeitė į mažesnį 
golfo, tai Teodora Rotca. Geros sėk- 

‘mės buvusiam vadovui kelionėje ir 
naujam - sekcijos veikloje.

Naujo golfo sekcijos vadovo adre
sas: T. Rotcas, 69 Belmore St., 
Fairfield, N.S.W. 2165,Tel. 728 1 046.

DĖMESIO! ŽIEMOS 
SPORTININKAMS

Šių metų 5-ji Lietuvių Žiemos 
Sporto švente įvyks š.m. rugpjūčio 
mėn. 11 - 12 dienomis ir ją rengia 
Čanbęrros sporto klubas “Vilkas”. 
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Šiais metais Sydnėjaus koviečiai 
yra pasirengę savo nemažu skaičiumi 
atstovauti savąjį klubą sniego kal
nuose. Norintieji Šioje žiemos šven
tėje dalyvauti ir gauti platesnių infor
macijų, kreipiasi pas “Kovo” žiemos 
sporto vadova D. Kraučevičių Tel. 
709 - 8573.

***

KOVO PIKNIKAS
Kovo jaunių sportininkų, išrinktų 

į šios valstijoš rinktines parėmimui 
ju kelionėse į N. Zelandiją ir kitur, 
“Kovo” valdyba rengia “Paršiuko 
Kepimo Pikniką” G. ir V. Kasperai- 
čių namuose? 166 Northam Avė., 
Bankstown, kuris įvyks š.m. gegužes 
mėn. 19 dieną (šeštadienį) 5-ta vai. 
vakaro. Kviečiami visi jauni ir seni 
dalyvauti šiame koviečių sportininkų 
piknike - pobūvyje, kur be skanios 
keptos kiaulės, bus įvairių kitų pramo
gų ir svaiginančių gėrimų ir, kaip 
visuomet pas koviečius, GERA 
NUOTAIKA.

***
_ PABALTIEČIU.ŠVENTE
Šiais metais Australijos Pabal- 

tiečiu sporto šventė įvyks Sydnėjuje 
spalio mėn. 6-7 dienomis. Šią šven
tę rengia jungtinis Pabaltiečių Sporto 
Šventės Komitetas. Smulkesnės šios 
šventės žinios bus paskelbta vėliau.

***
’’KOVO” VALDYBOS 

ADRESAS
Visais sporto klubat “Kovą” lie

čiančiais reikalais prašome rašyti 
“Kovo” valdybos sekretoriui Vincui 
Binkiui 26 Kalang Rd., Elenora 
Heights, N.S.W. Tel. 913 - 3719.

***

’’KOVO” KREPŠINIO RUNGTYNIŲ. 
TVARKARAŠTIS

VYRU I-SIOS KOMANDOS
Gegužės mėn. 1 dieną Kovas - St. 
George 6 vai. 15 min.
Gegužės mėn. 8 dieną Kovas - Liver
pool 7 vai. 10 min.
Gegužės 15 dieną Kovas - City of 
Sydney 9 vai.
Gegužes mėn. 22 dienax Kovas - Ne
pean 6 vai. 15 min.
Gegužės mėn. 29 dieną Kovas - Horns
by Ku-rin-gai 8 vai. 05 min.
Birželio mėn. 5 dienat Kovas - Eastern 
Suburbs 9 vai. 55 min.
Birželio 12 dieną Kovas - Sutherland 
District 6 vai. 15 min.
Antro rato laikai bus pranešta vėliau.

MOTERŲ I-SIOS DIVIZIJOS LENTELĖ
Gegužes mėn. 10 dieną Kovas žai
džia 7 vai. 25 min.
Gegužes mėn. 17 dieną Kovas žai
džia 6 vaL 15 min.
Gegužės mėn. 24 dieną, Kovas žai
džia 6 vai. 15 min.
Gegužės mėn. 31 dieną Kovas žai
džia 7.25. ,
Birželio men. 7 dieną Kovas žai
džia 9.45.
Birželio mėn. 14 dieną Kovas žai
džia 8.35.

Pirmo rato pabaiga.
***

JAUNIAI IKI 18 METU
Gegužės 11 dieną Kovas - Moore 
Park 6.15.
Gegužės 18 dieną Kovas - Sutherland 
District 6.15.
Gegužės 25 dieną Kovas - Sydney 
YMCA II 9.30.
Birželio 8 diena, Kovas - Manly 6.15. 
Birželio 15 dieną Kovas - Parramatta 
District 9.30.
Birželio 22 dieną prasidės pusfinaliai 
ir vietų laimėjimų rungtynes.

STEBĖTINA TYLA 
MASKVOJ

“Washington Star” dienraštis 
sausio 8 d. atspausdino savo kores
pondento Milton Viorst straipsni. 
Pastarasis grįždamas iš Tokijo buvo 
keliom dienom sustojęs Maskvoje.

šiame amžiuje, rašo M. Viorst, 
kada Japonija beveik demilitarizuota 
ir Korėja laikoma kaip III-jo pasaulio 
diktarūta, apsilankymas Sovietų Są
jungoje sukelia keistus jausmus. Ir 
šis jausmas pabudo, kai lėktuvas, 
skrendąs iš Tokijo» priartėjo i taip 
jau išgarsintą Seremetevo aeroŪromą, 
ir staiga griežtas balsas nuskambėjo: 
“Griežčiausiai draudžiama fotogra
fuoti šioje srityje”.

