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PASIRYŽIMAS NUGALI
TAUTINIU. ŠVENČIU PRASMĖ
Buna momentu, o gal ir periodų, 

kada depresijos pagauti nebetenkame 
noro .lietuviškam darbui besiaukoti. 
Is tikruji|, pasiaukojimas gali būti 
vienkartinis, o ne nuolatinis. Mes 
turime išmokti gyventi ir dirbti lietu
višką darbą be pasiaukojimo, be 
prievartos, o iš natūralaus ir sąmoningo 
apsisprendimo gyventi ir būti lietu*

LATVIU_MEMORANDUMAS
Pasaulinė Laisvąją Latviu Fede* 

racija gruodžio mėnesį Ženevoje Įteikė 
visiems Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencijos atstovams 
memorandumą, kuriame jie prašomi 
paremti tokius pasiūlymus:

1. Leisti Baltijos valstybių gy
ventojams laisvai emigruoti į kitus 
kraštus, o emigrantams laisvai grįžti 
į namus.

2. Leisti į užsienį keliauti ne 
vienam asmeniui, bet visai šeimynai. 
Taip pat leisti laisvai dalyvauti 
ekskursijose, tarptautinėse konferen
cijose ir k t,

3. Panaikinti 400 rubliu mokestį 
už užsienio pasus. Leisti užsienie
čiams laisvai keliauti po Sov. Sąjungą.

4. Leisti laisvai apsikeisti laik
raščiais, knygomis, fihnomis ir ne
trukdyti radijo transit vi jų. Nedrausti 
siusti į uzsiėflį Knygas, išleistas 
nepriklausomybės1 laikotarpyje. Leisti 
atsiimti honorarus užsienio valsty
bėse.

5. Nesiusti politinių kalinių. į 
vietoves už gyvenamojo krašto ribų.

6. Panaikinti aukštus muitus ir 
pašto suvaržymus dovanų siuntiniams 
į Sovietu Sąjungą. Panaikinti draudimą 
siųsti vaistus ir medicinos priemones. 
(Tekstas sutrumpintas).* * *

Prezidentas Antanas Smetona,

Sausio 9 d., suėjo 30 metų nuo 
Lietuvos valstybės pirmojo ir pasku
tinio prezidento Antano Smetonos 
tragiškos mirties ir šių metųrugpiūčio 
mėnesį sueis šimtas metų nuo jo 
gimimo.

Antano Smetonos vaidmuo nepri
klausomos Lietuvos gyvenime dide
lis. Jis - pedagogas, mokslininkas, 
filosofas, publicistas, lietuvių tau
tinės ideologijos puoselėtojas ir vals
tybininkas, vienas iŠ nepriklausomos 
Lietuvos atkūrėjau ir jos politinio 
gyvenimo vairuotojių,:|t 

viu. Tas sąmoningas lietuviu buvimas 
nėra pasiaukojamas, o yra natūrali 
pareiga atlikti tai ir taip, kaip reika
lauja vietos ir laiko sąlygos. Būti 
lietuviu nėra ir negali būti sunkumas, 
o pareiga - kartais maloni, kartais 
sunki.

Kasdienybė, kad ir kaip svarbi, 
vis tiek ji būna nublukusi, iš jos 
reikia retkarčiais ištrūkti, pakilti, 
atsigaivinti. Jau nuo pat pirmųjų 
dienų žmogaus gyvenimo žemėje, žmo
gus turi šventes poilsiui, dvasiniam 
pakilimui, maldai. Tai ne tik tradi
cinis ir patogus reiškinys žmonijos 
istorijoje, bet natūralus, Įgimtas, 
Dievo duotas įsakymas - septintą 
dieną švęsk. Kai pasaulis dar nebuvo 
taip sumaterializėjęs, ir turtai nebuvo 
vienintelis laimės šaltinis, tai žmo
gus turėjo didelį džiaugsmą švęsda
mas šventes. Per šventes jis išsiner
davo iš kasdienybės dulkių ir pakil
davo aukštaį. Jis turėjo progos iš 
aukštybių pažiūrėti i^žemę ir į save.

Mūsų tautinės šventės, o ypač 
Vasario 16-ji ,gali tapti nauju užsian
gažavimu tautos nepriklausomybei 
atgauti, toks užsiangažavimas yra 
sukeliantis gilius tautinius jausmus, 
tampantis gyva ir prasminga veikla. 
Tautinės šventės, susirinkimai, tegul 
nebūna koks nors pasiaukojimas, 
bet entv'’iastingas savo tautinės 
.gyvybė apreiškimas, šuolis iš kas
dienybės ir aplinkos į aukštumą, į 
save. Šventėse mes turime atjaunėti 
dvasine sveikata. Buvimas drauge su 
visais, su dauguma, elektrizuoja kiek
vienam naujų jėgų. Kiekvienas tau
tinis susirinkimas yra tautinis genera
torius, kuris pakelia mūsų tautinę 
potencija. Todėl kiekvienas "ir priva
lome lankyti tautines šventes ir subu
vimus, nes iš ten išeiname stipresni. 
Tiesa, yra nervais krikusių. ir ser 
gančių • žmonių, kurie jau nebegali 
kitų artumos pakušti, jie yra psicho
logų traktuojami kaip ligoniai, bet ir 
jie "turėtų žinoti, kad tautinė artuma, 
kad natūralus dvasinis bendravimas 
gali jų sveikatą pataisyti.

Stenkimės būti drauge, neplešy- 
dami daugumos, bet ją jungdami, gy
venkime ne savo ambicijomis, bet 
daugumos' interesais. Mes turime savo 
aiškius tikslus ir uždavinius, dėk jų 
neturime reikalo ginčytis ar bartis, 
tai tik nervinis blogas nusiteikimas 
yra mūsų ramybės ir vienybės priešas.

Greitu laiku švęsime Vasario 
16-ją, parodykime supratima ir gerą 
valia , atvykime visi. Pasisemkime 
tautinės stiprybės patys ir paremkime 
kitus, nes mūsų gyvastis vienas nuo 
kito priklauso. Esame stiprus,kai 
esame kartu.

Aleksandras Kelmietis
***

NAUJA SOLŽENITYSNO KNYGA 
"GULAG ARCHIPELAGO”

Tokiu vardu Paryžiuje išspaus
dinta nauja Solženitsyno knyga. Joje 
aprašomos Sovietų stovyklos ir jų 
nežmoniškos sąlygos 1918 - 1958 m. 
laikotarpy j e.

Knyga buvo parašyta prieš penkis 
metus, bet autorius ją.- slėpė, bijo
damas, kad nenukentėtu dar gyvi esą 
buvę stovyklų kaliniais Praėjusiais 
metais Leningrade buvo surastas vie
nas rankraščio egzempliorius. Jį slė
pusi moteris per tardymą^ nusižudė. Po 
to Solženitsynas nutarė knygą leisti 
spausdinti.

Pats autorius knygą, vadina atsi
šaukimu į savojo krašto ir visos 
žmonijos sąžinę.

Neužilgo pasirodys knygos verti
mai i anglų ir vokiečių kalbas.***

JURGIS JUODIS Miškų brolis.

Šiandien ar rytoj?
AR REIKALINGA SPAUSTUVĖ?
Prieš pat Kalėdas A.L.B. Krašto 

Valdyba paskelbė vajų spaustuvei 
Įsigyti. Iš tikrųjų, tiktai kelioms ma
šinoms, kurių" pagalba bus galima 
greičiau ir geriau atlikti visus surinki
mo ir paruošimo spausdinimui darbus. 
Atrodo, kad nuo pilnos spaustuvės 
su visais įrengimais atsisakyta.' Gal 
ir teisingai padaryta, nes pilnai spaus
tuvei įsigyti reikėtų nemažai kapi
talo ir vargu ar mūsų tautiečiai jį 
paskolos, akcijų ar aukų būdu sudėtų?

Bendruomenės atstovų suvažia
vimuose padarome daugybę nutarimų, 
patiekiame įvairių sugestijų ir pasiū
lymų, išpilame krūvas pamokymų, 
kuriuos Krašto Valdyba privalo priimti 
dėmesin ir jais vadovautis ar net steng
tis Įgyvendinti. Lengva yra siūlyti, 
nutarti ir Įgalioti, kai nereikia pačiam 
tai vykdtyti ar atlikti. Sydnejuje 
įvykusiame 1972 m. A.L.B. Krašto 
Tarybos atstovų suvažiavime ypatingai 
buvo padaryta daug įvairių nutarimų, 
išskirstyti Krašto Valdybos sukaupti 
finansai ir nutarta įsteigti spaustuvę. 
Kokiais pagrindais spaustuvę įsteigti 
niekas nesiteikė ryškiau paaiškinti. 
Palikta pačiai Krašto Valdybai tai 
padaryti.

Krašto Valdybos pasirinktasis 
būdas: bandyti Įsigyti kelias' ar vieną 
mašiną, kol kas dar neaišku, iš ben
druomenės surinktomis aukomis, at
rodo/ ir yra teisingiausias, išvengiąs 
įvairių įteisinimų ir komplikacijų 
susijusių su bendrovės Įsteigimu. • 
Tuo išsaugojama Krašto "Valdybos 
nepriklausomybė nuo akcininkų ir jų 
malonės. Žinoma, tai nėra vieninte
lis būdas. Galimybių galime priskai
čiuoti šimtus, bet ar jos praktiškai 
Įmanomos musų sąlygose?

Praeityje visi A.L.B. Krašto 
Valdybos leidiniai buvo išleidžiami 
privačių spaustuvių. Tokių leidinių 
buvo nemažai; "Mūsų Pastogė”, kuri 
ir dabar spausdinama privačioje 

"MUSU PASTOGĖ” GALĖTU DAUG 
PAGERĖTI . JEI TURĖTUME GE
RESNES PRIEMONES. REMKIME 
SPAUDOS VAJŲ. KĄ. ŠIANDIEN 
ĮSIGYSIME RYTOJ DŽIAUGSIMĖS.

*** 

spaustuvėje, "Metraštis” , A.L.B. 
Statuto kelios laidos ir kt. Be to, 
ateityje irgi numatoma išleisti kele
tas stambesnių leidinių.

Kiek buvo galima suprasti iš 
paskelbto vajaus, kad bus perkamos 
mašinos, kurios galės atlikti netik 
"Mūsų Pastogės”, bet knygų ir kito
kių spausdinių paruošiamuosius dar
bus, o spaustuvė atliks tiktai multi- 
plikavimą. Tikrai, tai būtu idealu 
musu sąlygomiš Darbo mašinoms ne
trūktų. Kiekvienoje kolonijoje ruošia
mi parengimai, baliai, minėjimai 
neapsieina be spausdinto žodžio: 
programos, pakvietimai, bilietai ir 
t.t. Visa tai bus galima atlikti 
A.L.B. Krašto Valdybos turimomis 
mašinomis, o multiplikavima atliks 
kiekvienas savo vietovėje. Galima 
būtų suminėti daugybę, kitų darbų, 
kuriuos atliktų šios mašinos.

Kaip ir visuomet, yra tautiečių, 
kurie į viską žiūri pesimisto akimis. 
Jie tvirtina, kad už kelių metu nebe
reikės "Mūsų Pastogės”, nes "neliks 
mokančių lietuviškai skaityti, iš
nyks Lietuvių Dienos, Sporto Šventes, 
užsidarys Lietuvių,, Namai, Klubai ir 
koplyčios ir t.t. Šios mintys nebe- 
naujos ir girdėtos prieš keliolika 
metų. Gyvenimas rodo ką kita. Dvi
dešimt penkeri metai Australijoje 
atėmė ne vieną iš mūsų tarpo, bet 
mūsų veikla ir kultūrinis gyvenimas 
netik išliko, bet įgavo naujas formas, 
pagyvėjo ir drąsesniu žingsniu žen
gia.

Spaustuvės reikalingumas neabe
jotinas. Nors bus įsigytos tik paruo
šimui mašinos,, bet jos atliks ir su-, 
taupys daug laiko ir darbo mūsų redak
cijai. Kad šis vajus būtų sėkmingas 
- priklauso nuo mūsų. Kiek būsime 
dosnūs, kiek dar jaučiame esą savo 

kalba . spausdinto žodžio išlaikyto
jai, kiek dar yra išlikę pareigos 
jausmo savo kraštui ir jos kultūrai?

Šiandien mūsų bendruomenėje yra 
Įvairių profesijų, amatų ir biznio 
žmonių. Yra tokių, kuriems vajaus 
paskelbtoji suma yra tik savaitės ar 
mėnesio pajamos, bet šis reikalas 
liečia vienodai mus visus: nuo mažiau
sio iki didžiausio, ir tik. bendromis 
pastangomis ir parama išlaikysime 
savo bendruomenės veiklą ir tuo 
pačiu atliksime pareigą paženklintą 
lietuvio vardu.

vb***
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KODĖL VAIKAI NUTOLSTA NUO 
TĖVU?

Si problema nevienai šeimai yra 
aktuali ir skaudi. Tai Įvyksta daugiau
sia dėl to, kad tėvai per daug savimi 
pasitiki ir mažai žino apie vaiko au
gimą ir vystimąsį dvasinių galių. Ma
žus vaikus auginame be ypatingo 
dėmesio ir žinojimo. Rodosi, toks 
paprastas, toks nesudėtingas vaikų 
auginimas, kad čia nėra ir ko žinoti: 
žiūrėk, kad vaikas būtų pavalgęs, 
aprengtas, švarus, turėtų pakankamai 
žaislų—ir ko jam daugiau reikia? 
Mokykla išmokys kas reikalinga ir 
ko čia daug sukti galvos, užaugs.

