
MUSU PASTOGĖ
(XXIV) 5.11.1973 REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B. 1973.11.5 Nr. 44 (1294)

NEĮVERTINTA laisvė
AMERIKOS POLITIKA IR MUSU 

VILTYS
Būdamas New Yorke aplankiau 

Laisvės statulą. Įspūdinga karū
nuota t lyg deivė, stovi Laisvės 
statula aukštai iškeltu deglu rankoje. 
Stovi mažoje salelėje prieš New 
Yorko miestą nukreiptu veidu i At
lanto vandenyną, iš kur atkilo Ameri
kos tauta su laisvės idėja ir nepap

rastai stipria jėga gyventi ir dirbti.
Žios statulos papėdėje yra keliu 
aukštu patalpose Įrengtas imigra
cijos muziejus, nusakantis šios tau
tos istoriją, ir šios statulos gilia 
prasmę. Jau 87 metai kaip ši statula 
yra Amerikos laisvės simbolis per 
tae laiką ji blizgėjo garbe ir Šlove, 
bet labiausiai sušvito, kada prezi
dentas Wilsonas paskelbė I-jo Pa
saulinio karo metu savo garsią 14 p- 
laisvės deklaraciją.

Dabar, kai žiūri i Nixono Ameri
ką, darosi liūdna, liūdna dėl to, kad 
amerikonai užmiršo Laisves stovy- 
los prasmę ir kad jie jos jau nebe
gerbia. Lanko ją tik užsienio turis
tai ir stebi ją kaip muziejinės ver
tės dalyką. Pačią amerikonų širdys 
ir protai nukreipti į dolerį, į pelną, 
gi abstrakti laisvės ir humanizmo 
idėja baigia iš žmonių galvą ir šir
džių išnykti. Tai turėjome progos

SUOMIJA LAIKE PADORUMO 

EGZAMINUS

Elta gavo žinią iš Helsinkio, 
kad neseniai Suomijos vyriausybė 
grąžino sovietams du estus, kurie 
perėjo Suomijos sieną Rytų Kareli
joje (Kuhme), norėdami is ten pa
tekti Į Svedijat Helsinky švedų kal
ba leidžiamas laikraštis “Express” 
(No 5/1973), kuriame įdėjo ilgą 
straipsnį apie pabe'gelio Viktoro 
Sneiderio, 26 m., (gimęs Novosibir
ske, išaugęs sovietų okup. Lietuvoje) 
epopėją Suomijoje. Straipsnio auto
rius Georg C. Emrooth yra Suomijos 
švedų Liaudininkų Partijos dešiniojo 
sparno lyderis ir Suomijos parlamento 
narys.

Straipsnis pavadintas “Suo
mijos Valstybė Laike Padorumo 
Egzaminus”. Aprašydamas visus 
Sneiderio nuotykius, autorius sako, 
kad Suomijos vyriausybė jau buvo 
nutarusi atiduoti jį sovietams lie
pos 20 d. 14 vai. Tatai buvo atidėta, 
pirma, trims dienoms, paskui neri
botam laikui. Ir tik dėka^ Vakarų 
Vokietijos intervencijos, Šneideris 
sovietams nebuvo grąžintas, o galė
jo išvykti į Vakaru Vokietiją, kaip 
jis to norėje(s. Straipsnis smarkiai 
puola tokį nehumanišką Suomijos 
vyriausybės nusistatymą, priešingą 
Jungtinių Tautą principams ir kon
vencijoms. Suomija vos vos isven- 

.gusi didžiausios gėdos pasaulio 
akyse.

Laikraštis taip pat daro kar
čius priekaištus Suomijos spaudai, 
visuomenei ir organizacijoms uz 
labai neveiklų .Sneiderio bylos gy
nima. ***

nekartą įsitikinti (Simo Kudirkos ir 
silkių sugretinimas).

Stovėdamas Laisvės statulos 
viršūnėje žiūrėjau į tuos vandenis, 
kuriuose dar taip neseniai įvyko 
Simo Kudirkos tragedija, norėjau 
priminti nors vienam amerikonui 
apie šios laisvės paniekinimą, ta
čiau neradau turistų tarpe nei vieno 
amerikono, buvo kanadiečiai, portori- 
kiečiai, vokiečiai, prancūzai ir kt. 
Man atrodo, kad amerikiečiai nebe
lanko šios savo šventovės ir nebe
ieško įkvėpimo savo darbams. .

Nebūtų taip skaudu, jei mes ne
būtume visas savo viltis sudėję i 
Amerikos prestižą, orumą, ir jėgą, ku
ria ji dominavo iki šiol pasaulyje. 
Amerika kaip laisvių kraštas spindė
jo visiems nuskriaustiems, visi 
dėjo i ją, viltis tikėdamėsi teisingumo 
ir kietos tvirtos politikos.

Romėnai iš ilgo valstybinio 
patyrimo žinojo, kad, jei nori taikos,, 
ruoškis karui, gi Kissengėris įti
kino Nixonązkadzjei nori taikoszpats 
nusiginkluok, o priešui leisk apsi
ginkluoti. Suprantama, kad tokia 
taktika galima laimėti taiką. Žmo
nės, kurie nepažįsta nelaisvės, nori 
labiau taikos, kaip laisvės. Ir ši
tokias idėjas pasigavę dabartiniai 
Amerikos politikieriai taikosi mi
nios akyse užsidėti didvyrių aureo
les. Todėl ne nuostabu, kad Ameri
ka viską praranda - prestižą, garbę, 
jėgą, dominavimą, o viduje auga kas 
karta stipriau rasių neapykanta, 
gangsterizmas, korupcija, valdžioje 
betvarkė ir svetimų jėgų bei interesų 
dominavimas. Tuo tarpu partneris. 
Sovietų Sąjunga,kala ginklus, ruošia
si karui ir naudojasi kitų silpnumu. 
Kad ir šitame trumpame kare, arabų 
su žydais, laimėjo ne žydai, ne ara
bai ir ne Amerika, o Sovietų Sąjunga. 
Ne UNO sustabdė kata, o Kissen- 
geris Maskvoje naujomis nuolaido
mis. Galime tikėtis, kad taiką Kissen- 
geris laimės, bet kaip bus su lais
ve? Greičiausiai jis ją pralaimės.

Šiandien didieji laisvės šauk
liai yra ne Amerikoj ir ne laisvoje 
Europoj, o apie 40 rusų intelektualų 
su Sacharovu ir Solženicinu prieša
kyje, pavergta lietuviu tauta su 
Simu Kudirka ir Romu Kalantų ir kitų 
pavergtų tautų šaukiantieji balsai. 
Deja, jų šauksmas kol kas yra tik 
tyruose skambantis aidas.

Karas baisus, bet kas sako, kad 
karas vienintelis sprendimas. Jėgų 
persvara yra taikos garantija, o ne 
nusiginklavimas.. Kas neigia indivi
dui ir tautoms laisvę gyventi, tas 
yra laisvės priešas, prieš ta turi 
būti organizuojama persvara, kitos 
išeities nėra. Vakarų pasaulis yra 
pajėgus tai padaryti, deja nepažįsta 
ką reiškia netekti laisvės ir todėl 
nepakankamai ją įvertina.

Mes privalome aktyviau pasi
reikšti laisvės šauklių gretose, 
nes gerai žinome ką reiškia 
netekti jos. Deja, snaudulys yra 
apėmęs ir mūsų sąnarius.

am
***

SYDNEJAUS OPEROS RUMAL kuriuos karalienė Elizabėta II atidarė s.m. 
spalio mėn. 20 d.

MENAS GALINGAS
TARPTAUTINIS FESTIVALIS 

SYDNEJAUS OPEROS RŪMUOSE-
Fantastiški Sydnejaus Operos 

rūmai ir margaspalvė tautų folkliora 
nuostabiai derinosi gražiame tautą 
bendradarbiavime. Visi telpame 
vienoje scenoje, menas visus džiugi
na - rusus ir lietuvius, žydus ir ara
bus ir visus su visais jungia į dar
nią žmonijos dvasinę harmoniją. 
Mene tautinis išdidumas ir žmogaus 
visuotinumas sutampa, vienas kitą 
papildo, vienas kitą atranda. Ir per 
meną galime žengti i visuotiną susi
pratimą ir taiką.

Turėjome labai reta progą ati
daryti Sydnejaus Operos rūmus tarp
tautiniu festivaliu. Tenka džiaugtis, 
kad šiame istoriniame įvykyje gra
žiai pasireiškė ir lietuviai savo dai
nomis ir tautiniais šokiais. Toje 
tautų šventovėje mus atstovavo

VLIKO TARYBOS PAREIŠKIMAS
Mums gerai pažįstami Lietuvos 

okupanto kėslai nublukinti bet kurį 
laisvųjų lietuvių vaidmenį pavergto
sios tautos gyvenimui, o ypač sužlug 
dyti išeivijos pastangas padėti savo 
tautai Lietuvos nepriklausomybe 
atstatyti. Dėl to okupantas ir jo sta
tytiniai Lietuvoje išeivijos veiklai 
vadovaujančius žmones pravardžiuo
ja fašistais, nacių, kolaborantais, 
tautos išdavikais ir kt. Bet šitokia 
Maskvos taktika lauktų rezultatų jai 
nedavė. Tad paskutinių metų. Krem
lius ėmėsi kito būdo mūsų vadovau
jantiems žmonėms niekinti. Sovie
tiniai pareigūnai mūsų vadovaujan
čius asmenis pradeda apšaukti so
vietinio saugumo bendradarbiais.

Vliko Taryba atkreipia laisvųjų 
lietuvių demesį į šia, naują sovietų 
taktika, išeivijos darbuotojams dis
kredituoti, tarpusavio nepasitikėjimui 
sėti ir tuo būdu laisvųjų lietuvių tal
ką^ ir pagalbą pavergtajai tautai 
žlugdy ti.

Nepasiduokime provokacijom ir 
saugokimės, kad net visai netyčio
mis netaptume okupanto piktų kėslų 
talkininkais.
1973.X.11 Miko Taryba*** 

“Dainos” - choras vadovaujamas Bro
niaus Kiverio ir tautinių šokių gru
pės “Grandinėlė”. Galime vertai 
pasididžiuoti, kad buvome gražiai 
atstovaujami. “Dainos” choras yra 
subrendęs vienetas ir su juo galime 
bet kur pasireikšti. Kitaip atrodė su 
“Grandinėle”, kai kas ėmė bai
mintis, kad gali nepasisekti. Baime', 
gal būt, buvo ne be pagrindo, jaunimą 
visados reikia prižiūrėti ir juo rūpin
tis. “Grandinėlės” šokėjams buvo 
svarbu turėti vienodus rūbus ir tinka
mus savo ūgiui. Malonu yra pažymėt, 
kad p. A. Jablonskienė pirmoji susi
rūpino šiuo reikalu, užsakė visiems 
šokėjams juostas ir gavo jas laiku 
iš Amerikos, vyrai pasirūpino įsigy
ti naujas kelnes ir naginėles, tas 
pakeitė mūsų šokėjų išvaizdą ir pa
kėlė šokių vertę bei grožį. Tautiniai 
tvarkingi rūbai daug prisideda prie 
šokių grožio ir pasisekimo. Mūsų 
visuomenė turetų pasekti p. D. 
Jablonskienės pavyzdžiu ir sudaryti 
rėmėjų grupelę, kuri rūpintųsi ne tik 
rūbais, bet ir kitokia pagalba. Tau
tiniai šokiai yra labai reikšmingas 
vienetas, labai dažnai reikalingas 
reprezentacijai ir savo pačių kultū
ros puoselėjimui , bei ugdymui. Jau
nimas tautinius šokius mėgsta, tik 
mes ne visada jiems laiku suteikiame 
parama. Si kartą ‘Grandinėlė” gerai 
pasirodė ir norėtume, kad ji toliau 
žengtų savo pasisekimuose.***

SIMAS KUDIRKA POLITIKOJE

“Daily News” spalio 12 d. 
laidoje paskelbė žinutę “Soviet 
Prison Protest”, kur rašoma apie 
16 darbo stovyklos kaliniu, laišką 
Kremliui. Tarp jį pasirašiusių buvo 
ir Simas Kudirka. Laiškas, tarp kit
ko taip skamba: “Mes sveikiname 
akademiko A.D. Sacharovo kovą uz 
žmogaus teises ir laisves Sovietų 
Stpjungoje”. Sacharovas perspėjo 
Vakarus prieš susitarimus su Sov. 
Sąjunga, kol joje nebus demokrati
zacijos.
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SVEIKINAME SYDNEJAUS LIETUVIŲ, 
KLU BĄ

Kaip jau žinome, Sydnejaus 
Lietuvių Klubo oficialus atidarymas 
Įvyksta lapkričio 10 d., pats klubas 
jau kone pusmetis laiko kaip sėk
mingai veikia. Šiose oficialiose 
iškilmėse bus pasidžiaugta atliktais 
darbais ir palinkėta sėkmingos atei
ties. Tai švente, kurioje išgyvensi
me, šventiškas nuotaikas ir kartu 
pasidžiaugsime, pasididžiuasime 
visi, nes tai liečia ne vien tik syd- 
nėjiškius, bet visus Australijos 
lietuvius.

