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MŪSŲ PUSĖJE TEISĖ

VLIKO MEMORANDUMAS EUROPOS 
SAUGUMO KONFERENCIJOS 

KLAUSIMU.

jiems būtų leista įžygiuoti i Pabalti
jo kraštus ju^nuožiura”.

Pasak memorandumo.
1939 m. Europos dramos

“sekantis 
veiksmas 

įvyko Maskvoje, 1939 m. rugpiūčio 
23 d.”,' kur Molotovas ir Ribbentro- 
pas pasirašė Sovietu-Vokiečių Ne
puolimo Paktą. Prie ^akto pridėtas 
Slaptasis Protokolas 1939 m. rugsėjo 
28 d. buvo pataisytas, priskiriant 
“Lietuvos valstybės teritorija^ SSSR 
įtakos sferai”.

“Stalino^-Hitlerio konspiraciją 
sekė sovietų įbruktu savitarpės su
tarties paktų tarp Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir Sovietu Sąjungos suda
rymas; sovietu kariniu Įgulų i Pabal
tijo valstybių "teritorijas Įvedimas; ir 
sovietu ultimatumai. 1940 m. birže
lio 15-17 d.; nacių daliniams Įžygiuo
jant į Paryžių, gausios Sovietų Są
jungos armijos' pajėgos įvykdė Lietu
vos invaziją. Raudonosios Armijos 
pėdomis į naujai okupuotą šalį atvy
ko sovietų ‘prokunsulas’ V.G. Deka
nozovas. Jis pašalino teisėtą Lietu
vos vyriausybę, surežisavo karikatū
rinius rinkimus, ir įbruko marijoneti- 
ni komunistinį rėžimą ... Visi šie Įvy
kiai tebuvc palaipsnė nelemtojo so- 
viet-naciu Slaptojo Protokolo imple- 
mentacija*’.

Memorandumas primena, kad di- 
Vakarą valstybės, JAV ir 
Britanija, nedviprasmiškai 
agresijos ir nusikaltėliško 
Įjungimo į Sovietu Sąjungą 

Cituojami JAV 'Valstybes 
Sumner Welleso

Pavergtoji lietuvių tauta su gi
liu susirupinimu žvelgia į artėjančią, 
sovietų pasiūlytą, Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferenciją. 
Jų rūpesčiu dalinasi dauguma Rytų 
ir" Vidurio Europos gyventojų. Šiais 
sakiniais prasideda Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto memoran
dumas, pavadintas “Lietuva ir Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencija”. Memorandumas lapkričio 
7 d. pasiųstas Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybėms - 2-jo Pa
saulinio Karo Didžiosios Sąjungos na
riams. Jis taip pat įteiktas Kanados 
bei laisvųjų Europos valstybių vyriau
sybėms, numatomos Konferencijos bū
simiems dalyviams.

Nors pavergtieji lietuviai “gei
džia, kad jų problema būtų išspręsta 
derybų keliu, laisvės ir teisybės 
dvasioje”, tęsia memorandumas, “jie 
negali neprisiminti 1939 m. slapto
sios nacių-sovietų sutarties bei gau
sių karo metu ir pc&Liuių aukšto ly
gio tarptautinių konferencijų, kuriose 
sovietai laimėjo nepaprastai daug, 
tedave tuščias frazes ir veidmainiš
kas šypsenas”.

Po Įžangos seka “Agresijos, oku
pacijos ir nusikaltėliško įjungimo sė- 
brystėje su Hitleriu” apžvalga. Kai 
Miuncheno nuolaidų “Hitleris skubiai 
kūrė savo naująja^ Europa ... sovietų 
vadai nusprendė,^ kad laikas buvo 
palankus jų pačių imperialistinės 
ekspansijos į vakarus planams ... 
1939 m. kovo mėn., kalbėdamas SSSR 
Komunistų Partijos 18-jos Kongreso tiamas pasitikėjimas, kad “komunis- 
delegatams, Stalinas ■ pareiškė, kad 
padėtis buvo pribrendusi “esamųjų 
tarptautinių pažadų ir sutarčių perver
tinimui. Buržuaziniai politikai 
bijosi, kad antrasai imperialistinis 
karas neprivestų prie revoliucijos 
pergalės viename' ar daugelyje kraš
tų”.

“ ... 1939 m. vasarą vyko dery
bos tarp Sovietų Sąjungos ir Didžio
sios Britanijos bei Prancūzijos. Buvo 
tikimasi sudaryti Savitarpės Paramos 
tolesnei nacių ekspansijai sustabdy
ti. Pagrindinė kliūtis pakto pasira
šymui buvo sovietu reikalavimas kad

VYTAS OBELIŪNAS G.L.S.K. "VYTIES” KREPŠININKAS,LAIMĖJĘS 
“SPORTSMAN OF THE YEAR” TITULĄ, GEELONGE, GAUNA TROFEJĄ 
IS “LIŪTU” PIRMININKO.

VAKARU PASAULIO
MOKSLININKAMS TRŪKSTA

DRĄSOS.
Australijoje leidžiamas 

“Science Bulletin” rugsėjo 
m. numeryje patiekia šią. 
žinutę:

Keturi žymūs ir labai drąsūs Rusi- 
sijos mokslininkai ir psichiatrai An
drejus Sacharovas, Andrejus Tverdok- 
lebovas, Valerius Chalidcas ir Igoras 
Safarevičius, prašė Penktąjį Psichia
trų Pasaulio Kongresą pasmerkti So
vietų Sąjungą dėl psichiatrinių metodų 
naudojimą politiniams tikslams. Ta
čiau, drąsus ir idealistai rusų protestuo
tojai nebuvo Pasaulio Psichiatrų orga
nizacijos vadovybės paremti, - jie gy
vendami laisvame pasaulyje yra per 
daug atsargūs, kad pasmerkti Sovietų 
praktiką ir nutarė neduoti jokio oficia
laus atsakymo į protestą. Sovietų vy
riausybė buvo labai nepatenkinta sios 
rūšies protestu, o ypač kai tokie kal
tinimai išeina į platų pasaulį.

***

džiosios 
Didžioji 
pasmerkė 
Lietuvos 
veiksmus. 
Pasekretoriaus 
(1940.VII.23), Britu Užisneio Reikalų 
Ministerio Selwyn Ėloydo (1955.11.17) 
ir kitų pareiškimai bei Europos Tary
bos Patariamosios Sąjungos Rezoliu
cija (1960.IX.29). Pastarojoje išreiš- 

tinei priespaudai nepavyks sutriuškin
ti ju (pabaltiečių - Red) dvasios ir 
tikėjimo laisve bei demokratija”.

Sekančiame memorandumo sky
relyje aprašoma lietuvių tautos rezis
tencija, prasidėjusi bematant po so
vietų invazijos. Tautos pasipriešini
mui palaužti, sovietų vyriausybė ėmė
si masinių išvežimų, areštų ir tiesio
ginio fizinio genocido. Daugiau kaip 
15 nuoš. Lietuvos gyventojų žuvo so
vietų kalėjimuose ir Sibiro arktinių 
sričių koncentracijos stovyklose. 
Jugoslavijos maršalas Tito turėjo 
tą genocidą galvoje, kai jis pareiškė 
1951 m. liepos 29 d.

“Kur šimtai tūkstančių estų, lat
vių ir lietuvių? Kas naikina ištisas 
tautas ir vykdo masines žudynes?” 

Savo siūlomąja Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencija so
vietai vėl mėgins išgauti iš Vakarų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nusi
kaltėliško užgrobimo teisinį pripa
žinimą. Sovietinėje interpretacijoje, 
Europos valstybių saugumas priklau
so nuo dviejų sąlygų: 1. Rytų-Vakarų 
santykių normalizavimo, ir 2. Valsty
bių teritorinio integralumo ir ju sienų 
nepažeidžiamumo.

Pirmąja sąlyga numatomas 2-jo 
Pasaulinio Karo liekanų likvidavi
mas, pasak memorandumo, pasiekti- 
nas visuotinu Europos susitarimu. 
Pastaras ai turėtų įtraukti ir Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai'2-jo Karo metu pa
darytų skriaudų atitaisymą.

Antrosios sąlygos atžvilgiu ypač 
tinkamas šis Winston o S. Ciurčilio 
pareiškimas:

“Mes niekad nepripažinome Ru
sijos 1941 metų sienų ... Jos yra ag
resijos veiksmų ir gėdingo sandėrio 
su Hitleriu padarinys ... Pabaltijo

(nukelta į 5 psl.)

NAUJA A.LB. KRAŠTO TARYBA

A.L.B. Krašto Valdyba, remda
masi A.L.B. Statuto 7 straipsniu, 
skelbia Krašto Tarybos sudėtį rinktų 
atstovu 1973 ir 1974 metams

ADELAIDĖS APYLINKĖS-D. Dun
da, A. Galatiltis, A. Zamoiskis, J. 
Stačiunas, I. Pocienė, L. Pocienė, R. 
Kubiliutė, B. Straukas, V. Bernaitis.

BRISBANĖS APYLINKĖS-V. Ka- 
ciunas, J. Miškinis.

CANBERROS APYLINKES- A. 
Balsys.

GEELONGO APYLINKĖS - Kun. 
Pr. Dauknys, S. Cesekas, F. Andri
konis.

PABALTIEČIŲ. PASITARIMAS,

S.m. lapkričio mėn. 13. d. ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas V. Ne- 
verauskas su J. Lapsiu, dalyvavo pa
baltiečių vadovaujančių asmenų fede- 
ralinėje 'plotmėje, pasitarime Adelai
dėje.^

Šio pasitarimo metu buvo paliesti 
du klausimai ir padaryta atatinkamos 
išvados.

1. Pabaltiečių laikysena galimo 
valdančios partijos pasikeitimo Aus
tralijoj atveju. Buvo paliesta Austra
lijos didžiųjų partijų užsienio politika 
ir jų užsimotoji linija Pabaltijos Vals
tybių okupacijos reikalu.

2. Greitai įvykstančios Europos 
saugumo konferencijos klausimu buvo 
pasvarstyta kas galima padaryti ir 
kas darytina iš Australijos, kad iškė
lus Pabaltijos tautų laisvo apsispren
dimo teisę.

Mūsų veiksmai turi būti derinami 
su mūsų centrinių organų akcija.

HOBARTO APYLINKES-L. Si- 
manauskas.

MELBOURNO APYLINKES - A. 
Šeikis,1 A. Zubras, J. Pelenauskas, 
A. Bladzevičius, Į. Alekna, A. Matu- 
kevičienė, J. Meiliūnas, A. Ramanaus
kas, J. Antanaitis, K. Prašmutas, A. 
Mikaila, V. Jakutis, J. Kirša, P. Balą 
tutis.

SYDNĖJAUS APYLINKES-A. 
Adomėnas, B. Barkus, A. Baužė, V. 
Bitinaitė, V. Deikus, I. Jonaitis, D. 
Kairaitis, J. Maksvytis, A. Migevi- 
ęius, V. Simniškis, B. Stašionis, V. 
Šliogeris.

PERTHO APYLINKES-J. Petru- 
kėnas, V. Valiukeniene.

NĖWCASTDĖS APYLINKĖS'A. 
Šernas,

Be šių rinktų, atstovų, pagal 
A.L.B. Statuto 7 straipsnį, į Krašto 
Tarybą įeina:

1. Atstovai išrinkti į Pasaulio 
Lietuvių Seimą.

2. Krašto Valdybos nariai.
3. Krašto Kontrolės Komisijos 

p-kas arba jo pavaduotojas,
4. Krašto Garbės Teismo p-kas 

arba jo pavaduotojas,
5- Apylinkių valdybų pirmininkai 

arba jų pavaduotojai
6. Seniūnijų seniūnai
Pagal A.L.B. Statuto 10 straips

nį šios Krašto Tarybos kadencija pra
sideda nuo paskelbimo dienos 1972 m. 
lapkričio 27 d. ir šia diena baigiasi 
senosios Krašto Tarybos kadencija.

M. Pocius, 
A.L.B. Krašto Valdybos Sekr.

***
***
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BENDRUOMENINE VEIKLA.

Artėja metų pabaiga. Laikas kaip 
tik žvilgterėti i netolimą praeitį kas 
per metus padaryta ir kas yra daroma. 
Pervertęs “Mūsų Pastogės” numerius 
tiesiog nustebau pamatęs kokia tebė
ra gyva ir veikli mūsų bendruomenė. 
Kiek tu įvairių pranešimų apie organi
zuojamus minėjimus, parengimus, va
karus, iškylas ir kitokius subuvimus. 
Visur Įdėta darbo, meilės, pasiauka- 
vimo, visi dirba gera valia, kad tik iš
laikyti gyvą bendruomenę.

Be šio normalaus ir Įprasto gy
venimo, šie 'metai yra mums dar ir 
ypatingi, jie mums yra Jaunimo Me
tais. II-sis PLJ Kongresas išjudino 
ne tik jaunimą, bet ir senimą. Reikėjo 
visiems padirbėti organizuojant iš- 
vyka4 į kongresą ir tas padirbejimas 
mūsų veiklą žymiai sustiprino. Džiau
giamės kad mūsų jaunimas gražiai 
reprezentavo Australijos lietuvius 
tiek pačiame kongrese tiek sporto 
aikštėse. Tikimės kad šio didelio 
darbo rezultatai greitai pasirodys 
mūsų bendruomenėje.