Tačiau, pasižvalgius po platų, 
beveik beribį horizontą, nesimatė 
jokių kariškų įrengimų; net keleivi
niai lėktuvai nejudėjo bėgimo takuose, 
o aerodromas, jau mums nusileidus, 
tepriminė panašius į Salisbury, Md. 
matytus aero uosto' Įrengimus... Ir 
kam galėtų ateiti į galvą ką nors fo
tografuoti tokioje “dykumoje”?!

Vienok, šis įspėjimas beveik 
visiems keleiviams' užšaldė visas 
blusas. Ir efektas buvo pasiektas. 
Jis man nustatė gyvenimo pulsą 
bendruomenės, kurioje nė vienas ne
gali nieko be leidimo veikti ir ku
rioje visa egzistencija yra persunkta 
išprievartavimo kulto.

Esu daug skaitęs apie Sov. 
S-gą, tačiau tikrai nebuvau pasiren
gęs, kad Inturistas, dar neišėjus iš 
laukiamojo, man užmautų apinasrį, 
nurodydamas, kuriame ” viešbutyje 
man reikia apsistoti. į viešbuti atvy
kęs, tapau pritrenktas, sužinojęs, jog 
Maskvoje nėra viešos telefonų abo
nentų knygos, ir jeigu nebūčiau iš 
anksto gavęs savo draugo - amerikie
čio telefono numerio, tai jo niekada 
nebūčiau galėjęs sutikti.

Taip pat nebuvau pasiruošęs 
mane apsupusiai visiškai izoliacijai. 
Bet kurioje pasaulio sostinėje yra 
leidžiamas vietinis pasaulio žinių 
laikraštis ar biuletenis. Taip pat 
galima nusiprikti Time ar Le Monde, 
ar ir kiek sentelėjusius žurnalus. 
Bet ■ Maskvoje tegalimą _ gauti tik 
“Pravda” su į viską žiūrinčiu Le
ninu. Niekur ir niekada nesijaučiau 
taip baisiai atskirtas nuo likusio 
pasaulio, kaip kad būdamas Maskvoje.

Tačiau, kas labiausia mane 
stebino, tai Maskvos ramumas. Di
dieji kraštai turi gyvenimu kunkuliuo
jančius miestus, vaizduojančius tų 
kraštų dinamišką ūkį: Tokijo ' yra lau
kinis, Paryžius - persitempęs, gi 
New Yorkas - pamišęs. Net toks 
Seoul, Korėjos sostinė, su griaunamo
mis gatvėmis požeminiam geležinke
liui statyti su užsikimšusiomis 
automobiliais kai kuriomis alėjomis 
bei namu statybos kranais, parodo 
aukštą gyvenimo pulsą. Tačiau Mask
va, atrodo, lyg būtų ne šio Šimtmečio 
miestas. _ _

Ir suprantama, kad dangus nebuvo 
užterštas visur kitur esančio “smogoį’ 
ir alėjos atrodė lyg ir per plačios 
keliems jose judantiems automo
biliams. Taip pat man neteko paste
bėti bet kokios statybos darbų, kliu
dančių pėstiesiems. Nei nepastebėjau 
senų griaunamų namų... ,

Taigi, ne kiekviena bendruomene

Visos šios žiemos pirmenybių 
rungtynės yra žaidžiamos Krepšinio 
Stadione Aleksandrijoje, kai kitos 
“Kovo” komandos žaidžia paskiruose 
savuose distriktuose.

Koviečiai sportininkai ir valdyba 
kviečia Sydnėjaus lietuvius kiek 
galima skaitlingiau dalyvauti ir mora
liniai paremti savuosius žaidėjus, 
kadangi kiekvienoje klasėje yra ypa
tingai geros išrinktos visų distriktų 
rinktinės ir kiekvienos rungtynės 
turės būti kovojama ypatingai kietai.

A. L-tis. 

serga statybų karštlige ir jeigu rusai 
nori ramybės, gali ja džiaugtis. ^Bet 
gi Sov. S-ga nėra kokia nors mažytė 
Belgija ar Liuksemburgas, o taip va
dinama super - galybė... Ir sunku man 
buvo suvokti, kaip tokia did-galybė 
yra pavirtusi į ekonomiškai dvokiantį 
prūdą...

Tačiau, iš antros pusės, Sov. 
Sąjunga giriasi,kad jos metinis GNP 
(Gross National Product) yra antroje 
vietoje visame pasaulyje. Bet kur 
gi ta visa produkcija dingsta? Sov. 
Sąjunga didžiuojasi, kad ji užimanti 
II-rą vietą pasaulyje plieno gamyboje! 
Nejaugi visos krašto didžiosios sta
tybos, kur sunaudojama daug plie
no, vykdomos užsieniečiams drau
džiamose lankyti zonose? Ir kodėl 
nematyti statybų Maskvoje, didžiau
siame SSSR metropolyje? Nejaugi 
sovietai falsifikuoja savo ekonomiš
kus statistiškus duomenis?