Yra vaikių amžiuje periodas, kada 
jiems reikalingi ir draugai ir žinios, 
o labiausiai intymus tėvu, draugišku
mas ir meilė. Ir kaip tik šitame perio
de tėvai-vieninteliai mokytojai, auklė
tojai ir didžiausi autoritetai vaikams; 
jei šitame laikotarpyje vaikas vienas 
paliekamas su žaislais, prie TV, be 
tėvu, artimos draugystės ir meilės, 
nenorėkite, kad vaikai užaugę laikytų 
jus autoritetais, kad jus mylėtų, ir 
kad jumis rūpintųsi ar didžiuotųsi. 
Jus pasiliksite vieni ir pasmerkti 
vaiku.

Patys tėvai atstumia vaikus nuo 
savęs ir nuo lietuvybės, kai jie ne
turi laiko su jais intymiai ir draugiš
kai pabūti kartu, kada vaikų amžius 
to reikalauja. Vaikai yra labai jautrūs 
ir imlūs; jei tik jie pastebės, kad 
tėvai nėra nuoširdūs lietuviškiems 
reikalams, šaltais pamokymais ir para
ginimais jų nepatrauksi prie lietuvy
bės, nes bus palaikyti veidmainyste.. 
Kiek daug turime vaikų,pabėgusiu nuo 
tėvų, kurie kaltina tėvus veidmainys
te, sumaterialėjimu, stoka tikros 
meilės ir kilnumo, žodžiu^hipokrizmu.

Žiūrėdami į žydintį medį matome, 
kaip medis džiaugiasi savo Žiedais 
ir kaip žiedai didžiuojasi savo medžiu. 
Taip ir šeimoje yra natūralu, kai tėvai 
džiaugiasi vaikais, o vaikai didžiuo
jasi tėvais. Tada yra viena tėkmė - 
iš praeities į ateitį. Tada užtikrinta 
pagarba tėvams ir užtikrinta ateitis 
tautai.

Taigi yra natūralu, kai mes gy
vendami galime didžiuotis praeitimi 
ir džiaugtis gimstančia savo pačiu 
vaiku ateitimi.

Štai jau kelintame "M.P.” nu
meryje skelbiame Sydnejaus Apy
linkės Švietimo Komiteto ruošiamą 
diskusijų popietę lituanistinio švie
timo ir auklėjimo klausimais. Ar 
manote daug tėvų atkreips dėmesį , 
ar supras, kad tai gali būti labai 
svarbus jo šeimos reikalas, kad nuo 
to gali priklausyti jo šeimos laimė, 
kad tose diskusijose jis gali išvengti 
fatalinės klaidos? Pamatysime!

Šiandien sunku vaikus auginti 
ir auklėti, nes didelę įtaka daro 
aplinka, daugelis vaikų atitrūksta 
nuo tėvu ir pasiduoda aplinkos įtakai. 
Lietuvybė gali pasilikti kaip sala, 
kaip užuovėja nuo neigiamų įtakų. 
Daug kas pastebėjo, kad lietuvių 
vaikai yra, apskritai paėmus , geresni 
kaip aplinkumos, o tas ir yra, kad 
lietuviai tėvai stengiasi savo vaikus 
kaip galima arčiau savęs laikyti, 
arčiau savo lietuviškų tradicijų.

Sulaukus tam tikro amžiaus, 
vaikams reikalingi draugai, neužtenka 
tėvų, tada būtinai reikia vaikus leisti 
į lietuviškas mokyklas ir į jaunimo 
organizacijas, o patiems tėvams nuo
lat diskutuoti auklėjimo klausimus.

Rūpinkimės ,kad vaikai mums būtų 
žiedais ir džiaugsmu, o mes jiems 
pasididžiavimu, tada ir mūsų lietu
vybė klestės.

am
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ISTORINIS ŽYGI S. KI aipėdos sukilėlių raiteli ų būry s 1923 metai s sausio 15 d. įžengia į 
Klaipėda. Gal skaitytojų tarpe atsiras tokių, kurie čia save pamatys.

BROLIU MEKU. FILMAI
Pereitų metu lapkričio 18 d. 

M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubas 
suteikė tautiečiams Melbourne retą 
progų pamatyti brolių Mekų, filmus: 
Adolfo ’’Going Home” - Į namus ir 
Jono ’’Reminiscences of a'Journey to 
Lithuania” Kelionės į Lietuvą 
prisiminimai. Abu -filmai anglų kal
ba. ., kontroversiniai tiek savo turi
niu, tiek stiliumi. Gal ir gerai, kad 
čiurlioniečiai išdrįso pirmieji, nes 
Apyl. Valdyba buvo numačiusi juos 
irgi rodyti (tik ar ne vasario 16-tos 
proga?), kas būtų sukėlęs dar didesnį 
kai kuriu tautiečių nepasitenkinimą?

Mekai yra žinomi netik lietuvių 
literatūroje (knygos - Trys broliai 
1946, Iš pasakų krašto 1947, knyga 
apie Karalius ir Žmones 1947, Seme- 
niškių Idilės 1948, Gelių kalbėjimas 
1959 ir kt.), bet ir amerikiečių kino 
filmų spaudoje. Straipsniuose pasi
sako" prieš filmų neatsakingumą 
socialinėje, moralinėje, religinėje 
srity, prieš jų tuštumą, prieš kino 
meno subizninima, prieš klaidingai 
suprasta filmų "realizmą. Broliai 
A. ir J? Mekai yra pirmieji lietuviai 
tiek toli įsiskverbę į kitataučių fil
minę literatūrą (Liet. Enci'klop. 
18. t. 148 psl.) Ypatingai Jonas Mekas 
yra žinomas kaip aštrus kino meno 
kritikas (žurnaluose - Village Voice, 
Film Culture, Intro Bulletin ect.) ir 
pogrindinio (underground vardą tos 
rūšies filmams davė Stan Van Der 
Beck 1959), eksperimentinio avant - 
garde filmo šalininkas. Tokių filmų 
nepriklausomi gamintojai save laiko 
kino menininkais, o savo filmus meno 

: kūriniais, kurie neturi komercinės 
! reikšmės, nes daugumai publikos yra 
■ nesuprantami ir todėl nemėgstami.

Žymus amerikiečių kultūros žur- 
• nalas “The New Yorker” 1973 sausio 

6 d. straipsnyje Profiles net per 
18 puslapių (31 - 49) išsamiai nagrinė 
ja Mekų biografiją ir veiklą, ypatingai 
yra iškeliamas Jonas. ’’His Diaries 
Notes and Sketches, in fact, may be 
made, as well as one of the most 
personal” (The New Yorker, 48 p.), 
arba vėl: ’’Now Jonas has to thought 
of as a major artist, in addition to 
everything else he’s done” (ten pat).

Broliai . Mekai pradėjo - plačiau 
reikštis filmų gamyboje 1963 metais, 
kada pasirodė Adolfo - ’’Hallelujah 
The Hills”. Gi Jonas su savo ”Brig” 
(amerikiečių marinų kūrceris) Veneci
jos filmų ‘festivalyje 1965 metais, 
dokumentarinių filmų skyriuje laimėjo 
premiją ir jo ’“Diaries, Notes and 
Sketches” filmų kritikų buvo labai 
palankiai įvertinti. Pagaliau Adolfo 
- ’’Going rtomes” ir Jono ’’Reminis
cences” 1972 metais, rudeni buvo 
rodomi New Yorko filmu festivalyje. 
’’The New York Times”‘(1972.10.5d.) 
abu filmus labai teigiamai įvertino. 

[ Mekai yra pakviesti šiais" metais 
rugpiūčio mėnesi į filmų, festivalį 
Australijoje.

Bendrai paėmus, Adolfo filmai 
pasižymi lengvu žanru su komiškumo 
atspalviu, tuo tarpu Jono yra intensy
viai asmeniški, novotoriški ieškojimai 

1 juos padaro sunkiai Suprantamais. 

Tad nenuostabu, kad Melbourne lie
tuviai, kurie matė Mekų filmus, ne 
visi juos teigiamai įvertino. Gal dau
giau nusivylė, tikėdamiesi pamatyti 
žymiai daugiau gimtojo krašto vaizdų, 
bet Mekai parodė tik tiek, kiek jiems 
buvo leista.

Adolfo ’“Going Home” yra leng
vas pasakojimas apie jo paties ir 
jo žmonos Paolos Chapeli kelionę į 
namus ir susitikimą su giminėmis. 
Vaizdai yra palydimi labai gerai 
parinkta muzika ir dainomis (lietuvių 
kalba). Kelionė prasideda New 
Yorke, kur pamatome vargšų kvarta
lus,(tur būt, su tikslu parodyti, kad 
ir Amerikoje ne visi turtingi), toliau 
per Europą į Maskva, kur sustojama 
kiek ilgiau."- Pasipila komunistinio 
internacionalo garsai lyg ir primin
dami, kad gimtuosius namus galima 
pasiekti tik per Maskvą. Pasirodo 
Vilniaus panorama, pamatome porą 
gatvių. Aušros vartus. Toliau veiks
mas vyksta Semeniškių kaime (Papi
lio valse. Biržų apsk.) ir tai .galima 
sakyti,, to kaimo viename kieme, kur 
Mekai sutinka savo gimines. Gamtos 
vaizdu nedaug ir tie patys kartojasi. 
Filmas yra šeimyninio pobūdžio, nors 
trūksta tikro, šilto nuoširdumo. Galima 
pastebėti, kad žmonės yra suvaržyti ir 
ir gyvena gana vargingai.

Šis Adolfo^ filmas sudaro lyg ir 
ižangą - paaiškinimą. Jono “’Remi
niscences”, kuris pagal ““The New 
York Times” yra nepaprastai patrauk
lus filmas išeinantis toli už Jono 
Meko vasaros atostogų apybraižos 
ribų. Tai testamentas visiems nuo 
savo krašto geografiškai, kaip broliai 
Mekaiz ir dvasiškai atitrukusiems žmo
nėms. Filmas pasižymi savotiška su
kimo technika ir kompozicija, nors 
dauguma yra rodomi tie patys vaiz
dai,, kaip ir Adolfo filmoje. Veiksmas 
vyksta paspartintai, tarsi norima iš 
įvykio išgauti jo esmę. Suskirstymas 
į 100 epizodų sudaro dienraščio įs
pūdį. Pasirodė ekrane numeris ir po 
to vaizdai , neįprastai greitai bėgą 
vienas po kito, kaikurie iš jų atrodo 
peršviesti, neryškūs; seka paaiškini
mai raštu, kabutės ir pagaliau tušti 
kvadratai.

Filmas nėra malonu žiūrėtų gal 
būt net erzinantis. Šių laikų moder
nus filmai, kaip ir teatras, bando 
įtraukti žiūrovus, kad jie bent dalinai 
pajustu vaizduojama^ realybę (kas 
matė Šrig, prisimena kaip nemaloniai 
buvo varginamas stiprios iš ekrano 
sklindančios šviesos ir garsų, kurių 
pagalba autorius norėjo žiūrovams 
perduoti kareiviųnuotaikas kerceryje).

Baigiant reikia pažymėti, kad 
šie filmai dabar iki kovo mėn. yra 
rodomi kiekvieną antradienį The Na

Mielai kolegei
„MAGDALENAI ŽILINSKAITEI AUKŠTIKALNIENEI

mirus, jos vyrui ir sūnums nuoširdžią užuojautą reiškiu
Paulius Rūtenis

tional Film Theatre the Guild Theatre, 
Melbourne University. Melboumo 
Herald (1974.1.lid.) .juos pristaty
damas taip rašė: “‘Four premieres of 
important American ’’underground” 
films - “Hallelujah The Hills”, 
’’Going Home”, “Film Portrait” and 
“’Reminiscences” kaip matome trys 
iš jų yra brolių Mekų pagaminti filmai.

P.J. Bal.***

MIELI TAUTIEČIAI,
Turiu garbės pranešti, jog spaus

dinti atiduotas mano veikalas “Suki
limas Lietuvos Suverenumui Atstaty
ti” yra jau spaustuvėje renkamas ir 
neužilgo bus atspaustas ir paruoštas 
siuntinėjimui.

Tuos, kas norėtų veikalą įsigyti 
prenumeratos kaina, būtent, po SI2.00 
už knygą, kviečiu užsisakyti jau 
dabar , nes už knygą rinkoje tektų 
mokėti jau po $ 15.00.

Kreipiu visų dėmėsi, jog tai yra 
ne asmeniniai prisiminimai, bet 
tikras, stipriai dokumentuotas, mano 
raportas apie 1941 m. birželio 23 
dienos mūsų tautos sukilimą, taigi 
dokumentas unikatas Lietuvos isto
rijai, kuris visiems laikams liudys 
apie ana^ herojinį musų tautos žygi 
siekiant išsilaisvinti iš svetimos 
okupacijos.

