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SOVIET! KACETUOSE
asketas, pripratino save visai mažai 
valgyti. Turėjo prisijaukinąs katę, 
kuriai nuo savo skurdaus žuvies da
vinio visuomet atskirdavo gabalėli. 
Ji jo laukė pakeliui į darbovietę.

Vytautas ilgai sėdėjo Vladimiro 
kalėjime, mėgino pabėgti ir už tai 
gavo dar trejus metus priedo. Kalė
jime atsisakė vaikščioti į komunisti
nius subatvakarius, marksizmo pamo
kas.

Nuo 1944 iki 1954 metų, krimina
linius ir politinius nusikaltėlius lai
kė kartu, kas nei caro laikais nebuvo 
daroma. Kriminalistai buvo lyg ’’ad
ministracijos prailginta ranka”. Jie 
buvo didžiausia stovyklų rykštė; už
puldinėjo, plėšė, užmuŠinėjo. Syki 
užpuolė, nužudė ir apiplėšė vieną 
lietuvį. Lietuviai, kurie gyveno susi
spietusią bendruomene, susiorganiza
vo ir naktį užpuolė kriminalistų ba
rakų. Buvęs tai klaikus kruvinas mu
šis su peiliais ir kitais rankų, gink
lais. Buvę daug aukų. Bet nuo to laiko 
lietuviu nebeužkabinėjo. Lietuviai 
taip gynė savo skurdžia, nuosavybę ir 
gyvybę nuo kriminalistų. Gynėsi ir 
vlasovčai, vakaru ukrainiečiai ir 
kiti. Vėliau kriminalistus atskyrė 
nuo politinių kalinių.

Stovyklos vadovybe ir taip skur
džius maisto davinius kaliniams vogė. 
Taip pvž.z kalinys turėjo gauti 330 gr. 
cukraus per jnėnesį. Administracija 
cukraus maišus tyčia pastatydavo 
greta vandens statinių, kad cukrus 
sudrėktu ir pasidarytu sunkesnis. 
Žmogaus niekšybei lageriuose nebuvo 
ribų.

Kalinys turėjęs teisę gauti vie
na 5 kg. siuntinį ir dvi po 1 kg. ban
deroles per metus. Bet ir čia adminis
tracija stengėsi kiek galėdama sun
kinti 
gavimo taisykles keisdavo nuolat: tai 
galima siųsti cigaretes, o tabokos 
negalima; tai atvirkščiai, tai nusiunti 
cigaretes, pasirodo galima siųsti 
taboką, o cigarečių ne, ir t.t. ir t.t. 
Aš tai labai gerai žinau, nes kai 
išėjau į laisvę, siųsdavau Vytautui 
siuntinius. Kai kurie jų grįždavo po 
penkis kartus ir reikėdavo perpakuoti.

Klaiku pagalvoti, kad esi nu
teistas . 25 metams, palaidotas gy
vas. Bet buvo žmonių, kurie ir tokio
mis sąlygomis nenustodavo vilties, 
tikėjimo, žmoniškumo. Jų elgesys, 
mano nuomone, yra herojiškumo vir
šūnė, prilygstanti pirmiesiems krikš
čionims.

Vienas toks pavyzdys ypatingai 
įstrigo mano atmintyje. Buvo mūsų 
stovykloje lietuvis, jau kiek pagy
venęs, paprastas ūkininkas, vardu, 
rodos Slapšinskas, irgi Vytautas. Nu
baustas 25 metams, atkalėjęs 21-rius. 
Buvo ramaus būdo, dirbo, stovyklas 
disciplinai nenusikalto. į stovyklas 
laiks nuo laiko atvykdavo tam tikros 
komisijos byloms peržiūrėti, vadina
mieji tribunolai. Jie patikrindavo ka
linių bylas ir kai kuriuos paleisdavo. 
Žinoma, reikėjo paduoti malonės pra
šymą, kuriame buvo toks kabliukas: 
“Mušuosi į krutinę, gailiuosi, prisi
pažįstu kaltas, Lietuva turi būti So
vietu Sąjungos dalimi” ir pan. Vieną 
karta į" stovykla^ atvyko . tribunolas, 
peržiūrėjo Slapšinsko bylą ir iškvietė 
jį. Tribunolo pirmininkas, pulkininkas 
ir sako Vytautui S.: ”Na, tai galėtume 
patį ir paleisti. Tik/ žinoma, turėsi 
mums nusilenkti”. Slapšinskas ra
miai išklausė ir taip pat ramiai atsa
kė: “Aš budeliams niekad nesilenkiau 
ir nenusilenksiu”. Tribunolas buvęs 
pritrenktas.

O tribunolo sprendimas atleisti 
kalinį reiškia, kad jie gali eiti kur 
nori ne po metu, ne po mėnesio ar 
net savaitės, bet čia pat po valan- 
dos-kitos, tekelta j 2 pust).

buvusi vienintelis išganymas,

LIETUVIAI SOVIETU 
KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE

Prieš du mėnesiu iš Leningrado 
išvykęs ir lapkričio gale New Yorką 
pasiekęs rusas pradėjo ieškoti lietu
vių. Jis trisdešimt ketverių metų tei
sininkas. Rusijos demokratinio są
jūdžio (gen. Grigorenko, Pavel Litvi
nov, Yakir ir k't.) dalyvis, trejus metus 
atkalėjęs koncentracijos stovykloje.

Radio Liberty centras jam nurodė 
Vliką ir Eltos redakciją, kur jis, iš 
anksto susitaręs, atvyko gruodžio 1 d. 
Čia jis daugiau kaip tris valandas 
pasakojo apie koncentracijos stovyk
la^ ir, svarbiausia, apie ten buvusius 
lietuvius, jų didvyriškumą ir savo su 
jais draugystę. 1964 m., atkalėjęs 
trėjus metus, jis buvęs paleistas, bet 
visą laiką susirašinėjęs su stovyk
loje likusiu savo artimiausiu draugu 
Vytautu, Antano s., Basčiu. Papasa
kojo, labai susijaudinęs, maždaug 
taip:

“Aš pasakoju savo įspūdžius nei 
kiek jų neperdėjęs ar padailinęs. Ma
no santykiai su lietuviais padarė man 
neišdildomo gilaus įspūdžio. Tai yra 
nepaprastai tvirto būdo, kieti, užsi
spyrę, giliai religingi žmonės. Net 
tokie didžiarusiai nacionalistai, ne
dalomos Rusijos šalininkai, pripa
žino lietuvių garbingą elgesį ir. jų 
būdo orumą, kuris sudarė aureolę šiai 
mažai tautai.

Svarbiausia: noriu kalbėti apie 
savo artimiausią draugą Vytautą Bastį, 
arba—kaip jį vašiau V-.ą. Gražuolis, 
puikūs veido bruožai, pilkos akys. 
Tvirto, kieto būdo. Jis buvo draugas, 
su kuriuoų stovyklos terminologija 
kalbant , dvejus metus gėriau kartu 
arbatą. Arbatą stiprią, kokios čia 
niekas negertų, nes nuo -stovyklos 
maisto visų kalinių viduriai buvę 
nuolat sugedę ir tokia karšta, stipri 
arbata 
vaistai.

Vytauto tragedija buvusi ta, kad 
kai lietuviai partizanai, miško bro
liai, buvo stiprūs, jis buvęs dar ma
žas berniukas. Kai 1949 - 1950 m. 
buvęs duotas partizanams įsakymas, 
kas gali įsijungti į civilinį gyvenimą, 
Vytautas pajuto norą prisidėti prie 
partizanų judėjimo. Kaip tik Juo metu 
prie jo prisistatė kaž koks žmogus ir 
pradėjo kalbinti įsijungti į partizanus. 
Kad ir labai jaunas būdamas, Vytau
tas buvo atsargus. Jis patikrino, jam 
prieinamais šaltiniais, kas tas per 
žmogus ir sužinojo, kad tai esąs provo- j 
katerius, jau ne vieną įklampinęs. 
Užsidegęs šventu pykčiu, Vytautas 
iškasė jo kadaise užkastą vokišką 
Walter revolverį ir septyniais šūviais 
nudėjo provakatoriu. Jam visi siūlė 
pasakyti, kad jis jį nušovęs apiplė
šimo tikslais, tada bausmė buvusi 
keleri metai. Bet jis atsisakė ir gavo 
25 metus, kaip politinis. Jis tada buvo 
17 m. ir 6 mėnesių. Jo tragedija bu
vusi, kad jis norėjo įsijungti į parti
zanus, kai tas judėjimas jau buvo be
sibaigiąs. Nors yra tikrų žinių, kad 

‘ mažos partizanų grupės laikėsi miš
kuose iki 1956 m., Vytautas karštai 
sakydavo; netikėkit, jei rusai sako, 
kad patys lietuviai kovojo su parti
zanais. Tik reguliarios raudonosios 
armijos ir NKVD daliniai tegalėjo su 
jais susidoroti.

Taigi, tas jaunas 17 m. gražuo
lis vyras visą savo jaunystę pralei
do stovyklose, neturėjo jaunystės 
meilės, draugių. Kartais dalindavomės 
savo gyvenimo įspūdžiais; aš saky
davau, kad tokiais ir tokiais metais 
lankiau aukštesnę mokyklą, o Vytau
tas atsakydavo, o aš buvau Karagan
doj; kai aš sakiau, kad lankiau uni
versitetą - jis sakydavo, o aš.buvau 
tokioj ir tokioj ' stovykloj ir t.t. Buvo

kaliniu, gyvenimą. Siuntiniu

Bankstowno miesto burmistras Ronald S. Lockwood, atidaręs Sydney Liet 
Klubą, sveikina Klubo pirmininką Vytautą, Simniškį.

Mūsų savaitgalio 
mokyklos

MOKYKLA YRA KULTŪROS
pagrindas

A.L.B. Krašto Vaid.
Narės Šviet. Reikalams E. 
Dainienės kalba, pasakyta 
20-čio proga Melbourne Par. 
savaitgalio mokyklai.

Mielos sesės ir broliai lietuviai!
Savo trumpa kalba noriu pradėt 

mūsų tautos Himno žodžiais - “Ir 
šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi”. 
Šis pasakymas, tarytum testamentas, 
paliktas visiems lietuviams, likimo 
išblaškytiems po platųjį pasaulį. Šio 
testamento žodžius ir prasmę suprato 
ir pradėjo vykdyti patys pirmieji musų 
pašisventę mokytojai.

Jeigu šiandien mes turime progos 
pasidžiaugti 20*čia metų Melbourne 
Parapijos savaitgalio mokyklos darbu, 
tai tik dėka taurių lietuvių, kurie šią 
mokyklą įkūrė, kurie dirbo ir tie 
kurie toliau tęsia jų pradėtą darbą.

Mokytojai patys pirmieji susi
rūpino, kad po jų atsirastų žmonių, 
kurie lietuvybę išlaikytų, kad mūsų 
priaugančioji karta lietuviškai kalbėtų 
ir galvotų. Jie per 20 metų sėjo, au
gino ir puoselėjo šviesos ir tiesos 
sėklą mūsų jaunimo širdyse. Gal ne 
visos sėklos sudygo, ne kiekvienas 
Želmuo atnešė vaisių, tačiau, jų pasi
šventimas ir darbas neliko be nau
dos. Šiandien mes matome jaunuolių 
užsidegusių tautiniu idealizmu, noru 
kovoti už tautos laisvę ir žmogaus 
teises. Daugumas, nors nematė savo 
tėvu, žemes,ja domisi ir išgyvena tau
tos nelaimę. Tik baigęs savaitgalio 
mokyklas mūsų jaunimas pradeda pa
žinti tautos dvasią, jos praeiti ir 
ateities siekimus.

Šios reikšmingos sukakties 
proga, savo ir Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos vardu, noriu išreikšti 
širdingą padėką visiems, kurie prie 
šio kilnaus lietuvybės išlaikymo darbo 
yra prisidėję. Palinkėt sveikatos ir 
ištvermės tolimesniam darbui. Jauni
mui linkiu gilaus tautinio susiprati
mo. Visus tėvus ir lietuvių bendruo
menę prašau mokyklų ir mokytojų 
darba, tinkamai įvertinti ir visomis 
išgalėmis remti.

TOL KOL BUS GYVA 
LIETUVIŠKA MOKYKLA,

BUS GYVA IR MUSU TAUTA.
Krašto Valdybos vardu Melbourne 

par. sav. mokyklos reikalams buvo 
įteiktas $100.00 čekis.* * *

Kiekvienais metais mes susiren
kam pasidžiaugti mūsų savaitgalio 
mokyklų nuveiktais darbais. Atrodo, 
taip paprasta - natūralu, kad taip rei
kia, kitaip ir būt negali. Bet kas tuos 
darbus nuveikė?...

Šiandien mes čia susirinkom pa
sidžiaugti ne vienų, bet 20-ties metų 
Melbourne parapijos mokyklos nuveik
tais darbais. Nedaug kas pagalvojam 
kokį didžiulį įnašą į lietuvybės išlai
kymą įdeda mūsų mokytojai, dirbdami 
su pasišventimu eilę metu. Aukodami 
sveikatą nutraukdami malonias poil
sio valandas po sunkaus savaitės 
darbo. Tik taurus lietuvis gali ati
duoti tokią stambią auką savo pavar
dės negarsindamas per laikraščius. 
Mokytojas ne tik neša sunkia, mokymo 
naštą, bet džiaugiasi kiekvienu lietu
viuku; atėjusiu į mokyklą. Jis pilnai 
supranta, kad gyvendami išeivijoj ne
galime apsiriboti vien savo asmeni
niais reikalais, bet reikia atlikti kil
nesnius uždavinius, jeigu norime iš
likti, kaip atskira etninė grupė. Tau
tai reikia pasišventėlių, kurie jaustų 
laisves vertų ir mokėtų ją, iskiepinti 
priaugančioms kartoms. Ačiū Dievui, 
mums jų netrūko. Sunkiais priespau
dos laikais turėjonfe knygnešius, ku
rių dėka išlikome tautiniai gyvi, da
bar anų knygnešių darbą atlieka mo* 
kytojai. Tik skirtumas toks, kad anais 
laikais motina • tėvas ieškojo savo 
vaikui lietuviškos knygos, o dabar 
mokyklos ir mokytojai ieško lietuviš
kos šeimos ir lietuviukų savaitgalio 
mokykloms.

Šia proga aš noriu išreikšti šir
dingą padėką mokytojams ir visiems 
tiems, kurie per 20 metų mokykla 
rūpinosi ir mokytojų darbą rėmė. Taip 
pat paprašyti nenuilstamai ir toliau 
tęsti šį lietuvybės išlaikymo darbą. 
Musų Tautos gyvastingumas jūsų 
rankose. ***
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daugiau dėmesio
LIETUVIŠKAI SPAUDAI

Visi nešame vienodą atsakomy
bę prieš istoriją ir prieš Dievą už 
lietuvių tautos išlikimą ir ateitį. 
Didelė yra tautinė pareiga palaikyti 
lietuvišką spaudą. Spauda mums yra 
ne tik komunikacijos priemonė, veik
los akstinas, kultūrinio gyvenimo 
veidrodis, bet ir apskritai tautinės 
gyvybės šaltinis. Būdami atskirti 
ilgą laiką nuo savo tautos kamieno, 
jokio kito taip reikšmingo tautinės 
gyvybės puoselėtojo neturime, kaip 
tik lietuvišką spaudą. Spaudoje reiš
kiamos visos musų politinės ir kul
tūrinės problemos, tik skaitydami 
lietuvišką spaudą galime išlikti gyvi 
ir jautrūs savo tautos reikalams.