Negalime pro sali praeiti nepa
minėję Studijų Dienų Melbourne, ku
riose ypač aktyviai pasireiškė mūsų 
jaunimas su paskaitomis ir diskusi
jose ir specialioje jaunimo konferen
cijoj. Beveik visi referatai buvo M.P. 
atspausdinti ir plačiai paskleisti vi
suomenėje.

Baro-Stankaitytės koncertai su
judino visus Australijos lietuvius, 
visose didesnėse kolonijose buvo pa
vyzdingai suorganizuoti koncertai ir 
priėmimai. Daug reikėjo darbo įdėti, 
bet uz'tai išgyvenome ir tautinį pasi
didžiavimą ir džiaugsmą ir išgarsi
nome savo bendruomenę.

Ir politinėje srityje šiais metais 
daugiau padarėme kaip bet kada. Lie
tuvoje pasireiškus laisvės prasiver
žimas ir tragiški įvykiai gyvai ir jaut
riai atsiliepė musu bendruomeneje. 
Tuoj pat iššaukė demonstracijas ir 
protestus. Visuose didesniuose mies
tuose buvo suorganizuotos demonstra
cijos: Adelaidėje, Melbourne, Sydne- 
juje, po kelis kartus,. Perth’e - viena. 
Demonstracijos praėjo gerai suorgani
zuotos ir palyginti nemažai dalyvavo 
lietuviškos publikos. Sąryšyje su Įvy
kiais buvo nemažai pareikšta protestų 
ir surinkta po peticija 3000 parašų. 
Parašai ir dabar dar renkami.

Čia ypač tenka pažymėtįkad 
Krašto Valdyba gausiai lankė kitas 
kolonijas, ypač jos pirmininkas p. V. 
Neverauskas, visos kolonijos buvo 
aplankytos, kitos po kelis kartus. Tas 
turi didelės reikšmes bendruomenės 
gyvenime. Gyvas ir jautrus susitiki
mas su Krašto Valdybos nariais su
artina žmones, padeda daug dalyku 
išsiaiškinti ir kelia ūpą dirbti.

Čia tik dali suminėjus tos veik
los, visai nevardindamas parapijų, 
namų, klubų, moterų draugijų, jaunimo 
organizacijų ir kitų pasireiškiančių 
veiksnių, tačiau ir tas nepilnas vaiz
das pakankamai parodo, kad mūsų 
bendruomenė yra gyva ir kad vadovybė 
veikli ir darbšti.

Jei kas yra neįsitraukęs į šią 
šakotą bendruomenės veikiamas tik 
parodo savo bloga valia.

* ‘ am.

SKAITYTOJU. DĖMESIUI
Yra įprasta kiekvienais metais 

su Kalėdomis ir Naujais Metais pa
sveikinti savo draugus, klijentus pa
žįstamus ir t.t.

Prašom? norinčius pasveikinti 
su Šventėmis atsiusti redakcijai 
tekstus iki gruodžio mėn. 11 d.

_______ Red.
—■ Teisingumas tai lyg šiau

rės žvaigždė: ji būna vietoje, o 
aplinkui ją viskas sukasi.

— Konfucijus.
Mūsų Pastogė Nr. 47. 1972.11.27 psl. 2.

Ą.L.B. Garbės narys ANTANAS 
BAUŽfe švenčia 75 metų gimtadienį 

savo sodelyje anūkų tarpe, iš k. i d. 
Vivianna, Antanas/Mykolas ir Gre
gory trūksta Adrian.

ANTANAS BAUŽE 75 METU,

Antanas Baužė mūsų bendruo
menėje labai gerai visiems pažįsta
mas žmogus. Visuomeniškas, judrus, 
visiems pasirengęs padėti, geros nuo
taikos, niekados jo nemačiau susirau
kusio, išididaus, todėl visų mėgsta
mas, visų gerbiamas. Jo visuomeniš
koji veikla yra šakota, jis geras or
ganizatorius, nors ir ne profesiona
las, bet geras žurnalistas, jis su sa
vo ponia Ona daug dirba ir socialinė
je srityje. Nevargina jo nei ligos, 
nei senatvė, tebedirba kaip dirbęs 
lietuviškoje dirvoje, ne kiek nepail- 
sęs, nepavargęs. Toks jis atrodo 
šiandien sulaukęs 75 metų amžiaus.

Antanas Baužė gimė 1898 m. 
lapkričio mėn. 26 d. Ringių kaime, 
Tauragės apskrityje. Antanas buvo 
aštuntas vaikas šeimoje. Gražiai ir 
sveikai užaugęs gražioje Žemaitijos 
žemėje ’ , 1919 m. pirmuoju Lietu

LPL Gyd. S-gos pirmininkas su Melbourne gydytojais, iš k. į d. Melbour
ne gydytojų D^jos pirm. Dr. K. Zdanius, svečias iš Amerikos Dr. A. Stankus, 
Dr. E. Patrikaitė-Šurnienė, ILPLG S-gos pirm. Dr. Ferdinandas, Vytautas Kau
nas, dantų gyd. J. Petraitienė. Stovi Dr. Zigitas Martinkus, Dr. Įz-Kaunas, 
Dr. V. Didžys, Dr. Bernardas Jarašius ir dantų gyd. Arūnas Staugaitis.

PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU. 
SĄJUNGOS PIRMININKAS 

AUSTRALIJOJE.

Pereitą savaitę Naujoje Zelan
dijoje, Melbourne ir Sydnejuje lankė
si su amerikiečių daktarų ekskursija 
Dr. Ferdinandas Vytautas Kaunas 
(Kaunackis) su žmona Vanda (Galmi- 
naite) ir Dr. Antanas Stankus iš Či
kagos.

Dr. F. Kaunas yra šiuo metu Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininkas. Be įvairių kitų pareigų 
lietuvių veikloje jis yra Cicero miesto 
sveikatos vedėjas (commissioner).

Tikrasis Dr. Kauno kelionės 
tikslas, jo paties žodžius pakarto
jant, buvo aplankyti, susipažinti su 
Australijos lietuviais gydytojais, pa
raginti susiburti į gydytojų draugi
jas. Tų draugijų veikla neturėtų ap
siriboti vien tik profesinėje ar so
cialinėje plotmėje. Gydytojų draugi
jos turi didesnę paskirtį*, būtent 

vos kariuomenės s'aukimu buvo Įjung
tas i karių eiles. Kariuomenėje ištar
navo" 11 metų. Taigi karys iš pašau
kimo. 1927 m. vedė Ona Vyšniaus
kaitę su kuria laimingai gyvendamas 
susilaukė Irenos, Antuanętės ir Ro
berto. Dukterys abi jau ištekėjusios, 
sūnus Dr. Robertas apsivedęs. Po
nai Baužės susilaukė gražių anūkų 
ir retkarčiais turi progos su Jais su
sitikti ir pasidžiaugti, mat, Irena su 
savo šeima gyvena Canberroje, o Dr. 
Robertas Adelaidėje. Antuąnete ište
kėjusi už architekto H. Sliterio gy
vena Anglijoje.

A. Baužė į Australiją atvyko 
1930 m. ir įsikūrė Sydnejuje. Tais 
pačias metais įstojo ir į Australijos 
Lietuvių Draugiją. Nuo tada Antanas 
pasireiškė kaip visuomenininkas, nes 
jau 1932 m. yra išrenkamas pirminin
ku ir ilgą laiką tai draugijai pirmi
ninkavo. Būdamas arti su lietuviais 
pradėjo rašinėti į laikraščius. Rasė 
į “Triipitą”, “Musų Rytojų”, į “Lie
tuvos Zinias”, Amerikoje - į.“Dirvą”. 
Po II-jo pasaulinio karo, atvykus dau
giau lietuvių į Australiją, jis su J. 
Žukausku sumanė leisti “Mūsų Pas
togę”, buvo šio laikraščio savinin
kas ir leidėjas ir pats nemažai rase 
į. ji įvairiais bendruomeniniais reika
lais.

A.L.D. persiorganizavus į Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenę, A. 
Baužė išrenkamas pirmasis garbės 
narys. Nuo to laiko Antaną mes vi
sur matome kur tik koks nors lietu
vių subuvimas Sydnejuje. Nuolat 
išrenkamas į ALB Tarybą, į Garbės 
Teismą, šiuo metu kaip tik yra Syd- 
nejaus Apylinkės Garbės Teismo pir
mininkas. Neatsilieka savo darbštu
mu ir sugebėjimu ir jo miela ponia 
Ona Bauzienė. Ir taip ši miela šei
ma atsidėjusi lietuvybei gyvena ir 
dirba.

Malonu yra šia proga pasveikin
ti Antaną Baužę sulaukusį 75 metų 
amžiaus ir palinkėti dar ilgo ir pras
mingo gyvenimo besidarbuojant savo 
tautiečių tarpe.

Aleksandras Kelmietis.

Nuotrauka Kun. Vaserio.

ugdyti lietuvybės išlaikymo bei puo
selėjimo darbą.

Sydnejaus lietuvių gydytojų drau
gija, vadovaujama pirmininko Dr. Ir- 
vio Venclovo, surengė lapkričio 15 
d. mieliems svečiams priemimą-va- 
karienę “Le Cordon Bleu” restorane. 
Į šį svečių pagerbimą atsilankė Dr. 
I. Bagdonavičienė, dantų, gydytojas 
K. Bagdonavičius, Dr. V. Barkienė, 
agr. B, Barkus, dantų gydytoja O. 
Grudzinskienė, inž. J. Grudzinskas, 
dantų gydytoja B. Jarembauskienė, 
inž. *S. Jarembauskas, Dr. R. Kava
liauskaitė, _ Dr. A. Renigeris, p. D. 
Renigerienė, Dr. I. Venclovas, p. N. 
Venclovienė, Dr. A. Viliūnas, p. J. 
Viliūnienė, Dr. B. Vingilis, p. T. Vin- 
gilienė. Dėl darbo ar tolimo atstumo 
negalėjo dalyvauti keletą gydytojų.

Dr. Kaunas padarė trumpą prane
šimą apie Pasaulio Lietuvių Gydyto
jų Š-gos veiklą, leidžiamo žurnalo 
“Medicina” pageidavimus bei prob
lemas. Savo žodyje jis paminėjo, kad 
sekantis P.L.G.S-gos suvažiavimas 
bus 1973 m. gegužes mėnesyje Ame-

TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
- LIETUVIU.DIENOS

A. Zubras.

Daug jau metų Kalėdose tuo pa
čiu laiku vyksta mūsų vyriausio ben
druomenės organo posėdžiai ir kartu 
kultūrinė bei jaunimo veiklos progra
ma. Praeita,, t.y. prieš dvejus metus, 
Melbourne lietuvių sugužėjimą “Aidų” 
žurnale (Nr. 2, 1971 pi.) aprašydamas, 
buvau palietęs Tarybos Suvažiavimo 
ir kultūrinių, sportinių .ir studentų 
parengimų susikirtimą. Gana aiškiai 
dėl išskyrimo buvo pasisakę A. Liu- 
binas ir Dr. K. Kazlauskas'. Deja, ir 
šį kartą Lietuvių Dienose Sydnejuje 
tebevyks su tais* pačiais negaLavi- 
mais.

Nemanyčiau, kad Tarybos Suva
žiavimas būtų prasminga visai atskir
ti nuo kitos Lietuvių Dienų progra
mos. Tik tas suvažiavimas turėtų bū
ti pačioj pradžioj, suglaustas į vieną 
dieną, o visas kitas laikas liktų kul
tūriniams parengimams, sporto žaidy-. 
nėms ir studentams. Didžiausios ben
drovės grynai organizacinį darbą at
lieka per vieną dieną, kodėl tad nega
lime mes? Kam tas laiko gaišinimas 
su valdybų ir komisijų atskaitomis 
ir ateities planais? Visa tai gali būti 
paruošta raštu ir iš kalno išsiuntinė
ta Tarybos atstovams- Susirinkimui 
tektų tik patvirtinti. Žinoma, reikia 
mums susitvardyti ir nekalbėti bei 
ginčytis valandų valandas. Ar iš to 
kokia nauda? Tokiu būdu vedant su
važiavimą (vienos dienos ribose), iki 
pietų būtų priimta apyskaitos, o po 
pietų išrinkta A.L.B. Krašto Valdy
ba. Užtektų laiko suglaudus ir bėga
miesiems reikalams. Jei butų koks 
nors specifinis reikalas, tai is kalno 
sudaryta komisija (statuto keitimui, 
M.P. gairėms nutiesti) patiektų siū
lymą, ir jis be didelių kalbų taip pat 
tos dienos bėgyje galėtų būti priimtas.

Jei taip tvarkytumės, tai gal ne
reikėtų skųstis, kad skyrių susirinki
mai negausus, kad sunku kandidatus 
surasti, o svarbiausia, kad jaunimas 
nedalyvauja. Kas jaunų žmonių norės 
sėdėti tris dienas ir klausytis nesi
baigiančių, nesutvardytų, nedalyki- 
nių kalbų? Tai taip priešinga jauni
mui, kuris čia augęs ir įpratęs maty
ti kitaip vykstančius susirinkimus. 
Svarbiausia dar tas, kad beveik visas 
aktingesnis jaunimas dalyvauja kultū
rinėje, sporto ar studentų programoje. 
Ir kaip jiems persiplėšti: butų suva
žiavimo posėdžiuose ar ten, kur jie 
metus ruošėsi, kur jie tarp savų amži
ninkų?

