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AR BUS
PAVOJINGIEJI VIDUR. RYTAI
Praeitų metų gegužės mėn., taigi 

dar prieš paskutinį Arabų — Izraelio 
karų JAV senatorius Fullbright 
pasisakė, kad JAV ar šiam kraštui 
artimieji kraštai, kai Iranas ir 
Izraelis, galėtų prievartos 
panaudojimu užimti naftingus 
Arabų kraštus. JAV administracija 
tuojau po to paskelbė, kad ji 

neremia tokios nuomonės. Tačiau 
tada naftos klausimas nebuvo 
aktualus, nes Vakarai neturėjo jokių 
sunkumų dėl naftos gavimo ar dėl 
naftos Arabų išpučiamos kainos.

Š.m. rugsėjo m. JAV prez. Fordas 
tačiau savo kalboje Detroite pasakė, 
kad Arabų naftos strategija gali 
turėti katastrofiškų pasėkų. 
Nepriklausomi kraštai, - pasak jo, 
negali paklusti diktatams, kada 
dirbtiniu būdu norima sunaikinti 
pasaulinės prekybos pastatą. Ir 
Vakarų Vokietijos finansų 
ministeris irgi įspėjo, kad 
pramoninės valstybės gali būti 
pastumtos prie ginklo karo žygiui 
prieš naftos gamintojus. 
Beviltiškoje padėtyje, grėsmėje jų 
gerbūviui ir demokratinėms 
santvarkoms tos tautos gali ryžtis 
imtis labai griežtų priemonių.

irano šacnas, sako, Kad tokie 
grąsinimai nėra realūs. Bet yra daug 
įvykių, kada desperacijoje buvo 
imtasi žiaurių žygių. Prisiminkime 
pavyzdžiui tik vieną jų, būtent 
Japonų užpuolimą amerikoniško 
Pearl Harbouro. Iranas dabar, 
žinoma, konflikto atveju Amerikai 
nepadės,, bet Izraelis yra kitokioje 
padėty. JAV gynybos sekretorius 
James Schlesingeris yra kietas 
Fordo vadovybėje. Jis įsakė

Čia spausdiname p. V. Bukevičiaus, A.L.B. Tarybos pirmininko, 
memorandumą pasiųstą J.A.V. Prezidentui Gerald’ui Ford’ui. V. 
Bukevičius pasiuntė ir kitą memorandumą Kurt’ui Waldheim’ui, Jungtinių 
Tautų Generaliniam Sekretoriui, dėl Australijos Užsienio Reikalų 
ministerio D.R. Willesee kandidatūros į J.T. Generalinio sekretoriaus 
postą. Red.
Mr. Gerald Ford, V. Bukevičius
The President The President of the Council
of the United States of America. of the Lithuanian Community
White House, in Australia.
Washington, D.C. 75 Kent St., Epping, N.S.W.
U.S.A. —- 2121, Australia.

10th November, 1974
Mr. President,

On behalf of 10,000 Lithuanians residing in Australia and in the event of 
your forthcoming meeting with Mr. L.I. Brezhnev, General Secretary of the 
Communist Party of the Soviet Union, I ask you, Sir, to maintain the 
present policy of the United States regarding the Baltic States, Lithuania, 
Latvia and Estonia, by not recognising the de jure incorporation of the 
Baltic States into the Soviet Union.

As you are aware, the incorporation of the Baltic States into the Soviet 
Union was agreed upon in a secret protocol between Molotov and 
Ribbentrop on the 23rd of August 1939. and executed in June 1940 by the 
Red Army which occupied our countries and suppressed all democratic 
rights and freedom; and now, 34 years after, the passage of time cannot 
transform this international crime into a legally acceptable situation.

There are approximately 1,000,000 American citizens of Lithuanian 
descent and I am quite sure that they have made their representations with 
you concerning this matter — I am appealing to you, Sir, on behalf of 
Australian citizens of Lithuanian descent — do not withdraw the moral 
supoort of our peoples in Lithuania and in the other Baltic States, Latvia 
and Estonia, do not succumb to the pressures of detente, and please 
maintain a democratic principle for any man, white or coloured, to be free 
to choose his own destiny.

I hope to hear from you the confirmation of my expectations.
Yours faithfully, y. Bukevičius

KARAS?
įvykdyti stambius ginklų 
pristatymus Izraeliui. Be to, 
Amerika, formuoja tris specialius 
Ranžerų batalijonus, kurie skubos 
keliu gali būti pristatyti į įkaitintas 
sritis. “New York Times” pritaria, 
kad ranžerių batalijonai reikalingi, 
kada Amerika vis dar yra 
priklausoma žaliavų iš tokių kraštų, 
kurie yra draugais, bet staigiai gali 
pasidaryti priešais.

Kada Arabų kraštai po paskutinio 
Arabų viršūnių suvažiavimo Moroke 
didina savo pasiruošimą paimti 
Izraelį už gerklės, kuris nęsfruąsiat 
be nieko pasitraukti iš visų arabiškų 
žemių ir kada konflikto liga įgauna 
dar rimtesnę padėtį, nes Izraelis 
grąsina pirmas pradėti karą, 
užbėgant Arabams už akių, Vidur. 
Rytų padėtis yra labai pavojinga. 
Jei tik bekryptų į didesnę 
nesantaiką,'Amerika pirmoje eilėje 
pajustų pasėkas: Arabų boikotą ir 
naftos nutraukimą, nes yra Izraelio 
rėmėja — sąjungininkė. Jos 
žymesnis įsivėlimas į konfliktą yra 
galimas. Naujo trečio pasaulinio 
karo galimumai tada gali pasidaryti 
realūs, ypatingai, kad Irano šachas 
ir kt. arabų vadai galvoja, jog 
Sovietai turėtų stoti arabų pusėje. 
Nėra garantijos, kad Sovietai ginklu 
neįsikištų panašiai, kaip jie 
kapituliavo savo laiku dėl Kubos ir 
toleravo, kad JAV bombardavo 
Šiaurės Vietnamą ir užblokavo 
Haiphongo ir kt. uostus. Dar nebuvo 
aišku, ar Amerikos valst. 
sekretoriaus dr. Kissingerio skubūs 
atsilankymai į visą eilę Arabų 
kraštų, Izraelį ir kt. sumažins 
paskutinio meto pakilusį karštį jų 
santykiuose? ( „t

PRIEŠ 6 METUS ADELAIDĖJE L.D. ŠVENTĖJE ŠOKA JAUNIMAS

ateivi u problemos
A. Zubras

Iki II-jo Pasaulinio karo pabaigos 
Australija ne britų kilmės (su 
išimtimi airiams) žmogui buvo 
beveik neįžengiamas kraštas. Išimtis 
kelius kartus daryta sezoniniams 
darbininkams, kurių dalis, pav. 
kiniečiai, yra užsilikę.

Su nauja vietinės valdžios politika 
tapo atidartos durys ir kitų tautų 
ateiviams. Tačiau pokario 
imigrantai, tarp jų ir lietuviai, rado 
čia svetimiesiems labai 
atsitvėrusią aplinką. Ilgus metus

SVEIKINAME BROLIUS 
LATVIUS ŠVENČIANČIUS SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 56 - SIUS 

METUS
Ta proga mes linkime latviams 

ryžtis naujiems žygiams ir su 
pasitikėjimu žvelgti į naujos 
nepriklausomybės aušrą.

Istorinė raida mūsų tautas buvo 
ilgam išskyrusi ir mes mažai vieni 
kitus pažindami besirūpinome mūsų 
tautų bendru likimu. Laiko 
momentas reikalauja, kad mes 
suartėtume savo dvasia, savo 
kultūromis kaip ir krauju. 
Gyvybiniai ir geopolitiniai tautų 
interesai mus glaudina ir mes 
turime dėti pastangų suartėti.

***
SOLŽENICINAS SMERKIA 

WHITLAMĄ
Neseniai Šveicarijoje Solženicinas 

turėjo spaudos konferenciją su 
pasaulio žurnalistais, kur jis 
smarkiai kritikavo Australijos 
Ministerio Pirmininko pripažinimą 
de jure Baltijos Kraštų Sovietų 
Rusijai. Toks Australijos 
vyriausybės pareiškimas yra lygus 
pripažinimui to brutalumo, kuris yra 
vykdomas tuose okupotuose 
kraštuose.

***
JAV ARMIJOJE DAUGUMA 

NEGRŲ
Žiniomis iš Washingtono, negrų 

JAV armijoje yra apie 21% visų 
karių. Prieš 4 metus tebuvo 14%. 
JAV negrų gyventojų yra 11%.

*** 

“Balts” ar “New Australian 
sąvokos bei žodžiai australų lesikone 
turėjo pažeminantį atspalvį. 
Šiandien tas per apsipratimą yra 
beveik įveikta, bet didesnis ar 
mažesnis socialinis atsitvėrimas nuo 
naujųjų ateivių tebejaučiamas. 
Diskriminacijos buvo ir 
darbovietėse. Ji nyksta, ilgesnį laiką 
išliekant vienoje ir toje pačioje 
darbovietėje ar visiškai apvaldant 
anglų kalbą. Arčiausiai, bent 
viešajame bendravime, pritampa tie 
ateiviai, kurie dirbtinai ar iš tikrųjų 
pasisavina australų pomėgius: jųjų 
futbolą, golfą ar kriketą, arklių 
lenktynes, apskritai dėmesį sportui, 
kurie darbo metu ar po darbo 
užsuka į smuklę stiklui alaus. 
Unijos, tenka pripažinti, ateivių 
neskiria ir traktuoja lygiai. 
Greičiausiai dėl to, kad jų dabar 
daug, ir susimoka nario mokestį. 
Svetimumas ir artumas socialinėje 

psichologijoje pažįstamas 
dėsnis svetimumas atstumia. 
Labiausiai ir ryškiausiai atstumia 
spalva. Toliau seka kalbos, religijos, 
gyvenimo būdo, aprangos ir 
apskritai elgsenos skirtybės. Ir kuo 
tos skirtybės didesnės, tuo 
svetimumas ryškesnis. Net ir gerai 
anglų kalbą apvaldę sunkiai 
pritampa australų bendruomenėje, 
kol laikosi savo papročių, kol skiriasi 
savo gyvenimo stiliumi.

Beveik taisyklė, 
kad baltųjų klubuose ir šiaip 
artimesnių draugų būreliuose 
nesutiksi spalvuotųjų. Kartais 
priklysta koks kitaodis akademikas 
— tai paįvairinimui ar dėl smalsumo.

Svetimumo reiškinį pastebime ir 
tarp savųjų. Jei kurio nors mūsiškio 
gyvenimo būdas labai skiriasi, jo 
vengiame, neįsileidžiame gyventi į 
savo namus. Draugaujame su tais, 
kurių pažiūros mums artimos, 
galvojimo būdas panašus, kurių 
jausminės reakcijos artimesnės 
mums. Artumas tat apjungia. 
Natūraliausias artumas tai kraujo 
giminystė. Bet ir jos neištenka, jei 
visa elgsena ar pažiūros skiriasi. 
Visi žinome pavyzdžių, kai 
atmetamas brolis ar sesuo, kai 
sakoma: “Nieko bendro su juo ar ja 
neturiu”. (Nuteltt jį6 pusi.)
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KAI REIKIA SUDIEV SAKYTI...

Labai dažnai būna liūdna,kai rei
kia atsisveikinti su mielu draugu ar 
su įprastu darbu, kurį mylėjai ir 
kuri tebemyli. Ir man dabar liūdna 
kai po sunkaus bet mielo darbo 
sakau sudiev savo mieliems “M.P.” 
bendradarbiams , skaitytojams ir 
visiems tiems, kurie man padėjo šį 
sunkų darbą dirbti. Dar labiau 
liūdna;kai nežinau kam palikti savo 
darbą, kai negaliu Jums, mieli 
skaitytojai, pristatyti naujo 
redaktoriaus ir todėl esu priverstas 
iki ALB Tarybos suvažiavimo šį 
darbą tęsti, kad nenuvilčiau “M.P.” 
skaitytojų. Liūdna dar ir dėl to, kad 
nepajėgiau per keturius metus 
užgesinti kerštu degančių aistrų ir 
destrukstyvinio darbo, , kurį veda 
įvairūs ekstremistai, jie trepsi 
kojomis ir kelia dulkes,nuo kurių jau 
sunku kvėpuoti ir akys ima ašaroti.

