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Sveikiname su Sv. Kalėdom
ir Naujaisiais Metais!

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ !
Išgyvendami kalėdų džiaugsmą, taikos ir ramybės 
GIMIMĄ ŠIAI ŽEMEI, UGDYKIME SAVO ŠIRDYSE KUO DIDESNĘ 
MEILĘ BROLIUI LIETUVIUI, KAD ATEINANTIEJI METAI 
NEŠTŲ VIENYBĘ IR SANTAIKĄ AUSTRALIJOS LIETUVIŲ ' 
BENDRUOMENEI.

ALB KRAŠTO VALDYBA.

SVEIKINAME MALONIUS SVEČIUS ATVYKUSIUS Į AUSTRALIJĄ 
IR LINKIME LINKSMAI IR LAIMINGAI PRALEISTI VIEŠNAGĘ MŪ
SŲ TARPE BESIDŽIAUGIANT LIETUVIŲ DIENOMIS AUSTRALIJOJE

ALB KRAŠTO VALDYBA.

Brc
P.L. BENDRUOMENĖS PIRMI
NINKAS AUSTRALIJOJE

RYŽTINGA
NUOTAIKA

Lietuvos laisvinimo darbo 
konferencijos, įvykusios 1974 m. 
spalio 26 ir 27 dieną White Plains, 
New York,

SUTARTOS IŠVADOS:
A. Lietuvos laisvinimo darbo sam
pratos ir lietuvių bendravimo 
klausimu-
1. Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencija,išklausius i ir apsvarsčiusi 
pranešimą apie Lietuvos vadavimo 
sampratą, nutarė dar kartą pa
reikšti nepakeičiamą laisvinimo 
veiksnių nusistatymą siekti nepri
klausomos Lietuvos valstybės at
statymo,remiantis nekintančia 
lietuvių tautos valia, Lietuvos val
stybingumo apraiškomis ir lietuvių 
išeivijos tautine pareiga savo tautai 
padėti išsilaisvinti iš okupacijos.
2. Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencija drauge su visa lietuvių 
išeivija protestuoja prieš okupanto 
vykdomą pagrindinių žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvoje, ypač 
prieš religijos persekiojimą ir 
Lietuvos žmonių bendravimo su 
kitais kraštais varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio rėžimo 
varžtų ribose, laisvojo pasaulio lie
tuviams tikslinga puoselėti ir plėsti 
ryšius su pavergtoje Lietuvoje gy
venančiais tautiečiais išeivijos tau
tiniam tapatumui su savo tauta iš- 
laiky ir solidarumui su ja ugdyti. 
Tuos ryšius mezgant ir palaikant, 
išeivijos lietuviams- tenka vadovau
tis savo sveika nuovaka, sąžinės

jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, 
vengiant bet kurių veiksmų, kurie 
galėtų pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti iš 
okupacijos.
3.Lietuvos laisvinimo darbo konfe
rencija, turėdama galvoje, kad mūsų 
visuomenės diferencijacija ir nusi
statymų įvairumas yra natūralūs ir 
teigiamas reiškinys, taria, kad dėl to 
tolerancijos puoselėjimas ir jos lai
kymasis nūsų išeivijos organizacijų, 
spaudos d pavienių asmenų tarpe 
yra būtinas. Nesilaikymas šio
svarbaus dėsnio apgailėtinai kenkia 
išeivijos tautiniam solidarumo ir lai
svinimo darbo sėkmei.
B. Lietuvos laisvinimo ilgalaikių 
darbų ir priemonių klausimu-
1. Rūpintis,kad lietuves Diplomati
nės Tarnybos įstaigos, reiškiančios 
Lietuvos valstybingumo tęstinumą, 
būtų išlaikytos.
2. Išlaikyti, remti ir stiprinti Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, tęsiantį tautos valią 
dirbti ir kovoti už Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymą.
3. Rūpintis Lietuvos nepriklauso
mybės ir lietuvių tautos laisvės 
klausimo ir reikalo atstovavimu už 
Lietuvos ribų.
4. Plačiau naudotis peticijos teise 
tarptautiniuose forumuose, kurią 
turi lietuvių organizacijos ir lie
tuviai kaip atskirų valstybių piliečiai 
sekant Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo principą.
5. Pasirūpinti tautinių ir asmeninių 
skriaudų lietuviams dokumentacijos 
surinkimu.
6. Rūpintis Lietuvos etnografinių 
sienų dokumentacija.Studijuoti bū
simos Europos struktūros klausimą 
tarpvalstybinių santykių plotmėje.
7. Ieškoti efektingų būdų leisti ir 
platinti svetimomis kalbomis kny
gas,liečiančias Lietuvos bylą ir lie
tuvių kultūrą.
8. Dėti pastangas, kad lietuviai, 
kurie yra išblaškyti po Sovietų 
Sąjungą, būtų gražinti į Lietuvą.
9.Išnaudoti kitų valstybių žmonių 
galimą pagelbą Lietuvos labui. Su 
latviais ir estais artimai bendra- 
darbiautbveiklą derinti, vieni kitus 
remti ir kiek tikslinga veikti išvien.
C. Lietuvos laisvinimo einamųjų ir 
specialių darbų bei žygių klausimu 
1.Teikti ekonominę, kultūrine ir 
politinę pagalbą lietuviams okupuo
toje Lietuvoje.