Melbourne, pavyzdžiui, galima 
buvo Tarybos nariais išrinkti bent 
puse iš jaunesniosios, bet subrendu
sios ir mokslo baigusios kartos. Nesu
tiko tačiau, nes kirtosi su ju kitais 
įsipareigojimais. Nedalyvavo todėl 
nei susirinkime, kur tie atstovai bu
vo renkami. Tarybai tačiau atsijau
ninti būtina, nes kitaip ji gali pakvip
ti seniena. O gal jau ir kvepia?

Pasitaiko ir ankstyvaus susenė- 
jimo požymiu: uždarumas tik savai 
minčiai, baime svetimam bei naujy
bėms, o todėl nepakanta kitaip gal ve
jantiems ir taip gausu baisių priešų. 
Ir jaunystė turi siplnybių. Dažnai 
sutinkame paviršutiniškumą, ištver
mės stoka rimtam uždaviniui, blašky
mas!. Idealu, kai organizacijoje apsi
jungia amžiaus patirtis ir patvara su 
jaunatviška drąsa, entuziazmu ir at- 
darumu naujybėms. Dėl to ir rinki
mai. o ne^ skyrimas pagal sąrašinę 
eilę ar amžių.

***

rikoje. Būdamas Melbourne jis susi
tiko su lietuviais gydytojais ir paska
tino juos susiburti į gydytojų draugi
ją. Atrodo, kad melbourniškiai gydy
tojai Dr. Zdanius ir Dr. Staugaitis 
mėgins tai padaryti.

Jaukioje nuotaikoje, besišneku
čiuojant ir darant nuotraukas, greitai 
praslinko tos kelios valandos gerbia
mu svečiu Sydnejaus gydytojų būrely
je."
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SYDNEY LIETUVIU CHORAS “DAINA” SĖKMINGAI KONCERTAVĘS 
SYDNEJUJE LAPKRIČIO 11 D. Dirigentas Br. Kiveris.

"DAINA” TRIUMFUOJA

Daina ir giesmė yra lietuvių, o 
gal ir visų tautų, nuolatinė palydovė. 
Ji, širdies ir jausmų kalba i kiekvie
ną prabildama, padidina džiaugsmą 
šviesiomis dienomis, paguodžia ne
laimėj, palengvina darbo naštą, žy
gyje ir kovoje padrąsina, neviltyje 
paguodžia, ir žadina pasitikėjimą, 
maldoje pakelia širdis į Aukščiausią
jį. Pačiomis tamsiausiomis mūsų tau
tos dienomis jii buvo širdyse ir lū
pose. Ji ir dabar yra. Daina savo funk
cija atlieka Tėvynėje, atliko tremtyje 
ir dabar atlieka emigracijoje. Daina 
mūsų tautinio gyvastingumo viena iš 
išraiškų, palaikytoja ir skatintoja. Dai 
na lydi visus mūsų kultūrinius, tauti
nius pasireiškimus: be jos mūsų veik
los programos būtų nepilnos.

Nenuostabu tad, kad mūsų chorų 
pasirodymai visuomenės yra mėgiami, 
chorai tebejungia nemažus būrius 
dainuotojų, Įtraukia į savo eiles ir 
jaunimo, kai tuo tarpu kitose mūsų 
veiklos srityse mes nesame taip tampė 
riai siejami.

Ir štai š.m. lapkričio mėn. 11 d. 
Sydnėjaus lietuvių ‘“Dainos” choras 
turis jau daugiau kaip 20 metų veiklos 
tradicijas, atžymėjo dar vienerius 
savo veiklos metus puikiu koncertu 
(Auburn). “Dainos” dirigentas muz; 
Br. Kiveris, tęsdamas ankstesnių šio 
choro dirigentų - Alg. Pluko, Kaz. 
Kavaliausko (jau mirusio), darbą, 
inešdamas savo savitą kūrybinį pra
dą ir nenuilstamo darbo meilę, “Dai
nos" choro metines pavainikavo plū
kiu meniniu pasiekimu ir savo muzi
kinio pajėgumo pademonstravimu. 
Koncertas pasigėrėtinas kiekvienoje 
savo dalyje, kiekvienoje detalėje. 
Moterų chorui dirigavo jauna, talen
tinga dirigentė, konservatorijos stu
dentė Zita Belkutė.

Koncerto repertuaras plačios 
apimties ir įvairus - nuo liaudies dai
nų iki sudėtingesnės individualinės 
kūrybos - susidėjo iš 17 numerių. Iš 
jų mišrusis choras išpildė 11, moterų 
ir vyrų - po tris.

Mišrusis choras, susidėjęs is 
virš 50 asmenų, galingas, darnus jun
ginys. Kiekvienoj detalėj tikslus, 
pasitikįs, išraiškingas. Kai kurie 
atliekami numeriai - Broliai lietuviai 
(Muz. J. Siniaus), Anoj pusėj Nemu
nėlio (J. Švedo), Kur namas mus (S. 
Sodeikos), Lietuvio giesmė (Br. Bu- 
driuno) publikos buvo labai jautriai 
sutikti. Publikai reiškiant entuziazmą 
buvo pridėta Vilniuj žydi liepos (K. 
Kavecko muz.)

Du “Dainos” atsišakojimai - 
moterų ir vyrų chorai - pasireiškė ir 
atliktų numerių parinkimo ir jų atli
kimo savitumais. Moterų choro reper
tuaras susidėjo iš švelnių jautrių nu
meriu, jaunos dirigentės p. Z. Bel- 
kutės diriguojamas (akomp. muz. Br. 
Kiveris), gražiai apvaldytas.^ Vyrų 
choras, tiek dainomis tiek jų išpildy
mu , pasireiškė jėga, galingumu. Pub
likai nesiliaujant ploti pakartoti Jū
reivių maršas ir duota priedu - Plau
kia Nemunėlis. Vyrų chorui dirigavo 
Br. Kiveris, o akompanavo Z. Belku
tė.

Pažymėtini kai kurie gražus cho
ro ių koncerto savumai ir naujumai.

Žilgsnis į chorą scenoje - ža
vingas. Vyrų rūbų vienodumas, o mo
terų rūbų savumai ypač pabrėžtini: 
moterų ilgos baltos sukneles, per pe
tį perdėta platoka tautinė juosta, prie
ky nusileidžianti iki suknelės apa
čios. Gražiai pabrėžtas tautinis cha

rakteris. Jei tai originali “Dainos” 
chorisčių idėja, jų išradingumas tik
rai vertas pagyrimo.

Kiekvieno atliekamo numerio turi
nys buvo labai vykusiai perduotas 
klausytojams pranešėjos p. D. Bart- 
kevičienes. Graži, palaikytina inova-; 
cija.

Scena jniosė Alg. Pluko sukurtas 
gėlėmis išpuoštas įrašas “Daina”. 
Visą koncertą įrekordavo p. A. Saka
lauskas.

Koncertas baigėsi triukšminga 
klausytoju pasigerėjimo išraiška. Po 
to sekė sveikinimai. Pirmiausia, Syd
ney lietuvių parapijos vardu sveikino 
ir dirigentui dovaną įteikė - knygą su 
perdėta tautine juostele - kap. kun. 
Petras Butkus: “Musų chorai lyg 
saulėti stulpai tremties dienose. Cho
rai ar tai bažnyčiose ar įvairiuose 
minėjimuose ir parengimuose verčia 
musų s'irdis lietuviškumu plakti ir 
džiugina sielą”. Sveikintojas ragino 
jaunimą papildyti choristų eiles: “Kol 
jūsų giesmė skambės bažnyčioje ir 
daina visur kitur - mes gyvensime”.

Sydney Apylinkės pirm. A. Reis- 
gys pabrėžė: “Daina mus paguodžia 
ir palinksmina - ji turi didelę reikšmę 
lietuvių gyvenime”. Įteikdamas rau
donu gladiolę kaselę p. A. Reisgys 
sveikino dirigentus ir visus choristus 
linkėdamas sėkmės.

"Dainos” choro pirmininkas p. 
Pr. Nagys, padėkojęs publikai uz la
bai gausų atsilankymą, kreipėsi į dir. 
Br. Kiveri, kaip ilgametį “Dainos” 
dirigentą, reikšdamas jam choristų 
ir chorisčių vardu padėką už jo atsi
davimą menui ir kaip to išdava gra
lius choro laimėjimus. Įteikdamas do
vanas p. Pr. Nagys pareiškė - “Kad 
lietuviška daina niekad nemirtų”. 
Daug dovanų buvo įteikta dir. Br. 
Kiveriui, dir. Z. Belkutei, daug pa
rengimo darbe padėjusiam Alg. Plu- 
kui, pranešėjai D. Bartkevičienei. Dar 
nemaža dovanų, neišvardintų gerbėju 
vardu, tiems pat asmenims įteikė 
dvi jaunos choristės - B. Aleknaitė 
ir L. Laukaitytė.

Dir. Br. Kiveris, visada kuklus, 
padėkojo pagerbusiems dovanomis ir 
publikai už atsilankymą.

“Dainos” šventė - drauge ir 
Sydney lietuvių dvasinio pakilimo 
šventė.

Po koncerto - vaišinimasis, šo
kiai, grojant simpatiškai kapelai, 
iki 1 vai. ryto.

J. SI.

Vytautas Straukas, "Klumpakojo” 
Vadovas.

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES 
KRAŠTO- TARYBOS

XHI-sios PAPRASTOSIOS SESIJOS, įvykstančios Sydnėjuje, Niagara Reception 
Lounge, Plantana Arcade, 12 RESTWELL ST., BANKSTOWN

1972 m. gruodžio 28, 29 ir 30 dienomis.

DARBOTVARKĖ

GRUODŽIO 28 - KETVIRTADIENIS
9.00 1. Atstovų registracija

10.30 2. Suvažiavimo atidarymas
3. Prezidiumo sudarymas
4. Sveikinimai žodžiu ir raštu
5. Komisijų sudaiymas-

a) mandatų komisijos tvirtinimas pareigose
b) sveikinimų ir rezoliucijų

6. Vykdomųjų organų pranešimai
7. Pranešimas ir pasisakymai Lietuvių Fondo reikalais

13.00 8. Pietų pertrauka
14.00 9. Diskusijos dėl vykdomųjų organų pranešimų

10. Vykdomųjų organų veiklos apyskaitos ir sąmatos 
tvirtinimas.

11. Vietos nustatymas būsimai A.L.B.
Krašto Tarybos Sesijai

GRUODŽIO 29 - PENKTADIENIS
10.00 12. Jaunimo Kongreso atstovo pranešimas

13. Diskusijos dėl Jaunimo Kongreso atstovo pranešimo
13.00 14. Pietų pertrauka
14.00 15. Vietos nustatymas Krašto Valdybos būstinei

16. Vykdomųjų organų rinkimai
a) Krašto Valdybos
b) Krašto kontrolės Komisijos
c) Krašto Garbės Teismo

GRUODŽIO 30 - ŠEŠTADIENIS
10.00 17. “Mūsų Pastogės” Administracinės Komisijos prane

šimas.
18. “Mūsų Pastogės” Redaktoriaus pranešimas
19. Diskusijos dėl pranešimų “Mūsų Pastogės” reikalais

13.00 20. Pietų pertrauka
14.00 21. Einamieji reikalai ir sumanymai

22. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas
23 Suvažiavimo uždarymas.

Tautinių šokių grupė “KLUMPAKOJIS”, kuri matysime gruodžio men. 
9 d. Sydnejuje.

NESVEIKAS REIŠKINYS.

Pagal A.L.B. statutą Apylinkes 
Valdyba (34) renkama 2 metams. Vis
kas būtų gerai, jei per tai nenukentėtų 
Australijos lietuvio mokestis.

Atsirado pas mus grupė žmonių, 
kurie vienerius metus, kada renkami 
apylinkės valdomieji organai, Austra
lijos lietuvio mokestį moka, o kitus 
metus - kada rinkimų nėra - nemoka.

Ką daryti su tokiais “gudro
čiais”? Manyčiau, kad ateinančiame 
Krašto Tarybos suvažiavime reikėtų 
padaryti nutarimą, ar statuto papildy
mą, kad asmuo gyvendamas toje pa
čioje apylinkėje ir nesusimokėjes dve
jus metus iš eilės Australijos lietuvio 
mokesčio, neturi balsavimo teisės ir 
negali būti renkamas į Apylinkės Val
domuosius organus.

Australijos Lietuvių Bendruomenes
Krašto Valdyba.

To nutarimo nepadarius, jeigu 
dar nėra, tai atsiras tokių pat “gudro
čių” ir kitose Apylinkėse, kurie demo 
ralizuos sąžiningai kas met mokančius 
Australijos lietuvio mokesti, ir tuo 
pačių sumažins įplaukas į Krašto ir 
Apylinkių Valdybų kasas.

S. Skapinskas.
Geelong as.

Mūsų Pastoge Nr. 47. 1972.11.27 psl. 3.
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Regina Plokštytė-Vaičaitienė Baleto 
mokytoja.

REGINOS PLOKŠTYTES BALETO 
MOKYKLOS DEŠIMTMETIS.

