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PASAULINĖ BALTU SANTALKA
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto pirmininkas Dr. Juozas K. 
Valiūnas, Pasaulio Laisvųjų Latvių 
Federacijos pirmininkas Uldis Grava 
ir Pasaulio Estų Tarybos pirmininkas 
Alfredas Andersonas, keletą kartų su
sitikę ir apsvarstę reikalą, sutarė pra
dėti visų tautų bendrą - organizuota, 
veiklą. Siam jų susitarimui pritarė 
visų trijų organizacijų vykdomieji or
ganai ir 1972 m. lapkričio 18 d. New 
Yorke Statler-Hilt chi viešbutyje jie 
visi susirink,o pirmam oasitarimui. 
Jame dalyvavo visa Vliko Valdyba.

Buvo priimta Principu Deklara
cija tokio turinio:

“Baltų Centrinių Globalinių Or
ganizacijų- Pasaulio Estų Tarybos, 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto ir Pasaulio Laisvųjų Latvių 
Federacijos - Valdybos, 1972 m. lap
kričio 18 d. susirinkusios bendro po
sėdžio New Yorke, sutarė Įsteigti 

PASAULINE, BALTŲ SANTALKA
(Baltic World Conference) 

kurios tikslas yra:
(a) pabrėžti draugiškumą ir su

tarimą, per šimtmečius klestėjusius 
tarp lietuvių, estų ir latvių;

(b) savo bendra ir savitarpyje su
derinta akcija padėti estų, latvių ir 
lietuvių tautoms išsilaisvinti iš So
vietu Rusijos okupaciior, kuri erresia 
sunaikinti fizinę it kultūrinę raiti
jos tautų egzistencija;

KAIP PLATINAMA SOVIESTIKA 
SPAUDA

Vilniuje leidžiamas rusų kalba 
dienraštis “Sovietskaja Litva” savo 
š.m. lapkričio 4 d. laidoje, rašydamas 
sovietinės spaudos platinimo klausi
mu, teigia: “Pagal patikrintus duo
menis, periodiniais leidiniais mūsų 
respublika užima vieną iš pirmųjų vie
tų šalyje. Kiekvienam tūkstančiui gy
ventojų pas mus tenka daugiau kaip 
1600 egzempliorių laikraščių”. Toliau 
rašoma: “Kas liečia partiniai-politi- 
nius leidinius, tai prenumeratorių 
skaičių reikia žymiai padidinti. Ta
tai diktuoja šios dienos bėgamieji 
uždaviniai”. Toliau aiškinama, kad 
šiais mokslo metais esąs labai su
stiprintas partinio ir ekonominio mo
kymo kontingentas klausytojų, besiruo
šiančių poltiniai-propagandiniam dar
bui. Kol kas naujų prenumeratorių 
rinkimas einąs vis ai* lėtai, o rinkimo 
terminas baigiasi su lapkričio mėne
siu. Todėl prenumeratorių rinkėjai 
raginami eiti i šeimas ir rinkti jas 
individualiai.

AČIŪ MASKVAI
Spalio 23 d. Maskvos kolonų sa

lėje įvyko lietuviškosios poezijos 
vakaras, kuriame dalyvavo eilė žy
mi^ rusų rašytojų ir lietuvių literatū
ros vertėjų. Lietuvių delegacijai va
dovavo Alfonsas Bieliauskas, Justi
nas Marcinkevičius, Justas Paleckis 
ir kiti. Vakaro aprašymuose įkyriai 
pabrėžiamas lietuvių tautoj “amži
nas dėkingumas” rusams. Žodis “tė
vynė” tenaudojamas Rusijos atžvil
giu. Mūsų neaprėpiamos Tėvynės sos
tinėje Maskvoje skamba Tarybų Lie
tuvos žodžio meistrų eilės, “rašoma 
Lietuvos KP CK pareiškime sovieti
nės Rašytojų sąjungos valdybai. Ki
tame aprašyme cituojami Petro Cvir
kos žodžiai apie “motiną Rusiją”. 
“Lit. ir Menas” užbaigia savo straips
nį apie vakarą^ šiais žodžiais: “Ačiū 
Masvkai, ačiū Tėvynei, ačiū Parti
jai!” Tetrūksta tik, kad, baudžiavos 
įpročiu, būtų bučiuojamos “didžiųjų 
geradėjų” rankos.

(ELTA)

(c) veikti Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos nepriklausomybes atstatymui, 
kad Baltijos valstybių žmonės galėtu 
įvykdyti savo apsisprendimo teisę.

Šiems tikslams atsiekti Pasau
lio Estų Taryba, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ir Pasaulio 
Laisvųjų Latvių Federacija sutarė:

(a) derinti savo pasauliniu mastu 
politinę veiklą lietuvių, latvių ir estų 
tautų labui, imasi šioje Santalkoje 
dalyvaujančios organizacijos;

(b) pasikeisti informacijomis apie 
įvykius okupuotoje Latvijoje, Lietu
voje ir Estijoje;

(c) siekti Įsteigti bendrą informa
cijos centrą. z

Toliau sekė pranešimai ką kiek
viena organizacija jau yra padarius 
dėl lapkričio 2 2 d. Helsinky prasidė- 
simų pasitarimų Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferencijos šau
kimo reikalu. Estų vardu pranešimą 
padarė Juhan Simonson, latvių - U. 
Grava ir lietuvių Dr. Valiūnas.

Po to ėjo šie susitarimai: a) su
darytas vieneriems metams Santalkos 
prezidiumas, po tris asmenis nuo kiek
vienos organizacijos, kuris susirinks 
kartą per 2 man., b) iš lietuvių Įeina 
Dr. J.K. Valiūnas, J. Valaitis ir A. 
Razgaitif, iš latviu - U. Grava, Vilis 
Eglite if'iiagusts Abatus ir iš' estų - 
A. Anderson, J. Simonson ir Ilmar 
Pleer, c) pirmininku išrinktas Dr. J.K. 
Valiūnas, sekretorium A. Razgaitis ir
ižd. J. Valaitis, d) pirmininkavimas, PIRMININKAI - SUNĖRĘ, RANKAS (iš k. į d.) A. Anderson, Pasaulio Estų Ta- 
rotacijos būdu keisis kasmet. rybos p-kas, Dr. K. Valiūnas, Vliko p.kas, U. Grava, Pasaulio Laisvųjų Lat-

*** vių Federacijos p-kas.

KOMUNISTINIO ŪKIO PAVYZDYS
Ekonomistas Edmundas Mickū- 

nas rašo ("Švyturys”, š.m. No. 17), 
kad 1971 m. buvo nepaprastai geras 
derlius Lietuvos sodų vaisių. Kiek
vienam krašto gyventojui išpuolė po 
78 kilogramus. Tik esą labai keistą, 
kad jais nebeprekiaujama. Kai žie
mos metu krautuvėse esą galima pirk
tis libaniškų ar iš Moldavijos atvež
tų obuolių, Lietuvos obuolių net ir su 
žiburiu krautuvėse nerasi. “Tuo tarpu 
štai Kaišiadorių rajone žmogus_ ėmė 
ir iškirto sodą”, rašo E. Mickunas. 
Paklaustas sodo šeimininkas D. Nedz- 
veckas sako: “Kam man toks didelis 
sodas. Va, pasilikau keletą obelių, 
slyvų, kriaušių... O apie penkias de
šimtis vasarinių ir rudeninių obelų, 
ėmiau ir iškirtau: neekonomiška lai
kyti”. Jis aiškina toliau: “Pernai 
užderėjo labai gausiai, apie šešias 
tonas surinkom, Supirkimo punkte vos 
pusantros tonos tepriėmė. Sau šiek 
tiek palikom ilgiau išsilaikančių, pa
žįstamiems dalijom, o beveik pusę 
gyvuliams sušėrėm, daug supuvo. Kar
vė ėdė, bet dar neaišku, ar jai svei
ka: neįprastas pašaras”. Komentarai 
nereikalingi.

(ELTA)

KRAŠTO TARYBOS SUDĖTIS

Papildomai skelbiama, kad
A.L.B. Albury Apylinkės rinkta atsto
vė yra p. Birutė Valienė.

A.L.B. Krašto Valdyba.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

KELIOS MENTYS MIGRANTO DIENOS PROGA

Vysk. V. Brizgys.
Katalikų Bažnyčia, net ir tokiu 

atveju, jeigu kieno nors protas neįžiū
rėtų joje nieko dieviško, yra verta 
pagarbos už tai, kad savo įtaka ji 
visada siekė žmones ne asimiliuoti, 
o saugoti kiekvienos tautos praeities 
kultūros turtus, remti jų pastangas 
išlaikyti savo tautinę tapatybę. ■ Baž
nyčia niekad nesiekė s uvi enodinti 
net jos pačios viešąją liturgiją, iš 
senovės iki dabar Katalikų Bažny
čioje yra išlikę 14 skirtingų liturgi
jų. Skaitydami Vatikano II konstitu
ciją liturgijos klausimais matome da
bartinę Bažnyčios pažiūrą į įvairių 
tautų savybes, psichologiją, papro
čius.^ Katalikų Bažnyčia niekad ne
siekė kokios nors asimiliacijos net 
tu žmonių, kurie išvyksta iš savo 
krašto gyventi pastoviai kuriame nors 
kitame krašte. Iki šiol Bažnyčios va
dovybė ir jos įstatymai protegavo net 
išeivijoje atskiras tautinių; grupių 
parapijas, net ir tais laikais, kai va
karu Bažnyčioje buvo tik viena litur
ginė lotynų kalba. Po antręjo pasau
linio karo, prieš kurį ir kurio metu 
komunistai ir naciai masėmis naikino 
kitas tautas tik savos - komunistai 
rusų, naciai vokiečių tautos labui, 
kai*laisvame pasaulyje taip pat ma
žai buvo užuojautos naikinamoms tau
toms ir jų pabėgėliams, P. Pijus XII 
paskelbė dokumentą žinoma Ištremto
sios Šeimos-Exul Familia vardu trem
tinių ir emigrantų klausimais. Po Va
tikano II susirinkimo yra Įkurta Apaš-. 
talų Sosto institucija-Komisija mi
grantų ir turistų reikalams. P. Pau
lius "VI paskelbė direktyvas, kaip 
tvarkytini tų žmonių dvasinio aptar
navimo reikalai. (nukelta į',3; psl.)

Žmonės žiūri į gamtą ne sava
naudiškai, o protingai apgailestauja 
matydami benykstančią kuria, nors 
gyvų ar augalų rūšį. Jie iškovoja net 
valdžios įstatymų, sumas pinigų, kad 
tokius gyvius ar augalus apsaugojus 
ir išlaikius. Juo gausesnė ir įvaires
nė kurio krašto gyvūnija, augmenija, 
tuo turtingesnė laikoma to krašto 
gamta.

Panašiai reikia žiūrėti ir į žmo
nijoje esančius įvairumus. Skirtingos 
išvaizdos, skirtingos psichologijos 
žmonės atsirado ne kokių dirbtinių, 
mokslinių priemonių dėka,' o natūra
liais keliais. Apie tai plačiau nekal
bant, visiems turėtų būti aišku, kad šie 
skirtumai ne žmonių įstatymais, ne 
žmonių susikurtomis priemonėmis, 
nepanaikinami. Jeigu kuris savo sme
genis džiovintų begalvodamas, kaip 
visus žmones padaryti vienodos iš
vaizdos, vienodos psichologijos, pa
gristai būtu galima klausti, ar tokioje 
galvoje daug yra smegenų. Priimant 
viską kas kiekviename žmoguje na
tūraliai yra bendro, pildant Dievo įsa
kymą, mylėti kiekvieną žmogų, kal
bant apie žmonių santikius trumpai 
galima tie k pas akyti, kad artimo meilė, 
tarpusavė žmonių pagalba ir pagarba 
yra visai ne tas pat, ką^ bandymai pa
neigti rasių, spalvų, tautų ir kitokius 
natūralius žmonių skirtumus. Niekas 
nelaikytų išmintingu tokio mokslinin
ko, kuris stengtųsi iš visos augmeni
jos palikti tik vieną augalą, ar iš 
visos gyvūnijos tik kuri vieną gyvį. 
Ne daugiau parodytu išminties ir 
toks, kuris siektų išnaikinti esan
čius natūralius žmonių skirtumus ir 
palikti visoje žemėje tik vienos spal
vos, vienos tautos žmones.
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MUSU OPOZICIJA

Natūralu yra kad prieš AL B Ta
rybos suvažiavimą ima reikštis opo
zicija. Tik gaila kad toji opozicija 
dar iki šiol neišėjo i viešumą su savo 
“credo”, su rimtai formuluotais reika- 
lavaimais ar bent pageidavimais. La
bai naudinga būtu žinoti kas būtent 
yra negerai, ką galima geriau padaryti 
ir kaip. Tarybos atstovams vykstan
tiems i suvažiavimą būtų daug pato
giau iš anksto žinoti kas ko nori, kas 
ką siūlo.

Pagal seną. tradiciją pirmieji pra
bilo “Tėviškės Aidai” su p. V. Šlio
gerio straipsniu “ALB Krašto Valdy
bos būstinės reikalu” (“T.A.” Nr. 
44), kuriame rašoma “Dabartinės 
Krašto Valdybos veiklos ‘rekordas’, 
ar pasirodymas buvo gana blankus, 
pav. Sydney, net nejaučiama, kad is 
viso Australijoje egzistuoja A.L.B. 
Krašto Valdyba”. Toks žinomą pa
sakymas yra nieko nereiškiantis, 
jeigu p. V. Šliogeris ar “T.A.”, ne
jautė ALB Krašto Valdybos,tai tas 
dar nereiškia,, kad čia kaltė yra Kraš
to Valdybos, lygiai tiek pat kaltės 
gali būti ir tų, kurie nejautė ar nejau
čia. Mes žinome ir tokių žmonių, ku
rie nejaučia, ir ALB veiklos, bet ne 
bendruomenė dėl to kalta, o tie kurie 
jos nejaučia.