Sydnejaus lietuviai ilgą laikų 
neturėjo vieningos nuomonės del 
vietos parinkimo ir pačių namų pa
skirties. Todėl pasidalijo į dvi 
grupes ir veike kiekviena atskirai, 
veike energingai, sutelkė nemaža 
pinigų ir įsigijo kiekviena grupe 
namus. Tačiau nei vieni, nei kiti 
negalėjo privesti prie sėkmingo tų 
namų realizavimo dėl žmonių sto
kos. Permaža buvo Sydnejaus lie
tuvių kolonija, kad būtų galėjusi 
išlaikyti dvejus namus.

Dabar, kada jau viskas praei
tyje, tenka prisiminti anuos lai
kus ne vien tik iš blogosios pusės, 
bet ir iš gerosios. Geroji puse buvo 
ta, kad mūsų visuomene buvo įtrauk
ta į kovų uz namus, sudėjo nemaža 
pinigų, darbo ir išugdė užsispyrimų 
įsigyti gerus namus. Visų laiką 
netrūko vienybes šalininkų, buvo 
daug posėdžiauta, tartasi ir kai 
pamatyta, kad atskirai nieko su
kurti didesnio nepajėgiama, tada 
atėjo sveikas protas ir surado kom
promisą ant kurio pagrindų ir pasta
te šiuos Lietuvių Klubo namus.

Visame mūsų socialiniame gy
venime, susikirstyme ir kovoje už 
principus ar interesus, nėra absoliu
čios tiesos, ar klaidos. Kiekviename 
socialiniame apsireiškime yra gerų 
ir blogu pusių, ir kai iškyla reika
las susijungimo, ar vienybėj, tada 
reikia ieškoti kompromisų, reikia 
mokėti atrinkti esminius reikalus 
nuo ne esminių. Esminis reikalas 
buvo ir tebėra tas pats: jungti ir 
išlaikyti lietuvybę Australijoje. Tam 
turime įvairių priemonių, ir viena is 
jų yra lietuviškieji klubai ir namai. 
Jei kurie klubai ar namai praras 
lietuvybės išlaikymo interesą ; jie 
neteks ir prasmės lietuviškam gy
venimui.

Teisingai surastas kompromi
sas patenkina abi šalis ir iš to kyla 
naujas entuziazmas’ darbui, tada ir 
džiaugiamės vienybės vaisiais. 
Tokioje bendruomenėj, kaip mūsų, 
kurios tikslai ir uždaviniai yra taip 
aiškus, sveikas protas visados 
muš jVings į vieny be .Turime žmonių 
kurie ne protu, o ambicija vadovau
jasi, tada, žinoma, prie vienybės 
prieiti negalime. Yra ir pašalinių 
jėgų, kurios mus kreipia iš tiesaus 
kelio ir stengiasi musų veiklą pa
versti nepakenčiamai sunkia, kad 
žmonės pritrūkę sveikatos pasitrauk
tų iš veiklos.

Sydnejaus lietuviai parodė gra
žų pavyzdį, todėl malonu yra šian
dien juos pasveikinti šia iškilminga 
proga ir palinkėti sėkmės ju dar
buose.

am
___

Žmogaus teisių organizacijos Amnes
ty International pirmininkas S. Macbride 
vyksta į Maskvą tartis dėl „dissidentų*- 
persekiojimo.

y p į
PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES SEIME kalba prel. J. Balkūnas 

stovi PLB garbės pirmininkas S. Barzdukas.
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2 P.L.B. SEIMO NUTARIMAI
IV PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES SEIMO REZOLIUCIJOS

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKLA
Seimas, Įvertindamas visų lais

vojo pasaulio kraštų lietuvių pastan
gas, siekiant Lietuvai nepriklauso
mybės atstatymo, kreipiasi į visas 
lietuviškas organizacijas bei institu
cijas ir prašo:

1. Koordinuoti Lietuvos laisvi
nimo veikla su PLB valdyba, su 
Diplomatine Tarnyba ir su Vyriausiuo
ju Lietuvos

2. Prašo 
nizacijas ir 
atskiros savo 
rintų tikslų siekiant, jungtis į gimi
ningas grupes.

3. Tol, kol lietuviu tauta bus 
okupuota ir bus vykdoma rusifikacija 
Lietuvoje ir jos kultūriniai bei eko
nominiai pasiekimai bus siejami su 
integraline Sovietų Sąjungos dalimi, 
lietuviu išeivijos uždavinys turi 
būti okupanto daromų skriaudų bei 
lietuvių tautos naikinimo atskleidi
mas pasauliui, todėl seimas prašo 
rūpintis, kad laisvojo pasaulio kul
tūra ir išeivijos lietuvių kultūriniai 
laimėjimai pasiektų gyvąja lietuvių linį tyrimą ypač tų sričių, kurių objek- 
tautą.

4. Prašo ir skatina visas kraštų 
Lietuvių Bendruomenes išnaudoti 
kiekvieną proga., kelti Lietuvos lais
vės reikalą ir protestuoti prieš žmo
gaus teisių paneigimą Lietuvoje.

Išlaisvinimo Komitetu, 
visas lietuviškas orga- 
institucijas peržiūrėti 
veiklos būdus ir, sude-

LIETUVIU. KULTŪROS UGDYMAS
1. Seimas, būdamas nuomonės, 

kad kultūrine kūryba yra viena iš 
ryškiausių tautinės sąmonės išraiškų, 
konstatuoja, kad Lietuvoje dėl sveti
mos okupacinės prievartos laisvas 
mokslinis tyrimas ir kultūrinė kūry
ba nėra galimi 
vertybes slopinamos bei naikinamos.

2. Seimas didžiuojasi Lietuvos 
kūrėjų bei mokslininkų kūrybiniu 
gajumu, kuris įstengia prasiveržti ir 
pro svetimus varžtus, todėl siūlo puo
selėti ryšius tarp lietuvių gyvenan
čių išeivijoje ir tėvynėje, remiant 
kūrybines pastangas ir keic'iantis 
kūrybiniais pasiekimais.

Santykiuose su gimtojo krašto 
lietuviais reikia pasitikėti savo sąmo
ningumu, są_žinės jautrumu ir tauti
nės garbės suvokimu.

3. Seimas kviečia visus tautie
čius stengtis, kad laisvajame pasau
lyje esančios mokslo akademijos, 
institutai ir kitos kultūrinės. insti
tucijos, su kuriomis jie turi ryšių, 
remtų, skatintų ir organizuotų moks-
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namuose nuosekliai didinti kultū
rinės kūrybos veikalų knygyną.

5. Seimas labai vertina asmenis 
ir organizacijas savo kūryba, švietimu 
bei materialine parama keliančius 
laisvajame pasaulyje lietuvių kultū
rinį lygį.

6. Seimas siūlo, kad pajėgesnes 
kraštų Bendruomenės skatintų ir ma
terialiai remtų meninių bei literatūri
niu vienetų išvykas i tuos kraštus, 
kur lietuviškos jėgos yra silpnes
nės, taip pat pagal galimybes skirtų 
stipendijas jaunuoliams, norintiems 
studijuoti lituanistiką S. Amerikoje.

7. Seimas kviečia atskirų kraštų 
, o kaikurios tautinės Bendruomenių vadovybes apsvarstyti, 

kokius konkrečius uždavinius ryšium 
su šio seimo nutarimais jos ryžtasi 
atlikti.

LIETUVIŠKAS ŠVIETIMAS

1. Seimas turėdamas galvoj pa
grindinį šeimos 
jaunojoj kartoj įdiegti ir 
skatina

4. Seimas taip pat ragina lietuviu 
šeimas diskutuoti su savo priaugan
čia karta lietuvių kultūrines kūrybos 
laimėjimus, supažindinti ją su lietu
vių mokslo ir kultūros darbais ir savo

vaidmenį

tėvus: 
vartoti namuose

lietuvybei 
išlaikyti,

kalba;
. b) 

viškai 
džiant 
krašto

lietuvių

mokyti namuose vaikus lietu- 
skaityti bei rašyti prieš lei- 
juos į viešąsias gyvenamojo 
mokyklas;
organizuoti ir leisti vaikus Į

liet, vaikų darželius, mokyklas, jau
nimo ansamblius, organizacijas, 
vasaros stovyklas;

d) prenumeruoti vaikams “Eglutę”, 
“Ateitį”, “Skautų Aidą”, “Pasau
lio Lietuvių Jaunimą” bei lietuviškus 
laikraščius;

***
e) pirkti vaiką ir jaunimo skaity

bai lietuviškas knygas.
***

PASITARIMAS SU PLJ S-GOS 
PIRMININKU

Iš Brazilijos Chicagon buvo 
atvykęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-gos pirmin. A. Saulaitis, S.J. 
Šia proga, rugsėjo 23 d., Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirm. Br. Nainys ir 
viepirm. Jaunimo reikalams Romas 
Kasparas, turėjo pasikalbėjimą su 
PLJS-gos pirm. Saulaičių. Ilgesniame 
pasitarime buvo išsiaiškinta ir su
tarta dėl eilės įvairių klausimu, tu
rinčių ryšio su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo III kongreso ruošimu ir ki
tais Pietų Amerikos lietuvių Jau
nimo klausimais. Kun. Saulaicio 
žiniomis, Brazilijoj gyveną apie 
70,000 lietuviu, ir jie jaučiasi esą 
pajėgus suruošti treciąjį jaunimo 
kongresą. Pirmininko Saulaicio ap
skaičiavimu, jaunimo kongresas kai
nuosiąs apie 20,000 dolerių. Pusę 
tos sumos sukeltų jie patys, o kitą 
dalį finansinės paramos prašysią iš 
Amerikos (PLB valdybos). Jaunimo 
kongresas bus ruošiamas kartu PLB 
valdybos ir PLJS-gos. PLB valdybai 
teks sudalyti vieną komitetą Ameri
koje. Šis komitetas rūpinsis Austra
lijos ir Europos jaunimo atvežimu į 
Braziliją ir, be to, papildomomis lė
šomis.

P.L. Jaunimo kongresas Pietų 
Amerikos lietuviams duotų nepapras
tai daug naudos. ) paČ būtu naudinga 
prieškongresinė ruoša. Reikėtų iki 
kongreso, maždaug kas pusę metų, 
pasiusti į Pietų Ameriką po meninin

kų grupe. Pageidautinas jaunimas. 
Pav. tinkami vienetai būtų Windsor© 
mergaičių kvartetas, Babicko oktetas 
iŠ Klevelando, Muencheno kvinte
tas, ar panašūs mažesni vienetai.

Pietų Amerikai, o ypatingai 
Brazilijai, Argentinai ir Urugvajui 
yra reikalingi jaunimo vadovai, kurių 
kun. Saulaitis prašo prisiųsti pus
mečiui ar metams. Šiuo reikalu kun. 
Saulaitis pažadėjo paruošti planą ir 
ji atsiųsti PLB valdybai. PLB valdy
ba turės surasii tokius vadovus, su 
jais susitarti ir savo lėšomis pa
siųsti į būtinai reikiamas vietoves.

Jei būtų ruošiamas Pasaulio 
Lietuvių B-nės Kultūros kongresas, 
Brazilija jį paremtų prisiųsdama li
teratą, solistę ir dailininkų. Žinant 
skirtingą valiutos kursą bei uždar
bius, braziliečiai prašytų Amerikos 
lietuvių pagalbos keliones išlai
doms apmokėti.

PL Jaunimo Ryšių centro lei
džiamas 6 ‘Pasaulio Lietuvių Jau
nimas”, Saulaicio teigimu yra labai 
vertingas ir reikalingas Pietų Ameri
koje. Sutarta jo leidimą ir toliau 
remti.

PLJS-ga, remdamosi IV PLB-nes 
seimo nutarimu, paskirs savo atsto
vą į PLB valdybą pilnateisiu nariu.

PLJS-gos pirm. Saulaitis nu
mato bent kartą metuose lankytis 
JAV-se. Pageidavo, kad PLB valdy
bos nariai lankytųsi P. Amerikoje. 
Jaunimo kongrese būtinai turės daly
vauti PLB valdybos vicepirm. Jau
nimo reikalams. *** PLB Inf.