Tautinės spaudos sąlygos kas 
kartą blogėja ir verčia mus rimčiau 
susirūpinti jos išlaikymu: iš vienos 
pusės į prenumeratoriai mažėja, iš 
kitos • kainos kyla. Kalbant apie 
savo reikalus, tenka pasakyti, kad 
nuo naujų metų ofset spaustuvė pa
kėlė 35% kainas. Žinome, kad visos 
kainos kyla, tiek medžiagos,■. tiek ir 
darbo, kas verčia kelti laikraščių pre
numeratos kainą, bet lietuviški laik
raščiai visi to vengia daryti ir laikosi 
iki paskutinių. Visi musų spaudos 
darbininkai, pradedant redaktoriais ir 
baigiant bendradarbiais, aukojasi 
spaudos labui, jie šiandien atstoja 
karius savanorius, kovojančius už 
tautos gyvybę ir Lietuvos laisvę. 
Turime gerą kadrą ir skaitytųjų, kurie 
ne tik reguliariai ir tvarkingai apsi
moka prenumeratą, bet paremia ir 
vienu ir kitu doleriu Įvairiomis pro
gomis, ar tai siųsdami : prenumeratos 
mokesti ar dalyvaudami spaudos 
baliuose. Be jų pagalbos laikraščiai 
neišsiverstu. Tai bendras sutelktinis 
darbas, kuris ir išlaiko musų spaudą.

Bet kokie iškylanti sunkumai 
turi būti nugalėti. Ar mes juos spręsi
me vienaip ar kitaip,iš jūsų laukiame 
atviros širdies, gilaus reikalo supra
timo ir pagalbos. Mūsų laikraštis nėra 
komercinis ir mes negalime ji komer
ciniais pagrindais tvarkyti, nes tuoj 
pat turėtume užsidaryti, jis yra dau
giau kaip ideologinis ir idealistinis, 
jis yra mums gyvybinis, ir todėl mes 
jį turime išlaikyti.

Kaip kadaise mūsų tautą prikėlė 
gyvenimui knygnešiai, taip šiandien 
mūsų, gyvybę turi palaikyti lietuviška 
spauda. Aukos dvasia pažadino knyg
nešius ir Įkvėpė drąsos, taip ir da
bar toji pati aukos dvasia veikia 
mūsų tarpe ir mes jau 30 metų jos j 
Įkvėpti gyvename lietuvybe ir kuria- i 
me lietuvišką ateitį savo vaikams. ' 
Kad ir kaip būtų sunku-ištversime, jei 
žinosime, kad reikia, kad prasminga, 
kad toks yra mūsų gyvenimo pašau
kimas - būti lietuviais. am

***

"MŪSŲ. PASTOGĖS” SPAUSTUVEI 
AUKOJO

Iš praeito "M.P.” Nr.
A. Balsys

VISO:

$340.00
$50.00

$390.00
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Sydnejaus Lietuvių Klubo atidarymo metu kun. P. Butkus atlieka pašventini
mo apeigas.

KŪČIOS, N. METAI - LIET. KLUBE
Sydnejaus lietuvių gyvenime 

1973-ji metai buvo tikrai istoriniai 
ir nepamirštami. Metų metais svajoti 
savieji namai virto realybe. Ir tai, 
ne bet kokie namai, bet savas liuksu
sinis ir puikus klubas. Būti tarpusa* 
vio ginčai, nesutarimai dingo lyg 
tamsus debesys,karštos saulės ir vėjo 
išsklaidytas. Su naujuoju mūsų klubu 
prasidėjo ir dalinai naujas gyvenimas 
sydnejiškių lietuvių tarpe. Savaitga
liais, o kas turi laiko ir šiokiomis 
dienomis, sutinki žmogų, pažįstama,, 
draugą, kurio gal kitu atveju ir negalė
tum taip lengvai pamatyti, pasišneku
čiuoti, Įspūdžiais pasidalinti. Kai 
kurių žmonių anksčiau puoselėtos 
mintys, kad klubas jokiu būdu nega
lės išsilaikyti, buvo ir yra visai be 
pagrindo. Klubas diena iš dienos 
didėja, gražėja ir, reikia tikėtis, kad 
ateityje dar daugiau išsiplės, duoda
mas gražią paramą mūsų jaunimui, 
kultūriniams bei meniniams musu 
lietuviškiems reikalams ir tuo pačiu 
suteikdamas pasigėrėjima^ir pasididžia 
vimą visiems Sydnejaus lietuviams.

Bendrosios Sydnejaus lietuvių 
Kūčios yra jau lyg ir tradicija virtu
sios pas mus. Valgėme jas niūriuose 
Redfemo namuose, valgėme taip pat 
ir Lidcombės garaže ir štai, pirma 
karta, buvo tradicinės mūsų Kūčios 
atšvęsta ir naujame klube ifankstow- 
ne. Lietuviškųjų Kūčių nuotaika, mis
tinė švenčių paskutiniojo vakaro ap
linkuma, jautrūs ir gražus mūsų kle
bono kun. P. Butkaus žodžiai skam
bėjo visuose buvusiuose Kūčių na
muose ir kiekvienas, lauždamas kalė
dinę plotkelę, ar tai anksčiau, ar tai 
dabar, mintyse buvo su savaisiais, 
galvodamas apie juos ar- būdamas 
kartu su jais čia, Lietuvoje ar kitame 
kuriame pasaulio krašte. Skirtumas 
šių metų Kūčių nuo buvusiųjų buvo 
tik" tas, kad šventiška nuotaika šiame 
puikiame Lietuvių Klube buvo tikrai 
išskirtinai šventiška. Gražūs kun. 
P. Butkaus ir Lietuviu Klubo pirmi
ninko V. Simniškio žodžiai buvo tokie 
šilti, artimi ir savi, kai gražioje 
žvakučių šviesoje, šios Kūčios buvo 
irgi daugiau mielesnės, nes, jeigu 
ankstyvesniuose namuose mes jau
tėmės dar tik mažą prieglobstį teturį, 
tai šiame, jau nuosavame puikiame 
klube, Kūčių dalyviai buvo savosios 
šventės, savųjų lietuviškų Kūčių tikri 
šeimininkai. Nenuostabu todėl, kad ir 
skaičius; buvo iki šiol pats didžiau
sias, matant ir daugelį šeimų, ko 
anksčiau niekada nebūdavo.

Aš pilnai tikiu, kad ateityje 
lietuviškosios bendrosios Kūčios 
bus dar didesnės ir gausesnės, nes, 
kiek girdėjau, visi apie jas, apie 
puikius Kūčių valgius, jų gausybę ir 
apie jaukią ir gražią šventišką nuo
taiką, teatsiliepia tik su didžiausiu 
pasigėrėjimu ir padėka. O padėka 
tenka labai didelė mūsų nepavargstan- 
čiom poniom, kurios, su keliais savo 
pagelbininkais, paruošė tuos puikius 
valgius ir papuošė salę ir stalus 
tikroje šventiškoje atmosferoje. Nuo
širdus ačiū jums, ponios: Statkiene, 
Medeliene, Miniotiene, Kaufeldiene, 
Liubanskiene, Ramanauskiene, Pro- 
tiene, Daniškevičiene ir p. Kaufelde.

N. Metų balius Sydnejaus lietu
vių gyvenime būdavo visuomet šiokia 
tokia problema, nes, neturint savo 
nuosavos salės, negalima būdavo iš 
anksto žinoti,kur sutiksi, kur atšvęsi 
N. Metus. Ir beveik kiekviename bu
vusiame baliuje būdavo ar tai viena, 
ar tai kita problema. Karšta, šiltas 
alus, dar šiltesnis šampanas, blogas 

orkestras ir 1.1, ir t.t. Ir šiais metais 
paskelbus N. Metų sutikimo balių 
savajame klube, daug kas su abejo
jimu galvojo, ar jis bus pavykęs, ar 
nebus per maža vietos ir kt. Tačiau, 
lyg ir pirmajam išbandymui, užsirašė 
virš 400 žmonių, galų gale valdybai 
priėmus dar gerą pusšimtį, reikėjo dar 
ir nemažai norinčiųjų atsakyti. Gra
žiai išpuoštoje salėje, prie puikiai 
parengtų stalų buvo pradėtas irgi pir
masis N. Metų sutikimas savajame 
klube. Pradžia tikrai gera. Prie gėri
mų baro jokios didesnės spūsties. 
Alūs, šampanas ir visa kita šalti, 
greitai ir mikliai servuojami mūsų 
meilių besišypsančių lietuvių moterų, 
nesudaro jokios problemos, kai val
gykloje, už įėjimo bilietus, išduoda
mos šaltų valgių lėkštės ir sklandžiai 
dingdavo svečių rankose. Ir kur gi tu 
žmogus, sumokėjus tik tris dolerius, 
gausi pavalgyti, gėrimus ir šaltus 
pirksi- normaliomis baro kainomis,

LIETUVIAI SOVIETU 
KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE

(atkelta iš 1 psl.)
kai ant jo bylos padėtas 

užrašas “osvobodit” * atleisti. Ir 
vis dėlto man neteko pačiam girdėti, 
kad lietuviai būtu padavę malonės 
prašymus.

Visa lietuvių grupė, apie 60 
žmonių, iškilmingaį šventė Kalėdas 
ir kitas didžiąsias šventes. Ilgą laiką 
prieš tai taupė maistą, užtat iškel
davo tikrą “puota”, visuomet būda
vau lietuviu kviečiamas i tas šventes.

Senesnės kartos lietuviai moka 
dirbti. Dirba ramiai, nesistengdami 
“perestaratsa” * persistengti. Tačiau 
jauni lietuviai, išaugę sovietinėje 
tvarkoje, kurios teko matyti stovyklo
je, jau nebemoka, negali ir nenori 
dirbti.

Maždaug prieš dvejus metus iŠ 
Mordovskaja Respublikos stovyklos, 
kurioje buvo pasakotojas, buvęs ir 
Simas Kudirka. Ta stovykla yra*" 500 
km. nuo Maskvos, pelkėtos vietos, 
vėsios vasaros, daugybė uodų. Vie
tos labai žuvingos, puikios medžiok
lės, tad Maskvos pareigūnai labai 
dažnai atvyksta “tarnybos reikalais” 
- pamedžioti ir pažuvauti. 1914 me
tais Čia buvus austrų belaisvių sto
vyklai, tad kur tik kastuvas pakelia 
žemę, randami kaulai, kartais doku
mentai, buteliai su rašteliais ir pan. 
Sargybiniai, ir vanagai, seka ir viską 
tuoj atima.

Maždaug' prieš dvejus metus iš 
Mordovskaja Respublikos stovyklos, 
kur buvęs ir Simas Kudirka, visus 
perkėlė į 618810 Permskaja obl. 
Čusovskoj r-n. st. Bcesviatskaja yčr. 
UT 389/35/3.

Kiek žinau, Vytauto tėvas yra 
žuvęs, o motina 80 metų amžiaus. 
Su Vytautu paskutinį kartą mačiausi 
1964 m. Man išėjus į laisvę ir apsi
gyvenus Leningrade, susirašinėjau su 
Vytautu. Iš Sovietijos išvykstant, 
daviau jo adresą^ savo draugams Mas
kvoje. Kiek žinau, Vytautas neturįs 
giminių, o kalinys, apie kurį niekas 
iš laisvės nesiteirauja ir nesirūpina, 
yra beteisis. Kiekvienas dėmesys iš 
šalies, užstojimas ir siuntiniai bei 
laiškai jau verčia stovyklos adminis
tracija su juo skaitytis. Patariu 
rašyti Vytautui daugiau laiškų ir juos 
siųsti apdraustus”.

Tai trumpa santrauka to, ka Eltos 
redakcija išgirdo iš malonaus svečio.

(Elta) **♦ 

juos gersi ir valgysi gražioje ir, mo
dernaus oro vėsinamoje, salėje, kai 
šokančius, ir besiklausančius, džiu
gins puiki muzikos kapela, patenki
nanti ir jaunus, ir vyresniuosius. Ne
žinau, iki šiol, kaip dzūkai sako, tokių 
“dzyvų” musų lietuviškame Austra
lijos lietuvių gyvenime nebuvo.

Sukasi poros, pavėluoti šventiški 
artimų prietelių sveikinimai, šampano 
bonkų šaudymai, bematant nuneša 
paskutiniųjų metų valandas ir, te
likus tik kelioms minutėms, klubo 
pirmininkas V. Simniškis pasveikina 
visus baliaus svečius, palinkėdamas 
jiems geriausių ir sėkmingiausių atei
nančiųjų metų, paprašydamas baliaus 
dalyvius N. Metus sutikti su Lietuvos 
Himnu. Čia ir vėl siurpryzas. Muzi
kos kapela pradeda himną ir, prita
riant pusei tūkstančio svečių, jis 
nuskamba tikrai galingai ir gražiai, 
suteikdamas pasididžiavimo, kad esi 
lietuvis ir to puikaus lietuviškojo 
klubo narys.

Balius, puiki jo nuotaika, tęsėsi 
iki ankstyvų paryčių. Nesigirdėjo, 
kai paprastai, jokių skundų, jokių 
pasipiktinimų, ar kitų negerovių. N. 
Metai buvo sutikti puikoje lietuviš
koje ir iškilioje nuotaikoje, kas lei
džia neabejoti, kad ir ateityje, kiek
vienų metų palydėjimas ir naujųjų 
sutikimas, virš mūsų klubo gražia 
tradicija.

Baliaus metu, bent kelis kartus, 
girdėjosi muzikiniai sveikinimai turin
tiems savąsias gimimo dienas. Aš 
nustebau ir gėrėjausi kapelos gražiu 
mūsų himno sugrojimu, todėl siūlau 
jiems ateityje išmokti ir musų gra
žiųjų “Ilgiausių Metų” melodiją, 
kuri, lietuviui švenčiant savo gimimo 
dieną, tikrai daug gražiau skambės 
ir bus artimesnė, negu australiškoji 
“Happy Birthday’’.

A. L-tis.***

DANUTĖ BALTUTIENĖ
Nuo 1971 metų pradžios, kada 

įsisteigė lituanistiniai kursai Mel
bourne, Danutė niekuomet neatsisakė 
prisidėti prie kursų, vienokiu ar 
kitokiu darbuimnJič- .

Jau trej i metai kaip ji tvarko litu
anistinių kursų bibliotekėle. Pirmai
siais metais buvo taip pat atsarginė 
kursų mokytoja, o praeitais metais 
priklausė tėvų komitetui, užimdama 
sekretorės pareigas, kurias ji tęs ir 
toliau.

1973 metu lituanistinių kursų 
baigtuvėms Dari Lite .-buvo pagrindinė 
organizatorė ir didžiausia darbo našta 
krito ant jos pečių. Dėka jos, kitų 
komiteto narių, o taip pat ir tėvų, 
popietė praėjo su pasisekimu.