Nepasisekusia savo misiją skaitau 
dar ir dėl to, kad iš 7 Australijoje 
gyvenančių kunigų nė vienas su 
“M.P.” nebendradarbiauja, nerašo, 
tarsi Bendruomenės laikraštis būtų 
ne jų. Tas pats yra ir su pačia 
Bendruomene, kunigai joje 
nedalyvauja, ir šių metų naujoje 
ALB Taryboje jų neturime nė vieno. 
Vadinasi, ir toliau bus oficialūs 
dviejų bendruomenių santykiai,tarsi 
būtume karo stovyje. Tokia padėtis 
yra nenormali ir ji reikalinga 
revizijos ir gilesnio išsiaiškinimo. 
Kodėl kunigai boikotuoja 
bendruomenę ir “M.P.” man yra 
nesuprantama. Jų pasyvus 
laikymasis Bendruomenės atžvilgiu 
yra pretekstas dešiniesiems ir 
kairiesiems ekstremistams 
nepripažinti Bendruomenės 
autoriteto, Garbės teismų, niekinti 
kitų darbą ir aukas. Moralinė ir 
teisinė padėtis reikalauja, kad visi 
būtume viename junginyje, nes visi 
esame tos pačios tautos vaikai.

Kas man pavyko ir kas nepavyko 
Jūs, mieli skaitytojai, gerai žinote ir 
man čia nereikia apie tai daugiau 
kalbėti. Aš čia, norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti tiems, kurie su manim 
bendradarbiavo savo rašiniais, 
patarimais, teikdami moralinę ir 
kitokią pagalbą. Ypač čia noriu 
prisiminti Anitą Matukevičienę, 
Vincą Kazoką, Izidorių Jonaitį 
Juozą Ramanauską, Juozą Slavėną 
ir Bronių Stašionį. Negaliu užmiršti 
ir tų, kurie man darė “kiaulystes”, 
rašė grasinančius laiškus, skundė, 
šmeižė, niekino ir kitokiais būdais 
ieškojo ir tebeieško priekabių-Bet 
šia liūdna proga ir jiems norėčiau 
pasiūlyti taiką ir užmiršti kas buvo 
negera. Esame tokioje liūdnoje 
padėtyje kad peštis tarp savęs yra 
lygu norui savižudybę įvykdyti.

Ta pačia proga noriu padėkoti 
spaustuvės vajaus aukotojams, 
kurie išgirdo šauksmą ir atėjo laiku į 
pagalbą. Padarėte didelį darbą, 
garbė Jums, tai aukos, kurios švies 
ilgąlaiką ant tėvynės aukuro, tai 
ginklas su kuriuo vesime kovą už 
savo tautos egzistenciją, tai 
priemonė išlikti lietuviu!

a m

A. Zubras atsiuntė “M.P.” Kalėdų 
dovanėlę $20.00 pagerinimui 
popierio. Šia jo dovanėle bus 
pagerinti “M.P.’ prieškalėdiniai ir 
Kalėdinis “M.P.” numeris. Ačiū už 
gražią dovanėlę.

Red.
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LIETUVIŲ 
DIENOS 

ADELAIDĖJE
PASIKALBĖJIMAS SU SPORTO 

ŠVENTĖS VADOVU P. A.
SKIP ARIU

Sporto Šventė Adelaidėje bus 
viena iš didžiųjų renginių 
LIETUVIŲ DIENŲ rėmuose. Jūsų 
korespondentas aplankė Sporto 
Šventės vadovą p. Skiparį, kuris 
mielai sutiko atsakyti į keletą čia 
pateikiamų klausimų.

AR NEBUVO SPORTO 
ŠVENČIŲ DAUGIAU NEGU 
LIETUVIŲ DIENŲ SURUOŠTA 
AUSTRALIJOJE?

Buvo. Juk pirmoji Sporto Šventė, 
kuri įvyko Melbourne, buvo 
suruošta jau 1949 m., kai apie Liet. 
Bendruomenę dar nebuvo nei 
kalbos. Šiais metais įvykstančioji 
Sporto Šventė Adelaidėje iš eilės 
yra jau 25-ji, tąigi jubiliejinė.

KAS ORGANIZUOJA ŠIĄ 
SPORTO ŠVENTŲ?

Kaip ir visas kitas buvusias 
oficialiai organizuoja ALFAS, bet 
techniškąjį šventės darbą atlieka tas 
sporto Klubas, kurio vietovėje 
Sporto šventė vyksta. Šiuo atveju 
dabar Sporto Šventės šeimininkas ir 
praktiškas rengėjas yra Sporto 
Klubas “Vytis” Adelaidėje.

AR VISI SPOJRTO KLUBAI 
DALYVAUS ŠIOJE SPORTO 
ŠVENTĖJE? IR KIEK TIKITĖS 
SULAUKTI SPORTININKŲ?

Iki šiol turimomis žiniomis visi. 
Laukiame apie 300 sportininkų.

VYRŲ KREPŠINIS BUS BENE 
POPULIARIAUSIOS ŽAIDYNĖS. 
JŪSŲ NUOMONE KOKIOS 
KOMANDOS BUS STIPRIAUSI

“MŪSŲ PASTOGĖS” 
REDAKTORIŲ 

ATSISVEIKINANT
Po ketverių-metų darbo “M.P.” 

redaktorius dr. A. Mauragis 
atsistatydino iš savo pareigų nuo 
š.m. gruodžio mėn. 1 d.

Dr. Mauragis perėmė “M.P.” 
redagavimą pačiu sunkiausiu metu 
laikraščiui, leidėjams ir 
bendruomenei. Nežiūrėdamas 
įvairiausių ir gausių pasitaikiusių 
kliūčių, jis kantriai vežė vienas iš 
sunkiausių vežimų mųsų 
bendruomenės gyvenime.
Į redaktoriaus darbą dr. Mauragis 
įdėjo daug širdies, daug pastangų ir 
labai daug pasišventimo. Todėl tik 
šiais mastais turi būti matuojamas ir 
vertinamas jo padarytas darbas.

Savo redagavimo laikotarpyje, dr. 
Mauragis kartais turėjo išgirsti 
neteisingų priekaištų, patirti 
nesupratimo, dažnai jaustis 
neįvertintas, o kartais galvoti, kad 
kas nors sąmoningai stengiasi jį ir jo 
redaguojamą laikraštį sujuodinti. 
Bet taip atsitinka kiekvienam 
visuomeninį darbą dirbančiam. Ir 
tik vėliau, žiūrėdami - į nuveiktus 
darbus praeities perspektyvoje, 
sugebam teisingai įvertinti, 
suprasti, na ir dažnai susigėsti, kad 
nematėm, kai tam buvo laikas.

A.L.B. Krašto Valdyba giliai 
apgailestauja dr. Mauragio 
pasitraukimą. Atsisveikindami 
dėkojame jam už taip nuoširdžiai 
atliktą darbą, ats prašom jeigu 
kartais kas nors, kur nors ne taip 
išėjo ir linkime geriausios kloties 
gyvenime. Drauge prašome likti 
nuolatiniu ir nuoširdžiu “M.P.” 
bendradarbiu.

A.L.B. Krašto Valdyba

P.S. Nežiūrint savo oficialaus 
pasitraukimo iš pareigų dr. 
Mauragis malonia; sutiko 
suredaguoti 1974 m. gruodžio mėn. 
“M.P.” . numerius. ‘

***

VARŽOVAI DĖL PIRMOS 
VIETOS?

Atrodo, kad dėl pirmos vietos 
teks rungtis Geelongui su 
Melbournu.

KOKIOS SPORTO ŠAKOS BUS 
ATSTOVAUJAMOS ŠIOJE 
SPORTO ŠVENTĖJE?

Krepšinis — Vyrų, moterų ir 
jaunių, Tinklinis — vyrų ir moterų, 
Lauko Tenisas — vyrų ir moterų, 
Stalo Tenisas — vyrų, moterų ir 
jaunių, Sąaushas — vyrų ir moterų, 
Golfas — vyrų ir moterų, Šachmatai
— vyrų.

AR PAKANKAMAI 
ATSIRANDA JAUNO
PRIEAUGLIO PAKEISTI 
SENSTANČIUS SPORTININKUS?

Čia galiu kalbėti tik apie savo 
klubą. Prieauglio galėtų būti ir 
daugiau, tačiau padėtis šiuo atveju 
yra dar patenkinama. Būtų gera, 
kad tėvai dėtų daugiau pastangų 
paskatinti vaikus žaisti lietuviškame 
sporto klube, o ne pas 
svetimtaučius.

AR JAUČIAMAS
ENTUZIAZMAS ADELAIDIŠKIŲ 
IR KITŲ KOLONIJŲ 
SPORTININKŲ TARPE 
BESIRENGIANT ŠIAI SPORTO 
ŠVENTEI?

Kaip ir visuomet, taip ir dabar 
prieš Sporto Šventę, entuziazmas 
pastebimas sportininkų tarpe. Čia 
kalbu apie adelaidiškius, bet manau, 
kad tas pat yra ir kituose klubuose.

AR SPORTINĖ VEIKLA 
PRISIDEDA PRIE LIETUVYBĖS 
IŠLAIKYMO?

Taip. Jau vien dėl to, kad 
jaunimas žaisdamas lietuviškame 
klube tuo pačiu jau sulaikomas nuo 
dalyvavimo svetimtaučių Klubuose, 
kur jo lietuviškumas tikrai greitai 
ištirptų. Beto, kiek įmanoma 
stengiamės palaikyti lietuvišką 
kalbą žaidynių metu, nors tas 
nevisada 100% pasiseka.

KOKIŲ SUNKUMŲ TURI 
SPORTUOJANTIS JAUNIMAS IR 
KAS GALĖTŲ PADĖTI TUOS 
SUNKUMUS NUGALĖTI?

Kalbėsiu tik apie Adelaidės 
sportininkus. Pas mus jie turi geras 
sąlygas sportuoti. Materialinių 
sunkumų neturime. Ko labiausiai 
trūksta, tai moralinės paramos iš 
publikos pusės. Sakysime 
lošia mūsų vyrai ar merginos prieš 
svetimtaučius, sušilę išprakaitavę ir 
nei vieno tautiečio nėra sporto 
salėje, kuris vienokiu ar kitokiu 
būdu palaikytų jų moralę, paremtų 
jų pastangas ir tą jaučia už mūsų 
spalvas kovoją sportininkai.

REIKĖS DAUG DOVANŲ: 
TAURIŲ — TROFĖJŲ. KAS VISA 
TAI PARŪPINS?

Komandinių žaidynių laimėtojams 
yra įteikiamos pereinamos dovanos
— taurės. Kiek žinau jų užteks kiek 
dabar yra. Problema iškyla dėl 
dovanų ar trofėjų individualių 
žaidynių laimėtojams. Tuo turi 
pasirūpinti mūsų Klubas. 
Kreipiamės tuo reikalu į 
organizacijas, kad paremtų. Iki šiol 
esame gavę pasižadėjimų iš šių 
organizacijų: Iš Ramovėnų, iš 
Moterų Sekcijos,, iš Katalikių 

Moterų Draugijos ir dar iš keleto 
privačių asmenų. Jei dar truks, tai 
Klubas “Vytis” turės'iš savo lėšų 
taures ar dovanas parūpinti.

KOKS BUTU JŪSŲ KAIP 
SPORTO VADOVO
DIDŽIAUSIAS PAGEIDAVIMAS 
ŠIĄ SPORTO ŠVENTŲ 
RENGIANT?

Pageidaučiau, kad ši sporto 
šventė praeitų sklandžiai, 
sportiškoje nuotaikoje, kad 
tautiečiai suprastų jog čia žais jų 
vaikai ir savo atsilankymu juos 
morališkai paremtų ir kad šis 
jubiliejinis sportininkų sąskrydis 
daugiau suartintų jaunus 
sportininkus, kad jų tarpe 
išsivystytų netik sportinė bet ir 
privati draugystė, kuri veda į 
lietuviškų šeimų sukūrimą.

Ačiū, p. Skiparai, ir iki pasimaty
mo Sporto Šventėje.