2. Turėdamas galvoj pačios Lie
tuvių Bendruomenės vaidmenį bei 
pareigas lietuviškojo švietimo reika
lu, skatina LB krašto valdybas ir 
švietimo institucijas:

a) organizuoti ir visomis išga
lėmis remti kraštu liet, mokyklas, 
organizacijas, sportų, stovyklas bei 
mokslo priemonių (knygų, plokštelių, 
skaidrių) leidimu, tobulinimu ir 
paskleidimu;

b) plėsti bendravimu su kituose 
kraštuose vykdomu liet. Švietimo dar
bu, siunčiant instruktorius padėti 
pravesti kursus (lietuvių kalbos, 
tautinių šokių ir kt.) bei atsikvie- 
čiant kitų kraštų jaunimo atstovus j 
savo rengiamus kursus, studijų sa
vaites, vasaros stovyklas;

c) paskubintu tempu parūpinti 
namų skaitybai liet, knygų tiek jau
nimui, tiek ypačiai vaikams, skel
biant ir vykdant knygoms ruošti ir 
leisti penkmetinius planus bei vajus;

d) skubiai ruošti leidinius, kurie 
būtinai reikalingi mūsų jaunuomenės 
lietuviškam žodynui plėsti;

e) skatinti baigusius lituanisti
nes mokyklas tęsti savo lituanistini 
lavinimąsi pedagoginiuose kursuose', 
siekiant lituanistinių mokyklų moky
tojo kvalifikacijų.

DĖMESYS LIETUVIU JAUNIMUI
Seimas ypatingu dėmesį skiria 

lietuvių jaunimui, jo organizacijoms, 
spaudai ir kitiems jo siekiams. Ska
tina jaunimą įsijungti į tautinių šo
kių, dainų ir meno ansamblius, sporto 
klubus, ideologines jaunimo orga
nizacijas (ateitininkus, skautus, 
vyčius, neolituanus, šviesiečius - 
santariečius ir kt.),

(Nukelta j 7-tą psl '>
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Rd., Epping N.S.W. 2121 (tel. 869 
1159)

ALSS KRONIKA
MELBOURNAS

Rugpjūčio 3 d. Lietuviu Na
muose įvyko metinis Studentų Ba
lius, į kuri, atsilankė apie 130 stu
dentu. Balius praėjo labai jaukioje 
nuotaikoje.

ALSS Melb. Skyriaus Valdyba 
labai dėkoja visiems studentams pri- 
sidėjusiems balių ruošiant, prave
dant loteriją, aukojant maistą.

Rugsėjo 9 d. įvyko ALSS Melb. 
Skyriaus susirinkimas. Dalyvavo 24 
nariai. Susirinkimui pirmininkauti 
išrinktas Audrius Balbata, sekreto
riavo Aldona Juškaitė. Susirinkimas 
apsvarstė skyriaus veiklą. Nutarė 
Valdybos narių skaičių padidinti iki 
5. Kadangi iki šiol tebuvo išrinkti 
tik 4 nariai, tai į valdybų darinktas 
Audrius Balbata.

Rugsėjo 15 d. įvyko- pobūvis 
studentams, kurį organizavo Linas 
Zaikauskas (pirmininkas) ir Tomas 
Aniulis (iždininkas). Liūdna, kad 
tik mažas skaičius studentų tedaly
vavo. ***

P R A NEŠIMA S
ALSS Melbourno skyriaus val

dyba praneša, kad sekantis ALSS 
suvažiavimas įvyks 1974 m. sausio 
1-4 d.d. Suvažiavimo vieta ir pro
grama dar nenuspręsta, bet Valdyba 
tikisi tuo reikalu greitai turėti spren
dimą ir jį paskelbti spaudoje.

Kitų miestų skyrių valdybos 
prašomos pranešti apytikrį studentų 
skaičių numatančiu dalyvauti suva
žiavime.

***
SYDNEJUS

Rugpiūčio 10 d. įvyko ALSS 
Sydnėjaus Skyriaus susirinkimas, 
Lietuvių Klubo patalpose. Išrinkta 
valdyba 1973 - 74 metams šio sąstato: 
Eglė Žižyte - pirmininkė, Eddie 
Karpavičius - vicepirmininkas, 
Rimas Skeivys - iždininkas, Roma 
Maksvytytė - sekretorė, Violeta 
Bitinaitė - filisterių atstovė, Arūnas 
Pilka - fuksų atstovas.

Rugpiūčio 25 d. Naujoji ALSS 
Sydnėjaus Sk. Valdyba turėjo savo 
pirmąjį posėdį Eglės Zižytės na
muose. išplanuotą šių ir kitų metų 
Skyriaus veiklos programa.

Rugsėjo 8 d. 5 vai. p.p. įvyko 
“Siškabob” barbeque, į kuru atsi
lankė virš 20 studentų." Vieta bar
beque parinkta labai gražioje ap
linkoje - Bobbin Head, kuri : yra 
Kurringai National Park’e prie 
Hawkesbury upės, ir netoli Sydne- 
jaus. Linksmai praleistas laikas 
besivaišinaųt Valdybos narių pa
ruoštais “Siškabobiais” ir išvalyta 
plaučiai bedainuojant iki 2 vai. ryto, 

***

“MULE” nariui: D. Bieri, Daiva 
Bieri ir Eddie Surka.

PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 
ALSS NARIAMS

Sydnėjaus Skyriaus valdyba 
nutarė iki šių mokslo metų pabaigos 
(t.y. iki egzaminų galo) jokių paren
gimų neruošti.

Tolimesnė programa numatoma: 
tokia:

Gruodžio 8 d. - “Car Rally”, 
kuris prasidės nuo Lietuvių Klubo 
1 vai. p.p.

Sausio 1-4 d.d. ALSS suvažia
vimas, Melbourne.

Vasario 23 - 24 d.d. Akademi
nis Savaitgalis. Vieta dar neparinkta.***

“Gražuolis” Jurgis Meiliūnas per 
studentų savaitgalį Mt. Buller. 
Nuotrauka Š. Žiedas.

NAUJIENOS IŠ MUSU. GYVENIMO
Rugpiūčio 18 d. Melbourne 

Arūnas Petraitis atšventė savo 
21-jį gimtadienį. Jį pasveikinti ir 
palinkėti laimingų metų susirinko 
gausus būrys studentų ir draugų, iš 
Adelaidės buvo atvykę Valdonė 
Mikeliūnaitė ir Rima Staugaitė ir iš 
Sydnėjaus Algis Milvydas ir Eglė 
Zižytė. Arūnui suteikta staigmena 
kai netikėtai iš' Naujosios Gvinėjos 
atskrido jo brolis Jonas, kuris jau 
antri metai dirba N.G. kaip inžinie
rius.

Arūnas šiuo metu studijuoja 
Optometriją. (II) Melbourno Universi
tete. Linkime Arūnui sėkmės gyve
nime ir moksle!

***
Malonu girdėti kad 2 didžiausios 

šeimos _ Canberroje bus giminės. 
Gytis Šimkus (anksčiau gyvenęs 
Adelaidėje) neseniai susižiedavo su 
Nijole Gružauskaite, Canberroje. 
Gytis yra dantistas, ir turi praktiką 
Canberroje. ***

H o g 
g 
M h g g g g g

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, 
tokia prasta ir niekinga, 
kad neturėtų šių trijų 
savų ir tarsi įgimtų dalykų: 
tėvų žemės, papročių ir kalbos? 
Ne žemės derlumu, 
ne drabužių skirtingumu, 
ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu 
gyvuoja tautos, 
bet daugiausia išlaikydamos 
ir vartodamos savo kalbą, 
kuri didina ir išlaiko bendrumą, 
santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra 
bendras meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tėvas, 
valstybės sargas. 
Sunaikink ją - 
sunaikinsi santaiką, 
vienybę ir gerovę. 
Sunaikink ją - 
užtemdysi saulę danguje, 
sumaišysi pasaulio tvarką, 
atimsi gyvybę ir garbę.

Studentų pirmininkė Valdonė Mikeliūnaitė sveikina studentę Vitą Bardauskai- 
tę per Adelaidės studentų balių.

Rugpiūčio lį-12 d. vyko Perisher 
Valley lietuvių žiemos sporto šven
tė. Gaila kad nedaug studentų teda
lyvavo. Tie kurie dalyvavo (apie 
tuzinas) buvo labai laimingi, nes 
tame savaitgalyje buvo daug sniego. 
Kaip žinoma, šiais metais kalnuose 
labai šykščiai tebūta sniego.

Varžybose pasižymėjo Gedi
minas Gružauskas is' Canberros ir 
rogučių lenktynėse Jūratė Reisgytė 
iš Sydnėjaus. Nugirsta kad “drąsumo 
premiją” (t.y. premija skiriama už 
paskutinę vietą) laimėjo vienas 
gerai žinomas didkelių statytojas 
(atrodo, kad jo jau nebeprašys staty
ti kelių per sniegą).

***
Rugpiūčio 9 d. buvo labai svar

bi Sydnėjaus studentams: - Mule 
turėjo savo pirmąjį susirinkimą! 
Mule - Macquarie Universiteto Lietu
viai Exile yra pirmutinė lietuvių stu
dentų draugija Australijoje, kurios 
nariai yra iš vieno universiteto. Liūd
na, kad keli Macquariediai negalėjo 
dalyvauti, nes tuo pat metu turėjo 
būti paskaitose. Bet tie,kurie daly
vavo labai jaukiai praleido laiką 
bevalgydami naujoje Mac. universi
teto kafiterijoje “Bistro”, ir po to, 
geriant kavutę pas narį Rima^ Skeivį, 
kuris gyvena visai arti prie universi.- 
teto. ***

Lietuvis herojus! Prieš keletą 
savaičių melbourniškis medicinos 
studentas Artūras Gružauskas, ban
dė išgelbėti žmogų iŠ degančio na
mo. Artūro kaimynystėje degė na
mas ir jis nuėjo teikti pagalbą. Jis 
išgirdo, kad degančiame name yra 
žmogus, kuris matomai dėl ugnies

Ištrauka iš Justino Marcinkevičiaus 
Katedros” - Daukšos “Postilės” prakalba.

g g

I ?

nebegalėjo išbėgti iš namo. Artūras 
apsipylė save vandeniu ir įlindo 
Į>er miegamojo langą, kad išgelbėtų 
žmogų. Deja, jis jo negalėjo su
rasti. Po keletos minučių atvykę 
gaisrininkai buvo laimingesni - jie 
žmogų išgelbėjo.

Apie Artūro drąsumą parašė 
Australijos laikraščiai.

Bravo už tokį drąsumą!***
ADELAIDĖS STUDENTU. BALIUS

Liepos 28 d. įvyko Adelaidės 
studentų ruošiamas “Studentų Ba
lius”. Jau prieš šešius mėnesius 
visi pradėjo planuoti ir ruoštis 
baliui; daug darbo buvo įdėta, bet 
ne veltui, nes balius labai sėk
mingai praėjo. z

Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Lietuvių Namai buvo taip^ pripildyti, 
kad nei stalų nei kėdžių nebuvo 
likusių tuščių.

Salė buvo dekoruota su didžiu
liu voratinkliu nuo kurio leidosi 
žemyn vorai ir šikšnosparniai. Ant 
sienų slankiojo dvasios, kipšai 
šoko' ir raganos skraidė.

Baliaus svarbiausia valanda 
buvo kada vyko ceremonijos - Junio- 
rų pakėlimas. į Senjorus ir Fuksų 
pristatymas. Si'ceremonija yra perė
jusi iš senų laikri Lietuvos universi
tetuose, bet mūsų dabartiniams stu
dentams ji turėjo daug reikšmės, 
nes prieš balių inž. Pacevičius per 
viena_ susirinkimą mums papasakojo 
apie Lietuvos universitetus, korpo
racijas, studentų gyvenimą ir šios 
ceremonijos reikšmę.

Nukeltai 4 p s l.
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3



ALSS ŽENKLAS
Sis nuolatinis ALSS ženklelis 

buvo pagamintas 1968 m., prieš 
studentų suvažiavimą Adelaidėje. 
Jis yra" padarytas pagal Vinco Jo
manto projektą. Ženklelio pagrin
de yra trys ugnies liepsnos ir jos 
yrą apsuptos dešimties sąnarių 
grandies.

A.L.S.S. ženklas.

TRYS LIEPSNŲ. LIE ŽUVIAI
1. Liepsna - ugnis visad yra 

dominusi žmogų. Kultūros istorikai 
ugnį laiko pačiu žymiausiu žmogaus 
išradimu, kuris jo būsena milžinišku 
Šuoliu atskyrė nuo gyvulio. Tai 
pradžia civilizacijos.