Su tikra pagarba, 
.Kazys Škirpa
2043 36th Street, SE. 
Washington, D.C. 20020.***

Lietuvybės išlaikymas Tavo rankose 
tad remk Australijos Lietuvių Fondą. 
Pinigus siųsti A.L. Fondo vardu 
šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA 
Box 4051 G.P.O. Melbourne, 3001.
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Prie vieno stalo
Žmogaus Teisių Dienos proga 

gruodžio 10 d. Šv. Petro bažnyčioje, 
Londone, ne per gausiai susirinkusiai 
publikai, rašytojas Bernard Smith pa
sakė ne vienam daug minčių sukėlusią 
kalbą. Čia jis nepagailėjo karčių 
žodžių tikintiesiems ir Bažnyčioms, 
kurios “bando tuo pačiu metu sėdėti 
prie vieno stalo su Dievu ir jo prie
šais“. Šičia perduodamos svarbesnės 
tos kalbos ištraukos, visiškai nesi- 
imant jų vienaip ar kitaip komentuoti.

Bernard Smith, po trumpos Šv. 
Rašto citatos, savo pagrindinę kalbą 
pradėjo Lietuvos įvykiais, kai tr^s 
katalikai susidegino ir 17,000 tikinčių
jų įteikė valdžiai peticiją, prašydami 
daugiau religinės laisvės.

Praslinkus keliems menesiams 
po šių įvykių, Lietuvos vyskupai. 
Religijos Reikalų Tarybos įsakymu, 
turėjo paruošti “ganytojišką laišką”, 
smerkiantį “neatsakingą dokumentą 
ir jį pasirašiusius katalikus”. Kuni
gai turėjo tą laišką perskaityti iš 
sakyklos, ir iCGB agentai žiūrėjo, kad 
tai būtų padaryta. Bet daugelis kuni
gų nepakluso, anot autoriaus “vals
tybės ir hierarchijos sąmokslui”. Čia 
jis prisiminė Solženitzyno žodžius 
apie rusų ortodoksų bažnyčią, kurių 
“tvarko ir valdo ateistai, kur kunigas, 
norėdamas aplankyti ligonį ar palai
doti mirusį, turi gauti savo miesto 
tarybos leidimą”.

"Sovietu Sąjungoje ir Rytų Euro
pos kraštuose vilkas jau įsisuko į 
avių kaimenę, kai kuriais atvejais 
pačių piemenų pakviestas. O kaip yra 
Vakaruose?”

Čia kalbėtojas papasakojo, kaip 
Vatikanas prieš 10 metu kvietė į 
Antrąja Vatikano Tarybą ortodoksų 
bažnyčios atstovus. Specialiai į 
Maskva, pasiųstas kardinolas gavo 
neigiamą atsakymą.

“Bet kardinolas nebuvo protin
gas”, sako kalbėtojas. “Jis pasiža
dėjo rusams, kad Taryboje nei vienu 
žodžiu nebus pasmerktas komunizmas. 
Ir rusų ortodoksų atstovai atvyko ste
bėtojais”.

“Tarybų sesijai baigiantis, 
450 vyskupų prašė Viešai paskelbti 
komunistus smerkiantį nutarimą. Savo 
peticijoje jie pareiškė, kad tylomis 
šį reikalą praleidus, ankstyvesnieji 
popiežių ir Šventojo Sosto komunizmo 
pasmerkimai būtų paversti niekais. 
Bet jų prašymo niekas nepaklausė”.

Kodėl Vatikano Taryba atsisakė 
pasmerkti komunizmą?

“Todėl, kad jie*’manė, jog komu
nizmas pasikeis. Dešimtis metų praėjo 
nuo popiežiaus Jono pranašauto pasi
keitimo. Gal šiandien yra tokių kardi
nolų, kurie dar tiki į pasikeitimą, gal 
kai kurie net dalyvavo Taikos Kongre
se Maskvoje ir klausėsi Brežnevo

Pro medžius matomi Lietuvių Sodybos namai.

LIETUVIŠKOJE SODYBOJE

Gruodžio 29 d. t šeštadienį, nuo 
11 vai. sydnejiškių būrelis lankėsi 
Lietuvių Sodyboje Engadine.

Diena pasitaikė šiltoka, bet 
medžiai ir namai teikė pavėsio. 
S.L.M.S.G.D-jos moterys palapinėje 
atidarė mažą krautuvėlę, buvo galima 
nusipirkti dešrelių su bulkutėmis ar 
kopūstais, o vėliau atsirado, ir rau
gintų agurkų bei pyragu. Atsigaivini
mui turėjome šalto limonado ir alaus.

Kelios šeimos atvyko su vaikais, 
•kurie pasirodė pavyzdingi iškylauto
jai - prieš išvažiuodami aprinko šiukš
les ir popierėlius. Nuotaika buvo 
širdinga ir šventiška. P.p. Aleknos ir 

gražių žodžiu apie neišpasakytąžmo- 
gaus teisių vertybę. Bet iš tikrųjų 
iki šiol pastebimai pasikeitė ne ko
munistai, bet mes. Musų sąžinės 
nutilo ir mintis atbuko, mums pritrūko 
ryžto priešintis blogiui, mes bailiai 
nusilenkėme smurtui, mes, anot Sol- 
ženitsyno, įsileidome vilkus į avių 
kaimenę”.

“1956 m. popiežius Pijus XII 
pasmerkė komunizmą, pareikšdamas, 
apaštalo žodžiais, jog padorus krikš
čionis negali sėdėti prie to paties 
stalo su Dievu ir jo priešu. Bet šių 
dienų Vakaru bažnyčia, kuri per 
amžius saugojo nuo blogio, nebedrįsta 
to pasakyti”.

B. Smith toliau išvedžiojo, kad 
šių dienu politikų daromosios nuolai
dos yra labiau suprantamos Jr atlei
džiamos. Jų karalystė yra sitas pa
saulis. Bet jei bažnyčia nori pasilikti 
žmonių moralės sargyboje, ji negali 
prisiimti atsakomybės už tas klaidas, 
kurios yra atleidžiamos politikams. 
“Bažnyčia yra arba uola - arba nie
kas. Jei ji nustoja buvusi dieviškoji 
institucija, tada ji pasidaro tik pa
prastas politikos įrankis”.

“Visiškai žemiška politinė insti
tucija yra pasidariusi ’Pasaulio 
Bažnyčių Taryba’. Tai yra savo rūšies 
bažnytinės Jungtinės Tautos, sekan
čios tos organizacijos veidmainišką 
politiką. Tai yra prieš Vakarus nusi
stačiusi prokomunistiška organizacija, 
nieko peiktino niekada nemačiusi 
komunistiniuose kraštuose ir niekad 
nepasmerkusi Sov. Sąjungos už ten 
vykstančius laisvės varžymus”.

Čia jis papasakojo, kaip Civil 
Teisiu Gynimo Grupė kreipėsi Į J. 
Tautų*- Centrą Maskvoje, prašydama 
perduoti J.T. būstinei prašymą, kurio 
pašte nepraleistų cenzoriai. Bet pagal 
tam tikrus skyrius ir paragrafus, J. 
Tautų Centras Maskvoje atsisakė 
prašymą^ priimti. Tuometinis J.T. 
gen. sekretorius U. Than tokį žygį 
užgyrė, nors iš kitų, kraštų panašūs 
laiškai buvo priimami ir siunčiami. 
Tik po metu rusų rezistentų laiškas 
pasiekė J. ’Tautas. Bet į jį niekas 
Čia nekreipė dėmesio, taip, kaip ne
kreipia dėmesio į panašius raštus 
Pasaulio Bažnyčių Taryba.

Savo išvedžiojimus kalbėtojas 
baigė Solženitsyno žodžiais, patarian
čiais tikintiesiems nesitraukti nei 
vieno žingsnio atgal, nors dėl to 
tektų kentėti ir aukotis.

iPažymėtina, kad “Pamaldas už 
persekiojamuosius jaunųjų krikščio
nių alstovas Mervyn E*aštman baigė 
giliu susikaupimu ir trumpa malda iš 
Sibiro lietuvaičių maldaknygės.

(Iš E.L.)
***

Simanausko juostelės atgaivino širdį 
lietuviška muzika. Pavėsyje keli 
šachmatininkai, pasidėję ant suolelio 
lentą, rimtai lošė.

Lietuvių Sodybos gyventojai pla
čiai atidarė savo duris ir svečiai 
apžiūrėjo skoningai įrengtus butus. 
Visi yra gražiai susitvarkę, prie 
verandų žydi gėlės, žaliuoja kelios 
lysvės daržovių.

Tikrai reikia pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti šiuo dailiu lietuvišku 
kampeliu Engadinėje. Taip norėtųsi 
pritraukti čia jaunimą, įvairias orga
nizacijas, kad jos Sodybon atsilanky
tų. Draugija tikisi paramos visų lie
tuvių, nes yra iškilęs reikalas pasta
tyti ' nedidelę salę. Tokia patalpa 
būtų labai naudinga. Draugija turėtų

Mūsų gražuolė Virginija Radinaitė • “Miss Roseland” praeitais metais 
buvo išrinkta "Miss Australia” atstovauti rinkimuose “Miss World” Londone. 
Viena iš svarbiausiu priežasčių ,kad ji nebuvo išrinkta pasaulio gražuole buvo 
ta, kad dvejus metus iš eilės gražuolės nerenkamos iš to paties krašto.

Šiais metais vasario 10 d. Virginija išteka už olando Mr. John Krom lin
kime Virginijai sėkme's vedybiniame gyvenime ir niekada npamiršti, kad esi 
lietuvaitė.

PADĖKA
Širdingai dėkoju Sydnejaus lietuviams už dėmesį, man laimėjus "Miss 

Roselands” titulą, o taip pat už gražius linkėjimus būti išrinktai pasaulio 
gražuole - “Miss World”, dėl kurio titulo man teko rungtyniauti Londone 
“Misą, Australia” titulu. Buvo išrinkta kita gražiausia iš visų.

Čia ypač noriu padėkoti kun. P. Butkui už aprašymą^ "Tėviškės Aiduose”, 
p. A. Laukaičiui uz aprašymą^ “Dirvoje”, Amerikos spaudoje, p. J. Zinkui ir 
red. A. Mauragiui už aprašyma/’Mūsų Pastogėje”.

Lietuviškas Ačiū
Jūsų

Virginija Radinaitė
iiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

kur suruošti muges, paskaitas, bend
ras Kūčias. Būtų kampas kur žmo
nės galėtų pasiklausyti muzikos, 
susitikti. Sodybos gyventojai ir sve
čiai galėtu laiks nuo laiko išklausyti 
Šv. Mišių. Būtų labai pravartu įsteig
ti Sodyboje nedidelę bibliotekėlę. 
Taigi, prašysime visų paramos šiam 
užsimojimui.

Reikia padėkoti visai eilei tau
tiečių, kurie prisidėjo prie šios išky
los vienokiu ar kitokiu būdu.

Ačiū visiems atsilankiusiems, 
juk gruodžio 29-ta; buvo tarpšven- 
tinis šeštadienis, tuojau pat po Kalė
dų ir prieš Naujus Metus, kada ir 
taip jau turime visokių pramogų.

Dėkui Sodybos gyventojams taip 
širdingai užėmusioms svečius, S.L. 
Skautų tuntininkui p. B. Barkui už 
palapinės paskolinimą, ponams Jab
lonskiams ir AntanaiČiams, kurie jau 
9 vai. palapinę pastatė. Didelę 
pagalba suteikė p.p. Alekna ir 
Simanauskai, nupirkdami ir atgabenda
mi gėrimus su ledukais. Ponios L Dau- 
darienė, A. Dulhunty ir G. Linden, 
negalėdamos atvažiuoti i Sodybą.šia 
proga paaukojo SI5.00. Ačiū visiems, 
pirkusiems loterijos bilietėlius. Šios 
S.L.M.S.G.D-jos loterijos pryžas
yra per p. A. Milašo malonę gautas 
elektrinis “Hoover” firmos vėsin- 
tuvas.<už kurį mes esame labai dėkin
gos. Laiminga^ bilietą tam vėsintuvui 
ruošiamės traukti per blynų balių, 
23 vasario, šeštadienį, 7 vai. bus 
įuošiamas Moterų Draugijos Metinis 
Blynų Balius Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstowne. Steng
simės suruošti nuotaikingą balių su 
užgavėniška programa. Bus~ir loterija, 
kuriai keli lietuviai menininkai yra 
paaukoję, savo darbų. Širdingai kvie
čiame visus dalyvauti.

V.K. S.L.M.S.G.D-jos narė.***

ATVAŽIAVO MAŠINĖLĖ, CIR-VIR-VAM...

Gyvename mašinų amžių. Ne tik 
pramonėj, bet ir namuose be jų neišsi- 
verčiam: siuvimo mašina, skalbimo 
masinė, indų plovimo mašina, žolei 
plauti masinė, na, ir visų mašinų maši
na, kuri trumpai vadinama MASINA.

Keista, kad tas Kauno šoferių 
žargonas taip mūsuose prigijo. Se
nais laikais, kai Lietuvoj atsirado 
pirmieji automobiliai, pirmiesiems jų 
šoferiams tai buvo vienintelė mašina 
jų gyvenime, ir jokio paaiškinamo žo
džio nereikėjo. Lietuva buvo tik nese
niai atkūrus nepriklausomybę, ir po 
daugelio rusų valdžios metų lietuvių 
kalba buvo gerokai apdarkyta. Pirmieji 
šoferiai savo arkliukus ir vežimėlius 
pakeitė į automobilius, turbūt, nebuvo 
labai išsilavinę žmonės, kurie suprastų 
grynos kalbos reikšmę.