J.V.***
KUR DINGO RUSŲ

DIPLOMATINIAI KURJERIAI?
Du sovietų kurjeriai, atsisakę 

leisti jų bagažų normalų saugumo 
patikrinimą, buvo sutrukdyti 
naudotis tarptautinio susisiekimo 
lėktuvais. Sovietų konsulato 
atstovai ištisas valandas vedė ’ 
pasitarimus su Australijos užs. 
reikalų ministerijos pareigūnais, su 
lėktuvų susisiekimo policija ir kit. 
Bet pasitarimai buvo nesėkmingi, 
kurjeriai turėjo grįžti atgal į 
viešbutį. Rusų konsulas Mr. 
Sevčenko pareiškė, kad jis incidentą 
laiko rimtu, nes tas liečia pažeidimą 
teisių, kuriomis naudojasi 
tarptautiniai diplomatai.

Užsienių reikalų ministerijos 
kalbėtojas betgi pareiškė, kad 
kurjeriams nebus teikiamas 
ypatingas traktavimas. Tarpt, 
kurjeriai paprastai nebūna ginkluoti 
ir neatsisako normalaus saugumo 
patikrinimo. Kiekvienam diplomatui 
visame pasaulyje taikomi tokie pat 
reikalavimai, tarp kita ko, ir 
australų diplomatams Maskvoje. 
Netikrinami tik specialūs krepšiai.

Vėliau buvo pranešta, kad abu 
kurjeriai išvyko Tailand lėktuvu į 
Bangkoką. Šį lėktuvų ; linija netaiko 
tokių griežtų saugumo reikalavimų. 
Bet iš Bangoko pranešė, kad tame 
lėktuve, kuriame turėjo būti rusų 
kurjeriai, sąrašuose jų pavardžių 
nebuvo, taigi jie tuo lėktuvu 
neatskridę. Ir rusų ambasada 
Bangoke patvirtino, kad neturinti 
apie tuos kurjerius žinių. Lėktuvas, 
skrisdamas į Bangkoką , buvo 
sustojęs Singapore. Tailand lėktuvų 
bendrovės pareigūnai atsisakė duoti 
žinių, kad kurjeriai buvę lėktuve. 
Rusų ambasada Singapūre irgi 
nedavė jokių paaiškinimų.***

RUSAI IR KINAI
Žiniomis iš Maskvos, švenčiant 

Kirgizijos 50 m. sovietinio valdymo 
sukaktį, sostinėj Frunzės mieste 
įvyko didelis sovietų karinių pajėgų 
paradas, kuriame dalyvavo sunkioji 
artilerija, tankai, raketos. Paradą 
priėmė ir Sovietų Sąjungos min. 
pirmininkas Kosyginas.

Kirgizija turi apie 600 mylių 
bendrą sieną su Kinija.'

Švenčiant 57-sias spalio 
revoliucijos sukaktuves (lapkričio 7 
d.), Kinija savo sveikinime pareiškė 
esanti pasirengusi tartis su Sov. 
Sąjunga dėl nepuolimo pakto 
sudarymo. Tokį paktą sudarant, abi 
šalys turėtų atitraukti savo karines 
pajėgas nuo ginčytinų teritorijos 
sričių.

Tokios sutarties sudarymą 
sovietai buvo pasiūlę Kinijai prieš 
porą savaičių kai Kinija šventė savo 
25 metų jubiliejų.

Užsienių politiniuose sluoksniuose 
pabrėžiama, kad Kinijos pasiūlymas 
galįs turėti didesnės reikšmės 
politinių pasikeitimų.

*♦*
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VADŲ BEIEŠKANT
Perskaičius p. Žemkalnio 

straipsni šia antrašte “Mūsų 
Pastogės” 42-ame numeryje spalio 
mėn. 12 d. laidoje, man kilo 
klausimas, kodėl šis reikalas yra 
gvildenamas tokioje savotiškoje 
formoje.

Tariamieji klausimai ar 
pageidavimai yra statomi visiškai 
neatsižvelgiant, o gal teisingiau 
pasakius nepaisant dabartinio 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Statuto, kandidatų į Krašto 
Valdybą siūlymo laiką.

Mano nuomone p. Žemklanio 
pasisakyme ar pageidavime yra 
aktualių temų , kurioms kandidatų 
pasisakymas būtų, naudingas 
kelrodis mūsų išrinktiesiems Krašto 
Tarybos atstovams atliekant mūsų 
įgaliavimus išrinkti tinkamą Krašto 
Valdybą. Tačiau yra taip pat iškelta 
klausimų, kurie nėra reikalingi 
jiems suteikto dėmesio. Šią savo 
nuomonę stengsiuos pateisinti 
truputį vėliau, paliesdamas nors ir 
trumpai iškeltus klausimus atskirai.

Pageidauti “tariamųjų” kandidatų 
pasisakymo bet kokiais klausimais 
prieš suvažiavimą, dabartinio 
statuto ribose, aš skaitau visiškai 
beprasmišku. Minėtame straipsnyje 
yra pamiršta ar tiesiog neatkreipta 
dėmesio į faktą, kad pilno kandidatų 
sąrašo į Krašto Valdybą niekas 
nežino ir negali žinoti. Kandidatai 
gali būti siūlomi raštu ar žodžiu iki 
pat suvažiavimo dienos ir net 
rinkimų dieną. Gi kandidatu turi 
teisę būti bet kuris bendruomenės 
narys,turįs pilną balsavimo teisę. 
Šitokių atveju reikalavimas 
kandidatam pasisakyti jeigu jau 
tokių yra, būtų labai netikslu ir 
visiškai nenormalus demokratinis 
procesas, kaip p. Žemkalnis tvirtina.

Jeigu yra noras ir pageidavimas 
išgirsti siūlomų kandidatų 
pasisakymus prieš rinkimus 
spaudoje, tai dabartinėje situacijoje, 
mano nuomone yra tiktai vienas 
logiškas kelias, būtent: pasiūlyti kad 
ateičiai statutas būtu pakeistas, 
liečiant kandidatus į Krašto 
Valdybą. Pavyzdžiui, kandidatai gali 
būti siūlomi iki rugsėjo pabaigos, 
suvažiavimo metais. Tokiu būdu 
lieka virš dviejų su puse mėnesio 
laikotarpis, kuriame
kandidatuojančių sąrašas gali būti 
paskelbtas ir tie kandidatai turėtų 
pakankamai laiko pasisakyti per 
mūsų spaudą bet kokiais Krašto 
Valdybos veiklos klausimais. Tačiau 
aš nemanau, kad būtų galima 
pareikalauti kiekvieną kandidatą 
pasisakyti vien tik specialiai 
nustatytais klausimais. Pirmoje 
vietoje man kyla abejonės kas gali 
būti pakankamai kvalifikuotas 
nustatyti klausimų temą. Antra 
vertus, aš abejoju kad nustatymas 
temų kandidatui prisistatyti save 
rinkiminėje platformoje yra 
normalus demokratinis procesas.

Dabar norėčiau trumpai atkreipti 
dėmesį į straipsnyje suminėtus 
klausimus,kuriais buvo pageidauta 
kad “tariamieji” kandidatai 
pasisakytų.

1. Jaunimo ir bendruomenės 
darban pritraukimo metodika?

Labai aktualus klausimas ir yra 
vertas diskusijos bei pasisakymo, 
nes į šį reikalą turėtų būti 
kreipiamas didelis dėmesys.

2. Dalinas anglų kalbos 
naudojimas bendruomenės 
parengimuose ir spaudoje.

Skaitau visiškai ne vietoje 
statomu klausimu, nes šis reikalas 
nėra Krašto Valdybos 
kompetencijoje. Naudojimas ar 
nenaudojimas anglų kalbos,

ypatingai spaudoje, yra nustatoma 
Krašto Tarybos suvažiavimo metu. 
Krašto Valdyba yra tikrai 
vykdytoja.

3. Bendruomenės laikraščio 
redegavimas.

Labai svarbus klausimas, tačiau 
nepaprastai diriguojamas sąlygų. 
Kurios bendrai imant būtų: 
suradimas tinkamo asmens, 
tinkamoje vietoje ir prieinamu 
finansiniu susitarimu esamai 
laikraščio finansinei padėčiai.

4. Politinės linijos laikymosi kartu 
su viena iš Australijos partijų vertė.

Man atrodo visiškai aiškus 
reikalas. Laikytis reikalinga prie 
mūsų reikalam palankios partijos, 
išnaudojant laiko momentus ir 
atsiradusias situacijas.

Mūsų jaunimo dalyvavimas 
Jaunimo Kongrese Brazilijoje 
sekančiais metais. Nemanau kad 
klausimas yra tiesioginiai surištas 
su Krašto Valdyba tačiau gana 
aktualus. .Dalyvavimą skaitau 
būtinu, nes tokie suvažiavimai 
duoda progos jaunimui platesniu 
mastu pasikeisti idėjomis, 
problemomis, metodika ir 1.1, jų 
darbuose ir užsimojimuose. Tačiau 
yra mūsų visų pareiga išrinkti 
tinkamus kandidatus. Beto 
pasiruošimas kongresui suaktyvina 
vietinę jaunimo veiklą.

6. Pažiūra į kontraversinius 
klausimus ir nebijojimas jų disku
tuoti.

Labai platus ir nevisiškai aiškus 
klausimas. Kas nustato kas yra 
kontraversinis klausimas? Kokia 
tema? ir t.t. Nėra visiškai aišku ko 
norima šituo klausimu išgirsti ir ko 
norima atsiekti.

7. Kandidato asmeniškos 
kvalifikacijos.

Man atrodo, kad normaliai imant, 
kandidatuojantys yra pakankamai 
žinomi ir įrodę savo nusistatymus 
bei sugebėjimus praeities veikloje. 
Todėl aš tikiu, kad ir šį kartą Krašto 
Tarybos atstovai galės pilnai 

kandidatus įvertinti ir atiduoti savo 
balsus už jų nuomone tinkamiausius 
asmenis. Šį mandatą mes jau davėm 
savo pavienių bendruomenių 
išrinktiem Krašto Tarybos 
atstovam.

Aš pilnai pasitikiu Krašto 
Tarybos atstovais ir be abejonės 
tikiu kaip ir p. Žemkalnis, kad jie 
atliks savo pareigą išrinkdami 
tinkamiausią Krašto Valdybą iš 
kandidatuojančių asmenų. Tačiau aš 
nesutinku su išvedžiojimais, p. 
Žemkalnio straipsnio paskutiniame 
paragrafe, reikalauti informacijos 
bei pasisakymų iš kandidatų .kurių 
skaičiaus bei asmenų mes faktinai 
nežinom ir nežinosim pilnai iki pat 
suvažiavimo dienos. Todėl 
reikalavimas informacijos iš tų 
“tariamų” kandidatų idant sukeltų 
kontraversijų bei diskusijų ir 
teigimas,kad jų trūkumo išvadoje 
sukelia didelėje bendruomenės 
dalyje apatiją ir merdėjimą, mano 
nuomonė yra visiškai ne vietoje 
dabartinio Lietuvių Bendruomenės 
Statuto ribose.

A.Šimkus
**♦

A. t A. MARIAI VOLKIENEI
mirus, ilgamečiui Liet. Klubo nariui ir steigėjui inž. N. Volkui 
reiškiame gilią užuojautą.

PAŽYMĖTA SUKAKTIS
Dažnai švenčiame gimtadienius 

savo šeimos narių, draugų bei 
pažįstamų. Vieniems gimimo diena 
tėra proga pasilinksminti ir 
pasivaišinti savo draugų rately. 
Daug kam ši šventė yra tik 
prisidėjimas dar vienų metų prie 
nugyvento amžiaus, kuris gal buvo 
daugiau uždaras, asmeniškas, 
nepalikęs įsidėmėtinų pėdsakų 
viešajame gyvenime. Tačiau yra 
žmonių, kurie iš šio uždarumo yra 
prasiveržę ir išėję į platesnį 
visuomeninį vieškelį ir atkreiptę ne 
vieno sutikto praeivio dėmesį savo 
atliktais įsipareigojimais ir 
užsiangažavmu artimo ir tautos 
tarnyboje.