(Nukelta Į 9-tą psl.X

qiedRiu kaLedu švenčiu.
RAMYBĖ ŽEMĖJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS.

Nieko gražesnio ir geresnio nega
lima palinkėti šio pasaulio išvar
gintam žmogui, kaip ramybės, 
taikos, gražaus sugyvenimo. Deja, 
žmonija niekados istorijoje nėra 
pasotinusi šio savo dvasinio alkio, ne 
žiūrint kad daug išminting< žr onių, 
palikę šio pasaulio triukšmą, ieškojo 
dangiškos ramybės vienuolynų 
celėse, dykumų ir kalnų olose, 
vienumoje, nakties žvaigždžių ža
vesyje, maldos ekstazėje; nekarta 
girdėjo dangaus angelų chorus 
giedant: ramybė žemėje geros 
valios žmonėms. Tačiau.ar suprato 
ką tie žodžiai reiškia?
Krikščionys visais amžiais ieškojo ir 
tebeieško ramybės, deja, pabėgimas 
nuo pasaulio pasaulio triukšmo 
nesumažina ir ramybės nepadidina, 
neš žmogus pats yra pasaulio dalis. 
Pats nuo savęs pabėgt? negali. Tik
rasis, krikščionis yra tas, kas sten
giasi'šį pasaulį pakeisti, padaryti 
geresniu, o ne iš pasaulio pabėgti ir 
žavėtis dangiška ramybe ir malo
nėmis pas Dievą. Krikščionys turėtų 
stovėti gyvenimo viduryj ir kovoti 
su piktu, pirmiausia pikta nugalėjus 
pačiame savyje.

Ramybės ieškoti nereikia, ji yra 
visada su geros valios žmonėmis, 
ramybe džiaugiasi visi tie, kurie yra 
geros valios ir klausosi savo sąžinės 
balso. Žmogaus sielos vidinė harmo-

nija yra poilsis, yra džiaugsmas, yra 
pažadėtoji ramybė. Joks krikščionis 
ramybės neras, jei jis nesistengs 
būti šio pasaulio šviesa, pagalbos 
ranka ir gyvenimo druska.

Žmogaus valioje yra raktas į 
ramybės sodus, su tuo naciu raktu 
atrakys ir dangaus vartus, nes
Dievas yra jo Tėvas, o jis Jo sūnus 
ar duktė. Tik šitaip suprastoje 
krikščionybėje įgauna naujos 
prasmės, naujo žavesio ir grožio 
anos didžios valandos nuskambėję 
per pasaulį dangaus angelų choro 
žodžiai: ramybė žemėje geros valios 
žmonėms.

Baiminamės šių dienų pasauliu - 
koks jis blogas! Bet kaip mažai 
dėmesio kreipiame į save, tarsi 
patys būtume angelai. Kadaise 
žmonės tvirtai tikėjo, kad Dievas 
kalba per žmonių sąžines. Žmonių 
balsas yra Dievo balsas. Taigi kokie 
bebūtų laikai, kokiame kultūros 
laipsnyje begyventume, Dievas 
niekada nenustos kalbėjęs per 
žmonių sąžines. Reikia tik geros 
valios, reikia atsidėjus klausytis Jo 
balso. Gerbkime žmogaus laisvę ir 
žmogaus sąžinę, nes tai sritys 
kuriose žmogus sulyginamas su 
-Dievu

Koks audringas ir negeras būtų 
pasaulis, žmogus turi savo ramybės 
uostą; koks tamsus ir klaikus būtų 
mūsų gyvenimas, krikščionis turi 
savo šviesą. Tik šiandien ir krik
ščioniui reikia atgimti, reikia turėti 
gerą valią, be kurios nėra ra
mybės..