Teigiama, kad SSSR gyventojai 
yra sulipdyti iš dviejų bendruomenių: 
pirmoji stato tarpkontinentalines 
raketas, atominius nardlaivius, karo 
laivus ir skridimo aparatus į mėnulį, 
o antroji- nepajėgianti pakankamai 
užauginti javų, ar pagaminti gerą ir 
pigų automobilį, ar paruošti gerą 
vandentieko įrengimą^ name, ar “pri
versti” liftus judėti...

Visur, kur tik pažvelgsi, gali 
matyti, kad antroji bendruomenė, kurią 
sudaro didžioji rusų_dalįs, yra visiškai 
užmiršta valdančiųjų. Šito tvirtinimo 
aiškus įrodymas yra ilgos moterų ei
lės prie maisto, apavą ir drabužių 
parduotuvių. Taip pat trūksta ir butų, 
ir restoranų t ir kavinių, kur du prie- 
teliai galėtų atsisėsti prie putojan
čio alučio bokalo.

Sov. Sąjunga.,gal būt, yra didelis 
kraštas, bet kad jis būtų toks, kokiu 
mes norėtume jį matyti, mes privalome 
apversti aukštyn galva visą musų 
galvoseną.

LIETUVOJE
Laikraštis “Literatūra ir Menas” 

kovo 31 d. rašo, - besausinant dir
vas, buvęs nutrauktas požeminis van
duo po garsiuoju Puntuko akmeniu 
prie Anykščių ir atsiradęs vakumas. 
Akmuo pradėjęs grimsti gilyn ir susi
daręs pavojus jam visai išnykti kartu 
su tame akmenyje iškaltu istoriniu 
paminklu - Dariaus ir Girėno barelje
fu. Nuo praeitų metų rudens akmuo 
nusėdęs 4.4 centimetrus. Labai susi
rūpinta šį legendarinį ir paminklinį 
akmenį apsaugoti ir tam tikslui su
daryta didelė komisija, kuri įpareigota 
kuo greičiau paruošti atitinkamą Pun
tuku! gelbėti projektą. Tenka gerai 
vertinti mūsų patriotus ok. Lietuvoje, 
kad ėmėsi šio darbo.

Dariaus ir Girėno bareljefai buvo 
skulptoriaus B. Pun džiaus iškalti 
vokiečių okupacijos metu. Lietuvių 
Enciklopedijoje (XXXIV t. 458 psl). 
parašyta, kad slą idėją iškėlęs buv. 
ilgametis Finansų Ministerijos tar
nautojas Tomas Zauka. Jis 1942 m. 
Kaune sudarė komitetą, į kurį įėjo 
T. Zauka,_ pirmininkas ir jiariai - 
Jonas Pikčilingis, Jonas Škepetys, 
Jonas Deksnys ir Juozas Audėnas. 
Iš generolo Mykolo Velykio valdomo 
likerių fabriko buvo gauta 10,000 
vokiečių markių, kurios daugiausia 
ir pagelbėjo bareljefus sukurti. 
Anykščiuose buvo sudarytas kitas 
komitetas, kuris daug padėjo B. Pun- 
džiui techniškai ir materialiai.

***
S.m. vasario 3 d. “Komjaunimo 

Tiesoje” rašoma, kad prie Rekyvos 
ežero esąs kuriamas pramones mies
tas. Jau esąs pastatytas milžiniškas, 
maždaug 25 aukštų pastatas - grūdų 
elevatorius^ ir džiovintuvas. Per va
landa mašina pervaranti 100 tonų 
grudų, o yra dvi mašinos. Is' viso ele
vatoriuje telpa apie 32,000 tonų gru
dų. Greta to, statomas malūnas, kuris 
per metus primalsiąs apie 70,000 tonų 
kvietinių miltų.
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KIEK AŠ SUŽINOJAU!
“Musų Pastogės”,, bendradarbiai 

Bronius ir Leonida Žaliai gegužės 
mėn. 8 d. giminių ir draugu palydėti 
įskrido 2-jų mėnesių kelionei po pa
saulį.

Pirmiausia jie aplankys JAV, 
toliau beveik visas Europoje esan
čias valstybes, o kelionės pabaigai 
sustos Izraelyje ir Azijos kraštuose. 
Žada grįžti i, Sydnėju liepos mėn. pa
baigoje. Gero vėjo ir gero poilsio 
linkime kelionėj!

***
“Mūsų Pastogės” skaitytojui ir 

buvusiam kelių kadencijų ALB Bris- 
banės Apylinke's pirmininkui Vladui 
Kaciūnui buvo padaryta operacija. 
Šiuo metu sveikata gerėja, bet dar 
kelias savaites teks pagulėti na
muose. Linkime greito sustiprėjimo.

***
Nors šiais metais ir mažiau atsi

lankė į Caritas balių svečių, tačiau 
jis buvo nuotaikingas kaip ir visada. 
Gera programa: išpildė R. Černiaus
kaitė - bale ta “Sultaną”; toliau 
“Dainos” choras - moterų, vyrų ir 
mišrus choras, diriguojant p. B. Ki- 
veriui ir p-lei Z. Belkutei, padainavo 
po dvi dainas, tačiau kiekvienas iš 
jų, publikai plojant ir reikalaujant, 
dar turėjo padainuoti bisui. Tuo būdu 
sudainuota devynios gražios lietu
viškos dainos. Tai buvo lyg ir ma
žas koncertas baliuje, kas visus ge
rai nuteikė.

