
įvykdėme
GERBIAMI “M.P.” SKAITYTOJAI 

IR RĖMĖJAI
Su dideliu pasitenkinimu ir malo
numu pranešam, kad“M.P.” nauja 
surinkimo mašina [“Universal 
Compuwriter”] yra nupirkta ir 
“M.P.” tekstas šia mašina jau 
renkamas.

Jūsų duosnumu buvo suaukota 
$7745.15 Pridėjus dar kiek iš turėtų 
atsargų, surinkimo mašina nupirk
ta" be skolų.

A.L.B. Krašto Valdyba, kaip 
“M.P.” leidėjas nuoširdžiai dėkoja 
visiems duosniems aukotojams, 
rėmėjams, aukų rinkėjams ir 
skelbiu, kad ŠIS VAJUS YRA 
BAIGIAMAS.

Norintieji savo aukomis ir toliau 
paremti “M.P.”, ar jos spaustuvę, 
prašomi tai daryti tiesioginiai per 
“M.P.” administraciją.

Dar kartą dėkojame Jums visiems 
už dosnumą ir įdėtas pastangas.

A.L.B. Krašto Valdyba
***

SPAUDOS VAJŲ UŽBAIGUS

Štai šiame TJ.P.” n-umeryjc 
skaitome A.L.B. Krašto Valdybos 
pareiškimą ir padėką užbaigiant 
spaudos vajaus akciją. Tai be galo 
reikšmingas įvykis mūsų 
bendruomenės gyvenime. Džiugu, 
kad turime dar pakankamą skaičių 
tautiečių, kurie suprato šio reikalo 
reikšmę ir atėjo laiku į pagalbą, 
džiugu, kad įsigijome pagrindinę 
mašiną su kuria galėsime dar ilgai 
dirbti ir džiugu,kad neturime skolų.

Tie naujieji mūsų knygnešiai, taip 
juos šiandien turėtume vadinti, yra 
sužymėti ilgame aukų sąraše, jie 
įgalino Krašto Valdybą tęsti 
bendruomenės laikraščio leidimą 
toliau ir už tai jiems didelis ačiū.

Kad ir labai svarbus dalykas yra 
priemonės, tačiau jų vienų 
neužtenka. Komerciškai to 
laikraščio leidimo negalima 
išbalansuoti, todėl joks biznierius jo 
nesiimtų spausdinti, bet mes jį 
turime spausdinti ir spausdiname, ir 
spausdinsime kol turėsime 
pasiaukojančios dvasios. Aukojasi 
tie, kurie rašo, kurie organizuoja 
spaudos balius, kurie nuolat 
atsiunčia spaudai išlaikyti aukų. 
Aukojasi ir redaktoriai, kurie tik 
mažą dalį gauna to, ką galėtų gauti 
dirbdami kitokį darbą. Tik šitaip 
savo spaudą remdami galime 
išlaikyti, todėl ji yra mums brangi, į 
ją turėtume žiūrėti su pagarba ir 
meile, nes ji yra vienintelė kuri yra

1 mūsų.

Iš kitos pusės, reikia ir 
apgailestauti, kad vidurinioji ir jau
nesnioji karta labai mažai prisidėjo. 
Jie vis dar tebestovi klaustuko 
ženkle: ar apsimoka būti lietuviu, ar 
apsimoka remti ir skaityti lietuvišką 
spaudą? Jie tebegalvoja,kad jei 
darbas neapsimoka komerciškai, tai 
jo neverta ir pradėti. Nėra naudos, 
nereikalinga yra ir akcija. Kodėl jų 
galvose ir širdyse toks komerciškai 
utilitarinis principas vertybėm 
pasirinkti* čia nenagrinėsiu, 
pasitenkinsiu tik jį paminėjęs kaip 
faktą.

Žmonės be idealų, be aukos 
dvasios ir be gyvenimo prasmės, 
nieko pasauliui duoti negali, tuo 
labiau savo tautai, savo 
bendruomenei, jie nužydi kaip tie 
tuščiaviduriai žiedai ir nudžiūsta 
neužmezgę vaisių. Tarsi jie būtų 
sterelizuoti dvasioje eunuchai, 
kuriems trūktų potencijos 
prasiveržti pro komercines 
naudingumo užtvaras į idealų 
nušviestas erdves, į aukos vertą 
gyvenimą, į aukštumas, kurių 
rankomis nepasiekiama. Mūsų 
bendruomenei labai svarbu 
apsaugoti jaunimą nuo tokios 
nihilistinės materialistinės 
pasaulėžiūros, kuri jau nebėra 
moderniška, bet kuri dar vis stipriai 
šaknis yra įleidusi į šių laikų 
žmogaus dvasinę sritį •. Jaunimui 
dar galima atleisti suprantant jo 
nesubrendimą, jo blaškimosi 
periodą, jo ieškojimą naujų kelių, 
bet kaip su viduriniąja karta (30-40 
m.) negi būsime ją praradę? Ar ji ir 
pasiliks kurčia, nebylė, šalta ir 
nejautri savo tautai, kaip svetimas 
kūnas, kaip nudžiuvusi medžio šaka?

am
***

LAIKAS ATNAUJINTI “MŪSŲ 

PASTOGĖS“ PRENUMERATĄ.

Lietuvos Laisvinimo Darbų Konferencijos, įvykusios 1974 m. spalio 26 - 
27 d.d. College of White Plain, N.Y. dalyviai: iš kairės - pirmoje
eilėje stovi: J. Kavaliūnas, K. Miklas, dr. J. Valaitis, J. Gaila — JAV LB 
Krašto Valdybos pirm., M. Mackevičius, A. Simutis — Lietuvos Generalinis 
Konsulas, dr. J.K. Valiūnas — Vliko pirmininkas, B. Nainys — PLB 
pirmininkas, R. Blinkstrubas — Altos vicepirmininkas, dr. B. Nemickas, E. 
E. Čuplinskas — Kanados LB Krašto Valdybos pirmininkas; antroje eilėje: 
R. Kaperas, J. Valaitis, S. Lūšys; trečioje eilėje: A. Vakselis, A. Gureckas, 
dr. D. Šatas, J. Audėnas, A. Gečys, kun. V. Bagdonavičius (pasilenkęs), R. 
Česonis, B. Raugas, dr. V. Šimaitis. Trūksta V. Vaitiekūno.

NAUJI SUNKUMA!
PRASMEGUSIOS AUSTRALIJOS 

PASTANGOS
Whitlamo ir kt. Darbiečių 

vadovaujama Australija, pardavusi 
Sovietų malonei Pabaltijo kraštus, 
nori pasirodyti juodojo žmogaus 
teisių gynėja. Jie ėmėsi iniciatyvos 
išmesti iš Jungt. Tautų 
Organizacijos — U.N.O.
apartheidiško režimo, Vorsterio 
vadovaujamo, Pietų Afriką. Gal 
būtų Australijai pavykę, bet jos 
darbui kelią pastojo Vakarai. 
Tokiam išmetimui užkirsti kelią 
pavyktų tik vieno “veto” 
pareiškimo iš JAV, ar Britanijos, ar 
Prancūzijos. Bet šį kartą tokį veto 
vieningu frontu pareiškė jie visi trys 
kartu ir tokiu būdu Whitlamas ir jo 
palyda susilaukė tokios Vakarų

GAL N. METŲ VAIŠĖMS?
Žemės ūkio ministeris Mr. Wriedt 

pareiškė pasitenkinimą, kad tuo 
metu, kai žemės ūkis pergyvena lyg 
ir depresiją, buvo galima parduoti 
rusams žymus kiekis jautienos. 
Parduota 10,000 tonų, šį mėsa bus 
siunčiama šaldytuvuose trijų 
mėnesių laikotarpyje. Toliau 
ministeris pareiškė, kad pasitarimai 
su rusų delegacija vyksta dėl 
žymesnio jautienos kiekio 
pardavimo naujaisiais metais.

PEŠTYNĖS PER 
DIPLOMATINES VAIŠES

Min. Bowen Canberroje 
patvirtino žinias, kad dr. Cairns 
vadovaujamos delegacijos Kinijoje 
suruoštų Australijos ambasadoje 
pietų metu, vienas delegacijos narys 
užsipuolė Australijos ambasadorių, 
apsikumščiavo su kitu australu ir 
susikibo su amerikiečių diplomatu, 
sudraskydamas šiam švarką. Min. 
Bowen pareiškė, kad dėl šio įvykio 
nebuvo tarp atitinkamų valstybių 
nuomonių keitimosi. 

reakcijos, kurią galima iyginri 
antausiui. Gerai komentatorių 
pasakyta, kad jeigu išmesti Pietų 
Afriką, tai reikėtų išmesti ir žymų 
skaičių kitų valstybių, kurios 
niekina žmogų. Mums nesunku 
atspėti, kuri raudonoji galybė 
turėtų būti įskaityta į tą skaičių.

Pietų Afrika, bet ne jos 
administracija, reikalinga 
Vakarams. Joje britai dėl 
strateginių motyvų turi 
Simontowno karo bazę, kuri svarbi 
Vakarams priešstatai Sovietų įtakai 
šiame regione, kur jie turi pas 
juodukus aerodromus, iš kurių 
lėktuvais gali sekti ir net 
kontroliuoti vakariečių 
laivininkystės kelius. Tai yra šašas 
Vakarams, ypač karo atveju. 
Materialiai subankrutavusi ir dabar 
Darbiečių valdoma Britanija, 
vengdama išlaidų, nori tą bazę 
palikti ir, galimas dalykas, jos vietą 
užims Vakarai kitokios iškabos 
priedanga. Pietų Afrika mato, kad 
iki šiol buvusiu mastu ji nebegali 
vykdyti nelygybės prieš juoduosius 
ir Vakarų Didžiųjų veto duoda jai 
proga greičiau suminkštinti režimą. 
Tai verčia ir politiniai pasikeitimai 
įvykdyto perversmo Portugalijoje ir 
jos Afrikos kolonijoje ypač 
Mozambike.

Amerikoje po paskutinių rinkimų 
Demokratai laimėjo smarkią 
atstovų persvarą Kongrese, 
abiejuose Rūmuose. Prezidentui 
Fordui valdymas pasunkės. Vienas 
komentatorių pasakė, kad tokiu 
būdu susidarė JAV dvi. valdžios: 
Fordo ir Kongreso.

Amerika pasiuntė į Indijos 
vandenyną atgal keletą savo karo 
laivų, o dr. Kissingeris, būdamas su 
misija Indijoj, dėl to ramino Indijos 
vadovybę. Žinoma, tai daroma rusų 
įtakai atsverti.

(p.a.)
***
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MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO
25 M. JUBILIEJUS

DAINUOJANTIS MELBOURNAS.

Už jūrių marių, už tolimų 
vandenynų, toli nuo gimtosios 
Lietuvos neįtikėtinai gražiai, skam
biai ir giliai širdį jaudinančiai dažnai 
girdime aidant mūsų senosios 
kultūros brangenybę— lietuvišką 
dainą.Išlepo mūsų tautiečiai, nes 
nebepasitenkina vien tik 
minėjimuose,koncertuose ar šiaip 
sau parengimuose dainuojamomis 
dainomis,bet,beveik nerasi lietuviš
kos šeimos,kuri neturėtų namuose 
radiogramos ir tuzinais lietuviškų 
plokštelių arba šimtais metrų prisi- 
grotų juostelių ir nėra vakaro, o 
ypatingai savaitgalio, kad kuriame 
nors priemiestyje stereo garsais 
nesiskleistų lietuviška daina.

Nepatikėtų Tėvynėje broliai ir 
sesės, kad kada tik norime galime 
klausytis geriausius Lietuvos 
solistus, žymiausius
ansamblius,chorus ar bet kokius 
kitokius vienetus.Tiesa—gyvename 
nerūpestingą ir kultūriniai turtingą 
gyvenimą,nes turime ką tik norime.