Šią didelę Kalėdų šventę 
švęsdami ir ramybės trokšdami su
stokime bent valandėle ir pažiųrė- 
kime kokia yra toji.mūsų valia, ko 
mes siekiame ir ko norime. 
Užgimęs kūdikėlis Kristus yra 
šviesa, ar mes ją matome, ar jaučia
me džiaugsmą, jei taip, jausime 
ramybę,ir pasaulis bus arčiau mūsų 
daug grąžesnis ir prasmingesnis. 
Ramybė žemėje geros valios žmo
nėms. —

Aleksandras Kelmietis
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NAUJŲ METŲ ANGOJE.

Žengdami į Naujuosius Metus 
visados esame pakilioje nuotaikoje, 
tarsi eitume pro vartus į nematytą 
nežinomą pilį, kuri yra mums pa
skirta gyventi. Ši laiko pilis stovi 
aukščiau realybės, išpuošta mūsų 
pačių svajonėmis, poezija, 
išmarginta Vaivos spalvomis; mūsų 
akys tvirtai nukreiptos į ją, bet 
kojos tebestovi ant praeities 
granito, fundamentas tos pilies yra 
praeitis. Ateitis tiek bus reali, kiek 
praeitis tvirta.

Kai žengiame koja per Naujų 
Metų slenkstį, tai pajuntame laiko 
demensiją, be kurios gyvenimas bū
tų neįmanomas, nors pats laikas at
rodo gyvenimui yra mažiausiai reik
šmingas. Laiko mes nesuvoktume 
nesupra stūmė,jei tapimo 
pasikeitimo nejaustume. Laike mes 
augame, gyvename ir senstame. 
Skaičiuojame metus: vienus su 
džiaugsmu sutinkame, kitus su gai
lesiu palydime. Jauni žmonės jų 
laukia, seni - juos apgaili.

Gy venimas nėra vien tik paskirų 
individų egzistancija laike ir erd
vėje, jis mums yra gyvenimas isto
rijoje, tautoje, bendruomenėje, žo
džiu, socialinėje aplinkoje. Ir Naujų 
Metų proga mes privalome trumpai 
sustoti ir žvilgterėti į savo citadelę - 
bendruomenę.
Nesame stiprūs ir vieningi, tačiau 
visi turime geros valios savo tautai, 
visi norime, kad ji būtų laisva ir ne
priklausoma. Nesutariame veikloje 
dėl metodų, būdų, bet sutariame dėl 
tikslų. Todėl turime turėti vilties, 
kad vieną dieną būsime vieningi ir 
veikloje, tik skubėkime suprasti 
vieni kitus, kad nebūtų per vėlu, nes 
mes esame išnykstanti bendruo
menė. Negalime atidėti rytojui to 
ką turime padaryti šiandieną.

Susumavę AL Bendruomenės 
veiklą, rasime; kad esamose sąlygo
se esame daug padarę. Prieš akis 
stovi Lietuvių Dienos Adelaidėje, 
kur turėsime progos pamatyti savo 
chorus, tautinių šokių grupes, spor
tininkus, menininkus, literatus, mu
zikus, teatralus ir galiausiai 
skautus. Be viso šito gražaus ir dai
laus pasirodymo, mes turėsime ir 
sunkų darbą dirbančius 
visuomeninkus - bendruomeninkus 
ALB Tarybos suvažiavime. Sunkus 
ir dideli darbai stovi prieš akis, mes 
dažnai jų nesugebame įvertinti, dėl 
to kad nesistengiame suprasti so
cialinio gyvenimo prigimties ir jos 
kovos. Ne su užuojauta ar pašaipa 
turėtumei juos žiūrėti, bet su didele 
pagarba ateiti jiems į talką.

Baigiant šias mintis, sutinkant 
Naujuosius Metus, tenka palinkėti 
visiems MP skaitytojams, 
LD dalyviams ir geros valios 
tautiečiams laimingų Naujų 1975 
metų.

am

Nerasi medžio be šakos, o 
žmogaus — be ydos.

Nuoširdžiai sveikiname visus mielus tautiečius - Tautos Fondo 
rėmėjus Šv. KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga linkėdami džiaugsmo, ištver
mes ir stiprybės ateinančiuose metuose.