Tvirta draugystė ir po 24 metų 
nesimatymo ,pasilieka miela sielos 
atgaiva. J. Černiauskas, Wollongongo 
lietuvių visuomeninkas, pasakoja, 
kad prieš 24 metus, griūnant Vokie
tijos Reichui ir miestų mūram, įsigy
ta tvirta draugystė su dri A. Čiurinsku, 
buvo didžiausias malonumas susi
tikti jį Australijoje ir kartu išgy
venti tuos senus prisiminimus ir tą 
sunkų vargą, kuris žmones padaro 
amžinais draugais.

Tie jausmai mums yra visiems 
malonūs, todėl keliaudami nepamirš
kite aplankyti ir savo senų.: draugų.'.

***
Žymus ir dosnus Sydnėjaus lie

tuvių biznierius Funeral of Distinc
tion savininkas p. K. Butkus vargo 
mokyklai, jos vedėjui p. Br. Geniui, 
įteikė Motinos Dienos proga $75 dova
ną. Ačiū jam.

***
Gegužes 2 d. dail. L. Urbonas 

buvo pakviestas Newcastelio Society 
of Artists pademonstruoti modemiš
kos tapybos spalvų ir medžiagų tech
niką. Pasisekimas buvo didelis: 
į susirinkimą susirinko per 200 
menininkų ir mėgėjų. Leonas 4 vai. 
demonstravo ir aiškino. TV stoties 
reporteris filmavo darbą ir paveikslus, 
kuriuos greitu laiku pamatysime per 
TV.

Sekančių dieną “Roiving Eye” 
reporteris ir vėl sužvejojo Leoną ir 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su juo) 
nufilmavo jo darbus ir dabar montuoja 
filmą, kuri.: turėtų pasirodyti per TV.

Leonas susižavėjęs Newcastelio 
pasisekimais, jau planuoja greitu 
laiku suorganizuoti naują savo darbų, 
parodą Newcastelyje.

***
O vistiek pirmasis į Sydnėjaus 

Lietuvių Klubo patalpas įėjo su repe
ticija Dainos choras ir čia uždainavo. 
Šis istorinis įvykis buvo penktadieni 
gegužės mėn. *4 d. Valio Dainos cho; 
rui, kuris t kad ir neoficialiai, atidarė 
naują klubą lietuviška daina.

***
1972.VI.27 Kapsuko V. vidurinė

je mokykloje auklėtoja Ramanauskaitė 
atsinešė iŠ Švietimo Ministerijos at
siųstą anketą ir 9b kl. mokiniams 
liepė užpildyti. į klausimą: “Kokia 
nori atsikratyti yda”, auklėtoja liepė 
atsakyti: “Tikėjimo”. “Jei ir neti
kite, - aiškino auklėtoja, - vistiek 
rašykite: tikėjimo. Nei vienas mo
kinys neatsakė “tikėjimo”, bet - 
“tingėjimo”.

***
Londone leidžiamas “East-West 

Digest”, 1973 m. vasario laidoje įdėjo 
žinutę apie pogrindžio leidinį Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Žur
nalas yra konservatyvios krypties. 
Atsakingas redaktorius: D. Britanijos 
parlamento atstovas Geoffrey Steward 
Smith.

“The Violation of Human Rights 
in Soviet-Occupied Lithuania” (A re
port for 1972). Tokiu pavadinimu PLB 
JAV Krašto Valdyba išleido informa
cinį leidinį. Leidinyje be įvado yra 
trys skyriai: 1. Laisvo apsisprendimo 
neleidimas, 2. Religinės laisvės pa
žeidimas, 3. Laisvų diskusijų ir iš
vykimų uždraudimas/Leidinys 88 psl., 
gerai dokumentuota medžiaga. Rašyti: 
Lithuanian American Community, Inc., 
405 Leon Avenue, Delran, NJ. 08075.

***
Sovietų Sąjungoje viena moteris, 

dirbanti prie geležinkelio, atėjo su 
kelnėmis. Viršininkai tokio apdaro 
nepripažino ir pasiuntė darbininkę 
namo. Ji pasiskundė “Krokodilui” - 
humoro laikraščiui. Sis išsiaiškino, 
kad kelnių parėdymą buvo išleidęs 
transporto ministerio pavaduotojas. 
Jis turėjo savo potvarkį atšaukti, nes 
kelnėtų moterų pradėjo atsirasti 
labai daug. Dabar leidžiama kelnės 
dėvėti darbo metu, bet eidamos į 
pasilinksminimus moterys privalo 
dėvėti sijonus.

***

1972 m. lapkričio ŠvyturysNr. 2 
rašo, kad lietuvis Justinas Niekraša 
yra Sovietų Sąjungos energetikos ir 
elektirifikavimo ministerio pavaduo
tojas Maskvoje.