2. Pirmieji graikų filosofai 
(Heraklitas) ugnyje įžiūrėjo judė
jimo ir kritimo principą. Viskas yra 
kilų iš ugnies. Dėlto pasaulis nėra 
sutvertas, bet tebėra nuolatinėje 
tvėrimosi būsenoje. Senovės lietu
viai ir kitos baltų gentys ugnį laikė 
šventa, o taip pat ir ugniakurą. 
Ugnelės nebuvo galima supykinti, 
dar ir naujaisiais laikais ugnies 
nebuvo galima gęsinti nešvariu van
deniu. Tai dėl geradarės ugnelės, 
bet ir dėl jos destruktyvės galios. 
Supykusi ugnis gali sunaikinti 
namą, pelenais paversti sunkiai 
žiemai paruoštą maisto atsargą.

3. Ugnį sutinkame jau anksty
vojoj indo europiečių mitologijoj. 
Graikų titanas Prometėjus, pagro
bęs Olimpo dievų ugnį, padovanojo 
ją žmonėms, su ja ir civilizaciją,
ir apskritai: pažinimą. Krikščiony

bėje Sekminėse sutinkam ugnies 
simboliką. x Kristaus apaštalams 
pažadėtoji Šventoji Dvasia ugnies 
liežuviais nužengusi iŠ dangaus 
virš apaštalų galvų. Tada apašta
lai pilnai supratę kristaus mokslo 
dieviškąją išmintį ir pasidarė pa
jėgus ją skelbti 'tąutoms įvairiau
siomis kalbomis. Šitoje vietoje N. 
Testamente užakcentuota tautinis 
skirtingumas kaip dieviškosios va- 
įįos apraiška, nes priešingu^ atveju 
Šventoji Dvasia galėjo išmokyti 
visas tautas suprasti vieną ir tų. 
pačią apaštalų kilmės kalbą.

4. Ugnis apskritai kūrybingumo 
ir pažangos simbolis.

Kam rūpi lietuviškas jaunimas, tas 
remia Australijos Lietuviu Fondą

Pinigus siųsti A.L. Fordo vardu 
šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA, 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.**♦

UGNIS APJUNGTA DEŠIMTIES 
SĄNARIŲ. GRANDIMI

1. Grandis tai vienybės, o per 
ja ir galios simbolis. Lietuvos^ ka
riuomenėje grandimi vadinta mažiau
sias kovos dalinys.

2. Ugnis apjungta grandimi - 
išmintis, besireiškianti vieningomis 
pastangomis, yra galia, verčianti 
kalnus.

SKAIČIAUS IR GEOMETRINĖS 
FIGŪROS SIMBOLIKA

1. Trys liepsnos.
Vienas nykuma, du draugystė, 

o trys organizuoto sambūrio užuo
mazga. Senojoj mitologijoj ypatinga 
reikšmė paskirta trims. Trys pagrin
dinės dievybės indų mitologijoj, 
trys ir tris kartus po tris dažnai 
musu liaudies pasakose ir dainose. 
Krikščionių , dievybė Trejybės 
paslaptimi išreikšta.

Pačioje ankstyvojoje indų filo
sofijoje visados buvo trys pradai: 
dieviškasis Brahman, Žmogiškasis 
Atman, ir jų santykio - pasaulio 
likimas Karma. Pati pasaulio sie
la Brahman apsireiškianti trimis 
elementais - ugnimi, vandeniu ir 
maistu.

2. Dešimt grandžių.
Dešimt tai gamtos padovanotas 

skaičius. Ant rankos darbininkė turi 
dešimt pirštų, kurie pritaikinti 
praktiškam gyvenimui. Pirštai paga
mino įrankį, kuris ir žemę aria, ir 
erdvės tolius įveikia.

Skaičiuje 10 graikų filosofai 
pitagoriečiai išreiškė sutarimą, 
vienybę bei priesaiką.

3. Geometrinė figūra apskrita 
graikų filosofams bylojo apie visa
tos harmoniją, tikslingumą, aiškumą.***

Studentai Burning Paims iškyloje 
Nuot.- V. Maksvytytės.

ADELAIDĖS STUDENTŲ BALIUS
( Atkelta iš ;3. psl.)

Visas apeigas didingai pravedė 
Dr. Antanas Stepanas. Pirmiausia 
buvo pakviesti iš salės Fuksai ir 
ir Juniorai su globėjais. Jie išsiri
kiavo skirtingose pusėse salės. Po to 
įneštos visų jaunimo organizacijų 
vėliavos ir tada pasirodė studentų 
valdyba. Dr. Stepanas trumpai paaiš
kino apie ceremonijos prasmę. Tada 
sekė Juniorų pakėlimas į Senjorus - 
studentų pirmininkė kiekvienam įtei
kė spalvas ir pasveikino, ir tada 
naujas Senjoras pabučiavo tautos 
vėliavą. I senjorus buvo pakelti: 
Nitą BarČauskaitė, Auksė Stanke
vičiūtė, Milda Staugaitė, Rūta Biels
kytė, Asta Dainiutė, Danutė Grigo- 
nytė, Vytas Neverauskas, Jonas 
Mockūnas, Algis Pauliukevičius ir 
Kevin Luke.

Tada buvo pristatyti šie Fuksai: 
Loreta Ružinskaitė, Jūratė Juciutė, 
Loreta Kupinskaitė, Jennifer Rakaus
kienė, Rūta Galinskaitė, Rimas Bei- 
noravičius ir Jonas Kašauskas.

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytoju ir Dantų Gydytojų Sąjungos Centro 
Valdyba. Iš k. į d.: dr. Mindaugas Vygantas - sekretorius ir iždininkas, dr. 
Gediminas Balukas - pirmininkas, dr. Kazys Pemkus - žurnalo Medicina 
redaktorius ir dr. Vaclovas Šaulys - vicepirmininkas. Pirmininko adresas: 
1836 W. 93rd St., Chicago, Ill. 60620.

Vytas Straukas, Rūta Straukienė, Šarūnas Žiedas, Algis Karazija ir Litą Huiid.

Ceremonija baigta sugiedant 
“Gaudeamus”.

Toliau visi linksminosi: vaiši
nosi skania vakariene, šoko prie 
gero ukrainiečių orkestro ir pirkosi 
bilietus turtingai loterijai. Baliaus 
dalyviai nenoriai skirstėsi namo, 
pavargę, bet laimingi.

Ta pačia proga Valdyba norėtų 
padėkoti visiems kurie prisidėjo 
maistu, pinigais, fantais vir darbu 
prie baliaus pasisekimo. Aciu!

ALSS Adei. Skyriaus Valdyba 
***

BENDRUOMENĖ IR VISUOMENE
Ryšium su PLB konstitucijos 

persvarstymu A. Musteikis Draugo 
rugp. 9 nr. pasiūlė bendruomenes 
terminą pakeisti visuomenės terminu 
ar visai nubraukti. Dėl tokio siūlymo 
Draugo rugsėjo 1 n-rio “Mūsų kal
bos” skyriuj pasisakė dr. Pr. Skar
džius, ir jo mintys čia pakartojamos 
ištisai:

Bendruomenės ir visuomenes 
sąvokos aiškiai yra skirtingos: 
bendruomenė yra community, Gemein- 
schaft, obščina, o visuomenė - so
ciety, public, Gesellschaft, obs- 
čestvo. “Bendrosios filosofijos ter
minijoje” reikšminis šių sąvokų 
skirtumas šiaip nusakomas: “Bendruo
menė yra kolektyvas, arba santalka, 
pagal tai, kas jos nariams yra 
bendra. Užtat visuomenė yra kolekty
vas, arba santalka, pagal tai, kad ją 
sudaro narių visetas” (Logos, 
1937,XVII2, 172). Taigi bendruo
menės narius visų pirma draugėn 
jungia bendrumas, bendri reikalai, 
bendri tikslai, o visuomenei esminis 
dalykas yra jos narių visuma (visy
bė). Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
yra tautine lietuvių santalka. Jos 
Chartoje tarp kitko pvz. sakoma: 

Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga

tauta yra prigimtoji žmonių bendruo
menė; žmogus turi prigimtąją teisę 
laisvai išpažinti ir ugdyti savo tau
tybę; kalba yra stipriausias tautinės 
bendruomenės ryšys; šeima yra 
tautos gyvybė; tautinė kultūra yra 
kelias į tarptautini, pripažinimą ir 
bendravimą; tautos istorija yra ge
riausia tautos mokytoja; tautinis 
solidarumas yra aukščiausioji tau
tine dorybė, ir 1.1. Užsienio lietuviai, 
šitaip nusiteikę savo tautai, sten
giasi pasilikti lietuviais ir išlaikyti 
lietuvybę, ir tam tikslui jie yra susi
būrę arba dar buriasi į tautinį kolek
tyvą, Lietuvių Bendruomenę. Tos 
Bendruomenės nariai eina į draugę 
savo laisvu noru, suprasdami bendrus 
reikalus ir siekimus; jų čia niekas 
negali nei versti, nei prievartauti. 
Bet šios Bendruomenės nariai dar 
nesudaro visos visuomenes; visuo- 
mene'je yra ir tokių, kurie priešingi 
tautinei bendruomenei, t.y. kurie 
pvz. iš viso nesirūpina lietuvybe 
arba nuo jos tolsta ir dažnai nu- 
grimsta svetimos tautybės bangose, 
arba kuriems tikroji tėvynė yra visų 
tarybinių respublikų sąjunga, ne 
pati Lietuva. Šitokiose aplinkybėse 
bendruomene, aišku ,nebesutampa su 
visuomene, ir visuomene negali 
atstoti bendruomenei. Taigi ir Pa
saulio Lietuviu Bendruomene juo 
labiau negali būti pakeista Pasaulio 
Lietuvių. Visuomene: tai būtų tikras 
nesusipratimas!

***

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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PRIEŠŠVENTINĖS SUGESTIJOS

* Artėja Kalėdų. ir Nauju Metų 
šventes, Todėl nenuostabu, kad diena 
iš dienos vis įkyresnės darosi rek
lamos įtaigojančios publiką - pirk, 
pirk, pirk. Reklaminės priemonės 
pajungiamos vieninteliam tikslui - 
kaip galint švariau ištuštinti žmonių 
kišenes. Krautuvėms prieššventinės 
savaitės tai didžioji šienapiūtė, 
gera proga atsikratyti užsigulėju
siomis ir menkavertėmis prekėmis. 
Žmogus naiviai galvoja, kad jis 
pats parenka pirkini, o tikrumoje 
prekybininkai ir reklaminės agentū
ros formuoja pirkėjo skoni ir įperša 
jam tai, kas suplanuota. Žinoma, vis
kas vyksta Kalėdinių giesmių gar
sams gaudžiant. Švenčiu tikroji pras
mė ir jas gaubianti mistika dingsta 
tokioje materializmu persunktoje 
atmosferoje.

Lietuvoje buvome įpratę kito
kioje nuotaikoje Kalėdų laukti ir 
švenčiu, sulaukus, kitaip jomis džiaug 
tis. Salia gilios religinės prasmės 
Kalėdos mums būdavo šeimos šventė. 
Namų šiltina apgaubdavo susirinku
sius prie Kūčių stalo. Čia pasimeldę 
ir pasidalinę plotkelę, viens kitą 
pasveikindavome, laimės palinkė- 
davom, na, o vaikus dovanėlėmis 
pradžiugindavome. Svetur gyvendami 
teistam nuo savų papročių ir net 
to nepastebėdami, pasiduodam aplin
kumos spaudimui, imam pamėgdžioti 
kitus, mat norim nesiskirti nuo kitų. 
Paimkim, kad ir kalėdinius sveikini
mus. Kiekpinigo išleidžiam puošnioms 
kortelėms ir pašto ženklams viens 
prieš kitą lenktyniaudami. Gražus ir 
girtinas yra paprotys kitame krašte 
ar kitame mieste gyvenančius bičiu
lius ar gimines pasveikinti, tačiau 
besistengdami nueiname iki to, kad 
per paštą pradedam siuntinėti svei
kinimo korteles uz tvoros gyvenan
čiam kaimynui, ar pažįstamiems, 
kuriuos kas sekmadienį sutinkam 
šventoriuje ir, tikriausia, sutiksime 
juos asmeniškai per Kalėdas ir Nau
jus Metus. Ar ne nuoširdžiau bus. 
jei sutiktą bičiulį gyvu žodžiu pasvei
kinsi, jam ranką paspausi ir per petį 
patakšnosi? Ar negalėtumėm rasti 
prasmingesnio ir originalesnio būdo 
savo draugus pasveikinti švenčių 
proga?