1949 m. gegužes 25 d. Regina 
pradėjo lankyti St. Dominick’s cole- 
dža, o kiek vėliau ir Agnes Babiče- 
vos baleto studiją. Tat studiją ji 
lankė iki 1956 m. liepos 27 d., kol 
išvyko į Angliją, Londoną. Londone 
lankė seniai ten žinoma Rambert ba
leto mokyklą (The Rambert Ballet 
School at the Mercury Theatre). Tą 
baleto mokyklą lankė iki 1957 m. va
saros termo. Nuo to : laiko, vasaros 
termui persikelia į Karališkąja. Baleto 
Mokyklą (The Royal Ballet School - 
formerly Sadler Wells School). 1958 
metais ji baigia Karališkąja, baleto 
mokyklą. Baigusi studijas dar gilina 
klasikini baleto meną, pas žinoma Lon
done tualeto meisterę Madame Nordi. 
Nebūdama nei Australijos nei Brita
nijos pilietė, baigusi studijas buvo 
priversta atgal grįžti Australijon, kur 
kurį laiką šoko Borovanskio. o po to 
Australijos baleto kompanijoje. Dar 
kurį laikat Melbourne šoko septintoje 
televizijos stotyje •

1962 metais ji atidarė savo klasi
kinio baleto mokyklą, kurią sėkmin
gai veda iki šiolei.

1964 m. birželio 13 d. ji pirmą 
kartą, savo mokinius išveda į baleti- 
nę sceną “The Fairy Doll” ir “Bal
let Classique”. Toliau kas antri me
tai Melbourne visuomenei rodo savo 
sukurtus baletinius pastatymus.

Taip, 1966 m. rugpiučio 19 d. 
išeina į sceną su - Divertissments/r 
Princess Anitra. - 1968 m. rugpiučio 
30 d. - Demonstration baletas 2 sce
nose ir Bewitched baletas 2 aktuose 
ir prologas. - 1970 m. lapkričio 11 d.
- Buscando ir The Frog Prince dvie
juose, aktuose.-

Šiais metais spalio 31 d. ir lap
kričio į d. penktuoju pastatymu, veik
los dešimtmečiui atžymėti, išeina su
- Hansel and Gretel,2 scenose ir pro
logas; The Little Red Apple ir Sar
dar. - Melbourne miesto centre, moder
niškame A.M.P. Theatrette.

Baletas Jonukas ir Gritutė su
kurtas pagal žinomą pasaka; Pamotės 
noras atsikratyti vaikais, ji'juos išsi
veda į misiją grybauti, su tikslu ten 
paliktu Prieš tai duoda Jonukui duo
nos plutelę, ją maistui. Eidamas Jo
nukas meto duonos trupinius manyda
mas, kad tuo ženklu suras kelia i na
mus. Piktas paukštis sekdamas iš pas
kos sulesa numestus trupinius. Pamo
tė nuvedus vaikus toli į mišką, pa
klaidinus juos palieka. Negeras paukš 
tis suklaidina grįžimą: vaikai pamirs'- 
ta pavojinga^ padėtį ir žaidžia su gry
bais bei gėlėmis.

Kai sutemsta jie sugula į gėlių 
minkšta, šilta patalą, užmiega: sap
nuoja raganas ir angelus. Anksti ry
tą juos pabudina paukštis ir kviečia 
sekti jį. Paukštis nuveda vaikus prie 
namuko, kuris buvo pastatytas iš im- 
berinių meduolių. Vaikai būdami al
kani, pradeda kramsnoti namuko sie
nas. Išėjusi ragana pagrobia vaikus. 
Ji būdama labai alkana, sumanė abu 
užburti imbieriniais meduoliais, to
kiais kokiais yra apstatytas jos na
mukas užburtas vaikais, juos iškepti 
ir suėsti.

Jai pasiseka užburti tik Jonuką. 
Gritutė Įtaria raganos tikslą ir kai 
jai pasako eiti pažiūrėti ar jau ganė
tinai krosnis yra įkaitusi, tai mergai
tė apsimeta nesuprantanti, negalinti 
tai pasakyti. Tai ragana įpyksta, nu
bėga prie krosnies parodyti Gritutei, 
kaip visa tai reikia padaryti. Gritutė

pasinaudodama ta proga, įstumia ra
ganą į krosnį. Tuomet burtai nuo Jo
nuko nupuola ir visi imbieriniai meduo 
liai vėl lieka vaikais; šoka iškilmin
gą šokį su jų išgelbėtojais.

Sekantis baletas - Raudonas 
obuolys -. Tartum būtų biblinė min
tis. Kaip rojuje pirmuosius tėvus su
gundo piktoji dvasia: žaltys Ievą, o ji 
Adomą. Nepaklauso Tvėrėjo, ragauja 
uždraustą vaisių,pasekmė, praranda 
rojų. Baigiasi dabartinių laikų išnai
kinimu kur vi.si žūsta. Tai moderniš
kas baletas. Šoka penki šokėjai.

Paskutinis baletas - Sardar’as. - 
Kalnų tarpeklio stovyklos, Kaukazo 
moterys laukia karžygio Sardar’o grįž
tant iš karo. Jis grįžta su dovanomis, 
mylimoms moterims aiškindamas savo 
garbingą, pergalę. Kartu su kitu karo 
grobiu, parveža rytų šalies belaisvę 
princesę. Parodo jai didelę reikšmę, 
bet tuo princese nepasitiki. Ji pa
reiškia, kad būsianti maloni kitoms 
Kaukazo moterims. Princese buvo la
bai nelaiminga, ji ilgėjosi savo tėvy
nės. Sardarhs stengėsi jai sudaryti 
patogumus bei malonumus ir suma
žinti tėvynės ilgesį.

Rytų šalies kovotojas atvyksta 
išvaduoti mylimos princesės, bet Kau
kazo moterys šokdamos su juo iki jam 
sąmonės nustojant. Dar atvykęs Sar
dar’as paspiria su koja. Princesė pra
šo, kad jis ją paleistų į laisve. Tuo
met Sardar’o mylimoji Asmata pasi
gaili ir sudaro sąlygas rytų šalies 
kovotojui pabėgti su princese. Užtai 
Sardar’as baisiai įpyksta ant Asmatos.

Pirmosios Reginos Plokštytes 
mokinės: Barbara Laskowski, Michele 
Green ir vėlesnės Regina Smalioraite 
ir Deborak Salt, savo šokiu partijas 
atliko - šoko profesionaliai. Visos ki
tos šoke j os, vyresnės ir jaunesnės šo
ko skirtus joms šokius puikiai, pasi
gėrėtinai.

Balete Jonukas ir Gritutė: Grybų 
ir imbierinių meduolių partijose, šo
kusi Asta Vaičaityte, Šokius sušoko

LIETUVIU JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRAS

LJIC IR JO VEIKLA

Jau praėjo vasara^ kuri buvo il
ga ir svarbi lietuvių išeivijos jauni
mo reikalams. Įsisteigė Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga. Tikimės, kad 
ji neužilgo pradės koordinuoti veiklą, 
palaikyti infomaciriius ryšius ir iš
laikyti LIETUVIU JAUNIMO laikraš
tėlį. Truko visuotinės organizacijos 
kuri apimtų visų lietuvišką jaunimą 
ir aiškiai toks informacinis leidinys 
turės būti vienas iš Sąjungos pagrin
dinių atskomybių.LIETUVHĮ, JAU
NIMO jau suorganizuotas laikraštė
lis tiktų ir tilptų Sąjungos rėmuose, 
ir LJIC valdyba laukia to bendradar
biavimo. Tačiau , kol tai įvyks, lei
džiame savo leidinėlį ir toliau.

Norėtumet kiek įmanoma patobu
linti laikraštėlį. Daug kas jau atlik
ta. Daug yra pasikeitę ir turinyje, ir 
organizacine prasme. Laikraštėlyje 
yra keletas visai naujų skyrių: Pa
balti jos Jaunimas, Žinios iš Lietu
vos, Knygos apie Lietuva, Sporto sky
rius ir t.t. Dalis teksto yra anglų 
kalba, kuri yra daugeliui jaunimo pri
einamesnė. Didesnė dalis leidinio 
taipogi paskirta kitų kraštų išeiviams 
lietuviams. Taip pat, Lietuvių Jauni
mas dabar bus siuntinėjamas visiems

Ansamblietei
A.A. ELZBIETAI KAPOČIENEI

staiga mirus, giliame nuliūdime likusiam sūnui ALGIUI, jo žmonai 
Onutei, giminėms ir artimiesiems reiškiame užuojautą ir kartu 
liūdime.

Sydney Lietuvių Meno Ansamblio 
Dirigentė ir Ansambliečiai.

Reginos Plokštytes Baleto Mokyklos mokinės, šokusios Baletiniame pa
statyme š.m. spalio 31 d. ir lapkričio 1 d.

temperamentingai, grakščiai ir gra
žiai.

Choreografija, visuose baletiniuo- 
se pastatymuose, Reginos Plokšty- 
tės.

Hansel and Gretel - muzika: Bi
zet. Dekoracijos ir kostiumai Barba
ros Laskowski. The Little Red Apple 
muzika: Osibisa.

Sardar muzika: Oppolitov - Iva
nov, Gliere. Dekoracijos ir kostiu
mai: Zitos Sadauskas.

Apšvietimas: kiekvienam šokiui 
efektingas. Dekoracijos gražiai pri

estų ir latvių išeivijos jaunimo va
dams. Tikimės prisidėti prie išvysti- 
mo aktyvaus bendradarbiavimo tarp 
Pabaltįjos jaunimo. Pagaliau turime 
sklandžiai veikiantį redakcinį kolek
tyvą - jo nariai: Dalia Bielskeviciu- 
tė, ‘Dovaila Eivaitė, Jūratė Jasaitytė, 
Ramūnas Kondratas, Gintaras Karo
sas - Vyr. Red., Jurgis Lendraitis, 
Antanas Saulaitis S.J., Robertas Se- 
lenis, Dr. Viktoras Stankus, Vaiva 
Vėbraitė ir Marius Žiaugra.

Tikimės baigti sustatyti sekantį 
leidinį spalio mėnesį^ tačiau iš įvai
rių vietovių dar trūksta medžiagos. 
Būtume labai dėkingi už betkokias 
žinias a* straipsnius liečiant; lietuvių 
jaunimą. Dar daug kas nėra užsiregis
travęs LJIC centre - jei norėtumėt 
toliau gauti LIETUVIU JAUNIMĄ, 
prašome už'pildyti registracijos blan
kus kurios gailina įsigyti pas LJIC 
vietinius atstovus arba tiesioginiai 
centre: LYIC P.O. Box 8992, Boston 
Mass. 02114/617/268-5575.

Dėkojame iš anksto už Jūsų pa- 
gelbą_ Lietuvių Jaunimo laikraštėlio 
išlaikymui. Tikimės kad mūsų pastan
gomis nenusivilsite.

LJIC VALDYBA 
Boston, Mass.

AUSTRALIJOS LIETU VIQ INZIN IE RIIĮ 
IR ARCHITEKTU SUVAŽIAVIMAS.

Australijos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų pirmame suvažiavime 
Melbourne, 1970 m. gruodžio 30 d., 
buvo nutarta sekantį suvažiavimą ruoš 
ti dviejų metų laikotarpyje Sydnejuje.

L.I.A.S. Sydney Skyriaus Valdy
ba imdamasi šias pareigas tokį suva- 
ži avinai numačiusi daryti šių metų 
gale t.y. gruodžio mėn. 28 d., ketvir
tadienį, 2-rą vai. p.p. Sydnejaus prie- 

taikintos kiekvienam baletiniui veiks
mui: scenos buvo keičiamos momenta
liai. Muzika su šokiais kėlė efektą 
žiūrovams.

Pakutieniems muzikos garsams 
nuaidėjus. Aplodismentams pritilus, 
kyla mintis, kiek ryžto reikėjo turėti; 
sugebėti, pastangų įdėti, tokiam bale- 
tiniam pastatymui įvykdyti? Tai ta
lento, laiko, pinigo ir intensyvaus 
darbo vaisius. Garbė baleto mokyklos 
mokytojai Reginai Plokštytei.

A.K.

miestyje Parramattoje. Suvažiavimo 
programa ir darbotvarkė bus perduota
sekančioje korespondencijoje. Tuo 
tarpu iš atvažiuojančių kolegų norė
tume sužinoti ar kam bus reikalinga 
apsistojimui vieta? Jeigu tuo reikalu 
būtų pageidavimų, malonėkite, nors 
kelias savaites ' prieš suvažiavimą 
apie tai pranešti šiuo adresu:

Vyt. Bernotas, 37 Churchill 
Rd., East Killara, N.S.W. Tel. 498 - 
8606.

Kadangi šiuo metu dar nėra aišku 
ar Lietuvių Klubo patalpų statyba bus 
pabaigta ligi suvažiavimo, dėl to, kad 
ir provizoriniai, esame priversti suva
žiavimą ruošti australų klube. Klubo 
adresas sekantis:

Parramatta Business & Profes
sional Men’s Club,

132 Marsden St., Parramatta, 
N.S.W.

Žinodami, kad ne visi kolegos 
•'atvyks mašinomis, dėl to, patogumo 
atžvilgiu yra numatytos trys susitiki
mo vietos prieš suvažiavimą. Būtent:

1. Business Club patalpose 2 
vai. p.p. viršuj pažymėtu adresu.

2. Udcombe gelž. stotyje 1.15 
vai. p.p. tuoj pat palipus laiptais 
ant tilto einančio virš gelž. linijos.

3. Parramatta gelž. stotyje 1.45 
vai. p.p. išėjus į kairę stoties pusę 
(Argyle St.) važiuojant iš miesto.

Atvykstančiųjų dėmesį norime 
atkreipti į tai, kad suvažiavimas ne
bus ilgas ir ribosi s 2-4 vai. tarpe.