Kitas užmetimas yra daromas 
“M.P.” kuri esanti “labai susilpnė
jusi” iš kurios pasišalino ar netak
tais tapo išvaikyti beveik visi jos 
buvę skaitlingi bendradarbiai”. Šiame 
kaltinime yra daug netiesos. Bendra
darbiu “M.P.” turi daugiau, kaip 
bent kada turėjo, dėl laikraščio ribo
tumo ne visą medžiagą galime atspaus
dinti, tenka ne tiek aktualius straips
nius atidėti į žali arba grąžinti auto
riams. Kiek liečia “susilpnėjimą”, 
tai čia kiekvienas gali turėti savo 
nuomonę pagal skoniu. Vieni norėtą 
matyti daugiau literatūros, kiti I-jo 
karo prisiminimu, vieni norėtų dau
giau politiniu žinių, kitiems jų per 
daug, vieniems rūpi jaunimo reikalai 
kitiems jie nuobodūs, siūlo detekty
vines noveles ir t.t. Nėra laikraščio 
kuris galėtų visus patenkinti. Tiesa, 
mes turime technišku trūkumų, mes 
neturime iki šiol lietuviško šrifto, 
bet tai jau kitas reikalas, kuris 
turės kada nors išsispręsti.

Tikroji priežastis dėl ko p. V. 
Šliogeris nervuojasi yra ta, kad jis 
nepakenčia “melo” - propagandos 
prieš Sovietus. ALB Krašto Valdybai 
rašytoje “Pro Memoria” jis rašo: “Mu
su, spaudos silpnumo priežastis, kad 
ji išvirto, iš normaliai laikraščiui su
teikiamo turinio - visokios informaci
jos - i beveik grynai antikomunisti
nes propagandos biuletenius. Per 
daug tos propagandos”. Šioje vietoje 
mes esame kitos nuomonės, mūsų skel
biamos žinios iš Lietuvos nėra anti
komunistinė propaganda, o yra tikra 
tiesa. Tai skelbia visa laisvojo pasau
lio spauda, kaip mes galėtume ne
skelbti? Mums labiau rūpi Lietuvos 
reikalai ir jos kančia, kaip kitiems, 
nes tai yra musu, pačiu buities dalia.

am.

DĖMESIO SKAITYTOJAMS
Paskutinis prieškalėdinis “M.P.” 

numeris išeina gruodžio 18 d. padi
dintas, todėl visą medžiagą turi būti 
prisiųsta kalėdiniam numeriui ne vė
liau gruodžio mėn. 11 d.

Red.
***

Norime atkreipti skaitytojų dėmė
si, kad Lietuvių Dienų Būstines tele
fonas yra 70 - 6470, o ne 70 - 6490 
kaip atspausdinta “M.P.” Nr. 46 
Atsiprašome už klaidą.

***
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PASIRAŠO DEKLARACIJA: (iš k. i d.) Ernst Jaakson, Estijos Gen. Konsu- 
sulas, Kestutis Valiūnas, Vliko pirmininkas, Uldis Grava, Pasaulio Laisvųjų 
Latvių Federacijos p-kas, Alfred Anderson, Pasaulio Estų Tarybos p-kas, 
Anicetas Simutis, Lietuvos Gener. Konsulas New Yorke.

KARAS.
Pranešimas iš Leonardo 

Karvelio- paskaitos skaitytos 
LVS “Ramovės” Sydnejaus 
Skyriaus, surengtame Kariuo
menės; Šventės minėjime š.ip. 
lapkričio 18 d.

Spausdiname santrauką..
Red.

Prelegentas paskaita pradėjo 
sakydamas-, kad “Karas” yra baisus 
šiurpą keliantis žodis. Tačiau karų 
išvengti negelbėjo jokios filosofinės 
sistemos, negelbėjo ne Įvairios egzis
tavusios ir egzistuojančios religijos, 
nerado pagalbos priemonių nei skait
lingos tautinės ir tarptautinės organi- 
sacijos, susikūrusios taikos Įgyven
dinimui propaguoti. Nuo pasaulio at
siradimo, nuo pirmųjų žmonių sukūrimo 
- žmonija žengė istorine vaga per 
karus ir žudynes.

Ir 1914 m. prasidėjusios . didžio
sios grumtynes, gavusios I-jo Pasau
linio karo vardą pareikalavo 10 mili
jonų žmonių aukų.

J.A.V. prezidentas Wilson, Įsto
damas į tą karą, iškilmingai pareiškė 
kad kariaujama užtikrinti pasauliui 
demokratijos įgyvendinimą. Britai tą 
karą vadino p'askutiniam karui. Visi 
tam tikėjo, ir visi apsiriko - I-joP.K. 
pabaiga neatnešė pasauliui ne taikos, 
ne ramybės.

Kodėl taip įvyko? *
Čia prelegentas aiškino, kodėl 

jo nuomone, taika neįgyvendinta. Jos 
neįgyvendinimo priežastis Įžiūrėjo 
Versalio taikos sutarties iššauktose 
problemose. Tautų Sąjungos nepajėgu
me spręsti tarpvalstybines problemas, 
šalia raudonosios Sovietų diktatūros 
Hitlerio ir Musolinio fašistinių rėžimų 
įsigalėjime.

Dar 1935 m. Italija^ užkariavo 
Abisiniją, po to į arenat išėjo Vokie
tija - aneksuodama Austriją, Čekos
lovakija ir iš Lenkijos pareikalauda
ma gražinti Dancigą ir Vislos korido
rių. Lenkija šito reikalavimo nepa
tenkino ir jį ignoravo.

Pasaulis šiuos įvykius stebė
damas nutilo ir susigūžė. Kas bus 
toliau! Nereikėjo ilgai laukti, po ke
lių mėnesių nauja staigmena: 1939 m. 
rugpiūčio m. 23 d. bolševikinė Rusi
ja ir nacional socialistinė Vokietija, 
du didieji agresoriai; pasirašė nepuo
limo ir bendradarbiavimo sutartį, o 
už savaitės - 1939 m. rugsėjo 1 d. 
vokiečių kolonos įsiveržia į Lenkiją. 
Prasidėjo II-sis "Pasaulinis Karas, 
pareikalavęs virs 15 mil. aukųz

o taip pat daug milijonu žuvusių žmo
nių nepriklaususių ginkluotoms pajė
goms.

Trečiojo Reicho triumfališkas 
žygis per Europą baigėsi 1945 m. - 
visiška Vokietijos kapituliacija.

II-jo P. K. metų sujungiu ink ai 
viešai skelbė, kad karas baigsis tei
singumo pergale ir duos pradžia pa
saulinei taikai. Nereikia nei aiškinti, 
šiandieną tie žodžiai - karti ironija.

Apskaičiuojama, kad nuo II-jo 
P.K. pabaigos įvyko virš 40 didesnių 
ir mažesniu karu,, sukilimų, perversmų 
ir pan. Dar ir šiandieną nebaigtas 
žiaurus karas Vietname, jau pareika

lavęs apie 1,300,000 žmonių aukų, ir 
dar nebaigtas karinis konfliktas tarp 
Egipto ir Izraelio; o visame pasaulyje 
matome smurto pasireiškimus ir gir
dime ginklų žvangėjimą.

Jungtines Tautos, įsiteigusios 
Tautų S-gos vietoje 1946 m. ir pasi
stačiusios pagrindiniu tisklu išlai
kymą tarptautinės teisingumo ir tarp
tautinės taikos, nepasiekė užsibrėžto 
tikslo. Jos buvo bejėgės stebėtojos 
vykstančių karų, sukilimų, smurto ir 
besikartojančio nusikaltimo humaniš
kumui.

Iš kur tas bejėgiškumas? - Dau
gelis priežasti randa tame, kad nors 
nominaliai II-jo P.K. laimėtojais lai
komi sąjungininkai, bet tikruoju lai
mėtoju tapo Sovietų S-ga. Ar tai ne
skamba paradoksu, kad Sovietų S-ga 
tikroji totalitarinio rėžimo laikytoja, 
savo 1939 m. sutartimi su Vokietija 
netiesiogiai užpildžiusi totalitarinio 
vežimo ketvirtąjį ašies kampą - buvo 
priimta į sąjungininkų eiles. Savo 
begėdiška poltika vykdydama,^S.S-ga 
dar 1939 m. žiemą buvo užpuolusi 
Suomiją, už tai buvusi pripažinta ag
resorium ir pasalinta iŠ Tautų S-gos; 
tuo pat metu smurtu ir apgaule užgro
bė, Pabaltės valstybes. O kai bėda 
atėjo ir draugai vokiečiai puolė Sov. 
S-ga, - sovietai šaukėsi sąjungininku 
pagalbos, komunistai šaukėsi kapita
listų pagalbos, tų kapitalistų, kurių 
sunaikinimas yra pagrindinis komu^ 
nizmo tikslas. S.S-ga gavo milžiniš
kos paramos iš J. A. V.

J.A.V. griūvantį kolosą - ubagą 
pastatė ant kojų ekonomiškai ir mili- 
tariškai, išgelbėjo ji nuo pražūties - 
kapitalizmas išgelbėjo nuo pražūties 
komunizmą - ir dar priedu atidavė jam 
vergijon beveik pusę Europos valsty
bių.

Su nuostaba ir karteliu reikėjo 
stebėti, kaip sąjungininkai viena link
me darė viską, kad sunaikinus totali
tarinį rėžimą Vokietijoj, kita linkme 
tokį pat rėžimą S.S-goj stiprino savo 
ir pasaulio nenaudai.

J.A.V-bes su sąjungininkais pra
leido gerą progą II-jo P.K. pabaigoj 
priversti S.S-ga prieiti prie teisingos 
demokratinės santvarkos, ir nesuge
bėjo sudaryti pokario sąlygų, įgali
nančių pasaulį tvarkytis Atlantos 
Chartos dėsniais.

Rezultate, nuo II-jo P.K. pada
rinių kenčia visas demokratinis pa
saulis, kenčia ir okupuota Lietuva, 
atsidūrusi tautų kalėjime.

Ar Lietuva buvo verta tokio likimo?
Lietuvos valstybingumo raida at

žymėta karais, karais ir karais.
Kokios rūšies tie karai buvo ir ar 

galima juos pateisinti? - Reikia iš 
anksto pasakyti, tai nebuvo grobuo
niški karai , bet krašto gynymas nuo 
puolančio grobuoniškais tikslais 
priešo.

Pirmieji įsibrovėliai į mūsų 
kraštą buvo senieji skandinavai - vi
kingai, kurie IX a. buvo užgrobę dalį 
mūsų pajūrio ir ten įsitvirtinę. Su vi
kingais lietuviams teko daug kariauti 
ir X a. pavyko juos galutinai įveikti 
ir iš krašto pašalinti.

Kitą grasa ėjo iš gudų puses. 
Lietuviai savo jėgomis atsigynė ir 
nuo gudų, kurių galiai kritus, atsira
do natūrali erdvė gudų žemėse įsi-

MES DAR GYVI LIETUVIAI.
K. Prašmutas.

Prieš 25 metus iš Bremen-Haven 
Vokietijos būrys lietuvių apleido se
nos Europos krantus. Tuometinė Aus
tralijos valdžia įsileido pirmuosius 
imigrantus (Politinius Pabėgėlius) 
išimtinai kaipo bandomąją grupę, to
limesnei ir plačiai numatytai imigra
cijos programai Įvykdyti. Kadangi 
Australija po karo kaip ir kiti kraštai 
turėjo daug ekonominių sunkumų, o 
ypatingai buvo didelis trūkumas'gy
venamųjų butų, todėl pirmoji lietuvių 
(ir visų Baltų) grupė buvo parinkta 
nevedusiųjų, buvo lengviau su šia 
grupe. susitvarkyti butų reikalais. 
Lietuvių grupėje moterų skaičius bu
vo labai ne racionalus vyrų atžvilgių 
bet lietuviai vyrai, paliko lietuviais 
vyrais ir didžioji dalis sukūrė lietu
viškas šeimas, kurios ir dabar kalba 
lietuviškai.

Australijos krantai buvo pasiekti 
28 lapkričio 1947 metais. Pasisve
čiavus Vakarų Australijoje, pusiau 
invalidu australų “Kanimbla” laivu, 
teko plaukti toliau į rytus, atseit į 
Melbourną. Melbourne uoste buvome 
sutikti asmeniškai tuometinio Imigra
cijos ministerio pono ARTHUR CAL- 
WELL. Nors p. A. Calwell buvome 
gana šiltai sutikti ir saulė karstai 
kepino, bet Australijos žemė buvo kiek 
vienam lietuviui šalta ir su neaiškia 
ateitimi, o juo labiau, kad Australi
jos kairioji ir pilkoji darbininkijos 
masė buvo priešingai nusistačiusi 
prieš “Balts”. Kariniu terminu ta
riant, pirmojo transporto grupė turėjo 
sudaryti prietiltį, tolimesniai ir skait- 
lingesniai tautiečių grupei persikel- 
dinimui į Australiją.

Pirmojo transporto minimasis 
prietiltis buvo sėkmingai atliktas, to 
pasėkoje nemažas lietuvių skaičius 
Australijoje apsigyveno.