Lietuviškos veiklos medžiagi
nis parėmimas sujungtas su svei
kinimais jau ir anksčiau ne kartą 
buvo siūlomas ir nedaugelio prakti
kuojamas. Tačiau platesnio prita
rimo visuomenėj ligi šiol nesulaukė. 
Kodėl taip yra sunku atspėti. Gal 
reikia apie tai dažniau priminti. Kiek 
esu pastebėjęs skaitydamas J.A. 
Valstybėse išeinančius lietuviškus 
laikraščius, ten gana didelis skai
čius žinomų visuomenininkų, pro
fesijos žmonių ir biznierių sveikini
mus talpina laikraščiuose ir ta proga 
skiria auką kuriai nors lietuviškai 
organizacijai. Galėtumėm ir mes 
Australijoj plačiau praktikuoji tokį 
sveikinimo būdą. Kalėdų šventės 
nebūtų taip subanalintos.ir lietuviška 
veikla iš to laimėtų.

Turime du savus laikraščius ir 
eilę kultūrinių organizacijų kurias 
galėtumėm paremti Švenčių proga.

Praėjusiam A.L. B. Krašto Tary
bos suvažiavime buvo įsteigtas 
Australijos Lietuvių Fondas, jo 
paskirtis - telkti lėšas,kurios būtų 
naudojamos “Australijos lietuvių 
švietimui, mokslui, tautinei veiklai 
ir kultūrinei apraiškai remti”. Gerai 
suprantame, kad užsibrėžtų tikslu, 
įgyvendinimas priklausys išimtina 
nuo Australijos lietuvių organizuotų 
pastangų ir noro A.L. Fondą remti. 
Kalėdų šventės galėtų būti tinkama 
proga kiekvienam savo Įnašų Fondui 
patalkinti. Vietoj pirkinėjus dažnai 
visai nereikalingus dalykėlius ir 
siuntinėjus gausybes kortelių, tą 
sumą galėtumėm skirti kilniam kul
tūriniam reikalui. Manau, jog Fondo 
valdyba ir “Mūsų Pastogės” redak
cija galėtų susitarti, kad aukotojų 
vardai, jų intencijos bei aukota suma 
būtų dar prieš šventes pagarsinta 
laikraštyje.

J. Kazėnas
**♦

IŠ J. TININIO PALIKIMO
Juozas Tininis. Laiškai Andro

machai. Prozos ir poezijos vertimai. 
Lietuvių Dienų leidinys, Los Ange
les, 1973 m. Iliustracijos dail. Al
fonso Bočiaus.

Australijos lietuviams, ypač 
sydnejiškiams, gerai pažįstamas 
darbštus, ramaus būdo, atsidavęs 
mokslui ir literatūrinei veiklai Juo-r 
zas Tininis (1907.11.4 - 1971.8.2) 
yra nemaža davęs ir literatūrai - origi- 
nalinei ir verstinei. Literatūros dir
voje - originalines ir verstinės - J. 
Tininis pradėjo reikštis dar Lietu
voje. Iš vėlesnių stambesnių origi- 
nalinių darbų paminėtini: Sužadėtinė, 
novelių rinkinys (1957), Dailininko 
žmona, romanas, (1970), novelių rin
kinys Nuskandintas žiedas ( 1971). 
Liko neišleistas novelių rinkinys 
Neatskleista paslaptis, daug medžia
gos romanui apie Emiliją Pliateraitę; 
daug nesutvarkytos medžiagos rank
raščiuose - lyginamosios kalbos žo
dyno ir studijos apmatos, dizertacija 
vokiečiu kalba apie estetiką Lukreci
jaus poezijoj ir daug kita. Kadangi 
J. Tininis nepaliko testamento, jo 
gausi biblioteka valdžios jstaigų 
parduota iš varžytynių, o rankraščiai 
išmesti i šiukšlių dėžę.

Šis leidinys (Laiškai Andro- 
machai) yra pomirtinis J. Tininio 
kūrybos rinkinys. Anot Bern. Braz
džionio (Žodis skaitytojui), tai auto
riaus bandymas parašyti meilės 
romaną laiškų forma. Autorius daug 
kur važinėjęs, daug kur studijavęs 
aplankęs daug įdomių vietų, ir romane 
duoda tų vietų ir jose patirtų pergy
venimų aprašymus fiktyviniam as
meniui (Andromachai). Romanas ne
baigtas, jame tik 11 laišku, daugiau 
apybraižos ir, reikia manyti, auto
rius būtų jį išplėtęs, išlyginąs.

Antroji knygos dalis - prozos 
ir poezijos vertimai. J. Tininis gerai 
mokėjo virš 10 kalbų ir todėl čia 
skelbiami (trumpi, net aforistiniai) 
vertimai parinkti iš įvairių autorių 

prancūzų, anglų, vokiečių, indų, 

ALD. PRIŽGINTAITE

VILNIUS

O Vilniau, mielas Kunigaikščių Mieste, 
ir veda ten keliai grįsti iš ilgesio ir iš vilčių 
man Tavo žemės sauja - auksas šitoj žemėj 
ir meilės aukurą aš Tau širdy nešu - -

Tu sužavėjai taip mane kadaise, 
aš Tavo balso ieškau čia tarp bokštų svetimų 
kaip piligrimai grįžta mano jaunos dienos, 
gaivinasi ten dulkėmis Tavų gatvių - -

Programos dalyviai Melbourne Vyrų Okteto plokštei, “Kur banguoja Nentune-

lis" pristatant.

Juozas Tininis. — Vienoje Studijų savaitėje, Vokietijoje skaito paskaitą.

graikų ir kit. Pasirinkimas, matyti, 
atitinka vertėjo vidujinę būseną.

J. Tininis - veiklos žmogus. 
Savo privačiame gyvenime daug reika
lavimų neturėjęs, bet buvo visa 
širdimi ir siela atsidavęs mokslui, 
kūrybiniam darbui ir kultūrinei veik
lai. Daug turėjęs planų, pradėtu 
darbų, bet netikėta mirtis susisie
kimo nelaimėje visus planus 
perbraukė. Bet jis paliko savo pėd- 
sakus, kurie bus įvertinti.

Šis pomirtinis J. Tininio kūry
bos žiupsnelis skaitytojo neapvilia,.

Knyga gražiai iliustravo dail. 
Alfonsas Docius irgi neseniai miręs 
(1973.5.29)

J. SI.
***

IŠTRAUKOS IŠ DEVINTO LAIŠKO 
ANDROMACHAI

... Aš rašau tau iš Heidelbergo. 
Iš abiejų pusių ši. Nekaro upės vėsi
namą miestelį supa kalnai, apaugę 
miškais, kuriuos gali matyti net iš 
gatvių pro namu tarpus. O gatvės 
juokingai siauros, kaip ir daugelio 
panašiu Vokietijos miestelių, statytų 
šimtmečius........ šaligatvyje didelis
judėjimas, bet as neseku žmonių 

veidų, nes žinau, kad tarp jų neišvy
siu tavo mielo veido.

Pagaliau mano žingsniai sustoja 
ties vidutinio aukščio rūmais. Tai 
Heidelbergo universitetas, kurio, 
vardas jau šešis šimtmečius garsus 
visoje Europoje. Kadaise net is Lie
tuvos keliavo Heidelbergan.. didikų, 
sūnūs, gal ne tiek universitetinio 
mokslo, kiek sužavėti linksmo stu
dentų gyvenimo........ Uz1'Nekaro upės,
kalnų atšlaitėse, apaugusiose miš
kais, prasideda kelių kilometrų takas, 
kurį, vokiečiai vadina Philosophen- 
weg. Nuo jo matyti Nekarp upę su 
laiveliais ir tiltais ir pats Heidel
bergo miestelis su bažnyčių bokštais 
ir stačiais namų stogais. Kadaise 
šituo taku vaikštinėjo Heidelbergo 
išminčiai, apmąstydami gyvenimo 
menkystę. O šiandie čia vaikštinėja 
įsimylėjusios poros... Jos, priešin
gai, niekur nemato gyvenimo menkys
tes. Is" viso jos nieko nemato, išsky
rus save. Ir tik retkarčiais čia praeina 
koks žilas profesorius, liūdnai susi
mąstęs. Gal jis atsimena audringą 
savo jaunystę? Gal pro ošiančias 
medžiu, viršūnes jis išgirsta tolima^ 
savo mylimosios šnibždesio aida?

***

MIRE PROF. ANTANAS RUKUIŽA

Kasmet iš lėto retėja mūsų ve
teranų eilės. Čikagoje gyvenęs 
prof. A. Rukuiža pasitraukė iš gy
vųjų tarpo 1973 m. rugpiūčio 4 d., 
būdamas 85 metų amžiaus. Velio
nis buvo vienas iš ryškiųjų asmeny
bių Lietuvos gyvenime.

Baigęs Petrapilio miškų insti
tutą 1913 metais, savo miškininko 
karjerą pradėjo Rusijoje. Grįžęs į 
Lietuvą 1918 metų pabaigoje, gauna 
atsakingas pareigas miškų adminis
tracijoje, o po poros metų pereina 
dirbti į pedagoginę sritį. Jis buvo 
Dotnuvos Žemės Ūkio Technikumo 
direktorium, Žemės ūkio Akademijos 
prorektorium. Alytaus Aukštesnes 
Miškų Mokyklos direktorium, o nuo 
1936 metų vėl pereina į miškų ad
ministraciją ir Respublikos Prezi
dento paskiriamas Miškų Departa
mento Direktorium.

Būdamas Lietuvoje, prof. A. 
Rukuiža aktyviai dalyvavo valsty
biniame gyvenime, dirbo mokslinėje 
srityje, bendradarbiavo spaudoje ir 
yra daugumos Lietuvos jaunųjų miš
kininkų mokytojas ir auklėtojas. Su 
ta pačia energija velionis dirbo ir 
tremtyje. Jis yra Lietuvos miškinin
kų Sąjungos Išeivijoje įsteigėjas ir 
pirmasis jos pirmininkas, paraše 
knygą apie Lietuvos miskus. Bendrai 
visas prof. Anatano Rukuižos gyve
nimas buvo paskirtas Lietuvos ir jos 
miškų gerovei.

Prieš 10 metų velionis pajuto 
akiu, susilpnėjimą ir po kiek laiko 
visai apako. Ir taip šis girių milži
nas, neatgavus regėjimo, apleido s j 
pasaulį, palikdamas liūdinčią žmo
ną, sūnų su marčia ir gausią miš
kininku šeima.

R.V.
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
A. Mauragis

( TĘSINYS)

Jau trecia diena Chicagoje. Lie
tus lyja. Taip gera, nebėra to karš
čio. Važiuojame nusipirkti lietpaltį 
ir pakeliui užsukame į žinomo vei
kėjo J. Janušaičio graz'ią krautuvę. 
Vanda nori apsipirkti. Susipazįstu 
su maloniu krautuvės s*eimininku, jis 
rytoj išvyksta su Amerikos krep
šininkais į Europą, taigi radome jį 
pakilioje nuotaikoje. Kalbame tru
puti apie sportininkus, apie malo
nią išvyką. Klausiu apie seimą, 
kokios jis nuomonės, kas žada kandi
datuoti į PLB pirmininkus, už ką 
patartų atiduoti balsą ir 1.1. Matau, 
kad p. Janušaitis gerai orientuojasi 
visuose mūsų veiklos klausimuose, 
taigi malonu su tokiu žmogum pla
čiau pasikalbėti. Jis man aiškina, 
kad, jo žiniomis, yra du kandidatai - 
Nainys ir Kriaučeliūnas. Abu geri 
vyrai ir didelės , klaidos nepadarytum 
už kuri nepabalsuotum. Tuo būdu 
problema nesunki, kai abu geri. 
Atsisveikinu su p. Janušaičiu, pa
linkiu jam laimingos kelionės, ir 
mūsų sportininkams sėkmės, o jis 
man - laimingai svečiuotis Ameri
koje. z

Čia pat, skersai gatves, gyvena 
advokatas Liudas Šmulkštys, senų 
dienų mielas kolega, reikia ir’ jį 
aplankyti.

Tikėjausi pamatyti senesni, kur 
tau, jis tikras jaunuolis. Neseniai, 
antrą kartą vedė dr. Griniūtę. Gy
vena gerai, senatvės ženklų dar 
nematytis. Taigi prie vyno Čerkelės 
pakedenome anuos mielus laikus, 
iškilo visa galerija teisininkų - ad
vokatų, teisėjų.. į notarų... Kur jie 
dabar? Didelę dalį jau jų gyvųjų 
tarpe neberadome.

Liudas Šmulkštys yra socialis
tas ir tvirtas šulas varpininkų . Besi
kalbėdami nukrypome į varpininkus. 
Tai sritis su kuria man mažiausiai 
teko susidurti gyvenime, bet var
pininku tarpe buvo daug teisininkų, 
ir aš turėjau keletą gerų draugu. 
Šmulkštys visa_ laiką, buvo spaudos 
žmogus, jis redagavo “Teisininku 
Žinias”, o dabar redaguoja “SĖJA,”, 
Nežinau, ar kas nors skaito šį žur
nalą Australijoje, bet jis yra gra
žiai spausdinimas ir įdomus, daug 
jame rašoma apie anų laikų lietu
višką veiklą, daug nuotraukų deda. 
“SĖJA” yra tautinės demokratinės 
minties laikraštis ir jau eina 19 
metų.