Iš gautų davinių galime pranešti, 
kad Il-rame L.I.A.S. Sk. Suvažiavime 
žada dalyvauti šie Skyriai:

Melbourno .......10 kolegų,
Canberros .......  5 kolegų,
Adelaidės ...... dar nepranešta.
Sydnejaus .......15 kolegų.
Būtų malonu pamatyti kuo daugiau 

kolegų sekančiame Suvažiavime. Mes 
gal ir" nesame skaičium dideli savoj 
organizacijoj, tačiau, mūsų organi
zacija yra gyva ir prasminga.

Vyt. Bernotas,
Sekretorius.

***

Laiškas Birutei
'Ką Ui čia peekoji. Maryte? 

Juk tu dar nemoki rašyti.
\< .-.\ ari.'i;! Aš rašau laišką 

J‘>i ulei, o ji dar vistiek nemoka 
j-.k.-iit-yti! - - • ..............................
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DAILININKAS IR MENO 
PAVEIKSLUI PREKYBA.

Leonas Urbonas.
— Kodėl meno parodose, ypač 

dividualinėse, tiek daug yra savo for
matu ir kaina didesnių, o nedaug ma
žesnių kūriniu?

Toks nusiskundimas, toks klau
simas, be abejo, visiems dailinin
kams yra dažnokai girdėtas.

Mažesni paveikslai parodose

in-

si duoda.
Išstačius daugeli mažų, ir tik 

pusę jų pardavus, vargu, ar išlaidos 
pirmieji raudonais taškais pasipuošia: pasidengia. Visai kita padėtis, kai 
parsiduoda. Kodėl tada daugiau jų ne- 
daryti?

Lietuviška, mena mėgstanti, pub
lika gal ir teisėtai pastebi, kad laikui 
bėgant mūsų dailininkų darbai savo 
kaina daugeliui taps neprieinami; 
ypač vyresnės kartos.

— Rodyk, daugiau tų mažiukų ir 
jie pasiliks lietuviškuose namuose- 

Nesenai siekėjo mano svečiai 
pasiknaisioję po ne rėmuotų paveiks
lų glėbius studijoje.

Sakė, kodėl nesą daugiau tokių 
prieškalėdinių parodų, kurios kadaise 
suruošdavau studijoje su savo kolego
mis. (H. Flugelman, J. Rose.)?

Žmonės atsilankydavo ir įsigy
davo net po porą kūrinėlių prieinama 
kaina, sau, arba kaip svečių dovaną 
artimiesiems.

Dar priešpaskutinę parodą Plunks
nos Klubo susirinkime aš paaiškinau 
mažai grupei apie šios meno rūpestė
lius ir žadėjau spaudoje parašyti, jei
gu redaktorius, laikraštyje tam vietos 
suras.

Gyvenimo tempas greitėja baugi
nančia progresija. Menas - civiliza
cijos žiedas, yra dar judresnis, gy
vesnis, nepastovus savo tematika for
ma išraiška ir, bendrai, visa veikla. 
Keičiasi netik medžiagos ir tapybos 
budai, bet taip pat paveikslų formos 
jų rėmavimas pristatimas ir paruoši
mas parodom. Prieš keletą^ metų pa
veikslus pirko rėmuotus ir nerėmuotus. 
Dabar gi, atrodo, kad pagal rėmą žmo
nės sau paveikslus pasirenka.

Rėmų manija iš ruošiančio daili
ninko, ypač tapytojo didelių išlaidu 
pareikalauja.

Individulią parodą ruošdamas 
dailininkas atrenka savo geriausių 
darbų derlių ir įrėmuoja. Surinkęs jis 
daro sąraša arba katalogą; pavadina 
“pakrikštija^’ ir nustato kainas.

— Kas nustato kainas? - esu ne
karta klaustas.

— Aišku - čia paties dailininko 
reikalas. Jis pats turi žinoti, ar jau 
laikas kelti kainas, ar dar vis palikti 
tas pačias. Galerijų direktoriai gali 
patarti; sprendžia pats dailininkas.

Meno kūrinio kainos, ne taip kaip 
akcijos biržoje kyla ir krinta, jos arba 
pasilieka pastovios, arba kyla.

Pagal savo kainų bendrąjį vidur
kį dailininkas toliau vertina pagal 
dydį. Šnekama, kad Paryžiui V. Ka
siulis pagal centimetrus savo paveiks 
lūs įvertina. Iki tam tikro precizijos 
laipsnio tą patį daro ir kiti.

Parodos ruošimo išlaidos yra pa
našios, nežiūrint kokio brangumo pa-

veik šiai. Kur paveikslai yra branges
ni santykis tarp pajamų ir išlaidų 
atsisuka dailininko naudai. Parodoj 
tie keli maži nebrangus paveiksliukai 
yra tiktai ""magaryčios”. Mažas rė
mas nedaug pigesnis už didelį, bent 
man kol kas ketvirtadalį paveikslo 
kainos sudaro; Galerijos Komisija 
trečdali: lieka 25 - 35 doleriai. Ma
žai, galvojant, kad čia originalas par- nime nesutikau, nors pamokslų esu 

daug girdėjęs ir nemaža sutikęs Įvai
rių pamokslininkų. Man rodos, kad 
daugelis pamokslininkų negali tuos 
abu dalykus laikyti vienoje rankoje, 
jie negali jų suderinti. Evangelija; yra 
amžina, laikraštis laikinas, evange
lijoje skelbiamas Dievo žodis, laik
raštyje - žmogaus. Tas begalinis skir
tumas nieko nepalieka žmogui nei 
laikraščiui, tad ir vienoje rankoje 
tuos du dalyku nėra įmanoma laikyti. 
Dėl tos priežasties mes laikraščio 
bažnyčioje ir negirdime, jei kada ir 
užsimenama tai tik iš blogosios pusės. 
Žinoma, grynai religiniai čia sudaro 
išimtį.

Todėl labai nustebau kai aną 
sekmadienį (lapkričio 12 d.) išgirdau 
iŠ sakyklos kun. Povilą Martūzą. . 
sakant, kad jis šios dienos pamoks
lui ikv ėpimat gavęs iš “Mūsų Pasto
gės” paskutinio numerio. Ir daug ne
aiškinęs ėmė skaityti tekstą:

“Žmogus sapnavo nuėjęs į dan
gų, į Dievo didįjį svirną, kur laiko
mos geriausios Jo dovanos, skirtos 
žmonijai. Žmogus sako svirne dir
bančiam angelini:

— Man jau nusibodo toks biaurus 
gyvenimas ant žemės, toji ašarų pa
kalnė. Mes visi nebenorim karo nei 
nelaimių, nebenorim paleistuvysčių 
ir meloi Norim tik meilės ir džiaugs
mo, taikos ir teisingumo. Duok man 
kiek nors iš šitų gerybių!

Angelas atsakė žmogui šypso
damas:

— Vaisių mes čia neturime, vien 
tiktai sėklas. -”

Perskaitęs jis pridėjo - čia yra 
ne tik “šypsena”, bet ir gili teolo
ginė tiesa. Pamokslas buvo paremtas 
mintimif kad Dievo žodis yra sėkla, 
kad žmogaus širdis yra dirva ir kad 
žmogus pats ją kultivuoja, augina ir 
vaisiais naudojasi. Taigi pats žmo
gus savo laimės kalvis, pagal mūsų 
seną priežodi - ką pasėjai tą ir plau
si.

Pamokslas buvo giliai pamokinan
tis, aktualus „ir su dideliu dėmesiu 
išklausytas. Žinoma, kunigas Martū- 
zas galėjo tą patį pamokslą pasakyti 
ir neminėdamas laikraščio ir necituo
damas jo teksto, tačiau vargiai ar jis 
būtų galėjęs sukaupti tokį gilu dėme
sį klausytojų. Tekstai ir pavyzdžiai 
paimti iš gilios istorijos, jie neveikia 
dabarties taip, kaip veikia paimti iš 
šiandieninio gyvenimo. Jie nuskamba 
aidu, bet ne gyvu dabarties balsu.

Toliau kun. Martūzas parodėzkaip 
giliai reikia suprasti mintį, o tai yra 
pamoka, kaip reikia mokėti skaityti 
laikraštį kad turėtume iš. jo dvasinės nau
dos. „

Žmogui yra duota dabartis su 
visu tuo kas joje yra gera ir kas blo
ga. Jam pačiam reikia pasirinkti ii 
todėl jis turi atskirti-kas yra gera ir 
kas bloga. Laikraščiai visą ko prira
šo, bet įgudęs skaitytojas' pats turi 
atrinkti kas jam tinka,kas ne. Tiesos, 
kaip ir grožio, galima visur rasti ir ja 
pasidžiaugti. Didelę klaidą daro tie, 
kurie del vienos kitos žinutės, ar 
straipsnelio, smerkia visą laikraštį ar 
visą žmogaus gyvenimą. 'Čia kaip tik 
kun. Martūzas parodė, kaip turime laik
raštį skaityti ir jį įvertinti. Daugelis 
mūsų tautiečių laikraščių neskaito ir 
jų nevertina, be abejo, tai yra blogo 
.įpročio dalykas, bet ir visuotina mū
šų pažiūra į laikrašti yra nepakanka
mai stipri ir teigiama, todėl tiek 
daug tautiečių laikraščių neskaito 
ir jais nesidomi. Reikėtų keisti įpro
čius ir laikraštį pastatyti pirmoje 
vietoje.

REALYBĖS PAJAUTIMAS

Aleksandras Kelmietis.

Teko girdėti ir skaityti kad esa- 
didelių. pamokslininkų, kurie atei- 
į sakyklą su laikraščiu ir evange-

ma 
na 
lija rankoje, bet as tokio savo gyve-

keletą didesniu nuperka. ,
— Kaip gi" su tais Kalėdų dova

noms tinkamais paveikslais?
Išeitis: - studija ir asmeniškas 

kontaktas.
Sis metodas praktikuojamas nuo 

senu laiku. Siaurės Amerikoj, New 
Yorke, 1970 metais grupė dailininku 
ėmė ir sustreikavo. Atsisakė duoti 
paveikslus galerijoms parduoti už ko
misija ne retai virš 50% galerijos nau
dai.

Suorganizavo studijų parodų 
’"tinklą” Manhattone. Plačiai pas
kelbė spaudoj, per radiją ir televizi
ją. Keletą savaitgalių komercines 
galerijos, buvo apytuštės. Publika 
lanke studijas Įrengtas rūsiuose, vir
tuvėse, garažuose. Pirko kūrinius tie
siai iš pačių dailininkų.

Galerijos susirūpino. Kas gi joms 
liks? Tik mirusių kūrėju darbais pre
kiauti?

Baimė ir rūpestis buvo bereikalo. 
Kaip paprastai, menininkai individua
listai menki organizatoriai. Parodų 
““tinklas” subirėjo.

Tiesiog iš studijos dailininkui 
net ir mažas kūrinėlis "apsimoka” 
parduoti. Ji ir pats pirkėjas gali isi- 
rėmuoti.

Keblioj padėty atsiranda daili
ninkas, kada pirkėjas tikisi dideli ų 
‘ "nuolaidų”.

Priklauso nuo individo, kaip jis 
su tuo susitvarko. Galerijos, kurios 
padėjo dailininkui iškilti tikisi iš jo 
lojalumo. Dažnai jos turi jo darbų ir 
juos grupinėse parodose rodo. Kur 
nėra pasirašytos sutarties tarp galeri
jos ir dailininko, kada galerija visas 
agento teises pasilaiko, tai bent tiki
masi, kad ir iš studijos parduodamas 
dailininkas laikysis savo kainų lygio.

Idealiausias būdas būtų, kada 
žmogus galėtų pirkti meno kūrinius 
ne pagal jo kainą, bet už atatinkamą 
proporciją savo pajamų,tokia sistema 
būtu įmanoma tik tada, kaip pati vals
tybė kontroliuotų meno kūrinių cirku
liaciją. Menininkai turėtų būti valsty
bės išlaikomi ir aprūpinami medžia
gomis ir darbo priemonėmis. Šita 
kiyptimi, kol kas, tiktai Olandijos 
valdžia yra didelę, pažanga^ padarius.

Pavieniams menininkams tokia, 
pajamų proporcija pagrįsta, meno pre
kyba pradėjus, duotų progas spekulian 
tams pasireikšti. Jie siųstų visokius 
skurdžius; supirkinėtų kūrinius ir dar 
daugiau didintų savo banko indelius. 
Dailininkai ir toliau skurstų.

VLIKO MEMORANDUMAS EUPROPOS 
SAUGUMO KONFERENCIJOS

KLAUSIMU

(Atkelta iš 1 pusi.) , 
valstybės turėtų būti suvereninės ir 
nepriklausomos”.

Memorandumas baigiamas šiomis 
mintimis:

“1. Lietuva buvo viena pirmųjų 
sovietų-nacių sąmokslo aukų. Jos ‘ 
nepriklausomybę ir laisvę sunaikino 
du agresoriai - Sovietų Sąjunga ir 
Nacių Vokietija. Lietuviu tauta turi 
teisę reikalauti, kad siekiant visuo
tino Europos susitarimo jai būtų su
gražinta laisvė naudotis savo suvere
ninėmis teisėmis. Lietuviai tiki, kad 
Vakarų valstybės ir toliau ‘neprisi
dės prie tokios sutarties, kuri patvir
tintų ar prailgintų buvusių suvereni
nių Vidurio ir Rytų Europos valsty
bių, dabar SSSR vergijoje, nesavano
rišką subordinaciją’, kaip buvo pa
reikšta Potomaco Deklaracijoje, 
1954 m. birželio 29 d.”