Ar tai. tub ir turėjo viskas baig
tis? Ne, kaip ir kariuomenės dalinys 
persikėlęs per,-upę ar kitas natūrales 
užtvaras, įvykdęs savo prietįlČio už
davinį,' .'niekuomet nepasitraukia iš 
kovos-’fauko, bet dar daugiau ir veik
liau susijungia su pagrindine grupe 
tblimesniehiš žygiams. Taip pat šiuo 
atveju . lietuvių pirmoji grupė ir po 
25 /metu nėra sulydyta negailestingos 
aplinkos, o pasiliko skirtinga ir . savi
ta. Neabejotina dalis iš jų yra pasi
traukė į Anapus, dalis viskam pasi
darė abejingi, užsidarydami lyg viš
čiukai kiauše, bet didelis procentas 
ir šiandiena tebėra tvirti lietuviška
me darbe..Jie supranta savo uždavi
nį, kas iš jų buvo reikalaujama prieš 
25 metus, kada musu tautiniai vadai 
išleisdami į užjūrius kartojo, atsimin
kit , kad esate gimę lietuviais ir to
kiais pasilikit, nors "ir žiaurūs vėjai 
jus bebląškytų, nepailskite, dirbki
te Tautos Laisvei, nes esate tą lais
vę praradę ir jos niekas jums dovanai 
nebeduos ? •

Tie žodžiai dar ir šiandieną te
beskamba ausyse, nors jie lietė au
sų membranas senai, senai. Čia pri- 
mintina tik Viktorijos (nes kitų vals
tijų nežinau), pirmojo transporto da
lyvius, kurių pavardes visuomet links
niuojamos lietuviškoje veikloje, ar 
parengimuose, Taip pat ir šiandien 
pirmojo transporto dalyviai priklauso 
ar vadovauja kelioms tautinės veik
los valdyboms ir organįzacijoms. Štai 
jie: Ponia Viltis Kružienė, Kazys 
Mieldažys, Povilas Baltutis, V. Šal- 
kūnas, Napoleonas Butkūnas, Karo
lis Prašmutas, R. Ragauskas, J. Keb- 
lys ir-Petras Morkūnas. Jie visi nors 
ir po 25 metų nėra pavargę ir nesi
skundžia savo sunkia duokle tautiniai 
veiklai, bet kaip ilgai? O kur gi kiti? 
Į tą klausimą atsakykite patys pirmojo 
transporto kolegos.

***

tvirtinti ir užtikrinti taikias sienas 
rytų pusėje.

"Nedavė mūsų sentėviams ramy
bės ir kitas nemalonus kaimynas - 
lenkai. Jie nuolat veržėsi į prūsų ir 
jotvingių žemes ir juos naikino.

Visos Šitos aplinkybės vertė lie
tuvius jungtis, budėti, stiprinti savo 
jėgas ir paklusti savo vadų - kuni
gaikščių. Senųjų kronikininkų aprašy
mai liudyja apie"ano meto lietuvių ka
rių ir jų kunigaikščių susiklausymą, 
drausmę "ir aukštai išsivysčiusią vi
suomeninę organizaciją.

(Bus daugiau)
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GARBES SARGYBOJE DVI GENERACIJOS PRIE LIETUVOS LAISVES 
PAMINKLO MELBOURNE ŠVENČIANT LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ 
LAPKRIČIO 19 D.
Is kairės į dešinę:- Linas Prašmutas - sūnus, Karolis Prašmutas - tėvas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
MELBOURNE.
N. Butkūnas.

Lapkričio 19 d. šventė pradedama 
iškilmingomis pamaldomis Šv. Jono 
bažnyčioje, prie altoriaus abieju pu
sių išsirikiavus tautinei ir organiza
cijų vėliavomis. Sv. Mišias už žuvu
sius karius atnašavo kun. P. Vase- 
ris pasakydamas pritaikytą tai šven
tei gražų, pamokslą. Mišių iškilmin
gumą žymiai paryškino Petro Morkū
no vadovaujamo Bažnytinio choro pa
rinktos giesmės.

Vakare, 6 vai. Lietuvių Namų 
Koncertų salėje minėjimas buvo tę
siamas toliau. Įnešus tautinę ir Mel
bourne ramovėnų vėliavas, kun. Pr. 
Vaseris perskaitė šventei pritaikyta, 
invokaciją ir prie žuvusių karių pa
minklo iškilmingai padėjo'gėlių vai- 
nikus^ramovenai, skautai ir taut, s'o- 
kių šokėjai. Toliau sekė ramovėno 
Alb. Pociaus paskaita - Laisvės 
Lietuvai - ir po jos - meninė dalis.

Savo koncentruotoje paskaitoje 
p. Pocius nurodė tau baisią skriaudą 
daroma mūsų kultūringai bet nelai
mingai mažai tautai žiaurioje grobuo 
nies kaimyno, verčiant ją iki šiol 
skursti, vergauti nešant nepakenčia
ma komunizmo jungą. Nurodė mūsų ka 
riu ir partizaną įdėta didelę auką lais 
vei atgauti ir tarsi kartu su suside
ginusi Kalanta šaukė - Laisvės Lie
tuvai!

Mišios su galinga giesme, invo- 
kacija, vainikai, ši ramovėno paskai
ta ir toliau sekė jaunutės Sidabraites 
patriotinė deklamacija, P. Morkūno 
okteto bei solisto J, Rūbo patrioti
nės dainos, net mažiukų 8 ir 6 mt.

Lietuvos Kariuomenės Šventės Minė
jime • Melbourne lapkričio 19 d. Pa
skaitą skaito ramovėnas Albinas 
Pocius.

Bruožiukų gražios sutartinės daine
lės buvo ne kas kita, tik malda, mal
da Viešpačiui pasigailėti mūsų tėvy
nės, mūsų žuvusią už ją kovotojų 
vėliu,. mūsų gyvų, bet mirštančių sa
vo tautai šunų ir dukrų. Jeigu mes 
būtume Šiek tiek jautresni, įsivaiz
duoju, būtume visi apsiverkę, būtu
me šoke ant scenos ir išbučiavę mū
sų mieląjį, sielų gaivintoją - Petrą 
Morkūną ir visus, okteto narius, ku
rie jau, anot p. Šalkūno, 24-tą kartą 
padeda mūsų šventę švęsti ir gaivi
na musų jausmus. Net ir musų jau
nieji ir miklieji tautiniai pasipuošę 
tautiniai šokėjai, savo sutartiniais 
judesiais savotiškai garbino Dievą - 
Teisybės Viešpatį, lyg skusdamie’si 
Jam, sakydami: mes turime teisę bū
ti lietuviais, kodėl mūsų tauta smau
giama, stengiamasi nutautinti, išžu
dyti, sunaikinti?

’ Realistiniai kalbant, kaip jau 
minėjau, šventės programoje stipriai 

‘ dalyvavo p. Morkūno vadovaujamas 
oktetas su jo solistu Jurgiu Rubu, 
padainuodami iš viso netv 10 dainų, 
taip pat H. Statkuvienės šokėjų gru
pė “Gintaras” su akordeonistu P. 
Aranausku. Prisidėjo musų pianistė 
D. Levickienė akompanuodama okte
tui, ir Mr. Albert Creed akompanuoda
mas solistui J. Rubui; o visa progra
ma pranešinėjo jauna Zita Prasmu- 
taitė. ■

Tai buvo tikrai turininga ir gai
vinanti p. V. Šalkuno ir jo vedamo 
Ramovės skyriaus valdybos paruošta 
šventės minėjimo programa.

Paminėtina dar, kad po meninės 
dalies pertraukos malonia staigmena 
pranešė mums visiems p. Liudas 
Barkus. Jis po ilgų pastangų surinko 
kolekcija geriausių lietuviškų plokš
telių perduoti Valstybinei Radijo sto
čiai, kad mes dažniau- galėtume iš
girsti savo muzika, transliuojama per 
tą stotį. Pirmininkui nedalyvaujant, 
visą tą rinkinį perdavė Apylinkės 
Valdybos atstovui P. Aranauskui, 
prašydamas visa ta, rinkini musų vi
sų vardu perduoti minėtai stočiai.

***

Amerikos grūdai
WASHTNGTONAS. — Sovie

tų Sąjunga skundžiasi grūdų 
trūkumais, perka juos iš Kana
dos ir Amerikos, bet jau žino
ma, kad grūdais šelpia šiaurės 
Vietnamą, žvalgyba pastebėjo, 
kad keturi rusų laivai yra at
vykę | pietinius Kinijos uostus 
ir iš ten krauna j vagonus grū
dus ir geležinkeliais siunčia į 
Hanojaus pusę.

’’KLUMPAKOJIS”

Lietuva garsi savo tautiniu me
nu, kurio ryškiausi reprezentantai 
yra tautinė daina ir šokis. Todėl ne
nuostabu, kad ten, kur susiburia 
kiek didesnė lietuvių grupė, ten gir
dime sutartinę, ten matome ir tauti
nį šokį. Mes tuo garsėjome Vo
kietijos tremtinių stovyklose, tuo pa
sižymime paplitę ir plačiajame pasau
lyje. _

Atvykę į si kraštą gaivališkai 
būrėmės į tautinio darbo gretas, vi
suose didesniuose centruose kūrėsi 
chorai, kūrėsi tautinių šokių grupės, 
kad sutartinai gaivintų mūsų širdyse 
tautinę ugnelę.

' Melbourne tautinių šokių pirmąją 
vadovė buvo ponia Ava Saudargie- 
nė, kuri jau 1949 m. turėjo sųburusi 
jaunimą. - šokėjus. Jai išvykus į Syd
ney, grupei keletą metų sėkmingai 
vadovavo p. Juozas Petrašiūnas.

Greta šios grupės Melbourne skau
tuose pradėjo veikti jaunųjų šokėjų 
grupė, vadovaujama p. Algio Karpa
vičiaus, kuri vėliau ir parėmė pirmo
sios grupės reprezentavimo pareigas. 
Grupė pasivadinusi “Atžalynu” gana 
sėkmingai dirbo. Kilęs nesutarimas 
tarp “administratoriaus” ir grupės

■ vadovo p. A. Karpavičiaus “Atžaly
ną” privertė vysti ir džiūti.

Išlikę . keli jo atstovai, kurių 
padai degte degė tautinio šokio ugni
mi, 1963 m. pasikvietė p. Aleną Ka
razijienę savo vadovė. Vadoves ir 
entuziastingų narių pastangomis, 
grupė pasivadinusi “Klumpakojis” 
augo ir stiprėjo. Po poros metų na
šaus darbo ir sėkmingu, pasirodymų 
grupei vadovauti stojo p. Algis Šim
kus.

Algio Šimkaus nuoširdaus darbo 
ir nariu drausmingumo dėka, “Klum
pakojis’“’ tvirtai “atsistojo i klumpes” 
ir pasidarė gana tvirtas Melbourne 
lietuvių meninis vienetus.

Vadovui p. Algiui Šimkui išvykus 
ir nebegalint reguliariai vadovauti 
pasiruošimams, jo vieton stojo da
bartinis “Klumpakojo” vadovas p. 
Vytas Straukas.

Vyto Straųko sugebėjimas, jaut
rumas ir ' meilė tautiniam šokiui, o 
grupės dalyvių rodomas drausmingu
mas ir noras dirbti-tobulėti, iškėlė 
“Klumpakpjį” į pajėgiausia tautinių 
šokių grupę. Jo šokis dabar jau lygin
tinas tik prie profesionalinių šokių 
grupių, o savo šokių Įvairumu jas 
pralenkiantis.

Reikia, priminti, kad "Klumpako- 
jui” kilti ypač daug prisidėjo jo 
dabartinis akordionistas p. Petras 
Aras - Aranauskas, kuris puikiai val
dydamas savo instrumentą., jautriai 
išgyvena ir jaučia šokių groži ir rit
mą.

į “Klumpakojo” istoriją įtrauk
tina ir įvairūs jo pasirodymai, tiek 
saviesiems Įvairių tautinių švenčių 
ir Dainos Sambūrio koncertuose. Iš 
pastarųjų suminėtina dalyvavimas 
Baltų 'tautų šokių festivaliuose gam
toje, Melbourne Universiteto Kosmo
politinio Klubo tarptautiniame kon
certe, Australia Day Komiteto suruoš
tame tautybių koncerte Myer Bowl, 
Adelaidės Tautinių Šokių grupės 
“Žilvinas” 20-čio minėjime, Cape 
Patterson vasaros sezono pajūrio 
karnavaluose, Melboumo latvių tau
tinių^ šokių šventėje, Pasaulio Lietu

Geriausia dovana - Dovydėno knyga iš Romuvos
Musų laureato vaizdžiai aprašyti abu bolševikmečiai, kuriuose rusai okupantai 
naikina viską, kas lietuviška ir katalikiška. Susipažinkite, kaip sulaikyti rau
donąjį tvaną.

Liudas Dovydėnas MES VALDYSIM PASAULI I ir II tomai po $4.00
Tu knygų pritaikintas vertimas anglų kalboje, tinkamas svetimtaučiams ar lietu
viškai nebeskaitantiems tautiečiams.

W E WILL CONQUER THE WORLD $5.00

Anksčiau pasirodę leidiniai: (užsilikę egzemplioriai) 
Jonas Aistis POEZIJĄ pilnutinė rinktinė $6.00
Juozas. Audėnas PASKUTINIS POSĖDIS 1939-40 m. atsiminimai $4.00
St. Lucius RESPUBLIKA Lietuvos istorija poezijoje $1.50
A. Baranauskas ANYKŠČIU ŠILELIS iliustr. liuks.leidinys $5.00
Maironis BALADES ” ” ” $6.00
Maironio Portretas (dail. Pr. Lapes) $2.50
Sibire ištremtų lietuvaičių THE LIVING TESTAMENT OF FAITH AND 
(liuks, maldaknygė angliškai) COURAGE $3.50

Paskubėkite Įsigyti Greitas persiuntimas veltui. Dovanai pridedamas atatinka
mas sveikinimas. Knygos gaunamos pas platintojus arba leidykloje, jai pasiun- 
čiant užsakymą su čekiu (U.S. dd.) ~ T .ROMUVA

84 - 20 Jamaica Ave., Woddhaven, N.Y. 11421, U.S.A.
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vių Jaunimo Kongreso Melboumo Ko
miteto suruoštame tarptautiniame šo
kių vakare ir visoje, eilėje tarptau
tinių minėjimų bei švenčių progra
mų oš e.

Šiuo metu “Klumpakojo” grupė
je yra 30 šokėjų. Jų ypač mėgiami 
šokiai, kuriuose šokio judesiais ir 
deriniais siekiama išreikšti koks turi
nys, pav: “Aštuonytis”, “Našlė”, 
“Dzigūnas” ir kit.