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redaktoriau,

Pereita, sekmadienį demonstruo
damas magiką ir 1.1, kalbėjau angliš
kai. Noriu priminti visiems, kad aš 
žinau, jog nėra gražu, Lietuvių 
Klube kalbėti svetima kalba. Pra
šau nerašykite ir nekaltinkite Klubo 
vadovybės už si “netaktą”. Aš taip 
pat žinau, kad mano nei anglų, nei 
lietuviu, kalba nėra tobula. Aš taip 
pat žinau, kad publikoje buvo apie 
25 asmenys, mažiausiai, kurie nesu
prato lietuviškai. Mes juos vertiname 
ir suprantame, kad mūsų svečiai savo 
apsilankymu kartu paremia ir mūsų 
klubą. Jeigu iš jų kiekvienas paliko 
klube po doleri - jaučiuosi savo 
pareigą atlikę,s, nors ir “žydiškai” 
kalbėdamas.

Su pagarba,
Jūsų Ant. Kramilius
***

Gerb. Redaktoriau,
Pas mus Newcastelyje yra ne

maža knygų, kuriomis beveik niekas 
nesinaudoja, gal dėl to, kad jau 
perskaitė. Būtų gera tas knygas ati
duoti i, didesnes apylinkes. Neturint 
knygų katalogu nežinai kur kam pa
siųsti, kad nesusidarytų dublikatai. 
Gal sudaryti knygų sąrašą ir jį

Taip gražiai pasisvečiavęs ir 
dvasiškai atsigaivinęs atsisveikinau 
su mielu kolega Liudu Šmulkščiu, 
mažai vilties turėdamas dar karta 
susitikti.

Na o dabar, reikia skubėti ap
lankyti Kazį Als'auska^ “Kovos dėl 
Lietuvos nperiklausomybės 1918 - 
1929” knygos autorių. Šio aukšto 
kariškio anksčiau nepažinojau, bet 
p. Osinienė Sydnejuje buvo prašiusi, 
kad būtinai aplankyčiau jos sesutę 
ir pulk. Ališauskus ir jos dukrelę 
Valią. Taigi su malonia pareiga at
vykau pas p. Alšauskus. Prisista
čiau kas toks esu, o p. Alšauskas 
sako,, jau esu girdėjęs sveiką kal
bant per Margutį ir laikraščiuose 
paskaitęs, taigi esame pažįstami.

Iš pirmo žvilgsnio Alšauskas 
man padarė malonaus žmogaus įs
pūdi, pasirodė mėgstantis jumorą ir 
darbą r Jo kambarys ir sta
las apkrautas knygomis ir laikraš
čiais. Tai rodo, kad žmogus dirba, 
skaito, rašo. Ir iš tikrųjų, p. Al - 
šauskas, dar savo istorinio darbo 
apie Lietuvos nepriklausomybes 
kovas nėra pilnai baigęs. Jo praei
tais metais išleistoji knyga neapima 
Klaipėdos krašto atvadavimo laiko
tarpio, taigi reikia ir jį aprašyti. 
Niekas kitas nesiima šio darbo. 
Čia pulkininkas nusiskundė, kad 
maža talkininku, o jo sveikata yra 
menka ir jam vienam yra per sunku, 
bet ką galįs daryti. Reikia kovu 
laikotarpį užbaigti, kitas vargiai ar 

parašys.
Taip mums besikalbant apie 

anų laikų_ kovas ir politinius įvy
kius, miela ponia paruošė pietus. 
Taip greitai ir tokius iškilmingus, 
kad sunku įtikėti, kaip ji taip greitai 
galėjo padaryti. Prisiminiau p. 
Osinienę, jos sesute, kuri taip pat 
yra žinoma Sydnejuje, kaip puiki 
valgių gamintoja. Pasirodo, kad jos 
abi gabios kulinarijos mene.

Ponu Ališausku, nuoširdumas 
ir toks draugiškas priėmimas pasiliks 
man nepamirštamas. Atsisveikinant, 
pulkininkas atnese savo istorinį 
veikalą ir vieną man,o kitą p. Gino- 
čiui užrašė prisiminimui. Kadangi 
tai kainuoja nemaža pinigu, tai mudu 
panorome atsilyginti. Bet jis mums 
pareiškė, kad knyga jau skolas išsi
mokėjo, o pelno jam nereikia, jis 
dabar jas galis padovanoti. Labai 
aciu.

paskelbti spaudoje ,kad užinteresuo- 
tieji galėtų kreiptis su prašymu. 
Reikia kas nors daryti, kad tos kny
gos nepeletų dėžėse ar lentynose 
sukrautos be jokios naudos.

Esu užsake,s keletą, knygų is 
Vokietijos:
So sah ich Rusland wieder (B.S. 
Schokoowskoy Muenchen 1958). Stu- 
denten, Liebe, Tsceha und Tod, 
Salzburg; Gestdhlines Leben, Frank
furt am Main (1956).

Gavęs knygas atiduosiu Sydnė
jaus Klubo skaityklai.

Su pagarba,
B. Liūgą Taip pat esame dėkingi už lie

tuvišką nuoširdumą paaukojusiems 
fantus loterijai' p-niai Aldonai Sta- 
siūnaitienei, Sydnėjaus Lietuvių 
Klubui, p-nams Liubįnskui ir Cox’ams, 
Tėvams prisiddjusiems darbu ir tau
tiečiams už atsilankymą, bei gražią 
paramą pirkusiems loterijos bilietus.

Lietuvių Kunigų Vienybė, ku- Parapijos Sav. Mokyklos Tėvų K-tas. 
rios pirmininkas yra prel. Jonas 
Balkonas, išleido anglų kalba Lietu- —
vos Katalikų Kronikos Nr. 4. Ruo
šiamasi išleisti visi šeši Kronikos 
numeriai lietuvių ir anglų kalbomis. 
Vertindama šį didelį Kunigų Vieny
bes užsimojimą, Vliko Taryba, Val
dybai pasiūlius, savo spalio H d. 
posėdyje leidėjams paskyrė 250.00 
dol. subsidiją.

***

Malonu buvo sutikti žmogų, ku
ris su tokiu atsidėjimu rūpinasi 
mūsų tautos likimu, kuris paskutines 
jėgas atiduoda Lietuvai, kad jos 
vaikai žinotų ,kaip sunkiai buvo at
kovota laisvė. Sis milžiniškas dar
bas atliktas kone vieno žmogaus 
yra didelis įnašas į mūsų istoriją.

Ponios Osinienės dukrelę Valią 
aplankyti pritrūko laiko, tai paskam
binau telefonu. Radau ja, gerai nusi
teikusią, perdaviau mamos linkėji
mus ir žadėjau grįžęs į Chicagą ją 
aplankyti. Deja, grįžęs jau nebe
turėjau laiko jos pamatyti.

Su p. Giniočiu grizome namo, 
radome Vandą laukiančia mūsų pietų. 
Kadangi mes buvome jau po gerų 
pietų, tai pasiūliau visiems nuva
žiuoti pas p.p. Griškus, australie- 
čius, prieš 15 metų buvusius mano 
gerus kaimynus. Kazimieras Griškus 
- Griškevičius yra kelmietis, kai aš 
buvau gimnazistas, jis jau buvo 
Kelmės Pieno perdirbimo punkto 
sekretorius, į. jį žiūrėjome kaip į 
vaikina turintį profesiją. Tai vienas 
iš pačiu seniausių mano pažįstamų 
Amerikoje.

Kazimiera radome vieną na
muose, ponia dirba kokiame tai 
farmacijos institute® chemike, o jis 
jau pensininkas. Atrodo Kazimieras 
nei kiek nepasenęs, tokį pat aš ji 
mačiau Australijoje. Ponia tuoj turi 
grįžti iš darbo ir mes jos laukiame. 
Aldona taip pat gerai pažįstu, ji yra 
sesutė p. dr. Barkienės Sydnejuje, 
mes kartu tada juos išleidome i 
Amerika, su pavydu,—Griškai išva
žiuoja į Amerika, o mes turime gy
venti Australijoje. Dabar ir jie, ir 
mes nuomonę apie Ameriką ir Aus
traliją esame kiek pakeitę, ir jie 
nebeatrodo tokie laimingi Amerikojex 
ir mes tokie nelaimingi Australijoje.

Taip mums besikalbant apie 
Ameriką ir Australiją grįžta Aldona. 
Tikrai, kad pajaunėjusi, tokia greita, 
energinga , kokios anksčiau nebuvau 
matės. Ji tuoj man padarė priekaištų, 
kam aš ne pas juos apsistojau, juk 
mes australieciai, taigi giminės, o su 
Kazimieru dvigubi giminės, nes abu 
iš Kelmės. Viskas yra paruošta, jie 
jau manąs seniai laukią ir nežinoję 
kur ir pas ką apsistojau. Turėjau 
aiškintis, kad p. Giniočiai yra tokie 
pat man mieli giminės; bet kad 
“nenuskriausčiau” savo mielu gimi
nių, tai grįžęs i Chicaga, apsistosiu 
pas p. Griškus. Taigi sutarėm, ir p.

SAVAITGALIO PARAPIJOS 
MOKYKLA

Spalio 21 d. sydnėjiškiai turėjo 
progos pabuvoti gamtoje su lietuviš
ku jaunimu. Sydnėjaus Parapijos 
Savaitgalio Mokykla yra dėkinga 
“Aušros” tunto Tėvų Komitetui už 
sutikimą bendrai rengti jaunimui ge
gužinę ir jų įdėtą darbą šios gegu-
žinės pasisekime. Negavus Skautų 
Tėvų Komiteto sutikimo, Parapijos 
Mokykla būtų turėjus didelių sun
kumų atrasti tinkama, laisvą datą 
savam piknikui.

Chicagos miesto centras.

Giniočiai tam pritarė. Taip bejuokau
jant ir besikalbant praėjo maloni 
popietė savo artimųjų tarpe.

Rytoj iš ryto reikia jau išvykti 
į jubiliejinę skautų stovyklą, kaž kur 
esančią prie Clevelando. Jau buvau 
susitaręs su v.s. V. Vųeikiu penk
tadienio rytą skristi mažu lėktuvu į 
stovyklą. Lėktuvas galėjo paimti 
tik tris keleivius ir tiesiai nuskrai
dinti į stovyklą. Bet man norėjosi 
labiau važiuoti mašina, galima la
biau pamatyti krašta, ir žmones. To
dėl vakare paprašiau Margutį, kad 
paskelbtų, gal kas Važiuos į sto
vyklą mašina ir sutiks mane paimti. 
Ilgai laukti nereikėjo, tuoj atsilie
pė keletas asmenų, ju, tarpe buvo ir 
buvusi Seserijos vyriausė skautinin
ke O. Zailskienė. Žinoma, geresnio 
pasirinkimo būti negalėjo, tuoj su- ~ 
tarėm rytoj rytą 7 vai. išvažiuoti iŠ 
Chicagos. Ponią Zailskienę žinojau 
iš spaudos kaip veiklią, skautininku, 
reprezentatyvią. viršininkę, buvau 
daug kartu matęs ją nuotraukose, 
o dabar turėsiu progos ir iš arčiau 
susipažinti. Sekasi. Na, o dabar 
reikia gerai išsimiegoti. Labanaktis!

(bus daugiau)

KAS BUVO BUTKŲ.JUZE
Nevienas gal dar prisimena ir is 

čia gyvenančių, Butkų Juzę; kurį 
laika jis buvo Tauragės Komerci
nes mokyklos mokytojas, kiti jį 
vadino Žemaitijos poetu, nes mėgo 
eilėrascius. 1927 m. buvo įkalintas, 
kaip revoliucinio judėjimo dalyvis. 
Kalėjime būdamas rašė; “kur vieš
patauja priespauda , ten trokštu gy
venti”. Jeigu jis šiandien laisvai 
dar galėtų rašyti eiles, butu tokios:

Atvažiavo iš Maskvos
Ruda uniforma
Išmatavo mūsų pilvus 
Ir nustatė normą.
Keista, nekeista, 
Baugu, nebaugu 
Skurdas ir vargas 
Du mano draugu.

B. Liūgą
***
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IV PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖS SEIMO 

REZOLIUCIJOS

Sto
ni o-

(Atkelta iš 2-mo psL)

dalyvauti 
vykiose ir lankyti lituanistines 
kyklas.