Nepaslaptis,kad esame dideli 
lietuviškos dainos ^mylėtojai,nes 
esame kilę iš Dainų Šalies,kur visas 
gyvenimas buvo supintas į ilgą 
dainų juostą.Nerasime nei vienos 
gyvenimo srities,kuri nebūtų 
apdainuota mūsų skambiose liaudies 
dainose. Gal todėl ir taip mėgstame 
savo dainas ir didžiai gerbiame tuos, 
kurie sugeba gražiai padainuoti,o 
dar daugiau pagarbos skiriame 
tiems,kurie ilgus mėnesius 
pašvenčia savo laisvą laiką 
besimokinant mūsų liaudies 
dainų,kad ląiks nuo laiko galėtų mu
mis mintimis nukelti į kvapesniuo
sius Tėvynės laukus kur dar ir 
šiandien gegutės meiliai 
kukuoja,kur mūsų sesės apie savo 
namus rūteles augina,kur baltos 
vyšnios pakelėse žydi ir kur dangus 
yra daug melsvesnis ir kur juoda 
duona yra daug gardesnė... Šie 
metai yra nepaprasti Australijos 
lietuvių gyvenime.Nepaprasti,nes
beveik kiekvienoje skaitlingiau 
lietuvių gyvenamoje vietovėje 
vietos chorai švenčia savo veiklos il
gametes sukaktis,sukaktis kurios 
yra tokios prasmingos ir patiems 
dainininkams ir tų vietovių tautie
čiams.Skaitėme spaudoje apie Ade
laidės ir Sydnėjaus skambiųjų chorų 
džiaugsmo šventę,o šiandien ir mes 
melbourniškiai iškėlę galvas galime 
pasididžuoti,kad ir mūsų 
neįvertinamai mielas Melbourne 
Lietuvių Dainos Sambūris švenčia 
savo 25—kių metų veiklos sukaktį 
ir ta proga, kartu su savo nepavarg- 
st^n£iajs. ^ą^ga^ ųsūM'
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”Klumpakojo”šokėjais rengia 
25—kių metų Jubiliejinį Koncertą, 
kuris įvyks 7—to gruodžio, šešta- 
d ie n n į, M e 1 b o u r n o Lietuvių 
Namuose.Neklysiu pasakęs, kad tai 
bus ne tik Dainos Sambūrio 
jubiliejinė šventė,bet kartu ir visų 
melbourniškių ir artimų apylinkės 
mylinčią lietuvišką dainą jubiliejinė 
šventė, nes vargu ar kita tautinė 
organizacija Melbourne, kuri būtų 
davusi tautiečiams tiek daug gilaus 
dvasinio peno ir tiek daug vidinės 
ramybės mūsų tautiniai palaužtiems 
jausmams.Gražiausios dainos ir 
geriausi chorai plokštelėse neatstos 
mums mūsų Dainos Sambūrio, kuris 
gyvais balsais ir tiesioginiu ryšiu 
sugeba sukurti mums mielas ir 
artimas meliodijas, kurios savo 
balsų harmonija ir gilia išraiška 
nuveda mus, bent trumpam, į užuo
maršą ir nejučiomis keliaujame 
kartu su daina po Lietuvos laukus ir 
nejučiomis grįžtame į gražią praeitį 
ir pasibaigus koncertui ir pabudus iš 
svajojamų kl uonių vėl įgaunam 
naujos jėgos ruoštis monotoniškam 
rytojui, kasdieniškam gyvenimui.

Begaliai branginame savo Dainos 
Sambūrį,nes tai yra mūsų didelė 
dvasinė atspara mūsų klajoklių 
gyvenime priduodanti vilties 
vėl neužilgo apturėti tą malonų 
nusiteikimą.

Gerai žinome,kad neįvertinamas 
yra jų darbas, neapmokamas yra jų 
paaukotas laisvas laikas ir begaliai 
džiaugiamės, kad jie turi tiek 
kantrybės ir ištvermės ruošiantis 
naujiems koncertams, naujiems 
pasirodymams.Atrodo, kad jų kon
certai yra tokie trumpi ir visiškai 
nekartojami.nes nespėjame net 
paliaupsinti savų akių apžiūrint tuos 
pasišventėlius, pasigrožėti moterų 
spalvingais raštais išmargintais 
tautinių kosciumų, o kur dar mūsų 
Baltijos auksiniai gintarai,kurie 
puošia kiekvieną Sambūrio dalyvę?.

Garbė mums melbourniškiams 
turint tokį gabų tautinį vienetą, 
kuris žavi ne tik mus vienus, bet 
kiekviena ypatinga proga, su 
pasididžiavimu galime sekti 
nustebusius kitataučius 
besižavinčius jų dainavimu. Ne tik 
mus jie sugeba pavilioti savo darniu, 
skambiu ir prasmingu dainavimu, 
bet jie yra vieni iš pirmųjų 
Australijoje,kurie išdrįso nuvežti 
savo meną į Sydnėjų, Adelaidę, 
Balaratą, Geelongą ir kitas mažės - 
nes vietoves.Jie dainavo 
vienuolynuose,ligoninėse, 
tarptautiniuose koncertuose ir visur 
išsikovojo pagarbą sau , Tėvynei 
Lietuvai ir visai Australijos lietuvių 
Bendruomenei.

MELBOUNO DAINOS S AN BŪRI S - 1 974 
Nuotraukoje stovi, iš kairės į dešinę: •
1- ma eilė
Jadvyga Vingrienė, Monika Žiogienė, Bronė Draižienė, Vincė Sivickienė, 
Eliutė Špokevičienė, Danutė Špokevičiūtė, Jane Petrašiūnienė, Frida 
Savickienė, Albina Ramoškienė, Jonė Žalkauskienė, Jūratė Šimkienė, Vida 
Aleknienė, Julija Lynikienė, Birutė Prašmutaitė.
2- ra eilė:
Janina Valaitienė, Nijolė Kairaitienė, Irena Kviecinskienė, Rasa 
Statkuvienė, Emilija Šeikienė, Elzė šikšnienė,Renata Čelnienė, Aldona 
Baltrūnienė, Albertas Čelna, Eleonora Balčiūnienė, Liucija Milvydienė, 
Elena Čypienė, Monika Sodaitienė, Bronė Staugaitienė, Danutė Levickienė, 
Zita Prašmutaitė.
Vyrai, iš eilės:
Vladas Bosikis,Gediminas Samsonas, Viva Alekna, Albinas Savickas, 

Vincas Žiogas, Genutis Žvinakis, Algirdas Šimkus, Kęstutis Lynikas, 
Antanas Steponavičius, Bronius Vingrys, Povilas Kviecinskas, Pijus 
Vaičaitis, Arūnas Staugaitis, Rudolfas Galinis, Kazys Mieldažys, 
Aleksandras Milvydas, Rimas Špokas, Petras Petraitis, Rimgaudas Sližys, 
Vincas Lazauskas, Jonas Daunys, Juozas Petrašiūnas.

Majorkoje vokietė vasarotoja iš
gėrė 6 pintus vyno ir pasimirė.

Per pirmus 5 mėnesius eismo ne
laimėse JAV žuvo 16,270 žmonių. 
Tai yra mažiausias skaičius per pas
kutinius 10 metų.

•*-
BRANGŪS RIEBALAI

1964 metais Amerikoje 40 milijonų 
storulių išleido 10 milijardų dolerių 
įvairioms priemonėms ir vaistams, 
kad suliesėtų.

PADĖKA

Mano ir mamos ligos metu patyrus tiek daug nuoširdumo ir 
visokeriopos pagalbos iš visų mūsų draugų ir pažįstamų norime 
tarti nors nuoširdų ačiū už lankymus ligoninėj, linkėjimus ir 
gausias gėles gautas iš visų net ir labai tolimų Australijos 
kampelių. Jūsų jaurtrumo mes niekuomet nepamiršime.

Ypatingai norime padėkoti gerb. kapelionui P. Butkui, 
nenuilstamai kovojančiai su sunkia liga nesigailint nei savo 
sveikatos, nei laisvalaikio Fairfield’o ligoninės direktorei dr. V. 
Barkienei, bičiuliui dr. B. Vingiliui ir mieloms ponioms M. Mige- 
vičienei ir P. Daukienei.

Ačiū, ačiū dar kartą.

L. Šulcienė ir L. Bukevičienė
4

Šio gražaus jubiliejaus proga 
vargu ar kas galėtų nustatyti jų 
nuveikto darbo vertę, bet manau, 
kad kiekvieno lietuvio širdyje gludi 
didelė pagarba,

o padėkos vietoje leiskite 
Jums užtikrinti, kad esate mūsų 
tautiniai didžiausi ambasadoriai 
šitame kontinente ir pastovus mūsų 
pilkojo gyvenimo atnaujintojai ir kol 
Jūs dainuosite,mes būsime laimingi 
ir neapleisime nei vieno Jūsų 
pasirodymo.Gražiausios sėkmės 
Jūsų jubiliejaus proga!

Lietuviškos Dainos Mylėtojas.
***

ATGAUS AUKSĄ
JAV ir Čekoslovakija po 25 metų 

susitarė dėl atlyginimo už suvalsty
bintą JAV nuosavybę Cekoslovaki- > 
joje. Tokiu būdu Čekoslovakija ga
lės dabar atgauti 18 tonų aukso, kurį 
buvo pagrobę naciai, o po karo pa
teko į amerikiečių 'rankas.

Mažoje Langą Holm saloje (Ork 
neys) išvesta avių veislė, kuri maiti
nasi jūros žolėmis.

Dėmesio
Kalėdinis ’’Mūsų Pastogės” 

numeris išeis gruodžio 16 d.Per vėlu 
būtų išleisti 23 d.?nes tada per 
šventes tikrai didelė dalis paliktų be 
laikraščio, paštas vis dar labai blogai 
veikia.

Visą kalėdinę medžiagą ir 
sveikinimus prašome siųsti kaip 
galima greičiau,nevėliau gruodžio 9 
d- Red.

Jeruzalėje ortodoksų žydai reika
lauja autobusuose moterims atskirų 
patalpų, nes jos keliaujančios nepa
doriai apsirengusios.
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STUDIJŲ DIENU MINTIS BESVARSTANT

KAIP GALĖTUMĖM PADĖTI?.

G. Žemkalnis
Kaip galėtumėm padėti Lietuvai 

— tokia yra tema.
Nevisai man supr'antamas tos 

temos gairių nustatymas, kuris ribo
jasi vien ekonominėmis ir socialinė
mis organizacijomis ir jų veikla no
rint suteikti Lietuvai politinę, ekono
minę ir kultūrinę paramą. Plačias gai
res truputį performuluoju štai kaip: 
kuo mes, išeivijos lietuviai, ir ko
kiais būdais, galime padėti Lietuvai.

Vystant teoretines temas mes 
darome prielaidų, kad Lietuvai (ne 
atskiriems lietuviams) yra reikalinga 
mūsų ekonominė ar kultūrine parama 
ir kad mes esame pajėgus ją suteikti.

.Temos vystymui aš iš karto pri
imu, aksiomatiškai, dar dvi prielai
das.

Pirmoji: Musų tikslas, mūsą už
davinys yra padėti lietuvių tautai 
išlikti gyvai savo žemėje.

Kalbėdami apie padėjimą mes 
aiškiai pasakome, kad mūsų objektas 
yra Lietuva. Lietuva Šiandie esanti. 
Nekalbame apie Lietuvą buvusią prieš 
35 metus, nekalbame apie teoretinę 
ateitį. Kalbame apie “dabar”, “Šian
dien”. Kalbame apie ištiesimą ran
kos ne vien tik prašančios, bet ir 
duodančios. Savo kraštui. Lietuvai, 
šiandien.

Kodėl, klausiame savęs, kodėl gi 
norime padėti? Gal, pagaliau pato
giai įsikūrę, pradėjome galvoti ir 
mūsų sąžinės neleidžia mums ramiai 
miegoti, nes žinome, kad vien tik 
pabėgimu iš gimtosios žemės savo 
skolų jai tuo neatidavėm. 0 gal 
matome, kad išeivijoje mes neišven- 
gaimai nyks tame, dauguma mūsų jau
nimo ir vyresniąją yra atitolę; 
nenorėdami sunykti bandome priartė

ti prie tautos kamieno. Kalbėdami 
apie padėjimą tautai kartu kalbame 
apie padėjimą sau, išeiviams, nes gi 
laikome save tautos dalimi.

Taigi pirmoji mano prielaida bu
vo, kad mūsų tikslas, 
padėti lietuvių tautai 
savo žemėje.

Antroji prielaida: 
bendraujame (sime) 
Neapgaudinėdami patys savęs, dūmų 
niekam į akis nepūsdami, turime pa- 

• sakyti, kad tas bendravimas bus ne 
vien tik asmens į asmenį pobūdžio,

uždavinys yra 
išlikti gyvai

Mes, išeiviai 
su Lietuva.

-AR GIRDĖJOTE,KAD “MŪSŲ 
PASTOGĖS“ SPAUSTUVĖS 
VAJUS SĖKMINGAI PASI
BAIGĖ?

-SVEIKINAME VISUS TUOS, 
KURIE PRISIDĖJOTE PRIE ŠIO 
DIDELIO DARBO.

bet ir asmens bei organizuoto viene
to su Lietuvoje esančiomis įstaigo
mis. Kitokio kelio nėra.

Tai yra antroji prielaida.
Priėmę šias prielaidas einame 

prie problemos — mūsų tautos nai
kinimo ir išnykimo galimybių. Prob
lema nėra nauja, nėra dabar per 
paskutinius 30 metų atsiradusi. Lie
tuvių tautą stengėsi sunaikinti kry
žiuočiai ir kalavijuočiai prisideng
dami naujos idėjos, krikščionybės, 
atnešimu. Savo kultūrą ir kalbą mums 
bruko lenkai: vėliau caro Rusija pa
rodė savo siekimus numalšindama 
sukilimus ir uždrausdama spaudą. 
Nepriklausomybės kovos vyko tri
juose frontuose. Dienos žygį į Vil
nių sustabdė tarptautinė komisija. 
Klaipėdos kraštą vakarų sąjunginin
kai paliko svetimtaučiams — savo 
krauju jį. turėjome atsiimti. Hitlerio 
OstpolitiJc ir 1000 metų reicho planai 
lietuvių tautą pramatė tik kaip darbo 
jėgą nesavoje Žemėje. Taigi proble
ma yra sena, kaip ir Lietuvos isto- 
rija- x ....