Kai mašinų kasdieniniam gyveni
me padaugėjo, joms buvo pritaikyti 
atskiri vardai:dulkių siurblys, laidynė 
(arba lygintuvas, ne prosas), sunktu- 
vas (vaisių sultims išsunkti), šaldy
tuvas, automobilis, vėdiklis (ventilia
torius) ir kt.

Kai kurios tradicijos geros,-ir jų 
laikomės. Tos, kurios remiasi iškrai
pyta kalba - naikintinos. Juk atsikra- 
tėm kažkada naudojamais “abrusais” 
“pėtnyčiom”, “nedėliom”, kurie tik 
dainose liko, - kodėl gi negalime atsi
kratyti mašina? Jei jau kas taip prisi
rišęs prie to žodžio, tai bent kirčiuo
kime teisingai - mašina.

A.K.

* Pax Christi, tarptautinės 
katalikų taikos organizacijos, 
italų padalinys surengė Turine 
tarptautini krikščionių suvažia
vimą, kuriame pasmerkė JAV ir 
P. Vietnamo valdžias, bet nė žo
džiu neužsiminė apie Š. Vietna
mą, Rusiją, Kiniją.
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AUŠRIEČllL KŪČIAS PRISIMINUS
Gruodžio 16 d. popietis. Sv. 

Joachimo parapijos salė Lidcombės 
priemiestyje sausakimša. Tunto skautų 
tėvų komiteto nariai, pirmininkės, p. 
Aldonos Jablonskienės vadovaujami 
ir .talkinami visos eilės kitu taikiniu* 
kų pluša prie stalų dengimo, šližikų 
merkimo, kisieliaus ir kitų kalėdinių 
skanumynų ruošimo.

Tuo metu tuntas, s. Balio Bar- 
kaus ir s.v.v.sl. Rimo Milašo koman* 
duojamas, rikiuojasi kitame salės 
gale sueigai. Svečiai užpildė visa^ 
kitą, dar laisvą, salės dalį. Jų tarpe
- Rajono Vadas., v.s. A. Jakštas, abu 

vadeivos • s. E. Laurinaitienė ir 
ps. V. Bukevičius, rajono dvasios 
vadovas, s.kun. P. Butkus ir kt. rajo* 
no vadijos nariai.

Skamba įsakymai. ’’įžodį didžiuo
ju saliutu gerbk!” • prie tunto vėlia* 
vos keli broliai • sesės duoda įžodį. 
Prisegami LSS pasižymėjimo ženklai 
* p. A. Sankauskienei, tunto nuola* 
tinei rėmėjai • talkininkei * ordinas 
Už Nuopelnus su rėmėjos kaspinu ir 
v.s.v.sl. Rasai Blansjaar . * vyr. 
skaučių vadovei -• Tėvynės Dukros 
žymuo.

Pasibaigus sueigai svečiai ir 
tunto nariai sėdosi prie kūčių stalų, 
ta proga gražiai papuoštų. Dvasios 
vadovas, s. kun. P. Butkus, visus 
pakvietė maldai, skamba ”Gul šian* 
dieną jau ant šieno...” giesmė. Užde
gama" ties tuščia kėde stovinti žvakė, 
simbolizuojanti negalinčius kuciose 
dalyvauti * žuvusius bei mirusius 
sąjungos narius bei artimuosius. Po 
to, Įžodi davusieji nuo jos uždega 
savąsias" žvakutes ir nuo jų - visas 
stovinčias ant stalų. Prasideda kalė
diniu plotkelių laužymas, ir linkėji
mai ‘ateinančių švenčių proga. Prade
dami ragauti “šližikai... Tuntą svei
kina Sydnejaus A.L. B. Apylinkės 
Valdybos pirm., p. J. Maksvytis, 
Australijos rajono vadas, v.s. A. 
Jakštas ir tuntininkas s. B. Barkųs, 
kuris tunto vardu išreiškia padėka^ 
tunto skautų tėvu komitetui, o ypač 
jo pirmininkei p. “Aldonai Jablonskie
nei, sumosiantiems jau kelinti metai 
iš eilės tunto kūcias, įėjusias į tunto 
tradicijų pynę, kurių metu kaip skau
tai • tės\ taip"skautų tėvai bei rėmėjai 
pasijaučia, esą vienos didelės šeimos 
nariai.

Kūčiose dalyvavo virš 200 asmenų.***
PO RAJONAtPASIŽVALGIUS
* Rajono skautus bei vadovus 

Kalėdų švenčių ir N. Metų proga 
sveikino LSB VS, v.s. Petras Molis 
ir jo pavaduotojas v.s. C. Kiliulis,- 
Seserijos VS v.s. Lile Milukienė ir 
LSB Anglijos Rajono vadeiva, v.s. 
J. Maslauskas.

* Metų pradžioje rajono tuntai 
suruošė ilgesnes stovyklas savo na
riams: Sydnejaus “’Aušros” tuntas 
stovyklavo Ingleburn’e, N.S.W. sausio 
3-12 d.d., Stovyklai vadovavo s.v.

Jeronimas Belkus. Dalyvių apie 70. 
Stovykla, pasižymėjusi labai gražiu 
susitvarkymu bei drausme, buvo vargi
nama nuolatinio lietaus.

Melboumo “Džiugo” tuntas 
stovyklavo sausio 3 - 13 d., Wonga 
Park, Vic. Stovyklai vadovavo s. 
Viktoras Adomavičius. “Po Svetimu 
Dangum” skyrelis laukia platesnio 
stovyklos aprašymo, o taip pat pieši
niu, foto nuotraukų ir t.t.

Adelaidės “Vilniaus” tunto 
broliai ir sesės, kaip girdėti, stovykla 
buvo suruošę sausio 9-11 ji.d. Mt. 
Crawford apylinkėse. Ir iŠ čia pasi
gendama žinių - sukru skite “Vilniaus” 
korespondentai!...

Geelong’o. Vic., “Šatrijos” tunto 
stovykla, įvykusi sausio 5-15 d.d., 
apie 5 mylias nuo Geelong’o esančio 
upelio krantuose. Stovyklavo apie 
30 stovyklautojų. Detalių ir čia trūks
ta • rašykit, broliai, sesės!...

* Ponia Vanda Narušienė Rajono 
Vadijai padovanojo lietuvišku šriftu 
rašomąją “Imperial” mašinėlę, kurį 
vadijai tikrai pravers.

Rajono Vadija p. V. Narušienei 
nuoširdžiai dėkoja.***

PROGRAMINIAI
LAUŽAI

Kūginis ant rąstų.

Lauželis ant 
akmenų krūvos.

Atviras 
kūginis
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Jubiliejinėje stovykloje Beaumont, Ohio 1973 m. rugpiūčio 24 
prie Seserijos stovyklos vartų. Viduryje stovi vyr. skautin. Se r ’ 
Milukienė, v.s. P. Jurgėla ir s. Aleknienė, stovyklos papuošimą 
tvarkytoja. Nuotrauka V. Kizlaičio

s. L.

KELIONĖS ŽENKLAI
Skautai-ės turi daug įvairiu sutartiniu ženklų ke-ėC 
liul rodyti, iš tolo susižinoti, žiniai perduoti... 
KELIONES ŽENKLŲ yra bendru, vielems vienodu, bet jų yra ir ypatingų, tik kai kuriems reikalams naudojamų, pačių skilčių-būrelių sugalvotų ir p. Čia matome 
tokių ypatingų. Jų yra ir gali būti dar daugiau.
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AR GEELONGAS SKĘSTA?
Prieš laivui nuskęstant, žiurkės 

pajunta tą pavoju ir jau prieš keletą^ 
dienų visos apleidžia laivą.

£)abar panašiai darosi *ir Geelongo 
lietuvių kolonijoje, tik ne žiurkes 
apleidžia Geelongą, bet mūsų apy
linkės lietuviai.

Gaila, kad prieš Kalėdų šventes, 
gruodžio mėn. 22 d., vėl tautiečiai 
rinkosi į Lietuvių Namus atsisvei
kinimo vakarienei su p.p. ir K. Ivaš
kevičiais, kurie persikėlė pastoviam 
apsigyvenimui į naujai pasistatytą 
namą Melbourne.

Atsisveikinimą suruošė Sąjungos 
Valdyba, kurios pirm. p. J. Gailius 
pasveikino vakaro dalyvius su artė
jančioms šventėmis ir apibudino 
p.p. Ivaškevičių veiklą jų didelį 
Įnašą i vietos lietuvių gyvenimą, nuo 
jų atvykimo i Geelongą 1952 m. Gal 
būt, vienas is svarbiausių jo veikloje 
buvusių įvykių buvo tas, kad jam 
pirmininkaujant A.L.B. Apylinkės 
Valdybai, teko organizuoti Lietuvių 
Namų atidarymą, dalyvaujant vietos 
parlamentarams ir kitiems žymiems 
savivaldybės atstovams. Tą dieną 
buvo atidengta marmurinė lenta su 
įrašu: “Tėvynę Prisiminti; Tėvu Kąl* 
bai ir Papročiams Palaikyt? Šie 
Namai Geelongo Lietuvių Aukomis 
Pastatyti ir J.E. Vysk. V. Brizgio 
15.3.1959 Pašventinti”, kuri dar ir 
šiandien kabo j)rie Lietuvių Namų ir 
reikia tikėtis, kad dar ilgai kabės."

Užbaigęs savo žodį pirm. J. 
Gailius Įteikė Geelongo lietuvių do
vaną, rankų darbo “Vyti” ir paprašė 
visus sugiedoti p.p. Vl/ir K. Ivaške
vičiams “Ilgiausių. Metų”. Nuaidėjus

galingai sutartinei, tarė žodi, Katalikų 
Parapijos vardu kun. Pr. Dauknys, 
Sporto Klubo “Vytis”- pirm. p. V. 
Bindokas. Sav. Mok. Tėvu K-to pirm, 
-p.A. Žvirblienė, Skautą vadas "Šat
rijos” Tunto tuntininkas-p. A. Karpa
vičius ir asmeniškai _p. J. Sedliorius.

Visas kalbas užbaigė atsidėko
damas p. Ivaškevičius žmonos ir savo 
vardu išreiškė didelę padėką Geelongo 
lietuviams už padarytą nuoširdumą ir 
apgailestavo, kad turi palikti Geelon- 
gą, nes abudu sūnūs gyvena Melbour
ne. Šį mėnesį sulaukė 65 metus ir 
yra pasiryžę daugiau laiko praleisti 
šeimoje prie anūkų.

Taip besinekuciuojant praslinko 
malonus vakaras, bet skirstantis ne 
vienas manęs paklausė/kas bus sekan
tis iš to lietuviško mažėjančio laivo? 
Dar gerai, kad į kaimynini Melbourną, 
o ne i Amerika persikėlė.

Buvęs***

Viduryje S-gos Valdybos pirm. J. Gailius perduoda V. ir K. Ivaškevičiams 
Geelongo lietuvių prisiminima - Vytį 22.12.1973 Lietuvių Namuose. Si rankų 
darbo Vytį su trispalve medyje išdegino p. R. Giedrys. Nuotrauka S. Valaičio!

KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

PASKUTINIS LAUŽAS

Po oficialiosios dalies gal reikš- 
mingiausė šios dienos programos dalis 
buvo paskutinieji stovyklos laužai. 
Šiai dienai buvo organizuojami du 
laužai: vienas bendras visai stovyk
lai, kitas specialus, organizuojamas 
vyr. sesių, pasikviečiant vyresnius 
brolius. Dėl suprantamų priežasčių 
aš pasirinkau sesių lauželi. Tą pa
dariau ne vien dėl savo amžiaus, bet 
ir dėl senų savo simpatijų, kurias 
tikėjausi čia sutikti.

Tą vakarą stovyklos didžiajame 
pastate, kur buvo ir valgykla ir pašne
kėsiu salė, vyko savotiškas kermo
šius? Aš taip užsišnekėjau su pirmūnu 
Petru Jurgėla jo parašytos knygos 
spausdinimo reikalais, kad pasijutome 
vieni du pasilikę tuščioje salėje. Man 
rūpėjo nuvykti pas seses i lauželį, 
jam,matyti,labiau rūpėjo poilsis. Taigi 
palinkėję vienas kitam laimingos 
kelionės, išsiskyrėme. Jis rytoj rytą 
išvyksta į Chicagą,kur yra susitaręs 
su tėvu kun.’ Keziu susukti filmą apie 
LSS pirmūną. Sėkmės jam.

Dalis Geelongo lietuvių atsisveikinimo iškilmėse 22.12.1973 Liet. Namuose. 
Pirmieji iš kairės sėdi: V. Mačiulis, S-gos sekretorius, T. Bungardaitė, J. 
Medelis, vicepirm., V. Bindokas “Vyties” Klubo pirm.,kapelionas Pr. ^Dauknys, 
K. ir VI. Ivaškevičiai, Sav. Mok. Tėvu K-to pirm. A. Žvirblienė, “Šatrijos” 
skautu tuntininkas A. Karpavičius, V. Adomaitis,S-gos kasininkas,ir J. Gai
lius pirmininkas. Antroje eilėje stovi iš kairės: P. Čerakavicienė, B. Jankienė,
I. Gąiliuvienė, J. Sedlioriųs, S. Bungardienė, A. Bratanavicius, A. Zenkevi- 
cienė /S-gos vicepirm., B. Sutienė, C. Volodka, B. Starinskienė, Rakužinienė,
J. Mačiulienė, K. BratanaviČienę, A. Bratanavičienė, Ivaškevičius ir Ivaške
vičienė, P. Vaicekauskas, K. Šimkus, A. Medelis ir I. Adomaitienė. Viršuje 
stovi: V. Cerakavicius, A. Žvirblis, L. Bungarda, S. Šutas, L. Volodka, K. 
Garalevicius ir J. Manikauskas. Nuotrauka S. Valaičio.