Mes giliausiai įsitikinę, kad mūsų pastangos ir aukos atneš tėvynei 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoje
I_ ________ '..................
I

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba ir Administracija sveikina 
visus klubo ir ju šeimos narius su ŠV. KALĖDOM ir NAUJAIS 
METAIS.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba
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J.NEVERAUSKAS P. L. POCIENĖ.

Mūsų korespondentas aplankė 
teatro spektaklio vadovą ir reži
sierių p. J.Neverauską ir meno pa
rodos vadovę p. L.Pocienę ir pa
prašė atsakyti į keletą klausimų.

KADA IR KUR ŽADA BŪTI 
TEATRO SPEKTAKLIS?
Lietuvių namuose 27 d. gruodžio m. 
8 vai. vak.
KOKĮ VEIKALĄ PASIRINKOTE 
IR KODĖL TĄ O NE KITĄ?
A.Kairio ’’ŠVIESA KURI UŽSIDE
GĖ“- trijų veiksmų mistinė drama. 
Veikalas laimėjęs 1965 m. Skauti- 
ninkų-kių RAMOVĖS skirtą 
premiją. Tą, o ne kitą pasirinkau 
todėl, kad jo vedamoji mintis labai 
tinka mūsų išeivijai ir mūsų pa
vergtos tėvynės esamai padėčiai. Be 
to šiais laikais nėra didelio 
pasirinkimo dramos veikalų ir šio 
veikalo pastatymo galimybės mums 
buvo palankesnės.
TEATRO SPEKTAKLIAMS 
NIEKADA NETRŪKO 
PUBLIKOS. AR TIKITĖS, KAD
IR ŠIS SPEKTAKLIS 
UŽINTRI—GUOS LD DALYVIUS? 
Ne visada daug publikos atsilan
kydavo, ypatingai Adelaidėje. Mel
bourne ir Sydnėjuje būdavo geriau. 
Neabejoju, kad šis spektaklis LD 
dalyviams patiks. Jis gerokai skirsis 
ir turiniu ir pastatymu nuo kitų. 
Kuo skirsis- dabar nesakysiu.
KAIP VYKSTA PARENGIAMIEJI 
DARBAI?
Viskas eina sklandžiai.Beveik visi 
artistai yra patyrę vaidilos.
AR NEŽADATŲ IR ŠĮ SPEK
TAKLĮ PARODYTI KITOMS 
KOLONIJOMS?
Taip. Jei pavyks susitarti. Iki šiol 
beveik visi spektakliai, kuriuos čia 
turėjome, buvo pakartoti ir kitose 
kolonijose.
KAS DEKORACIJŲ SKICUS 
PARENGĖ IR KAS ATLIEKA 
TECHNIKINĮ DEKORACIJŲ IŠ
PILDYMĄ?.
P.V.Opulskis. Jau senokai gerai 
užsirekomendavęs šioje srityje.
AR TURITE KOKIŲ 
PAGEIDAVIMŲ ŠIA PROGA?. 
Pasigendame geros scenos ir užku
lisiu. Tas tinka abiems Adelaidėje 
esamoms salėms. Pageidaučiau taip 
pat,kad publika įvertintų mūsų 
darbą ir pastangas ir kad šis spek
taklis praeitų su dideliu pasisekimu. 
Tada savaime iškils reikalas šį vei
kalą pakartoti ne tik čia Adelaidėje, 
bet kitose kolonijose.

Ačiū už pasikalbėjimą. Gero 
pasisekimo.

J.V.

JUMS PAVESTA 
SUORGANIZUOTI MENO 
PARODA LD METU ADELAIDĖ
JE. SAKYKITE, KOKIO MENO 
GALERIJOJ PARODA ĮVYKS? 
Lidums Galerijoje.
KOKIOS MENO ŠAKOS BUS AT- 
STOVUJAMOS PARODOJE?
Tapyba,skulptūra, keramika ir, gal 
būt, grafika.