Dabartiniu laiku ji aktyviai prisi
deda prie mokinių verbavimo 1974 
metams.

Reikia atsiminti, kad Danutė turi 
gausia^ šeima, o taip pat pilnai dirba 
bibliotekoje. Taigi atliekamo laiko 
mažai.

Jos pasišventimas lietuvybės 
išlaikymui turi mums būti vienas iš 
gerųjų pavyzdžių.***
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CICERO-

CICERONAS
O. Areimaitė

"Žodžiais vietoje ginklų’’
Nedaugelis didžiųjų senovės 

vyrų turėjo tiek daug įtakos vakarie
tiškam galvojimui, kaip Ciceronas. 
Jo kalbos ir raštai dar ir šiandien 
yra skaitomi if" teitu o jami.

Likimas taip norėjo, kad Marcus 
Tullius Ciceronas • valstybininkas, 
filosofas ir, gal but, visų laiku di
džiausias oratorius * gyveno pasaulio 
įžymybių eroje. Asmenybės, kaip 
Marius, Sulla, Pompėjus, Julius Ce
zaris ir Marcus Antonius išdidžiai 
pražengė per Romos politikos sceną 
ir įspaudė istorijai vaizdą. Senoji 
respublika, kurios konstituciniais 
pagrindais buvo garbė, teisingumas ir 
pasiaukojimas kitų labui, silpo iš
davystės, melo ir pilietinių nesantaikų 
chaose. Garbėtroškos diktatoriai atėjo 
ir praėjo. Laisvė traukėsi iš kelio 
tironijai.

Ciceronas buvo paskutinis tos 
laisvės gynėjas. Jis buvo įsitikinęs, 
kad žodžiai buvo galingesni už kar
dus. Nors jo kalbos menas nekartą 
išėjo laimėtoju, pabaigoje vis dėlto 
triumfavo kardas. Jo priešai jį nužu
dė. Tačiau jo moralinė jėga, jo švie
sus protas ir jo lotyniškos prozos 
blizgesys turėjo įtakos vakarietiškai 
kultūrai ir ją apvaisino. Jo išlikę, 
nuorašuose išlaikyti darbai, drauge su 
Biblija, priklauso prie pirmųjų pa
saulio knygų. Daugelis laisvės kovo
tojų žiūrėjo į Ciceroną kaip įdvasini 
protėvį. Prancūzų revoliucijos prota
gonistai lygino save su šiuo didžiuoju 
romėnu, kuris teisingumą statė aukš
čiau už galią ir laisvę, gindamas pra
rado savo gyvybę. Amerikos unijos 
tėvai Cicerono aukštus moralės pa
grindus išdidžiai įjungė į Nepriklau
somybės pareiškimo tekstą, iš jo 
darbų ir laiškų pažįstame jį geriau už 
kitus klasikinės senovės vyrus.

Ciceronas gimė 3 sausio 106 m. 
prieš Kristų, mažame Arpinum mies
tely, apie 100 km. į pietryčius nuo 
Romos. Jo tėvas - gelumbių pirklys, 
anksti pamatė sūnaus gabumą" ir persi
kėlė gyventi į Romą, kur jis tikėjosi 
galėsiąs abiejų savo sūnum duoti taip 
reikalingą aukštą mokslą.

Jaunas Marcus svajojo apie 
viešą gyvenimą, bet Romos galingas 
senatas buvo Romos primaujančių 
aristokratų rankose. Naujokui - romėnui 
Homo Novus • be aukštų protekcijų 
buvo labai maža vilties patekti į 
aukštą postą. Tačiau Ciceronas vi
suomet maišydavosi Forume, miesto 
širdyje, kur susirinkdavo žmonės^ ap
tarti miesto reikalų ir buvo sprendžia
mos civilinės bylos. Liesas, aukšto 
ūgio, jaunas vyras, aukšta kakta ir 
markan tiška nosimi, kurio akys ir 
ausys matė ir girdėjo viską, savo iš
kalbingumu atkreipė dėmesį. Neilgai 
trukus žmonės pradėjo klausti jo 
patarimų juostiniais klausimais ir 
prašė juos atstovauti teisme. Sėkmin

gas advokatavimas galėjo daug padėti 
jo trokštamai karjerai.

Būdamas 27 metų Ciceronas apsi
ėmė ginti tula4 Sextus Roscius, kuris 
buvo kaltinamas nužudęs savo tėvą. 
Ji kaltino nemaža, kraujo praliejęs 
diktatorius Sulla, norėdamas pasisa
vinti Roscius turtus. Seni advokatai 
atsisakė ji ginti. Ciceronas nė nesu
abejojo. Tai buvo pirmoji jo byla. 
Cicerono ginamoji kalba, pilna aštrių 
įdurimų koruptiškam režimui, laimėjo 
jo klijentui laisvę. Per naktį Cicero
nas tapo garsus ir politiniai paženk
lintas žmogus. Atrodė išmintingiau 
apleisti Romą. Su savo broliu Quintus 
jis iškeliavo' į Graikiją ir Mažąją 
Aziją, kur jis praleido du metu moky
damasis pas garsius mokytojus ir 
gerindamas savo kalbos stilių. Jis 
save laikė nežabotu kalbėtoju. Po 
Sullos mirties jis skubėjo atgal į 
Roma. Atidarė advokato įstaiga ir 
vedė turtingą, bet labai diktatorišką 
žmoną Terentia. Jiems gimė duktė ir 
sūnus, kuriuos Ciceronas labai my
lėjo, tačiau po 30 metų, ginčui dėl 
pinigų iškilus, Ciceronas su žmona 
išsiskyrė.

Pasiekęs 30 metų (minimalinis 
rinkimų amžius), jis kandidatavo į 
Questor (iždininko) vietą ir buvo be
veik be opozicijos išrinktas. Pasky
rimą į Siciliją,Romos*‘duonos krepšį’,’ 
ir ten praleistą laika, prižiūrint javu 
pristatymą į metropolį, jis laikė pra
rastais metais. - “Nuo dabar, - rašė 
jis grįžęs i Romą, * aš ne vien noriu, 
kad žmonės apie mane girdėtų, bet jie 
mane kasdieną matys”. -

Jo darbštumo ir iškalbos dėka, 
vos po penkių metų siciliečiai krei
pėsi į Ciceroną prašydami užvesti 
bylą prieš gobšų miesto valdytoją, 
kuris jau ilgus metus juos tironizavo. 
Ciceronas grįžo į Sicilija, apklausi
ne jo šimtus liudininkų, išvertė kalė
jimų raštines, mokesčių rinkimo by
las ir su didžiule krūva įrodymų atsi
stojo prieš Romos teismą. Šį kartą 
prisiekusieji buvo senatoriai? Buvo 
vasara ir visa Roma su viešinčiais 
provincijos gyventojais masėmis plau
kė į, Forumą , norėdami pergyventi, 
kaip^ gabus teisininkas laimės bylą 
prieš galingą gubernatorių. Su Gajus 
Verres visa kolonialinė sistema atsi
dūrė kaltinamųjų suole.

Dar ir šiandien, po 2000 metų, 
Cicerono kaltinamasis aktas sukelia 
skaitytojui pyktį. Verres įsilaužė į 
šventykla ir neįkainojamas statulas 
pasigrobė savo privačiam rinkiniui. 
Ūkininkams uždėjo tokias sunkias 
duokles, jog jiems nebeliko pragy
venimui ir žalią, derlingą rojų jis 
pavertė į dykuma, ir piktžolyną. Jo 
afera su vedusia siciliete irgi neliko 
nutylėta. Kad pašalinus jos vyrą, 
Verres išsiuntė jį vadovauti flotilei. 
Ginkluotiems laivams vos išplaukus, 
juos užpuolė piratai. Neprityręs admi
rolas išplaukė į krantą^ ir pabėgo. Juo 
pasekė ir kiti kapitonai. Piratai su
degino yisą laivyną. Verres, norė
damas išvengti skandalo, "admirolą” 
paleido, o jaunus kapitonus nužudė.

Ciceronas kaltina Catilina pries senatą. Tapytas Cesare Maccari.

Verres nebelaukė proceso, pa
baigos. Jis skubiai laivu pabėgo į 
Galiją ir ten užbaigė savo dienas. 
Nuo tada Ciceronas tapo pirmuoju ad
vokatu Romoje ir jau nacionaline 
figūra.

Iš jo didžiųjų oracijų 58 yra iš
likusios. Daugelis buvo stenografuo
jamos^ (romėnai turėjo tam tikrus ženk
lus, šiandien vadinamus stenografija) 
jam kalbant ir greitrašciu ėjo iš rankų 
į rankas. Kiti išleido rūpestingai su
tvarkytus leidinius. Ciceronas didelį 
dėmesį kreipė i žodžių ritmą ir harmo- 
niškai plaukiančius sakinius. Jis 
mokėjo patraukti klausytoją, turėjo 
aštrų liežuvį satyrai, nebijojo jumoro 
ir žodžių žaismo. Niekuomet nekėlė 
baiso (Kam joti, jeigu gali eiti?) Teis
me atstovavo visada kaltinamąjį ir iš 
69 bylų yra pralaimėjęs tik dešimti. 
Toks p*at pasisekimas jį lydėjo i'r 
civiliniuose procesuose.

Išrinktas Questoriaus pareigoms 
Ciceronas automatiškai tapo senato 
nariu ir šioje hierarchijoje gana greit 
iškilo. 64 m. priešKristų buvo išrinktas 
konsulu • aukščiausias postas, kokį 
respublika jam galėjo duoti. Cicero
nas atsistojo prieš sunkią, problemą. 
Kai pirmasis 10,000 statė savo so
duose žuvims baseinus, darbininkų 
masės, atleisti kariai ir pabėgę ver
gai gyveno lūšnose ir urvuose. Sko
lintojai juos išnaudojo iki paskutinio 
kraujo lašo. Catilina, aristokratas 
senatorius, konsulo rinkimus prieš 
Ciceroną pralaimėjęs, pažadėjo ma
sėms atleisti nuo skolų, tuo garan
tuodamas sau pasėkėjus.

Ciceronas, išgirdęs jog Cati
lina ruošiasi padegti Romą ir išžu
dyti aukštuomenę, nutarė nieko ne
laukęs veikti. Didžiosios oracijos 
prieš be sąžinės avantiūristą, kokias 
bet kada, senatas yra girdėjęs, yra 
laikomos retorikos šedevrais ir jo 
politinį priešą paguldė. Catilina 
pabėgo iš Romos ir Ciceronas pasiekė, 
kad penki aršiausieji sėbrai būtų tuč
tuojau nubausti mirtimi. Ciceronas 
veikė geros valios vedamas tautos 
nelaimės metu, bet penkis be teismo 
egzekutuoti buvo per drąsu. Bendram 
sujudimui aptilus, Cicerono oponen
tai paruošė sąmokslą. Jie dar neuž
miršo jį esant tik *Homo Novus ir 
dabar jau kaltino jį patį einant prieš 
Įstatymą. Suorganizuota gauja nu
griovė jo namus prie Forum. Pagaliau 
atėmė ir jo turtą, ir žmogus, romėnų 
vadinamas "tėvynės tėvu”, turėjo vėl 
bėgti. Tokia nepastovi buvo Romos 
politika paskutiniajame šimtmety prieš 
Kristų.

Tačiau, kaip paprastai gyvenime, 
viskas vėl pakrypo į kitą pusę. Įta
kingi draugai iškovojo jam sugrįžimą. 
Roma vėl draugiškai jį kvietė namo. 
Senatas grąžino jo turtą ir atstatė 
namus. Sį kartą, kraštas stovėjo ant 
civilinio karo ribos. Dvi pasaulinio 

mas.to istorinės asmenybės stovėjo 
viena prieš kitą, norėdamos totalinės 
galios. Jų vardai: Cezaris ir Pompė
jus. Buvę sąmokslininkai, dabar prie
šai, jie vis įveldavo savo pasekėjus

Aleksandrui Dumui, senajam, 
kartą bankininkas sako:

- Aš girdėjau, kad jus turite 
negru kraujo.

— Galbūt, galbūt, - Sako Durnas.
— O jūsų tėvas?
- Buvo mulatas.
— O jūsų senelis?
— Tikras negras.
- O kaip prosenelis?
- Beždžionė, Monsieur, - Sako 

labai rimtai Durnas.
- Jus juokaujate, Monsieur 

Durnas, tai negali būti.
— Taip, taip, - tvirtina Durnas. • 

Beždžionė. Matote, mano šeimos me
dis prasideda ten, kur jūsų pasibai
gia. * ***

į kruvinas kovas. Jų veiksmais Ci
ceronas buvo giliai sujaudintas, bet 
nesikišo. Vis daugiau laiko praleido 
savo užmiesčio namuose , rašydamas 
ir medituodamas. Dažnai rašė per 
naktį virpančioje lempos šviesoje. 
Laisvai valdė graikų ir lotynų kal
bas ir savo iškalbią prozą statė grai
kų • helenistinės filosofijos tarny
boje, kurios gražiuosius veikalus 
padarė prieinamus kiekvienam lotynų 
skaitytojui. Per tą laiką Cezaris iš
vijo Pompėją ir įbauginęs senatą 
valdė, kaip orientališkas despotas. 
Cezaris gerbė Ciceroną, rinko jo 
Bonmots ir mielai klausė jo kalbų. 
Bet ... jam atėjo įdės kovo 44 m. Ci
ceronas nedalyvavo sąmoksle Ceza
rio nužudyme, bet neslėpė džiaugsmo 
tautos išlaisvinime. Neilgai. Greit 
nusuvylęs rašė: * Tironas mirė, tiro
nija gyva! "Marcus Antonius,armijos 
remiamas, autokratiška režimą, tęsė 
toliau. Tuo metu visų nustebimui 
Ciceronas išeina iš rezervo ir perima 
senato vadovavimą. Ciceronas * Romos 
balsas. Nepalyginama drąsa jis 
puola Marcų Antonių. Išvadina jį be- 
gėdos, be sąžinės girtuokliu ir be
pročiu. - Aš savo jaunystėje gyniau 
respubliką - iškilmingai jis sako 
senatui, - ir pasenęs jos nepaliksiu. 
Su džiaugsmu aukoju savo gyvybę 
laisvei išgelbėti!”

Ciceronas laimėjo paskutinį 
savo procesą ir pasirašė sau mirties 
sprendimą. Antonius su Cezario sū
num Oktavium susijungia pries jį. 
Laisvės byla pralaimėta ir dar kelis 
šimtmečius vėliau Romą valdė des
potai.

Mažame pinijų miškely, netoli 
jūros, kariai sugauna norintį išvykti 
Ciceroną. Jis sustabdo neštuvus, kai
ria ranka pabraukia per smakrą senu 
įpratimu, prieš kalbėti pradėdamas, 
tačiau nieko nesako. Kapitonas vienu 
staigiu smūgiu nukerta jo galvą.

Taip mirė romėnas, turėjęs pilną 
teisę sakyti: • Kol aš gyvas, mano 
tauta neturi priešo, kuris nebūtų ir 
mano priešas. • įsu*** , T

Iš sovietinės 
keptuvės

Grupė vakariečių žurnalistų 
lankėsi Lietuvoje. Ta proga 
jiem buvo parodytos gražiau
sios vietos. Nuvežus į vieną kol
chozą, svečiam buvo suruošti 
puikūs pietūs.