Taipgi seimas prašo jaunimą,
ugdyti tautini solidarumą jaunimo' 
organizaciją tarpe ir tikisi, kad jau
nimas su nauja energija, naujais 
metodais ir naujai Įsigyta patirtimi 
bei jaunatvišku ryžtu tęs vyresniųjų 
pradėtus darbus, gausiai stodamas į 
Lietuvių Bendruomenės gretas ir 
vieningai siekdamas mūsų visų 
bendrų tikslų įgyvendinimo. ‘

PASAULIO LIETUVIŲ. JAUNIMO 
SĄJUNGA

Seimas, apsvarstęs ir išstudi
javęs Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos reikalus, pareiškia:

Mūsą visų viltys ir siekimai pri
klauso nuo mūsų vieningo organizuo
tumo, kurį, mums teikia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, jungianti lais
vojo pasaulio lietuvius ir Lietuvių. 
Chartos 
tautinius

Dėlto 
Lietuviu 

t 

įsijungti į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę ir, dar su didesniu pasiryžimu

principais vykdant bendrus 
tikslus.
seimas sveikina Pasaulio
Jaunimo Sąjungos ryžtą

šaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pavadinimas būtų pakeistas į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Jaunimo 
Sąjungą ir kad jos statutas būtų 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės val
dybos patvirtintas.
TAUTINĖ RELIGINIŲ INSTITUCIJŲ 

REIKŠMĖ
Lietuvių parapija yra reikšmingas 

lietuvybės išlaikymo židinys. Po 
antrojo Vatikano suvažiavimo, įve
dus tautines kalbas Mišiose ir kitose 
religinėse apeigose, seimas ragina, 
kad tiek dvasiškiai, tiek ir parapi
jiečiai pasirūpintų, jog kiekvienoje 
lietuviškoje parapijoje bent vienerios 
Mišios kiekvieną sekmadienį, būtų 
atnašaujamos lietuvių kalba. 'Pagei
daujama, kad visų, konfesijų lietuviš
kuose maldos namuose būtų meldžia
masi lietuviškai. Kur reikalinga, 
parapijoms į talką ateina savo kraštų 
Lietuvių Bendruomenės.

Kraštuose ar kontinentuose, kur 
yra daugiau lietuviškų parapijų, 
stengtis įkurti lietuviškas sielovadas, 
kurioms priklausytų visos tos vieto
vės lietuviškos parapijos.

anglų kalba šešių tomų Lietuvių —. . _ .
Enciklopediją, kuriai reikalinga Rimties ValflUaelei 
skubi visuomenės parama.

Seimas, konstatuodamas oku- Kun. S. Gaidelis, S.J. 
panto daromą tendencingos propagandos 
skriaudą lietuvių tautai, skatina vi- AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
suomenę remti Eltos biuletenio lei
dimą. ir ieškoti būdų bei priemonių, 
kad kultūrinės radijo valandėlės būtų 
pradėtos transliuoti per Radio Free 
Europe ir Radio Liberty siųstuvus 
į Lietuvą.

ČIURLIONIO 100 METŲ SUKAKTIS
1975 m. lietuvių tauta minės pa- 

sąulinio masto menininko M.K. 
Čiurlionio 100 metų gimtadieni. Šią 
nepaprastą sukaktį seimas ragina 
visa lietuvių visuomenę tinkamai pa
minėti ir pristatyti menininko darbus 
plačiajai pasaulio visuomenei, ke
liant lietuvių tautos kultūrinius pasie
kimus.

ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas.

INFORMACIJA
Seimas įvertindamas lietuviškos 

spaudos ir komunikacijos svarbą, 
sveikina visas lietuvių išeivijos 
laikraščių redakcijas, leidyklas, 
lietuviškos televizijos ir radijo va
landėlių vedėjus bei pranešėjus ir 
informacijos biurus.

Seimas skatina kraštų Bendruo
menių valdybas bendradarbiauti su 
spaudos darbuotojais, siekiant, kad 
visos lietuviškos Šeimos skaidytą 
pagal pasirinkimą išeivijoje leidžia-7 
mus lietuviškus laikraščius ir perio
dinius leidinius.

Seimas ypatingai vertina PLB 

dinį “Pasaulio Lietuvis”, kuris yra 
įgavęs visuomenes pasitikėjimą, ir 
ragina visas kraštų valdybas finansiš
kai prisidėti prie jo išlaikymo, ple
čiant prenumeratorių skaičių ir tel
kiant finansinę paramą.

Seimas ^taip pat teigiamai vertina 
įvairių kraštų užsimojimus savo lei
diniais informuoti apie lietuvių kultūrą 
gyvenamųjų kraštų kalbomis*. Ypač 
kreipiamas dėmesys Į JAV leidžiamą

LIETUVIU. SPORTININKAMS
įvertindamas galimybę per sportą 

palaikyti ryšius ne vien tik tarp įvai
rią kartų, bet ir tarp atskirų kraštų, 
seimas sveikina sportuojanti jauni
mą ir skatina kuo gausiau dalyvauti 
organizuotame lietuvių sporto klubų 
veikime ir prašo PLB" valdybą dau
giau dėmesio skirti organizuotai 
sportininkų veiklai, padedant jiem 
koordinuoti ir ruošti tarptautines 
lietuvių sportines varžybas bei išvy
kas.

rytmetinis aukojimas: VISA 
, TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
ŠIRDIE!
Broli, Sese!

menę ir, dar su didesniu pasiryžimu 
bei ‘ meile savajam kraštui, siekti 
mūsų visų lietuvių pagrindinio tikslo 
- Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

Seimas nutaria, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
sudėty "dalyvautų Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos atsto
vas, ir rekomenduoja Lietuvių Bendruo- x

menės kraštų valdyboms, kad sudarytų vaidybos leidžiama informacinį lei- 
galimybę krašto, apygardos ir apy- - — -■ -■*....................
linkės valdybose dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos jungti
nių vadovybių atstovams pagal vie
tos sąlygas.

Seimas pageidauja, kad Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir lietuvių 
jaunimo organizacijos rastų glau
daus tarpusavio bendradarbiavimo 
pagrindą ir praktiką.

Seimas rekomenduoja, kad Pa-

<y

^KREO,ro

• Moka už indėlius (deposits) 5% metinių 
palūkanų, už terminuotus 2 metams (ne
mažiau $ 500) 6%, už įnašus (shares) iki 
7’Z> dividendo.

B Teikia paskolas iki $ 5000, Įkeičiant ne
kilo. turtą, iš 7J/s — 8%, asmenines pasko
las iki $ 3000 su garantuotojais iš 3%, iki 

$ 1000 be garantijos iš 10%. Procentai už 
visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

PADĖKOS
1. Seimas reiškia padėką visoms 

organizacijoms ir asmenims, sveiki
nusiems Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės IV seima4. Taipgi dėkoja vi
siems laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenės darbuotojams, spaudai 
ir radijo valandėlėms, lietuvių moks
lo ir ^kultūros kūrėjams, tautinių 
šokių šventės vadovams, organiza
toriams ir šokėjams, chorams ir jų 
vedėjams, kultūrinių bei visuomeni
nių lietuvių švenčių bei antrojo jau
nimo kongreso rengėjams ir visiems 
lietuviškų tautinių darbų rėmėjams.

2. Seimas teigiamai vertina 
VLIKo pirmininko dr. Juozo Valiūno 
ir jo vadovautos lietuvių delegacijos 
narių dr. Petro „ Vileišio, dr. Jono 
Genio ir Eglės Zilionytės pastangas 
iškelti Lietuvos laisvės reikalą Hel
sinkio konferencijoje, glaudų bendra
darbiavimą su kitų Pabaltijo tautų 
delegacijomis ir visiems nuoširdžiai 
dėkoja už pasiaukojimą, bei ryžtą.

3. Seimas reiškia nuoširdžią 
padėką Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes IV Seimui Ruošti Komitetui.

4. Seimas reiškia padėka Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdybai 
už paskutinių penkerių metų darbą.

5. Ketvirtasis Lietuvių Bendruo
menės seimas, įvertindamas PLB 
valdybos pirmininko Stasio Barzduko 
nepailstama 22 metų bendruomeninį 
darbą, išrenka jį Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės garbės pirmininku.

PLB seimo nutarimu komisija: 
pirm. Vytautas Kutkus, JAV, sekr. 
Jonas Urbonas, JAV, nariai ■ dr. 
Kazys Ambrozaitis, JAV, dr. Kazys 
Bobelis, JAV, dr. Adolfas Darnusis, 
JAV, Juozas Danys, Kanada, Henri
kas Gavronskas, Venecuela, Zeferi- 
nas Juknevičius, Argentina, Zigmas 
Juras, Didžioji Britanija, Justinas 
Lukošius, Vokietija, dr. Aleksandras 
Mauragis, Australija, dr. Bronius 
Radzivanas, JAV, Algis Rugienius, 
JAV, Algis Zaparackas, JAV.

***

Jo Šventenybė popiežius Pau
lius VI lapkričio mėnesiui MA na
riams skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją, - Laiko nepastovu
mas bei pereinamumas teskatina 
mus dirbti ir rimtai gyventi, 
misijų - Kad Afrikos gyventojų 
nevienodumas: netrukdytų krašto 
dvasiniam ir kultūriniam išsivysty
mui.
Trumpas 
AUKOJU 
JĖZAUS
Brangus

Gyvename čia žemėje tik kartą. 
Be to, musu gyvenimas susideda iš 
labai riboto skaičiaus valandų, die
nų ir metų. Laikas - tai viena iš 
didžiausių Dievo malonių žmogui. 
Jis suteiktas, kad juomi gerai pasi
naudotume savęs pilnutiniam išvys
tymui - laikiniems ir antgamtiš
kiems siekiams. Nevalia žmogui 
laiką eikvoti ar piktnaudoti. “Gy
venimas yra trumpas, tad skubėkime 
būti geri!” - teisingai pastebėjo 
tūlas senovės rašytoju.

Iš kitos pusės - norėdami laiku 
gerai pasinaudoti, privalome gyventi 
dabartimi. Kas pasitenkina vien tik 
ateities miražais, tas gyvena iluzi- 
jose. Ateitis, nuosaikiai imant, žmo
gui nepriklauso. Deja, daugelis 
nuolat mėgsta svajoti apie žygius 
ateityje, tačiau nesistengia rimtai 
pasinaudoti dabarties brangiomis 
akimirkomis, iš kurių jo gyvenimas 
susideda. Kas žmogui pažadėjo,kad jis 
atmerksiąs akis sekantį rytą? - Ar 
ne teisingai patarė Tomas Kempietis 
sakydamas: “Ryte galvok, kad ne
sulauksi vakaro, vakare nedrįsk 
manyti, kad sulauksi ryto”.

Turėdami tai omenyje, priva
lome neatidėlioti savęs tobulinimo, 
atseit savo piktu polinkių marinimo, 
griežtai kovojant su aistromis. Turi
me vis vengti tuštybės, gobšumo, 
pavyduliavimo, garbėtroškos ir kitų 
smerktinų ydų. Šiandien, kiekvienu 
momentu turime mylėti savo artimą, 
mintimi, žodžiu ir visa elgsena. 
Turime ne tik ištvermingai vykdyti 
Dievo įsakymus, bet privalome būti 
atviri ir klusnūs visiems Sv. Dva
sios įkvėpimams. Prie to juk Psal- 
mistas ragino^ žmones jau Sename 
Testamente. Štai, 94 psalmėje skai
tome: “Kadgi jūs šiandien išgirstu
me jo balsą: nekietinkite savo šir
džių!”

Geram 
priva-

pievoj

ĮSTAIGA VEIKIA ŠEŠTADIENIAIS NUO 11 IKI 2 VAl.P.R

IIETUVIU NAMAI • 50 ERROL ST - NORTH MELBOURNE

PAŠTO ADRESAS: TALKA • BOX 4051 .

G.P.O. MELBOURNE 3001

Pakeliui į Jupiterį
Mountain View, Cal. — “Pio

neer M” jau nulėkė trečdalį ke
lio nuo Žemės iki Jupiterio. Buvo 
paleistas balandžio mėnesį ir kitų 
metų gruodžio mėnesį turėtų pa
siekti numatytą planetą, pralėkti 
620 milijonų mylių kelią. Raketa 
dabar lekia pro asteroidus, smul
kių dangaus kūnų 156 milijonų 
platumo žiedą.

“'Pioneer- 10” pro asteroidus 
pralėkė pernai,, ir dabar yra jau 
“tik” 50 milijonų mylių nuo Ju
piterio,

PERTH. A S
Spaliu mėn. 21 d. ruoštasis p. 

Norvilo farmoje piknikas ir ramovėnų 
susirinkimas puikiai pavyko. 
orui esant, gana skaitlingai 
žiavo žmonių.