“Klumpakojo” vadovas p. V. 
Straukas, kaip atsakingas už grupės 
atsiekimus,- su gilia pagarba ir dėkin
gumu prisimena savo mokytoją ponią 
Mariją Baronaitę-Grebliūnienę, ku
rios, dėka pažinęs ir pamilęs tautinius 
šokius ir kurios nurodymai yra tarsi 
kelrodis dirbant su “Klumpakojį” 
ir siekiant naujų laimėjimų.

Ignas Alekna.

KELIOS MINTYS MIGRANTO 
DIENOS PROGA.

(Atkelta iš 1 -pusi.)
Gi pastaruoju laiku 

pirmas advento sekmadienis yra pas- 
skelbtas pastoviai migranto ir turisto 
diena.

Yra kuo džiaugtis Amerikoje 
ir kitur besireiškiančia inicijatyva ir 
dvasia apsaugoti ir išlaikyti etnines 
kultūras. Tai Bažnyčios tradicinė 
ir visų kultūringų žmonių pažiūra į 
tautas, į jų_kultūrinius lobius, tradi
cijas kaip į visos žmonijos turtą. Tai 
turėtų paskatinti kiekviena^ kultūringą 
žmogų gerbti ir vertinti visas tautas, 
visų tautų kultūras, bet ypatingai sa
vą tautą, jos dvasines, dorines, kul
tūrines tradicijas. Tai visus paska
tintų aktyviau prisidėti prie visos 
žmonijos kultūrinio praturtinimo.

Vadinamą migranto ir turisto die- 
ną-pirmą advento sekmadienį turėtume 
kiekvienas atnaujinti savo tautinį 
susipratimą dieviškoje šviesoje, pri
simindami kad ne pripuolamai, o Die
vui žinant ir norint esame savos gar
bingos senos tautos nariai. Tikėjimas, 
kad ir mūsų tauta turi savo vietą ir 
vertę Dievo apvaizdos planuose, tepa- 
skatina mus vertinti tai kuo esame 
gimę, nesiliaujančiai siekti savo tau
tai laisvės ir visų jos teisių savoje 
tėvynėje. Reikia tikėti, kad praeityje 
daug pakėlusi mūsų tauta yra ir dabar 
Dievo apvaizdos parinkta Įspėti pa
saulį prieš melu peršamą bedievišką
jį komunizmą, kuris beatodairiškai 
naikina individo vertę, tautas ir jų 
kultūras,’ Migranto diena Bažnyčia 
primena, kad žmogus išvykęs iŠ savo 
tėvynės nepraranda nei savo tautines 
tapatybės, nė savo teisių. Tuo pačiu 
jis nepraranda ir pareigų ne tik savo 
sielai, bet ir savo tautai. Turime sa
vas tautines šventes. Tačiau šia mi
granto diena ir Katalikų Bažnyčia 
mums primena mūsų tapatybę ir pa
reigą ne tik savęs neprarasti, o gel
bėti savo tautą, jos dabartiniame kry
žiaus kelyje. Migranto dienos prasmė 
primena ir tai, kad siekiant dabar 
gyvenamo krašto, net visos žmoni
jos gerovės nereikia užmiršti ir savo 
kilmės. Nors migranto-turisto dienai 
Bažnyčia kol kas nepatiekė kokio 
nors liturginio paminėjimo, tai to nė
ra ko ir pasigesti. Ši diena mums nuo
lat turi priminti, kuo kuris esame.

***
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Mielam ALB garbės nariui P. ANTANUI BAUŽEI švenčiant 75 m. 
amžiaus daug metų dar linki

turn 1966. Žemėlapis spalvuotas, rel
jefinis.

To oficialaus žemėlapio viršu
tinės dalies dešinėje pusėje, prie De
nison upės, brūkšneliais atžymėtas 
didokas plotas, su įrašu:

Truchanas Huon Pine Reserve.
Žemėlapį malonėjo atsiųsti Ole- 

manijos salos vaizdiniuose - turisti- goTruchano motina, T. Truchanienė, 
niuose žemėlapiuose, išleistuose^ 73 metų. Išsitiesęs ant stalo ziūrau i 
1972 vasarą, yra lietuvių tautai 
svarbus Įrašas, skelbiantis Olego 
Truchano Įvykdytas istorinės kelio
nes baidarėmis Serpentine, Gordon 
ir kitomis upėmis, kurias iki tol joks 
žmogus nebuvo įstengęs perplaukti.

Lietuvis Olegas Truchanas tra
giškai žuvo tyrinėjimo kelionėje Tas
manijoje 1972 metų sausio mėnesį. 
Netrukus Tasmanijos spauda pradėjo 
spausdinti jaudinančiai palankius 
laiškus, straipsnius garbingo jų gam
tos tyrinėtojo, keliautojo garbei.

Patys tasmaniečiai (australie-

AUSTRALIJOS ŽEMĖLAPIUOSE 
0. TRUCHANAS.

Algirdas G u staitis.

Australijai priklausančios Tas-

bei pavadinti jų gamtos paminklus. 
Sakysime , laikraštyje “The Mercury” 
1972 sausio 12 d. laidoje Arthur Bro- 
theridge, iš Devonport, siūlo, kad 
“that Mr. Truchanas be remembered 
by naming a mountain peak in the 
South-West after him.

Several other letters suggested 
Lake Pedder should be saved as a 
memorial”.

Išvertus.: “ ... kad p. Truchanas 
būtu atmenamas pavadinant jo vardu 
kalno viršūnę Pietinėje-Vakarineje 
krašto dalyje.

Keletas kitų laiškų siūlė ežerą 
Pedder saugoti kaip tokį atminimą”.

Taigi, Tasmanijos ‘ gyventojai 
siūlė Olego Truchano pagerbimui, ku
ris visiems žinomas kaip lietuvis ir 
jo kilmė pakartotinai spausdinta ang 
lų k. spaudoje. Netrukus jo garbei 
buvo pavadintas didelis Huon pušyno 
171 i

0. Truchano garbei pavadintas retą 
pušų miškynas

ta žemėlapį ir didžiuojuosi mano ne
pažinto lietuvio Olego Truchano at- 
siekimais ir Įvertinimais tolimoje 
Tasmanijoje, apie kurią , dar būda
mas gimnazistu Kaune tiek težinojau, 
kad turėjau pora pašto ženklų su Tas
manijos antspaudais. Tasai kraštas 
atrodo begaline tolybė, nepasiekiama 
paslaptis, o dabar, Štai, realybėje lie
tuvis pastatė paminklą, kuris am
žiams liks žemėlapiuose, geografi
jos knygose, keliautojų raštuose.

Tikiu, vėliau gausiu daugiau 
__________ duomenų apie Truchano Hubn pušy- 

čiai) spaudoje siūlė O. Truchano gar- no rezervatą, ir žiniomis galėsiu pa
sidalinti su mielais skaitytojais.

Knyga 0. Truchano garbei.
Anksčiau jau esu O. Truchano 

atminimui rašęs lietuvių spaudoje 
("Europos Lietuvis”, Nr.' 16, 1972, 
"Draugas” Nr. 106, 1972, “Dirva” 
Nr. 59. 1972, “Laisvoji Lietuva” Nr. 
16, 1972). Be kitko, raginau lietu
vius savo aukomis paremti O. Trucha
no garbei leidžiama apie jį knygą, su 
nemaža jo darytų įclomių Tasmanijos 
įdomių gamtovaizdžių nuotraukų, ir 
t.t. Lietuviams deramai parėmus tikė
ta; knyga išeitų ne tik anglų, bet ir 
lietuvių kalbomis.

Paskutinėmis iš Tasmanijos gau
tomis žiniomis, lietuviai labai šykš
čiai ir negausiai parėmė knygos lei
dimą, kurios redakcinę komisiją su
daro australiečiai. Del to lietuvių 
balsas knygos parengimo reikalu vi
sai mažas. Norintieji vertingam ir lie
tuviams brangiam leidiniui paremti 
aukas siunčia: Truchanas Publica
tion Appeals, Box 1. Post Office 
Sandy Bay, Tasmania 7005, Austra
lia.

Savuosius turime palaikyti ne tik 
gyvus, bet ir žuvusius.

Kątik gavau oro paštu iš Tasma- 
žemėlapį. Išleido 
Department, I laida

nijos prisiųsta
Tasmania Lands
Sheet 8012 (Edition 1) Tasmania, 
S/1783/72. Mastelis 1:100.000. Trans
verse Mercator Projection. Horizon
tal Datum: Australian Geodetic Da-

***
n

KŪRYBOS MIŠKAI.
E. Vaichas.

Skaičiau “M.P.” A. Kelmiečio 
Įspūdžius patirtus Leono Urbono 
paskutinėj parodoj. Norėčiau ir aš, tą 
pačią parodą aplankius, savo įspū
džiais su skaitytojais pasidalinti. 
Kol mes kompetetingo meno kritiko 
neturime savo tarpe, vieno žmogaus 
Įspūdžiai spaudoj paskleisti būtų lyg 
ir skriauda tiek darbo atlikusiam dai
lininkui. Prisipažįstu, kad ir aš,kaip 
ir A. Kelmietis.nesu meno kritikė, o 
tik mėgėja, žiūrovė.

Parodos atidarime neteko būti. 
Nesigailiu. Vyno svaigulys, žmo
nių kamšatis, jų judesiai, drabužių 
spalvos ir tuščios kalbos atima dė
mesį ir energija, kurios taip reikia 
parodai pilnai pajusti. Visada gerai 
po atidarymo dar koki kitą kartą atei
ti i paroda, ypač kai tuščia.

Pajusti kūrėjo galia nėra lengva. 
Parodoj pavienis kūrinys ; slepia savo 
kūrybini "nežinomąjį”. Iš visos pa
rodos sukabinimo irgi sklinda atsar
giai suorkestruota harmonija, kuria 
tik iš tolo įmanoma pajusti.

Paroda įsijausti, ar maldai susi
kaupti, neužtenka vaikščioti ratu. 
Reikia sustoti, susikaupti, pajusti 
visumą. Apėjau ir aš kartą aplink, su 
visais paveikslais iš arti susipaži
nau. Beveik įžūlūs įvairumas jausmus 
pritrenkė, kaip kaleidoskopo žaidi
mas. Atsisėdau didokos galerijos 
viduryj minkštam suole.- Po valandė
lės susikhūpimp ir.'Vidiiįės tylos, kaip 
Vyskupo Baranausko šilelis rytme-
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čiams bundant, paroda prabilo, formų, 
judesių, ritmų, technikų ir spalvų 
gausumu. Erdvės atsidarė, tolimi 
sapnų pasauliai. Dangaus kūnai lekia 
per erdves, arba sustingsta antigravi- 
tacinėje grėsmėje virš degančių miš
kų. Tai ne abstraktas. Čia sapnų pa
saulis, kitiems užmirštas, dailininko 
burtais išbudintas, dovanotas.

“Acces” didokas gyvų spalvų 
kūrinys dominuoja salės vidurį. Kaž
kur lyg ir matytas - Holdsworth Ga
lerijoj? Jei ir matytas, tai virš tų de
gančių miškų, tada nebuvo besilei
džiančių dangaus kūnų. Kodėl jie 
pluduriuoja ribotoj erdvėj?^ Svetimi, 
baugus, tarsi garlaviai mažam eže
re? Kodėl nekrinta kaip meteorai? 
Kas atsitiko su gravitacija? Dailinin
kas užbūrė! Kodėl kamuolys stengia
si už save didesnį globusą, raudoną 
kaip žariją, užstoti? Kūrėjas čia iš
dykauja, žaidžia su fizine, dvasine 
ir logiška perspektyvos sąvoka ir tuo 
įžiebia paveikslą nemirtinga energi
ja.

Galinę sienų valdo "Flux”. Tai 
tik kokių astuonių pėdų formato ezky- 
zas meksikoniškos freskos tapybos 
Titanui. O gal tiktai pirštinė dviko
vai išmesta? "Duokite didelę sieną 
ir spalvos iš paveikslo, Flux, paklus
niai ant jos pasikels!” Bekuriant 
“Flux” dailininkas pavirto burtinin
ku ir, teptuku nepalietęs, Įsakė da
žams kurti sroves, p'utas, ugnies 
blykstelėjimus, paslaptingus augalus 
ir žiedus. Paveikslas kaip nulieta 
skulptūra, sakytum vienu palietimu 
visas sukurtas. Burtas, ar ne?

“Wasaga”t ramus, švelnus, poe
tiškai romantiškas, poilsingai žals
vas, bet, kaip ir kiti darbai, gyvas,

V. ir O. Jonušai
M. ir B. Gailiūnai.
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"DAINOS” choro moterys sėkmingai koncertavusios Sydnejuje lapkričio mėn.
11 d. Dirigentė Zita Belkutė antroji iš kairės. Viduryje choro vadovas dirigen
tas Br. Kiveris. N uotrauka V. Vilkaičio.

judrus. Kas tą "Wasaga”? Miškas, 
sodas? Kas tas gelsvai, rusvas blyk
čiojimas lapų ir šakų tinkle užkliu
vęs? Naujakurio namukas? Ar anksty
vas grybautojas miške paklydęs?

“Free Flow” - svečias, nebuvė
lis,! Gal šis yra kregždė naujam pa
vasariui? Tarp daugelių technikų jis 
visai naujas toks norimas. Rūpėtų, tą 
raudoną tašką nuplėšti ir paveikslą 
namo neštis, kabinti ant savo sienos.

Seka eilė su bambuko šaknų, ka
mienų aliuzijom, lengvai atliktų kūri
nėlių. Prieinu artyn. Gal čia ne Ur
bono? Gal koks svečias iš Japonijos 
ar Kinijos pas jį užsukęs? Mikliai, 
teptuku ginkluotą rankac pridėjo?