— Aš dar niekad taip ska
niai ir tiek daug nevalgiau,—pa
sakė užsienio žurnalistas šalia 
jo prie stalo sėdėjusiam kol
chozo pareigūnui.

— Aš irgi, — atsakė užkal
bintasis.

Irgi politika
-— Dieve mano!—pasigirsta 

Maskvos tramvajuje vienišas 
sunkus atodūsis.

— O-oh! — atsiduso kiti ke
leiviai.

— Draugai, prašau nekalbė
ti apie politiką! — griežtai 
įspėjo konduktorius.
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NEŠVARIOS KNYGOS
Kaip potvynis pasaulį užplūdo 

sex-literatura. Žodis - potvynis * 
tikrai neperdėtas. Vokietijos spaudos 
parodos jau keli metai yra ruošiamos 
išimtinai pomografįai, Ameri
koj premijuojami romanai, nebeminint 
nei puslapių, skaičiaus, bet vien suskai
čiuojant, kiek kartų jame minimi 
.’“drąsūs” žodžiai ir aktai (juo nenor
malesni - tuo geriau). Būtinas ilgas 
leksikonas žodžiu, kuriuos anksčiau 
palaidi vaikėzai rašinėdavo ant vie
šųjų išviečių sienų. Dabar tai laikoma 
’’literatūra”. Jeigu rimtas autorius 
šiandien nori savo knygą parduoti, 
būtinai privalo pridėti tų “aromatinių” 
prieskonių. Skandinavuose retai rasi 
knygyną, kurisskirtųsi nuo gamtos rei
kalo vietos. Anksčiau rašytojai Du
mas, tėvas ir sūnus, buvo laikomi 
autoriais su fantazija, nes jie mękėjo 
sukurti nuotikingas situacijas. Šian
dien tie laikomi literatais - fantas
tais, kurie išgalvoja įdomesnes pozi
cijas.

Naujieji “literatai”, negalėdami 
kitaip savo kūrinių pateisinti, kartoja 
vis tat patį, nudėvėta ginklažodį: • 
Kam slėpti? Seksas ir pornografija 
egzistuoja nuo amžių! -

iš tiesų. Erotiški romanai jau 
seniai buvo. Seniausieji kilų ne iš 
Europos, kur žydų ir krikščioniu kul
tūros tabu griežtai stovėjo prieš. Tei
singiau: sex-literatūra buvo ir Euro
poj nuo tūkstantmečių, bet vien ero
tinės poezijos forma Garsiausios 
Ovido eilės (43 m. prieš Kristų iki 
18 m. po Kr.) ’’Amores” ir 4‘Ars 
Arnatoria”. Tačiau tai buvo ne eiliuo
ti aprašymai, bet greičiau meilės 
vadovėlis. Nemažiau garsus ir po
puliarus Lukianos ’’Hetaerių Pokal
biai” (120 • 180 po Kr.) i r buvo tie
siog lėbaujama “Meilės Laiškais”, 
kuriuos Aikiphron surinko antrajame 
šimtmetyje.

Sex-romanaį žydėjo Indijoj ir 
Kinijoje. Kiniečiu Ming kilmės impe
ratorių laikais (1368 - 1644) išėjo 
romanas “Jou Pu Tuan”, parašytas 
poeto Li Yu, kuris buvo toks viena
reikšmis, jog net . prieš keletą, metų 
šveicarų leidykla “Waage” atsisakė 
ne tik spausdinti, bet ir visas ištrau
kas paženklino, kaip draudžiamus 
raštus. Europoj erotiški romanai ir 
pasakojimai iki'1400 m. buvo leidžia
mi daugiausia anonimu. Vėliau patvino 
erotinė literatūra,ir Renaissance lai
kais ^pasiekė aukščiausią laipsni, iš 
pradžių tenkinosi vien senų rankraš
čių išleidimu, pagal jau seniai buvu
sį “receptą”, bet truputį vėliau tapo 
jau reguliariu meilės mokslu.

Žymiausias Renaissance laiko
tarpio erotiškas autorius buvo Pietro 
Aretino (1492 - 1556), sūnus batsiuvio 
ir prostitutės. Savo skandalingomis 
istorijomis, (visuomet patikimai geras 
receptas), kaip “Ragionamenti” jis 
tapo turtingas ir žymus. Viduramžiais 
klestėjo veidmainystė ir Renaissance 
laikotarpis tapo atgimimu senųjų Ro
mos papročių. Tapo atgimimu princi
po, jog “mylintiems viskas galima”. 
Sekso autorių vardai ir darbai yra 
tokie skaitlingi, jog visiškai neįmano* 
na suskaičiuoti. Francois de Rabe- 
ais savo kūriniu “Gargantua ir Pan- 

tagruel” atkreipia į save didesnį 
dėmesį ir vėliau Pierre de Bourdeille 
savo veikale “Les Dames Galantes” 
jau nieko nebenutyli. Giovanni Bo
ccaccio mokinių (1313 * 1375), kurie 
Balzac’o aptvarkytą “Decamerone” 
padaro tinkamu saloniniam skaitymui, 

.yra skaitlingi legionai.
Ar ši seksualinės literatūros tra

diciją gali pateisinti obscenišką lite
ratūrą, kuria šiandien esame užver
čiami? Būtu lengva sakyti, jog tada 
buvo rašomi literatūriniai vertingi 
išsireiškimai, tačiau anų laikų tos 
rūšies literatūra niekuo geriau nebu
vo parašyta, kaip ir šių dienų.

Atsakymas, tiek tada, tiek ir 
šiandien, yra toks paprastas, jog nie
kas jo negirdi ir nesiklauso. Porno
grafija yra tai, kas perdaug, perkrau
ta; o kas perdaug - jau nebemeniška. 
Predikatas “literariškai vertinga” 
visuomet buvo abejotinas. Kas ištik
tųjų vertinga, retai kada bendralaikiai 
galėjo tikrai nustatyti. Gustave

Flaubert’o “Madame Bovary” (1857) 
grėsė draudimas ir autoriui kalėjimas 
tik dėlto, jog buvo sakinys: “Ji jam 
atsidavė”. Paskutiniu laiku 1789 me
tais mirusio anglų rašytojo John 
Cleland “Fanny Hill” dalinai drau
džiama, dalinai iškeliama, kaip ver-' 
tinga knyga ir ilgai kritikai suko gal
vas, ar D.H. Lawrence “Lady Chatter- 
ley” priklauso juodam sąrašui, ar ne? 
Peršama nuomone, jog kas literatūriška, 
negali būti obsceniška, ar pornogra
fija, yra nesąmonė, nes tarp autoriaus 
ir skaitytojo yra tamprus kontaktas. 
Subrendusiam skaitytojui “Lady 
Chatterley” gali būti malonumas, o 
jaunam, nesubrendusiam - biauri kiau
lystė. Kam amerikono Gore Vidai 
“Myra Brekinridge” yra leidžiama, 
tas dar nereiškia, jog literatūriškai 
vertinga knyga; jeigu, iš kitos pusės, 
uždraustų Philip Roth super-bestselle- 
ri “Potnoys Complaint”, nebūtu 
jokia veidmainystė. Laiko maštabai 
yra labai abejotini. Su seksu gali 
bet kas uždirbti pinigų , bet erotinį 
šedevrą parašyti gali tik genijus." 
Perskaičius Kennedy giminaičio ir 
Kennedy oponento Gore Vidai “Myra 
Brekinridge” ir Balzac’o erotines 
istorijas, gaunasi puiki iliustracija 
skirtumo tarp literatūros ir trivialu- 
mo. Erotikoje nėra pertekliaus, ta
čiau apie ją galima daug perdaug 
prirašyti. Ką Philip Roth nori pasa
kyti, sužinai perskaitęs du puslapius. 
Visa kita vien pamazgos. Na, dar 
sužinai, jog yra ir tokių Rothiškų vyrų, 
kurie vien verčia vemti.

Kodėl dar vis skaitomos seksua
linės knygos? Kokia jų pasisekimo 
paslaptis?

Paprastai, kada sunku rasti 
vieną atsakymą - jų atsiranda daug. 
Pirma, Eros prarado" visas paslaptis 
ir tapo seksu. Kadangi žmogus vis 
ieško paslaptingumo ir romantikos, 
todėl tikisi ko nors naujo. Antra; dau
guma nori būti modemiški, “with it”, 
pažangus, bet ištikrųjų yra tik var
gingi, nesusigaudantieji žmogiukai. 
Jie skiriasi nuo žinovų, kaip “Gour
mand” skiriasi nuo “Gourmet”.

Gyvename^ nesuprastų revoliucijų 
laikotarpį ir si nauja “literatūrine”, 
palaidų vidurių liga yra laikoma seks
ualine revoliucija. Sex-literatura daro
si vis vulgaresnė, nes turi konkuruoti 
pati su savimi. Kam jau niekas i 
galvą nebeateina, tas atranda veršiu
ko kepenis. Bah!

AM
~ ***

VETUVĖS KINIJOJ
Vedybos dabartinėj Kinijoj seka 

iš trijų pagrindų. Pirmas: Jaunuolis 
ir mergaitė gyvena tame pačiame kai
me. Jiedu dirba tuose pačiuose lau
kuose. Kartais pasikalba. Jam ji pa
tinka, o ji jį gerbia. Jie įsimyli ir 
ilgiau vienas kitą pažindami, rimtai 
pasikalba ir vedasi, jeigu tėvai su
tinka.

Antras: Jie gyvena tame pačiame 
kaime ir kartais susitinka. Jiedu vie
nas antram patinka, bet nedrįsta pa
sakyti. Tuomet jiedu{nesvarbu kuris, 
paprašo kaimo senesnį vyrą, kad pa
sakytų; “tas iųtas tave įsimylėjo”.

Trečias: Žmogus turi sūnų jau 
virš dvidešimt metų ir rūpinasi, kad 
.sūnus neliktų senberniu. Kitame kai
me gyvena giminaitis, kurio kaimynas 
turi dar nepažadėta dukterį. Tėvas 
pasiima sūnų ir eina aplankyti gimi
naičio. Jaunuolis ir mergaite' kitaip 
negali susitikti. Giminaitis pasisten
gia, kad jaunuoliai susitiktų. Vėliau 
ju paklausia; ar patiko vienas antram? 
Ar Įsimylėjo?

Jeigu merginos renkasi berniokus 
ir vieną pasirenka už kurio tekėtų; jos 
stengiasi išsirinkti stiprų, sveiką ir 
galintį sunkiai dirbti. Jos vertina jo 
elgesį, jis turi būti ramaus būdo, man
dagus" Jo išvaizda visai nesvarbu. 
Merginos sako: “Mums reikės ilgai 
kartu gyventi. Dabar jis gražiai atro
do, bet išvaizda keičiasi. Jeigu jis 
bus ištikimas, mielas ir darbštus, 
mes galėsime gerą gyvenimą vesti”.

Jeigu bernas renkasi merginą, 
jo pirmoji mintis: “Ar ji bus gera 
šeimininkė? Aų taupi?”, Jie taip pat 
vertina ramų būdą.

Merginai tekant,tėvo motina turi 
daugiausia valios nurodinėti, paskui 
tėvo tėvas ir pagaliau motina. Tėvas 
neturi jokio žodžio dukters vestuvėse. 
Ko jie savo dukrai ieško, tai geru 
vedybų. Turtingo vyro, stipraus ir 
darbingo.

Susižadėję jaunuoliai jau dažnai 
susitinka. Kartais jie valandomis pra
sėdi dauboj, nes ten jiedu niekieno 
netrukdomi gali kalbėtis. Jeigu jau
nuolis merginą lanko, jis turi sėdėti 
su visa šeima. Kartais jie nueina i 
kiną. \

Pavainikių vaikų Kinijoj nėra. 
Merginų vedybinis amžius irgi labai 
jaunas, 17 metų.

Nutarę vestis, jaunuoliai eina į 
įstaigas. Ten juos ištardo: Ar mylit 
vienas kitą? Ar norit vestis? Ar tai 
jūsų laisva valia? Tik tada jie gauna 
leidimą vestis. Vestuvės vyksta 
vyro namuose ir stengiamasi sukvies
ti kuo daugiau svečių. Renkasi visa 
apylinkė. Vestuvėse valgo kviečių 
duoną, grikių makaronus ir pyragą iš 
klijingų žirnių ar lęšių. Turėtų būti 
astuoni" patiekalai, bet mažiausiai 
privalo būti bent keturi. Turi būti 
mėsos, vyno ir degtinės. Visi valgo ir 
geria, dainuoja ir juokauja. Ceremoni
jai prasidedant visi svečiai sėdi ratu 
aplink jaunuosius. Jaunieji stovi: 
jaunasis kairėj stalo pusėj, o jaunoji 
dešinėj. Ant sienos kaboMao paveiks
las. Jaunoji paima miltų į porcelano 
lėkštę ar kitokį indų i r "abu jaunieji 
žemai lenkiasi prieš paveikslą. Tada 
jie lenkiasi tėvams ir paeiliui visiems 
svečiams.

Vėliau svečiai ima prašyti, kad 
jaunieji papasakotų savo meilės is
torija; kaip jie susipažino, kaip įsi
mylėjo? Jaunieji dažniausiai, labai 
nedrąsūs ir vienas kitąkumšte; tu 
pradėk, ar tu pradėk! Svečiai dažniau
siai stengiasi kuo daugiau ir juokingiau 
klausti. Pagaliau sėdasi valgyti ir 
gerti. Apie vidurnaktį jaunieji palie
kami vieni. Svečiai išeina namo.

Tai nauja vestuvine mada. Se
nieji pasakoja, jog anksčiau buvo 
kitaip.

***

Neleisk dienų per pirštus; jau
nystė nesugrįš.

Kiniečių patarlė.
***

Meilė žiūri per teleskopą; pavy
das - per mikroskopą.

fj. Billings.
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Virginija Inkrataitė išvyko! j P. Azia 
su koncertais, dalyvauja Music Viva 
Australia trupėje.

Virginija ° pr. m. gruodžio men. 
atžymėta - Student of the Year’’ 
titulu.

įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 IKI 2 VAL.P.P.

LIETUVIU NAMAI - 50 ERROL ST- NORTH MELBOURNE

• Moka UŽ indėlius (deposits) 6% metiniu 
palūkanų, už terminuotus 2 metams (ne
mažiau $ 500) 7%, už įnašus (shares) iki 

TVz dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant ne- 
kiln. turtą, iš 8% % - 9%, asmenines pas 
kolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 10%, 
iki $ 1000 be garantijos iš 12%. Procentai’ 
už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

PAŠTO ADRESAS: TALKA • BOX 4051 -
G.P.O. MELBOURNE 3001
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SĖKMINGAS SJATYBININKAS

Būdamas Adelaidėje Kalėdinių 
švenčių metu turėjau progos aplankyti 
ir pasisvečiuoti pas Gediminą Ra* 
kauską, kuris mane priėmė labai 
nuoširdžiai ir sutiko papasakoti savo 
gyvenimo ir kūrybos bei darbo sėk* 
minga istoriją. Retas žmogus mūsų 
tarpe, kuris galėtu su juo susilyginti. 
Jo vizitinėje kortelėje, kurioje jis 
yra įrašytas kaip Managing Director, 
yra Įrašytos šios jo paties sukurtos 
ir sėkmingai vadovaujamos bendrovės:

1. Rakauskas Holdings
2. G.J. Rakauskas Pty. Ltd.
3. G.J. Rakauskas (Whyalla 

Pty. Ltd.
4. Rakauskas Constructions 

(N.T.) Pty. Ltd.
5. Woodforde Buildings Supplies 

Pty. Ltd.
6. Woodforde Plant Hire Pty. Ltd.
— Kodėl tiek daug bendrovių, ar 

negalėtų būti viena didelė? * paklau
siau p. Rakausko.