AR VISI LIETUVIAI 
DAILININKAI BESIREIŠKIAN- 
TYS AUSTRALIJOJE 
PARODOJE DALYVAUS. JEI NE 
VISŲ TAI KURIE.
Ne visi. Sutiko dalyvauti iš Ade- 
laidės:Šerelis, Kapočiūnas, 
Rosemary Aliukonis, Ieva Pocienė, 
A.Dumčius ir Jurevičius. Iš Mel
bourne: Vaičaitis ir Vingis. Iš Syd
nejaus ar NSW:Šalkauskas, Urbo
nas, Eva Kubbos, Jolanta Jana
vičienė.
Nors ir kviesti, bet nėra tikri ar da
lyvaus šie: Žygas, Zikaras, Joman
tas, Aldona Zakarauskas, Meškėnas, 
Meškėnaitė ir Keraitytė.
MENO PARODA SURUOŠTI YRA 
SUDĖTINGAS, SUNKUS IR 
ATSAKOMINGAS DARBAS. AR 
TURITE SUDARIUS JURY 
KOMISIJA, KURIOS DAUGUMA 
SUDARYTŲ DAILININKAI 
TIKSLU ATRINKTI
KVIESTINIUS DAILININKUS IR 
PAKVIETUS ATRINKTI JŲ 
DARBUS?
Buvau sudarius komisija iš trijų 
asmenų. Buvau kvietus du dai
lininkus. Vienas iš jų atsisakė, 
galutinam sąstate pasitarimuose 
dalyvavo iš LD komiteto p.Baltutis ,
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Knyga yra geriausias žmogaus draugas

KĄ DOVANOSITE — JUK 
ŠVENTĖS ČIA PAT!

Kasmet artėjant Kalėdoms ir 
N.Metams, dairomės aplinkui - ką 
pirkti dovanoms. 0 kai šventės jau 
visai arti, skubam, net ir 
nesirinkdami perkame kas papuola. 
Labai dažnai - net ir nereikalingus 
daiktus.

0 ar nevertėtų pasidairyti mūsų 
spaudos kioskuose? Tikriausia čia 
rastume, savo skoniui, ir knygų, ir 
plokštelių, galėtume užsakyti ir lie
tuvišką laikraštį ar žurnalą - sau ir 
dovanoms savo artimiesiems, drau
gams, bičiuliams,vaikučiams. Mūsų 
spaudos kioskuose yra nemažas 
pasirinkimas lietuviškų dovanų ir 
mūsų pažįstamiems australams - 
knygų,tautinių dirbinių politikams, 
visuomenininkams, ypač tiems par
lamentarams, kurie supranta ir 
remia mūsų interesus. Jie geriau 
pažintų mūsų kultūrą, kraštą.

Galėtume įsigyti sau ar padova- 

Dr. BALIUI MATULIONIUI Amerikoje mirus > 
skausmo valandoje seseris Onutę Miniotienę, Valeriją Kuncai- 
tienę ir gimines užjaučia

Barkų šeima

skulptorė Ieva Pocienė ir aš . Beto 
esu asmeniškai aplankiusi visą eilę 
iškilesnių dailininkų, kurie pareiškė 
savo pageidavimus į kuriuos teko 
atsižvelgti sudarant sąrašą kviesti
nių dailininkų.
JŪSŲ PAKVIESTŲ DAILININKŲ 
SĄRAŠE NĖRA EILĖS TŲ, 
KURIE ANKSTYVESNĖSE 
MENO PARODOSE DALYVAVO 
IR BUVO AUKŠTAI ĮVERTINTI 
PAGAL JŲ DARBUS. AR JŲ 
PALIKIMAS UŽ PARODOS 
DURŲ NESUKELS DIDELIO NE
PASITENKINIMO NE TIK TŲ 
DAILININKŲ, BET IR TŲ ASME
NŲ TARPE, KURIE ANKSTY
VESNES PARODAS RENGĖ?
Nepsitenkinimo jau dabar yra. Bet 
yra motyvų, kodėl šitaip, o ne kitaip 
pasielgėme sudarydami kviestinų 
dailininkų sąrašą. Pirmiausia šita 
paroda skirsis nuo kitų, kad ji yra 
daroma ne tik lietuviams. Norime 
išeiti ir į australų visuomenę ir 
parodyti kitatučiams aukštą lietuvių 
menininkų lygį, kas prisidės prie 
mūsų tautos propagavimo. Mūsų iš
kiliųjų dailininkų buvo pastatyta 
sąlyga, kad ne visi dailininkai būtų 
kviečiami, o tik tie, kurie jau yra 
pripažinti Australijos Meno sluok
sniu. Todėl teko mums pasirinkti ar 
kviesti visus dailininkus ir padaryti 
parodą silpnesne, ar kviesti tik kai 
kuriuos ir padaryti parodą koky
biniai stipresne. Mums buvo žinoma, 
kad pirmuoju atveju būtų atkritę 
mūsų iškilieji dailininkai, ko mes 
nenorėjome ir pasirinkome antrąjį 
atvejį. Be to esame pakvietę austrių 
meno kritikus ir morėtume sulaukti 
gero įvertinimo.
AR BUS ATSTOVAUJAMAS TIK 
ABSTRAKTUS MENAS IR KITOS 
MODERNIŠKOS KRYPTYS AR IR 
REALISTINIS MENAS BUS TAIP 
PAT ATSTOVAUJAMAS?
Patys dailininkai nuspręs savo 
darbais, kokia meno rūšis bus at
stovaujama.
KAS ATIDARYS PARODĄ?
Yra kviečiami kompozitorius 
B.Budriūnas iš-- Los Angeles ir 
Adelaidės meno Mokyklos Skulp
tūros Sekcijos Vedėjas Mr. Mac 
Lyle. Jis yra vedęs lietuvaitę ir labai 
domisi lietuvių menininkų darbais.
AČIŪ UŽ PATEIKTAS MINTIS IR 
LINKIU GERO PASISEKIMO.