Šiandien tas tautos naikinimo 
klausimas tebestovi toje pačioje 
plotmėje. Fizinis naikinimas, pasi
reiškęs trėmimais į Sibirą, pabėgi
mais iŠ Lietuvos ir pokario rezisten
cijos abipusiškomis tautos aukomis 
yra epizodas, atnešęs tautai neišpa
sakytus nuostolius. Paskendimas 
kitokiose kultūrose, priėmimas kito
kių papročių: — nutautėjimas — tai
yra šiandieninis tos mūsų istorinės 
problemos niuansas.

Nutautėjimo paralelės gali bū
ti vedamos tarp krašto ir išeivijos 
— Čia turime vieną iš bendrųjų plat
formą.

Nenutausdami išeivijoje mes 
pasiliekame potencialia jėga daryti 
tai ką norime, būtent, padėti Lietuvai. 
Padėti krašte esančiai tautai nepra
nykti tik vienos kitos kultūros jūroje.

Suteikti paramą galime daug kuo, 
bet mums reikia prasiveržti iš trumpa
regiško ar trumpalaikio planavimo ir 
tikslų. Per paskutinius 4 metus lan
kiausi du kartus Lietuvoje ir vienas 
iš didžiausių ir maloniausių įspūdžių 
buvo lietuvių žiūrėjimas į ateitį. Pla
navimas ne vien tik to kas bus už 
metų, dviejų, bet kaip Lietuva atro
dys, kiek ji atsieks uŽ 50 metų. Ki
tame Šimtmetyje, mieli ponai, ne mū
sų, bet mūsų vaikų ir anūkų amžiuje. 
Tai aš vadinu sąmoninga krašto mei
le. Mūsų planai irgi turi būti projek
tuojami į tolimą ateitį.

Pradėkime paramą namą darbu. 
Turime sutikti, kad paramos ir simpa
tijos negalime tikėtis iš kitų tautybių, 
jei jie nieko nežino apie lietuvius. 0 
kai mes juos bandome supažindinti, ar 
tas dažnai nesiriboja tik informacija 
iki 1940 "metų, o po to tik politine 
diskusija? Kas gi mus sulaiko nuo 
parodymo pasauliui, kad Lietuva, nors 
ir Tarybų Sąjungos dalis, bet išlaikė 
savo kultūrą ir ją praplėtė, prisiaugi
no savo pasaulinio masto mokslininkų, 
menininkų, sportininkų, akademikų. 
Mūsų tauta, nežiūrint į pokario sun
kumus, nežiūrint į santvarką, kuriai 
mes nepritariame, vis dėlto progresa
vo ir progresuoja — palyginamasis 
progreso tempas turėtų būti mūsų 
rūpestis.

Kodėl mes pristatome užsieniui 
Lietuva kaip mirusią ar užmigusią 
Snieguole, kurią vakarų princas turė
tų pažadinti. Kodėl? Ar ne tradici
niai laikomės veiksniu nurodymo, kad 
nieko gero ten nėra, nes viskas iš
kepta komunizmo kepykloje? O gal 

mes tiesiog nežinome ir tingime pasi- 
domauti, sužinoti, pasidaryti savo iš
vadas?

Pirmoji padėjimo linkmė — mes 
turime tapti savo gyvos tautos amba
sadoriais: skelbti jos laimėjimus, at- 
siekimus, vargus, problemas. Išlai
kyti J9 gyvą, visų tautų mintyse, pa
daryti ją žinomą. Žinomą tautą, taip 
kaip žinomą asmenį, sunku ignoruoti, 
nelengva jai ir išnykti.

Informacija apie nesustojančius 
lietuvių atsiekimus ir aspiracijas 
sužadins susidomėjimą Lietuva. Pa- 
gelba, parama Lietuvai nėra nei Aus
tralijos, nei Amerikos nei kurio kito 
krašto interesas. Tai taps interesu 
tik tada, jei tai bus to krašto pilie
čių noras.

Informacija ir įtaka: — jei mes 
Šiandien pradėsime veikti ta linkme, 
tai tas bus 30 metų vėliau negu kad 
reikėjo tai pradėti. Atsakykime sau, 
kiek lietuvių ar lietuvių kilmes jaunų 
žmonių yra australų laikraščių Žurna
listai, korespondentai? Kiek lietuvių 
išėjo į Australijos diplomatinę tar
nybą, į krašto ar savivaldybių poli
tiką? Kiek lietuvių turi užmezgę as
meniškus, nuolatinius, artimus ir 
draugiškus ryšius su žinomais aus
tralų Žurnalistais, veikėjais? Ir Čia aŠ 
sakau, kad man, susirūpinusiam pa
rama savo tautai ir mano tautai norin
čiai paramos, yra daug svarbiau turėti 
lietuvių kilmės angliškai kalbantį ir 
veikiantį, Lietuvai prijaučiantį žur
nalistą ar politiką, negu šimtą pa
minklus statančių ir verkiančių tar
nautoją.

Svarbu, aišku, kad tie potencia
lūs pagelbininkai, kitaip tariant mūsų 
angliškai kalbantis ir bekalbėsiantis 
jaunimas, būtų sąmoningai suintere
suoti Lietuva ir lietuviais, kad jie 
galėtų jaustis išdidūs būdami lietuvių 
kilmės. To neatsieksime džiaugdamie
si vien praeitimi, neatsieksime pate
tiškais vaidinimėliais, mėgėjiškais 
paruošimais ir pasikartojimais iki 
begalybės. 1936 metais įgrotos Kipro 
Petrausko plokštelės mūsų jauniems 
Žmonėms, mėgstantiems tą žanrą, 
sukelia tik liguistą šypseną ir mes jų 
niekada neįtikinsime, kaip kad save 
įtikinome, jog Kauno opera buvo lygi 
La Scalai, o Petrauskas buvo geres
nis už Caruso. Giriamės vienas kitam 

kad girdėjome gastroliuojantį Tito 
Gobi, gi tuo tarpu tylime, kad ABC 
transliacijose 2—3 kartus į savaitę 
giriamas ir girdimas Virgilijus Norei
ka. Įsivaizduotumėm turbūt kaip pa
saulio (t.y. lietuviško pasaulio) galą, 
jei pakviestumėm Noreiką koncer
tuoti Australijon ir 10,000 teoretinių 
lietuvių galėtų su išdidumu pasakyti 
— jis lietuvis, aš irgi!

Nepaprastai didelę reikšmę turi 
informacinė parama kraštui per besi
lankančius užsienio lietuvius Lietuvoje 
ir retai atvykstančius iš Lietuvos. To
ji parama ribotųsi ekonomine ir kultū
rine pagelba.

Kiekvieno nuvykusio Lietuvon 
pareiga yra reprezentuoti vakarų išei
vijos lietuvius: savo elgesiu, apsi
rengimu, kalba, demokratiniu toleran
tiškumu, argumentacija paremta fak
tais ir blaiviu palyginimu, konstruk
tyvia kritika, jei ji yra reikalinga, ir 
atsiekimų pripažinimu. Taip pat kiek
vieno nuvykusio pareiga, jeigu- jis 
tam turi laiko (daugiau negu 5 die
nas), butų ūžmegsti ryšį ir pasiūlyti 
techninę ar kultūrinę pagalba ir savo 
specialybės patirtį kolegoms Lietu
voje. Manau, kad daugelio Fondų ka
pitalas būtų prasmingiau naudojamas 
ta kryptimi.

Maždaug ta pati paramos linkmė 
turi būti puoselėjama per čia atvyks
tančius. Turime nesustodami kviesti 
ir priimti menininkus, mokslininkus, 
dainininkus, specialistus, ekskursan
tus, draugus ir svetimus. Visai ne
kreipkime dėmesio į jų politinius įsi
tikinimus, oficialią ar neoficialią 
padėtį. Pripažinę kad lietuviai gali 
turėti įvairių spalvų akis, plaukus ir 
įsitikinimus ir vistiek išlikti lietu
viais, atidarykime atvykstantiems 
savo langą ir duris į mūsų pasaulį. 
Leiskime jiems palyginti, patirti, 
išmokti. Sudarykime jiems sąlygas
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grįžti atgal į Lietuvą padidinus savo 
žinių bagažą, susidariusiems gali
mybes tolimesniais kontaktais dau
giau praplėsti savo techninį ar kul
tūrinį potencialą. Konkrečiai — jei 
Šiandien atvyktų tarybinis lietuvis 
muzikas, aš jam ne tik parodyčiau 
kaip lietuviai čia yra įsikūrę ne tik 
kaip atrodo Australija ir ką' galima 
nusipirkti krautuvėse. Aš jį, supa
žindinčiau su Australų, muzikais, su
daryčiau jam ryšį šiai dienai ir atei
čiai su konservatorija, su jo Žanro 
kolegomis.

Čia būdami mes galime konkre
čiai padėti Lietuvai parūpindami visų 
sričių techninę literatūrą, tam tikrais 
atvejais priemones. Stenkimės, kad 
Australijos universitetai kviestų lie
tuvius akademikus: meno festivaliai, 
teatrai — lietuvių ansamblius ar.so
listus. Dovanokime ne vien perukus 
ir megstinius, bet ir plokšteles, meno 
kūrinius, visada atsimindami, kad 
vakarų kultūroje, laisvai augančioje, 
yra įvairių srovių kurios ne visos 
visiems yra priimtinos, tačiau visada 
gali turėti palyginamąją vertę. Pa
galvokime, kad antikvarijate atrastas 
istorinis Lietuvos dokumentas turėtų 
priklausyti Vilniaus universitetui o 
ne privačiai kolekcijai.

Siųskime subrendusius jaunuo
lius Lietuvon studijuoti lietuvių 
kalbą, pažinti kraštą, įsigyti aukštes
nį mokslo laipsnį ir prie savo mokslo 
raidžių su išdidumu prisidėti DR, VU 
— Vilniaus Universitas. Esu tikras, 
kad jie taps naudingais Lietuvai 
lietuviškiems reikalams.

Tokie ryšiai, kontaktai, pagalba 
negali būti tik spazimatiški. Jie turi 
būti planuoti, paruošti.

Galime pasimokyti iŠ lenkų. Jų 
bendruomenė, kuri tikrai nėra proko
munistinė, priima iš Lenkijos atva
žiuojančius su organizuotu, tačiau nuo 
Širdžių ir tikru entuziazmu. Neseniai 
atvykusį ansamblį Melbourno aero
drome pasitiko 300 lenkų su gėlėmis, 
Šypsena ir tuojau prasidėjusiais as
meniškais ryšiais. Rezultate visą 
savaitę lenkų ansamblis buvo minimas 
įvairiomis progomis Melbourne laikraš
čiuose.

Asmeniškoje plotmėje bendra
vimas vyksta jau seniai JA V alsty
bėse. Lietuviai mokslininkai yra 
važiavę Lietuvon su paskaitomis, 
menininkas su paroda ir pan. Kas gi 
tačiau parūpino iškvietimus, leidimus, 
sąlygas, priėmimą — įstaigos, kurių 
mes taip bijome, bet kurios yra dar 
vienas gyvenimo faktas. Jei šiandie
ną kviestumėme kurį solistą, turbūt, 
visų pirma reikėtų kreiptis į įstaigą 
— Valstybinę Operą,kuri būtų prašoma 
išleisti jos tarnautoją gastroliuoti į 
užsienį. Čiurlionio klubas Melbourne 
dovanoja Lietuvos dailininkams cik
lą modernių japonų spausdinių ir 
juos priima įstaiga — Lietuvos Dailės^ ? 
Muziejus. Jei įstengtumėme suorga
nizuoti lietuvių dailės ar sėkmingai 
Europoje gastroliavusią gintaro paro
dą atvykti Australijon, turėtumėm 
kreiptis į Dailės Muziejų. Darosi aiš

ku, kad vien tik asmeniško ryšio 
nepakanka: organizacinis ryšis,- fi
nansų telkimas darosi būtinas.

Mes galime ir turime atverti lan
gą Lietuvai į vakarų pasaulį. Mes 
taip pat neturime teisės reikalauti iš 
bet kurio lietuvio,kad jis priimtų jam 
peršamą nuomonę. Mes taip pat ne
turime moralinės teisės popierine 
uždanga atskirti savo vaikus nuo 
Lietuvos.

Ne mano vieta, nei tai yra mano 
sugebėjimų ribose duoti patarimus bei 
siūlymus organizacijoms, kaip jos 
turėtų kreipti savo veiklą, kad dirbtų 
ne vien tik savo naudai, bet ir tau
tos gėrybei. Stengiausi duoti minčių, 
idėjų, kurios turėtų patarnauti kaip 
pagrindas nuomonių sudarymui ir, ga
liausiai, daugumos nuomonės kokia ji 
bebūtų, išsivystimui. AŠ tikiu, kad 
apsisprendžia individas.