— Norint plėstis ir augti, reikia 
susirasti partnerių:, p ąv., 'Rakauskas 
Holdings" yra mano ir žmomos biznis, 
*G.J. Rakauskas Pty. Ltd." yra mano 
ir vokiečio ir t.t. Tuo būdu aš dirbu 
su daugeliu partnerių, todėl ir daug 
bendrovių.

— Jei nepaslaptisz kokią apyvartą 
padarote Įmetus?

— Nuo 2 iki 3 milijonų dolerių.
— Norėčiau pamatyti jūsų įmones, 

ar tai būtų įmanoma?
— Su" mielu noru jas parodysiu 

rytoj, o dabar svečiuokis, pailsėk, 
juk atostogose esi? Lįsk į baseiną, 
o aš einu kepti steiko. ■

Mūsų pasikalbėjimas nutrūko. Iš 
tikrųjų tai nebuvo patogus laikas 

•tokiomis temomis kalbėtis, kada čia 
tiek daug svečių. Svečiavosi G. ir J. 
Vasiliauskai , M.' Mauragis su savo 
dviem vaikučiais, na ir aš su žmona. 
Šeimininkas jautė pareigą būti su 
visais.

Įdomų buvo apžiūrėti p.p. Rakaus
kų namus, kurie savo modemišku ori* 
ginalumu išsis kiria iš daugelio matytų 
namų. ■

Sekančią dieną teko matyti Gedi
mino Rakausko įmones, didesnius jo 
pastatytus pastatus: mokyklas, gara
žus, motelius, bankus, fabrikus ir 
kt.

Kadangi Gediminas Rakauskas 
turi savo darbą toli išplėtęs nuo Ade
laides: Whyalla - 255 mylios ir Dar
vinas - 2000 mylių, tai turi Įsigijęs 
sunkaus transporto priemonių. Tuo 
būdu jis verčiasi ir transporto bizniu.

- Kiek statybinių taškų turi 
šiuo metu Australijoje? * paklausiau 
p. Rakausko.

— 15 Adelaidėje, 5 Darvine, tenai 
vienas didelis vieno milijono'vertės 
Mutual Insurance pastatas jau baigia
mas, dar keli Whyalloje.

— Didelis kapitalas jūsų rankose; 
pasakyk, Gediminai, kaip jį uždirbai, 
kaip ji suorganizavai, kad gali tokius 
didelius darbus vykdyti? Papasakok 
savo istoriją,tai labai įdomu žinoti 
visiems ”M.P.” skaitytojams.

Gediminas šyptelėjo, lengvai 
galva linktelėjęs sako: — tai nuo ko
kios vietos pradėti?

— Pradėk nuo Lietuvos, - sakau.
Gediminas Rakauskas yra kilęs 

nuo Garliavos, ūkininko sūnus. Karo 
audroms siaučiant, Gediminas, turė
damas 15 metų, palieka savo gimtinę, 
atsiduria Vokietijoj kaip tremtinys. 
9 mėn. Belgijoje kasa anglis, grįžta 
vėl į Vokietiją, gyvena emigrantų 
lageriuose, 1949 m. emigruoja į Aus
traliją, būdamas 20 metų jaunuolis.

Australijoje, kaip ir visi imigrantai, 
atlieka pagal sutartį 2 metų prievolę 
Adelaidės geležinkelių žinyboje ugne- 
kuriu. Kiek kalbos pramokęs, jis ima 
studijuoti koresporidenciniu būdu sta
tybos konstrukciją ir braižybą. At
likęs 2 metu prievolę, jis pasirenka 
staliaus amata,, pats pasistato sau 
namus.

1954 m. Adelaidėje buvo žemės 
drebėjimas, daug namų buvo sugadintų. 
Reikėjo juos taisyti. Betaisydamas 
tuos namus,Gediminas išmoko visokių 
amatų; mūrininko, plumberio, stogden
gio, elektriko ir kt.

Mokėdamas visus statybininko 
darbus ir žinodamas gerai statybos 
sąlygas, Gediminas ėmė statyti namus

ir 1959 m. įsteigė Adelaidės bendrovę. 
1960 metais sėkmingai pradėjo staty

bos darbus Whyall, o 1966 metais 
įkūrė ir atskirą bendrovę. Darvine pra
dėjo fletų statybą. 1969 metais. Tais 
pačiais metais įkūrė ir atskirą bendro
ve,. Tolimi atstumai pareikalavo įsi
gyti ir savo transporto priemonių. Vie
na didelio sukvežimio kelionė iš 
Adelaidės į Darviną kainuoja S1600, 
gi vienas toks sunkvežimis kainuoja 
$24,000.

— Gerai, o kiek kainuoja toks 
statybos kranas, kaip šis, - neišken
tęs paklausiau.

— Dideli kranai labai brangiai 
kainuoja, jeigu juos samdai reikia 
beveik tiek sumokėti kaip už naują. 
Aš turėjau didelę statybą ir man rei
kalingas- buvo didelis kranas. Nusi
pirkau, pastačiau pastatą ir jį parda
viau uždirbdamas ant jo dar $20.000

- Tai šitaip kapitalas auga, o ar 
neturite kartais nuostolių?

- Turime, kaip neturėsi. Tai 
dažniausiai, kada darbininkai streikuo
ja, arba pasitaiko blogas oras ilgesnį 
laiką.

— Koks yra jūsų balansas, ar 
daug turite skolų, jei nepaslaptis.

— Skolų neturiu ir pinigų neturiu.
— Taip užsiėmets darbais,ar turi

Gedimino ir Gen Rakauskų rezidencijoje.

te laiko kur nors išvažiuoti, paatosto*- 
gauti, su lietuviais pabendrauti?

— 1965 - 6 metais buvau Ameri
koje savo giminių aplankyti, su mo
derniška statyba susipažinti. 1970 
metais buvau Azijoje, aplankiau S 
kraštus, norėjau susipažinti su ten 
vykstančia statyba ir sąlygomis, Įsi
gyti naujų idėjų. O apie mano 
lietuviškąją pusę,tegul kalba už mane 
Mindaugas/jis mane gerai pažįsta.

Atrodo, kad taip užsiėmęs dar
bais Gediminas negali turėti laiko 
susitikti su lietuviais, o tačiau taip 
nėra. Jis labai aktyvus yra sporto 
klubo “‘Vyties” narys, tinklinio sek
cijos vadovas, keliose kadencijose 
buvo Adelaidės Apylinkės valdybos 
narys, o šiuo metu yra Adelaidės 
Lietuviu Sąjungos Valdybos narys.

19^2 m. Gediminas vedė australe 
Genovaitę, kuri jam padėjo statybos 
bendrovių organizavime ir darbe. 
Genovaitė yra labai miela lietuviams 
ir pramokusi kiek lietuviškai kalbėti. 
Jiedu turi du sūnus ir vieną dukrelę.

Ponams Rakauskams, taip sėk
mingai besikuriantiems, linkime gra
žios ateities.

am.***

KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

' (TĘSINYS)

CLEVELANDO LIETUVIU. 
NAMAI

- Na, o dabar, - sako Lina, 
važiuojame, parodysiu naujuosius 
Clevelando Lietuvių Namus.

Pasirodo, kad Clevelando Lietu
vių Namąi tik kelios dienos kaip ati
daryti. Čia būta didelių iškilmių, daug 
gražių kalbų pasakyta, daug žymių 
žmonių susirinkta ir gražiai pabalia* 
vota. Dalyvavo 260 žmonių, mokėdami 
po $25.00 užpakvietimą. Šie namai tai 
Clevelando lietuvių pasididžiavimas, 
kaip pas mus Sydnejaus Lietuvių Klu
bas. Namų vertė $350,000. Taip mums 
besiklausant Linos pasakojimų,priva
žiavome didelį, dviejų aukštų pilkai 
rudą murini pastatą. Lina sako: - 
čia. Done suka mašiną į aikštę, mes 
išlipame. Bendru žvilgsniu perbėgu 
per namus, per rajoną. Gatvės plačios, 
kryžiuojasi ties namo kampu. Visur 
pavyzdinga švara, namas dar kvepia 
kalkėm iį nauju tinku. Prie vienos 
sienos žemai įrašyta Lithuanian 
Village, man priminė Sydnejaus lietu
viu Socialinės Globo s Moterų Draugijos 
tokiu pat vardu pastatytą kaimelį 
Engadine. Frontinės durys kampe’ 
mėginame Įeiti. Durys uždarytos. Apei
name aplink namus ir randame dide
lėmis vitrinomis krautuves. įeiname į 
vidų, sutinka mus 
nas lietuvis ir 
į vidų.

Patenkąme pro užpakalines du
ris į barą. Čia randame 7 vyrus gurkš
nojant alų Pasisakome kas ir iš kur 

atvykome. Vyrai šoko fundyti alų ir 
klausinėti apie Australiją, apie savo 
pažįstamus.

Kiekvienas sutiktas lietuvis rep
rezentuoja lietuvių tautą, o kiekviena 
lietuviška vietele, kiekvienas bendruo
menės namas reprezentuoja Lietuvą. 
Taigi jaučiamės lyg butume Lietuvoje 
susitikę senus jau primirštus draugus. 
Ieškome bendrų pažįstamų, bendrų vie
tų .kur kadaise buvome ar galėjome 
būti drauge. Ir kai pirmaisiais Įspū

simpatiškas jau- 
paaiškina kaip patekti

džiais pasidalinome, norisi arčiau sus visoje Amerikoje, čia y 
susipažinti su pačia vieta. Prašome, Įis orSapizaciju,-
kad parodytu mums namų vidų, sales, 
įrengimus ir Kt.

— Ką tik čia buvo skulptorius 
Moneys iš Paryžiaus, - sako baro 
mergaitė, - būtų buvę jums malonu jį 
sutikti. Jis taipgi apžiūrėjo' šiuos 
namus.

Mergaite man priminė A. Mončį, 
skulptorių, jo darbus seniai pažįstu iš 
reprodukcijų, juos ' ~"mėgstu. Tikrai 
būtų buvę malonu susitikti šį. taip mė
giamą menininką. Buvo vilties dar jį 
pamatyti stovykloje, nes jis tikriau
siai ją aplankys. Deja, neteko matyti.

Kelis žiodžius apie patį barą. 
Baro patalpos nedidelės, bet labai 
jaukios ir skoningaiįrengtos. Padavėja 
graži jauna moteris mėgsta kalbėti ir 
patarnauti. Ant stalų įdomios popie
rinės servetėlės su įdomiais pikantiš
kais paveikslėliais. Gal tai nedidelis 
dalykas, bet klijentams ir ypač turis
tams tas krinta į akis pirmiausia. 
Toliau apžiūrinėjome salę, sceną, 
valgyklą, aš viską lyginau su Sydne
jaus Lietuvių namais. Nieko gražes
nio neradau,tik viskas buvo didesni, 
gal kokiu ketvirtadaliu. Patys namai 
tai, tur būt, dvigubai didesni. Gaila 
kad tai buvo paprasta diena ir aš 
negalėjau daugiau susitiktų savo 
pažįstamų, o žinau kad jų čia yra 
daug. Sudiev visiems, sudiev ir jums 
namai, kažin ar kada nors besusi
tiksime. Diena eina prie pabaigos ir 
mes skubame.

Clevelando lietuviai yra aukštai 
iškilę miesto administracijoje. Čia 
turime ne vien R. Kudukį, viešųjų 
įmonių, direktorių, bet ir daug kitų 
aukštu pareigūnų lietuvių užėmusių 
Įvairias pozicijas. Tai galima paaiš
kinti tuo, kad Clevelando miesto 
meras Ralph J. Perk yra didelis 
lietuviu draugas; jis pats būdamas 
čekų Kilmės, simpatizuoja etninėms 
grupėms, kurios jį palaiko, ir kurios 
veikia sutartinai. Kaip ten bebūtų 
Clevelando lietuviai yra aukštai ver
tinami ir jie tyra to verti. Atminkime, 
kad čia yra Čiurlionio Ansamblis,.gar-

jų ir kultūrinių vienetu, kurie gaivina' 
ir stiprina Clevelando’ lietuvius. Gir
dėjau, kad Clevelande yra per 50 
lietuvių gydytojų, o kiek lietuvių, 
niekas negalėjo pasakyti.

Clevelandas man padarė gražaus "OF 
miesto įspūdį, daug gražių pastatų, 
daug žalumo, nors jis skaitomas vie- 
nas iš didžiųjų pramonės centrų.

Lina parsivežė mus namo, supa
žindino su savo vyru ir skubiai ėmė 
ruošti vakarienę. Vyras p. Slabokas 
dirbo ir dabar ką_ tik grįžęs iš darbo. 
Nauja pažintis, naujos kalbos. Pasi
rodo,, p. Slabokas yra kilęs iš Joniš
kio, buvęs artimas kaimynas Gailiūnų. 
Dabar p. Matas Gailiūnas - Gailius 
gyvena Wollongonge, 50 mylių nuo 
Sydnejaus, yra mano geras pažįsta
mas, bičiulis.- Pastebiu, kad p. Sla
bokas daug kuo panašus į savo buvu
sį kaimyną Matą Gailiūną, toks pat 
nuoširdus, vaišingas ir kalbus. Taigi 
laikas maloniai bėgte bėga. Jau lai
kas skirtis, prašo perduoti p. Gailiū- 
nams linkėjimus. Atsisveikinam, o 
man, kaip visada^,liūdna skirtis, tokie 
geri, tokie nuoširdūs lietuviai, taip 
giliai išgyvena prisiminimus, taip 
giliai tebėra paskendę lietuviškoje 
tradicijoje ir dvasioje.

_ Si trumpa diena tokia turtinga 
įspūdžiais, tarsi- būčiau gyvenęs vi
sus metus Clevelande ir dabar taip 
gaila sutikSjs žmones ir miestą palikti.

į stovyklą grįžome sutemus, bet 
nevėlai, pati gražiausia dienos dalis 
dar buvo likusi. Po karštos keleivio 
dienos vakaras miške gaivino nauju 
šviežumu. Žvaigždėta naktis ir laužo 
skaisčios liepsnos kaip veidrodyje 
atsispindėjo jaunų žmonių veiduose/ 
skatindamos gyventi ir džiaugtis jau
nyste.

Aš buvau pilnas Įspūdžių ir nau
jo gyvenimo. Dienai, kurios negalėsiu 
pamiršti, kad ir kaip ji man buvo 
brangi, turėjau nenoromis pasakyti • 
Labanaktis!