"TIKRASIS” IR "NETIKRASIS” 
LIETUVIS

Gal sakysite, koks čia dar atsi
rado naujas žmonių, rūšiavimas ir 
naujas pagrindas kiršinimuisi? Bet 
tai ne mūsų išradimas. Tai jau gana 
senas, o dar vis “labai svarbus" 
klausimas, kaip kartais realybėje 
matome. Mat, mums nepakakdavo ir, 
atrodo, dar vis nepakanka tokio lietu
vybės atestato, kuris liudija, kad Žmo
gus kalba lietuviškai, gyvena tarpe 
mūsų, sielojasi lietuvių, tautos reika
lais ir, aplamai, turi lietuvišką dva
sią. Atrodo, kad mums dar reikšmin
giau, - ar jis yra “lietuviškos ra
sės” biologiniu požiūriu? Jeigu ne, - 
tai tokį vistiek stipriau ar švelniau 
nuo savęs stumiame.' Atseit, jis yra 
“netikras”, kai iš tiesų patys neži
nome, ar ir tie “tikrieji” yra tikri.

Šią istorinę senieną iškasame 
dėl to, kad esame ir Čia girdėję nusi
skundimų, kad vienas ar kitas toks 
“netikras” lietuvis, nors su “tikrai
siais” užauge^s ir Lietuvai dirbęs, 
buvęs neįsileistas į vienos ar kitos 
patriotinės organizacijos vadovaujan
čius organus, buvęs atstumtas nuo 
lietuviško darbo...

Kieno naudai nueina šitas mūsų 
“lietuviškasis rasizmas?”

Antai lenkai, būdami ne mažesni 
naciai, visiškai neriaugėdami surijo 
mūsų Jogailas, Radvilus, Adomą Mic
kevičių ir, apskritai, visą lietuviškąją 
bajoriją, ne_t su jos tarnais ir tarnai
tėmis.Prancūzai - arabus, žydus, 
ispanus ir net vieną kitą lietuvį, kurie 
tik Prancūzijoje gyveno ir prancūzų 
kultūra maitinosi. Amerika ryja visas 
pasaulio tautas ir rases, - juodus, 
geltonus, raudonus ir suvirškintų net

A. Mauragis

Pasilikęs vienas dairiausi, kaip 
čia nueiti pas tas seses, naktis tamsi, 
o aš neturiu jokios šviesos ir nežinau 
net; kur tas lauželis vyksta. Taip man 
besidairant ir beieškant išeities,pama
čiau ateinant v.s. V. Vijeikį. Jis čia 
viską žino ir visur jo pilna. Taigi 
geresnio draugo negalėjau ir norėti.

Dviese vis drąsiau, jis turi 
šviesą, jį visi čia pažįsta, o be to, 
turėjau didelį malonumą-su juo arčiau 
pasikalbėti, nes iš tikrųjų nėra laiko 
su gerais bičiuliais susitikus pasikal
bėti, visada tenka skubėti. Taigi 
einame ir kalbame apie jaunimą, 
apie ateiti ?ąpi e šį ir tą.. »

Buvome sulaikyti sargybų, bet 
sėkmingai praėję visas užtvaras, atsi
dūrėme sesių stovykloje ir čia pat 
pamatėme liepsnojantį laužą ir vyks
tančią programą. Atsargiai, mažai 
kieno pastebėti, ats ėlinome prie 
laužo. Vyko programa. Sesės kuple
tais plakė brolius skautus, vadus ir 
visą svietą, taip jos buvo smagiai nu
siteikusios. Pažinau tik vieną p. 
Kidikienę - Dauguvietytę iš Kanados. 
Ji dainavo ir šoko ir visokias išdai
gas išdarinėjo. Pamačiau pirmą kartą 
jos tokį didelį talentą. Pasirodė prie 
laužo ir mūsų, kadaise buvusi austra

lietė (iš Adelaidės), Paulina Kal- 
vaitienė su sąmojingu anekdotu. Prie 
šio lauželio yrą susirinkusi visa sto
vyklos vadovybė,pradedant Saulaičių, 
ir A. Jokūbaičiu. Sesės iš pašėlimo 
stengėsi pasirodyti mandriausiomis. 
Jos ir buvo tikrai geros, nuostabiai 
talentingos. Vyrai negalėjo su jomis 
susilyginti, nors jie čia buvo tik sve
čiai, betgi vistiek iššauktiems reikėjo 
pasirodyti. Kažin kas pastebėjo mane 
ir pradėjo šaukti - australas pasirodo, 
tegul parodo ką jis iš kengūrų žemės 
atvykęs gali. Mane tiesiog sūparali- 
žavo baimė, apie tai nebuvau nė pagal
vojęs, o dabar ko gero būsiu : įkliu vęs. 
Kurį laiką vyriška ambicija ir baimė 
rungėsi manyje ir aš delsiau , bijo
damas pasirodyti, slėpiausi už Vijei- 
kio pečių, bet kai jis atsikėlęs pasi
traukė ir mane pastatė i šviesą, kitos 
išeities neturėdamas^įžengiau į sceną.

įvykio sukonfuzytas pradėjau" 
labai' nesklandžiai kalbėti, maždaug 
šitaip: “Sesės ir broliai, bepigu čia 
jums stovyklauti ir mandriems būti, 
kai jūs čia Amerikoje, jaučiatės kaip 
ant stogo, jums koja čia paslysti ne
gali, kas kita yra mums Aus.tralijoje, 
kur mes jaučiamės kaip palubyje gy
vendami, vaikštome kaip musės galvas

gi žalius, jei tokių butų.
O mes — vos tik spėjame išbrau- 

kinėti iš savo tautiečių sąrašo visus 
pagal nosies užlinkimą, plaukų spalvų 
ar protėvių metrikus. Dar nepriklau
somybės laikais dėl šio “rasizmo” ko 
tik neišvijome iŠ Lietuvos net įžy
miuosius profesorius Ęretą, Studerų, 
Karsaviną, Sezemaną, o ką - jau be
kalbėti apie eilę tarptautinio masto 
menininkų, įdėjusių didelį įnašą lietu
vių kultūrai.

Toks “netikrųjų” ieškojimas ir 
jų išskyrimas yra ypač kenksmingas 
šiandien, kada ir šiaip mūsų tautai 
gresia politinės prievartos nešamas 
nykimo pavojus. O ką. jau mišrių sei
mų skaičius. Negi mes turime jas ir jų 
vaikus patys savo rankomis dar stumti 
iš lietuviškos _ bendruomenės, prie 
kurios jie ir šiaip labai nenoroms 
limpa?

O gal liausimės dainavę ir “Lie
tuviais mes esame gimę”, nes ši himną 
parašė vokietis Sauerveinas?

Iš “Keleivio”***

žemyn nuleidę. Taip gyvenant sunku 
būti mandriems, kai visą laiką galvą 
reikia laikyti žemyn, o kojas aukštyn • 
Mesz skautai, išsigalvojome, kad yra 
būdas ir mums tinkamai atsistoti-ant 
galvos z kojas pakėlus aukštyn. Taip 
skiltininkas išrikiuoja skilties skau
tus, sakysime r inspekcijai, o pats 
vaikščiodamas ant rankų apžiūri skau
tus, kad nosys būtų švarios, kad 
klynai būtu, gerai užsagstyti, kad kojų 
padai butų sveiki, tie dalykai labai 
svarbūs. Ar ne taip?

Kviečiu brolius ir seses pas 
mane, aš parodysiu kaip ta galima 
padaryti”.

Į pirmą, kvietimą niekas neatėjo. 
Pradėjau raginti, drąsinti. Niekas 
neina, matyt abejoja, ar galės ant 
galvos pastovėti. Pagaliau įsidrąsi
nę^. ateina V. Vijeikis, Jokūbaitis,
Kurgonienė, Bulota ir dar neatsimenu 
kas. Surikiuoju ir pradedame darbą. 
Stato kūles ir griūva, stato ir griūva, 
nei vienam nepasiseka atsistoti ant 
galvos. Komiškai atrodo tos visos 
pastangos ir juoko buvo daug. Čia 
mano pasirodymo pasisekimo esmė ir 
buvo.

Taip atlikęs savo nelengvą 
pareigą, toliau jau ramus stebėjau 
laužo liepsnas, įkaitusius linksmus 
veidus ir pro eglių viršūnes žarijom 
blizgančias žvaigždes.

Kad ir kaip yra malonu būti drau
ge su sesėm, bet laikas negailestin
gas, nepermaldaujamas. Visi sustoję 
ratu apie gęstantį lauželį, rankomis 
susikabinę;giedame “Ateina naktis”... 
Labanaktis.1

Paskutinioji naktis stovykloje, 
skirstomės nenoromis. Aš einu į savo 
bendrija ir galvoju:visos paskutiniosios 
stovyklos naktys yra tokios pat mie
los, aš jų savo gyvenime esu daug 
turėjęs ir jos man yra panašios. Bu
vau jaunas, ir dabar jau senas, bet 
jaučiu tą patį ilgesį, tą pati malonumą 
ir tą-patį dvasinį pasitenkinimą, jirieš 
mane ta pati nakties tamsa ir"žvaigž
dėtas dangus. Ta pati viltis - susitik
ti sekančioje stovykloje.

(Bus daugiau)
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XXIV-Ii SPORTO ŠVENTĖ

XXIV-JI AUSTRALIJOS LIETUVIU 
SPORTO ŠVENTE

(TĘSINYS)

_‘ Jau-
tada domėsis panašaus pobū- 

parengimais , kada tas bus jų 
kūrinys.

Tarp kitko reikėjo ir laisvo vaka
ro. Daugelis domėjosi pamatyti 
barto miestą ir jo įžymybes.

Gruodžio mėn. 29 d.
Įtamptos rungtynės įvyKO 

Tinklinio varžybose tedalyvavo Syd- Melboumo ir Geelongo jaunių, 
nejaus ir Hobarto vyru komandos, boumo komanda puikiai žaidė pirmą 
Sydnejus gana lengvai 
Hobartą 3-0 rezultatu.

Krepšinyje pirmą

Gruodžio mėn. 28 d.
Šiandieną buvo jau pilna darby- 

metė. Žaidė netik krepšininkai t bet 
ir . lauko teniso žaidėjai, golfininkai, 
šachmatininkai ir stalo tenisininkai.

nugalėjo puslaikį. R. Leknius vėl buvo vienas 
iš geriausių žaidėjų. Antrame pušiai- 

susitikimą kyje įgavo kibirkštį ir puikiai suko- 
turėjo Melboumo - Adelaidės jauniai, vojo geelongiškiai. "Galbūt, tik laikas 
Adelaidiškių komanda sudaryta iš 
labai jaunų žaidėjų negalėjo parodyti 
didesnio pasipriešinimo. Lengvai 
60 - 23 (22 * 9) rezultatu laimėjo 
melboumiškiai. Labai gerai ir rezul
tatyviai už Melboumą žaidžia R. 
Leknius.

įdomus buvo Melboumo - Sydne
jaus moterų komandų susitikimo pir
mas puslaikis. Kovietės labai patempė 
faivorites ir puslaikį laimėjo (19 - 13) 
rezultatu. Visgi antrame puslaikyje 
varpietės susimobilizavo ir rungtynes 
laimėjo 55 - 36 rezultatu. Labai ge- lengvai laimėjo 
rai už Melboumą sužaidė A. Tamošių- “Vyties” 1’—

išgelbėjo melboumiškius nuo pralai 
mėjimo. Rezultatai: 48 - 45 (32 • 16),

Nors Sydnejaus jaunės 
pastangas 
tru pučiu ko
35 - 24 (14 - 12). Už laimėtojas gerai 
žaidė V. Dagytė ir A. Tamošiūnaitė. 
Pralaimėtojų geriausia aikštėje buvo 
A. Kasperaitytė.

Sydnejaus vyrų komanda laimėjo 
68 - 37 (21 - 19) prieš Hobartą. Ho- 
bartiškiams trako tinkamų pamainų.

Sydnejaus “Kovo” 
' ’ ‘ > prieš

rai už Melboumą sužaidė A. Tamošių- “Vyties” komandą, 
naitė ir L. Pikelytė. Tai ^aukštos, 46 - 14 (28 • 1). 
didelę pažangą padariusios žaidėjos.

Geelongo -“Vytis” ir Sydnejaus 
“Kovas” vyru komandų susitikimą 
lengvai laimi geelongiškiai. Rezulta
tas 82 • 47 (32 - 22).

Adelaidės moterys laimi prieš 
Geelongo moteris 48 - 29 (23 - 15). 
Geelongui iš 29 taškų net 22 pelnė 
R. Deckytė.

Hobarto perkūniečiai turėjo gali- 
, mybės laimėti prieš Bankstowno vyrų 

komandą. Laimė tikrai nusisuko nuo 
šeimininkų ir teko pralaimėti 35 - 30 
(15 - 14) rezultatu.

Bankstowno - Hobarto moterų 
susitikimo rezultatai 59 - 18 (10 - 4) 
Bankstowno naudai.