( Nukelta į 4 puslapį )
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TEMA: Išeivijoje lietuvių 
skaičius mažėja ir mes fiziniai 
nykstame. Tuo pačiu nyksta ir mūsų 
tautinė kultūra. Kadangi nėra vilčių, 
kad mūsų eiles papildytų nauji 
emigrantai iš Lietuvos, 
neišvengiamai esame priversti 
pasinaudoti dabartiniais kultūriniais 
laimėjimais Lietuvoje. Yra faktas, 
kad dabartinė tautinė kultūra 
Lietuvoje kyla , o išeivijoje smunka.

***

Leonas Urbonas.
Atsitiktinumas, kad man teko 

garbė dalyvauti ir prisidėti prie šių 
kilnių pastangų, išsaugoti ir ugdyti 
lietuvybės dvasią, studijuojančio 
jaunimo tarpe.

Žinodamas, kad tuo pačiu metu 
vistiek į šią žemyno pusę keliausiu, 
pakviestas skaityti paskaitą, net gi 
su tema nesusipažinęs, apsiėmiau. 
Žodžiu, nebuvo rimtos priežasties 
atsisakyti. Vėliau paskaitęs man 
užduotąją temą, toksai atsisakymo 
noras kilo. Bet štai, nugalėjęs tą 
norą, esu jūsų tarpe, su mintimis 
kilusiom pasėkoje pasiūlytos temos.

Kariškas statutas sako: Pirma 
atlik pareigą, o po to kritikuok, ar 
pasiskųsk. Prūsiška drausmė eina 
dar toliau: “Jei karininkas įsako 
šokt per langą, tai šok, nesvarbu iš 
kurio aukšto. Apie įsakymo 
kvailumą ar beprasmiškumą 
pasiskųsk vėliau.”

Kritiškumo jausmas gal net ir 
pyktelis, padėjo įsilaužti į kietokai 
supintą temos sakinyną. Kurią, tik 
beimtum iš šių trijų temų, man 
atrodo, taip išplautos, 
b e p r a s m i šk o s , n ai v i o s jos 
peraiškintos ir save
terminuojančios. Reikėjo tiktai 
palikti; Bendra tema:
-Santykiavimas su Lietuva, o šią 
problemą analizuoti iš trijų aspektų 
— 1. Poltinio, II. Ekonomio, III. 
Kultūrinio.

Kam tie graudulingi, aksijomiški, 
apriboją posakiai — “mes 
fiziškai nykstame?” Koks nykimas 
omenyje? Stoka vitaminų, hormonų; 
perdaug alkoholio ar narkotikų?

KAIP GALĖTUMĖM PADĖTI?.

(- Atkelta iš 3| psl. )
Individai 

jungiasi į bendro tikslo organizaci
jas ir tų organizacijų kryptį ar vei
kimo metodų gali keisti tik jų nariai 
daugumos nuomone. Tikiuosi tik, kad 
savo veikime nepamiršime Voltero 
Žodž ių: “Nesutinku su Tamstos nuo
mone, tačiau iki mirties ginsiu Tams
tos teisę jų išreikšti”.

Nėra lengva būti lietuviu. Gal 
todėl lietuvių tauta yra tokia gaji, 
nesunaikinama, nes mūsų krašto meilė 
reikalauja darbo, pasiaukojimo, retai 
duodama atpildų. Lietuvos meilė ne
gali būti tik paviršutiniška nes ji 
yra reikalaujanti. Lietuvon grįžęs ir 
nuėjęs į Rasų kapus aplankau Dak
taro Jono Basanavičiaus kapų. Ant
kapyje iškalti jo Žodžiai pasako viską, 
ko jis sieke ir kokio atpildo jis tikė
josi. Paklauskime savus ar mes ga
lime pasiryžti Šiandien sutapdinti 
save su juo, kartoti jo norą kaip 
savo:
KADA MES JAU IN DULKES PANIR
SIU, JEI LIETUWISZKA KALBA BUS 
TWIRTA PASTOJUS, JEI PER MUSU 
DARBUS LIETUWOS DWASE ATSL 
KWOSZES - TASIK MUMS IR KA
PUOSE BUS LENGWEU SMAGEU 
ILSĖTIS.
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“Tautinė kultūra Lietuvoje kyla, o 
išeivijoje smunka”. Apie kokią 
kultūrą čia kalbama? Apie kokį 
kilimą ir smukimą? Pirmiausia 
reikėtų gerai susipažinti su tais “kili
mais” ir “smukimais”. Man nevyksta 
šie teigimai be kritikos priimti. Man 
visiškai neaišku, kur yra liga, ar iš 
viso yra, ar ją gydyti galima jei 
tokia ir būtų. Pats žodis kultūra 
šiandien plačiai naudojamas, mažiau 
pasako.

Ar neperdaug mes rūpinamės 
apie tą tautinę kultūrą? Ar tik nebus 
kartais taip, kad natūralus 
evoliucinis procesas, visuomeniškas 
persiorientavimas mus baido, ir 
elgiamės kaip motinos 
nepainstruktuota mergaitė, savo 
pirmas menstruacijas
pergyvenanti? Daliai problemos 
atsakyti, galima su lietuviška 
patarle: “Nesirk ne liga”.

Man visą išeivijos politinė veikla 
atrodo Don Kichotiška, grindžiama 
praeities sentimentu. Dažnai 
bergždžia veikla apsiribojanti, 
siaurai supinta logika, trepsėjimu 
toj pačioj vietoj; veikla, štoko j anti 
kūrybingo polėkio, išradingumo ir 
plačios vizijos, ši veikla man 
primena anekdotą apie nuobodulio 
pastumtą, labdaringumo patrauktą/ 
policininką Žaliakalnio parke, 
pasinešusį piliečiui prie šviesos 
stulpo, pamestus penkis litus 
surasti. Ir kai po gerokų pastangų ir 
laiko užklaustas pilietis apie 
pametimo vietos tikrumą atsakė: 
tikras nesu, bet ten patamsiuose dar 
mažiau vilties surasti.

Kad mes mylime tėvynę nėra 
abejonės. Gal už tai ir elgiamės, kaip 
vaikinas savo meilę

praradęs.Nusisukam nuo jos ir 
galvojam ar santykiauti ar ne, kada 
kitas su ja per prievarta (o gal ir ne) 
giliai santykiauja. Iš pavydo kartais 
raganiais ir raganom tampam. 
Trepsim, daužom, purtom seną 
piktžolių glėbį, ir tikim, kad tuo 
būdu savo užaugusius laukus ir 
sodus išravėsim, arba piktžolės 
pačios savaime iš sodo dings.

Gerbiamieji, tai nėra anekdotai, 
tai tik mūsų išeivijos veikla, kaip 
aš ją matau ir pavaizduoti galiu. 
Ypač senesnės kartos, kuri savo 
išmintingumu jaunimą vesti turėtų.

Bet koks darbas yra bergždžias 
bandomas dirbti medžiagos ir 
aplinkos gerai nepažinus. Ar yra 
gerenis būdas savo tėvynę vėl 
atpažinti kaip per santykiavimą? 
Būtų gerai šį išeivijos kompleksą (o 
gal sindromą?) gerai išanalizuoti. 
Man kartais mintis grįžta prie Vinco 
Kudirkos, mūsų tautos himno 
autoriaus. “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia” Pagalvokim 
kartu! Stipriais ritmo smūgiais 
nuolatos kalantis sloganas gali 
iškalti vartus, dabartyje 
kenčiantiem vaikam į praeities 
užuovėjas bėginėti.

Kiekvienas himnas veikia į 
emocijas ir turi hipnotišką galią. Tai 
ir yra tikroji himno paskirtis; 
sukelti nuotaiką ir įkalti į sąmonę ir 
pasąmonę patrijotizmo jausmus ir 
religišką paklusnumą. Himnas ir 
Vėliava tautos simboliai. 
Nusikaltimas prieš juos yra 
išdavimas. Jau laikas atėjo 
peržvelgti besąlyginio patrijotizmo 
kultą.

Iš praeities stiprybės sėmimas, 
man atrodo, ir susilpnino mūsų 
tautą. Per didelis akcentas ant 
praeities trukdo dabartį pažinti. To 
pasėkoje, žmogus seka, garbina 
ililiŽijąU

Vėliava ir Himnas, tai 
tautiško lojalumo kiemsargiai; 
Himnas garbinantis praeitį, 
paveikia ir tautos gynimo ir 
išsaugojimo metodu pasirinkimą. 
Tarptautinėj arenoje, gyvybiniam 
išsilaikymui reikalinga gilus 
dabarties pažinimas.
Neišsiliuosavus iš praeities įtakos, 
tas beveik neįmanoma. Ant 
emocinių pagrindų statomos tautos, 
neilgai išsilaiko. Trečiasis Reichas 
mums pavyzdys.

Sekti praeities vadų, herojų 
pėdomis nėra išmintinga. Herojų 
portretai laiko supešioti liko tik 
popierinės skulptūros, 
devitalizuotos ir legendom 
apsuptos. Jų vieta — muziejus, o 
gyvas pavyzdys turėtų būti 
semiama iš dabarties. Tautos 
kultūra ir istorija, nesvarbu kokia 
būtų garbinga ir turtinga, neturėtų 
mesti šešėlio ant dabarties. Mes 
lietuviai, kaip karjerą tragiškai 
užbaigęs boksininkas, perdaug 
praeitimi gardžiuojamės. Istoriniai 
faktai niekada nebuvo arti realybės. 
Juk tai tik reportažai to laiko 
stebėtojų nuspalvinti subjektyviom . 
spalvom.

Tautai išlikti gyvai, reiškia išlikti 
kūrybingai. Kūrybingumo dėsniai 
galioja tautai lygiai kaip individui. 
Menininkas besididžiuodamas ir 
gerėdamas savo sukurtais darbais, 
išeikvoja kūrybinį instinktą ir. laiką. 
Nusikratyti senove, susitvarkant su 
ja ir yra jaunystės paslaptis; 
individualios, grupinės ir tautinės.

Herojų, šventųjų kanonizavimas 
yra viduramžių tradicija. 
Dvidešimtame amžiuje jai vietos 
nėra. Kalanta susidegino, mes 
skubame naują tautinį herojų 
kanonizuoti. Aišku, mes bandome 
atgaivinti legendarinio Pilėnų 
valdovo Margio tragediją. Toksai 
apgailestautinas žygis dvasiniai 
paliegusio jaunuolio pasirinkusio 
“kilnų kelią” iš gyvenimo kovos 
arenos pasitraukti, turėtų būti 
tinkamai, realiai suprastas.

Šitokios ir panašios priemonės 
tautai kelti ir vaduoti, man yra 
makabriškos ir gėdingos, net 
pragaištingos. Energija, laikas ir 
lėšos turėtų būti atkreiptos į 
kolonas, kurios audroje ir varge 
pasirenka stovėti ir nesutrupėti. Jei 
norime išlikti kaip žmonės ir tauta, 
padėkime savo kolonom išsilaikyti ir 
naujom kritusių vietą užimti.

Kas yra tautinė kultūra? 
Tautosaka? Biologinis ir 
psichologinis paveldėjimas? Kas yra 
kultūros smukimas?

Kol aš nepajėgiu sau tikros 
sąvokos apie tautinę (ar bet kokią) 

kultūrą, susidaryti, aš negaliu dėti 
konkrečių pastangų ją auginti ir 
saugoti. Ar reikalinga kultūrą 
saugoti? At gi įmanoma saugoti?

Jei ir būtų įmanoma iš Lietuvos 
dar koki 10,000 tautiečių atsivežti, 
ar jūs manote, kad jie atvežtų 
naujos kultūros ir tuo mūsų 
“mirštančią” tautinę kultūrą 
atgaivintų?

Vėjas yra oras. Maišas oro nėra 
vėjo dalis. Ar jūs gerėjotės kada 
bangomis, plaukiančiom rugių 
laukais, švelniam vėjeliui palietus? 
Čia irgi tautinė kultūra. Gimtinė po 
senu klevu, vyšnių žiedų kilimas 
sode, rasos ašara pievose. Atvežtas 
rugių pėdas iš Lietuvos taps 
relikvija; iš jo nebanguos tautos 
kultūra.

Emigracijoj aš nematau kultūros 
smukimo ar kilimo. Tas nėra liga ir 
terapijos nereikia. Vyksta naujas 
gyvenimas, naujoj aplinkoj ir jis 
įrėžia naujas pėdas. Jas reikia 
studijuoti, atpažinti be smerkimo ar 
augštinimo, ir jei galima, veiklą 
pagyvinti tokią ,kokia yra, visai 
nebandant prie tėvynėj vykstančios 
veiklos priderinti. Stebėti, kas 

..vyksta Lietuvoje, susipažinti su 

literatūriniais, meniniais ir kitais 
civilizacijos laimėjimais, tai sveikas 
ir natūralūs būtinas reiškinys. Tam 
nereikia diskusijų ar simpoziumų.

“Kaip mes su lietuviais Lietuvoje 
bendrausim dabar ir jei santykiai 
pagerėtų?”

Kokio santykių pagerėjimo 
laukti? Kokį mastą imsime 
pagerėjusiem santykiam matuoti? 
Ne tik kvalitetas, bet ir pats 
santykis, ar jo stoka, priklauso nuo 
tavęs ir manęs. Jei aš santykiauju 
su Tėvynėj gyvenančiais draugais ir 
artimais, seku jų darbą ir leidžiu 
žinoti ką aš čia veikiu, kaip pavienis 
ar grupė, tai aš gerinu santykius.