Priešių pastarųjų priskirtina ir 
neseniai savo brandaus 60 m. 
amžiaus sukaktį artimųjų būrely at
šventęs adelaidiškis Kazimieras 
Taparas, kurį visi adelaidiškiai, o jis 
visus adelaidiškius pažįsta. Kur 
benueitume! į kurį nors subuvimą 
Lietuvių Namuose ar Katalikų 
Centre, dažniausiai ten sutiksi ir 
“Blondiną”, visuomet jaunatviškai 
judrų Taparą. Visuomet jis 
interesuojasi, kaip tas mūsų tautinis 
vežimėlis juda, bendruomenėj ar jos ' 
padaliniuose. Vienur doleriu 
stuktelsi, kitur pats įsijungęs pečiu 
stumtelsi. Džiaugiasi, kai viskas 
klostosi sklandžiai ir jaudinasi kai 
šių vežėčių ratai įsivelia į tarpusaviu 
intrigų raizgyną. Niekad neieškojęs 
populiarumo ir nesiveržęs į 
valdomuosius ar vadovaujamus 
postovius, bet niekada nevengęs 
pareigos. Štai ir dabar vėl 
išrenkamas į Krašto Tarybą.

Kazimieras Taparas 
gimęsl914.9.30. Mokėsi Kaune, porą 
metų studijavęs teisę, įstojo į Karo 
Mokyklą, kurios XX laidą baigė 
1939 m. j. Itn. laipsniu ir buvo 
paskirtas į Inžinerijos batalijoną.

Viena po kitos sekusios dvi 
žiaurios Lietuvos okupacijos, mūsų 
patriotiniai išauklėtą kariuomenę 
išprievartavo ir išniekino 
versdamos ją tarnauti okupantui ir 
kovoti už svetimus interesus, į šias 
okupantų pinkles papuolė ir 
Taparas. Tačiau nežiūrint 
Kazimieras nepamiršo, kad jis 
privalo pirmoj eilėj tarnauti tik savo 
tėvynei. Būdamas fronte jis slapta 
gabeno ginklus (įskaitant ir 
kulkosvaidžius) mūsų
pogrindininkams, nes nujautė, kad 
vieną dieną jie pravers prieš vieną 
ar kitą okupantą, o grįždamas 
nusiveždavo pundus pogrindžio 
spaudos. Buvo du kartus sužeistas. 
Karo pabaiga Kazimierą užklupo 
karo ligoninėj Zalcburge. Gręsė 
pavojus patekti į bolševikų rankas. 
Tačiau prof. Krėvei Mickevičiui 
padedant, pavyko persikelti į 
Vokietiją, kame kaip ir daugelis 
mūsų praleido kelis metus įvairiuose 
DP lageriuose iki emigravo į 
Australiją.

1949 m. atvykęs Adelaidėn, 
tuojau įsijungė į visuomeninį darbą. 
Tais pat metais jis buvo išrinktas į 
Lietuvių D—jos valdybą, kaip 
sekretorius. 1950 m. Taparas su 
kun. Jatulių, J. Kalvaičiu ir V. 
Ilgūnu dalyvauja pirmajame 
Australijos lietuvių . atstovų 
suvažiavime 1951 m. vienas iš 
iniciatorių steigiant “Ramovės” 
skyrių Adelaidėj. 1969 m. iškelia 

'sumanymą ir padeda suorganizuoti 
Karo Mokyklos 50 metų sukakti,kuri 

buvo įspūdingai atšvęsta. Vienas iš

Canberros Liet. Klubas.

K. TAPARAS

pirmųjų sporto klubo “Vyties” 
steigėjų. Kazimieras daug prisidėjo 
darbu ir lėšomis įsigyjant Lietuvių 
Namus ir yra amžinasis Lietuvių 
S—gos narys.

Taparas daugelį kartų buvo 
išrenkamas į įvairių organizacijų, 
įskaitant ir bendruomenės apyl., 
valdybas, Krašto Tarybą ir k. Nevi- 
suomet jis galėdavo apsiimti pilno 
visuomeninių pareigų krūvio, nes 
turėdamas stamboką biznį 
(“Taparas Painting Co,”)
nevisuomet galėjo rasti atliekamo 
laiko. Tačiau pastaruoju metu savo 
firmą pastatęs ant tvirtų kojų, 
Kazimieras vėl ėmė aktyviau 
reikštis visuomeniniame gyvenime.

Tačiau gal labiausia išryškėjo 
Taparo visuomeniški privalumai jį 
išrinkus LKVS “Ramovės” skyriaus 
pirmininku. Daugelis mūsų 
“Ramovės” skyrių beveik merdi ir 
skaitomi nykstančia organizacija. 
Taparas, kaip Ramovės 
pirmininkas iškėlė šūkį, kad Rmovę 
reikia “atjauninti” ir padaryti 
veiklia ir kūrybinga organizacija. Jis 
pritraukė į Ramovę nemaža skaičių 
įvairiaus amžiaus naujų narių 
konsolidavo organizacinę drausmę, 
ragindamas ramovėnus pozityviai 
jungtis į bendruomenės gyvenimą.

Kai Australijos vyriausybė 
pripažino Pabaltijos kraštus Sovietų 
S—gai, Taparo iniciatyva “Ramovė” 
pirmoji surinko didžiausią sumą (413 
dol.) ir ją įteikė bendruomenės val
dybai.

Kazimieras iškėlė mintį Lietuvių 
Dienų metu sušaukti visų 
Australijos ramovėnų ir šios 
organizacijos veiklą visuose 
skyriuose atgaivinti ir suaktyvinti. 
Šis sumanimas yra vykdomas.

Kazimieras netik aktyvus 
visuomenininkas, bet jis ir 
lietuviškosios spaudos rėmėjas. Pas 
jį ne tik gausi periodiką, bet ir 
prikimštos lentynos naujausiom 
tremty išleistom knygom.

Šiame rašiny suminėję tik dalį 
sukaktuvininko veiklos, norėtumėm 
palinkėti jam geros sveikatos ir 
tikimės, kad dar daugelį metų jis vis 
bus toks pat energingas, kaip ir da
bar.

sb

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma: Palmyra Kučinskaitė 

ir Danutė Bagdonaitė. Ieško Onutė 
Jaskelevičiutė.

Atsiliepti: Mrs. M. Švedas, 9 
Lewin St. Lyneham, A.C.T. 2602.♦**
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'Dainos' moterų choras viduryje sėdi dirigentė Zita Belkutė.

SYDNEY LIETUVIŲ “DAINOS” CHORO 20 METŲ VEIKLOS JUBILIEJINIS

Sydnejaus “Dainos” choras 
vainikavo savo veiklos 20-tį dainų 
koncertu. Pirmiausia tenka 
pažymėti kad į koncertą atvyko 
daug svečių iš toliau, matėsi p. 
Žukas* Newcastelio lietuvių choro 
dirigentas, su ponia ir kone visu savo 
choru, p. Darius, Canberros choro 
dirigentas, su ponia, buvęs 
Adelaidės dirigentas p. S.Šimkus, p. 
Ignas Alekna su ponia iš Melbourne 
ir daug kitų iš artimesnių vietovių. 
Buvo daug ir sydnejiškių lietuvių 
dainos mylėtojų.

Koncerto programa buvo įvairi. 
Pirmiausia pasirodė mišrus choras 
su šiomis dainomis: “Malda už 
tėvynę” A. Kačanausko, kuri buvo 
kaip malda ir sugiedota publikai 
stovint. Toliau nuotaikingos ir 
gražios dainos: “Valiok dalgeli” J. 
Strolia, “Tegul skamba mūsų 
dainos”, J.P.Žemaičio, “Joninių 
daina” V. Budrevičiaus ir 
“Voveraitė” A. Ilčiuko. Paskutines 
dvi dainos ypač gerai nuskambėjo.

Moterų choras pasirodė su šiomis 
dainomis: “Vaidilutė” M. Petrausko, 
“šienapiūtė” A. Bačiulio, “Gegužis” 
harm. A. Pluko, “Nemunėli, 
Nemunėli” A. Bražinsko ir “0. 
ramunėle” harm. Z. Belkutės. Dainos 
visos gražiai nuotaikingai 
sudainuotos ir čia choras turėjo 
bisui pakartoti — “0, ramunėle”. Iš 
visos programos moterų choras 
buvo šilčiausiai publikos priimtas.

Vyrų choras pasirodė su šiomis 
dainomis:“Kur tas kelelis” T. 
Makačino, “Naktis“ L. van

KONCERTAS
Beethoven, “Žiedelis” L.Pigarelli, 
“Kur gimta padangė” A. Bražinsko 
ir “Augo, kieme klevelis” J. Karoso. 
Bisui padainavo “Plaukė 
Nemunėlis”. Vyrų chorui trūko 
entuziasmo ypač tai buvo jaučiama 
“Naktyje” L. van Beethoven’o 
dainoje ir L. Pigarellio “Žiedelyj”. 
Jautėsi, kad choras nėra įsigyvenęs 
šių dainų dvasioje. Kita
interpretacija ir nuotaika buvo 
savoje dainoje.

Paskutinėje programos dalyje vėl 
pasirodė choras su šiomis dainomis: 
“Eisim girion paklausyti” B. Jonušo, 
“Pradės aušrelė aušti” B. Budriūno, 
“Krinta rasa” harm. A. Belazaro, 
“Išausk, mergele” harm. V.
Paketuro,
“Jaunystė” S. Gailevičiaus. Bisui — 
“Vilniuj žydi liepos”. Ypač gražiai ir 
nuotaikingai nuskambėjo B. 
Budriūno “Pradės aušrelė aušti” ir 
S. Gailevičiaus “Jaunystė”, žinoma, 
ir “Vilniuj žydi liepos”. Mišriam ir 
vyrų chorui dirigavo B. Kiveris, o 
moterų — Z. Belkutė. Gražiai 
pranešinėjo ir dainas interpretavo 
p. D. Bartkevičienė.

Koncertą reikia skaityti labai 
pavykusį visais atžvilgiais .

Chorą sveikino kun. P. Butkus, 
Apylinkės pirm. J. Makvytis, 
dirigentas S.Žukas, dirg. Darius, 

-buvęs dirigentas A. Plukas, raštu 
sveikino Adelaidės choro Lituania

VALIO! ILGIAUSIU METU!

Gyvai-energingai Bronius Budriūnas

Va -1 j o f  va-Iio , va - Iio i -  .1 -giau-sių me - tų Jums va lio!  
Va—lio,  va-lio , va -lio ! — Lai-min-gų me - tų Jums va-lio! —- 
Va-lio,- va-lio , va io!—D~iaug6-min-g ų me — tų Jums va-lio! G?

dirg. G. Vasiliauskienė ir daug kitų 
organizacijų ir asmenų, kuriuos 
paminėjo choro adm. P. Nagys. 
Dirigentai ir choras buvo 
apdovanoti gėlėmis ir dovanelėmis. 
Choro vardu kalbėjo P. Nagys 
dėkojo dirigentams ir jų nuopelnus 
iškėlė lietuviškai dainai, taip pat 
buvo prisimintas ir buvęs a.fa. 
dirigentas Kazimieras 
Kavaliauskas. Užbaigiamąjį žodį 
pasakė dirigentas Br. Kiveris, jis 
pirmiausia padėkojo choro 
administracijai, choristams ir 
visuomenei,kuri juos remia.

Koncerto užbaigai dirigentas B. 
Kiveris pakvietei iš salės visus 
buvusius Dainos choristus į sceną. 
Jų prisirinko gana daug ir kai 
užtraukė “Kur giria žaliuoja” jautėsi 
nauja jėga. 0 kad taip visi sugrįžtų 
atgal į chorą per visų mintis 
perbėgo šviesos refleksas.

Po meninės dalies sekė linKsmoji 
dalis — balius. Po sunkaus darbo 

choristai jautėsi laimingi, jie tikrai 
yra užsipelnę gilios pagarbos mūsų 
visuomenės. Ta proga sveikiname 
chorą, atšventusį dvidešimtmetį ir 
linkime dar ilgai ir tvirtai stovėti 
mūsų tautinėje sargyboje.

Aleksandras Kelmietis
***

NAUJAS ILGIAUSIŲ METŲ,..

Kompozitorius B. Budriūnas yra 
sukūręs naują “Ilgiausių Metų”, kurį 
čia žemiau spausdiname ir raginame 
išmokti ir giedoti visomis progomis. 
Senasis “Ilgiausių metų” yra 
rusiškos kilmės, kol neturėjome 
geresnio vartojome, bet dabar 
galėtume pakeisti į lietuvišką “Valio 
ilgiausių metų Jums”. Tad 
pradėkime Naujus Metus su nauju 
Valio . . .