Gražiai žaliuojančioj
ratu susėdę ramovėnai atydžiai svars
tė savo skyriaus reikalus. Pirminin

kavo A. Dzemionas ir sekretoriavo 
K. Bu zermanas.
Pranešimams pasibaigus, slaptu 
balsavimu išrinkta nauja skyriaus 
valdyba: 1. balsų daugumą gavęs 
A. Klimaitis sutiko pirmininkauti 
skyriaus valdyboje, jo tel. 811891 - 
812084. 2. Vincas Kazokas ^sekre- 
torius-tel. 718120, 3. Kazys Zuroms- 
kis - kasininkas 4. Juozas Macas 
vicepirmininkas 5. Jonas Žukauskas 
kultūros ir parengimų reikalams, 
6. V. Lukošius ir J. Norvilas kandi
datai.

I Kontroles komisiją išrinkta: 
A. Dzemionas Kont. Kom. pirmininkas 
P. Žulys - sekretorius 
Buzermanas - narys.

Nutarta apsideti 
2 doleriais metams. 

Susirinkimas > 
lioj ir draugiškoj 
darniai susi

Linksmi

ir Kostas

mokesčiu

ko visų paki- 
nuotaikoj, tad 
is klausimais.

ramovėnai skirstėsi 
išsirinkę tinkamą skyriaus valdybų 

Ratnovėnas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY KARIUOMENES 

ŠVENTES
minėjimas įvyks š.m. lapkričio 

25 d. 3 vai. p.p., sekmadienį, Lietu
vių Klube, Bankstown’e. Yra numa
tyta paskaita ir menine programa. 
Iš ryto, bažnyčioje bus pamaldos su 
pritaikytu pamokslu. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti bažnyčioje su 
vėliavomis. Minėjimą ruošia Sydney 
“Ramovės” Valdyba. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

> *‘Ramovfes” Valdyba
Š.m. lapkričio mėn. 25 dieną 

Canberros Apylinke's Valdyba sau
kia metinį - visuotinįi bendruomenės 
susirinkimą , kuris įvyks Lietuvių 
klubo patalpose 6 vai. vakare. 
6.30 šaukiamas antras susirinkimas 
kuris bus skaitomas teisėtu ne
žiūrint koks skaičius susirinktų.

DIENOTVARKĖJE:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas
3. Valdybos pranešimai
4. Kontrolės Komisijos prane

šimas
L 5. Naujos valdybos ir kontroles 

komisijos rinkimai
6. Einamieji reikalai.

Canberros Apyl. V-ba.
***

SLMSG D-JOS NAUJA VALDYBA
Spalio 28 d. metiniame visuo

tiname susirinkime išrinkta nauja 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
O. Baužienė - pirmininkė, S. Mau- 
ragienė - vicepirmininkė, V. Kabai- 
lienė - vicepirmininkė, P. Daukiene/ 
- sekretorė, B. Jarembauskienė - iz"- 
dininkė, L. Gasiūnienė - ligonių 
reikalams, M. Migevičienė - ypatin
giems reikalams ir O. Maksvytiene - 
ūkio reikalams.

Pirmininkės adresas: 8 Lam
bert Rd., Bardwell Park N.S.W. 
Tel. 592608.

Sekretorės adresas: 13/63 Ox
ford St., Epping N.S.W. Tel 8698266.

Po susirinkimo buvo traukiama 
loterijos bilietai. Sulčių ekstraktorių, 
paaukotą/p. Miklų, laimėjo p. L. Ga
siūnienė ir sagutę, rankų darbo paau
kotą^ p. Eidėjienės, laimėjo p. A. £>li- 
terienė.

***

P R A N E Š I M A S
Šiuo pranešame Sydnėjaus Lietu

vių Klubo nariams, kad kandidatų 
siūlymo į Klubo Valdybą terminas 
baigiasi 1973 m. lapkričio mėn. 15 d.

Siūlymai, pasirašius kandidatuo
jančiam ir dviem klubo nariams - siū- 
lytojams turi būti daromi tik raštu ir 
prisiųsti klubo sekretoriui, Box 205 
Post Office, ‘Bankstown N.S.W. 2200 
nevėliau ankščiau nurodytos datos.

Pavėluoti siūlymai nebus jmami 
dėmesin.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba ***
— Sovietų profesorius Ryženko istorijos 

žurnale paskelbė, kad nežiūrint visokių 
atolydžių, revoliucinė marksizmo politika 
lieka nepasikeitusi.

OFICIALUS KLUBO
atidarymas

Sąryšyje su oficialiu klubo ati
darymu šiuo pranešame kad:

1. Nuo 12 iki 2.30 klubo patal
pos bus uždarytos.

2. Nuo 2.30 iki 7.30 vai. oficia
lus klubo atidarymo banketas tik 
nariams ir svečiams su atidarymo 
bilietais.

3. Nuo 7.30 iki 1 vai. ryto vi
siems nariams ir svečiams į banketo 
užbaigimo šokius įėjimas laisvas.

Prašome visus narius, kad tą 
ypatingą dieną statytų savo mašinas 
prie geležinkelio linijos ar kur kitur, 
nes klubo kiemas bus rezervuotas tik 
kviestiems aukštiems svečiams.

Sydnėjaus Liet. Klubo V-ba.
***

PADĖKA
ALB Melbourne Apylinkės 

Valdyba nuoširdžiai dėkoja p-lei 
Elenai Korsakaitei už padovanotą 
gražų tortą “Musų Pastogės” ba
liaus loterijai.

Apyl. Valdyba
***

SYDNĖJAUS APYLINKĖS KRONIKA

1. Tautinės Šventės minėjimo 
proga surinkta $126.17, kurie per
duoti Sydnėjaus Lietuvių Savait
galio mokyklai.

2. Liverpool. Westfield Shopping 
Centre plevėsuoja Lietuvos vėlia
va. Pono Petniūno iniciatyva buvo 
surinkta $16.00 vėliavos įsigijimo

. reikalui. Pinigus aukojo: p.p. B. 
Vingilis, J. Cirvinas, A. Skirka, K. 
Butkus ir J. Veteikis.

Visiems prisidėjusiems prie 
vėliavos įsigijimo ir lietuviškų spal
vų, reprezentacijos viešoje vietoje 
Apylinkes Valdyba dėkoja.

3. Sydnėjaus operos atidarymo 
iškilmėse dalyvavo “Dainos” cho
ras, vadovaujamas Br. Kiverio ir 
Tautinių šokiu, grupe' “Grandinėle” 
vadovaujama G. Saukos. Abu viene
tai puikiai reprezentavo mūsų lietu
višką bendruomene, pasiaukodami 
šiam reikalui iki kelių dienų uždar
bio praradimo. Už tikrai puikią repre
zentaciją ir pasiaukavimą Bendruo
menės vardu reiškiame gilią padėką.

4. Religinio koncerto metu 
(spalio 28 d.) per iškilmes “Family 
of Man” buvo įteikta lietuvių vardu 
Operos Rūmams dovana, koplytėlė 
su kryžiumi, kuria pagamino E. La
paitis ir Algis Plukas su tokiu už
rašu: “Pakelės koplytėlė iš Lietu
vos krašto, kuris mūsų širdyse yra 
brangus”.

Dovana Įteikė N. Liutikaitė ir 
A. Milvydas. Visiems prisidėjusiems 
prie šios dovanos pagaminimo ir 
įteikimo Apyl. Valdyba taria nuo
širdų ačiū.

Syd. Apyl. Valdyba
***

Ponia Ona Baužienė, tik grįžusi 
iš Europos, savo virtuvėje nusilaužė 
dešinę ranką. Sako-clel to dideles bė
dos nebūtų , kad galėčiau rašyti, 
dabar ranką pasirišusi, neturėsiu ka 
veikti/ Linkime p. Baužienei greitai 
pagyti ir vėl rašyti.

***
Ponai Balsiai, tik grįze^ iš Euro

pos , pasakoja, kad Prancūzijoje 
jie turėję daug nemalonumų; kai 
prancūzai sužino, kad turistai yra 
iš' Australijos,nepriima i viešbučius, 
nekeičia bankuose pinigų. Reikėjo 
kreiptis i. Australijos ambasadą, kad 
galėtų išsikeisti kiek do
lerių į frankus. Pasirodo, kad atomi
niu bombų protestai Australijoje, 
prancūzus labai įpykino.

***

Teko patirti kad solistas Kania
va koncertuos Canberroje lapkričio 
14 d.

***
Nobelio premijos laureatas 

Patrick White savo laimėta^ $80,000 
premiją, paskyrė nepripažintiems bet 
vertiems ir reikalingiems paramos 
rašytojams. Kilnus mūsų laureatas.

***
Sydnėjaus Lietuvių Klubas 

ruošiasi oficialiam atidarymui lapkri
čio 10 d., žada būti daug aukštų 
svečių. Klubą atidarys Bankstowno 
burmistras L.S. Lockwood.

***

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnėjuje Magiliona Paulaus

kienė, bendrai su kitomis bendradar
bėmis, laimėjo Operos loteriją 
$200,000. Kiekviena gavo po 
$22,000. Sveikiname su pasisekimu.

***

Naujoji Melb. Lietuviu Klubo 
Taryba pakeitė namų prižiūrėtoją. 
Namus prižiūrės p. Stropus.

į tradicinį Melb. Lietuvių Klubo 
balių atsilankė daug svečių. Daly
viai pasigędo buvusių Klubo pir
mininkų.

***

Lapkričio mėn. 5 d. Jonas Zin- 
kus išvažiavo dviem savaitėm atosto
gų j N. Zelandiją. Žada aplankyti 
N. Zelandijos lietuvius, nori pažinti 
gražią salos gamtą ir didesniuosius 
miestus. Linkime Jonui gero vėjo ir 
gero poilsio.

***

Teko patirti, kad Sydnėjaus Liet. 
Klubas jau turi naują virėją, Klubo 
virtuvė laukia svečių. Valgykla at
dara tomis pačiomis valandomis 
kaip ir anksčiau.

***
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 17. 

9. 73 įsidėjo plačius Sacharovo pareiški
mus, kuriuose minimas ir Simo Kudirkos 
vardas.

* * *
Iki šiol jau 31.000 Sovietų žydų atvy- 

<o į Izraelį^

I
 SYDNĖJAUS LIETUVIŲ “DAINOS” CHORO | 

METINIS I
KONCERTAS - BALIUS ĮDRAUGE DALYVAUJANT IR NEWCASTLE LIETUVIŲ CHORUI H

LAPKRIČIO 17 D. H

FATHER O’REILLY MEMORIAL SALĖJE, |
Auburn (Kampas Park Rd., & Mary Str.) H“Dainos” moterų, vyrų ir mišrus chorai, Newcastle Liet, choras ir jungtinis H I Newcastle ir “Dainos” choras. H

Diriguoja: Zita Belkutė, St. Žukas ir Br. Kiveris. H

VISUS MALONIAI KVIEČIAME §

įėjimas $3.00 Pensininkams ir moksleiviams $1.00

nSalė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 vai. vak.Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontincntalinci kapelai ts 
§ VEIKS MAISTO IR GĖRIMŲ BUFETAI. |

Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos” choro pirm. Pr. H 
; | Nagį* ^tel.:759-7094 ir p. V. Antanaitienę tel.: 56-4770 po darbo vai. g 
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LIETUVIŠKOS KALĖDINES 
ATVIRUTĖS

LSS Australijos Rajonas šiais 
metais išleido naują laidą lietuviškų 
kalėdinių atvirukų. Jų kaina 10<£. 
Vartodami šiuos atvirukus ne tik 
savo artimuosius pasveikinsite gra
žiu lietuvišku atviruku, bet kartu bus 
paremiami lietuviai skautai Austra
lijoje. Atvirukus Sydnėjuje galima 
gauti Spaudos Kioske prie bažnyčios, 
Sydnėjaus Lietuvių Klube; Melbourne 
pas p. V. Stasiliūną ir Adelaidėje 
pas p. V. Ilgūną, Geelonge pas kun. 
P. Dauknį.

Platintojams ir asmeniškai užsi
sakiusiems virš 50 duodama nuolaida 
kreipiantiems tiesiai pas tiekimo 
Skyriaus Vedėjų: A.A. Bučinskas, 
63 Oxford Ave., Bankstown, 2200. 
Telf. 709 - 7542.

( - ab -
*** *

MUSU 
PASTOGĖ

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN’’
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: - ALB Krašto Valdyba 

Box 130 P.O. Rundle St., 
Adelaide.

ir “M.P.” Administracijos
Box 4558 G.P.O. SYDNEY 

N.S.W. 2001 
Redaktorius A. Mauragis

0 Redakcijos adresas: 82 Victor Ave.,

I
 Picnic Point, N.S.W. 2213

Redakcijos Tel. 77 - 6707
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Administracijos Tel. 649 - 9062.

“M.P.” prenumerata metams $10.00
pusei metą $5.00

Užsienyje metams $12.00
v Atskiro Nr. Kaina 25 centai 
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