Geelongo jauniai perdaug turėjo 
parako prieš Adelaidės jaunius. Gee
longiškiai laimėjo 61 - 38 (26 - 19). 
UžT Adelaidę gerai Žaidė M. Talanskas.

Įdomios', įtemptos buvo Sydne
jaus • Adelaidės jaunių mergaičių 
varžybos. Rezultatas buvo apylygis. 
Laimėjimą Sydnejui iškovojo A. Kas
peraitytė,"pelniusi savo komandai net 
33 taškus. Už Adelaidės “Vytį” 
kovingai žaidė R. Rupinskaitė ir

Staugaitė. Rezultatas 45-40

niųjų organizuotas parengimas, 
nimas J ~
džio
pačių

HO'

Australijos ir Sporto Šventės vėliavos atidarymo metu. Nuotrauka E. Fromm.

tarp 
Mel-

j. dėjo 
bet melboumiškės buvo 

geresnės ir laimėjo

“KOVO” KLUBE

moterys 
Geelongo 

Rezultatai:

J.
(14 - 13).

Melboumo 
laimėjo prieš sydnejiškius jaunius 
59 - 48 (27 - 15). Melboumo ~ J 
nius buvo nepamainomas ir sužaidė 
penketukui. Tai labai gerų duomenų 
turįs žaidėjas.

Melboumo moterys lengvai įveikė 
kaimynes Geelongo vytietes. Rezul
tatas: '49 - 23 (19 • 9).

Savo geriausias rungtynes Ho* 
barto “Perkūnas” sužaidė suGeelongo 
“Vytimi”. Nežiūrint pralaimėjimo. 
Geelongui 78 - 65 (27 - 27), hobartiš- 
kiai sukovojo puikiai. Pirmas pušiai* 
kis neparodė laimėtojų. Antrame pus
lankyje Hobartas dėl stokos rezervų 
turėjo pralaimėti. Už laimėtojus 
puikiai žaidė ir pelnė 36 taškus A.. 
Renkauskas, V. Radzevičius pralai
mėtojams pelnė 27 taškus.

Adelaidės moterų komanda lengvai 
laimėjo prieš Bankstown. Uz Adelai
dės “Vyti” gerai žaidė K. Stalbaitė. 
Jinai pelnė 26 taškus. Galutinis 
rezultatas 52 - 12 (26 - 9).

Melboumo vynų komanda

varpiečiai jauniai

R. Lėk*

. _ po
silpnokos pradžios, antrame puslai- 
kyje pasiekė persvarą ir laimėjo 
54 * 41 (29 - 22) prieš Adelaidės 
vytiečius. Šios rungtynės buvo pasku
tinės šia diena.

VAKARE
Pagal programą , vakare įvyko 

“Muzikos ir Žodžio Meno Vakaras”. 
Gaila > bet reikia pripažinti, kad šis 
parengimas buvo vienas iš silpniau
sių. Rengėjai greičiausia panaudojo 
visas jėgas,, ką jie turėjo. Tų jėgų 
permaža z kad sudomintų, jaunimą 
Beto, ir svarbiausia, tai buvo vyrės*

Adelaidės “Vyties” 
mandą_ atsiekė laimėjimą, 
Bankstowna 57 - 30 (19 
pralaimėtojus gerai žaidė 
jūnas.

Melboumo moterys be vargo lai
mėjo prieš Bankstowno komandą. 
Rezultatai: 50 - 20 (19 - 6). Už 
“Varpa” gerai žaidė aukštaūgės L. 
ir B. Pikelytės.

Geriausios Šventės rungtynės 
įvyko tarp Geelongo ir Melboumo 
vyrų komandų. Faivoritais buvo lai
koma melbourniškių komanda. Jie 
pradėjo varžybas puikiai. Greitai 
išėjo i priešakį ir niekam nekėlė abe
jonės dėl laimėjimo. Pirmas puslai- 
kis baigėsi 26-18 Melboumo naudai. 
Antrame puslaikyje Geelongas sudėjo 
visas pastangas. Melboumas dar 
patogiai keliais taškais vedė. “Var
po” centro puolėjui A. Milvydui pri
artėjus prie penktos pražangos, var- 
piecių horizonte pradėjo rinktis 
debesys. Po penkias pražangas su
rinkus R. Lekniui ir A. Milvydui dar 
atrodė melboumiškiai išvilks iki 
galo su turima taškų persvara. Visgi, 
taip neįvyko. Geelongui iš vidutinių 
nuotolių pradėjo taškus rinkti J. Obe
liūnas. Jo žaidimas ir metimai nulėmė 
laimėjimą ir cempijonų titulą gavo 
“Vyčiai”. J. ObelitTnas pelnė 18 
taškų komandai iš jų 16 antrame pus
laikyje. Laimėjimas tebuvo pasiektas 
paskutine minute. Rezultatai: 57 - 55 
(18 - 26).

Adelaidės moterys be gailesčio 
89 - 3 (33 - 2) nugali šeimininkes - 
hobartiškes.

Sydnejaus vyrai laimėjo prieš 
adelaidiškius 67 - 51 (29 • 22). Vytie- 
čiai turėjo galimybių daug geriau su
žaisti bet neparodė jokio kovingumo.

Sydnejaus moterys nugalėjo 
Bahkstowniskes 36 - 21 (19 - 13). 
Hobartiškės^ beviltiškoje kovoje pra
laimi prieš Geelongo moterų komanda^ 
56 - 7 (25 - 5).

Adelaidės jaunės, susitikę su 
Melboumo jaunėmis, gerai žaidė pirma_ 
ęuslaikį. Antrame puslaikyje A. Tamo
šiūnaitė ima dominuoti po krepšiu. 
Melboumas laimėjo 43 - 27 (17 - 14).

Melboumo vyrai pralaimėję pries 
Geelongą susitikę Bankstowno ko
manda žaidė be ugnies. Varpiečiai 
laimėjo 52 - 41 (29 - 18).

Labai netikėtai paskutinėse šios 
dienos rungtynėse Geelongo jauniai 
pralaimi 39 -34(14 - 16) sydnejiškiams. 
Rungtynės pasižymėjo pražangų gau
sumu.

Vakare Įvyko, pasivažinėjimas 
Hobarto įlankoje. Si pramoga , atrodo, 
visiems patiko. Vakaras buvo truputį 
vėsokas. Laivas prikimštas. Grojo 
orkestras, jaunimas šoko iv linksmino
si.

(Bus daugiau)
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vyrų ko
mi gal ėdama
- 11). Už" 
P. Andrie-

PRASIDEDA KREPŠINIO PIRMENYBES
Ateinančiose vasaros pirmenybėse “Kovo” paskiros komandos I*je ir 

Il-je divizijoje, pagal naujus N.S.W. valstijos Krepšinio S*gos parėdymus, ne
gali atstovauti savo klubo (tas yra taikoma visiems paskiriems klubams) bet 
turi žaisti už savo sportinius rajonus. Šis naujas patvarkymas atnešė labai 
daug visoms mūsų komandoms nesklandumu ir ateityje Šiose paskirose divi* 
zijose teks atstovauti paskirus rajonus. “Kovo” valdybos didžiausias noras 
buvo savas ^komandas išlaikyti neišsklaidytas, nesvarbu už kokį rajoną bus 
žaidžiama. Sį kartą tas koviečiams pavyko, bet kaip bus ateityje, tai* yra 
neaišku. Vyrųl-ji k manda žaidžia I-je divizijoje už Nepean rajoną, kai antroji 
.komanda Il-je divizijoje už Manly Warringah. Moterų I-ji žaidžia I-je divizijoje 
už St. George ir II-ji komanda - Il-je divizijoje už Št. George. Kitos komandos 
ir jauniai žais paskiru distriktu pirmenybėse ir turės teise atstovauti savo 
klubus. . - *■ <

ŽAIDYNIŲ. LENTELĖS
VYRUįl-JI KOMANDA ŽAIDŽIA TREČIADIENIAIS

Balandžio 10 d.

Vasario 6 d. 9 vai. vak.. prieš St. George
Vasario 13 d. Nežaidžia •-
Vasario 20 d. 6.15 vai. vak., prieš City of Sydney
Kovo 6 d. 9 vai. vak. prieš Western Subs.
Kovo 13 d. 9.55 vai. vak. prieš Liverpool
Kovo 20 d. 8.05 vai. vak. prieš Ryde Eastwood
Kovo 27 d. 7.10 vai. vak. prieš Eastern Subs.
Balandžio 3 d. 9.55 vai. vak. prieš Sutherland

6.15 v. prasideda priežaismiai į Sydnejaus pirmenybes ir 
7.30 v. vasaros pirmenybių finalai.

VYRU IHI KOMANDA ŽAIDŽIA ANTRADIENIAIS
Vasario 12 d. 7.15 vai. vak. prieš Parramatta ,
Vasario 19 d. 8.15 vai. vak., prieš Sutherland
Vasario 26 d. 9.15 vai. prieš Nepean
Kovo 5 d. 9.15 vai. prieš Węstem Subs.
Kovo 12 d.
Kovo 19 d.
Kovo 26 d. 
Balandžio 2 d.

Balandžio 9 d.

6.15 vai. pries'
7.15 vai. prieš"
6.15 vai. pries
7.15 vai. Pusfinaliai I su III komandų
8.15 vai. Pusfinaliai II su IV komandų
7.15 vai. Finalai.

North Sydney 
Canterb. Bankstown 
Eastern Subs.

MOTERŲ. l-JI IR II-JI KOMANDOS ŽAIS KETVIRTADIENIU VAKARAIS
I-JI KOMANDA
Vasario 7 ir Kovo 28-9.45 vai. prieš Manly Warringah
Vasario 14 ir Balandžio 4-6.15 vai. prieš J3ankstown
Vasario 21 ir Balandžio 18-9.45 vai. pries Western Subs.

• Vasario 28 ir Balandžio 25-8.35 vai. prieš Parramatta
Kovo 7 ir Gegužės 2-7.25 vai. prieš Sutherland
Kovo 14 ir Gegužės 9-8.35 vai. prieš Canterbury
Kovo 21 ir Gegužės 16-6.15 vai. prieš Ryde Eastwood

Pusfinaliai ir finalai bus pranešta vėliau.

II-JI MOTERLLKOMANDA
Vasario 7 ir Balandžio 11-6.15 vai. pries Eastern Subs.
Vasario 14 ir Balandžio 18-9.55 vai. prieš Bankstown
Vasario 21 ir Balandžio 25 -9.55 vai.prieš City of Sydney
Vasario 28 ir Gegužės 2-7.10 vai. prieš"City of Sydney III 
Kovo 7 ir Gegužės 9-7.10 vai. prieš Sutherland
Kovo 14 ir Gegužės 16-9.00 vai. prieš Canterbury
Kovo 21 ir Gegužės 23-8.05 vai.prieš St. George II
Kovo 28 ir Gegužės-30-6.15 vai. prieš Western Subs.
Balandžio 4 ir Birželio 6-9.00 vai. prieš City of Sydney II 

Pusfinaliai ir finalai bus pranešti vėliau.

KVIEČIAMI ATSILANKYTI
Visos I-sios ir II-sios divizijos vyrų, ir moterų krepšinio, rungtynės vyks 

Sydnejaus Krepšinio Stadione, Maddox St., Alexandria. Sydnejaus lietuviai 
krepšinio mėgėjai, kviečiami kuo skaitliugiau atsilankyti į_ savųjų komandų 
žaidžiamas rungtynes, kas moraliniai labai padės visoms mūsų komandoms. 
Krepšininkai ir sportininkai laukia kuo didesnės savųjų tautiečių paramos. 
Tad iki pasimatymo krepšinio aikštėse.

***

I.J 
1i
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Phillip salos gyventojai

JUROS DIENA - PILYPO SALOJE
Ankstyvą šeštadienio rytą, švel

nus rožinis dangaus atspalvis' liejo
si žemėn per pilkai melsvą rūką, o 
apačioje jūra, vėjo supama^ pasireiš
kė visu savo regimuoju ir girdimuoju 
konkretumu.

Trumpam galėjau užsimiršti ir 
reikėjo, prisiversti suvokti laiką kad 
save atrasti margoje ir komplikuotoje 
amžiaus panoramoje. Atsivėrė mėlyni 
vaikystės akiračiai, iškilo iš prisi
minimų Klaipėdoje Jūros Diena, pa
jaučiau dideli ilgesį, šioje žmogaus 
ir gamtos vienovėje.

Šios salos buities peisažas vie
tiniams lietuviams toks artimas ir 
pilnas gilesnio turinio, kad jis jiems 
pilkoje šio krašto kasdienybėje^atsto
ja ir Lietuvos kaimo idiliją ir švelniu 
Ijūdesiu nuspalvintą Lietuvos pajūrį. 
Čia pabuvęs žmogus Įgyja magišką 
jėgą, ir norą, dirbti. Dirbti savo sody
bose ir dirbti lietuvybės išlaikymo 
baruose.

Mano užsi galvojimą^ išblaškė 
aukštai iškelta plevėsuojanti trispal
vė. Net nepastebėjau kas ją iškėlė. 
Dabartis visiškai išstūmė praeities 
prisiminimus, kai auto mašinų ūžimas 
sudrumstė šventa^ ryto tylą. Malonu 
buvo matyti tiek pažįstamu veidų ne 
tik iš Melbourne, bet ir iš'Geelongo, 
Yalluomo ir kitų vietovių. Kiek gra
žaus jaunimo staiga atsirado! Jie 
tuojau stojo prie darbo ir netrukus 
vienas sklypas prisipildė erdviomis, 
kampuotomis, baltomis ir margaslap- 
vėmis palapinėmis.