“2. Vakarų valstybėms, ypač 
2-jo Pasaulinio' Karo Sąjungos na
riams, Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencija turėtų būti ne
tik paskata, bet ir proga tvirtinti reika
lauti, kad SSSR vyriausybė išpildytų 
savo prieškarinius įsipareigomus bei 
pažadus Lietuvos atžvilgiu, atitrauk
dama savo karines pajėgas ir adminis
tracinį aparatą iš Lietuvos, tuomi 
paruošdama dirvą Lietuvos integra
cijai i Europos saugumo ir bendra
darbiavimo sistema”.

“3. Pasiryžusi kovoti be kompro
misų iki Lietuvos Valstybės suvere
numo atstatymo, lietuvių tauta lai
kys bereikšmiais ir jos neįpareigo
jančiais bet kokius nuosprendžius 
padarytus be jos teisėtų atstovų da
lyvavimo ar ir galėsiančius pažeisti 
ar paneigti Lietuvos teises ir gyvy
binius interesus”.

(ELTA)

Lietuvis - tarpt
organizacijos 
prezidentas

***

LUKSEMBURGAS. — Luk- 
semburg'e įvykusiame tarptau
tiniame medicinos - psichologi
jos sąjungos suvažiavime buvo 
pristatytas naujas;s šios -orga
nizacijos prezidentas Cincinnati 
Ksavero universiteto psichologi
jos skyriaus vedėjas, profeso
rius dr. Vytautas Bieliauskas. 
Naujajam pirmininkui yra pa
vesta suorganizuoti busimąjį 
medicinos - psichologijos sąjun
gos visuotinį suvažiavimą. 1975 
metais Montrealyje, Kanadoje.

HANSA TRADING CO. PTY. LTD
197 Flemington Rd., Nth. Melbourne, Vic. 

Tel. 30 - 3347.
AUTORIZUOTA V/O VNESPOSYLTORGO SIUSTI SU LICEN

ZIJOMIS SIUNTINIUS (muitas sumojamas Aust. Dol-) IR PERVEST 
PINIGUS Į SSSR ĮVAIRIOM PREKĖM KAIP PAV: AUTOMOBILIAMS 
MOTOCIKLAMS, PADANGOMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOMS, 
SKALBIMO MAŠINOMS, DRABUŽIAMS, MAISTO PRODUKTAMS, 
GĖRIMAMS.

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

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

INFORMACIJAS GALITE GAUTI MUSŲ FIRMOJE MELBOURNE 
ARBA PAS MŪSŲ AGENTUS:

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

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

tel. 63 - 9634.

— Mama, kodėl lietui lyjant, 
žuvys neišplaukia į debesis?

— Šito, sūneli, ir aš pati nesu
prantu, Juk upės taip teršiamos!

Mūsų, laikais jau galima kalbėti 
apie modemišką krikščionį, kuris ne
gali apseiti be knygos, laikraščio ir 
evangelijos, jis pats turi skaityti ir 
pats apaštalauti. Šviesą jis turi sem
tis ne tik iš evangelijos,' bet ir iš kas
dienio gyvenimo, iš laikraščio.

Mes lietuviai turėtume įsirašyti 
sau į programa kad kiekvienas lietu
vis skaito lietuvišką laikrašti, kitaip 
darosi didelė gėda del savo sąmonin
gumo ir kultūringumo.

***

17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

LIETUVHILAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.
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AUSTRALUA RAUKUS
Antanas Laukaitis

LONDONAS - BALTIMORE.

Palikus smagiąją Europą, didy
sis Londonas, su savo visiškai kita 
anglosaksiškąja kultūra, jau senokai 
girdėta bendra anglų kalba, kažkaip 
pasirodė esąs savas" miestas. Suktos 
ir gana siaurokos vidurmiesčio gat
vės priminė Sydney, nors palyginus 
musų senasis Sydney tėra tik jaunas 
kūdikis prieš senąją Londoną. Gavęs 
geras instrukcijas iŠ savo naujų prie- 
telių Lietuvių Namuose, apsiginkla
vęs žemėlapių, pradėjau savo kelionę 
po Londoną nuo garsiojo Piccadilly 
Circus, kuris yra pats Londono cent
ras ir kuriame susirenka ir daugiau
siai vienas kitą sutinka viso pasaulio 
keliauninkai ir ypatingai jaunimas.

Keliaujant i vakarus iš čia pasie
kiamas Trafalgar Square, kur matosi 
puikus lordui Nelson pastatytas pa
minklas, su aplink ji supančiais pui
kiais fontanais. Tofiau pasiekiamas 
didžiulis milžiniškas pastatų blokas 
kuriame randas ir 10 numeris garsio
jo Downing Street, kur gyvena Angli
jos ministeris pirmininkas. Saugojan
tis įėjimą^ policininkas "Bobby” pa
sako", kad jo saugojamas Anglijos 
valstybinė galva šiuo metu atosto
gauja.

Ne paprasta Įspūdį padaro West
minster Abbey, tai 1245 metais sta
tyta anglosaksų katedra, kurioje ran
dasi pačių įžymiųjų Anglijos vyrų ir 
moterų, karalių ir karalienių palaidoti 
kūnai. Čia taip pat, viduryje katedros 
yra ir Nežinomojo Anglijos Kareivio 
Kapas. Čia vyksta ir visos Anglijos 
karalių karūnacijos iškilmės ir garsio
ji medinė karūnacijos kėdė, kurios 
apačioje yra 1300 metais padėtas ka
rūnavimo akmuo, vadinamas "Stone 
of Scone”, kuris turi Įdomią savo is
toriją ir kuris ne vieną kartą seno
vėje "buvo, ypatingai škotų pavogtas. 
Čia taip pat randasi ir Amerikos skir
tas Anglijai Kongreso Garbės Meda
lis, kuri 1921 metais gen. Pershing 
Įteikė Anglijai. Visa katedra yra la
bai gilios senovės ir angliškosios kul
tūros istorinis paminklas, rodantis 
tas tradicijas, kurių ir šiandien taip 
stipriai yra prisilaikoma visoje Angli
joje.

Labai įdomus Londone yra Al
bert muziejus, kuriame galima rasti 
labai Įdomias kolekcijas originalaus 
senovės meno, pačių seniausių ir origi 
naliausių senovės baldų kolekcijas 
iš kurių labai įdomi yra pati didžiau
sia buvusi pasaulyje lova, kurioje 
lengvai galėjo miegoti 8-ni žmonės, 
nors ji buvo specialiu užsakymu pa
daryta viengungiui anglų didikui. 
Siame muziejuje randasi labai gerai 
užsilikę ir neįkainuojamos vertes 
Rafaelio tapyti kartoniniai didžiuliai 
paveikslai, vaizduoja^ biblines apaš
talų ir Kristaus gyvenimo dalis. Iš 
viso šių paveikslų Rafaelis buvo nu
tapęs 10, tačiau dabar yra išlikę tik 
7. Šie paveikslai buvo nutapyti 
1515-16 metais ir jie yra patys pa
grindiniai išlikę Italijos renesanso, 
vaizduojančio viduramžių atgimimą iš 
senosios Graikijos ir Romos kultūri
nio meno.

Žvelgiant į senąją Londono isto
riją, matoma garsioji Temzes upė, 
istorinių žiaurumų pilnas Londono 
bokštas, kuriame randasi karališkos 
brangenybės Anglijos karaliaus karū
na, didžiausias pasaulyje deimantų 
rinkinys ir daug kitų istorinių įžymy
bių. Žvelgiant į senąjį Londoną, vi
sur galima užtikti senosios romėnų 
kultūros palikimus, saksų bažnyčias, 
neimamų civilizaciją ir tipišką daugy
bę tų_ garsiųjų anglų "pabu” - barų 
ir užeigos namų, kurie yra lyg antrie
ji anglų namai ir kuriuose anglai pra
leidžia labai daug savo laisvo laiko, 
begurkšnuodami alutį ir bediskutuo- 
dami pasaulinius ir vietinius įvykius.

Gyvenimas pačiame Lond"bne yra 
gana Įdomus. Didžiausias judėjimas 
vyksta pačiame centre ir aplinkinėse 

gatvėse, kur didžiulės krautuvių vit
rinos yra pilnos įvairiausių prekių. 
Pati brangiausia ir didžiausia Lon
dono krautuvė yra “Harrods”, kurioje 
visus apsipirkimus ir užsakymus daro 
visa karališkoji šeima ir visi turtin
gieji anglai. Čia galima gauti viską 
ko tik žmogaus širdis trokšta ir pati" 
krautuvė turi net ir zoologijos sodą 
is kurio galima net paskirus gyvius 
pirktis.

Anglų uždarbiai, palyginus su 
amerikiečių ir net australų, yra gana 
mažoki, todėl po brangiosios Europos 
buvo malonu vėl matyti languose ir 
restoranuose bei kratuvėse daug pi
gesnes kainas, negu kitose valsty
bėse. Garsiajame Londono Soho prie- 
mietyje, kuris randasi pačiame cent
re, gyvenimas vyksta visa para, nors 
jau sakoma, kad didieji buvę gangste^ 
riai yra iš čia išvalyti. Kaip ir visur 
boheminiuose kvartaluose, taip ir čia 
matosi daugybė turistų, jaunų hipiš- 
kaų apsirengusių žmonių didesnių ir 
mažesnių restoranėlių ir didelis skai
čius spalvuotosios rasės žmonių. 
Šis didžiulis žmonių mišinys atrodo 
lyg verdantis katilas, kuriame gali
ma labai lengvai rasti visą ko tik tu 
betrokštum. Stebėtina kad ramiai valks
tą policininkai tesinešioja su savimi 
tik lazdas ir švilpukus, nes bet koks 
šaunamas ginklas Anglijos policinin
kui yra draudžiama turėti.

***

'Žurn. Antanas Laukaitis, Australi
jos lietuvių savaitraščio “Mūsų Pa
stogės” korespondentas, “darbo 
metu” Mueucheiie.

Nuotr. R. Gaškos

BALTIMORES LIETUVIAI

Po aštuonių skridimo valandų 
didžiuoju "Jumbo Jet” iš Londono 
pasiekiau Amerikos krantus ir pirma
sis sustojimas buvo Bostono mieste. 
Daug kartu galvojau, kelis kartus Jau 
turėjau pilnam apsigyvenimui atvaziuo 
ti į Ameriką, tačiau tik dabar, po dau
gelio metų, išsipildė mano svajonė 
pamatyti ta didžiąją "Dėdės Šamo” 
šalį ir tikrovėje pajusti tą visą gyve
nimą šiame galingame visokių priešin
gybių krašte. Pirmasis mano tikslas 
buvo Baltimorės miestas, joje gyve
na mano geriausi jaunystės draugai.

Aerodrome manęs jau laukė se
nai bematyta kauniškių Brazauskų 
šeima. Vos besipažinome vieni kitus. 
Dukrą Nijolę, kurią iš Vokietijos 
prisiminiau kaip visuomet maloniai 
besišypsančią gražią mergaitę, šian
dien jau yra ne tik medicinos daktarė, 
bet ir universiteto lektorė. Matas, 
žinomasis musų šachmatų veteranas, 
po ilgesnės pertraukos ir vėl akty
viai įsijungė i Šachmatų žaidimą ir 
šiuo metu korespodenciniai triuš
kina savo priešus įvairiose pasaulio

Dvi krepšinio žvaigždės — du lietuviai, susitikę Muencheno olimpia
doje . Tai Edvardas Palubinskas ir Modestas Paulauskas

Nuotr. R. Gaškos

valstybėse, kaip jauniausioji dukra 
Qabija dėsto anglų kalbą gimnazijoje. 
Seimininkės, malonios ir visuomet 
judrios Zinos sukviesti, vakare at
vyksta mano geriausi jaunystės drau
gai su savomis šeimomis, tai Balys 
Brazauskas ir Antanas Marcinkus, su 
kuriais mane riša ypatingai tamprus 
ryšiai, karo pergyvenimai ir kita. Kal
bos, įspūdžiai pergyvenimai tęsiasi 
iki vėlyvos nakties ir, atrodo lyg sa
vo akyse matytum įdomią gražią fil
mą, kurios aktoriumi ir pats su savo 
draugais esi.

Baltimorės lietuvių gyvenimas 
yra gyvas ir labai magingas, nors pa
čių aktyviųjų lietuvių dabar ir neper- 
daugiausiai yra. Senieji lietuviai pa
mažu išmiršta, susensta, kai iš po
karinių atvykėlių gana ne mažai, dau
giau praturtėjusių ir Lietuvoje buvu
siu inteligentų pasidarė taip vadina
mi "barsukai”, niekur lietuviškame 
gyvenime nesirodo ir tik savo žaliuo
sius doleriukus skaičiuoja. Man la
bai malonu buvo girdėti iš visai paša
linių: žmonių, kad mano draugas Ba
lys, nors ir turėdamas labai atsakin
gas managerio pareigas didžiuliame 
spalvuotu televizijų fabrike, Balti- 
mores lietuvių gyvenime buvo ir yra 
vienas iš pagrindinių veiklos varik
lių. Ilgus metus jo vadovauta ir mo
kyta tautiniu šokių grupė šiandien 
jau yra perleidusi tris paskiras šokė
jų kartas, daug kartų parodžiusi mu
sų tautinio meno ne tik Baltimorės, 
bet ir sostinės Washingtono ameri
kiečiams ir i variems diplomatams. 
Būdamas Amerikos atsargos karys, 
jis kelis metus vadovauja vietiniam 
Amerikos Legiono skyriui “Lithuania” 
Šis vardas yra vienintelis visame di
džiajame Amerikos legione, kai sky
riui yra duotas valstybės vardas^ Vi
suose paraduose ir iškilmėse šalia 
Amerikos vėliavos yra nešama ir Lie
tuvos vėliava, ko daugelis kitų tauty
bių pavydi. Buvo jis ir Lietuvių Na
mų kurie yra labai dideli ir kuriuose 
buvo pastatyta pirmoji lietuviška vai
dybos premjera, prezidentas, kai da- 
dar su savo puikia pagelbininke žmo
na Janina, yra Lietuvių E-nės Val
dybos nariai.