***

— Pinigai tai kaip ranka ar 
koja: naudok juos arba juos 
prarasi — Henry Ford

MES PASIRUOŠĘ JUMS PADĖTI
Jeigu jus turite kokių problemų arba norite gauti gerų patarimų, kaip įsijungti į Australų bendruomenę, tam turime gerų spee.ialistųtkurie jums 
gali padėti be jokio užtai atlyginimo.Jie gali jums pasakyti apie darbo gavimo galimybes, sveikatos ir socialinės paslaugas,arba patarti, per
kant namus ar auto mašiną. Jie gali dargi jums padėti surasti naujus draugus.

Čia yra keletą tų organizacijų.
GERIEJI KAIMYNAI

Gerųjų Kaimynų Tarybos nariai visoje Australijoje yra pa
siruošę padėti atvykušiems įvairiais būdais. Jie gali supa
žindinti su australais arba savo tautiečiais, kurie padės 

jums susitvarkyti vietos amatuose ar profesijos reikaluose. Tarybos 
kurios koordinuoja visąbendruomenės veikla, per organizacijas pade
da imigrantams.
Vyriausios Tarybos būstinės:

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

Department of Labour, Commonwealth Centre, Chiefly Sq., 
Cnr. Phillip & Hunter Sts., SYDNEY. 2000. Tel. 2 0343

Department of Labout, Princes Gate, 151 Flinders St., MEL 
BOURNE. 3000. Tel- 662 2333

Department of Labour, Australia House, 145 Eagle St., BRIS
BANE. 4000. Teb 33 7011

N.S.W. Culwalla Chambers, 67 Castlereabg St. SYDNEY 2000
Tel. 23 - 0583.

VICTORIA 575 Elizabeth. St.MELBOURNE, 3000 Tel. 302421
QUEENSLAND 77-81 Elizabeth St. BRISBANE 4000 Tel. 210255
SOUTH AUSTRALIA 47 Way mouth St. ADELAIDE 5000. Tel 513568 
WESTERN AUSTRALIA 188 St. George’s Terrace, PERTH 6000 Tel. 216857 

47 Murray St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 4148
Services Building Bunda St. CANBERRA CITY, 2601

Tel. 49 - 6107.
Civic Centre Building, Harry Chan Dr. DARWIN 5794
(Postal: Box 881 P.O. DARWIN.5794) Tel. 81 - 7237.

ĮSIKŪRIMO pagalba
(seclalinis ^ritiniais Ir Mumatą, vwliaai)

Socialinė įsikūrimo pagalba yra gaunama pas socialinio ap
rūpinimo tarnautojus Imigracijos Departamente. Imigraci
jos Departamentas verčia veltui imigrantams reikalingus 

dokumentus, kaip tai gimimo metrikus ir kitus verslo dokumentus. 
Taip pat galima gauti ir vertėjo pagalbą žemiau nurodytose įstaigose: 

N.S.W. Department of Immigration, Commonwealth Centre, Chiefly
Sq. Cnr. Phillip St and Hunter St. STONEY. 2000. Tel. 2 - 0342 
Department of Immigration, 86 - 88 Market St. WOLLONGONG 
2500 Tel. 29 - 9999
Department of Immigration, Room 1, First Floor, 2-4 Pacific

NEWCASTLE. 2300 Tel. 2-1851
VICTORIA. Department of Immigration, Commonwealth Centre. Cnr. Latrobe

* Sprin5 St* MELBOURNE. 3000 Tel. 622 - 2011
QUEENSLAND. Department of Immigration, Commonwealth Offices, 244 Adelaide

St. BRISBANE. 4000 Tel. 31 - 0101.
Department of Immigration, Room 213, Second Floor. Hibernian 
Building. 440 Flinders St. TOWNSVILLE. 4810. Tel. 71 -6905/6 

SOUTH AUSTRALIA Department of Immigration, Cresco House, 106 - 110 North Tee.
ADELAIDE. 5000 Tel. 51 - 3681

51 - 4961 
WESTERN AUSTRALIA Department of Immigration, Wapet House, 12 - 14 St. George’s

Tee. PERTH. 6000 Tel. 25 - 0521
TASMANIA Department of Immigration, City Mutual Building, 54 Argyle

St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 3488
A.C.T. Department of Immigration, Civic Office, 22 West Row CAN

BERRA CITY. 2601. Tel. 730412
N.T. Department of Immigration. Moonta House Mitchell St. DAR

WIN. 5970 Tel. 7246.

DARBO ĮSTAIGA
Valstybine Darbo Tarnyba iki paskutinės minutės kur tik 
yra įmanoma sutvarko susitikimą su tinkamu darbdaviu. 
Imigrantai gali laisvai keisti darbą, jeigu jie nori ir atgal 

kreiptis į tą pačią Valstybinę Darbo tarnyba ieškodami kito darbo. 
Beto bedarbis privalo registruotis Valstybinėje Darbo Įstaigoje del 
bedarbio pašalpos gavimo, taipgi ir dėl specialios pašalpos imigran
tams. Valstybinių Darbo Įstaigų, yra visoje Australijoje. Pirminiai pa
sitarimai turi būti nukreipti į sekan&as Įstaigas:

TASMANIA 
A.C.T.