***
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LIETUVIŠKA OPERA 
ADELAIDĖJE

Su ilgesiu prisimename laisvosios 
Lietuvos laikus, kai dar jaunesni 
būdami mėgdavome lankyti mūsų 
Valstybinį Teatrą Kaune ar kitus 
teatrus Vilniuje, Klaipėdoje ar Pa
nevėžyje ir gėrėjomės dramos, 
baleto ar operos spektakliais. 
Kūrybinis lietuvių menininkų 
talentas, darbas ir pasiaukojimas 
Lietuvos Teatrą iškėlė į aukšto lygio 
meninius vienetus. Savo opera 
galėjome didžiuotis ir daugelis 
užsienio teatralų mums pavydėjo.

Tremtyje, kiek sąlygos leido, 
sukūrėme chorus, ansamblius bei 
vaidybos vienetus, nors tuo 
patenkindami savo dvasinį scenos 
troškulį. Ir čia, Australijoje, turime 
savo chorus, kvartetus bei oktetus 
ir vaidybos teatrus. Deja,lietuviškos 
operos sukurti nesvajojome. Tokiam 
dideliam užsimojimui per maža 
mūsų dainos menininkų, per silpna 
bendruomenė operą paremti ir 
išlaikyti, per didelis užsimojimas 
būtų mūsų jėgoms..

Amerikos lietuviai laimingesni. 
Jau antras dešimtmetis įpusėjo kai 
Chicago’je veikia Lietuvių Opera, 
per eilę metų pastačiusi nemaža 
operų, tiek pasaulinės apimties, tiek 
grynai lietuvių kompozitorių 
sukurtų. Viena iš geriausiai 
pavykusių operų buvo 
kompozitoriaus K.V. Banaičio 
“Jūratė ir Kastytis” kuri po puikaus 
pastatymo 1972 m. yra įrašyta į tris 
ilgo grojimo plokšteles. Šią operą 
kompozitorius pradėjo rašyti dar 
Lietuvoje ir baigė jau būdamas 
Amerikoje. Deja, operos pastatymo 
jam neteko sulaukti. Operos tekstą 
parašė poetė Br. Buivydaitė pagal 
žinomą Jūratės ir Kastyčio legendą, 
todėl šį kurinį galima vadinti kaip 
muzikinę pasaką, liaudies operą. 
Savo turiniu, muzika, dainomis ir 
arijomis bei visu pastatymu yra 
grynai lietuviška ir mums artima. 
Opera puikiai pavykusi, lengvai 
suprantama ir maloni klausytis, kad 
net svetimtaučiai amerikiečiai ja 
žavėjosi. Ji buvo ištisai 
transliuojama per 3 Amerikos radio 
stotis. Operos plokštelės plačiai 
paplitusios Amerikos, Kanados ir 
kitų kraštų lietuvių tarpe.

Opera “Jūratė ir Kastytis” 
Adelaidės Ateitininkų Sendraugių 

pastangomis š.m. spalių mėn. 19 d. 
buvo išklausyta Katalikų Centro 
salėje. Rengėjai pasikvietė muzikos 
žinovę, sol. A. Binkevičiūtę - Gučiu- 
vienę pravesti šios operos 
pristatymą klausytojams. Ji, 
kruopščiai paruoštoj įžangoje 
supažindino su Chicago’s Lietuvių 
Opera, jų pastatymais ir su 
demonstruojama K.V. Banaičio 
opera. Menininkės įžvalgumu 
apibūdino operoje išpildomas arijas, 
dainas, dialogus bei atskirus 
veiksmus, kas suįdomino bei 
palengvino klausytojams sekti 
operos veiksmą. Operos 
demonstravimą dar labiau 
palengvino iš Amerikos atsiųstos 
skaidrės, kurias demonstravo p. A. w 
Budrys. Tuo būdu operą ne tik 
klausėme, bet ir matėme ekrane. 
Gaila, kad nebuvo filmuota judesyje.

Operoje pagrindinėse rolėse 
dainuoja, mums Australijoje, jau 
girdėti ir žinomi dainininkai: 
Kastytį — St. Baras, Jūratę — D. 
Stankaitytė. šioje operoje St. 
Baras pasirodo kaip tikrai 
talentingas ir puikus dainininkas. D. 
Stankaitytė savo dainavimu ir balso 
švelnumu nepamainomai atliko 
Jūratės partiją. Rūtelė, žvejo dukra, 
karštai mylinti Kastytį, kuris 
išplaukė jūron Jūratės sužavėtas, 
nuoširdžiai savo tragediją išdainavo 
— Margarita Momkienė. Kastyčio 
motina — Aid. Stempužienė, mums 
šiek tiek pažįstama iš jos įdainuotų 
plokštelių, puikiu savo balsu 
priminė gilios sielos, 
pasiaukojančias lietuves motinas. 
Puiki dainininkė, kiek girdėta, 
susidomavusi aplankyti Australiją. 
Laukiame!

Operą dirigavo prof. A. Kučiūnas, 
spalvingos dekoracijos dail A. 
Valeškos. Šios operos grojimas su 
labai įdomiais p. A. Gučiuvienės 
paaiškinimais, užsitęsė beveik dvi 
valandas, bet klausytojams tos 
valandos prabėgo visai 
nepastebėtos. Tokios rūšies 
lietuviškos operos demonstravimas 
Adelaidės lietuviams buvo pirmą 
kartą ir puikiai pasisekęs. Gaila, kad 
mūsų visuomenės atsilankymas į 
tokį kultūringą lietuviškos operos 
vakarą buvo menkas. Klausytojų 
buvo per mažai, o buvo kuo 
pasigerėti.

J. Mockūnas

Tautinių šokių vakaras. Nuotrauka A. Budrio

NEWCASTELIO DISKUSIJŲ 
KLUBO PRANEŠIMAS

Paskutinis D — Klubo 
susirinkimas įvyko spalio mėn. 13 d. 
p.p. Kristensen namuose. Paskaitą 
“Eutanazija arba žudymas iš 
gaileščio” skaitė dr. G. Kišonas.

Pradžioje paskaitė visą eilę 
pavyzdžių, kad eutanazija originaliai 
pagrįsta natūraliu gamtos dėsniu 
“Tik stiprus išlieka gyvas”, buvo 
priimta ir praktikuojama daugelio 
ankstyvų civilizacijų, o primityvių 
tautų tarpe — net iki šių dienų. 
Svarstydamas šį klausimą sąryšy su 
Vakarų civilizacija, dr. Kišonas 
aptarė moralinius ir religinius 
aspektus ir mūsų laikų diktatūrų 
panaudojimą Eutanazijos 
politiniams tikslams. Nagrinėdamas 
E. klausimą grynai medicinos 
plotmėje dr. Kišonas aiškino, 
kokiais atvejais Eutanazija galėtų ir 
privalėtų (dalinai yra) būti 
praktikuojama, tuo nepažeidžiant 
moralinių principų. Baigdamas 
paskaitą bandė žvelgti į ateitį 
spėliodamas, kaip pav. ateities 
kartos išspręs žmonijos pertekliaus 
problemą? Ar bus Eutanazija, 
vienoj ar kitoj formoj, viena iš 
panaudotų priemonių?

Sekusiose diskusijose nebuvo 
prieita jokių konkrečių
sprendimų. Vyraujanti nuomonė 
tačiau buvo, kad svarstant E. 
panaudojimą objektyviai, 
aregumentai“uz” turi savy 
neabejotiną logiką, bet ar įmanoma 

žiūrėti objektyviai į klausimą, 
kuriame susiduria tiek 
nepaneigiamų faktorių, kaip sąžinė, 
moraliniai ir religiniai principai, 
asmeniški jausmai, giminystės 
ryšys ir t.t. ir t.t.?

Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio mėn. 17 d. pas p. Jazbutį — 
paskaitą skaitys p. Pauliukėnas

D. Klubo reporterė
V. Kristensen 

KUR IR KIEK YRA 
PALESTINIEČIŲ

Izraeliui įsitvirtinant Palestinoje, 
didelė dalis vietinių gyventojų 
arabų arba karo veiksmų pasėkoje 
paliko savo gyvenamas vietas arba 
Izraelio buvo išvaryti, vartojant 
pačias aštriausias priemones, 
dabartine kalba — terorą, 
nevengiant ir žudymų. Pabėgę ir 
išvaryti iš savo šalies, arabai rado 
prieglaudą kaimyniniuose arabų 
kraštuose, kur ir iki šiol gyvena 
baisiame skurde palapinėse, 
skardinėse būduose, gaudami šiokį 
tokį prasimaitinimą iš tarpt, 
organizacijų ir savo tautiečių. Jų 
skaičius padidėjo po 1967 m. karo, 
kai Izraelis užėmė naujas arabų 
teritorijas. Šiuo metu palestiniečių 
yra: Izraelio valdomose srityse likę 
470,000; Sirijoj — 200,000;
Lebanone — 320,000; Vak. Jordano 
krante — 640,000; Ryt. Jordano 
krante — 900,000; Gazos juostelėj ir 
Šiaur. Sinajuj — 390,000; Saudi 
Arabijoj ir arabų emiratuose — 
250,000. Viso — 3,170,000 amsenų. 
Izraelyje gyventojų šiuo metu — 
3,400,000 asm.

NAUJOJI ZELANDIJA
Klimelis

(TĘSINYS)
Lake Te Anau prabuvome irgi dvi 

paras. Pirmąją dieną gana patogiu 
laivu tapome perkelti į kitą ežero 
pusę,Te Ana—auCaves aplankymui. 
Čia ir vėl mus apsėdo šiurpulingos 
valandos. Einame žąsies eilute 
siauru liepteliu į bedugnę pokalnės 
skyle, o apačioj lieptelio į priešingą 
pusę teka sriaunus upelis, kai kur 
net kriokleliais krisdamas. 
Savyjauta nepersmagi, tuo labiau, 
kad vis darosi šalčiau ir šalčiau, jau 
ir oro kvėpiavimui lyg stokoja. 
Nieko daugiau nematome, kaip 
nesimpatingas uolų atplaišas ir čia 
atvežto brangaus “pakaušėlio” kad 
nepalikti, kai kur teko net iki ropių 
pasilenkti, bet štai lieptelio pabaiga, 
ten platokas tiltelis ir atrodė, kad 
“kančios” pasibaigė — jau 
grįšime- kur tau, čia sriaunus upelis 
dar platesnis ir mus susodinę po 
tuziną į mažiuką laivelį vadovas jį 
tempdamas prieš srovę veža tolyn, 
tie jojo įsakymai nerūkyti ir 
nesikalbėti į dar didesnį “strioką” 
pastūmėja. Laivelį tempia jis 
įsikabindamas į kaž kokias virves 
tunelio šonuose išraizgytas, bet vis 
dar pro mus praslenka viena — kita 
elektros lemputė ir jau švistelėjus, 

stebime viršuje per milijonus metų 
iš įvairaus mineralo suakmenėjusių 
vis dar ir dabar besisunkiančių 
lašelių lyg apverstomis žvakydėmis 
visą tunelio viršų nusagstytą. 
Pasiekę dirbtiną aikštelę, 
galvojame, kad dabar jau suksime 
atgal. Vėl kur tau. Už jojo mūsų 
laukia vėl toks pat laivelis ir mus 
tempia į absoliučią tamsą. Laivelio 
vairuotojas, kaip katinas šokinėja 
laivelio kraštais, tai vieną tai kitą 
šniūrą patraukdamas. Gretimai 
sėdintieji susikabinam rankomis ir 
laikydamiesi vairuotojo įsakymo, 
kad nevien nerūkyti, nefotografuoti 
bei garsiai nesikalbėti, bet ir 
galveles vis palenkti į laivelio 
vidurinę pusę, kad kokia apversta 
žvakydė tą ir vėl brangų “pakaušėlį 
nepasisavintų” . . . Tuo tarpu prieš 
mus pasirodo niekad niekur 
nematytas vaizdas. Visų akys kyla į 
viršų nes ten įvairiaspalvėmis 
žvaigždutėmis išsagstytas dangus. 
Tai žibantys kirminėliai. Dėl jų ir 
kalbėtis uždrausta, nes bent kokio 
garso virptelėjimo paliesti, jie 
krinta žemyn, atrodo kad labai 
silpnokai prisiklijavę “lubų”. 
Nesvarbu, kad laivelis pradėjo 
trankytis į vieno ar kito šono uolas, 
bet smalsumas jau to nejautė ir tik 

norėjosi, kad jis — laivelis kuo ilgiau 
čia vis dar sukinėtųsi.