Viena mūsų nelaimė, kad 
kovodami prieš pavergėją, 
griebiamės panašių priemonių ir 
metodų kaip ir priešas: susįaurinam 
gretas, apribojam pasireiškimo 
dirvas, regimentuojam save ir kitus. 
Iš dalies ir šia proga skirtos temos 
tai parodo. Toks įmetodas; gal būt 
efektyvus didelį frontą 
mobilizuojant, gi mažai grupelei 
kaip mūsų kovojant už laisvę, 
svarbu pirmiausia būti patiems 
laisviems; nuo iliuzijų, bereikalingo 
autoritetingumo ir- tuščios 
disciplinos. Čia reikia kūrybinės 
laisvės ir disciplinos, spontaniškumo 
momentui pažinti ir jį produktyviai 
panaudot. Yra skirtumas tarp 
regimentacinės ir kūrybines 
disciplinos.

Išeivijoj dažnai kartojam apie 
tautinį budrumą ar apsnūdimą. 
Tautinio apsnūdimo nėra. Yra 
apsnūdimas. Pabudęs žmogus yra 
budrus viskam tuo pačiu ir savo 
tautai. Budrus žmogus yra veiklus.

To pasėkoje, jis palieka kūrybinį 
turtą. Istorija priskiria tą turtą 
pagal savo kriterijų. Kultūra, 
bendrai ar etninė, nėra atsiekiama 
kaip tikslas. Tai rezultatas, tai 
dovana tautai kultūringo piliečio. 
Rezultatai kultūros su tikslu 
pagamintos ir išsaugotos, paprastai 
turistams pardavinėjami.Tokios 
kultūros mums netrūksta. Trūksta 
ją besidominčių turistų.

Reikėtų mums daugiau žmonių, 
kurių galvos debesis siekia, o kojos 
tvirtai ant žemės stovi.Reikia 
žmonių su mikroskopine ir 
teleskopine vizija.Gerai yra 
smulkintis, kol aiškiai matai,kur ta 
smulkmena priklauso. Per
trumparegišką veiklą lengva tautos 
laisvę prarasti; neįmanoma atgauti.

Deimantas bet kieno karūnoj žiba. 
Nerealu galvoti, kad mes 
sąmoninga pastanga galime prie tė
vynės kultūros prisidėti tiesioginiai, 
tačiau, gana daug netiesioginiai, 
pasilikdami aktyvūs krašte, 
kuriame gyvenam. Tas kuris pajėgia 
sužibėti savo darbu ir asmenybe 
svetimoj karūnoj, istorija savo laiku 
išlups iš ten ir jo tautą papuoš. Tuo 
nereikia ir abejoti.

Pažiūrėkim realiai į savo padėtį. 
Mes patekom išeivijon todėl, kad mū
sų tauta pavergta. Kas pavergė ją- 
komunistai ar Rusija komunizmu 
prisidengus? Jei tėvynė pavergta 
komunistų tai ir Rusija pavergta. 
Tada komunizmas yra 
liga-epidemija, pasklidusi Azijoj ir 
Europos rytuose, įskaitantant ir 
Lietuvą. Pagal diagnozę reikėtų ir 
gydymą taikyti. Visą epidemiją 
reikia nugalėti. Tenka ir visą Rusiją 

•“ gydyti ”. Būtų tuščios pastangos 
bandyti Lietuvą iš epidemijos lauko 
“ ištraukti ”. Jei Rusijos imperaliz- 
mas dengiasi komunizmu, tada kova 
būtų-demaskavimas. Jei mano 
namas potvynio atskirtas, per vėlu 
pylimai daryti; potvynio vanduo 
apsėmė laukus ir sodą. Tenka laukti, 
kol potvynis nuseks arba ieškoti 
būdų visam potvyniui 
nusausinti.Idėja grandijoziška, bet 
reali, reikalaujanti ne tik drąsos, bet 
didelio protingumo ir nepaprastos 
ištvermės; žygis pranašesnis kaip 
susideginimas, -šokimas <iš- laivo, ar
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bet koks pabėgimas, žinoma musų 
pačių pabėgimoj neišskiriant.

Aleksandras Solženitsinas rodo 
pavyzdį. Vienas žmogus atsistojo 
prieš Stalino kapą, ir jo pasekėjus. 
Tai realus “ vaduotojas ”. savo 
drąsa, ištverme ir nepalaužiama 
valia “ sausina ” komunizmo 
potvynį. Solženitsinas man primena 
gydytoją, kuris sava liguistai tautai 
įšivrkščia dozę vaistų ir laiko bėgyje 
palengva, bet nepermaldaujamai, ją 
gydys. Mano nuomone, netiesioginiu 
būdu, Solženitsinas mums 
lietuviams vaduotis iš komunizmo 
daugiau pagelbėjo negu mes patys 
per trisdešimt metų.

Mes šokam tautinius šokius, 
traukiam patriotišką daina, 
pademonstruojam aerodrome, prie 
parlamento ar kongreso rūmų, pasi- 
kviečiam parlamento narį, su juo 
nusifotografuojam. Tai upelis, kuris 
pylimų negriauna, tai tik švilpukai, 
bet ne Jericho trimitai. Tai šiokie 
tokie tautos prezervatyvai, o ne 
vaduoją žygiai.

Kol neturime nieko geresnio, mes 
galime tęsti Solženitsino 
įsisiūbavusį darbą, žodžiu, kapstyti 
žemę iš po, ne taip jau tvirtai 
pastatyto rusiško komunizmo 
koloso. Solženitsino gyvybės 
išsilaikymas, liudija, kad geležinėj 
užtvaroj, jau išdeginta skylė. 
Solženitsinas šių laikų Trojos 
arklys. Skirtumas toks, kad Trojos 
sienas ardė medinį arklį įsivežant, gi 
Solženitsino lauk iš tvirtovės 
metant.Ar pasėkos bus panašios 
tiktai ateitis pasakys.

Kol geležinė uždanga savo pačios 
rūdžių suėsta ir Solženitsino papur- 
tinta nesubyrės, mums tėvynėn 
grįžtį kelio nėra. Iki to laiko mums 
pasilieka natūrali pareiga išlikti gy
viem, veikliem, kūrybingiem; ir 
nevaržyti savo energijos su 
iliuzoriniais tikslais.

Žmogaus didžiausia pareiga tegali 
būti išlaikyti save sveiku, protingu, 
budriu. Nuo prietarų atliuosuota 
energija pati save daugina ir kuria 
įnašą į visos žmonijos lobyną, šis 
savo keliu padeda naujai žmonijai 
save kurti.

***
Ispanijoje Įsikūrę nuolat gyvena 

apie 4.000 Britanijos pensininkų.

LIETUVIŲ 
DIENOS

ADELAIDĖJE
PASIKALBĖJIMAS SU JAUNIMO 
VAKARO VADOVE P. E. 
VARNIENE

Yra žinių, kad Lietuvių Dienose 
žada dalyvauti daug jaunimo. Jie 
visi, o kartu ir senimas, norėtų dau
giau žinoti apie parengimus, kuriuos 
atliks jaunimas. Jūs esate vadovė 
vieno iš tokių parengimų. Malonėki
te atsakyti į keletą klausimų.

KADA^ IR KUR BUS JAUNIMO 
VAKARAS?

Gruodžio mėn. 29 d., 7.30 v.v. 
(sekmadienį) Scots Theatre salėje, 
Kintore Avė., adelaidiškiams ši salė 
yra gerai pažįstama, nes joje su 
pasisekimu koncertavo solistas 
Stasys Baras. Ši salė pasižymi savo 
puošnumu, savo erdvumu, gera 
apšvietimų sistema, erdviais 
užkulisiais ir labai nebrangi. 
Neabejoju, kad ši salė patiks ir 
mūsų svečiams iš kitų kolonijų.

Reikia dar pridurti, kad ši salė 
randasi miesto centre ir lengvai 
pasiekiama iš visų Adelaidės miesto 
kampų.
AR ATSKIROS KOLONIJOS 
DUOS VIENĄ IŠTISINĘ 
PROGRAMĄ, AR JOS 
PASIRODYS KIEKVIENA 
ATSKIRAI SU SAVO 
PROGRAMOMIS?

Atskiros kolonijos pasirodys su 
savo programomis, kaip atskiri 
vienetai, tačiau dalis programos bus 
ir pamaišyta grynai dėl techniško 
įvairumo.
AR IŠ VISŲ KOLONIJŲ 
JAUNIMAS DALYVAUS 
PROGRAMOJE? KIEK?

Iš visų, išskyrus Brisbane ir 
Newcastle jaunimą. Programoje 
dalyvaus viso apie 60 jaunų artistų. 
AR JAUNIMO VAKARAS TURĖS 
ROCK AND ROLL ATSPALVĮ, 
AR BUS TRADICINIS 
LIETUVIŠKOS DVASIOS 
VAKARAS?

Jau pačioje pradžioje prašiau 
programų ruošėjus pasirūpinti, kad 
programos tema būtų tautinė. 
Atrodo, kad visi to pageidavimo ir 
laikosi.

AR NORIAI JAUNIMAS 
RENGIASI SAVO VAKARO 
PROGRAMAI ČIA IR KITOSE 
KOLONIJOSE?

Didžiausias entuziazmas 
pastebimas tolimesnėse kolonijose, 
kaip Hobarte ir Perthe. Bet ir kitur 
darbas vyksta pilnu tempu.
AR TIKITĖS DAUG PUBLIKOS 
JŪSŲ RENGIAMAM VAKARE? .

Iki šiol Jaunimo vakarai buvo 
populiarūs ir sutraukdavo daug 
publikos. Tikimės, kad ir šis 
Jaunimo Vakaras praeis su 
pasisekimu.
KAIP IR KIEKVIENĄ DIDESNIO 
MASTO VAKARĄ SURUOŠTI 
YRA NELENGVAS DARBAS. 
SAKYKITE, AR TURITE KAS 
PADEDA? .

Organizacinį darbą atlikau pati 
viena. Pereinant prie technikinių 
darbų šauksiuosi pagalbos, kurią 
man pažadėjo visas Adelaidės 
organizuotas jaunimas.
AR NENUMATOMA KOKIŲ 
STAIGMENŲ, KURIOS IŠSKIRS 
ŠĮ VAKARĄ NUO KITŲ 
BUVUSIŲ?

Tiksliai negaliu atsakyti į šį 
klausimą, tik viena žinau, kad 
programa bus nenuobodi, kai tiek 
daug jaunimo su entuziazmu jam 
ruošiasi. Be to, jau dabar galiu pa
sakyti, kad šis Vakaras skirsis nuo 
kitų, jau tuo. kad bene pirmą kartą 
po jo seks vaišės ir šokiai jaunimui. 
Yra užsakyta pati geriausia P. 
Australijos kapela.
KOKĮ PAGEIDAVIMĄ 
NORĖTUMĖTE PASKELBTI 
SPAUDOJE?

Kad visi turėtu pareigos jausmą, 
kiek tai liečia programos atlikėjus. 
Kad publika nebūtų perdaug 
kritiška jaunimo atžvilgiu. Kad 
senimas pamėgintų suprasti šių 
laikų jaunimą, užaugusį jau šių laikų 
dvasioje ir jaunimo gražias 
pastangas atitinkamai įvertintų.

Ačiū poniai už gražias mintis ir iki 
pasimatymo Jaunimo Vakare.

J.V.
***

ILLINOIS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Illinois Lietuvių Gydytojų Drau
giją skelbia pramoginės (estradinės) 
dainos konkursą.

Premijom skiria $1,000.00. Pirma 
vieta $500.00, antra $300.00 ir trečia 
$200.00.

Jury Komisijon pakviesti 
muzikai: Alice Stephens, Balys 

Pakštas, Faustas Strolia ir Alvydas 
Vasaitis, rašytojas Aloyzas Baronas 
ir Illinois Gydytojų Draugijos 
atstovas dr. Alicija Ruibys.

Pageidaujama, kad kompozicija ir 
tekstas būtų sukurtas laisvajame 
pasaulyje esančių lietuvių 
kompozitorių ir poetų. Jei žodžiai ne 
kompozitoriaus sukurti, tai dėl 
teksto kompozitorius susitaria su 
poetu.

Pageidautinas šokių ritmas, taip 
pat, kad kūrinys susidėtų iš posmų 
(verse)- ir priedainio (refrano). 
Melodinėje slinktyje galima, 
pasinaudoti lietuviškais motyvais. 
Prašoma pridėti akordus, kad 
kūriniu galėtų naudotis 
akordionistai ir gitaristai. Kūrinio 
ilgumas pageidautinas-32 taktų.

Konkursui kūriniai prašomi 
atsiųsti ligi sausio 31 d. 1975 m. 
(pašto data).

Kūriniai pasirašomi slapyvardžiu, 
o atskirame voke įdedami 
kompozitoriaus — poeto vardai.

Premijuotų kūrinių pirmoji laida 
priklauso Illinois Lietuvių Gydytojų 
Draugijai. Dėl kitų kūrinių 
tariamasi atskirai.