Ar gali dailininkas kas trys mė
nesiai su nauja paroda išeiti? - už
klausiu autorių. Jis sako, dailininkas 
gali. Žiūrovas negali, arba nenori, 
nesutinka priimti, atsisako “paaugti”. 
Jis lieka šaltas jo kūrybai. Šioj pa
rodai nevisi darbai trumpu atveju 
sukurti. “Recluse in the Rockies” 
klasiškas aliejaus tapybos pavyz
dys prieš astuonius metus pradėtas, 
ir tik prieš mėnesi, “egzaminus” pa
rodai išlaikęs.

Kaip ir gamta nesukuria miško po 
vieną medi iš eilės, taip ir Urbonas 
“brandinęs” paveikslusmetu begyje,

ir tiktai “subrendusiems” pasirodyti 
išleidžiąs. Taigi jo kūryboj nėra sku
botumo; tiktai gili mintis ir užbai
gimas, kuria teko patirtį jo paskuti
nėj, sėkmingoj parodoj. Sėkmingumas 
priklauso ne tik nuo dailininko, bet 
ir nuo atviros ir priimlios žiūrovo 
minties-ir dvasios.

***

DIRBTINIS PIENAS
Anglijoje, pienininkystės mo

kslinio tyrimo institute paga
minta mašina “Heidi”, kuri iš 
augalų (pašarinių) padaro dirb
tinį pieną. Šios mašinos vidaus 
įrenginys panašus į karvės virš
kinamąjį traktą: /iš pašarų čia 
daromas baltymų mišinys., ku
ris labai primena natūralų pie
ną. Sintetinis pienas, tik šiek 
tiek tirštesnis, nesukeliąs nema
lonios alerginės reakcijos ir tu
ri nežymų riešuto skonį, šiuo 
pienu galima praskiesti kavą, 
arbatą ir kai kuriuos priesko
nius.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972

Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių dalyku 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
cialios storos crimplene medžiagos:moteriškai eilutei, puikus 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, gėle* 
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.

% sv. arbatos, 1 sv., kakavos, 6 sv. geriausių baltų miltų, 2 sv. 
ryžių, 1/4 sv. kv;epenčių pipirų, 1/4 sv. lapelių, ‘/z sv. geriamo 
šokolado, 1 dėž. nescafe, llA sv. razinkų, 1% sv. džiovintų maišy
tų vaisių, 1 sv. šokoladiniųsaldainių. $28.00.

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

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

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

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

Kiekvienio siuntinio pristatymas garantuotas.
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GEELONGAS 
Buvo lankomos kapinės.

S.m. lapkričio mėn. 4 d. šešta
dienio pavakaryje, kun. P. Daukniui 
vadovaujant būrelis Geelongo lietu
vių lankėsi East Geelong kapinėse- 
Cia vėliniu proga, prie kiekvieno 
mirusio lietuvio kapo buvo pasimelsta 
ir prisiminta susikaupimu.

Malonu, kad daugumoje gražiai 
sutvarkyti mirusiųjų antkapiai, bet 
yra keletas ir visai apleistų. Iš šalies 
stebint atrodo, kad juos ‘sutvarkyti 
pajėgus artimieji. Dar yra keli ap
leisti kapai mirusių geelongiskių, ku
rie nepaliko giminių, nei lėšų. Butų 
gera, kad kas nors ir jų kapais pasi
rūpintu.

Vedybos.

Lapkričio mėn. 10 d. veikli Gee
longo lietuvių bendruomenės gyve; 
nime p. Alb. Brazdžionienė susituokė 
su melbourniškiu Vyt. Ramoškiu. 
Geelongiskiai linki jaunavedžiams 
laimingo grvenimo ir našaus nepails
tamo (hirbo liet, bendruomenėje.

Malbourno Dainos Sambūrio Choras 
Geelonge.

rištinių, taip pat iki ašarų prajuoki
nančių. Dalį jų klausytojams prašant, 
choras pakartojo. Koncertas užtrūko 
apie dvi valandas, palikdamas vi
siems jo dalyviams skaidrią nuotaiką 
ir dėkingumą dainininkams.

Tikime, kad koncerto dainos bus 
smulkiai aprašytos spaudoje, dainos 
žinovo.

Po koncerto liet, bendruomenės 
vardu padėkota, o dirigentams įteikta 
geliu. J. Sedliorius, kult, parengimu 
rėmėjas dar nuo savęs apdovanojo 
dirigentus ir choristus saldumynais. 
Vėliau sekė kukli vakarienė, kurios^ 
metu svečiai pabendravo su geelongis- 
kiais, dažnas sutikdamas artimą prie- 
telių.

(Atkelta iš 6. -pusi.)
Neskaitant Mūncheno, 

kur užsieniečiai turistai ir svečiai bu
vo ir yra labai gerbiami, kitose Vokie
tijos vietose ir gal abelnai visoje 
visoje Europoje, daugiausiai nemėgia
mi yra amerikiečiai. Nors man visoje 
kelionėje teko sutikti ir susipažinti 
nemažai visokio amžiaus amerikiečiu, 
kurių tarpe buvo ir labai puikių žmonių

Stambi auka.

Vladas Mikelaitis, gavęs darbo
vietės ilgas neapmokamas atostogas 
su savo žmona Katarina išvažiavo ap
lankyti giminių, draugų ir pažįstamų. 
Žada svečiuotis p/z mėn. ir aplankyti 
gimines bei pažįstamus Melbourne, 
Adelaidėj • Brisbane ir Sydnejuje. 
Sydnejuj žada dalyvauti visuose Lie
tuvių Dienų parengimuose.

Buvo norėjus ilgas atostogas pa
naudoti giminių aplankymui Lietuvoje, tačiau ir dabar dar teko" pastebėti tą 
bet leidimą tegavo tik penkioms die- buvusį pokarini amerikiečiu išsivaiz- 
noms Vilniuje, todėl nuo važiavimo duotą ir perdėtą pasirodymą, kad aš 
Lietuvon atsisakė. Prieš įvažiuodami, amerikietis esu aukStesnis už visus 
buvo pasikvietė, gimines ir artimuo- kitus. To viso, kas daugelių atvejų 
sius pažįstamus, laikinam atsisveiki- ■ “s *■
nimui. Prie gerybėmis lūžtančių stalų, 
palinkėta laimingai ir linksmai pra
leisti atostogas. Tik po vidurnakčio 
teišsiskirstyta. VI. Mikelaitis yra 
veiklus bendruomenės narys.Gera, kad Geel. liet, bendruo

menėje netrūksta geradarių, -kurie 
rūpinasi savo Bendr. namų išlaikymu, 
jo tobulinimu bei gražinimu.

P% S. Urbonavičius gyv. Normane, 
pastebėjęs Liet. Bendr. namuose te
lefono reikalingumą, apmokėjo visas 
jo įrengimo išlaidas, kurios sudaro 
$69.75. Tai stambi auka. Mes kiek
vienas besinaudodami šiuo telefonu, 
turime būti dėkingi p. S. Urbonavičiui.

Jau nemažai laiko nuslinko už
marštin, nuo pakulinio choro dainų 
skambesio Geel. Liet. Bendr. na
muose. Todėl geelongiskiai dainos 
mylėtojai, kurių gretos šiuo metu ge
rokai praretėjusios labai šiltai suti
ko Melbourne Dainos Sambūrio kon
certą, kuris Įvyko lapkr. 18 d.

Tik uždangai prasivėrus. Dainos 
choras imponavo savo didumu ir jau
natviškumu. Dirigentai p.p. Alb. Ceį- 
na ir D. Levickienė. Dainavo, miš
rus, moterų ir vyrų chorai ir moterų 
sekstetas. Daug dainų naujos, iki 
šiolei negirdėtos. Ju tarpe buvo grau
džių, ašarą išspaudžiančių ir jumo-

METAIS LIETUVIŠKU, PARENGIMU. MELBOURNE 
KALENDORIUS

***
Tautiečiai besilanką Liet. Bendr. 

namuose, beabejo pastebėjo nauja 
scenos uždangą, išsiuvinėtą didėlė
mis rūtų šakelėmis. Tai p. S. Sla- 
vickienės dviejų savaičių kruopštaus, 
rūpestingo darbo vaisius. Šia pat 
proga malonu priminti, kad p. Slavic- 
kienė jau paliko gilius savo darbo 
pėdsakus Geel liet, bendruomenėje 
nepailstamai dirbdama daug metų Sav, 
mokykloje, Mot. Draugijoje ir visame 
Geel. liet, kultūriniame gyvenime.

A. Skėrys.

1973

SAUSIO 21 d. Klaipėdos sukilimo 50 metų sukakties minėjimas - ruošia 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugija, 'Liet. Namuose. 
Parapijos Choro gegužinė Momingtone.SAUSIO 27 d.

VASARIO 17-25 d.
Tarptautinis Eucharistinis Kongresas.
Vasario 16 d. minėjimas - ruošia Liet. Katalikų Federaci
ja Liet. Namuose.
ALB Melboumo Apylinkės susirinkimas, valdybos rinki
mai, Liet. Namuose.
“Džiugo” Tunto sueiga.

Skautų Tėvu. Globos Komiteto susirinkimas.
Soc. Globos Moterų Draugijos metinis susirinkimas.
Poeto J. Mikšto 60 metų sukakties pagerbimas - ruošia 
ALB Lituanistinė Biblioteka Liet. Namuose.

d. Skaidrių vakaras - ruošia ALB Švietimo Komitetas Liet. 
Namuose.

28 d. Lietuvių Klubo Margučių balius - Liet. Namuose. 
Parapijos choro balius Liet. Namuose.
Literatūros vakaras - ruošia ALB. Lit. Biblioteka Liet. 
Namuose.
Soc. Globos Moterų Draugijos loterija prie Šv. Jono 
bažnyčios.
“Varpo” sporto klubo metinis balius Liet. Namuose.
Išvežtųjų minėjimas Liet. Namuose.
Soc. Glob. Moterų Draugijos Joninės Liet.
Parapijos choro uždaras pobūvis parapijos

Dainos Sambūrio šiupinys Liet. Namuose.
Skautų balius Liet. Namuose.
Dariaus ir Girėno tragiško žuvimo 40 metų 
minėjimas. Ramovės 20 metų sukaktis.
Kultūrinė popietė - ruošia ALB Melb. Šviet.
Liet. Namuose.
“Tėviškės Aidų” loterija prie Sv. Jono bažnyčios.
Dainos Sambūrio balius Liet. Namuose.
Lietuvių Klubo metinis susirinkimas Liet. Namuose. 

“Tėviškės Aidų” balius Brunswick Town Hall.
Tautos Šventės minėjimas Liet. Namuose.
“Talkos” metinis susirinkimas Liet. Namuose.
“Varpo” sporto klubo alutis Liet. Namuose.

Parapijos choro uždaras pobūvis parapijos namuose.
“Mūsų Pastogės” balius Liet. Namuose.
Lietuvių Klubo metinis balius Liet. Namuose. 
“Ramovės” metinis balius Liet. Namuose.
Kariuomenės šventė - Ramovė, Liet. Namuose.
Dainos Sambūrio metinis koncertas.
Melboumo parapijos mokyklos mokslų metų pabaiga, 

d. “Džiugo” Tunto iškyla.
Naujų Metu, balius - Camberwell Town Hall.

VASARIO 18 d.

KOVO

KOVO

KOVO

3 d.

4 d.

18 d.

BALANDŽIO 1

BALANDŽIO !
GEGUŽĖS 5 d.
GEGUŽĖS 6 d.

GEGUŽES

GEGUŽĖS 
BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
BIRŽELIO 
LIEPOS 
LIEPOS 
LIEPOS

LIEPOS

20 d.

26 d.
17 d.

30 
d.

7 d.
15 d.

1

29 d.

d.
d.

Namuose.
namuose.

sukakties

Komitetas

RUGPIUCIO 
RUGPIŪCIO 
RUGPIŪČIO 
RUGSĖJO 7 . 
RUGSĖJO 9 d. 
RUGSĖJO 15 d. 
RUGSĖJO 22 d. 
RUGSĖJO 29 d. 
SPALIO 6 d. 
SPALIO 27 d. 
LAPKRIČIO 24 d. 
LAPKRIČIO 25 d. 
GRUODŽIO 
GRUODŽIO 9d. 
GRUODŽIO 15-16 
GRUODŽIO 31 d.

5 d.
12 d.
26 d.

d.

2 d.

yra tik paprastų eilinių amerikiečių 
perdėto burbulo išpustas ‘vaizdavimas, 
europiečiai negali pernešti ir gal to
dėl taip daugelyje vietų jankiai nėra 
mėgiami. Nei aš, mei mano kiti drau
gai australai, pasisakius jog esame 
iš kenguru žemės, nesame pastebėję 
to ir priešingai visuomet žnngus iš 
šio tolimo krašto yra daug klausinė
jamas, juo domimasi ir prašoma su
teikti smulkesnių apie Australiją

Mūncheno lietuvių gyvenimas 
yra gana judrus ir darbingas. Mūnche- 
no L.B. Apylinkes leidžiamas ir p. 
Grjnienės redaguojamas biuletenis 
“Žinios”, regulariai išeina ir duoda 
visus informaciniusJr vietinius lietu
vių pranešimus. Šių metų Tautos 
Šventė buvo iškilmingai paminėta rug- 

ir auka paremti. Šiaučiūnams sėjo 16 diena ir ją labai gražiai pra- 
laimingai įsikurti gražiame vedė jaunimas, daugiausiai buvo P.L. 

Jaunimo Kongreso dalyviai, duodami 
pranešimus apie šventę, tautinius šo
kius, stovyklą ir kt. Olimpijados me
tu, irkluotojui Vlddui Česiūnui laimė
jus aukso medalį, tautiniais rūbais 
pasipuošusi Rita Pauliukevičiutė įtei
kė gėlių puokštę, kas spalvuotoj tele
vizijoj labai gražiai atrodė ir ne tik 
Mūncheno bet ir pasaulio televizijos 
žiūrovams buvo parodyta, kai Lietuvos 
aukso medalio laimėtojas paėmė į glė
bį Ritą ir jai dėkojo ūz gėles, komen
tatoriams apie tai vaizdingai prane
šant.