Saulutė jau gerai šildė salos 
gyvybę, o vėjui s vėjelis, lyg elektrine 
vėduokle i nešė iš Pacifiko gerą nuo
taiką, vandens platybių akiratyje. Vėl 
viskas aprimo, nes svečiai/norėdami 
pasinaudoti jūros artumu, išėjo pasi
maudytų pažaisti melsvai žaliose, 
putojančiose bangose s.

Apie 15 vai. apylinkėje girdėjosi 
pietaujančių pašnekesiai, tik kartais 
-stiklinių ir puodelių skambesys per
traukdavo pašnekesio monotoniją. 
Visi stiprinosi, lauke pakvipo kepama 
mėsa, o troškulį malšino vienokiu ar 
kitokiu skysčiu. Jau ir dainelė pasi
girdo, tik dar labai nedrąsiai, todėl 
jos žodžiai susiliejo su vėjelio ir 
paukščių garsais.

Pranešimas iškabintas: 19 vai. 
renkamės į vietinių gyventojų erdvų 
kiemą, kur bus pravestas oficialus 
Jūros Dienos minėjimas. Nuėję jau 
radome jūros skautus išsirikiavusius. 
Pagerbėme vėliavą ir po trumpo p. 
A. Pociaus pranešimo, jis pakvietė 

Gilaus liūdesio prislėgtus Stasį ir Antaną^ NORVILAIČIUS

jų mylimai motinai mirus,nuoširdžiai užjaučia kartu liūdėdama

Belkų šeima

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDEi

FAIRFIELD, N.S.W.

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

Sakoma, begalybėje kraštutinumai 
susitinka. Didieji Sydnejaus lietuvių 
patriotai taip toli savo tautinėje 
veikloje nuėjo į dešinę, kad atsidūrė 
kairėje, nes tapo pakaltinti komunis
tinės propogandos skleidimu.***

dr. V. Didžį, Tilžės akto signatarą ir 
buvusį Mažosios Lietuvos Tarybos 
vice-pirmininką tarti žodį. Susėdę^ 
beaugančių eukaliptų pavėsyje, se
kėme įvykių, eigos atpasakojimą. Visi 
atidžiai klausėsi jo įdomios kalbos, 
nes jis kalbėjo ramiu žodžiu, jis kal
bėjo į pačią klausytojų širdį. Nuosta
bu, kaip jis tuos įvykius vaizdžiai 
prisimena ir kalbėdamas juos dar kartą 
išgyvena. Juk dr. V. Didžys buvo 
vienas iš tų, kurių pastangomis Klai
pėdos kraštas, išbuvęs 700 metų vo
kiečių valdomas, tapo prijungtas prie 
Didžiosios Lietuvos valstybės. Baig
damas dr. Didžys pasidžiaugė Pily
po salos (Phillip Island.) lietuvių 
kolonija ir gražiųpaskutiniuose saulės 
spinduliuose blizgančiu, pajūriu. Jis 
palinkėjo kiekvienais metais čia 
gausiai susirinkti.

Po Lietuvos Himno visi sutikę 
seniai matytus pažįstamus pradėjo 
laisvai šnekučiuotis, o nuotaikos pakė
limui plaukė sentimentalios lietuviš
kos muzikos melodijos. Linksmų 
“Pupų Dėdės” ir “Dėdienės” dainuš
kų klausėsi nustebęs jaunimas ir se
nimas. Gaila tik, kad “Vyčiai” ne
galėjo pasirodyti, bet suprantama, nes 
jie mėgino atlikti gerą darbą.

Svečiams,, ypač iš toliau atvy
kusioms, rūpėjo sutikti gražiuosius, 
mandriai frakuotus ■, iš jūros grįžtan
čius pingvinus, todėl daugelis sku
bėjo vėl atgal į pajūrį. Apie aplanky- 
mą_ ruonių ir koalų negalima buvo ir 
galvoti, nes jau „visai sutemo, tik 
didžiulis žvaigždžių sietynas apgau

Mes dažnai padejuojame, kad jau
nimas nuo musu bėga, susideda su 
svetimtaučiais, iš ko neišvengiamai 
seka mišrios vedybos.

Per visus 1973 metus senimas 
Melbourne turėjo apie tuziną pasi
linksminimų - balių, o tuo pat metu 
jaunimas (14 • 19 metų, amžiaus) nė. 

bes“š!dl mS“^nml'uionaŠ‘'tSį-’ie"01 Spręskite p.atys. kam geriau bęs salą mirgejo,_kaip_ milijonas aukš tinka linksmintis. Siais metais žada. 
ma šią klaidą atitaisyti.***

Savotišką visuomeninę veiklą 
veda kaikurios moterėlės. Jos regu
liariai, kas mėnesi, susirenka iš 
eilės viena pas kitą į “kitchen par
ties” ir taip savo tautiečius išskal
bia, kad tie net žegsėti ima.

Ar nepriderėtų,kad ir mažą dalį 
tos energijos (tik ne plepalų forma ) 
paskirtu “Gabijai”, kuri jau seniai 
pritruko' lietuviškų temų.

Šių metu pradžioje (sausio 3 d.) 
Melbourne lankėsi Krašto Valdybos 
pirmininkas su misija priminti melbour- 
niškiams, kad jau metas pradėti 
rūpintis sekančia krašto valdyba. Jis 
buvo patikrintas, kad Melbourne będos 
nebus, niekam nesutikus, M.K. Čiur
lionio Diskusijų^Klubas tikrai neatsi
sakys (tik ar ne tie patys, kurie ruošė 
iš Lietuvos atvykstančiam solistui 
koncertus?) Tuo atveju melboumiš- 
kiams tenka rimtai susirūpinti.***

Argi nepastebėjote, kad keturi 
savaitraščiai: “T.A.”, “M.P.”,
“L ir M” ir “G.K.” yra visi beveik 
vienodo dydžio. Labai lengva sumai
šyti. Nenusigąskite, Čia kalbama ne 
apie turinį, bet formatą. Turinys visų 
keturių yra visiškai skirtingas: vie
nas - katalikiškos minties, kitas - 
bendruomeninių įvykių, trečias - tėvy
nėje esančių literatūrinių pasireiški
mų, o. ketvirtas - tai nevykusios propo
gandos ir šmeižtų laikraštis, kurio - 
turiniu, tur būt, nė patys leidėjai 
netiki.

tai skrendančiu Sv. Jono vabalėlių. 
Pasigirdo jaunimo dainos, šį kartą 
jau drąsiau. Skambėjo linksmas juo
kas ir muzika kolonijos pakraščiuose. 
Girdėjosi šukavimai pasiklydusių 
nežinomose gatvėse, o gal arbatme- 
džių tankumynuosę. Atrodė, kad nie
kas'net negalvoja apie miegą. Jau 
buvo gerokai po vidurnakčio. Pingvi
nai kėlėsi ir rengėsi į naujos dienos 
jūros kelionę, bet žmonės/ pabuvoję 
gryname ore, prisisėmę gražių įspū
džių, nors ir sugulė, bet matomai už
migti negalėjo; elektros šviesa matė
si daugelio languose, o palapinėse 
prožektoriai. Tylus žmonių šnekučia
vimas maišėsi su pingvinų garsais 
čiučėjimais ir žemės pirmaisiais 
atodūsiais.

Per trumpa, bet pilna malonių 
prisiminimų,^ si mūsų su gamta ir jūra 
suartėjimo švente.

A. Baltrukonienė ***

KINIJA - AZIJOS MILŽINAS Rimties valandėlei
Azijos Milžinas,

visam siu dienų

Kinija, tas 
gali daug gero žadėti, bet gali ir 
baisiai grasinti visam šių dienų 
pasauliui. -Tad itin aktualus nūdien 
reikalas daugiau ka sužinoti apie tą 
kraštą, jo žmones, 4000 metu istoriją, 
papročius, kalbą, meną, jos išminčius, 
bei jos buvusius ir dabartinius valdo
vus.

Kun. Petro Urbaičio ir kun. 
Antano Perkumo ilgai gyvenusių Kini
joje, spaudon einanti knyga “Kinija - 
Azijos Milžinas” pagal prof. Juozą 
Eretą, bus išimtino aktualumo ir šva
ros veikalas, ’.1. 
lietuvių kalba , 
vius su ta mums 
pasaulio dalimi.

Manoma, kad 
ketvirtas žmogus 
bus neužsidaręs

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI vasario mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Kad krikščionys savo 
gyvenimu liudytu visiems apie krikšto 
sakramente gautąsias Dievą ir artimą 
mylėti dovanas.
misijų - Kad būtų pašalinta bet- 
kokia rasinė ar religinė neapykanta iš 
tautų, genčių ir klasių gyvenimo. 
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU „TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!
Brangus. Broli, Sese!

Vatikano II suvažiavimas savo 
laiku atkreipė visų dėmesį į nuožmiąją 
ateizmo grėsmę krikščioniškajam pa
sauliui. Jis kartu nurodė ir ateizmo

; pagrindinę priežastį.. Pagal 
suvažiavimo dalyvių nuomonę, toji 
priežastis glūdi ne kitur kaip pačių 
krikščionių religinio, moralinio ir 
socialinio Pobūdžio trūkumuose ir ne

parašė išsamu ivada tai idomiai, ^alaviniuose.^ Būtent, daugelio krikš-
i 11 nn r i f-i n i oi’oi <1 tli Cll’nmne rd i —

vienintelis tos rūšies 
suartinantis Ii etų - 
taip mažai žinoma

2000 metais - kas 
bus kinietis. Jis 

_ „ _________ savyje, bet turės 
atviras akis visam pasauliui. Tokia 
yra dabartinė, kinams neįprasta, jų 
vado Mao Cetungo ir jo sekėjų valia, 
“atsivertimas” ir horiz ontu praplė- pietr?® - en va ‘timas.

Prof. J. Eretas . naujas gilus 
studiozas ir konferencistas bei pub
licistas dabartinės Kinijos tematiko
mis, 1 
ilgai ruoštai/ knygai.

Butu labai gražu, kad Australijos 
lietuviai4’iš anksto paremtų to veikalo 
pasirodymą. Tų garbės prenumerato
rių vardai "tilps pačioje knygoje. Auka 
$25.00 ar panašia suma siųsti per 
Albertą Balsį, gyv. Canberra 22Fugu- 
son Cr. Deokin, A.C.T. 2600. ***

KRITIŠKOS PASTABOS
Sena tiesa , niekas nemėgsta 

kritikos, bet tik protingas už tai ne
pyksta, jei ir pyksta, tai tik už ne- kur jis sako: 
teisybę.

Šių eilučių autorius neturi nei 
mažiausio noro ką nors užgauti ar 
iš ko pasijuokti, bet tik atkreipti 
dėmesį į mūsų bendruomenėje nenor
malumus ar paradoksus.

***

***

Kun. S. Gaidelis, S.j 
^Australija ir Naujoji Zelandija 
^MALDOS APAŠTALAVIMAS

cionių paviršutiniškai atliekamos reli
ginės' praktikos, nenuoširdumas ir 
net veidmainiškumas daugeliui ver
čiau uždengia dieviškąsias tiesas, 
negu jas atskleidžia.

Dievo ir artimo meilėje drungni 
krikščionys savo pavyzdžiu, ne tik 
nelaimi kitų tikėjimui, bet greičiau 
juos atstumia, sužlugdydami visiškai 
jų silpną tikėjimą, tokiu būdu pade
danti, vis labiau plėstis ateizmui. 
Tokiems būtų labai pravartu dažniau 
apmąstyti Šv. Povilo žodžius apie 
tikrąją meilų kasdieniame gyvenime, 

t “Meilė tebūnie be veid
mainystės. Nekęsk!te pikto, laikyki
tės, to, kas gera. Mylėkite vienas 
kitą brolių meile. Būkite karšti 
dvasia, tarnaukite Viešpačiui. Buki
te kantrūs suspaudime, ištvermingi 
maldoje. Laiminkite tuos, kurie jus 
persekioja, laiminkite ir nekeikite. 
Niekam piktu už piktą neatsimokėkite” 
Rom., 12.9.

Sv. Tėvas, dabartinis popiežius 
Paulius VI, vasario mėn. pataria 
melstis, kad krikščionys, gyvendami 
pagal paminėtuosius Šv. Povilo žo
džius, taptų tikrais Dievo ir artimo 
meilės liudininkais ir apaštalais. 
Tokiu praktišku būdu (gyvendinta 
meilė yra pati geriausia priemonė ateiz
mo plėtrai sustabdyti. Kartu įsidėmė
kime, kad meilė nors ir nėra vienin
telė krikščioniškoji dorybė, vis tik 
nėra nei vienos tikros dorybės be 
meilės.

Praeityje buvo laikai, kada mūsų 
bendruomenės laikraščio _dalis buvo 
spausdinama angliškai (Austr. val-

kal-

spausdinama angliškai (Austr. 
džios parėdymu).

Dabar yra viskas lietuvių 
ba , nors dalis jaunimo jos jau nebe
supranta.

Ateityje J>us jau viskas angliškai, 
isskyrus maza^ dalį, skirta, pensinin
kams.