Kompozicijas siųsti: Dr. A. 
Ruibys, 6753 so Rockwell Ave., 
Chicago Ill, 60629. U.S.A.

V aldyba
***

NAUJOJI ZELANDIJA
Klimelis ♦

(TĘSINYS)
■ Teisybę pasakius — tai stebuklinga 
vietovė ir jau kelintą kartą 
prisimindamas kartoju, kad žodžiais 
nėra įmanoma apsakyti, reikia 
pačiam pamatyti, kokių “stebuklų” 
mūsų žemėje vyksta. Rotorua 
apsistojimo proga, aplankėme taip 
vadinamus Whakarewarewa
muziejinį kaimą su maurų 
dirbtuvėmis, mokyklomis, kur buvo 
netik paaiškinta, bet ir parodyta, 
kaip iš medžio per keletą valandų 
išpiaustomi jųjų įsivaizduojami 

dievai, dievaičiai bei išaudžiami 
tautiniai rūbai. Ir vėl sunku 
trumpokam rašinėlyje viską 
suminėti, tam reiktų atskiro 
leidinėlio. Ypatingai kada apie 
Europą, kurią patys pažįstame, 
straipsnis seka straipsnį 
neužsibaigiamai, o apie Ameriką, 
net knygų turime išleistų, bet apie 
N.Z., gal, kad per arti, jei neklystu
— niekas veik nešnypšt!

Palikę Rotorua vykome Waitomo 
link kur vėl turėjome progos 
aplankyti — Cave and glow - worm 
Grotto. Lietuviškai pavadinimų tų
— nemoku išversti, tad ir rašau, 
kaip ten pavadinta. Vėl lindome į 
.ROŽgnįj, Jb e.t JŲ r tįųgą, ne, p įę.Ųn ė j 

saloj, nes joks apačioj tiltelio upelis 
netekėjo ir ėjome, kad ir protarpiais 
pasilenkdami, bet nebaimingu — 
sausu takeliu. Potvarkiai tie patys: 
nerūkyti, nefotografuoti bei 
nesikalbėti. Šliaužiame požemio 
urveliu tik pasikumsčiojimais 
įdomesnes vietas vieni kitiems 
užsimindami ir galiausiai prieiname 
plačių salę, bet toms jau daug 
anksčiau mano pavadintoms 
apverstoms žvakydėmis viršų 
apsagstytą, o čia mūsų vadovas 
atsistojęs į tam tikrą — paruoštą 
pedastalą, paaiškina, kad čia jau 
galime netik kalbėtis, bet pagal 
tradiciją kas nors privalo 
padainuoti, nes akustika tos “salės” 
išduodanti ypatingai savus garsus. 
Visi tyli, bet tas pianistas ir solistas 
iš Sydney, patsai būdamas labai 
užkimęs, jau iš anksčiau sužinojęs, 
kad mudu irgi esame dainos 
mylėtojai, nutempė mudu į “sceną” 
kur išeities nebesant ir, kad 
nesugadinti grupės mūsų visur 
išsaugotą vardą, mudu lietuviškai 
užtraukėm duetu. Gal per 
tūkstančius metų lietuviškos burnos 
balso čia niekas negirdėjo. Taip čia, 
regis, bažnyčia, pavadintoji kaž kas 
panašu į kripta negirdėjusi, 
apverstos žvakydės pajudėjusios 

nesukėlė tokio skandalo, kaip mūsų 
grupės dalyvių plojimai. Išeinantieji 
iš “kriptos” viens pas kitą teiravosi: 
kaip tą daina vadinasi angliškai, 
mums nespėjus paaiškinti, požemio 
vadovas paskubėjo atsakyti, kad tai 
buvo — rudenio lapai — ir puikiai 
išėjo. Ponios dainą niūniavo 
tolimesnėj kelionėj, bet ar ją bent 
apytikriai pramoko, to neteko 
patirti ... Po viso ko kito daugelio 
nepaminėto, kad rašinėlis 
nepatektų į nuobodingų tarpą, 
galiausiai leidomės į paskutinę 
kelionės vietą — Auklandą. Teisybę 
pasakius, pasiekėme patį gražiausią 
miestą, kokį kada esu matęs, kaip 
palikau brangią Eruopą.

Tas seniai daugelio kartų girdėtas 
žodis — “Pamatęs naktį Neapolį 
mirk” atseit kiek daugiau 
begyventum, nieko šiam pasaulyje 
gražesnio nepamatysi, 
patvirtinamai nublunka, kada 
nakties metu buvom nuvežti į 
pačiam viduryje miesto esantį kalną 

iš kurio matosi visi miesto 
priemiesčiai. Mirk — naktį Neapolį 
pamatęs, Auklando reginį išvydus^ 
jau nubluko. Ir iš jojo atsisveikinę 
be ašarų akyse su taip susigyventa 
kelionės šeimynėle, pakilom į mūsų 
numylėtą Brisbanę. Grįžtant prie 
užsiminimų apie N.Z., Kraštas 
puikus, gražus, švarutėlis, kaip ir 
rašinėlio pradžioj paminėjau, tokio 
išvykęs iš Europos dar nemačiau, 
Kas krito į akis tai visuose 
priemiesčiuose, kad ię?( di/dglių 

miestų, namukai, lyg pagal “Pono 
Dievo” įsakymą labai mažyčiai, bet 
įvairiomis spalvomis gražiai 
išdažyti. Stebėdamas gamtą, 
apylinkes bei visą iki šiol nematytą 
gamtos grožį, prisimena, kad ir 
tokie dalykėliai, kad ten — N.Z. 
tikrieji krašto savininkai — Maurai 
nėra taip “nužmoginti” kaip mūsų 
aboridžėnai. Jie ten sprendžiant iš 
jųjų nuotaikos jaučiasi lygūs su 
lygiais. Dirba įvairiose darbovietėse 
su lygiu atlyginimu, kaip ir visi kiti. 
Kas turėsite kantrybės perskaityti, 
kad ir skystoką minimo krašto 
aprašymą, tuojau pastebėsite, kad 
krašto vietovardžiai neskamba 
angliškai pav., kaip čia — 
Australijoj, net ir miesto gatvės: 
Tiki, Vaiti, Taviki, Maund — iki, 
Parūki bei kitokiais vardais 
pavadintos. Mano supratimu, kad 
laisvė, kultūra ir garbė, skiriama to 
krašto tikriems šeimininkams. 
Be abejo teisybės keliu einantiems 
irDievas padeda. Mano ar mudviejų 
linkėjimai šiam nematyto grožio 
kraštui, nuoširdūs iš gilumos 
širdžių.Jei kas iš mūsiškių N.Z. 
aplankysite anksčiau arvėliau, mano 
žodžius patvirtinsite, tuo pačiu 
patapdami liudininkais, kad esu 
teisybės mylėtojas. Sugrįžus į 
Brisbanę aerodrome mus pasitiko 
Virginija,, Vaidelis ir ypatingai 
močiutės išsiilgę visi anūkėliai.

***
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fPOPTAi^ ADELAIDE %

KOVO” KLUBE
ORIENTACINĖS AUTOMOBILIŲ 

LENKTYNĖS
Liepos mėn. įvykę pirmosios “Ko

vo” valdybos ruoštos “Orientacinės 
automobilių lenktynės” (Car Rally) 
praėjo su didžiausiu pasisekimu, 
suteikdamos didelį džiaugsmą 
visiems jose dalyvavusiems. 
Gruodžio mėn. 8 dieną(sekmadienį) 
“Kovo” valdyba rengia savo 
antrąsias orientacines varžybas, 
kurios prasidės 9.30 vai. ryte iš 
Lietuvių Klubo Bankstown. Šį kartą 
lentynės bus truputį lengvesnės ir 
jose kviečiami, su savais 
automobiliais, dalyvauti kuo 
daugiau sydnėjiskių, ypatingai 
jaunimo. Lenktynės baigsis vietoje, 
kur vėliau visi dalyviai turės 
draugišką sportinį pikniką. Pirmųjų 
trijų vietų laimėtojams yra paskirta 
dovanos.

“Kovo” valdyba kviečia visus 
dalyvauti šiose įdomiose 
automobilių varž ybose. Prašome su 
savim pasiimti gėrimus ir maistą (B 
— B — Q kepimo krosnys yra vie
toje). Po varžybų, pikniko metu, bus 
pravesta jaunimui sviedinio ir kitoki 
žaidimai.

savo“Kovo” loterija, kuriai 
paveikslus ir kitas dovanas yra 
paaukavę mūsų žymieji dailininkai 
ir kiti sportininkų bičiuliai. Į šį 
vakarą yra numatoma pakviesti ir 
tuo pačiu šią loteriją ištraukti, 
Australijos Rugby League 
kapitonas ir Western Suburbs 
“žvaigždė” Tomas Raudonikis ir 
mūsų koviečių didelis rėmėjas 
“Ampol” generalinis direktorius 
Ted Harris, kurio firma yra 
paaukojusi koviečių treningams 
pinigų ir kuris pats jaunystėje buvo 
aktyvus sportininkas.

***

***
IŠLEISTUVIŲ VAKARAS

Gruodžio 14 dieną (šeštadienį) 
Lietuvių Klube Bankstowne 
“Kovas” saviesiems sportininkams, 
vykstantiems į Jubiliejinę 25-ją 
Sporto Šventę Adelaidėje, rengia 
“išleistuvių - Atsisveikinimo 
Vakarą”. Šio vakaro metu bus 
pristatyta ir supažindinta 
išvykstantieji sportininkai, taip pat 
bus modeliuojama naujoji klubo 
sportinė apranga. Šis “Kovo” 
vakaras yra paskutinis šiais metais 
ir tai bus pagerbimas sportininkų, 
kurie atstovaus Sydnėjaus lietuvius 
Adelaidėje.

Sydnėjaus lietuviai iki šiol 
visuomet labai gražiai išleisdavo ir 
priimdavo savuosius sportininkus, 
todėl ir dabar, gruodžio 14-jį vakarą 
paskirkite koviečiams, susipažinkite 
su jų aktyviaisiais sportininkais ir 
tuo pačių, pabūdami su jais, 
palinkėkite jiems geriausios sėkmės 
Adelaidėje. Kviečiame visus į 
Lietuvių Klubą ir iki pasimatymo 
pas koviečius.------- --------

***

IŠVYKSTA M. IR D. ATKINSON
Be išleistuvių sportininkams, 

koviečiai sportininkai ir kitį draugai 
šio vakaro metu turės progos 
atsisveikinti ir su labai gerai 
sydnėjiškiams sportininkams 
pažįstamais Marija ir Don Atkinson, 
kurie prieš pat Kalėdas visam laikui 
grįžta gyventi į Adelaidę. Abu 
Atkinson mūsų sportiniame 
gyvenime yra labai gerai žinomi. 
Sydnejuje Marija žaidė krepšinį ir 
tinklinį, kai Donas, neskaitant darbo 
“Kovo” valdyboje, ilgą laiką 
vadovavo ne tik komandai, bet ir 
visai sekcijai ir buvo atsiekęs 
pirmaeilių laimėjimų. Be tėvų, 
koviečius jaunučius gražiai 
atstovavo ir sūnus Garry.

“Kovo” valdyba, krepšininkai ir 
visi sportininkai Atkinson’ų šeimai 
linki gražaus įsikūrimo Adelaidėje, 
nepamirštant ir ateityje savo 
sydnėjiskių draugų ir viso “Kovo”.

***

Adelaidės sporto Žinios
Krepšinis. Nors mūsų vyrai 
smarkiai ruošiasi sporto šventei ir 
uoliai treniruojasi bet pralaimėjo 
South Adelaide,net dvidešimt taškų 
skirtumu,nežiųrint, kad ir Frankas 
Čekauskas žaidė už lietuvių 
komandą.

Moterys,laimėjo prieš silpną 
Sturt komandą
30-23,rezultatu.Regina Rupinskaitė 
gera-žaidė gynime ir puikiai skirstė 
kamuolius.

Jaunės vėl pralaimėjo 
smarkiai.Negalėdami sudaryti 
komandos iš lietuvaičių buvo 
pakviesta ir australikių, nes tik 
turėjome keturias lietuvaites,kurios 
sudarė komandos branduolį,tai Rita 
Rupinskaitė, Laima Visockaitė, 
Roma Dainiutė ir Milda 
Jaciunskytė, komandos treneris 
Arūnas Reivytis.

Šventės metu sporto klubo 
transporto viršininku yra paskirtas 
Rimas Beinoravičius ir tautiečiai 
motorizuoti, prašome jam padėti 
sportininkų atvežimu iš geležinkelio 
stoties ir panašiai.R.Beinoravičiaus 
adresas: 17 Harley rd. Croydon 
Pk.S.A. 5008.

Šventės pradžioje informacinis 
Klubų atstovų ir šakų vadovų 
susirinkimas įvyks 27.12.74 
Šv.Kazimiero bažnyčios salėje 8 vai. 
ryto punktualiai.

Visi klubai atvykstanti į 25-tą 
Sporto Šventę registruojasi 6 
Eastry st. Norwood.Lietuvių 
namuose, svečius pradėsime laukti 
26d. nuo pat ryto ir toliau.