N.T.

S. AUSTRALIA.

W. AUSTRALIA.

TASMANIA

A.C.T.

N.T.

Department of Labour, Ninth Floor, I.F.M.C. House, 33
King William St., ADELAIDE. 5000. Tel. 51 8344

Department of Labour, Victoria Centre, 2 St. George’s
Terrace, PERTH. 6000 Tel. 23 0391

Department of Labour and National Service. Mathieson House, 
81 Murray St. HOBART. 7000 Tel. 34 - 3721
Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
39 Ainslie Ave., CANBERRA CITY. 2601 Tel. 48 0511

Commonwealth Employment Service, Department of Labour, 
No. 3 Office Building, Mitchell Street, DARWIN. N.T. 5790

Tel. 89 8911

SOCIALINĖ APSAUGA
Informacija suteikiama'19 kalbomis socialinės apsaugos pašal
poms gauti Įskaitant vaikų priedus, motinystės pašalpoms, vais
tinės ir ligos pašalpas, taipgi pensijas, ligoninės ir gydymo ap
draudimus galima susitvarkyti Socialinės Apsaugos Departamento 
žemiau nurodytose įstaigose:

50 Carrington St. SYDNEY, 2000. TeL 2 - 0255 (P.O. Box 4158X) 
Regional offices of the Department of Social Services are listed in 
local telephone directories, at Albury, Armidale, Bankstown, Black
town, Broken Hill, Caringbah, Dee why, Dubbo, Fairfield, Homsoy, 
Gosford, Grafton, Griffith, Hurstville, Lismore. Lithgow, Liverpool, 
Maitland, Newcastle, Orange Parramatta, Penrith. Wagga Wagga and 
Wollongong.
Commonwealth Centre, Cnr. Spring and Latrobe St. MELBOURNE, 
3000 Tel. 662041L (P.O. Box 1797
Regional offices: Ballarat, Bendigo, Box Hill, Dandenong, Footscraj 
Frankston, Geelong, Hamilton, Horsham, Mildur*, Morwell, Preston, 
Sale, Shepparton, Wangaratta and Warnambool.

Commonwealth Centre, 295 Ann St., BRISBANE. 4000
(P.O. Box 1088N) Tel. 25 0133

Regional offices: Bundaberg, Cairns, Gyntpie. Ipswich, Mackay, Marj 
borough, Redcliffe, Rockhampton, Southport, Toowoomba and Towns
ville.

SOUTH AUSTRALIA A.M.P. Building, 1 King William St. ADELAIDE. 5000 Tel 517400 
(P.O. Box. 481 D)

Regional offices: Elizabeth, Mt. Gambier, Port Pirie and Whyalla. 
Humphreys Building, 104 Murray St. PERTH, 6000 Tel. 23-0161. 
Regional offices: Bunbury and Fremantle.

Kirksway House, 2-8 Kirksway Place. HOBART, 7000
Tel. 23 - 7541.

M.U.I.O.O.F. Building, 4 Mort Street, CANBERRA CITY. 
2Q01 Tel. 48 7333

N.S.W.

VICTORIA.

QUEENSLAND.

W. AUSTRALIA

TASMANIA.

A.C.T.

N.T. C.M.L. Building, 73 Smith St. DARWIN. 5790 Tel. 6541.
(Postal: Box 1785 P.O. DARWIN)
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BALIU
vi-

ir
Laukiame atsilankant.

ir

pranešimų,

ir sumany-

Seniūne.

ir Revizi- 
sekantiems

atliks 
menininkai, 
dalyvauti.

Ponias 
lėkštę.

ir senus atsilankyti i 1973.5.26 d., 7 vai. p.p. Liet. Bendruomenes

putojantis alutis.
Visas pelnas skiriamas mūsų visų Lietuvių Namų galutiniam

NEWCASTLE
Svarbus pranešimas
gegužės mėn. 27 d., sek-

12 vai. St. Lauryno parapi- 
esančioje Broadmeadow

S.m 
madienį, 
jos salėje ___
Rd., Broadmeadow, šaukiamas visų 
apylinkėje gyvenančių lietuvių 
suotinis susirinkimas.

DIENOTVARKĖ:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo 

mandatų komisijos sudarymas.
3. Krašto Tarybos atstovo 

valdybos pirmininko pranešimas.
4. Iždininko pranešimas.
5. Revizijos komisijos praneši

mas.
6. Pasisakymai dėl 

diskusijos.
7. Naujos Apylinkės 

jos komisijos rinkimai 
2 metams.

8. Einanieji reikalai 
mai.

Pastaba: Valdyba laiką, ir vietą 
suderino su vykstančiomis tą sekma
dienį pamaldomis 11 vai. St. Lauryno 
bažnyčioje.

Taigi, susirinkimas įvyks tuoj 
po pamaldų.

Metinis visuotinis susirinkimas 
labai svarbus įvykis lietuvių reika
lams aptarti ir naujai Apylinkės Val
dybai išrinkti. Visi kviečiami akty
viai dalyvauti.

Dėkojame kun. Martuzui, parū
pinusiam tokią gražią salę Apylinkės 
susirinkimui nemokamai. Vieta leng
vai surandama ir patogi.