Do-Ver-us

Kokios pensijos 
Lietuvoje

1973 “Lietuvos 'Crtkio” Nr. 6 
aprašomas kolchozų narių ir že
mės ūkio darbininkų socialinis 
aprūpinimas pagal pensijų ir pa
šalpų įstatymą, pradedant 1935 
m. Pensijos ir pašalpos moka
mos pinig’aės iš Sovietų Sąjun
gos centrinio fondo. Nuo 1971 
sausio 1 minimalus senatvės 
pensijos dydis kolchozininkams 
yra 20 rb., o žemės ūkio darbi
ninkams ir tarnautojams — 45 
rb. mėnesiui. Jie dažniausiai ne
turi sodybinių sklypų. Ligi 1985 
maksimalinės pensijos kolcho- 
zininkams buvusios 102 rb. mė
nesiui. Kokios maksimalinės 
pensijos yra dabar, nepasaky
ta. Tačiau pensijų vidurkis 1972 
sausio 1 dienai buvo 25.51 rb., 
o 1973 sausio 1 dienai — 2S.6S 
rb. mėnesiui. (E.)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės 56 metu minėjimas Sydnejuje 
įvyks Vasario 16 - 17 dienomis.

Vasario 16 d. t šeštadienį, 6 vai. 
vakare, iškilmingas minėjimas Banks* 
town Civic Centre, mažojoj salėje. 
Paskaitą; skaitys p. V. Patašius, me* 
ninę dalį išpildys musų . poetų ir 
teatralu pasirodymai, moterų duetas, 
tautiniai šokiai, “Dainos” choras. 
Tikimasi, kad minėjime dalyvaus 
valdžios atstovai, parlamentarai ir 
kitų tautų bendruomenės pirmininkai.

Vasario 17 d. . sekmadienį, iškil
mingos pamaldos už tėvynę, 11.30 
vai rytą, Lidcombės bažnyčioje; 
gieda “Dainos” choras. Visos orga
nizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis.

Kviečiame visuomenę skaitlingai 
dalyvauti šioje šventėje, kurią švęsi* 
me jau 25*tą kartą Australijoje.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba
NEWCASTELIS

Nepriklausomybės Šventės minė
jimą rengia Apylinkės Valdyba šeš
tadienį, vasario 16 d., St. Peters 
salėje, Hamilton.

Humanitarinių Mokslų Magistras 
Algis Ivinskis laikys paskaitą. Po
nios Žibutė Kišonienė ir Marija 
Rimgaųdienė išstatys parodai tauti
nius išdirbinius bei papuošalus (juos
tas, gintarus ir t.t.) Salės dekoravi
mas p. Jūratės Ivinskienės. Vietinės 
meno pajėgos /sutelktos p. Z. Zaka
rauskienės ir , V. Nekrošiaus ? atliks 
meninę, dalį (tarp kitų pasirodymų ma
tysime naują tautinių šokių grupę).

Po minėjimo pobūvis ir Šokiai 
su mėgiamu šokių orkestru “The 
Cha-Chas”.

Šios šventės proga ABC radio 
stotys 2NC ir 2NA transliuos Lietuvos 
istorinę apžvalgą, ir lietuviškas plokš
teles.

Prašome iš anksto pakviesti 
toliau mokslus einantį jaunimą ir 
šiaip jaunąją kartą, draugus ir pa
žįstamus ir skaitlingai atsilankyti į 
šią didžią mūsų šventę.

Apylinkės Valdyba

PAMALDOS UZ TAUTA IR TĖVYNĘ 
VASARIO 16.

SYDNEY. Vasario 17 d. iškil
mingos pamaldos St. Joachim’s baž. 
Lidcombe. Pamaldose gieda “Dainos” 
choras, vad. Br. Kiverio: organizaci
jos kviečiamos su savo vėliavomis. 
£>v. Mišias ir Šv. Komunijas aukokim 
už Lietuvos laisvę.

CANBERRA. Vasario 17 d., mi
nint Vasario 16, pamaldos Canberros 
lietuviams naujoje Šv. Juozapo baž. 
O’Connor, 11.30 vai./kuriose giedos 
“Aušros” choras, vad. P. Dariaus.

NEWCASTLE. Vasario 16 d. pa
maldos Newcastle lietuviams įvyks 
vasario 24 d. Šv. Lauryno baž.,Broad- 
meadow 10 vai. Prieš pamaldas išpa
žintys. Gieda Newcastle choras,, vad. 
St. Žuko.

Kun. P. Butkus 
***

DISKUSIJŲ. POPIETĖ
S.m. vasario 10 d., sekmadienį, 

4 vai. p.p., Sydnejaus Lietuvių Klubo 
viršutinėj patalpoj rengiama diskusijų 
popietė tema: Lietuviškas švietimas 
ir auklėjimas dabartinėse sąlygose - 
šeima, mokykla, organizacijos.

Diskusijoms vadovaus p. Elena 
Jonaitienė. įžanginį žodį atskirais 
klausimas tars: Marina Cox, Bronius 
Genys ir Balys Barkus.

Kviečiami diskusijose dalyvauti 
tėvai, mokytojai ir visi, kurie domisi 
mūsų jaunimo lietuviškumu.

A.L.B. Syd. Apyl. Šviet. K tas.***
VASARIO 16 DIENA LATROBE 

VALLEY

Vasario 23., šeštadienį, 7.30 
punktualiai, Morwellio Town Hall 
mažojoje salėje A.L.B. Latrobe 
Valley Seniūnijos ruošiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo sukak
ties minėjimas, kuriame prašomi visi 
skaitlingai dalyvauti.

Po oficialiosos dalies ten pat 
vyks suneštinės vaišės.

Seniūnė.***
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KLUBO 
VALANDOS

S.m. vasario mėn. 9 dieną (šeštadienį) 7 vai. vak., p. Krauce- 
vicių sodyboje, 45 Hillcrest Ave., Greenačre^yra rengiamas Hobarte 
dalyvavusių Sydnejaus sportininkų

4.00 - 10.30 vai. vak.
4.00 • 12.00 vai. vak. 

12.00 • 1.00 vai. ryto. 
12.30 • 10.30 vai. vak.

§

-18 East Terrace, Banksfown 
TEL: 708 - 1414

Pirm. - Ketv.
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

Puikus 4 asmenų orkestras gros pagal jūsų, pageidavimus. 
Pirkdamas gėrimų! Didesniais kiekiais, nepamiršk paprašy
ti nuolaidos/
PADĖKA P. Adomas Laukaitis dovanojo klubui $24.00 

vertės paskolos lakštą; Dėkojame p. Laukai
čiui.

Prašome narius atkreipti dėmesį, kad nepilnamečius 
(žemiau 18 metų, ypač vaikus) galima atsivesti į klubo 
valgykla^ nario globoje tik valgyti. Valgykloje vienų vaikų 
palikti negalima.

PAGERBIMO B - B - Q ’

Be gerų kepsnių, šaltų gėrimų, linksmo pasišokimo, veiks ir 
įvairūs laimės žaidimai.

Kviečiami visi, dideli ir maži, sportininkų draugai ir rėmėjai.

Kovo” Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU! Sausio 15 d. Perthe lankėsi lais
vosios Ukrainos prezidentas

Dideli potvyniai QLD. ir N.S.W. 
padarė milžiniškus nuostolius gyven
tojams, išskandino šimtus tūkstančių 
avių ir bandos, sugriovė kelius ir 
tiltus, sugadino namus ir daugybę 
žmonių paliko varge. Nuostolių didumo 
dar negalima apskaičiuoti, įsteigti 
specialūs fondai padėti nukentėju* 
siems nuo potvynių. Neteko girdėtį 
kad būtų lietuvių nukentėję.***

Prasidėjo grybų sezonas; praeitą 
sekmadienį Oberono miškuose, 120 
mylių, nuo Sydnejaus, galėjai sutikti 
Juragius, Deikus su draugais, Dūdai* 
čius, Nijolę ir Kąstį Stašionius, Mige* 
vičienę ir Mauragienę su vaikaičiais 
visi gr;įžo grybų prisirinkę. Reikia 
manyti,žad buvo ir daugiau grybautojų 
nes _ta pačia kryptimi išvažiavo ir 
M. Šumskas su šeima. Oi, grybai 
grybaizjūs patieka mano, kas'jus ne
valgo z nieko neišmano.

***

Po Europą keliauja lietuviško 
N. gintaro paroda, kurioje yra išstatyta 

Livyckyj. Jo pagerbimui Pertho Ukrai- 600 eksponatų. Paroda daro gerą įs- 
niečių bendruomenė ir jų organizacijų Pu<iį ziurovams.^^^ 
atstovai suruošė jam specialius 
pietus grynai politinio pobūdžio pasi
kalbėjimui ir pakvietė svečiais keletą

Sydnejaus Lietuvių Klubas atrodo 
kaip meno galerija, daugybė dail. 
L. Urbono paveikslų iškabinta. Tai 
sudaro labai šilta nuotaika kiekvie
nam į klubą užėjusiam.

Adelaidės Lietuviu Žinios rašo 
(sausio 27 d.), kad 4šiais metais 
chorui Litųania sukanka 25 metąi, 
taip pat šiais metais Adelaidėje 
vyksta Lietuvių Dienos. Choras turės 
labai daug darbo. Visų džiaugsmui į
chorą grįžta dirigente sol. G. Vaši- Parlamentaru, keletą australų visuo- 
liauškienė~ prityrusi ir sėkmingai menės veikėjų ir tame tarpe lietuvių 
vadovavusi jau anksčiau chorui. Ji atstovą p. A. Statkų. Pietų metu pa

kartu su R. Kubiliute, pasidalinusios 
mokymo programą, sustiprins choro 
muzikinį apmokymą. Tuo būdu choras 
turės dvi dirigentes. Tikimasi,, pasta
tyti Br. Budriuno kantatą “Šviesos 
Keliu”, kuriai sutiko ^diriguoti pats 
kompozitorius, kuris iš JAV atvyks 
Australijon. ***

Galime pranešti, kad knyga apie 
Olego Truchano, žinomo Tasmanijoj 
lietuvio keliautojo ir gamtos mylėtojo, 
gyvenimą ir darbus numatyta išleisti 
š.m. pabaigoje, ir jau kovo mėn. bus 
atiduota spausdinti.

Sis leidinys ruošiamas jo draugų, 
į kurį norėta sudėti Truchano foto- 
gafijos - meno perlai, pareikalavo 
daugiau laiko, darbo ir lėšų, tačiau 
dabar, atrodo, jau yra visai prie 
pabaigos.

vergtųjų tautu atstovai nušvietė 
vargus ir kančias pavergtųjų tau tų x 
ypatingai Ukrainos ir Lietuvos; tuo 
labai įdomavosi dalyvavę australai.

***
Sydnejaus Apylinkės Valdyba 

siais metais Vasario 16 dieną ypatin
gai ruošiasi švęsti iškilmingai, pa
rinko puikią salę Bankstownez Civic 
Hall, ruošia įdomia, programa ir kvie
čia politikus - parlamentarus ir kita
taučių bendruomenių pirmininkus 
svečiais. Jauskime pareigą. visi daly
vauti.

Neatsilieka ir Newcastelio lie
tuviai,jie Vasario 16 d. taip pat ruošia 
dideles iškilmes su labai gera pro
grama ir aukštais svečiais. Linkime 
sėkmės.

PARDUODAMAS LIETUVIŠKAS 
GINTARAS

Kreiptis asmeniškai Tel: 30 4750 
anglų kalba.

Mr. J. Zaslavsky 
10/24 Moore St., 
Bondi, N.S.W. 2026.

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI!
Maloniai prašau grąžinti, kas pa-’ 

siskolino I ir II tomą Raštikio raštų, 
su a.a. mano vyro parašu V. Paragys. 
Tie raštai yra man sentementali at
mintis.

Dėkinga j. Paragienė

i M ŪSU

***

NIAGARA
RECEPTION LOUNGES

SU EUROPIEUŠKAIS PATIEKALAIS
VESTUVĖMS - PIETUMS - SUBUVIMAMS

Gali dalyvauti nuo 40 - 350 asmenų
Neribotas mašinoms pastatyti plotas

12 RESTWELL ST. BANKSTOWN

Užsakymus priima: Paul & Elena BIRKMANIS 
TELF: 709 - 3749,709 - 2018
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Ponia A.. Liubanskienė padova

nojo Sydnejaus Lietuvių Klubui lininį, 
rankšluostį su įaustu įrašu “Ginta
rinė Lietuva”. Rankluoštis gražiai 
puošia klubo patalpas.

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

"OUR HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis.
LEIDĖJAS: • ALB Krašto Valdyba 

| Adresas:
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Mafia Amerikoje atsispausdino 
suvaržytam gazolinui pirkti kuponus, 
tuo būdu.magazinas “Time” sako, kad 
gangsteriai bus geriau pasiruošę iš
gyventi naftos krize^kaip valdžia.***

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

ir "M.P.” Administracijos 
Box 4558 G.P.O. SYDNEY 
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Teko patirti,kad mūsų jaunuoliai 
P. Kabaila ir E. Karpavičius eismo 
nelaimėje sudaužė automobilius, bet 
patys laimingai išliko nesužeisti. 
Yra neišvengiamų aplinkybių, tačiau [ 
jaunuoliams ypatingai reikia būti 
atsargiems. Atsargumas padeda daug ■ 
kam išvengti nelaimių, Sveikiname 
mielus jaunuolius ^išlikusius sveikus.
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