( bus daugiau)
***

COURSE l*M GOING TO BUY 
A DRINK, SHE'S MY WIFE./

THE ;X‘?... THAT’S THE 
DEANS SIGNATJRE/“

Lietuvių

“that goes ditto

wanted
MAN 

excellent 
BENEFIT

Kartūnai is Cleveland© 
Klubo servetėlės.
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XXIV-j I SPORTO ŠVENTĖ
Per 24-tai sporto šventei skirtas 

pamaldas kun. S. Gaidelio S.J. skai- 
tyta invokacija:

Visagalis, amžinasis Dieve, Tavo 
maloningos Apvaizdos globojami ir 
vedami, štai, renkamės į 24-ją mūsų 
sporto šventę. Šiai šventei mes per 
savo pamaldas nuolankiai maldaujame 
sėkmes ir Tavo palaimos. Būk, Vieš
patie, su mumis visuomet • darbo, 
poilsio ir pramogų valandose, nes,kaip 
Sv. Povilas sako/’Tavyje mes gy
vename, judame ir esame” Ap. d. 
17.28.

Viešpatie, Tu sutvėrei žmogų pa
gal savo paveikslą, apdovanodamas ji 
kūnu ir nemaria siela bet pažadėdamas 
po šio laikinojo gyvenimo pripildyti 
jo kūną ir sielą visokeriopa laime ir 
pradžiuginti ji Tavęs matymu veidu į 
veidą. Išlaikyk mus, Viešpatie, nuo
lat geroje sveikatoje ir padaugink mu
sų, jėgas. Mes jas pasiryžę panaudoti 
Tavo didesnei garbei ir šlovei bei 
musų tautos gerovei ir naudai.

Palaimink, Viešpatie, mūsų sie
kius ir organizacinį darbą, mūsų pas
tangas, pramogas ir triūsą. Leisk mū
sų. sporto vienetams, kurie sudaryti 
čia išeivijoje, nuolat augti nariais 
ir plėstis veikla, leisk mums visuo
met džiaugtis geru vardu pas savuo
sius ir svetimuosius, o pagaliau varžy
tis laisvoje tėvynėje dėl Lietuvos 
ir mūsų tautos garbės.

Duok, kad mūsų sporto vienetai 
visuomet pasižymėtu broliškumo, tau
tiškumo, pareigingumo ir kitų kilniųjų 
krikščioniškų dorybių dvasia; kad 
musų tikslas visuomet stovėtų aukš
čiau už asmeniškus siekius.

Suteik, Viešpatie, mums jėgų ir 
išminties vis aiškiau suprasti ir 
įvertinti savo uždavinį ir pašaukimą 
išeivijoje bei organizuoto darbo rei
kalą ir svarbą Tavo didžiųjų planų 
šviesoje. Pagaliau, duok mums užten
kamai tvirtumo, valios ir nuolankumo 
dvasios nusilenkti Tavo valiai tiek 
laimėjimuose, kiek pralaimėjimuose. 
Amen.

***

SPORTO ŠVENTĖS LAIMĖTOJAI

Čia pateikiame XVI-sios 
Sporto Šventes Hobarte rezul
tatus. Platesnius svėntbs 
aprašymus, pateiksime sekan
čiame numeryje.

(TĘSINYS)

GOLFAS VYRU KOMANDOS:
*’ 1. Melboumo “Varpas”, 2. Sydne-
jaus “Kovas” ir Geelongo “Varpas”, 
3. Hobarto “Perkūnas”.

GOLFAS INDIVIDUALINĖS:
K. Bagdonavičius.

SQUASH VYRU, INDIVIDUALINES: 
J. Abromas.

LAUKO TENISAS VYRU KOMANDINES
I. Hobarto “Perkūnas”, 2. Sydne- 

jaus “Kovas”, 3. Melboumo “Var
pas”.

VYRU. INDIVIDUALINĖS:
A. Krikščiūnas.
MOTERŲ. INDIVIDUALINĖS:
L. Pocienė.

ŠACHMATAI INDIVIDUALINES:
J. Dambrauskas.

ŽAIBO TURNYRAS:
V. Liūgą.

BAUDŲ METIMAS KOMANDINIAI

Geelongo ’ Vytis”
BAUDŲ METIMAS KOMANDINIAI 

MOTERYS:
Sydnejaus “Kovas”.

BAUDŲ METIMAS INDIVIDUALINIAI: 
VYRŲ. - A. Dulinskas. MOTERŲ - 

R. Araitė.
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SUDARYTOS KREPŠINIO RINKTINES 
1974 METAMS:

VYRU:
Treneris - S. Šutas, A. Milvydas

- Melboumo “Varpas”, P. Andriejūnas
- Bankstowno “Neris, S. Karpuška - 
Geelongo “Vytis”, J. Obeliūnas - 
Geelongo “Vytis”, M. Lubinskas * 
Sydnejaus “Kovas”, S. Lukoševičius
- Sydnejaus “Kovas’’, P. Stanwix - 
Hobarto “Perkūnas”, I. Vaičiulevi- 
čius - Hobarto “Perkūnas”, A. Reivy- 
tis - Adelaidės “Vytis”, A. Pauliuke
vičius • Adelaides “Vytis”. Rezervai: 
A. Laurinaitis - Bankstowno “Neris”, 
A. Renkauskas - Geelongo “Vytis”, 
V. Radzevičius - Hobarto “Perkūnas’’ 
R. Leknius - Melboumo “Varpas” 
V. Levickas - Melboumo “Varpas”.

MOTERŲ:
Treneris: S. Visockis, A. Tamo

šiūnaitė - Melboumo “Varpas”, A. 
Stalbaitė - Adelaidės “Vytis”, K. 
Stalbaitė - Adelaides “Vytis”, A. 
Kraučevičiene * Sydnejaus “Kovas”, 
A. Kasperaitytė - Sydnejaus “Kovas”, 
V. Šatkauskaitė - Bankstowno “Ne
ris”, R. Eismontaitė • Bankstowno 
“Neris”, R. Deckytė - Geelongo 
“Vytis”, A. Jančiauskaitė - Geelongo 
“Vytis”, M. Mikelaitytė • įjobarto 
“Perkūnas”. Rezervai: R. Šidlaus
kaitė - Melboumo “Varpas”, L. Pike- 
lyte - Melboumo “Varpas”, A. Ma
čiulytė • Geelongo “Vytis”, D. Du- 
linskaitė * Bankstowno “Neris”, R. 
Vaičiulaitytė - Hobarto "Perkūnas”, 
R. Araitė - Sydnejaus ’ ’ Kovas”.

JAUNIŲ. BERNIUKŲ IKI 18-KOS 
METŲ:

Treneris: J. Obeliūnas, E. Gvil
dys * Geelongo “Vytis”, P. Šutas - 
Geelongo “Vytis”, R. Leknius - Mel
boumo “Varpas”, S. Ragauskas - 
Melboumo “Varpas”, T. Jablonskis - 
Sydnejaus “Kovas”, G. Edintas - 
Sydnejaus “Kovas”, Z. Karkauskas
- Sydnejaus “Kovas”, L. Kanišaus
kas - Adelaidės “Vytis”, M. Talans- 
kas * Adelaidės “Vytis”, M. Lee - 
Hobarto “Perkūnas”. Rezervai: E. 
Jucius • Adelaidės “Vytis”, J. Ja- 
ciunskas • Adelaidės “Vytis”, V. 
Rimkus - Sydnejaus “Kovas”, M. 
Katilius • Melboumo “Varpas”, R. 
Gailius • Geelongo “Vytis”.

JAUNIŲ. MERGAIČIŲ IKI 18-KOS 
METŲ:

Treneris: S. Visockis, R. Rupins- 
kaitė * Adelaidės “Vytis”, I. Rupins- 
kaitė - Adelaides “Vytis”, S. Visoc
kaitė -Adelaides “Vytis”, R. Šidlaus
kaitė - Melboumo “Varpas”, A. Tamo
šiūnaitė - Melboumo "Varpas”, R. 
Statkutė - Melboumo “Varpas”, J. 
Skimbiriauskaitė - Melboumo "Varpas’ 
A. Kasperaitytė - Sydnejaus “Kovas”, 
V. Laukaitytė • Sydnejaus "Kovas”, 
A. Lesytė - Sydnejaus "Kovas”. 
Rezervai: V. Dagytė • Melboumo 
“Varpas”, E. Vyšniauskaitė • Mel
boumo "Varpas”, D. Muciniekaitė - 
Melboumo “Varpas”, J. Staugaitė - 
Adelaidės “Vytis”. E. Šatkauskaitė - 
Sydnejaus “Kovas”.

***
SALFAS-gos SUVAŽIAVIMAS
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo Sąjungos suvažiavimas 
Įvyko pereitų metu lapkričio 24 * 25 
dienomis Čikagoje?

Visų Amerikos ir Kanados lietu
vių sporto klubų delegatai, atstovauja 
virš 1000 narių greit perėjo visus 
eilinius klausimus ir nekantriai laukė 
paskutinės išvykos i Europą vadovų 
pranešimų bei diskusijų. Ankščiau 
negu numatytu laiku, tuos pranešimus 
pradėjo buv. sąjungos p-kas J. Baris. 
Jis plačiau nušvietė išvykos organi
zavusį darbą ir iškėlė jos reikšmę ir 
naudą ne tiek mūsų sportiniam judė
jimui »bet ypač lietuviškos propagan
dos reikalui. Tačiau išsamus prane
šimus apie pačia^ kelionę padare sek
cijų vadovai: Z.‘'Žiupsnys apie tink
linį ir A. Lauraitis apie krepšinį. Ir 

pagaliau organizacinio K-to p*kas 
inž. A. Rudis pažymėjo, koks sėkmin
gas buvo lėšų telkimo vajus, surin
kus net apie $32,000. Tačiau paden
gus visas išlaidas, kurių susidarė 
žymiai daugiau negu buvo numatyta 
(apie $31,000). nedidelis likutis be
buvo Įneštas į sąjungos kasa. Suva
žiavime nedalyvaujant J. Šoliūnui, 
kuris spaudoje be pagrindo bandė su
mažinti išvykos reikšmę ir naudą ir 
komandos treneriui J. Valaičiui, di
desnių diskusijų taip ir nebuvo. Vien
balsiai buvo išreikštas pasitenkinimas 
išvykos vadovais ir abiejų rinktinių 
pasirodymu.

Ir bendrai buv. sąjungos valdy
bai su jos pirmininku J. Bariu pri
klauso daug kredito, nes jos kadenci
jos metu bendras sportinis judėjimas 
po nelaimingos išvykos į Lietuvą 
buvo lyg prikeltas iš letargiško mie
go. Pirmenybėse, ypač krepšinio,

3 d. - 12 d.

19 d. - 20 d.

26 d. (Šeštad.)

MELBOURNO LIETUVIŠKU ORGANIZACIJŲ 
1974 M. PARENGIMU KALENDORIUS 

SAUSIS
- Skautų stovykla (Wonga Park, apie 7 mylias už
- Ringwood)
- Jūros Diena - Phillip Islandą. Ruošia Maž. Liet.

- Bičiulių Draugija.
* Parapijos choro gegužinė. (Momington pas p. 

Kęsminus)
VASARIS

17 d. (Sekmad.)

24 d. (Sekmad.)

3 d. (Sekmad.)

10 d. (Sekmad.)

24 d. ( Sekmad.)

30 d. (Šeštad.)

20 d. (Sestad.)

27 d. (Šeštad.)

4 d. (Šeštad.)
12 d. (Sekmad.)
19 d. (Sekmad.)

26 d. (Sekmad.)

1 d. (Šeštad.)
16 d. (Sekmad.)
22 d. (Šeštad.)
29 d. (Šeštad.)

13 d. (Šeštad.)

3 d. (Šeštad.)

4 d. (Sekmad.)

10 d. (Šeštad.)
11 d. (Sekmad.)
17 d. (Šeštad.)

8 d. >(Sekmad.)
14 d. (Šeštad.)

21 d. (Šeštad.)

29 d. (Sekmad.)

5 d. (Šeštad.)
5 d. (Šeštad.)
19 d. (Šeštad.)

16 d. (Šeštad.)
18 d. (Pirmad.)

24 d. (Sekmad.)

7 d. (Šeštad.)
8 d. (Sekmad.)
14 d. (Sekmad.)
15 d. (Sekmad.)
31 d. (Antrad.) 

padidėjo dalyvių skaičius ir vėl pa
gerėjo lygis. Ypatingas įvykis buvo 
Australijos lietuvių krepšinio rinkti
nės viešnagė, pareikalavusi daug 
drąsos ir darbo. Ir pagaliau išvyka į 
Europą, kurios, gal būt, reikšmingiau 
sias taškas bus pirmas ir nepaprastai 
puikus mūsų moterų tinklinio rintkinės 
pasirodymas. Tai dar viena sporto 
šaka, su kuria jau galime plačiau pa
saulyje pasirodyti. Suvažiavimas prin
cipiniai pritarė duoti tąsą P. Ameri
kos (Kolumbijos) oficialiam pakvieti
mui apsilankyti netolimoje ateityje 
P. Amerikoje su moterų tinkliniu ir, 
gal būt, stalo tenisu.

Į naują^ sąjungos valdybą buvo 
išrinkti: dr.E. Ringus * pirm. A. Lau
raitis, Z. Ziupsnys, V. Liskunas ir 
V. Grybauskas.

Suvažiavimas buvo užbaigtas 
puikiomis vaišėmis p. Rudžių rezi
dencijoje. v G

- Vasario 16 d. Minėjimas. Ruošia Melb. Apyl.
Vlaydba — L.N. Valdyba

- Soc. Globos Mot. D-jos Metinis Susirinkimas
- (Liet. Nam.)

KOVAS
- Šv. Kazimiero Šventė. "Džiugo” Tunto Sueiga
ir Tėvų Komiteto metinis susirinkimas. (Liet. N-)
- A.L.B. Melb. Apylinkės Metinis Susirinkimas
- (Liet. Nam)
• Loterija, Kat. Mot. D-ja. (prie Šv. Jono bažny*

-1X1 •
•cios)
- Solistės Ginos Čepkauskienės koncertas

BALANDIS
- Margučių Pobūvis. Melb. Liet. Klubas. (Liet.
• Nam.)
- Sporto Klubo "Varpas” metinis susirinkimas

GEGUŽĖS Ž '
• Parapijos Choro Metinis Balius-(Liet. Nam.)
• Kalantos Minėjimas. Ruošia Jaunimo Komitetas
• Soc. Globos Mot. D-jos Loterija (prie Šv. Jono
• bažnyčios)
• Literatūros Vakaras: "Susitikimas su Metmeni-
nimis” Ruošia * A.L. Krašto V-bos Biblioteka.

BIRŽELIS
• Sporto Klubo "Varpas” Metinis Balius.
• Išvežtųjų Minėjimas. Ruošia Tanios Fondas.
• Joninės, Soc. Globos Mot. D-ja.
• Parapijos Choro uždaras pobūvis (Parap. NamJ

LIEPA
• Skautų “Džiugo” Tunto Balius, ruošia Tėvu
• Komitetas.