Ateityje gal ir šio miesto lietu- 
tuviškąjai bendruomenei bus daugiau 
kultūrinės ir bendruomeniškos naudos, 
nes nuo siu metu, sulaukės: 70-ties 
metu, į, pensija išėjo Dr. ;J. :Grinius, 
ilgus metus buvęs mokytojas ir direk
torius Vasario 16-je gimnazijoje. Atei
tyje jis tikisi daugiau laiko ir darbo 
pašvęsti kultūriniams ir lietratūri- 
niams, bei moksliniams darbams. 
Munchene, vokiečių vyriausybė yra 
davusi užsieniečiams ir jų kultūrinei 
veiklai namus: vadinamus “Haus der 
Begegnung”, kuriuos 1970 metais ap
lankė 1058 lietuviai ir 71-sias 1164., 
Čia vykstą irvisa lietuvių visuomeninė 
bei kultūrinė veikla.:

***
— Niekas nėra tokiu vargšu, 

kaip tas, kuris nieko kito netu
ri, kaip tik pinigus.

—M. L. Forman

***
M.P. Šiaučiūnai ruošiasi naujo 

namo įkurtuvėms, namo .pašventime ža
da būti ir aukštų dvasiškių. Beveik žinių, 
visi Hobarto, lietuviai yra pakviesti 
dalyvauti. Šiaučiūnai kiek atokiau 
gyvena nuo Hobarto, turi dideli vištų 
ūkį moderniškai įrengtą, dabar pasi
statė naują gražų namą. Yra susipra
tę lietuviai, nuo lietuviško darbo 
nesišalina, nešykštūs yra, reikalui 
esant, 
linkime 
name.

***

NAUJI LEIDINAI
DIDYSIS JO NUOTYKIS - Prof.

Eretas tarnyboje Lietuvai. Spau- 
paruošė J. Brazaitis, išleido

J. 
dai 
prof. Ereto bičiuliai, kaina $5,00. 
Knyga 288 psl., gražiai iliustruota 
prof. Ereto ir jo šeimos nuotrauko
mis 
daug prisiminimų iš 
klausomybės laiku, 
duojame kiekvienam 
ti ir perskaityti.

***

lengvai skaitoma, gera kalba, 
Lietuvos nepri- 

Knyga rekomen- 
lietuviui įsigy-

No. 2;
Lithua-

LITUNAUS, 1972. Vol. 
80 psl. Turinyje: Protests in 
nia not isolated; Russification; Folk 
matter and Latvian verse; Some re
marks about Simonas Vaišnoras, Žem
čiūgą Teologiška and Martynas Maž
vydas Cathechism of 1547. Fourth 
international Lithuanian Folk dance 
festival; Religious persecution in 
Lithuania; Defense speech of Juozas 
Zdebgkis; The China bowl.

Žurnalas u gražiai iliustruotas 
nuotraukomis iš ^ketvirtosios tarptau
tinės tautinių šokių šyentės įvyku
sios 1972. liepos 2 d. Čikagoje. Žur
nalas ypač rekomenduotinas musų su
brendusiam moksle jaunimui.

***

mim
ORIGINALI DEGTINE
VIENINTELIAI TIEKĖJAI DEGTINĖS 

RUSU IMPERATORIŠKIEMS RŪMAMS 
1886 - 1917

SMIRNOFF

»•
>

Distiliuota pagal Piene Smir
novo slaptą, receptą kurį jis išsivežė 
bėgdamas iš Rusijos 1917 m.

Mūsų.Pastogė Nr. 48 1972.12.4 psl. 5
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J PORTAS,.^

AUSTRALIJA PALIKUS
Antanas Laukaitis.

Šis A. Laukaičio laiškas atėjo 
' pasivėlinęs, todėl tenka jį dabar at

spausdinti. "■

GYVENIMAS MUNCHENE

Prabėgus pirmąja! garsiojo “Spa
lio Festivalio“ savaitei ir išgėrus 
jau virš dvieju milijonų litrų alaus, 
gyvenimas šiame Bavarijos sostinės 
mieste beveik nei kiek nenustoja sa
vo šventiškumo, savo linksmumo ir 
ypatingai geros nuotaikos. Nors olim- 
pijada jau senai pasibaigė, jos metu 
įvykę arabų ir žydų nesusipratimai ir 
žiaurios žmogžudystės pamažu bai
giama primiršti ir vokiečių spaudoje 
beveik jokių žinių neduodama apie 
tris gyvus sugautus teroristus, kurie 
paskirai yra laikomi skirtinguose ka
lėjimuose, dažnai keičiant vietoves, 
tačiau šis miestas yra visuomet pil
nas žmonių, turistų, nerūpestingai 
leidžiančių gražias rudenio dienas. 
Ir kuo gi tas linksmasis Mtinchenas 
taip žavi ne tik savuosius vokiečius 
bet ir daugybę svetimtaučių. Tai klau
simas į kuri gali atsakyti tik jame 
ilgesnį laika, pagyvenęs žmogus.

Šis, po karo kone visiškai su
griautas. miestas, šiandien yra ne tik 
Bavarijos bet ir visos Vokietijos pa
sididžiavimas. ;Neskaitant tos didžiau
sios pasaulyje sportinės šventės - 
olimpijados, kuri neminint tų nelai
mingų įvykių, buvo taip kruopščiai ir 
su didžiausiu vokišku akylumu su
rengta ir pravesta, kas Muncheno var
dą nuskambino per visus mūsų pasam7 
lio kraštus, pats miestas yra žinomas 
kaip teatrų, muziejų, galerijų ir parkų 
miestas. Tarp daugybės kitų teatrų, 
vienas įžymiausių yra “Cuvillies 
Teatras“, kuris pasižymi kaip pats 
gražiausias "rokokoteatras“ pasau
lyje. Jis yra karališkoje rezidencijo
je, kur taip pat yra ir muziejus, lai
kantis visas karališkąsias. brangeny
bes. ; Taip pat Įžymus šio miesto tea
trai yra “National Teatras“, kuriame 
su didžiausiu pasisekimu ir Amerikos 
lietuvaitė Lilija Šukytė dainavo ir 
vaidino ir daug kitų. Taip pat yra ir 
daug puikių koncertinių salių, iš ku
rių viena žinomiausių yra s'Herku- 
lessaal”, < kurioje spalio 14 dieną 
įvyks Europoje jau pagarsėjusio 
Lietuvos styginio kvarteto, suside
dančio iš Jurgio Pledzinsko, Korne
lijos Kalinauskaitės, Romualdo Ku
likausko ir Eugenijaus Paulausko, 
koncertas. Jau dabar, ne tik vietinių 
lietuvių, bet ir vokiečių tarpe, bilie
tų pareikalavimas yra labai didelis.

Pats pagrindinis šio miesto taš
kas yra “Marienplatz”, kur visa lai
ka buvo ir mūsų lietuvių susitikimo 
vieta. Tai didžiulė aikštė, kurios 
viduryje yra puiki Marijos statula, iš
kelta ant aukštos kolonos. : Tai yra 
Bavarijos krašto patrone. Tai buvo 
specialiu užsakymu padaryta kuni
gaikščių Maksimilijonui I. Ši aikšte 
yra pati iš pirmųjų Muncheno miesto 
kūrimosi laikų, kas įvyko 1158 me
tais. Rytiniame aikštės kampe yra 
senoji rotušė, pastatyta 1475 metais, 
kai šiaurinėje pusėje yra naujoji ro
tušė, pastatyta 1867 m. Viduryje aikš
tės labai įdomus bokštas ir figūrinis 
didžiulis dviejų aukštų laikrodis, ku
ris kiekvieną dieną 11 vai. ryto, skam
bant specialiai varpų muzikai auto
matiškai figūroms keičiantis yra pa
vaizduojamas “Scheffel Tanz“, kas 
reiškia statinių - bačkų gamintojus, 
kurie pirmieji po didžiojo buvusio se
novėje maro išėjo įgatvęsir pradėjo 
šokti džiaugsmo šokį. Si visa cere
monija kiekvieną dieną yra stebima 
daugybės žmonių, nes aplinkui aikš
te yra daugybė poilsio kėdžių ir dar 
toliau atvirame ore kavinės. ;

Netolimais: šios aikštės “Frauen 
platz“ yra ir žymioji Miincheno Ka
tedra “Frauenkirche”, < pastatyta 
1468-94 metais. Ji buvo antroji šio 
miesto parapijinė bažnyčia ir jos du 
bokštai yra Muncheno miesto simbo
liai. Nors karo metu ji ir buvo išori
niai gerokai apgriauta, tačiau vidus 
yra didelės meninės vertės.

Labai įdomus yra ant Isaro upės 
kranto stovintis “Deutsches Museum” 
kuriame praleidęs apie 5-kias valan
das, suspėjau tik labai paskubomis 
pamatyti jo eksponatus. Įkurtas 1903 
metais, šis muziejus yra skirtas moks
lo, technologijos ir paskirų gyvenimo 
šakų išsivystymui pavaizduoti ir savo 
ypatingai dideliam ir geram parody
mui, pasaulyje jis lygaus neturi.

Labai gražus yra Botanikos So
das, kuris yra taip pat didžiausias 
visoje Vokietijoje, kai Zoologijos 
Parkas Hellabrunn’e yra pats didžiau
sias. visoje Europoje. Mėgstantiems 
mena, būtinai reikia pamatyti kara
liaus Liudviko I pastatyta “Alte 
Pinakothek“, kur yra visų Europos 
meno mokyklų ir amžių besikeičią me
no kūriniai, pradeant' nuo viduram
žių ir : 16-jo, 18-jo amžiaus garsiai
siais menininkais. Sis pastatas jo 
pastatymo metu 1824-36 metais buvo 
laikomas pačiu iškiliausiu ir moder
niškiausių tame amžiuje.

Kalbant apie Mūncheną, būtų 
viename straipsnyje labai sunku iš

vardinti visas šio senojo miesto įžy
miąsias vietoves, puikias karališkas 
pilis ir karalių rezidencijas, iš kurių 
kiekvienas pastatas ir jame esantieji 
meniniai ir senoviškieji turtai, yra 
verti pamatyti, su jais plačiau susi
pažįstant, kas, žinoma tegalima pa
daryti turint daug laiko, ko pas mane 
šioje kelionėje visuomet taip trūksta.

Kaip ir kiekviename dideliame 
mieste, taip ir čia yra studentų, me
nininkų ir taip vadiname hipių gana 
nemažas kvartalas,vadinamas “Schwa
bing” vardu. Čia gyvenimas praside
da vakarais ir eidamas šaligatviu ga
li matyti daugybę ilgaplaukių jaunų 
vyrų ir merginų, .prieš save išdėjusių 
visokiausių įdomių ir daug beverčių 
išdirbinių, bei visokiausių meno pa
veikslų ir kt. Išėjus iš pagrindinės 
gatvės, kuri vakarais būna ir perpil
dyta žmonėmis ir hipiais, ir atsidūrus 
mažose šoninėse gatvelėse, pamatai 
daugybę mažų klubelių, restoranėlių, 
kavinių'ir kt.,'kur gyvenimas be dides
nių aplinkinių problemų, vyksta labai 
linksmai, tik’, kaip ir visur kitur pa
našiose vietose, reikia būti labai 
atsargiam su kainomis, nes gali čia 
žinogų taip numurkdint, kad net neži
nosi už ką taip brangiai mokama. Ypa
tingai šioje vietoje yra studentų mė
giama viena vyninė, kur ant stalų sto
vi supiaustyta duona ir, gerdamas 
vyną, visuomet su pinigais blogai 
stovintis studentas, gali nemokamai 
duonos prisivalgyti, ką jie ir daro.

Šiandieniniame vokiečių ir ypa
tingai bavarų, kuriuos aš geriausiai 
pažinau, gyvenime bent kokia užuomi
na apie buvusius Hitlerio laikus, apie 
karą, ir buvusį vokiečių militarizmą, 
yra '. labai nenoromis diskutuojama. 
Jeigu vyresnioji kartą, kuriai dar teko 
gyventi anuometiniame gyvenime, ban
do padiskutuoti ir palyginti dabartinį 
ir buvusį gyvenimą, tai vidurinioji ir 
jaunesnioji karta visiškai net nenori 
apie tai kalbėti. Ir keista, kad patys 
vokiečiai pasisako, jog jie niekuomet 
nėra taip gerai gyvenę, kaip kad jie 
gyvena dabar. Daugelio manymu, jeigu 
ir Hitlerio vadovaujama Vokietija bū
tų laimėjusi ir vokiečiai būtų buvę 
karo laimėtojai, jie nebūtų taip gerai 
ir stipriai finansiniai įsikūrę, kaip kad 
jie yra dabar. Aš niekuomet nemačiau 
tiek daug “Mercedes Benz“ automo
bilių, kiek jų mačiau čia Vokietijoje. 
Jų gatve'se ir judėjime yra tur būt 
penkis kartus daugiau, kaip "Volks 
wagen’u”, • kurie vokiečių jumoristine 
nuomone yra daugiau skiriami užsie
niui, nes Vokietijoje jiems per greiti 
keliai. -

Šiandien Vokietijoje nėra paste
bimas didelis neapykantos jausmas 
užsieniečiams, prie- kurių vokiečiai 
jau labai priprato Tr be kurių jie tik
rai negalėtų išsilaikyti, nes visus 
prasčiausius ir juodžiausius darbus 
dirba graikai, italai, turkai ir : kiti 
užsieniečiai, kurių čia yra virš dviejų 
milijonų. Jais vokiečiai rūpinasi da
bai gerai, duodami pragyvenimo butus 
ar kambarius.,

(nukelta į 5 psl.)

SYDNEJAUS "KOVO” VYRAI 
FINALUOSE.

KOVAS - Y.M.C.A. 78:34, KO
VAS - BANKSTOWN SPORTS 104 - 
39, KOVAS - CAN. BANKSTOWN 
50:38, KOVAS - SOUTH SYDNEY 
52:40.