Apyl. Valdyba 
SYDNĖJAUS APYLINKĖS VALDYBA

PRANEŠA;
A.L.B. Sydnėjaus Apylinkės 

Visuotinas narių susirinkimas įvyks 
s.m. birželio mėn. 3 d., sekmadienį, 
3.00 vai. p.p., Ukrainiečių namuose^ 
59 - 62 Joseph St. Lidcombe.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKE:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo sudary

mas.
3. Mandatų Komisijos rinkimai.
4. Valdybos pranešimai:

(a) Pirmininko
(b) Iždininko

Kontrolės Komisijos praneši-

MOTINOS MINĖJIMAS 
CANBERROJE

Gegužes 20 diena, pamaldos St. 
Mary koplyčioje Braddon 12 vai. Mi
nėjimas įyyks Lietuvių Klube 14 vai. 
Paskaitą, skaitys Krašto B-nės pirmi
ninkas V. Neverauskas. Meninę dalį 
atliks “Aušros” choras^ ir jaunieji 

Visus tautiečius prašome

prašome atsinešti po

C.A.B-nes Valdyba
PRANEŠIMAS SKAUTAMS

Egzilų skautų jamborette prasi
deda gegužės 17 d. ryte. Atidarymas 
- 14 vai. Uždarymas sekmadienį, ge
gužės 20 d. po pietų, Smulkesnes 
informacijas galite gauti pas s. T. 
Rotca Tel. 726 1 041 ar-s. B. Barku, 
Tel. 73 3984.

A.L.B. LATROBE VALLEY 
SENIŪNIJOS PRANEŠIMAS

S.m. gegužės mėn. 15 d. (antra
dienį) 7.30 vai. vak., Morwelly, p. J. 
Lekniaus namuose, Commercial Rd., 
104, šaukiamas ALB Latrobe Valley 
Seniūnijos metinis visuotinis susirin
kimas aptarti Seniūnijos veiklos rei
kalus. Prašomi visi L. V. lietuviai 
skaitlingai dalyvauti.

5. 
mas.

6.
7. iz

Garbės Teismo pranešimas.
Pranešimų diskusijos ir 

dininko apyskaitos tvirtinimas.
8. Vykdomųjų organų rinkimai:

(a) Apylinkės Valdybos
(b) Kontrolės Komisijos
(c) Garbės Teismo

9. Sydnėjaus lietuviškų organi
zacijų ir draugijų pranešimai.

1’0. Klausimai ir sumanymai.
11. Susirinkimo uždarymas.

Sydnėjaus Apyl. Valdyba.

VELYKOS PERTHE

Mūsų naujoji Valdyba, vadovau
jama p. Miliausko, subūrė visus tau
tiečius prie bendro velykinio stalo.

_ Po iškilmingų pamaldų visi tau
tiečiai buvo pakviesti į salę margučių 
pobūviui, Čia Apyl. pirmininkas pa
sveikino visus su šventėm ir paprašė 
kun. L. Kemėšio palaiminti velyki
nius stalus, apkrautus Dievo dovano
mis. Nuotaika buvo iškilminga ir pa
kili, visi jautėsi kaip vienos šeimos 
nariai.

Tautinių šokių mažųjų grupe 
pašoko kelius šokius. Baltas kiškelis - 
p. L. Geležytė pašoko baletą, jos 
sesutėj Adrienė parodė savo išraiš
kos šokyje tikrą meną; p. A. Pasče- 
kaite (Bom-bom kiškelis) padeklamavo, 
o V. Baronas paskaitė tai dienai pri
taikintu feljetoną.

Apyl. vice-pirm. p. .Žulys apdova
nojo visus vaikučius šokol. margu
čiais, kuriuos padovanojo p. V. Mi
liauskienė, o tikrais margučiais mūsų 
mažieji turėjo tikro džiaugsmo juos 
ridendami - vieni laimėdami,kiti pra
laimėdami. Vėliau prasidėjo linksmi 
šokiai.

Taip mums besilinksminant, buvo 
gauta žinia, kad Velykų rytą mirė mūsų 
tautietis p. B. Kasparas, (jis gyveno 
Margaret River). Liko jo žmona, kuri 
prieš kelius metus atvažiavo iš Lietu
vos. Toji žinia mus~ visus prislėgė, 
visi pajutome savo širdyse užuojauta 
p. Kasparienei.

Mes perthiškiai turime vilties, 
kad dar sveiki susilauksime kitų

***
DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI !

Maloniai kviečiami išklausyti p.
A. Karazijienės paskaitos “The -■ . _
Golden Age of The Baltic People” Sv. Velykų, o si karta, dėkojame Val- 
gegužės mėn. 17 d. ketvirtadienį, dybai už gera, suorganizavimą šventes;
7.30 vai. New Arts (Babel) Universi- visus tautiečius sujungiant prie 
ty of Melbourne. Ruošia Tite Society bendro stalo.
of East-European Cultural Studies.

J.K.

$ SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ SOCIALINE GLOBOS DRAUGIJA 
maloniai kviečia atsilankyti į rengiamą 

TRADICINĮ.