Grįžtant sutikę tiltelių laukiančius 
į paminėtą — tamsią skylę plaukti, 
kalbėjom jiems, kad nesibaimintų, 
nes ką pamatysite — viską išpirks .' . 
. Sekančią dieną aplankėm taip 
vadinamą Milford Sound į kur 
buvome gana patogiu laivu 
nuplukdyti. Ten išplaukiojom visą 
pusdienį ežere “įspraustame” tarp 
daugiau nei vertikaliai į debesis 
atsiremiančių kalnų. Sakau daugiau, 
nes kai kurių kalnų viršūnės ryškiai 
pakrypusios į ežero pusę, bet laivo 
kapitonas beprisibaiminančius 
ramino, kad kalnai dar negrius ir jis 
mus sveikutėlius sugrąžins į 
paskirimo vietą. Žavėjomės, darėme 
nuotraukas krioklių iš kalnų 
pašlaičių krintančių į ežerą, vaizdas 
ir vėl — žodžiais neapsakomas

Sekančios dienos mūsų 
maršrutas: iš Lake Te Anau į 
Dunedin. Važiuojame vėl puikiais 
keliais ir vėl skaisčios saulutės 
lydimi, beabejo, nebe apsistojimų 
atsigaivinimų, pasistiprinimų ir jau 
sulautei besileidžiant pasiekiame 

Dunedin. Puikus, jau didmiesčiu 
kvepiantis, o gal tik miestelis. 
Miestų bei didesnių miestelių iš 
vidaus, nedaug progos turėjome 
juos pamatyti, nes Tiki Tours trip 
turistams skirtas paties krašto bei 
jojo gamtovaizdžių pamatymui. 
Vežiausi keletą knygutėj užsirašęs 
N. Zelandijoj gyvenančių lietuvių 
pavardžių, kartu p. Zinkaus jau ten 
anksčiau buvusio painformuotas, 

kad su lietuviais susitikti progos 
nebus daug, todėl tam vilčių ir 
nedėjau.

Iš vis ir mūsų kelionės plane nu
matytas tarpkalnių upeliais “Jet 
Boat” pasivažinėjimas. Atvešti prie 
nelabai simpatingo — tarp 
pasibaisėtinų kalnų išsiraizgiusio 
upelio, visi buvome aprengti “astro
nautų” rūbais ir galiausiai 
pasileidom pašėliškų greičiu 
aukštyn — prieš upelio srovę. 
Vietomis upelis toks negilus ir 
siaurutėlis , kad vos mūsų laivelis 
pralenda, bet kai kur jis pavirsta net 
ežerėlio pločio. Nardomės tarp labai 
aukštų kalnų to greičio vėl 
prigąsdinti. Poniutės urzgia ar 
draiveris mūs nepaklaidins, o jis dar 
pasiūlo “triką” ir visiems atsakius — 
“yes” laivelis pakyla į orą — 
aukštumą ir vėl nukrinta į vandenį. 
Iki šiol jaučiausi vienas kilęs iš 
drąsiųjų, bet nukritęs atgal į 
vandenį, pasičiupinėjau už krūtinės
- pasitikrindamas - ar aš dar gyvas.

Palikę tą simpatingą ir baimingą
— Pipiriki, leidomės į dar 
baimingesnę vietovę — Rotorua. Čia 
matėme verdančius purvus - 
lietuviškai tariant, nes verdantys 
purvynai šokinėjo lyg juodos varlės 
į viršų, o tyras vandenėlis 
prūdeliuose bei didumu galimus 
priskirti į ežerėlius, vanduo per 
milijonus metų verda Žmogiškos 
rankos neįkūrenamas nei šildomas.

(Bus daugiau)
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SUPANAŠĖJIMAS IR SKIRTYBĖ

(Atkelta iš 1. psl.)

Čia tenka ieškoti ir 
generacijų plaišo, kai jaunesnieji 
pasijaučia svetimi tėvams, apskritai 
vyresniesiems. Vyresnieji, žinoma, 
tada tą patį turi jaunesniesiems.

PABĖGIMAS
Supanašėjimo tendencija 

aiškintinar ir mūsų jaunosios kartos 
pasinešimas ir su savaisiais kalbėti 
anglų kalba, bet šeimoje. 
Teisinamasi, kad taip lengviau. 
Tegu kartais ir taip. Jei tačiau tėvų 
ar sentėvių kalba būtų vertybė, tai 
ir pastangų netektų gailėtis. Yra čia 
nesąmoninga tendencija — pabėgti 
nuo skirtybės, kartu ir nuo savęs. 
Dalinai tuo aiškintina ir mišrių 
vedybų gausumas. Ne vienas 
jaunųjų yra rimtai svarstęs pakeisti 
lietuvišką pavardę. Girdi, australai 
neištarią, kartais esąs net 
pašiepiamas.

Prieš kelius metus teko dalyvauti 
simpoziume imigrantų reikalu. Tarp 
kitų dalyvavo vienas profesorius 
(imigrantų reikalų žinovas) iš JAV 
ir mūsų valdžios atstovas. Paliesta 
tapo imigrantų tėvų — vaikų 
svetimėjimo apraiška. Iškėliau, kad 
kalta čia ir australų mokykla, kuri 
nuteikia vaikus prieš tėvus. Tai dėl 
to, kad vaiko sąmonėje formuosi 
mintis, kad anglų kalba yra 
kilnesnė, svarbesnė. Gimtoji gi tėvų 
kalba — menkybė. Jei bent 
aukštesniojoj mokykloj vaikai 
galėtų pasirinkti tėvų kalbą kaip 
privalomą dalyką, tada jaunuolio 
sąmonėje kils jai ir kartu tėvams 
pagarba, dings menkavertybės 
kompleksas. Svečias profesorius 
šiltai parėmė, bet mūsų imigracijos 
valdininkas tylėjo.

IŠSISKYRIMAS
Socialinėje psichologijoje

sutinkama lygiagrečiai ir priešinga 
tendencija — tai išsiskyrimas. 
Moterys nori išsiskirti savo apranga 
ir šukuosena. Nejaukiai pasijaučia ir 
vyras, sutkęs gatvėje ar pobūvyje 
kitą su tos pačios spalvos ir 

PAVYZDINGAS VAKARAS

Lapkričio 9 d. Sydnejaus 
Lietuvių i Klube įvyko kuklus, bet 
gana reikšmingas subuvimas, kurio 
negalima praleisti tylomis. Užbaigus 
mokslo metus Sydney Universiteto 

Meno (Fine Arts) Departamento 
atitinkamo kurso studentai ir 
profesūra pagal prigijusį paprotį 
surengia užbaigtuves. Tokias 
užbaigtuves minėtą dieną Lietuvių 
Klube turėjo Fine Arts 
Departamento, Honours course 
studentai absolventai su profesūra 
ir departamento personalu. 
Užbaigtuvių organizatorė buvo šio 
kurso absolventė p. G. Kazokienė. Ji 
visą vakarą pravedė grynai 
lietuviškame stiliuje ir dvasioje 
pradedant svečių pasitikimu su 
duona ir druska, lietuviškais
valgiais ir lietuviška programa. 
Vakaro šeimininkė p. G. Kazokienė 
ir jos talkininkės — Gražina 
Zigaitytė ir Helen Laurinaitienė 
vilkėjo tautiniais drabužiais, kas dar 
labiau pabrėžė šio vakaro lietuvišką 
bruožą.

Dalyvių buvo apie 40: dešimt Fine 
Arts Honours kurso studentų 
absolventų, ir departamento 
mokomasis personalas su 
departamento galva — prof. B. 
Smith. Iš kviestųjų svečių dalyvavo 
dailininkai Eva Kubbos, H. 
Šalkauskas ir L. Urbonas su ponia ir 
Lietuvių Klubo vedėjas p. B. 
Stašionis.

Po vakarienės, kuri susidėjo iš 
vien lietuviško stiliaus valgių, 
svečiams grukšnojant vyną, buvo 
pravesta trumpa, bet labai patraukli 
programėlė. Vakaro šeimininkė p. 
G. Kazokienė, pabrėždama 

* n.n.
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sukirpimo švarku. Dar taip nesenai 
kiekvieną rytą traukinyje pilna 
būdavo įstaigų ir biurų tarnautojų 
su mėlynais kostiumais ir baltais 
marškiniais. Šiandien toji uniforma 
dingusi — kiekvienas savaip 
apsirengęs. Menininkui gi ar 
rašytojui nėra didesnio pažeminimo 
kaip pasakymas, kad jis seka vieną 
ar kitą garsų tapytoją, skulptorių, 
architektą, kad rašytojo stilius nėra 
saviškas, originalus, kad yra 
išmoktinis, pasisavintas.

Iš tos tendencijos ir racionalus 
apsisprendimas — išsiskirti iš 
minios, atsiplėšti nuo masės 
psichologijos, būti sau žmogumi. Tą 
reiškinį sutinkame tarp 
visuomeninio, politinio, religinio 
gyvenimo novatorių, bet ir tarp 
eilinių žmonių, ypač akademinio 
jaunimo gretose. Daug tarp 
jaunosios kartos ir aukštesnio 
išsilavinimo žmonių, kurie 
sąmoningai stengiasi griauti rasių 
užtvaras, kurie svetimybėje mato 
įnašą kultūrinių vertybių 
daugiaveidiškumui, kurie naujovę 
ar neįprastumą laiko teigiamybe. 
Panašumas bei kartojimasis tokių 
protų skaitoma sustingimu, 
prisitaikymu, pamėgdžiojimu. Jiems 
visa tai kvepia snobizmu, 
veidmainiškumu, bailumu. 
Nebijoma išeiti ir su aiškia 
kontraversija, su opozicine 
nuomone bei programa, nes visa tai 
pažadina galvoti, ieškoti naujų kelių, 
eiti net ir prieš srovę. Atvirumas 
laikomas moraline vertybe, gi 
bailumas ar pataikavimas 
menkyste. Turėjome ir turime iš 
protesto bėglius į primityvumą, į 
natūralumą, į hipius. Vyresniųjų 
dažnai pasipiktinimui, bet tai vyksta 
iš pasipriešinimo.

Tikrai netenka bijoti išsiskirti, o 
verta gėdintis miniažmogio. 
Kontraversijoje ir prieštaravime 
dažnai sutinkamas stumeklis 
atsinaujinti, nusikratyti dulkių, 
atsijauninti, ryžtis ir gyvenimą imti 
i savo rankas. Toks paklydęs 
nepasimeta. Pabėgėlių nors gaila, 
iš jų šypsaisi.

***

lietuviškos kultūros savitumą, 
priminė didįjį lietuvių dailininką ir 
kompozitorių M.K. Čiurlionį, kurio 
porą kūrinių gyvai paskambino 
pianistė p. H. Laurinaitienė. Paskui 
pereita prie lietuviškų dainų, kurių 
kiekvieną taikliai pristatė p. 
Kazokienė. Pradėta “Raliavimu”, 
kurio šaknys glūdi gilioje lietuvių 
kultūros senovėje. Šią dainą 
pasigėrėtinai išpildė G. Zigaitytė. 
Toliau duetu G. Kazokienė ir G. 
Zigaitytė, H. Laurinaitienei 
pritariant pianinu, sudainavo dar 
tris dainas, ir pabaigai G. Zigaitytė 
solo padainavo vieną iš moderniųjų 
lietuviškos dainos versijų — Trakų 
Pilį.
Viskas pravesta buvo originalioje 
formoje ir šeimyniškoje nuotaikoje 
ir iš svečių veidų ir akių matėsi 
nuostaba ir susižavėjimas.