***
50:38

KOVAS - SOUTH SYDNEY 
52:40

Koviėčiai vasaros sezono varžy
bose pateko i Finalus be pralaimė
jimo. Stebint koviečių žaidimą, ma
tosi, kad intensyvios ‘treniruotės la
bai daug padėjo ir yra daug vilčių 
laimėti užbaigiamuosius finalus.

jįj įįi

KOVO MOTERŲ. KREPŠINIS.

KOVAS - SCAB. PARK. 
49:23.

Kovietės žaidimą pradeda gana 
lėtai ir praranda pirmuosius taškus. 
Nenuilstamos Snaigės vadovaujamas 
gretos perimą žaidimą į savo rankas 
ir rungtynes laimi sų gražiu taškų 
skirtumu.. Žaidė ir taškus pelnė: Ir. 
Kaciušytė 7, S. Gustafson 12, R. 
Araitė 15, A. Kasperaitytė, Ir. Kas- 
peraitytėf R. Kasperaitytė 4, V. Sat- 
kauskaite, A. Liesytė 2, E. Fuller, 
V. Laukaitytė 2, S. Dambrauskaitė, 
M. Čerkesiene 7.

Koyietės pirmauja vasaros sezo
no varžybos ir užtikrintai pateks i 
finalus.

***
"KOVO” BERNIUKAI ŽEM. 12 M.

KOVAS - Y.M.C.A. 
22:2

Naujai sudaryta berniukų k-da 
po keletos treniruočių pasirodė aikš
tėje jau su antru laimėjimu. Nors ka
muolys ir per sunkus, kartais nepa
siekia lentos, bet entuziazmo ir pasi
ryžimo netilptų ir krepšinio aikštėje.

Paskutinėse rungtynėse žaidė 
ir taškus pelnė: P., Hoerger 10, M. 
Vainauskas 6, A. Šutas 4, A. Dam
brauskas 2, G. Atkinson, A. Protas, 
G. Grusdeff, Grusdeff, W. Hulottes, 
V. Kriuklys.

Berniukas treniruoja: K. Protas 
telf. 649-7314. Pavaduoja: T.’Jablons- 
kis.

Norintieji prisijungti prie treni
ruočių, malonėkit paskambinti p. K. 
Protui Tel. 649-7314.'

***
KALBA

Milda: Ar tavo maža sesutė 
jau išmoko kalbėti,

Mėta: — Taip. Bet mes da
bar mokom, kaip ją nutildyti.

23-JI SPORTO ŠVENTE.

Paruošiamieji darbai jau eina prie galo ir po 
keletos savaičių dar kartą susitiksime išmėginti 
savo jėgas sporto aikštėse, o laisvu laiku paben
drausime su senais draugais ^rieteliais ir užmeg- 
sime naujas pažintis šiame jaunimo festivalyje. 
Dar kartą pajusime, kad svetur sudarome vieną di
delę lietuvišką šeima, rišamą tų. pačių iš tėvų pa
veldėtų dvasios turtų. Dar kartą pajusime, kad 
esame šaka to pačio medžio, kurio šaknys suleis
tos Lietuvos žemėje.

Mūsų sporto šventė rodo, kad mes, savo gra
žiomis sportinėmis tradicijomis, įnešėme puikią 
duoklę į lietuviškos visuomenės veiklą, iš mažų 
sportinių subuvimų išaugome į. skaitlingą sportine 
šeimą. Iš šiais metais, 23-oje Sporto Šventėje nu
matomai dalyvaus apie 300 sportininkų.

Sudarant šių metų Sporto Šventės programą, su
sidūrėme su kai kuriais sunkumais. Kadangi gruo
džio 31 d. yra sekmadienis, tai 5-kių dienų progra
mą turėjome sutalpinti 4-rių dienų laikotarpyje. Bu
vome numatę Sporto Šventės varžybas pradėti 
gruodžio mėn. 26 d. kas mums būtų ir patogiausia, 
bet ši nutarimą turėjome pakeisti, kad prisiderinti 
prie Lietuvių Dienų programos ir gruodžio 26 d. 
užleisti tautinių šokių repeticijai.

Sporto Šventė pradedame pamaldomis:

GRUODŽIO 26 d.
11.30 vai. pamaldos Št. Joachim bažnyčioje 

John St. Lidcombe.
7.00 vai. Susipažinimo vakaras bendri pietūs- 

ukrainiečių salėje, Church St. 
Lidcombe.
GRUODŽIO 27 d.

11.00 vai. Sporto varžybos.
2.00 vai. Sporto Šventės atidarymas
3.00 vai. Tautinių šokių pasirodymas.
3.30 vai. — iki 5.30 vai. sporto varžybos
6.30 vai. Jaunimo Koncertas, Chatswood Ci

vic Centre, Victoria St. Chtaswood.

GRUODŽIO 28 d.
11.00 vai. — iki 6.00 vai. sporto varžybos.
7.00 vai. Tautinių šokių koncertas.

GRUODŽIO 29 d.
11.00 vai. — iki 6.00 vai. sporto varžybos.

GUODŽIO 30 d.
10.00 vai. — iki 3.00 vai. sporto varžybos.
3.00 vai. moterų krepšinis, lietuvių rinktine - 

Australų rinktinė.
3.00 vai. moterų tinklinis - Lietuvių rinktine - 

Latvių rinktine.
4.00 vai. vyrų krepšinis, lietuvių rinktine - 

Australų rinktinė.

4.00 vai. vyrų tinklinis - lietuvių rinktine - 
Latvių rinktinė.

5.00 vai. Sporto Šventės uždarymas ir dovanų 
įteikimas.

7.00 vai. Studentų ruošiama išvyka laivu.

GRUODŽIO 31 d.
11.30 vaL pamaldos Lidcombe, St. Joachim 

bažnyčioje.
Laisvas popietis.

7.00 vai. Naujų Metų sutikimo balius, New
town Police Boys Club, Newtown.

Kaip matome N. Metų balius yra ruošiamas 
dviejose salėse. Ir svečiams ir rengėjams būtų ma
loniau, kad visi sutilptume po vienu stogu. Deja, 
bent šiais metais negalėjome surasti salės, kuri 
mus visus sutalpintų. Iš praeitų, sporto švenčių ži
nome, kad jaunimo finansiniai ištekliai yra riboti 
ir abejojame ar visi galėtų patekti į ištaigingą sa
lę, kurioje N. Metų balius kainuotų 3 ar 4 kartus 
daugiau kaip dabar kainuos.

Įėjimas į N. Metų balių: $3.00 jaunimui, $4.00 
suaugusiems. Vaisvandeniai ir stiprus gėrimai ba
ro kainomis.

Apie smulkesnes Sporto Šventės varžybas pa
skelbsime vėliau spaudoje.

Vladas Daudaras.
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AUKOS LIETUVIU.SODYBAI IR LIGONIAMS.

Pavardės. Auk. Liet. Sod. Ligonių reikal.

J. Kolevas. $10.00.
A. Paulinienė 3.00. $3.00
M.K. Eirošius. 3.00. 5.00
Juozas Ramanauskas., 10.00. 5.00
P. Burokas. 20.00. 5.00
V. Sticka. 25.00. —
Br. Stašionis. 10.00. —
VI. Šablevičius 10.00. 2.00
A. Bernotas. 3.00. —
B. Pūkas. 10.00. —
O.J. Makarovas. 3.00. 2.00
M. Martišius. 3.00. —
J. Pullinen. 7.00. 3.00

Sydney Lietuvių Moterų, socialinės globos D-jos 
Valdyba praneša, kad jau prasidėjo rinkimo vajus vo
kais. Pirmieji aukotojai:

S. Baltrūnas. 5.00. 5.00
J. Dirginėtus. 5.00. 5.00
V. Šniukšta. 2.00. 2.00
B. Žilinskienė. 20.00. —
J. Kušleika. — 2.00
G. Dryža. 10.00 —
B. Vingilis. 25.00 —
K. Paul. 5.00 5.00
J.S. Jūragiai. 5.00 —
V. Šliogeris. 2.00 —
V. Bizys. 10.00 —
A. Žukas. 10.00
F. Sipavičius. 25.00 5.00
M.R. Symoud. 15.00 5.00
A. Jakštas. 10.00 —
E.N. Baueriai. 3.00 3.00
A. Valiulis. 10.00 —

Ačiū visiems aukotojams.
S.L.M.G. D-jos Valdyba. LIETUVIU SODYBOJE

DABAR
DAR TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI TEISĘ GAUTIT

PENSU R IR TU JU TARPE ?A

J Palengvinus pensijos gavimo saly- 
(fgas (means test), tūkstančiai žmo- 

... nių kurie anksčiau jos negalėjo gauti 
dabar galės. Pagal naują, patvarkymą 

bent dalinę pensiją galės gauti ir tie žmonės, 
kurie turi nemažas pajamas ir turtą bei verty
bes. Tiems kurie jau gauna pensijas bus padary
ti jos pakeitimai pagal jau anksčiau gautas 
informacijas, tačiau departamentui reikalingi 
nauji pensijos prašymai iš sekančių žmonių 
kategorijų:

* Vedusių pensininkų kurie dar ne
gauna žmonai pensijos priedo.

* Pensininkų kuriems dabar suteikia
ma teisė į papildomą paramą (sup
plementary assistance), kurios jie 
iki šiol negauna.

* Asmenų, kurie dabar turi teisę gauti 
senatvės, invalido ar našlės pensi
jas ir kurie jos dar negauna.

Žemiau duodamos detalės apie pensijų gavimo

sąlygas. Kiekvienam svarbu žinoti, kad pajamos 
iš sodybos, namas, automobilis, asmeniški 
daiktai ir daugelis kitų dalykų, neįskaitomi ap
skaičiuojant pensijos gavimui leistinas pajamas. 
Pensijai gauti pareiškimų formas gaunamos kiek
vienoje Social Service Dept. įstaigoje ir paštuo
se. Kiekvienas turys abejonių ar neaiškumų ska
tinamas kreiptis į artimiausia^ Commonwealth 
Social Services įstaigą, ar nusiųsti departamen
tui žemiau talpinamą atkarpą.

NAŠLĮ iv pensijos SENATVĖS IR INVALIDO PENSIJOS.

gaunamos:
Našlės.
Išsiskyrusios ar vyro nemažiau kaip 6 mėnesius paliktos žmonos.
Žmonos kurios vyras yra kalėjime ir jau ten išbuvo šešius mė
nesius.
Žmonos kurios vyras yra psichiatrinėje ligoninėje.
Moteris kuri buvo de fakto žmona nemažiau kaip prieš tris metus, 
mirusio vyro.

* 
*
*

ik

*

NAŠLĖS TURINČIOS PAJAMAS MAŽESNES KAIP $83.00 PER SA
VAITĘ IR TURINČIOS VIENĄ VAIKĄ virš 6 metų ar studentą tarp 
16 ir 21 m. amžiaus gali gauti dalinę pensiją net jei jos turi leisti
nos vertės turtą. ARBA nalšė, kuri neturi kitokių pajamų kaip iš 
savo turto mažesnio negu $37,360 vertės, dar turi teisę,gauti dalinę 
pensiją. Jei našlės vaikas yra jaunesnis negu 6 metai - ąr invali
das - pajamų dydis pakyla iki $87.00 per savaitę ir turto gali turėti 
iki $39,440 vertės. Del kiekvieno kito vaiko pajamos leidžiamos 
po $15.00 per savaitę.
Pilnos pensijos dydis yra $28.50 per savaitę.
Už vaiką jaunesnį, kaip 6 m. amžiaus ar invalidą, dar pridedama 
$2.00 per savaitę. Už kiekviena^ kitą vaiką, pensijų padidinama po 
$4.50 per savaitę.___________________________________
NAŠLĖS BE VAIKU. SU PAJAMOMIS MAŽESNĖMIS, NEGU $54.00 
PER SAVAITE.
ir kurios yra virš .50 m. amžiaus gali gauti dalinę, pensiją, net jei 
jos turi turto leistinos vertės. Našlės, neturinčios kitokių pajamų 
kaip iš savo nuosavybės, gali gauti dalinę pensiją, jei tos nuosa
vybės vertė mažesnė, negu $28,740.
Pilnos pensijos dydis yra $17.25 per savaitę.
Moteriai jaunesnei, negu 50 m. amžiaus, kurios vyras mirė ir kuri 
randasi sunkiose gyvenimo sąlygose, gali būti mokama pensija 
$17.25' per savaitę, tačiau ji temokama dvidešimt šešias savaites.

tirt M PLATESNĖS INFORMACIJOS GAVIMUI
Galima prašyti pensijų paaiškinamu lapelių 
ir prašymų formų visose 67 Commonwealth 
Social Services įstaigose ir paštuose.
Nuvykus ašmeniškai išsiaiškinti į Common
wealth Social Services įstaigą:

! Nusiunčiant čia dedamą atkarpą gavimui 
kainuojančių brošiūrų ir pareiškimų formų.

COMMONWEALTH SOCIAL SERVICES

*

*

* ne

gaunamos:
Vyro 65 m. amžiaus ir vyresnio.
Moteries 60 m. amžiaus ir vyresnes.

•* 
*
* Vyro ar moters invalidų ir negalinčių dirbti.
* Pensininko žmonos.
Šitoje kafregorijoje yra kai kurie gyvenamą butat liecią suvaržymai.

VEDUSI PORA SU PAJAMOMIS MAŽESNĖMIS NEGU $103.50 PER 
SAVAITĘ.
dabar gali gauti dalį pensijos, su sąlyga kad jų turtas (neįskaitant 
namo, automobilio, ir kt.) yra palyginti nedidelis. ARBA jei vedusi 
pora neturi kitokių pajamų kaip iš nuosavybės (turto, akcijų, ir kt.) 
tie gali gauti dalinę pensiją, jei nuosavybė įvertinta žemiau $54,640.
Minas pensijos dydis vedusiai porai yra $34.50 per savaite., (dides

nis jei turima vaikų).
NEVEDĘ ASMENYS SU PAJAMOMIS MAŽESNĖMIS NEGU $60.00 
PER SAVAITĘ;
(nevedę, našliai ar išsiskyrę) dabar gali gauti dalinę pensiją su są
lyga, kad jų nuosavybės vertė yra leistinose ribose. Pajamos leisti
nos didesnės, kur yra vaikų ARBA jei asmuo neturi kitokių paja
mų kaip iš” savo nuosavybės, kuri įkainuota mažiau, negu $31,600, 
dar gali gauti dalinę pensiją.
Pilnas pensijos dydis yra $20.00 per savaitę (didesnė, jei turima 
vaiku).