RUGPIŪTIS
’Ui

• “Mūsų Pastogės” Balius, ruošia A.L.B. Melb.
• Apyl. V-ba.
• “Tėviškės Aidų” Loterija (prie Šv. Jono bažny-
• čios)
- “Gabijos” Literatūros Vakaras.
- Krašto Tarybos Atstovų rinkimas.
• "Dainos Sambūrio” metinis balius.

RUGSĖJIS
. Tautos Šventės Minėjimas.
• “Tėviškės Aidų” Metinis Balius (Richmond
- Town Hall)
• Liet. Koop. Kredito D-ja “Talka” metinis susi-
• rinkimas.
- Kultūrinė popietė, ruošia Soc. Glob. Mot. D-ja.

SPALIS
• Sporto klubo “Varpas” Metinis Balius.
• Parapijos choro uždaras pobūvis (Parap. Nam.)
- Lietuvių Klubo Metinis Balius.

LAPKRITIS
- L.V.S. Ramovės Metinis Balius.
- Lietuviškų organizacijų parengimų kalendoriaus
-sudarymas. ..
• Liet. Kariuomenės Minėjimas, rengia L.V.S.
- Ramovė.

GRUODIS
- “Dainos Sambūrio” metinis koncertas.
• Parap. Sekm. Mokyklos mokslo metų užbaigimas.
• Lituanistiniu Kursųmokslo metųuzbaigimo šventė.
• Skautu "Džiugo” Tunto metinė šventė.
• Naujųjų Metų Balius, Camberwell Civic. Centre.
- Ruošia A.L.B. Melb. ApyJ. V-ba.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
’’Gabija” išleido mažytį labai gražios 
išvaizdos sieninį kalendorėli. Virše- 
lis plastikinis dvieju fūšių-vienas su 
geležiniu vilku, kitas su vaidilute 
prie degančio aukuro. Viršeliai dviejų 
spalvų-raudoni ir mėlyni. Kalendorėlis 
labai gražus ir patogus pakabinti ant 
sienos.

***
Mus pasiekė maloni žinia, kad ir 

“Džiugo” tunto stovykla Wonga Parke 
gražiai pasisekė. Jaunimas gražiai 
pašto vykia vo, užsiregistravusių-buvo 
100 skautu,- šių. Stovyklai viršininka
vo Viktoras Adomavičius, mergaičių 
pastovyklei vadovavo v. s-tė v Rasa 
Milvydaitė, skautės ypač pasižymėjo 
pavyzdinga tvarka ir drausme. Sto
vyklą. lankė daug svečių. Neapsėjo ir 
be šposų. Iš po naktinio žaidimo juru 
skautams budžiams buvo nuleista 
palapinė ir virtuvės .sandelis užraky- 
tas. Sargyba pralošė. Stovykla ir 
laužai buvo įdomus. Valio musų jau
nimui! ***

Melbourniškiai Naujus Metus 
sutiko labai šauniai. Gražioje salė
je gražiai apsirengę 600 atsilankiusių 
šoko - raitėsi tipiškai “rock and 
roll” kapelai grojant. Tik Apyl. 
V-bos pirmininkas ir kiti V-bos na
riai parėjo namo apkurtę nuo pašėlu
siai garsios muzikos ir nuo daugybės 
valso ir tango mėgėjų nusiskundimų.***

Vaidas ir Irena Stankūnai iš 
Brisbanės lankėsi kalėdinių atostogų 
metu Sydnejuje. Pabėgo nuo didelių 
QLD’o pbtvinių, bet ir čia Sydnejuje 
lietaus netrūko. Ponai Stankūnai ap
lankė Sydnejuje savo pažįstamus, 
Sydnejaus Lietuviu Klubą ir Lietu
viškas pamaldas Lidcombėje, išvyko 
atgal ^Brisbane tikėdamiesi kad keliai 
jau bus pradžiūvę ir nereikės plaukti 
su mašina. Sėkmingos kelionės.***

Meiliūnu, kaip,anksčiau buvo parašyta). Nuotraukoje iš k. į d. matomi A. Lau
kaitis, Bartkevičienė, Juzienas, Henrikas Meiliūnas, V. Juzienienė, dr. Lukše, 
Agnė Lukšytė - Meiliūnienė, V. Miniotas, T. Skrinskienė, V. Skrinska, Ratie-- 
nė ir A. Janavičius. Nuotrauka V. Miniota.

LIETUVIU SODYBOJE - ENGADINE
Grąžus. pavasario rytas, saulutė 

savo spinduliais nušvietė ketųrius 
gražius lietuviškus pastatus su astuo
niais atskirais puikiai Įrengtais bu
tais, kuriuose jau yra apgyvendintos 
septynios lietuviškos šeimos, pavargu
sios nuo ilgos ir sunkios gyvenimo 
kelionę^, gražįame, Engadint; miške
lyje. Čia paukštelių Čiulbesys, kuka- 
barų nepaprastai skardus, juokas, kas 
rytą" atgaivina pavargiišias lietuviš
kas sielas ir prikelia dienos gyveni
mui .

' Čia įsikūrusios šeimos ir pa
vieniai asmenys susiranda sau kas
dieninio judraus gyvenimo darbą,puo
šiant takelius ir pašalius gražiomis 
gėlėmis, tarp jų matoma lietuvišką 
nitą, gvaizdikėlis ir kita lietuviška 
gėlė. Vietoje vaisifiėdžių. linguoja 
palenkę., galvas seni eukaliptai ir jau
nos atžalos. Vienur kitur ant medžio 
šakos spokso akis išpūtęs driežas 
arba saulėje šildosi margaspalvė 
plaštakė.

Vėjelis šlamena medžio lapelius 
- švelniai linguodamas jo plonas ša
keles, lyg tyčia pasamdytas nemato
mas tarnas, kuris beperstojimo vėdina 
<Ha poilsiui atkeliavusius tautiečius.

Pro vartus įvažiuojant, nepapras
tai gražiai plasnoja, aukštai iškelta 
tarp dviejų eukaliptų lietuviška tau
tinė vėliava.

Nuo pat ankstyvaus šeštadienio 
ryto - 29 gruodžio. - kitaip sakant,

Jau kalbama Sydnejuje, kad 
Vasario 16-ją_ švęsime gražioje 
Bankstown Civic salėje, Apylinkės 
Valdyba organizuoja programą, meni
nėje dalyje žada būti staigmenų. 
Lauksime smulkesnių informacijų.

***
Gruodžio 23 d. Melb. Čiurlionio 

diskusijų klube susirinkime buvo 
rodytos įdomios dokumentinės fil- 
mos apie rašyt. Mykolaitį - Putina, 
J. Simonaitytę ir ’’Senuolių godos’*. 
Žadama ateityje jas parodyti publi
kai. Ten nutarta paremti AL B Krašto 
V-bos vajų spausdinimo mašinoms 
įsigyti ir surinkta apie S50.00.***

Š.m. vasario 10 d. sekmadienį, 
Sydnejaus L. Klubo patalpose ren
giamas viešas pokalbis tema: Lietu
viškas švietimas ir auklėjimas dabar
tinėse sąlygose.***

A. Katalikų Federacijos V-bai 
pradedant buvo išsiaiškinta ir susi
tarta su australų Sv. Jono parapijos 
klebonu dėl mokyklos patalpų. Rezul
tate Melboumo lietuvių sekmadienio 
mokyklai patalpos bus ir toliau nuo- 
muojamos-

***

Praeitą, savaitę lankėsi iš Ade
laidės Mindaugas Mauragis ir iš Mel
boumo ( Algis Bulokas Sydnejuje. 
Aplankė skautu stovykla, Sydney 
Lietuvių Kluba( ir Sydney čperos na
mus, ypač jiems, krito į akis Sydne
jaus nauji pastatai ir miesto pagražė- 
jimas. Džiaugėsi naujais klubo na
mais ir senomis pažintimis - aplankė 
dr. G. Kišoną Newcastelyje, R. Daukų 
Canberroj ir kitus savo draugus.***

Naujųjų 1974 Metų išvakarėse,! lietu
višką Sodybą, pradėjo rinktis" Soc. 
Globos darbščios bitelės su savo 
vyrais ir kitais padėjėjais p.p. Kabai- 
lienė, Deikienė, dr. Jarembauskienė, 
Maksvytiene ir kitos narės, prisikro
vusios savo mašinas skanių tortų, 
dešrelių ir kitų skanėstų su gaivinan
čiais šaltais gėrimais.

Netrukus išdygo ir palapinė 
Sydnejaus Apylinkės pirmininko p. 
Maksvyčio pastangomis, kuriam padėjo 
ir ten apsigyvenęs mūsų B-nės nepa
prastai darbštus spaudos platintojas 
Povilas Alekna, o darbščiosios bite
lės susinešė 'maisto išteklius kuriais 
vėliau pavaišino čia įsikūrusius gy
ventojus - tautiečius ir atvykusius 
svečius, aplankant Lietuviška Sody
bą, kurių susirinko geras pusšimtis.

Mieli Sodybos gyventojai su meile 
ir su šypsena sutiko mus kaip bran
gius svečius ir aprodė savo poilsio 
namelius, pasiruošę kiekvieną lanky
tojų pavaišinti tai stipresniu tai šal
tesniu gėrimu ar gabalėliu puikaus 
torto. Iš jų nei vienas nepasiskundė 
savo nedatekliais bei vargais ar ne- 
galiavimais, bet prašė nepamiršti ir 
tankiau juos lankyti kiekviena proga.

Bendras Įspūdis gautas, kad 
Lietuviškoj Sodyboje apgyvendinti 
mūsų tautiečiai ilgesniam poilsiui 
yra patenkinti savo gražiu kampeliu 
ir ramiu gyvenimu.

V.M.
***

1673 m. Padėkojo vyskupui už atvy
kimą ir dalyvavimą šiose iškilmėse. 
Pakvietė dr. A. Stepana. būti vadovu 
šios puotos. Po to kalbėjo Federaci
jos pirm. V. Laukaitis, ALB Krašto 
Valdybos pirm. V. Neverauskas ir 
vyskupas P. Kennedy, kuris šiltai 
atsiliepė apie lietuvius ir pabrėžė: 
“Yra labai svarbu, kad lietuviai imi
grantai laikytųsi savo kalbos, tradi
cijų ir papročių. Dievas tegul laimina 
jus” - baigė jis savo kalbą.

Solistė G. Vasiliauskienė padai
navo • Prapuoliau močiute ir Žinau 
aš dainą. vieną... Solistė susilaukė 
ilgu plojimų. Po to dar dainavo kun. 
P. Butkus ir kun. Petrauskas, broliu
kas ir sesutė (7-9 m.) iš Melboumo 
Virginija ir Arūnas Bruožai, padainavo 
kelias liaudies daineles ir susilaukė 
publikos simpatijos - gausių katučių.

Pietūs praėjo labai draugiškoje 
ir šiltoje nuotaikoje.

Vakare buvo jaunimo talentų 
vakaras, kuriame buvo pakartotas 
Meškiukas Rudnosiukas, anksčiau 
pastatytas mokyklos mokslo metų 
užbaigimo proga. Režisavo E. Var
nienė ir dainas paruošė Č. Paliulie- 
nė. Veikalėlis buvo įspūdingai pasta
tytas ir malonus pasižiūrėti kiekvie*: 
n am. Solo šoko Asta Vaičaitytė, 
choreografija Reginos Plokštytės - 
Vaičaitienės. Deklamuoja Lina Jab
lon skaitė, pianinu paskambina Regina 
Pranskunaitė, originaliai padeklamuoja 
Rita Rupinskaitė Katinėlis ir Gai
dys K. Kubilinsko. Arūnas ir Virgini
ja Bruožiai padainuoja tris liaudies 
dainas. Laisvės Lietuvai—Pr. Pus- 
dešrio deklamavo Saulius ir Sietynas 
Kubiliai. Savo rimtu ir sunkiu turiniu 
nelabai derinosi prie lengvos ir vai
kiškos programos. Pianinu Loreta Al- 
seikaitė paskambino sonatą W.A. 
Mozart ir nokturna F. Chopin, Ramu
nė Varnaitė nuotaikingai pašoko ba
letą Audėjėlę.

Jaunimo talentų, vakaras praėjo 
su pasisekimu, gausiai dalyvavo ir 
parėmė publika, jaunieji taip pat 
turėjo kuo pasidžiaugti.

Paskutinę suvažiavimo dieną, 
buvo svarstomi Tėviškes Aidų fihan 

sinė padėtis
Po pietų kun. Pr. Vaseris'skaitė 

paskaitą apie išeivių religinę būklę.
Tenka pasakyti (Žad AL Katalikų 

Federacijos XI suvažiavimas praėjo 
gerai su pasisekimu, taikingoje dva
sioje.

Federacijos valdyba perrinkta ta pati.
A.Kelmietis***

A.L. KATALIKU FEDERACIJOS 
XI SUVAŽIAVIMAS

Praeitų metų gruodžio mėn. pa
baigoje įvyko A.L. K at. Federacijos 
XI suvažiavimas Adelaidėje. Suvažia
vimas prasidėjo šeštadienį, gruodžio 
29 d. vėliavų pakėlimu ir pamaldomis. 
Suvažiavime dalyvavo 7 kunigai ir 
63 atstovai. Suvažiavimą pasveikino 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
V. Neverauskas. Darbo posėdžiai 
vyko darbingai ir sklandžiai. 3 vai. 
p. p. dr. A. Stepanas skaitė įdomią 
paskaitą, kurioje nagrinėjo šių die
nų jaunimo religinį nusiteikimą, bei 
nutolimą nuo religijos ir to priežas
tis. Paskaita sukėlė diskusijų. Tos 
pačios dienos vakare įvyko literatū
ros, dainos, muzikos ir šokio vakaras. 
Su savo kūriniais pasireiškė A. Skirką, 
Juozas Mikštas, Marija Malakūnienė, 
Pr. Pusdešris. Įdomią poezijos pynę 
paruošė Pr. Pusdešris iŠ neseniai 
Marijos Slavėnienės išleisto eilėraš
čių knygos “Nežinomi keleiviai”, ir 
Viktoras Baltutis - feljetonu. Su dai
nomis pasirodė Paulius Rūtenis, jam 
akomponavo Rasa Kubiliutė. Padai
navo tris dainas: Tris dienas, tris 
naktis, Upei ir Aš norėčiau - B. Zabie
los harmonizuotos. Antroje dalyje 
padainavo: Oi Kas? Muz. St. Šim
kaus. Bemuželi nesvaliok - muz. M. 
Petrausko, Arija iš operos “Gražina” 
muz. J. Karnavičiaus.

Muzikoje pasireiškė R. Kubi
liutė, paskambino - Rapsodija Op 
118 Nr. 4 Bramso. Baletą pašoko Re
gina Smaliorytė ir Alex Ilyn, šokio 
choreografija Reginos Plokštytės—- 
Vaičaitienės.

Vakaras praėjo su pasisekimu, 
atsilankė daug žmonių ir visi progra
mos dalyviai buvo įdomūs ir kūrybingi.

Sekmadieni, gruodžio 30 d. Kon- 
celebracinės Mišios, kuriose daly
vavo Adelaidės Archivyskupijos pagel- 
bininkas vyskupas P. Kennedy. Pa
maldų metu giedojo solo G. Vasiliaus
kienė Budriūno • Malda ir Luzzi - 
Avė Maria.- Bažnytinis choras vadovau
jamas N. Masiulytės pagiedojo Bikul- 
čiaus Kalėdų varpai, štrolios - Auko
jimas ir kt.