Kodėl sis vakaras
pavyzdingas? Iš tiesų tautų kultūros 
labiausiai atsiskleidžia per meną, gi 
tą vakarą buvo susirinkęs 
esamasis ir busimasis meno eilitas, 
kuris turi daugiausia reikalo su kitų 
tautų menu ir kuriems buvo 
pravertas trumpam langas į 
lietuvišką pasaulį ir lietuvišką 
dvasią. Būkime tikri, kad to vakaro 
dalyviai ir kitomis progomis išgirdę 
apie lietuvius, nepraeis abejingai. 
Dažnai mes skundžiamės, kad savo 
parengimais nesužadinam dėmesio 
ir nepatraukiam australų. Gal būt 
toks kelias ir toks metodas, kokį 
pradėjo tą vakarą p. Kazokienė, ir 
būtų vienas iš priimtinesnių ir 
patrauklesnių. Reikia šia proga 
pabrėžti, kad p. G. Kazokienė ir 
savo diplominiam darbui pasirinko 
ne ką kitą, o kaip tik lietuvį dail. 
Vaclovą Ratą. Tai kelias, kuriuo 
einant galima lietuvybei labai daug

Naujoji Zelandija, Marlborough įlanka

PASKAITA APIE N. ZELANDIJĄ
Lapkričio mėn. 10 d. Liet. Klube 

SYDNEJAUS Apylinkės Švietimo 
skyrius suorganizavo paskaitą ir 
parodą apie N. Zelandiją. Paskaitą 
skaitė neseniai iš N. Zelandijos 
atvykęs gyventi į Sydnejų p. Č. 
Liutikas.

Savo suruoštoje parodoje 
prelegentas patiekė daug įviairios 
medžiagos apie N.Z. ir jos 
gyventojus. Parodoje be daug 
gražių paveikslų, knygų ir albumų 
buvo parodyti pilni rinkiniai pinigų, 
pašto ženklų, įvairių medalių, 
štampų plakatų, ir net shells 

(kranklių) rinkiniai ( p. Liutikienės 
nuosavybė). Taip pat ir N.Z randami 

brangakmeniai su savo krašto 
gintaru, kuris vis tiek daug kuo 
skiriasi nuo Baltijos gintaro. Keletas 
maurų medžio drožinių ir didelių 
paveikslų buvo paskolinti iš N.Z. 
turistų klubo, kita visa medžiaga 
yra p. Č. Liutiko nuosavybė.

Prelegentas, trumpai 
supažindinęs su eksponatais ir jų 
reikšme, pradėjo paskaitą istorine 
apžvalga, kurios šaltiniai yra 
randami įvairiose legendose. Vienai 
tokiai legendai pavaizduoti buvo 
pakviesta Ava Saudargienė 
paskaityti savo rašinėlį. Toliau 
paskaitininkas nušvietė maurų 
kilmę, gyvenimo būdą, jų kultūrą. 
Daugelio medžio drožiniuose mes 
matome maurus su iškištais 
liežuviais, pasirodo, kad tai reiškia 
draugiškumą . Maurai turi
savo politinius ir socialinius siekius 

PADĖKA
A. t A. ANTANAS PETRAUSKAS 

po staigios ligos mirė' ligoninėje 24.10/74.

Aš širdingai dėkoju visiems man pareiškusiems užuojautą, 
šioje skausmo valandoje f taip pat dėkoju kun. P. Butkui ir kun. 
P. Martuzui aplankiusiems Antaną ligoninėje.
Ypatingai dėkoju kun. P. Martuzui už maldas ir palaidojimą, ir 
visiems mano draugams ir pažįstamiems palydėjusiems Antaną į 
Lietuvių Kapus Rookwood.

M. Naujokaitienė

ir jie veda tylų karą su baltaisiais 
ateiviais. Jų kovos ginklas yra 
vislumas; metinis prieauglis yra 
13,1%, kai tuo tarpu baltųjų tik 
6,9%. Jie tikisi savo skaičiumi kada 
nors ištumti baltuosius iš Ilgų Baltų 
Debesų Krašto (taip jie vaidina 
N.Z.) į vandenį.

N.Z. Ukis, yra geras, turi daug 
gerų pievų, ganyklų, augina daug 
gyvylių. Gamta labai graži, 
patraukli turistams.

Lietuvių kolonija N.Z. nedidelė. 
Dalis žmonių persikėlė kitur 
gyventi: į Ameriką į Australiją. 
Politinę veiklą veda Baltų 
komitetas. Nors ir nedidelė lietuvių 
bendruomenė, tačiau yra dajug 

padariusi lietuvių bylai garsinti, 
nemažai yra Tautos Fondui aukų 
sudėjusi. Jaunimas, studentai kol 
gyveno veiklus G. Procuta, tol ir kiti 
reiškėsi veikloje, jam išvažiavus į 
Ameriką, sustojo ir lietuviškas 
jaunuolių pasireiškimas. Mišrios 
šeimos pasidavė aplinkos veikiami. 
Apie N. Zelandijos lietuvius bus 
plačiau paskelbta atskiru 
straipsneliu. Tuo tarpu jiems 
susirinkimas pasiuntė sveikinimus 
ir linkėjimus.

Po paskaitos sekė filmos apie N. 
Zelandiją. Būtų labai pageidautina, 
kad tokią turtingą parodą ir 
turtingą paskaitą galėtų išgirsti ir 
mūsų kaimynai newcastelieciai ir 
canberriškiai, reikėtų tik susitarti 
su prelegentu, čia daug nekainuotų, 
o kultūrinė pramoga būtų puiki.

a.m
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 16 d., šeštadienį, St. 

Mary’s Katedroje kardinolas 
Mindszenty koncelebravo Mišias, 
kuriose ir lietuviai dalyvavo su savo 
kapelionais kun. P. Butkum ir P. 
Martuzu. Katedra,kuri talpina virš 
3000 žmonių,buvo pilna. Giedojo 
“Dainos” choras, daug lietuvių 
dalyvavo tautiniuose rūbuose su 
savo vėliavomis ir kryžiumi.

Dalyvavo Mišiose kard. Freeman 
ir virš tuzino kunigų. Kard. 
Mindszenty sakė pamokslą vengrų 
kalba.
Po pamaldų katedros salėje 
kardinolas turėjo pasikalbėjimu su 
publika ir buvo apdovanotas 
dovanėlėmis. ***

Ponia A. Krausienė iš Melbourne 
atsiuntė mums keletą sugestijų, 
kurias čia paskelbsime. Siūlo 
Sydnejaus “ “Grandinėlei” 
pasivadinti daugiau pasakančiais 
vardais.,kaip pav.: Vilnius, Kaunas, 
Neris, Nemunas ir kt. Mat. 
“Grandinėlė” turi progos pasirodyti 
Sydnejaus Operos Rūmuose ir čia 
atatinkamai reprezentuoti Lietuvą. 
Su gerai žinomu vardu būtų ir 
didesnė reprezentacija. Antra jos 
sugestija: statant Sydnejaus 
Lietuvių Sodybą vieną bendrą 
pastatą-salę pastatyti lietuviškame 
stiliuje. Mūsų lietuviai inžinieriai 
galėtų suprojektuoti ir jį pastatyti, 
gal daugiau nekainuotų kaip 
paprasti namai, bet atmintis, 
aplinkuma ir simpatija būtų kita.

***
Bražinskai atsiuntė padėkos 

laišką Australijos Lietuviams, kurio 
turinį mes jau anksčiau paskelbėme 
su Algirdo Gustaičio rašiniu, “M.P.” 
Nr. 44. Džiaugiamės Bražinskų 
laisve bet kartu apgailestaujame 
kad šiuo tarpu nieko negalima 
padėti su vizomis į Australiją, tačiau 
reikė tų ,mėginti, gal pavyks, gal 
atsiras mūsų tarpe įtakingų asmenų.***

***

“Studentų žodžio” redaktorė Eglė 
žižytė gruodžio pradžioje išvažiuoja 
į Europą, lankysis ir Lietuvoje. Gero 
vėjo Eglei, “Studentų žodžiui” teks 
palaukti iki sugrįš redaktorė.

stestesfc

Inž. V. Stašionis šia savaite 
išvyksta į JAV ir iš ten vėliau 2 
mėn. į Nepalo valstybę, kur 
amerikonai stato aerodromą. 
Vytolis vyksta kaip specialistas 
elektroninius prietaisus instaliuoti. 
Kadangi nuo Nepalo nebetoli ir 
Himalajų kalnai tai tikimės, kad 
Vytolis, jei jau ir neįliptų į pat; kalno 
viršūnę, tai tikrai iki pusės dalipės ir 
mums pamojuos, arba ko gero ir 
laiškelį parašys.

***

Tėvas S. Gaidelis, S. J. grįžo iš 
kelionės po Ameriką buvo užsukęs į 
N. Zelandiją ir tenai katalikiškame 
savaitraštyje New Zealand Tablet 
parašė straipsnį ”NZ has 
betrayed us painfully”. Šitame 
straipnsyje jis iškelia faktus 
skaudžios okupacijos ir N.Z. 
vyriausybės išdavikišką pripažinim- 
ą. Laikraštis rašo, kad tėvas S. Gai
delis, S J, tokį pat laišką yra parašęs 
ir Wellington© arkivyskupui dr. 
Delargey.

Sveikiname tėvą S. Gaidelį, SJ, 
laimingai sugrįžusį į Australiją.

sic steak

Lietuvių Bylai remti Komitetas 
renka parašus po peticija Senatui, 
teko matyti, kad ten yra labai žymių 
žmonių parašai tarp kitų — Sir 
Robert Askin, N.S.W. prejeras, Bob 
Hawke, unijų prezidentas, ir kitų 
žymių žmonių. Reikia pasidžiaugti, 
kad tas darbas nesustojo, o tyliai 
dirbamas toliau. Greitu laiku 
Komitetas žada laiškais aplankyti 
kiekvieną tautietį, gavę laišką 
neišsigąskite, o padėkite kiek galite.

***

Teko nugirsti, kad Sydnejaus 
Lietuvių Klubas ir šiais metais 
organizuoja bendras Kūčias, taip 
pat ir Naujų Metų sutikimą.

Pietų Australijoje gyvenantis 
jaunas dailininkas Vytas Šerelis 
savo paveikslais smarkiai garsėja. 
Štai ka rašo didžiausias Pietų 
Australijos dienraštis “The 
Advertiser” š.m. lapkričio' mėn. 5 
d. laidoje: “Pietų Australijos 
dailinininkas Vytas Šerelis laimėjo 
pirmą vietą ALICE SPRINGS meno 
parodoje. Jo paveikslas pavadintas 
— Tėvas ir Sūnus laimėjo pirmą 
prizą $500.00

Teisėjas p. David Dridan, 
vertindamas paveikslą, apibūdino jį 
kaip “outstanding”, o apie Šerelį 
pasakė, kad jis yra šiuo metu vienas 
iš žymiausių jaunų dailininkų 
Australijoje. Šerelio paveikslą 
nusipirko už $1000.00 Alice Springs 
Art Foundations. Parodoje buvo 
išstatyta 400 paveikslų.

Sveikiname p. Šerelį.
MELBOURNE

Jau eilė metų kaip nebegalime 
puošti Lietuvos Nežinomo Kario 
kapo, tačiau garbė jam mūsuose 
nemari.
„Nežinomam Kariui pagarba 
lapkričio 11 d. buvo išreikšta 
Melbourno Baltų Komiteto, 
padedant gyvų gėlių vainiką prie 
kario paminklo esančio prie 
Melbourno Valstybinės Bibliotekos 
rūmų. Vainiką padėjo lietuvių, 
latvių ir estų atstovės pasipuošusios 
tautiniais rūbais, dalyvaujant 
nemažam būriui šių tautybių 
žmonių.

Šios apeigos buvo rodomos žinių 
metu per kai kurias TV stotis.

***

Akademinės Jaunimo 
Korporacijos “Romuvos” lapkričio 
10 d. suruoštoje Melbourno Lietuvių 
Namuose paskaitoje, Melbourno 
Universiteto prof. dr. Ergard 
Dunsdorfs skaitė paskaitą : 
“Pabaltijo tautų problemos”.

Geresnei klausytojų 
orientacijai, prelegentas panaudojo 
antrojo pasaulinio karo metu 
paliestųjų valstybių orientalinį 

žemėlapį,bei ekrane padidintas Baltų 
valstybes liečiančias tarptautines 
sutartis.