Baltimorėje šiuo metu veikia 
13-ka lietuviškųjų organizacijų. Pats
pagrindas visoms organizacijoms yra mas
Lietuvių Namai ir ten veikias lietu
viškasis klubas, kuriam vadovauja 
Bernardas Karpavičius, savo pagel- 
įininkais turėdamas eilę direktorių. 
Šie namai buvo pastatyti mūsų senųjų 
lietuvių ir apie juos gyveno ir dar da
bar tebegyvena nemažai vietinių lietu
vių, jų tarpe ir gerai žinomas mūsų ve
teranas veikėjas poetas Nadas Ras
tenis, tautinių švenčių metu visuo
met iškeliąs savo namo priekyje Lie
tuvos vėliavą. Šie namai telkia visas 
vietinias organizacijas, duoda joms 
patalpas, kai puikioje namų salėje 
vyksta ir visi lietuviški parengimai. 
Lietuviškoje gyvenimo veiklai vado
vauja Baltimorės L.B. Apylinkės val
dyba, kuriai vadovauja buvęs miški
ninkas, malonus ir darbštus Julius 
Sildgalis, savo pageIbininkais turė
damas Jane ir Balį Brazauskusz Kęs
tutį -Česonį, Vytą" Ėringą, Vytą Ba
šinską ir Joną Kazlauską. Stipriai ir 
gražiai veikia Tautinės S-gos skyrius, 
vadovaujamas Vlado Bačiansko, turin
čio likerio krautuvę ir siuntiniu siun
timo skyrių.

Baltimorėje jau 25-rius metus 
kiekvieną sekmadieni labai gerai vei
kia Radio Valandėlė kuria Įsteigė 

ir visą laiką ten dirba čia gimęs lie
tuvis Albertas Juškus, turintis aukš
tas Baltimorės miesto gaisrininkų vir
šininko padėjėjo pareigas ir panevė
žietis Kęstutis Laskasukas. Teko ir 
man šioje valandėlėje papasakoti sa
vuosius keliones įspūdžius. Visas 
lietuviškas organizacijas koordinuoja 
Organizacijų Taryba, kuriai vadovau
ja čia gimęs advokatas Tomas Gra
jauskas. Lietuviškam legiono skyriui 
šiuo metu vadovauja Petras Okas.

Įdomu, kad tiek čia Baltimorėje, 
tiek ir kitur bekeliaujant, daugelyje 
vietų man tik pasakius pavardę, tuoj 
pat buvau paklaustas ar nesu tas pats 
iš "Dirvos”. Atrodo, kad "Dirva” 
yra labai plačiai skaitomas laikraš
tis, kas, žinoma, ir man būdavo malo
nu girdėti. Tarp kitko mano priete- 
lius Vytas Bačianskas, už išgelbėji
mą. policininko, gaudamas specialų 
padėkos lakštą, laikraščių, korespon
dentų buvo paklaustas, kodėl neprii- 
mąs pilietybės, atsakė: "Kol ilga
plaukiai ir hipiai viešai degina Ame
rikos vėliavas ir šaudys policinin
kus, nieko jiems nedarant, ir leidžiant 
laisvai dergti savąjį kraštą, kuriame 
jie gyvena, tol ir aš neturiu jokio 
noro būti tokio krašto piliečiu”.

Tas plačiai su komentarais buvo 
parašyta amerikiečių spaudoje.

***

PRANEŠIMAS.

Sporto Klubo “Kovo” nariai no
rintieji dalyvauti lauko teniso rung
tynėse užsiregistruoją pas V. Gulbi
ną, tel. 59 - 2681. Žaidimai įvyks 
gruodžio 10 d. Tenuis Court, 12 Gor
don St. Campsie.

**♦

Australijos krepšinio nuotrupos
Buvo labai įdomu sutikti Aust 

ralijos krepšininkus, . su kuriais 
teko bendrauti 1964 metų š. A- 
merikos lietuvių krepšininkų iš
vykos metu. Olimpinės koman
dos treneris, mums gerai atmena-

Lindsay Gaze, porą sykių
primygtinai klausė, kada Ameri
kos lietuviai krepšininkai vėl ap
lankys Australiją. Jie būtų ten 
mielai laukiami svečiai.

Šiuo metu L. Gaze deda pas
tangas užkviesti gastrolėm į Aus
traliją Kauno Žalgirį. Tikimės, 
kad jam tai pavyks.

Miuncheno olimpijadoje kar
tu tenka “vargti” su kitu austra- 
1;ečiu — Antanu Laukaičiu. Tai 
vienas veikliausių sporto ir spau
dos darbuotojų Australijoje. Iš 
Muencheno jis informuoja “Mū
sų Pastogės” skaitytojus. Po vieš 
■nagės Europoje, Amanas pla
nuoja užsukti į Kanadą ir Ameri
ką.

R. Gaška 
Iš "Draugo”

Geriau moteriai ištekėti už 
vyro, kuris ją myli, negu už to, 
kurį tik ji myli.

— Arabų patarlė
Mūsų Pastogė Nr. 47. 1972.11.27 psl. 6.
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AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI gruodžio mėnesiui M.A. nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - Kad tikintieji efektin
giau padėtu. įgyvendinti teisingumą, 
meile ir taiką pasaulyje.
misijų- Kad krikščionys, sutelk
ti iš įvairiausių tautų i vieną Bažny- 
ęią, puoselėtu visuotinę meilę tarp 
žmonių.

Trumpas rytmetipis ąukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

Gruodis yra žymus ir patrauklus 
mūsų širdžiai mėnesis dėl mums. gi
musio prakartėlėje Kristaus, kuris 
paskelbė Gerą naujieną, pasalino be
viltiškumą ir leido mums pajusti, kad 
esame visi broliai. Tai tvirtina ir Šv. 
Povilas apaštalas: “Nėra skirtumo 
tarp žydo ir graiko; juk tas pats yra 
visų Viešpats, turtingas visiems, ku
rie Šaukiasi” Rom. 10.12.

Būdami broliais Kristuje, turime 
viens kitam reikšti savo meilę, turi
me sielotis del artimo dvasinio bei 
materialinio gerbūvio, ypač dėl visų 
išganymo. Mūsų palankunm ir meilų 
artimui parodyti' teikia geriausią pro
gą Sv. Kalėdos.

Gal šiemet galėtume šiek tiek 
daugiau atkreipti dėmesio dvasios 
skurdžiams, beturčiams, ligoninis, 
našlaičiams, vienišiems? Jie, juk, 
yra pirmoje eilėje Kristaus ypatingi 
numylėtiniai. Šiuo „būdu bent dalinai 
igyvendinsiem Jo Šventenybės popie
žiaus troškimą, pareksita Maldos 
Apaštalavimo intencijoje gruodžiui, 
kad pagaliau įsiviešpatautų teisin
gumas, meilė jr taika. Mūsų meilė šio 
pasaulio vargšams bus tikriausias mū
sų Dievo meilės ženkįas.

Sveiki, s u laukų Sv. Kalėdų!

KARIUOMENĖS ŠVENTE 

SYDNEJUJE.

L.V.S. “Ramovė” Sydney Sky
riaus Valdyba, lapkričio mėn. 18 d. 
Bankstowne, Bankstown Square, gra
žiose ir erdviose patalpose “The 
Banksia Room” surengė Karįuomenės 
Šventės minėjimą su paskaita ir me
nine dalimi. Erdvi salė buvo užpildy
ta publikos. Minėjimą pradėjo Sky
riaus, Valdybos Pirmininkas S. Pačė- 
sa. Žuvusieji už Lietuvos laisvę ka
riai, šauliai, partizanai ir mirusieji 
ramovėnai, atsistojant pagerbti vie
nos minutės susikaupimu. Tai dienai 
pritaikinta ir puikiai paruoštą paskai
tą skaitė teisininkas p. L. Karvelis. 
Toliau sekė meninė dalis p. Kava
liauskienė ir p. D. Bartkevičienė ge
rai padeklamavo eilėraščius. Sydne- 
jaus Meno Ansamblis, vadovaujamas 
p. Umbražiūnienės padainavo 3 skam
bias dainas. Oficialioji dalis buvo 
baigta Tautos Himnu. Po to, prasidė
jo linksmoji dalis - balius, grojant 
gerai kapelai. Baliaus metu veikė 
gėrimų ir užkandžių bufetai, todėl 
buvo visų gera ir linksma nuotaika 
iki baliaus pabaigos.

Kitą dieną sekmadienį buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos už žu
vusius karius. Kun. Butkus atnašavo 
Šv. Mišias ir pasakė šiai dienai, skir
tą pamokslą primindamas nepriklau
somybės kovų laikus. Ramovėnai, 
skautai ir ateitininkai dalyvavo pa
maldose su savo vėliavomis, “Dainos” 
choras vadovaujamas Broniaus Ki- 
verio giedojo bažnyčioje. g_p_

DAINA UGDO DVASIĄ

Garsus vokiečių rašytojas 
Goethe savo raštuose pabrėžia, 
kad reikia kasdien žmogui iš
girsti nors vieną dainelę, arba 
perskaityti nors vieną eilėraštį, 
pamatyti gamtoje gražų vaizdą. 
Visa, kas ugdo ir stiprina dva
sią, turi sudaryti žmogaus gyve
nimo dalį. Kaip graži ir įdomi 
yra gera knyga, graži apysa
ka, kelionės aprašymas, istori
nis veikalas arba didžiųjų žmo
nių gyvenimas jm

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdą švenčių proga, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalykų kurie labiausiai yra reikalingi 
Lietuvoje ir bus tikrai naudingi Jūsų giminėms.

Mišrus Kalėdinis 1972

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

Moteriškas Kalėdinis 1972.

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

Maisto Siuntinys 1972.

*4 sv. arbatos, 1 sv., kakavos, 6 s v. geriausių baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, 1/4 sv. k v. e penčių pipirų, 1/4 sv. lapelių, l4 sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. nescafe, 1% sv. razinkų, 1% sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniųsaldainių. $28.00.

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

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

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.

L I E T U V I H D I E N 0 S AUSTRLIJOJE

Antradienis, gruodžio 26 d.

1972 M. P R 0 G R A M A.

11.30 vai. Pamaldos St. JoachimJo bažnyčioje, John St., (tarp Mills 
ir Keating g-vių) Lidcombe.

2.00 Vai. Tautinių šokių repeticija, N.S.W. Basket Ball Stadium, 
53 Maddox St., Alexandria.

4.00 vai. Meno parodos atidarymas, Woollahra Gallery, 156 Hargrave 
St., Paddington. Paroda bus atidaryta kasdien (išskyrus 
pirmadienius) 10-5 vai. iki sausio 10 d.

Trečiadienis, gruodžio 27 d.

10.00 vai. Jaunųjų talentų koncerto repeticija. Chatswood Town Hall, 
409 Victoria Ave., Chatswood.

2.00 vai. Lietuvių Dienų ir Sporto šventės atidarymas. N.S.W. Basket 
Ball Stadium, 53 Maddox St., Alexandria.

6.30 vai. Jaunųjų talentų koncertas ir susipažinimo vakaras. 
Chatswood Town Hall, 409 Victoria Ave., Chatswood.

Ketvirtadienis, gruodžio 28 d.

9.00 vai. ALB Tarybos atstovu suvažiavimas. Niagara Reception 
Lounge, Plantanos Arcade, 12 Restwell St., Bankstown.

11.00 vai. Dainų šventės repeticija. Civic Centre, Marana Hall, 
MacMahon St., Hurstville.

7.00 vai. Tautinių šokių vakaras. N.S.W. Basket Ball Stadium, 53 
Maddox St., Alexandria.

Penktadienis, gruodžio 29 d.

10.00 vai. ALB Tarybos atstovų suvažiavimas. Niagara Reception 
Lounge, Plantanos Arcade, 12 Restwell St., Bankstown.

7.00 vai. Dainų švente. Civic Centre, Marana Hall, MacMahon St., 
Hurstville.

Šeštadienis, gruodžio 30 d.

10.00 vai. ALB Tarybos atstovų suvažiavimas. Niagara Reception 
Lounge, Plantanos Arcade, 12 Restwell St., Bankstown.

8.00 vai. Adelaidės teatro “Vaidila” spektaklis. Latvių salėje, 32 
Parnell St., Strathfield.

Sekmadienis, gruodžio 31 d.

11.30 vaL Pamaldos St. Joachim’o bažnyčioje. John St. (tarp Mills 
ir Keating g-vių) Lidcombe.

8.00 vai. Naujųjų Metų Balius. The Grand Ballroon, Chevron Hotel,
81 MacLeay St., Potts Point.

Pastabos: 1. Sporto šventės ir Studentų suvažiavimo programos bus 
paskelbtos pačių rengėjų atskirai.