Po pamaldų parapijos salėje-įvyko 
iškilmingi pietus. Dalyvavo apie 200 
žmonių. Klebonas kun. Spurdi s MC 
kalbėdamas priminė, kad šiandien 
Marijonų Kongregacija švenčia 300 
m. sukaktį nuo įsikūrimo ir jam tai 
malonu, kad ši didelė sukaktis su
tapo su Federacijos suvažiavimu. 
Kongregaciją įsteigė- St. Papcinski

Palanga. Travel

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ, BIURĄ

644 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR ĮVAIRIU. ATOSTOGINIU TURU BEI EKSKURSIJŲ PO
PACIFIC SALAS.' SKAMBINKITE TEL. 26 3526

RAILWAY PDE.

L ETUVIU.LAIDOJIMO BHJRAS 
FUNERALS GF DISTINCTION PTY. LTD.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 12-5393. Veikia visas 24 valandas per parą.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAMALDOS W0LL0NG0NGE

Sausio 27 d. sekmadieni, lietu
viams pamaldos įvyks St. Francis 
koplyčioje 5 val.p.p.

Kun. P. Butkus
***

PERTHO KRONIKA
( Suruošta Kalėdų eglutė musu 

mažiesiems praėjo su dideliu džiaugs 
mu. Kalėdų senelis apdovanojo visus 
mažuosius dovanėlėm. P. Geležytė 
pašoko kelius baleto šokius, kurie 
buvo palydėti su dideliu plojimu. 
Nuoširdus ačiū ne tik p. Geležytei 
bet ir jos tėveliams. A. Paščekaitė 
ir’ A. Plučaitė padeklamavo, o mūšy 
mažieji, vadovaujami p. S. Fran'caitės, 
pašoko kelius šokius. Esame dėkingi 
visiems programos dalyviams o taip 
pat ir visiems kitiems atsilankiusiems 
į eglutę.

Ačiū p. Sakalui už dėže saldai
nių, kuri buvo skirta jaunuoliui - lei 
gerai mokančiam • čiai lietuviu kal
bą.

Nauji Metai buvo iškilmingai su
tikti Hamersley salėje, tikimės kitais 
metais vėl kartu sutikti 1975 m.

Nepriklausomybės Tautos minė
jimas įvyks didž. Leederville salėje 
vasario mėn. 17 d. 2.30 vai. p.p.

Lietuviškai spaudai paremti 
ruošiamas balius š.m. balandžio 20 d. 
7.30 vai. didž. Leederville salėje. 
Visi lietuviai kviečiami kuo skaitlin- 
giau dalyvauti visuose parengimuose.

Valdyba***

SUTIKOME NAUJUOSIUS METUS
Melboumiškiai sutikti Naujuosius 

Metus gausiai rinkosi į puošnią, Cam
berwell Civic Centre salę su savo 
svečiais kitataučiais. Už šio Nau
jųjų Metų sutikimo baliaus suorganiza
vimą sveikintina Apyl. V-ba, gi budi
moms valdyboms - didelė pareiga šią 
puikią sale, išlaikyti Melbourne lie
tuvių rankose. Kartą praradę ją, vargu 
ar įstengsime atgauti, žinant, kad 
tokių salių Melbourne yra didelis 
trūkumas.

Malonu buvo matyti, kad Į sį 
balių rinkosi visi—ir senimas ir jau
nimas, kurio buvo tikrai apsčiai, kaip 
niekad anksčiau. Muzika, jaunųjų 
pasitenkinimui, buvo gera ir “netingi- 
niaujanti”, taigi šokio sūkurin traukė 
visus. Gal kartais mes , vyresnio
sios kartos baliaus dalyviai, ir pasi
gedome mūsų amžiui tinkamų ir mėgia
mų valsų ar' žavių tangų... Nežiūrint 
to," stengėmės įmantriais judesiais 
sekti ir nepasiduoti jauniesiems, o 
matydami spindinčius jų veidus, patys 
džiaugėmės jų džiaugsmū.

Baliaus vakarienė buvo labai 
gera, o prisiminus kitur tokia pat 
proga patiektąją-1*karališka”.

Palydėdami senuosius ir sutik
dami naujuosius metus, po trumpo Apyl- 
pirmininko p. Vyto Strauko sveikinimo, 
f alingai sugiedojome Tautos Himną, 

ampano bonkoms šaudant, taurėms 
putojant, sveikinome vienas kitą 
linkėdami sveikatos, džiaugsmo ir 
laimės. O bucinių, bučinių!...

Kas gražu - tai gražu! Visi tik 
džiaugėmės tuo. Tačiąu, gaila, puikus 
baliaus atminimas sudrumstas pasi
taikiusiais nesklandumais, todėl 
ateityje stenkimės jų nebepakartoti.

Skaitytojams: Sveiki sulaukę
1974-jų metų! Sveikatos, džiaugsmo ir 
laimės!

linki I.G.A.***

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUROPIEUŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 - 350 asmenų 
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS
TELF: 709 - 3749,709 - 2018

• ■ • ■ b , • " ■ ■
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PAIEŠKOJIMAI

Paieškomas Albinas KUTKA 
(uteniškis) -Jis arba apie jį žinantieji, 
prašomi atsiliepti adresu: Stasys 
Predkelis, 6834 S. Rockwell St. 
Chicago. Ill. 60629 U.S.A.

***
JONAS INDRIŪNAS anksčiau 

gyvenęs Australijoje N.S.W. prašomas 
atsiliepti.

Paieško Petras Dailydėnas gyv. 
Lietuvoje Panevėžy, Šermukšniu g-vė 
66.

NEWCASTELIS
Tradicinis Kalėdų Pobūvis ir Kalėdų 

Eglutė Vaikams.
Bendras Kalėdų Švenčių proga 

pobūvis ir kartu Kalėdų Eglutė, vai
kams, kurią rengė Apylinkės Valdy
ba. buvo vėl vienas iš pavykusiu 
valdybos, parengimų.

Kalėdų seneliš p. Petras Leona
vičius ir šį karta pradžiugino vaikus 
savo pasirodymu'' ir apdovanodamas 
asmeniškai kiekvieną dovanele. Dalis 
vaikučių atsilygino 4 padeklamuodami 
gražiai lietuviškai (ypač gražiai pa
sirodė p. Ankų sūnūs, svečiai iš 
Sydnejaus).

P. Zina Zakarauskienė, dukrai 
Valei palydint gitara, pravedė sutarti
nes vaikų daineles ir taip pat išju
dino ir suaugusius sudainuoti porą 
kalėdiniu, dainų. Ji taip pat daug triū
so įdėjo4" supirkdama vaikams kalėdi
nes 4 dovanas ir gražiai supakuodama 
asmeniškai užvardintus pakietėlius.

Visada energinga ir be didelių 
prašymų prisidėdama,p. Birutė Gaspa
ram enė' parūpino eglutę labai turtin
gai ją išpuošdama, kurios žvakučių 
šviesu žaismas primine ir suaugu
siems" Kalėdų nuotaikas Tėvynėje, 
vaikystės dienose.

Keletas australu šeimų taip pat, 
atsinešė savo vaikams dovanų pakie- 
tėlius, išvyko labai patenkinti ir 
dėkingi mūsų draugiškumu.

Tradicinis Kalėdų Pobūvis duoda 
progos visiems pasisveikinti su šven
tėmis, o mūsų vaikučiams palieka 
gražius prisiminimus, kurie neabejo
tinai padės jiems ir beaugant prisi
rišti arčiau prie mūsų bendruomenės.

***
Lietuviškos pamaldos

Antrą Kalėdų dieną kun. P. Martū- 
zas Įąikė gražias lietuviškas pamal
das Sv. Lauryno katalikų bažnyčioje 
Broadmeadow.

Newcastelio Choras lietuviško
mis giesmėmis padidino šventą Kalė
dų nuotaiką , užvainikuodamas savo 
koncertą p. Z. Zakarauskienės “Nu
rimk širdie tamsoj klajojus, šventa 
naktis tau laimę neša”.***
Liūdesys p. Stasio ir Corlettes Žuku 
šeimoje

27.12.1973 staigiai mirė Corlet
tes motina Sadie Irene Bourne. Apy
linkės . lietuviai visada džiaugiasi 
p. C. Zukienės draugiškumu ir mielu 
prisidėjimu lietuvių gyvenime kilniu 
ir ištikimu parėmimu savo vyro Stasio 
lietuviškos bendruomenės darbuose 
ir choro veikloje.

Gražus būrelis lietuvių atvyko į 
gedulingas pamaldas anglikonų koply
čioje ir palydėjo velionę į" Beresfield 
krematoriumą, kartu su gausiai čia 
dalyvavusiais giminėmis ir draugais.

Visus dalyvavusius lietuvius - 
St. Žukas po laidotuvių pakvietė į 
savo namus atsivėsinti.***
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ŠOKIAI!
Šeštadienį 8-12 vai. vak.
Sekmadienį 6-10 vai. vak. ,' '

Puikus 4 asmenų orkestras gros pagal jūsų pageidavimus.
Pirm. • Ket. 4.00 - 10.30

KLUBO VALANDOS Vai. Vak.
Penktadieniais 4.00 - 12.00 

Vai. Vak.
Šeštadieniais 12.00 - 1.00

Vai. Ryto.
Sekmadieniais 12.30 - 10.30

Vai. Vak.
DĖMESIO NARIAMS. Prašome narius atkreipti dėmesį , kad 

nepilnamečius (žemiau 18 metų, ypač 
vaikus) galima atsivesti į klubo valgyk
lą nario globoje tik valgyti. Valgykloje 

vienų vaikų palikti negalima.
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Nauju Metų Sutikimas
Newcastelio Pabaltiečių Komiteto 

surengtas tradicinis Naujų Metų suti
kimas - balius Tyrrell Hali salėje, 
sutraukė ne tik vietoje gyvenančius 
pabaltiečius į šį linksmą ir nuotaikingą 
vakarą, bet ir daug is” tolimesnių vietų 
beviešėjusių čia Newcastelyje giminių 
ir pažįstamų. Skaitlingos šeimos ir 
draugų " tarpe ^matėsi Algis Ulanas 
atskubėjęs į sį balių iš ką tik nusi- 
leidusio lėktuvo iš South Afrikos, kur 
jis jąu antri metai mokytojauja.

Šokių sūkuriuose matėsi žilagal
viai, ūsuoti, barzdoti, ilgaplaukiai, 
šaunios ponios, tėvdi, grakščios duk
ros ir vikrūs sūnūs - visa jaunoji 
karta su savo draugai s._ Neveltui 
N.P.K. pirmininkas Alf. Sernas ati
darydamas balių pasakė •“Šiomis die
nomis populiari kalba apie generacijų 
bedugnę nepasitvirtina mūsų tarpe”.

Spontaniškame metų pasikeitimo 
momente - 12 vai. - nebeliko sėdinčių 
prie turtingai apkrautu, gėrybėmis sta
lų, o visi įsitraukė į dinamišką šokių 
verpetą. Stebėtojas įgal būt zneklysta 
pasakydamas, kad šokančių tarpe 
matėsi . p. A. ir D. Bajaliai ir kiti 
pastebėti pirmą kartą Newcastelio 
istorijoje.

Svečių daugumą sudarė lietuviai, 
gi beveik visos estu/šeimos čia begy
venančios buvo taippat susirinkę. Ma
žokai latvių, nes jų visas jaunimas ir 
didelė dalis” vyresniųjų buvo išvykę į 
Sydney dalyvauti Latvių sąskrydyje 
paminėti Latvijos himno 100 metų su
kaktuves. .

Jau keletąmetųiš eiles rengia
mas čia Naujų Metų Sutikimas darosi 
labai populiarus, duodantis progos 
visiems susieiti - susitikti, palinkėti 
Laimingų Naujųjų Metų. Tuo išvengia
ma apsisunkinimų privatiškuose na
muose z mažuose rateliuose sutinkant 
naujuosius metus • atseit ekonomiš
kiau ir įspūdingiau sutinkami Naujieji 
Metai. ***

Darbštus Apylinkės Valdybos 
vicepirmininkas K. Pauliukėnas su 
žmona ir jaunesniuoju sūnumi prieš 
pat Kalėdas išvyko Į šiaurės Queens
land - Caimsir salas atostogų po išti
sų metų. įtempto darbo, vadovaujant 
“Hitter Homes” Newcastelio skyriui. 
Gražų,gyvą ir negy vąįnventorių paliko 
p. D. Bajalienės globai.

Laukiame sugrįžtant sveikus ir 
gerai pailsėjusius.***

Stasio _ Butkaus maloni žmona 
Meedy prieš Kalėdas sunkiai sirgdama 
praleido keliolika dienų Mater Hospi
tal ir sugrįžo iš" ligoninės pasitaisiu
si, bet dar ilsisi namuose, todėl p. 
Butkų dar nesimatė Naujų Metų Suti
kime, nors juos visada matome 
lietuvių pobūviuose. Linkime svei
katos ir tikime greit pamatyti linksmus 
ir laimingus kaip visada.

***

ATSIUSTA PAMINĖTI
Juozas Tininis, “Laiškai Andro- 

machai”. Romanas laiškais. Prozos 
ir poezijos vertimai. Pomirtinis tra
giškai prieš dvejus metus mirusio ra
šytojo leidinys. Redagavo ir “Žodį 
skaitytojui” paraše Bern. Brazdžio
nis. Viršelį piešė ir grafiškai ilius
travo dail. Alf. Docius. Albumo for
mato, 100 psl. Išleido “Lietuvių 
Dienų” leidykla. 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif. 90029. Kaina 
S4.00. Gaunama leidykloje ir pas 
platintojus.

LITUANISTIKOS DARBAI - LITHUA
NIAN STUDIES III, mokslinis veika
las. Išleido Lituanistikos Institutas 
Chicagoje, redagavo Vincas Maciū
nas. Siame veikale dalyvauja su savo 
darbais: Pranas Skardžius - Lietuviu 
vandenvardžiai su - nt - jų daryba, 
kilmė ir reikšmė; Vincas Maciūnas - 
Dvidešimt septyni Žemaitės laiškai; 
Petras Jonikas - Žemaitė ir bendrinė 
kalba; Petras Jonikas - Keturi Kazi
miero Būgos laiškai; William R. 
Schmalstieg - Several Studies on Old 
Prussian; Rimvydas Šilbajoris - Some 
Structural Principles in the Theatre 
of Kostas Ostrauskas; Petras Joni
kas - Lietuvos studentų pavardės 
XV - XVIII amž. Europos universite
tuose; Julius P. Slavėnas - Lithuanian 
- German Friction Over Klaipeda; 
Bronius Vaškelis - Is Jurgio Baltrušai
čio kūrybos palikimo; Povilas Rėklai
tis • Lietuvos lietuviškosios kartogra
fijos pradžia 1898 • 1917.

Knyga normalaus formato, 307 
pusi. Kaina $10.00, gaunama Litua- 
nistiame Institute 2422 W. Marquette 
Rd. Chicago. II. 60629, U.S.A.
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