Paskaitoje buvo paryškintos 
didžiųjų kaimynų egoistinės 
užmačios Baltijos valstybes 
tarpusavyje besidalinant. 
Okupacijos metu šių valstybių 
gyventojų trėmimas į Sibirą, o 
vėliau traukimasis į vakarus ir 
abiejais atvejais patirtieji žiaurūs 
pergyvenimai. Taip pat buvo 
peržvelgta Australijos vyriausybės 
nelogiški išvedžiojimai norint 
pateisinti savo padarytą sprendimą 
Baltų išdavimo atžvilgiu.

***

Šiomis dienomis, iš Anglijos į 
Melbou-rną atvyko p. Kerienė — 
Varkalaitė atlankyti čia gyvenantį 
savo sūnų, vienos komputerių 
firmos managerį. Viešnia žada 
aplankyti savo pažįstamus Adelaide 
ir Sydney.

*** 1b.
Adelaidės Liet. Bendruomenės 
Moterų Sekcijai c/o p. Arminienei.

Mielos tautietės!
Nuoširdžiai dėkojame už jūsų 

laišką iš šių metų rugsėjo 14 d. Kur 
žiaurus likimas mus benumestų, 
mes visur ir visada atsiminsime jūsų 
seserišką paramą ir rūpestį mūsų 
Lietuvos laisvės kovotojų likimu. 
Juk Australijos, ypač Adelaidės, 
lietuvių gretos, ir aktyvus laiškų 
bei peticijų Turkijos vyriausybei 
siuntimo žygis daug pagelbėjo mūsų 
greitesniam išsilaisvinimui iš 
kalėjimo . . .

P. ir A. Bražinskai 
***

A.t A. MARIJA KRUKAITĖ — 
VOLKIENĖ

Š.m. spalio 26 d. liūdna žinia 
sujaudino mažą Canberros lietuvių 
koloniją netekus vienos iškilios 
asmenybės.

Po sunkios ligos atsiskyrė su šiuo 
pasauliu a.ta. Marija Krukaitė — 
Volkienė.

A.t A. Mariją pažino netik visi 
Canberros lietuviai bet ir kitų 
tautybių ateiviai. Ji buvo visų 
gerbiama už jos toleranciją ir taktą, 
už jos teikiamą pagalbą. Ji 
mokėdama daug kalbų ir dirbdama 
darbo aprūpinimo įstaigoje 
padėdavo kiekvienam ateiviui, kuris 
tik kreipėsi į ją — darbo gavime, 
dokumentų sudaryme, bei 
vertėjaudama teismuose ir 
įstaigose.

Bendruomenės darbe irgi, su visu 
jos nuoširdumu, prisidėjo — 
Lietuvių Klubui spausdino jo 
leidžiamą biuletenį ir darydavo 
reikalingus vertimus.

Gal būt, mažai yra Canberroje 
lietuvių kas nepasinaudojo a.t a. 
Marijos vienokiu ar kitokiu 
patarnavimu ir tai buvo daroma be 
didelės reklamos.

Laidotuvių metu matėsi daug 
australų buvusių bendradarbių bei 
Socialinės Globos darbuotojų, nes a. 
t a. Marija neapsiribojo tik lietuvių 
ir ateivių globa darbe, bet buvo 
įsijungusi ir į Australų Socialinės 
Globos darbą. A. t a. Marija paliko 
netik liūdintį vyrą inž. Napoleoną 
Volką, netekusi ištikimos gyvenimo 
draugės, bet ir Canberros lietuvių 
bendruomenę netekus nuoširdžios 
tautietes. Ilsėkis ramybėje Marija.

A. Švedas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS GYDYTOJAMS
Sekantis Lietuvių gydytojų D-jos 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 1 d., 5 vai. p.p. Lietuvių 
Klube Bankstowne. Dr. B. Vingilis 
padarys pranešimą apie medicinos 
praktiką Kanadoje.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Valdyba

***

VASAROS BALIUS
Nors oficialiai dar trūksta keleto 

dienų nuo vasaros, tačiau taip 
pavadino lapkričio 29 dieną 
rengiamą balių, kuris įvyks 
Melbourne Lietuvių Namuose.

Į šį balių maloniai kviečiami visi 
melbourniškiai ir apylinkių lietuviai, 
tačiau ypatinga^ nuoširdus 
kvietimas mūsų mišrių šeimų 
nariams.

Ruošiamas balius — pirmas 
viltingas žingsnis visus mųsų 
vaikus, gimusius ir tuos, kuriuos 
pamilome ir pakvietėme drauge 
gyventi, suvesti vėl į vieną mūsų 
tautinio gyvenimo kiemą.

Balių rengia neorganizuotas 
jaunimas, kuriems rūpi tautinis 
gyvastingumas. Vakarienę paruošti 
maloniai sutiko Katalikių moterų D 
— ja. Baliaus pelnas skiriamas 
spaudai; abiem mūsų laikraščiam. 
Šokiams gros linksma 
kontinentalinė kapela.

Maloniai, nuoširdžiai kviečiami ir 
laukiami visi iš visur.

Bilietus platina: D.
PETKEVIČIŪTĖ Tel: 333990, 
ILONA HARE tel:8782565.

Baliuje numatoma įvairių 
naujanybių,1 ir staigmenų,drėgnų ir 
saldžių laimėjimų.

Labai, labai laukiam!
Rengėjai

*** 
VAKARIENĖ DAINOS 
SAMBŪRIO CHORUI PAGERBTI.

Melbourne Dainos Sambūriui 
švenčiant dvidešimt penkių metų 
jubiliejų, tuojau po koncerto, kuris 
įvyks š.m. gruodžio mėn. 7 d., 
Lietuvių Namuose, Melbourne 
Apylinkės Valdyba, su Soc. Globos 
Moterų Draugijos > ir Katalikių 
Moterų Draugijos pagelba, ruošia 
choristams pagerbti vakarienę.

Tautiečiai norintieji vakarienėje 
dalyvauti, prašomi užsiregistruoti 
kuo anksčiau pas p. A. Pocių, tel. 
385969 ar A. Baltrukonienę, tel. 
866304.

Vakarienės kaina $5.00 asmeniui.
A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba

***

Į MŪGĘ, 
ĮMŪGĘVISI1!

Š.m. gruodžio 1 dieną, 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Melbourno Lietuvių Namuose įvyks 
didžiulė, paskutinė prieš Kalėdas

MŪG Ė — LOTERIJA
Labai gera proga įsigyti iš anksto 

lietuviškų, kalėdinių dovanų.
Mugėje dalyvauja visi Melbourno 

didieji ir maži pirkliai ir prekėjai, 
vaizbūnai ir vertelgos. Galėsite 
pirkti nuo mažiausio paukštelio iki.. 
. oi, ne; arklio tik ir ožkos negalėsite 
nusipirkti, o daugiau bus visko. 
Mezginių, audinių, siuvinių ir 
kitokio meno kūrinių.

Loterija pilna labai gerų fantų, 
kurioje galėsite išbandyti laimingą 
savo laimę ir paremsite, pagelbėsite 
greitesnei spaustuvės nuosavybei; 
išbridimui iš būsimų skolų. Ne taip 
jau gilūs tie skolų klanai, vienok po 
kojų maišosi ir geriau, kad jų 
nebūtų. .

Taigi, kviečiame visus, jaunus ir 
senus į Melbourno didžiąją

KALĖDINĘ MŪGĘ!
A.L.B. Melbourno Apyl. Spaustuvei 

įsigyti moterų komitetas 
***

ALBURY
Alburio Apylinkės Valdyba 

suorganizavo Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimą, 
kuris įvyko lapkričio mėn. 9 d. ponų 
Valių sodyboje. Apylinkės 
pirmininkas S. Valys atidarė 
minėjimą ir trumpu žodžiu nušvietė 
mūsų kariuomenės reikšmę 
nepriklausomybės kovų 
laikotarpyje . Jis išreiškė nuomonę, 
kad jeigu nebūtų buvę pirmojo 
mūsų kariuomenei organizuoti 
įsakymo, Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo
aktas gal būtų likęs ant popieriaus ir 
neįgyvendintas. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu ir Malda už tėvynę.

Po minėjimo sekė apylinkės narių 
visuotinas susirinkimas. Kadangi 
esame labai neskaitlingi, priėjus 
prie naujos valdybos rinkimo 
punkto, p. R. Urbonavičiaus 
pasiūlimas palikti seną valdybą 
sekančiai kadencijai, entuziastiškai 
narių buvo priimtas. Taigi valdyba 
pasiliko tos pačios sudėties: p-kaš S. 
Valys, iždininkas V. Makarevičius ir 
atstovų į Tarybą išrinkome p. B. 
Valienę. Susirinkimas praėjo 
darbingoj nuotaikoj.

Po susirinkimo sekė arbatėlė.
B.L.

***

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ
| KLUBAS
n 16 —18 East Terrace, 
g BANKSTOWN
g TEL: 708 —1414
W *JUSU INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS, 
g 10%. TAD, KODĖL NEINVESTUOTT SAVAJAME KLUBE?

S GRUODŽIO MĖN.
K SEKMADIENĮ D.
m HOLLY BROWN, Moterą impersonatorius, artistas.

GRUODŽIO ,7 D. Tautinių šokių vakaras.
n Turėsite progos pasigėrėti šokančiais tautinius šokius veteranais 
ra ir jaunąja karta!
H SEKMADIENĮ 8 D.M CARL BARRITEAU, profesionlas klubu artistas.

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI
įgį KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI”

H ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 VAL.
M ”IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA
Sh SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.

* Šokią vakaro melu Ir valgykloje kiekvienu melu vyrai j>ri- 
p| valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių, - (tvenksime 
w nemalonumų!

MELBOURNO
DAINOS SAMBŪRIO 
25 M. JUBILIEJAUS
KONCERTAS

Šeštadienį, gruodžio 7 d., 5 vai. p.p. Lietuvių Namuose
PROGRAMOJE:
*DAINOS SAMBŪRIS
Dirigentai A. Čelna ir D. Levickienė
* ŠOKIŲ IR DAINOS MONTAŽAS su “Klumpakojo” tautinių 
šokių grupe, vedama Vyt. Strauko, Sambūrio choristais ir su 
Macleod H.S. orkestru.
ĮĖJIMAS $3.00, pensininkams ir moksleiviams $1.50
BILIETUS PARDUODA: B. VINGRYS, Tel: 85 — 4241

R. SLIŽYS, Tel: 38 — 4837
Po koncerto, A.L.B. Melbourno Apylinkės Valdyba ruošia 

IŠKILMINGAS VAIŠES, Dainos Sambūrio veiklai pagerbti. 
Visus lietuvius vaišėse kviečia dalyvauti ir užsakymus priima 
Apylinkės Valdybą.

Rengėjai

Š.m. lapkričio mėn. 29 d. 7 vai. vakare, Melbourno Lietuvių 
Namuose kviečiame visus į

VASAROS BALIŲ
Linksma, puiki muzika. Skani vakarienė ir tik $5.00 asmeniui. 
Baliaus pelnas skiriamas spaudai.

Priede turtinga ir viliojanti loterija.

Kviečiame visus — senus ir jaunus.
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KAS ŠOKA — NESENSTA

šeštadienį, gruodžio 7 d. vakare Sydnejaus Lietuvių Klube įvyks X

IŠLEISTUVĖS t
į Lietuvių Dienas Adelaidėje vykstančios Tautinių šokių grupės

Programą išpildys trijų kartų tautinių šokių šokėjai.

PRANEŠIMAS DĖL LIETUVIŲ 
SODYBOS

Šiuo metu sparčiai eina sodybos 
statybos “Stage 3” darbai. Statybos 
darbus atlieka statybininkai p.p. A. 
Kutka ir V. Mickevičius. Statoma ir 
vėl du namai, su dviem butais, viso 
keturi butai. Visi butai iš anksto jau 
užsakyti.

Valdyba
'***

PATIKSLINIMAS
“Mūsų Pastogės” Nr. 44 tūpusioje 
korespondencijoje, Sydney Lietuvių 
Klubo Metinis Susirinkimas, per 
neapsižiūrėjimą išleista vieno L.K. 
direktoriaus pavardė, būtent 
Broniaus Kaufeldo.

Už šią nemalonią klaidą p. Bronių 
Kaufeldą nuoširdžiai atsiprašom.

A. Kramilius
♦**

Iš inercijos “Dainos”chorui šven
čiančiam 20 metų jubiliejų, M.P—je 
buvo užrašyta antraštė 25 metai, 
atsiprašome, kad paskubėjome 
penkiais metais.

Red.
***
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