Pensininko žmonos.

PAPILDOMA PARAMA, 
(liečianti visokeriopas pensijas),

Pensininkai, moką nuoma už butą ar gyveną hosteliuose su pilnu iš
laikymu, -kuriems iš jų pensijos lieka mažiau $5.00 per savaitę (jei 
nevedę) ar $10.00 per savaitę (jei vedusių pora), gali gauti papil
domų parama^ kaip priedac prie jų pensijos. Priedas negali būti di- 
desnis, kaip - $4.00 per savaitę. _______________________ ______
To the Director,
Commonwealth Department of Social Services, Australia House, 
50 Carrington Street, Sydney, N.S.W. 2000
Prašau informacinį lapelį ir prašymo forma, prisiųsti:

Please send a pension leaflet and application form to:
NAME:—----------------------------------------------------------------------
ADDRESS:---------------------------------------------------------------------

Prašau atžymėti norimą paramą ženkleliu:
Please tick the area of interest:

Amžiaus
AGE

Invalido
INVALID

Našles 
WIDOW’S

POSTCODE

Žmonos 
WIFE’S

Papildomai 
paramai.

SUPPLEMENTARY 
ASSISTANCE
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Pranešimai
PLUNKSNOS KLUBO NARIAMS
Šiais metais paskutinis Plunks

nos Klubo posėdis šaukiamas gruo
džio 10 d., sekmadieni,, 4 vai. p.p. 
Vytenio ir Laimos Šliogeriu namuose, 
51 Tallawalla St., Beverly Hills. 
Posėdžio programoje pirmininko pra
nešimai, pasitarimai veiklos klausi
mu ir J.A. Jūragio žodis apie lietu
viu^ poezija^ Australijoje. Po J.A. 
Jūragio žodžio diskusijos referato 
ribose ir bendri pašnekesiai. Nariai 
maloniai prašomi visi šiame susirin
kime dalyvauti.

Pirmininkas.
P RANEŠIMAS

Melbourne Skautu “Džiugo” Tun
tas gruodžio 17 d. švenčia savo 25- 
metiPirmoji šventės dalis skiriama 
Dievui: 12 vai. renkamės pamaldoms 
Šv. Jono bažnyčioje. Iškilminga tunto 
skautų-čių sueiga prasidės 2 vai. 
popiet Lietuvių Namuose. Ją praves 
tuntininkas V. Stasiliūnas. Po suei
gos - užkandžiai ir šokiai.

Į šį mūsų jubiliejų kviečiame vi
sus škautus-tes, rėmėjus ir bičiulius.

Budėkime!

***
TRADICINĖS KŪČIOS SYDNEJUJE

Šiais metais, kaip ir visais ki
tais metais, Sydnėjaus Klubo valdy
bos iniciatyva organizuojamos bendros 
Kūčios. Nors Valdyba ir apsikrovusi 
darbais, bet nenorėdama nutraukti gra
žių lietuvišku tradicijų, vienbalsiai 
nutarė ir. toliau organizuoti Bendras 
Kūčias. Šios bendros Kūčios, kaip ir 
“paskutinės”senose klubo patalpose, 
jau ateinančiais metais beabejo švę
sime savame, naujame klube.

Kviečiame klubo.narius ir visus 
Sydnėjaus lietuvius dalyvauti bendro
se Kuciose, gruodžio men. 23 dieną 
(šeštadieni) 7.30 vakare, klubo patal
pose 39 Church St., Lidcombe. Kaina 
suaugusiems $2.50, pensininkams ir 
studentams $1.50. Vaikams iki 12 
metų veltui.

Prašome kreiptis kiekvieną sek
madienį Klubo patalpose 39 Čhurch 
St., Lidcombe ar prie bažnyčios pas 
kiekvieną Klubo Valdybos narį.

Paskutinė registravimo diena 
gruodžo mėn. 17 d. (sekmadienis).

Sydnėjaus lietuvių Klubo Valdyba.

AUKOS

Melboumo “Džiugo” tuntas. Pirmas is kairės tuntininkas psk. V. Stasiliūnas, 
Š.m. gruodžio 17 d. tuntas švenčia savo 25 metųsukaktį.

KIEK AS SUŽINOJAU!

Melbourne Skautų“Džiugo” 
Tuntas.

DĖMESIO!
Sydnėjaus Lietuvių Spaudos Pla

tinimo Centras 39 Church St., Lid
combe, N.S.W. (senose Lietuvių Klu
bo patalpose) turi didelį pasirinkimą 
lietuvišku kalėdinių sveikinimų, lie
tuviškų kalendorių, suvenyrinių me
džio drožinių, įvairaus turinio ver
tingų knygų ir plokštelių, tinkamų 
Kalėdų Senelio maišui papildyti do
vanoms.

Patarnaujama kiekvieną sekma
dienį prieš ir po pamaldų.

Kiosko Vedėjas.

Lietuvių kalbos kursams aukojo:

Po $50.00 Melb. Socialinės Glo
bos Moterų Draugija, Melb. Liet. Kat. 
Moterų Draugija. Po $25.00 Melb. 
Skautų Tėvų Komitetas. Po $20.00 
A. ir B. Vaitiekūnai (Essendon). Po 
$10.00 Melb. Sporto Klubas "Varpas” 
Po $5.00 Vytautas Mačys (Pascoe 
Vale), Juozas Jasulaitis (Caulfield), 
Julius Plečkaitis (Ormond).

Melbourne lietuvių kalbos kur
sų Tėvu Komitetas dėkoja organiza
cijų Vaidyboms, šeimoms ir paski
riems asmenims už labai reikšmingas 
aukas ir taria širdingą lietuvišką 
aC1U‘ J. Juška,

(LKK) Tėvų Komiteto Sekr.

Sunkiai susirgo ats. maj. A. Ga
relis, paguldytas Bankstowno ligoninė
je, ligos priežastis dar nenustatyta. 
Linkime sustiprėjimo ir sveikatos.

***
Henrikas Keraitis iš Sydnėjaus 

gruodžio 15 d. išskrenda ilgesniam 
laikui i Vokietiją, tenai nori aplanky
ti savo gimines. Linkime Henrikui 
gero vėjo.1 ***

Skautų suruoštose Kuciose daly
vavo 300 žmonių, bene didžiausios 
Sydnejuje kaip bet kada yra buvusios. 
Netenka abejoti kad visi buvo links
mi ir laimingi, tik vienos šeimininkės 
turėjo būti pavargusios, bet jas ma
čiau taip pat linksmas ir laimingas, 
o sesė Jablonskienė žydėti žydėjo iš 
džiaugsmo. Pasirodo kad pasisekimas 
ir džiaugsmas nuovargio nepažįsta.

***

Gruodžio 17 d.‘Melbourne skautų 
“Džiugo” tuntas iškilmingai švenčia 
savo 25 metų sukaktį. Šventėje da
lyvauja latvių, estų ir australų skau
tų atstovai.Tikimasi kad ir lietuvių 
visuomenė šiltai parems mūsų skau
tus savo, atsilankymu. Iš ryto bus 
iškilmingos pamaldos, o vakare Lie
tuvių Namuose iškilmingoji sueiga.

***

Dali. Leono Urbono Studijoje 
41 Waverley St., Bondi Junction iki 
pat Kalėdų bus galima įsigyti mažų 
paveikslų. Pasirinkimas platus, žmo
niškos kainos. Skambinti telf. 38-6927.

***
Siame “M.P.” numeryje atkreip

kite dėmesio į Pensijų Įstatymo pa
keitimus. Labai svarbūs pakeitimai 
reikalingi žinoti nevien pensininkams 
bet keikvienam norinčiam kreiptis į. 
socialinio aprūpinimo Įstaigas.

Kiekvieną sekmadienį užeinu į 
senuosius lietuvių namus Lidcombeje

***

LIETUVIU DIENOMS RENGTI KOMITETAS 
kviečia visus atsilankyti į

N A U J IĮ J H METU BALIU 
Chevron viešbutyje, 82 Macleay St. Potts Point 

Pradžia: gruodžio 31 d. 8 vai. vakare. 
Pabaiga: 1973 m.
Apsirengimas: vakarinis.

Bilieto kaina (Įskaitant vakarienę ir patarnavimą) $7.00: 
Bilietai gaunami:-
ADELAIDĖJE - pas p. E. Reisonienę, Lietuvių namuose,
GEELONGE
MELBOURNE

- pas
- pas

SYDNEJUJE

p. J. Gailių, 281 Pakington St., Newtown 
p. B. Vingri, 42 Baker Ave., Kew East.

p. B. Stašionį, 11 Berala St., Berala,- pas
4-9 vai. vakarais ir sekmadieniais po pamaldų 
iki 2 vai. Lietuviųklubo patalpose Lidcombe. Gruo- ' 
džio 26 d. Lietuviųklubo patalpose Lidcombe po pa
maldų iki 2 vai. ir taip pat prie įėjimo Chevron vieš
butyje.

Lietuvių Dienoms Rengti Komitetas.

KARTĄ AUSTRALIJOJE 
TAUTINIU ŠOKIU KONCERTAI 
MELBURNO TAUTINIU ŠOKIU GRUT&

.KLUMPAKOJIS
PASIRODYS SYDNEJUJE.^^^^^^^^^^^^ 2

finks 97 šokins is kuriu 9 dar niekur Aus-Grupę sudaro 27 šokėjai, šoks 27 šokius iš kurių 9 dar niekur Aus
tralijoje nebuvo šokami. Programa tęsis dvi su puse valandos. 
Spektaklis ivyks 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 VIKTORA^SLITERĮ TEL. 38 - 4370 , 
POVILĄ^ ALEKNA^ Lidcombes lietuvių namuose ir prie įėjimo.

Visus kviečiame kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

ir visados tenai randu Dr. B. Vingilį 
beposėdžiaujantį su savo štabu LD' 
Sydnejuje reikalais, atrodo, kad jie 
nepaliks užmiršę nei vienos smulkios 
detalės, ką tik nepaklausi pas juos 
viskas aišku, kaip ant delno. Tai ge
ras ženklas, LD Sydnejuje tikrai pa
siseks. Laikas artėja, reikia pradėti 
patiems ruoštis kelionėn. Kada juda
me tada tikrai gyvename.

***
Teko sužinoti, kad šeštadienį, 

gruodžio 9 d. Newcastlio Jaunimo 
Komitetas ruošia linksmus VASAROS 
ŠOKIUS su programa ir taip toliau. 
Kaip visuomet,^ Newcastlio parengi
muose matosi šiek tiek sydnejiškių, 
bet šį kartą Jaunimo Komitetas, kvies
damas visus iš visur, ypatingai krei
piasi Į Sydnėjaus jaunimą, ragindama- 
mas atvykti traukiniais, mašinomis 
etc. Visų bus maloniai ir vaišingai 
priimti. Šokiai įvyksta ARGENTON 
Community Hall, Elizabeth St. Argen- 
ton (netoli didelio Cardiff priemies
čio). Pradžia 8 vai.

***

Šiais metais Newcastleio lietuvių 
tarpe buvo daug vestuvių. Dabar vėl, 
prieš porą savaičių ištekėjo Regina 
Zakarauskaitė, savo gyvenimo draugu 
pasirinkdama Elliott Casalegno. Ka
dangi Regina gyveno Sydnejuje, tai 
ten (North Bondi, “Oreadės” salėje) 
įvyko ir šauni vestuvių puota. Is 
Newcastlio atvyko ne tik visa gau
singa Zakarauskų giminė, bet ir daug 
kitų giminių bei pažįstamu. Po puotos, 
ponia Kustienė Bankstowne užleido 
savo namus ir sodą, ir ten suvažiavę 
svečiai vaišinosi visą naktį ir sekan
čią dieną, nes buvo kepamas paršas, 
prie kurio netrūko ir kitų dalyky.

Newcastlio lietuviai linki Regi
nai ir jos vyrui ilgo ir saulėto gyve
nimo.

***
Kartais pasitaiko kad ir perdaug M 

tenka sužinoti, to ko iš viso nėra M- 
buvę. Praeitame “M.P.” numeryje K 
buvo parašyta apie p. A. Bauzes N 
75 m. pagerbimo partiją, pasirodo kad K 
tokios partijos dar nebuvo, o buvo tik * 
šeimyniška vakarienė savo anūkų J 
tarpe. Tenka atsiprašyti kad per daug g 
sužinojau. *

***
MOKSLO METU. UŽBAIGIMAS.
Pranešama, kad š.m. gruodžio 

10 dieną, sekmadienį, 5 vaL vakaro 
Melboumo Lietuvių Namų reprezen
tacinėje salėje (50 Errol St., Nth. 
Melbourne) yra ruošiamas lietuviu 
kalbos kursų mokslo metų užbaigimo 
pobūvis - SUN E š T I N I S.

Pobūvyje dalyvauja visi kursų 
mokytojai ir australai - Švietimo Mi
nisterijos atstovai, kurie ta proga 
įteiks kursantams premijas bei kursų 
baigimo pažymėjimus. . _

Visi liet, kalbos kursų rėmėjai^ 
yra mielai laukiamai svečiai, o ypač 
- esami ir būsimi kursantai bei jų 
tėvai. u ,

I pobūvi prašome atsinesti už
kandos (sumuštinių) ir porą bonkų 
vaisvandenių. Kitus priedus parūpina 
tėvų komitetas.

(LKK) Tėvų Komitetas.
***
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