Atvykstantieji anksčiau,prašome 
kreiptis pas p.Petrą Andrijaitį, 
kuris gyvena prie lietuvių 
Gray st.P.Andrijaitis yra 
atstovas prie butų komisijos.

Edas.
***

Tikėti lietuviškos dvasios kūrybinį 
nemirtingumą — tai kiekvienam pagal 
savo pajėgas įsipareigoti lietuviško
sios kultūros ugydymui (Dr. J. Girnius, 
Tauta ir tautinė ištikimybė, 1961, 
p 310.)

REMK

Adresai:

namų 
klubo

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDĄ!

ALF' Kredito draugija 
TALKA,

Box 4051 G. P.O. Melbourne 3001.
ALF įgaliotiniai: N.S.W. — B. Štdšio- 

. nis, Lietuvių Namai, 16 r- 18 East 
Terrace, Bankstown, N.S.W. 2200. 
Pietų Australijai — S. Dainius, 25 
Manuel Ave., Blair Athol. S.A. 5084.

***
PINIGAI PIRMOJ VIETOJ

Neseniai pasitraukęs iŠ praktikos 
žymus Sydnėjaus chirurgas tvirtina, 
kad ligoninėse dirbą daktarai, prak- 
tikantai yra užsiėmę tik kuo daugiau 
gauti pinigų — esą pirmoje eilėje 
jie daugiau susirūpiną kaip gauti 
daugiau atlyginimo ir geresnes darbo 
sąlygas, nei medicinos patirtim. Šį 
pareiškimą davęs daktaras dirbąs 
virš 25 metų ligoninėse, gerai žino
mas medicinos sluoksniuose ir yra 
AMA narys, prisimindamas laikus, 
kai jis prieš 50 metų, dirbdamas kaip 
jaun. asistentas gaudavęs savaitei 
29 Šilingus, dirbdavęs 10 ir daugiau 
valandų į dienų ir praleisdavęs iki 
170 pacientų. Dabar medikų profesija 
nesanti tokia, kokia turėtų būti.

***

LOTERIJOS TRAUKIMAS
Koviečių Išleistuvių Vakaro 

metu yra numatoma traukti didžioji

KELIONE Į ADELAIDĘ
Sydnėjaus “Kovas”, Adelaidės 

Sporto Šventėje, dalyvaus su virš 60 
savo vyrų , moterų ir jaunių 
sportininkų, dalyvaudami beveik 
visose sporto šakose. Iš Sydnėjaus 
jauniai ir jaunės išvažiuoja traukiniu 
Kalėdų pirmosios dienos rytą. Taip 
pat šios dienos rytą, nuo Lietuvių 
Klubo pajudės ir ’ nemaža vilkstinė 
automobilių, kuriais į Adelaidę 
pajudės didžioji dalis koviečių. 
Važiuojantieji automobiliais numato 
pusiaukelyje sustoti, turėti kalėdini 
pikniką ir, pailsėjus motelyje, kitą 
dieną pabaigti kelionę.

“Kovo” valdyba visiems jauniams-, 
važiuojantiems traukiniu, apmoka 
visą kelionę į Adelaidę, kai visiems 
kitiems sportininkams yra 
sumokama dalis kelionės išlaidų.

***

KALĖDINIAI DOVANU. SIUNTINIAI I LIETUVĄ.

Gerb.p.” M.P.’’Sporto Skyriaus 
Redaktoriau,

Š.m. ”M.P.” 44-tame numeryje 
patalpinote tūlo ’’sporto mėgėjo” 
straipsnį emocingai užvardintu 
’’Lietuviškas jaunume kur 
Tu”.Tame straipsnyje prisidengęs 
autorius patiekė mišrainę 
susidedančią iš nugirstų gandų, 
prieštaravimų, aimanų bei kaltinimų 
M.L.S.R.“Varpas“ valdybai.

Melbourne sporto valdyba 
normaliai dėl savo veiklos 
pasiaiškina visuotiniams 
susirinkimams ir neturi nei laiko nei 
noro įsileisti per 
betikslius debatus 
mėgėju”,dėl klubo

laikraščius į 
su ’’sporto 
vadovybės 

’’bandymo skaldyti ’’sportuojantį 
jaunimą”.

Štai daviniai: šiuo metu vien 
krepšinio šakoje ’’Varpo” spalvas 
gina 80 jaunuolių (bene rekordinis 
skaičius) .Nuolatinių klubo

vadovybės pastangų dėka turime 10 
krepšinio komandų pradedant 11 
metų žvirbliais baigiant moterų ir 
vyrų komandomis.Visų šių jaunuolių 
suverbavimas ir išlaikymas 
reikalauja nuolatinio sporto 
valdybos rūpesčio paaukojant tam 
daug laiko.Tūr būt, tik ’’sporto 
mėgėjo” logika gali tai paversti 
’’bandymu skaldyti”.

Kas liečia užmetimą,kad sporto 
vadovybė bando išstumti ’’kai 
kuriuos gerus žaidėjus”, tai tik tiek 
galime komentuoti, jog ’’Varpo” 
eilėse yra vietos ; visiems 
lietuviams sportininkams ir jų 
rėmėjams. ’’Sporto mėgėjas” 
kviečiamas vietoj aimanų įsijungti į 
aktyvų darbą toliau plečiant ir 
stiprinant sporto klubą ’’Varpą”.

Su pagarba
I.Gružauskas.

M.L.S.K ’’Varpas” 
Sekretorius.

Prieš sudarant dovaną siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškite pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios, ypač, yra 
ten naudingos ir pageidaujamos.
Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų eilutėms 
arba suknelėms 1 jardas kainuoja $4.80
Lygi crimplene medžiaga suknelėms 1 jardas $4.00

Crimplene medziaga.su blizgučiais 1 jardas $6.00
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3M jardo $38.00 
Labai gera eilutei angliška medžiaga 3% jardo
Moterų paltams medžiaga, stora, vilnone. 3 jardai
Minko kailis moteriškam paltui
Nailono kailis moteriškam paltui 3 jardai
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai (Cardigans)
Vyriški nailono marškiniai
Sulankstomi lietsargiai, labai geri
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skareles šu blizgučiais 

$5.50
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų ir lit. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš- čia 
negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olim
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas salis.

132.00 
$24.00 
136.00 
124.00 
112.00

17.00 
$7.00

Baltic Stores Ltd.
(Z. Jaras) 

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
musų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI gruodžio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją — Kad pagaliau 
įsiviešpatautų pasaulyje taika kaipo 
meilės išdava.
misijų — Kad ekonomiškai 
atsilikusiuose kraštuose socialiniai 
klausimai būtų sprendžiami 
taikingai ir teisingai.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!
Brangus Broli, Sese!

Kalbėdami apie taiką, mename 
teisybe pagrįstą susitaikymą. Taip 
atsiektoji taika yra didelis ir 
garbingas dalykas. Deja, čia vien 
teisybės neužtenka. Ar daug karų 
pasibaigė diktuojant nugalėtajam 
teisingas sąlygas? —

Romėnai sakydavo: Summum ius, 
summa iniuria — gryna teisybė, tai 
didžiausia skriauda. Reikia suprasti 
— patenkinant vienos pusės 
teisingus reikalavimus, 
skriaudžiama antroji pusė.

Bešališku teisėju gali būti tik 
vienas Dievas. Jis dargi yra ir 
maloningas — Jo teisybė visuomet 
yra sujungta su meile. Dievo taika ir 
pasigailėjimas žygiuoja kartų. Juo 
labiau žmogiška taika privalo būti 

meile pagrįsta, kitaip ji niekuomet 
nebus tikra ir ilgametė.

Kristus nemokė sakydamas: jei 
nori taikos, ruoškis, karui. Jo 
principas yra visai skirtingas — jei 
nori taikingai sugyventi, mylėk 
artimą!

Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų!
Kun. S. Gaidelis, S.J.

***
SUSITIKIMAS PO 27 METŲ

Sydney burmistro Shehadie 
surengtame kard. J. Mindszenty 
priėmime Rotušės salėje, dalyvavo 
ir uršuliečių vienuolyno Kingsgrove 
vienuolė sesuo Kloteld, kuri buvo 
pirmą kartą sutikusi kardinolą 1947 
metais, kada jis lankė Dombovar 
(Vengrijoje) vienuolyną. Tada buvo 
drauge su vienuolėms 
nusifotografuota. Sesuo Kloteld 
dabar atsinešė tą fotografiją ir 
atminimui kardinolas ant jos 
pasirašė.

♦**
POLITIKŲ LABUI

ACT ministeris Mr. Bryant svars
to planą — kaip geriau apgyvendinti 
Canberroje parlamentarus (jų yra 
(187). Plane yra keletas propozicijų 

pastatyti prabanginį parlamentarų kai
melį, specialinius mieste namus, 
vienutinius blokus ar atnaujinti esan
čius viešbučius ar motelius.

Šiuo metu parlamentarų dauguma 
parlamento posėdžiavimo metu apsisto
ja vienbučiuose arba nuomuojasi 
butus.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Melbourne Dainos Sambūrio 

aktyvūs dalyviai,dr. Arūnas
Staugaitis ir p.Bronė Staugaitienė 
š.m. lapkričio mėn. 21 d. susilaukė 
dukrelės. Sambūriečiai sveikina 
Bronę ir Arūną.

***
Komp.Br. Budriūnas su ponia at

vyksta gruodžio 13 d. į Sydnėjų.Jį ir 
ponią Sydnėjuje globos ’’Dainos” 
choras.Tikimės kad Sydnėjuje išbus 
apie 3 dienas," po to važiuoja į 
Melbourną ir į Adelaidę. Laukiame 
mielo svečio.

***
Teko patirti, kad jau trečia 

savaitė kaip p.E.Migevičius sunkiai 
serga.Dabar jo sveikata pagerėjo ir 
jis iš Fairfieldo ligoninės yra 
perkeltas į Lidcombės. Linkime 
mielam ir nuoširdžiam MP skaityto
jui ir rėmėjui greitai pasveikti.

Taip pat jau kuris laikas serga ir 
p.L.Bukevičienės motina 
p.L.Šulcienė,yra Fairfieldo 
ligoninėje.

Buvęs Bankstowno Apylinkės 
pirmininkas p.A.Eidėjus taip pat 
serga ir guli Bankstowno ligoninėje.

Visiems mūsų ligoniams linkime 
greitai pasveikti.

Tik gryžęs iš Romos Algirdas 
Žilinskas perdavė glėbius linkėjimų 
Australijos lietuviams iš vysk. 
A.Deksnio ir dipl. šefo S.Lozoraičio. 
Jie Australijos lietuviams linki ir 
toliau tokia pat energija ir sumanu
mu kovoti už savo tautos laisvę ir 
žmoniškumą, kurį Whitlamas, 
pataikaudamas sovietams, pamynė 
po kojom. ***

Bukite atsargūs, už degtuko ar 
degančios cigaretės išmetimą pro 
automobilio langą galite būti 
nubausti iki $400.00. Su ugnimi 
nežaiskite, dideli pavojai miško 
gaisrui kilti.

***
Malonu, kad toliau gyvenantieji 

tautiečiai neužmiršta Sydnejaus 
Lietuvių Klubo bibliotekos.

Gyvenantis Newcastle p. E.V. 
Liūgą padovanojo 12 knygų ir 
įvairių laikraščių komplektus.

Ponia O. Karpavičienė papildomai 
padovanojo 2 vertingas knygas.

Aukotojams klubo Valdyba 
reiškia padėką.

***

Las Angeles pei- vieną mėnesį 
išpylė laukan 51,200 galonų nugrie
bto pieno.

AUSTRALIJOS TEISINĖS
PAGALBOS INSTITUCIJA
Australijos Teisingumo 

Ministeris (Attorney General) 
senatorius Lionel Murphy, Q.C., 
įsteigė Teisinės Pagalbos 
Instituciją, kurios tikslas padėti 
ateiviams, kurie reikalingi pagalbos 
jų teisiniuose reikaluose, bet kurie 
neišgali.

Senatorius Murphy pavedimu 
atidarytos šios institucijos įstaigos 
visose Australijos vietovėse, kur tik
jos reikalingos.

Įstaigos yra netoli prekybos 
centrų arba teismų. Joms vadovauja 
kvalifikuoti teisininkai, galį padėti 
teisiniuose sunkumuose.

Australijos Teisinės Pagalbos 
Institucija patarnauja sprendžiant 
įvairias teisines problemas bendrai. 
Jeigu iškilę socialiniai sunkumai yra 
susiję su teisinėmis problemomis, 
institucija gali žmonėms nurodyti 
agentūras, kurios jiems gali padėti. The Attorney - General Senator 

Lionel Murphy Q.C.