2. Lietuvių Dienų programa daugiau nebus kartojama laik
raščiuose. Suinteresuotiems patariame programa išsikirp
ti iš laikraščio (jei nekomplektuojamaš). Norint ją sumažin
ti, galima iškirpti kiekvienos dienos programa atskirai ir 
tuos lapelius susegus kalendorine tvarka, bus mažo for
mato šešių lapukų knygutė.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas.

AUKOS 
"MUSl( PASTOGEI”

Paskutiniųjų savaičių laikotar
pyje, “Mūsų Pastogės” prenumera
toriai ir rėmėjai, viena ar kita proga 
parėmė Bendruomenės organą pinigi
nėmis aukomis sekančiai:
Po _$15.00 G._ Antanėlis, po $10.00 
J. Čyžas, A. Čeicys, po $8.80 B. Dir- 
mantienė, po $5.00 V. Aglinskas, V. 
Pošiūnas.A. Talandis, E. ir J. Lau
rinaičiai, po $2.00 M. Symonds, J. 
Tamošiūnas, E. Eskirtienė, J. Saka
las, po $1.00 J. Sadauskas, L. Bu
šelis, V. Deikus.
B. Adomavičiene $10.00

ALB Krašto Valdyba “Mūsų Pas
togės” Leidenas, nuoširdžiai dėkoja 
visiems aukotojams ir rėmėjams.

***
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Pranės ftmai
KALĖDŲ. SENELIS PAS 
SYDNEJAUS VAIKUS.

MELBOURNO LIETUVIU.
NAMUOSE.

Gruodžio 3 d., sekmadieni , tuoj 
po pamaldų parapijos salėje Lid- 
comfces lietuvių savaitgalio mokykla 
ruošia metų užbaigimo šventę, ku
rioje pasirodys mokiniai su programa; 
Po pasirodymų apsilankys^ Kalėdų 
senelis su dovanomis, kviečiame da
lyvauti visus, ir ne mokyklos vaikus. 
Tėvai dovanų tegul neneša, bus vi
siems vaikams parūpintos mažos do
vanėles. Laukiame svečių.

Tėvų Komitetas.

MELBOURNE
Gruodžio mėn. 3 d. 2 vai. p.p. 

Lietuvių Namuose Įvyks vaikų dar
želio mokslo metų užbaigimas Kalė
dų Eglutė.

Kalėdų senelis kviečia visus 
Melbourne priešmokyklinio amžiaus 
vaikus ir mažųjų tautinių šokių grupę 
dalyvauti.

Tėveliai susitinka su Kalėdų se
neliu prieš Eglutę.

I

”AUSR0S"TUNT0 
P RANESIMAS

Sudaryta patariamoji Komisija.
Melboumo Lietuvių Klubo Tary

ba, vykdydama visuotino narių susi
rinkimo pavedimą, sudaryti Lietuvių 
Namų tvarkymo, remontų ir eksplota- 
cijos patariamąja^ Komisiją, pakvietė 
i ją p.p. Vivą Alekną, Liudą. Barkų, 
Joną Mašanauską, Adomą Vingi ir Jur
gį Zaikauską.

Šios Komisijos sudarymu bus at
siektas Lietuvių Namu tvarkymo tęs
tinumas, kadangi jos darbas neribo
jamas nei laiku, nei kasmetiniais Klu
bo Tarybos narių pasikeitimais.

Komisijai linkime sėkmingo dar
bo ir nuoširdžios visų Melbourne lie
tuvių paramos.

Lėšų telkimo vajus.

:«■ kuris įvyks gruodžio mėn. 2 d. Masonic Hall, 72 
Joseph St. Lidcombe. Įdomi programa, moderni konti-

X nentalinė kapela. Geras užkandžių bufetas su tropi- 
kiniais šaltais ir svaiginančiais gėrimais. Turtinga 

’♦J loterija.
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Pradžia 7.30 vai. v. pabaiga 1.30 vai. ryto.
Apranga havajietiškai egzotine.

ĮĖJIMAS $2.00

HAVAJŲ. VAKARĄ

VAKARO GRAŽUOLĖS RINKIMAI.

Maloniai kviečiame atsilankyti i sporto Klubo 
'NERIES” ruošiamą tradicinį linksmą

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Gruodžio mėn. 17 d. tunto iškyla 
aplankyti Australijos karo laivyno 
bazes Sydnejuje dėl nenumatytų aplin
kybių, yra atidedama.

Ši iškyla greičiausiai Įvyks 
1973 m. vasario viduryje. Apie tai bus 
paskelbta vėliau.

Melboumo lietuviai esame įsigiję 
savus Lietuvių Namus mūsų organi
zacinio ir tautiniai kultūrinio darbo 
reikalams. Norime, kad juose butų 
geros sąlygos chorų, tautinių šokių 
grupių, studentų, jaunimo ir visų kitų 
lietuviškų organizacijų darbui.

Taip" pat norime visi Melboumo 
lietuviai, atsilankydami į Lietuvių 
Namus bendravimo ar pramogavimo 
tikslu, rasti juose jaukią ir malonią 
aplinką.

Ateinančiais metais Lietuvių 
Namai bus centras didesnių musų pa
rengimų, atvykstantiems iš kitų kraštų 
tautiečiams į. Pasaulinį Eucharistinį

Antanas Baužė artimųjų gimi
nių ir draugų tarpe lapkričio“ 25 d. 
šeštadienį, atšventė 75 metų, sukaktj. 
Linkime ir mes dar daug daug lai
mingų ir ilgų metu p. Antanui Bau- 
zei. ***

Sydnejiškiams maloni naujiena 
išgirdus kad gruodžio 9 d. pasirodys 
garsi tautinių šokių grupė “Klumpako
jis”, vadovaujama Vytauto Strauko. 
Grupėje jyra 27 šokėjai ir šoks 27 
šokius is jų daug visai dar nematytų 
Australijoje. Laukiame laukiame ma
lonios pramogos.

Teko patirti,kad Geelonge Dr. 
S. Skapįnskas keldamas ligonį pats 
susižeidė strėnas - nugarkauli, ir da
bar guli ligoninėje. Linkime daktarui 
greito pagijimo.

*** '
4 Naujųjų Metų baliui Chevron’e 
bilietus galima įsigyti ne vien tik 
Sydnejuje, bet ir kituose miestuose: 
Adelaidėje - p. E. Reisonienė, Lietu
viu Namuose, Norwood; Geelonge - p. 
J. ‘Gailius, 281 Pakington St., New
town^ Melbourne - p. B. Vingrys, 42 
Baker Avė., Kew Ėast.

Tuntininkas.
TAUTOS FONDUI AUKOS

Kariuomenės Šventes proga Sydne
juje surinkta aukų $60.00. Acių uz 
aukas.

T.F. Atstovybe Australijoje.

p RANESIMAS
Visiems Lietuvių Dienų paren

gimams ir Naujųjų Metų baliui Chev
ron’e bilietus galima įsigyti pas p. 
B. Stašionį, 11 Berala St., Berala, 
N.S.W. 2141, kasdien 4-9 vai. va
karo, arba sekmadieniais po pamaldų 
iki 2 vai. Lietuvių klubo patalpose 
Lidcombe.

Melbourne, Naujųjų Metų baliui 
Chevron’e platina p. Bronius Vingrys, 
42 Baker Ave., Kew East, Vic. 3102.

***

PATS SKAITYK “MŪSŲ PASTOGĘ” 
IR KITĄ PARAGINK SKAITYTI.

Kongresą.
Visų tų reikalų tenkinimui Lie

tuviu Namai "turi būti tinkamai paruoš
ti. Patenkinimui visų tą reikalavimų, 
reikia Lietuvių Namus tvarkyti, remon
tuoti, tobulinti, Darbas yra didelis, 
kuris gali būti atliktas palaipsniui. 
Dabartiniu metu vienu iš neatidėlio
tinų darbų yra koncertų salės remon
tas.

Melboumo lietuviai, privalome 
gerai suprasti, kad tą darbą, be mūsų 
pačių pagalbos ir paramos, niekas jr 
niekada neatliks, niekas kitas lėšų 
neduos.

Todėl Melboumo Lietuvių Klubo 
Taryba pradėjo lėšų telkimo vajų. Vi
sus tautiečius nuoširdžiai prašome , pri
imkite vajaus talkininkus ir neišleis
kite ju be savo skirtos Lietuvių Na
mams aukos ar paskolos. Tik sutelk
tine ir vieninga parama turėsime Lie
tuvių Namus tokius, kuriais su pilnu 
pasitenkinimu galėsime naudotis.

Iš anksto visiems dėkojame!

M.L.K. Taiyba.
***

***
Teko nugirsti kad “Neries” spor

to klubo ruošiamame Havajų Vakare 
Algis Plūkas atgaivinę^ “Bijūnė
lius” žada padaryti visiems malonią 
staigmeną.

***

S.M.S.G.D-jos atstovės p. O. Bau- 
žienė ir p. L. Gasiūnienė, kaip ir 
kiekvienais metais, atstovavo lietu
ves moteris Gerųjų Kaimynų Tarybo
je. Gerųjų Kaimynų Taryba padeda 
imigrantams sueiti į geresnius ry
šius su vietiniais gyventojais ir ąt- 
lieka įvairius kitus kaimyninius pa
tarnavimus bei. suteikia informacijas.

***

***
Lapkričio 13 d. Laisvojo Pasau

lio Liet. Gyd. S-gos pirmininkas Dr. 
F.V. Kaunas lankėsi Melbourne, čia 
buvo maloniai sutiktas vietos gydy
tojų. Svečio paraginti Melbourniškiai 
gydytojai nutarė atgaivinti savo bū
relį ir tuo pagyvinti lietuvišką veik
lą,“’ bendradarbiauti su Centro Valdy
ba ir “Medicina” žurnalu, kurį reda
guoja Dr. Henrikas Armanas 'Balti- 
morėje. Pasitarime dalyyavo apylin
kės pirmininkas p. G. Žemkalnis ir 
“T.A.” redaktorius kun. P. Vaseris.

***

PIRMĄ KARTĄ AUSTRALIJOJE 
TAUTINIU ŠORIU KOMCEPTA^ 
MEL'&OURUO TAUTINIU ŠORIU GRUPŽ.

KLUMPAKOJIS’
PASIRODYS SYDNEJUJE.;

Grupę sudaro 27 šokėjai, šoks 27 šokius iš kurių 9 dar niekur Aus
tralijoje nebuvo šokami. Programa tęsis dvi su puse valandos. 
Spektaklis įvyks gruodžio mėn. 9 d. Ukrainiečių salėje Lidcombe, 
Church St. Pradžia 7.30 vai.

Įėjimas $2.50; pensininkams ir moksleiviams $1.00
vaikams žemiau 12 metų nemokamai.

Bilietus galima įsigyti pas VIKTORAcSLITERį TEL. 38 - 4370 , 
POVILĄ ALEKNA Lidcombes lietuvių namuose ir prie įėjimo.

Visus kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ALBURY

Apylinkės visuotinas narių susi
rinkimas įvyko 1972 m. lapkričio 
mėn. 11 dieną, ponų Valių sodyboj. 
Susirinkimą pradėjo valdybos pirmi
ninkas, S. Valys pakviesdamas tvlos 
minute pagerbti mūsų apylinkėj i- 
rusius tautiečius. Susirinkimui pirmi
ninkauti išrenkamas p. R. Urbonavi
čius, ą sekretoriauti jis pasikvietė 
p. B. Česienę. Ponia B. Valienė išb
rinkta atstovauti apylinkę sekančiame 
Krašto Tarybos suvažiavime. Valdy
bos pranešima^ padarė S. Valys, pa
brėždamas, kad praėjusio susirinki
mo nutarimus valdyba išpildė su kau
pu. Susirinkimas valdybos veiklą už- 
gyre ir apyskaitą patvirtino. Toliau 
sekė naujos valdybos rinkimai. Po
niai J. Bertašienei pasiūlius ir susi
rinkimui labai pageidaujant, apylin
kės valdyba sutiko pasilikti sekan
čiai kadencijai. Susirinkimas įgalio
jo, Krašto Tarybos atstovę p. B. Va- 
lienę išsiaiškinti dėl Australijos Lie
tuvių Fondo steigimo reikalo. Be to 
girdėjosi balsų, kurie to fondo stei
gimą paremtų. Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu. ,

Po to sekė suneštinės vaisęs, 
kurių metu lietuviškai pabendravome, 
o taip pat neužmiršome ir lietuviškų 
reikalų, paaukodami Tautos Fondui 
14 dol. Dalyvis.

» AN»ų PASTOJ
* AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
| "OUR HAVEN"
* Australijos Lietuvių Bendruomenes

laikraštis.
J LEIDĖJAS: - A.L.B. Krašto Valdyba
> Adresas: Box 130 P.O. Rundle St.,

M
Leidėjo 
adresas:

Adelaide.
ir “M.P.” Administracijos 

Box 4558 G.P.O. SYDNEY 
N.S.W. 2001.J Atsakomasis redaktorius A.M au ragi sJ REDAKCINĖ KOLEGIJA:

Jį Elena Jonaitienė , Izidorius Jonaitis
N ir Pajauta Pullinen.

Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. 2213.

K- Redakcijos Tel. 77 - 6707.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

w savo nuožiūra.
g Adminstracijos Tel: 649 - 9062.
Jt “M.P.” prenumerata metams $10.00.

pusei metų - 5.00 
Užsienyje metams: - $12.00. 
Atskiro nr. kaina 25 centai.

UŽ skelbimu turini neatsakoma.
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