METINI BALIŲ

U
S

g
kuris įvyks gegužes mėn. 26 d.,šeštadieni,Father O’Reilly jS

Auditorium - salėje, Aubum, 15 Park Rd. Pradžia 7. vai. vak.
Įėjimas $3.00. Pensininkams ir moksleiviams $1.50

Įdomi programa, gera muzika, šilti ir šalti užkandžiai, gausinga 
fantais loterija.
Stalus prašome kuo anksčiau užsisakyti pas p. O. Baužiene tek 59-2608 ’3

Visas pelnas skiriamas “Sodybai”. Tad prašome paremti ir Jjf?
2į| kuo skaitlingiausiai atsilankyti. Iki pasimatymo BALIUJE.

VALDYBA g
Mūsų Pastoge Nr. 19 1 973.5.14 psl. 8

Namuose rengiama

Jūsų laukia: puiki muzika, geras bufetas, turtinga loterija ir

pagražinimui.

MELBOURNO LIETUVIU.SPORTO KLUBAS "VARPAS” 
maloniai kviečia visus atsilankyti į metinį

BALIŲ
kuris įvyks LIETUVIŲ NAMUOSE 1973 m. gegužes mėn. 26 d. 
šeštadienį,7 vai. vakare.
Gros puiki muzika; skoningai paruošta vakarienė. Visi gėrimai 
bus gaunami vietoje. Bilietus užsisakyti pas S. ZIEDĄ-42 - 2367 
arba pas A. MUCENIEKĄ-94 - 4868.
Įėjimas $4.00 sportininkams ir moksleiviams $3.00.

S.m. gegužės mėn. 19 dieną (šeštadieni) Sydnėjaus Sporto 
Klubas “Kovas” rengia

I E Š M I N Ę - PARŠIUKO KEPIMĄ 
kuri iyyks G. ir V. Kasperaičių sodybos kieme 166 Northam Avė., 
Bankstown. f

Be skanios kiaulienos bus įvairių pramogų ir skanių gėrimų. 
Dideli ir maži jauni ir seni, atvykite, pasilinksminkite ir paremkite 
sportininkus.

“KOVO” VALDYBA

SAVAITGALIO MOKYKLOS VAKARAS
Dabarties jaunimas - ateities 

senimas! Sydnėjuje gana gražus būre
lis mūsų jaunimo lanko Sydnėjaus 
Savaitgalio Parapijos Mokyklą. Mo
kykla, kaip ir kiekviena organizacija,___ _____,
turi savų išlaidų per metus. Tėvai jaunučiai yra mano duktė ir sūnus, 
""" i. . .... - atvažiavę iš

PATIKSLINIMAS
“M.P.” Nr. 14 straipsnyje 

“Įspūdžiai iš Australijos” yra at
spausdinta - “visus sužavėjo dviejų 
jaunučių, neseniai atvykusių iš Su
valkų trikampio, dainavimas.” Tie

yra apsideję metiniu mokesčiu, bet įįmę. Melbourne, o ne 
tai tik daliai išlaidų padengti. Vie- “Suvalkų trikampio”, 
nas iš pagrindinių pajamų šaltinių 
- tai Metinis Tėvų Komiteto Vakaras. 
Šiais metais šis vakaras įvyks ge
gužės 9 d. šeštadienį Sydnėjaus 
Lietuvių Klubo patalpose.

Kadangi Klubas bus nesenai 
atidarytas, tai ne vienas norėsime pa-jg 
matyti, kaip jis atrodo, todėl tikimės,^ 
kad nei vieno tą, vakarą namuose ne
liks, tuo atsilankymu paremsime ne 
tik Savaitgalio Mokyklą, bet ir pati 
Sydnėjaus Lietuvių Klubą.

Is anskto raginame užsisakyti 
sau vietas. Stalų reservavimus priima 
tik Savaitgalio Mokyklos Tėvų Komi
tetas, kaina nuo žmogaus $1.00, į šią 
kainą įskaitoma taip pat padėti leng
vi užkandžiai ant stalo. Įsidėmėki
te, kad stalų reservavimas turi būti 
atliktas prieš birželio 7 d., sumokant 
pinigus iš anskto. Prie įėjimo bilietų 
nebus ir stalų reservavimas turi būti 
atliktas iš anksto.

Norintieji užsisakyti stalus pra
šomi kreiptis telefonu ar asmeniškai 
pas:

A.A. BUČINSKĄ, 63 Oxford Ave., 
Bankstown. 70 - 7542.

L.D. COX, 136 Pendle Hill Rd., 
Pendle Hill 631 - 3688.

V.I. BIELIŪNĄ., 7 Fifth -Ave., 
Ashbury 797 - 7574.

Sydnėjiškiams bus istorinis įvy
kis, nes tai pirmasis paruosimas sa
vajame Sydne’jaus Lietuvių Klube. 
Įėjimas nemokamas. Stalo rezervavi
mas $1.00 nuo žmogaus. Taigi, pigu, 
smalsu ir bus linskma! Abejojančiam 
užtikrinama, kad bus ir orkestras pasi
šokimui ir galima bus nusipikrti gai
vinančių gėrimėlių.

J. Bruožis
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