JAU ATIDARYTI IR VEIKIA ŠIE

New South Wales
SYDNEY

Family Law Section
10th Floor, La Salle Building 
Cnr. King & Castelreagh Streets 
Sydney N.S.W. 2000 
Telephone: 20 323
General Law Section
King York House
32 York Street
Sydney, N.S.W. 2000 
Telephone: 29 7202

BLACKTOWN
Suite 3
118 — 120 Main Street 
Blacktown N.S.W. 2148 
Telephone 621 4311; 621 4800

LEICHHARDT
23 Norton Street
Leichhardt N.S.W. 2040 
Telephone 560 4933

FAIRFIELD
109 Ware Street
Fairfield N.S.W. 2165
Telephone 72 7377

NEWCASTLE
Block A
Hunter Village
509 — 511 Hunter Street 
Newcastel N.S.W. 2300 
Telephone 261 966

SKYRIAI:

Victoria
WOLLONGONG

A.M.P. Biulding
Cnr. Market and Kiera Streets 
Wollongong N.S.W. 2500 
Telephone 28 5944

MELBOURNE
Four Courts Building
178 — 188 William Street 

Melbourne Vic. 3000
Telephone 679081; 679082 - 5

BRUNSWICK
139 Sydney Road, 
Brunswick Vic. 3056 
Telephone 387 4178; 387 4555 
P.O. Box 277
Brunswick Vic. 3056

SUNSHINE
Office No. 4
McEwans Building
27 Devonshire Road 
Sunshine Vic. 3020 .
Telephone: 311 8611
P.O. Box 196
Sunshine Vic. 3020
I

Queensland
BRISBANE

M.I.M. Building
160 Ann Street, 
Brisbane QLD. 4000
Telephone: 292944; 292675 

292275;292493

IPSWICH 
60A Limestone Street 
Ipswich QLD. 4350 
Telephone: 810 110

TOWNSVILLE 
159 — 165 Flinders Street 
Townsville QLD. 4810 
Telephone: 722 877

South Australia
ADELAIDE 

45Grenfell Street 
Adelaide S.A. 5000 
Box 2150 G.P.O., 
Adelaide S.A. 5001 
Telephone 517400

ELIZABETH
Room 1, 1st Floor 
9A Raleigh Walk 
Elizabeth S.A. 5112 
Telephone: 255 4417

Western Australia
PERTH

9tK Floor, 
Lombard House 
251 Adelaide Terrace 
Perth W.A. 6000
P.O. Box 7142 
Cloisters Sqaure 
Perth W.A. 6000
Telephone: 254 611

FREMANTLE
Unit 1
Wesley Way
6A Cantonment Street 
Fremantle W.A. 6160 
Telephone: 357108
P.O. Box 837
Fremantle W.A. 6160

Tasmania
HOBART

A.M.P. Building 
86 Collins Street, 
Hobart Tas. 7000
G.P.O. Box 1422
Hobart Tas. 7001

BURNIE
Shoo 1; Voyager Motor Inn, 
8 Wilson Street 
Burnie Tas. 7320
P.O. Box 550 
Burnie Tas.
Telephone: 315 622

REIKALAUJANT VERTĖJAI 
BUS PARŪPINAMI

***
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LIETUVIAI
PRANEŠIMAS SYDNĖJAUS 

LIETUVIAMS.
NSW Pavergtų Tautų Komitetas 

š.m. gruodžio 5 d., ketvirtadienį,8 
vai. vakaro Martin Place Sydney 
ruošia Kalėdinių giesmių vakarą.

Pavergtų Tautų Komitetas.
***

SYDNEY RAMOVĖNŲ ŽINIAI.
Š.m. gruodžio m. 15 d. (sekmadie

nį) 3.30 vai. p.p. Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose, antrame aukšte, 
16-18 East Terrace, Bankstowne, 
šaukiamas LKVS ’’RAMOVĖ” 
Sydney Skyriaus narių visuotinis 
susirinkimas: DIENOTVARKĖ

1.Susirinkimo atidarymas.
2 Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimas.
4. Pranešimai:

a)Skyriaus Valdybos 
pirmininko,

b) Valdybos iždininko,
c) Revizijos Komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6 Apyskaitos ir veiklos 

tvirtinimas.
7. Naujos Skyriaus Valdybos ir 

Revizijos Komisijos rinkimas.
8. Atstovų į įvykstantį LKVS 

’’RAMOVĖ”Australijos Skyrių Ats
tovų suvažiavimą Adelaidėje 
rinkimai.

9. Klausymai ir sumanim.ai.
10.Susirinkimo uždarymas.

Visi Skyriaus nariai privalo jausti 
pareigą, kuo skaitlingiausiai šiame 
susirinkime dalyvauti.
L.K.V.S-gos “RAMOVĖ“Sydney 

Skyriaus valdyba.
***

BENDROS KŪČIOS LIETUVIŲ 
KLUBE.

Lietuvių Klubo Valdyba praneša 
kad Klubas, kaip ir praėjusiais 
metais, ruošia bendras Kūčias
gruodžio 24 d. Norintieji Kūčiose 
dalyvauti registruojasi Lietuvių 
Klube sumokėdami iš anksto po 
$3.00.Studentams ir pensininkams— 
pusė kainos.Vaikams iki 12 
metų,veltui.

Registracija norinčiųjų dalyvauti 
Kūčiose baigsis gruodžio 22 d. Kūčių 
stalą sutiko paruošti p. Kaufeldienė 
ir p. Kasperaitienė.Pagalba iš 
pašalinių šeimininkių taip pat yra 
laukiama.Tad jeigu atsirastų 
talkininkių, malonėkite susirišti su 
Klubo virtuvės vedėja. Klubas už 
pagamintus produktus apmokės.

***

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS LIET. 
KLŪBE

Naujų Metų sutikimas šiais 
metai bus ruošiamas Liet. Klube. 
Klubo valgykla paruoš vakarienę, 
kuri šiais metais kainuos $ 6.00 
asmeniui.

Norintieji dalyvauti šiame baliuje 
jau dabar kviečiami registruotis 
Liet. Klube.

sportvakarį
i

Gruodžio 14 dieną (šeštadienį) Lietuvių Klube Bankstowne 
“Kovas” į Adelaidę vykstantiems sportininkams, rengia

IŠLEISTUVIŲ VAKARĄ

Programoje: Sportininkų supažindinimas, didžiosios paveikslų 
loterijos traukimas, sportinės aprangos modeliavimas ir................
Linksmas, smagus vakaras. Kviečiami visi, dideli ir maži.

Valdyba
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AUSTRALIJOJE
PRIEŠKALĖDINĖS PAMALDOS.

Gruodio 8 d. pamaldos 
Canberros lietuviams šv. Juozapo 
bažnyčioje O’Connor 12 vai. Prieš 
pamaldas išpažintys.

Gruodžio 15 d. pamaldos 
Newcastlio lietuviams šv.Lauryno 
bažnyčioje Broadmeadow 10 vai. 
Kalėdinė išpažintis prieš pamaldas.

KALĖDINĖ IŠPAŽINTIS 
Sydnėjaus Lietuviams.

Gruodžio mėn. 22d. paskutinis 
sekmadienis prieš šv.Kalėdas 
Lidcombėje nuo 10 v. ir per 
pamaldas.

Kun.P.Butkus.
***

KŪČIOS MELBOURNE.

Jau galbūt visi žinome, jog per 
Kalėdas iš Čikagos pas mus į 
Australiją atvyksta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas p. 
Bronius Nainys su šeima ir nemaža 
Amerikos lietuvių ekskursija.

Norėdami sudaryti sąlygas kuo 
daugiau tautiečių pasimatymui su 
pirmininku, Melbourno ALB 
Apylinkės valdyba rengia bendras 
Kūčias Melbourno Lietuvių 
Namuose.

Jau seniai, seniai neturėjome 
tokio brangaus ir svarbaus svečio 
mūsų žemyne, todėl kviečiame visus 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti ir 
pasidalinti Kūčių plotkele su mūsų 
laisvame pasaulyje gyvenančios 
tautos dalies vadovu ir drauge 
atvykusiais kitais
svečiais.Kviečiame ir tolimesnių 
apylinkių ir seniūnijų tautiečius.

Prašome registruotis iš anksto, 
nes gruodžio 15 d. norime turėti už
baigtą sąrašą. Registruoja ALB
Valdybos narės,p. A.Baltrukonienė, 
tel 866304, p.A.Matukevičienė, tel .
8782565 ir Geelonge 
p.E.Jomantienė,tel. 71117.

Gruodžio 8 ir 15 dienomis,sekma
dieniais prie bažnyčios ir po pietų 
Lietuvių Namuose bus priimami 
pinigai ir išduodamos dalyvio 
kortelės.Dėl vietų apribojimo vėliau 
nebus registruojama.Kūčiose 
dalyvavimas vienam asmeniui 3 
doleriai.

Visais Kūčių rengimo reikalais ir 
informacija kreiptis tel. 8782565 
arba adresu: 3 Rialton avė. 
Blackburn Nth. 3130.

ALB Melbourno Apyl. Valdybos 
pavesta

A.Matukevičienė.

PAIEŠKOJIMAS
Petronė Juodaitytė ieško brolio 

Juodaičio, prašo atsiliepti,arba jį ži
nantieji, sekančiu adresu.

Mrs. P. Liugienė(Juodaitytė),
21 Henson Ave., Mayfield East 

N.S.W. 2304
***
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SEKMADIENĮ 8 D.
CARL BARRITEAU, profesįonlas klubu artistas.

GRUODŽIO ,7 D. Tautinių šokių vakaras.
Turėsite progos pąsigėrėti šokančiais tautinius šokius veteranais, 
ir jaunąja karta!

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS

16 —18 East Terrace, 
BANKSTOWN 

TEL: 708 —1414
♦JUSU INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS- 
10%. TAD. KODĖL NEINVESTUO'H SAVAJAME KLUBE?

GRUODŽIO MĖN.

TREČIADIENIAIS — ŠACHMATAI 
KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTA!

ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 VAL.
’MHSiT” KVARTETO ŠOKIU MUŽIKĄ 

SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.
* Šokią vakaro^ metu ir valgykloje kiekvienu melu vyral jrb 

valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių - {tvenksime 
nemalonumų!

SKELBIMAS.
Reikalinga ponia kalbanti rusų kalba arba mergaitė delikatesų krautuvėje 
Blacktown-St.Marys vietovėje Sydnėjuje. Pageidaujama su praktika, bet 
nebūtina.

Mes ieškome sąžiningos ir darbščios moters,galinčios pasiekti 
vadovaujančios vietos krautuvėje.

Prašome skambinti tel: 462401 Sydney tarp 8 ir 9 val.p.p.
***

PRANEŠIMAS
S.L.M.S.G.D-ja praneša kad 

gruodžio 15 dieną, sekmadienį, 
vyksta Lietuvių Sodyboje gegužinė - 
iškyla. Renkamės 11 vai. ryto. 
Adresas 23 Laurina Avenue, North 
Engadine, kampas Cardiff Street 
prie Princes Highway.

Maloniai kviečiame visus su 
šeimomis gausiai atsilankyti. Galima 
bus gauti vietoje karšti užkandžiai, 
šalti gėrimai, vaisvandeniai ir kitos 
gėrybės. Veiks daiktinė loterija. 
Jaunimui bus pravedami žaidimai ir 
kitos pramogos.

Kadangi tai yra paskutinis 
parengimas prieš šventes tai 
maloniai kviečiami ir laukiame iš 
arti ir toli. Praleisite linksmą laiką

spaustuves vajus

Iš “M.P.” Nr. 45
J. Vizbaras
V. Zygas
V. ir N. Ratkevičiai 
P.Velioniškis
Viso

***

$7665.15 
$50.00 
$20.00
$5.00 

$ 5.00
$7745.15 

savame lietuvių kampelyje ir kartu 
susipažinsite su vykstančia sodybos 
statyba.

Iki malonaus pasimatymo.
Valdyba

***
PRANEŠIMAS

Baigiu sutvarkyti mano turimus 
“Tėvynės Apsaugos Rinktinės” 
dokumentus. Taip pat baigiu 
Rinktinės įsisteigimo bei veiksmų 
apžvalgą. Jei kas buvusių TAR-nės 
dalyvių turėtų kokių dokumentų, 
duomenų bei pageidavimų ir norėtų 
įterpti, lauksiu iki ateinančių metų 
vasario pradžios.

Rašyti tik iš esmės. Mano 
adresas: Jonas D. Čėsna, 261 E. 
University Ave., Apt. 905. St. Paul, 
Minn. 55101, U.S.A.

***

MŪSU

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY 

“OUR HAVEN” 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

1 ci i stji s
LEIDĖJAS: — A.L.B. Krašto Valdyba 

Adresas: Box 130 P.O. Rundle St., 
ADELAIDE

Adresas: — BOX 4558 G.P.O.
SYDNEY' N.S.W. 2001 

Redakcijos Adresas:- 82 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W. 2213. 
Redakcijos Tel: 77 — 6707 

j Redakcija rankraščius taiso ir 
| trumpina savo nuožiūra.
| Administracijos Tel: 649 — 9062_ 
}“M.P.” prenumerata metams 

Užsienyje metama
I Oro paštu užsienyje
I Atskiro numerio kaina

Už skelbimų turinį neatsakoma. 
PRINTED BY ROTOR PRESS PTY. LTD.

$15.00
$18.00
$37.50

35

8


	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0001
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0002
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0003
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0004
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0005
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0006
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0007
	1974-Nr48-MUSU-PASTOGE-0008