J.V.
’ \

noti kitiems tautinių drožinių, rank
darbių; lietuvių dailininkų paveiks
lų.

0 gal dar skirti, vietoj laikinos 
vertės dovanų,a ūką mūsų tautos 
gyvybiniams reikalams: TAUTOS 
FONDUI, A.L.B.SYDNEY KOMI
TETUI , LIETUVOS BYLAI, 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI f labdaros, švietimo ir 
kultūrinėms organizacijoms?

Aukos stiprina mūsų tautinę gy
vybę ir gyvina veiklą. Šventinėms 
vaišėms ir mažavertėms dovanoms 
skirtų išlaidų dalį skirkime aukš
tesniems tikslams:jausime tikrą 
šventinę nuotaiką ir vidinį pasiten
kinimą. Koplytėlė, Rūpintojėlis, 
tautinis audinys, juostelė - primins 
mūsų paliktą, kenčiančią Lietuvą ir 
joje pasilikusius - ne tik per Šven
tes, bet ir visą laiką.

Taigi pasvarstykime - ką dovanoti 
- juk Šventės čia pat!

J.S1.

K
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REDAKTORĖS ŽODIS.

Šv kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikinu visus ”S.Ž.“skaitytojus, 
bendradarbius, ALSS kolegas-es, 
linkėdama linksmų švenčių ir gerų, 
sėkmingų Naujų Metų, kad ALSS 
suvažiavimas Adelaidėje sėkmingai 
praeitų ir kad mūsų lietuviška 
veikla per ateinančius metus būtų 
gyvesnė ir našesnė.

Į metų pabaigą ”S.Ž.” rečiau te
pasirodydavo, nes bendradarbiai ir 
redaktorė buvo labai užimti eg
zaminų laikimu.

Apgailestauju, kad negalėsiu būti 
kartu su kolegomis ALSS suva
žiavime Adelaidėje, nes tuo laiku 
viešėsiu Lietuvoje. Tikiuosi, kad 
sekančiam ”S.Ž.“ bus prisiųsta 
išsamus suvažiavimo aprašymai ir 
nuotraukos.

Eglė žižy tė

NAUJIENOS IŠ VISUR.
Mūsų ’’super-herojus” Algis Mil

vydas neseniai buvo atvykęs iš Mel
bourne į Sydnėjų. Algis pereitais 
metais N.S.W. universitete studi
javo didkelių inžineriją Masterio 
laipsniui įsigyti(Master of Highway 
Engineering) ir pasirodė, kad jis 
išėjo savo kurse pirmuoju, ir są
ryšyje su tuomi jam buvo paskirta 
300 dolerių premija. Premijos atsi
ėmimo proga Algis savo apsilan- 
kimu pradžiugino savo sydnėjiškius 
draugus, kurie tarpusavi 
šnibždėjosi, kad net ir Melbournas 
nepakeitė ’’mūsų ” Algio.

Sveikinam Algį su taip sėkmingai 
įsigytų mokslo laipsniui!

Sydnėjaūs jaunimas su dideliu 
gailesčiu atsisveikino su ’’priimta 
dukra” Giedra Gustaite, kuri išvyko 
į namus -J.A.V. Giedra išbuvo 
Australijoje beveik du metus be- 
mokytojaudama gimnazijoje. Ji 
buvo labai įsitraukusi į lietuvišką 
gyvenimą - darbavosi filisterių, stu
dentų ir skautų organizacijose. 
Giedra būdama Akademinio Skautų 
Sąjūdžio filistere skaitė labai įdomią 
paskaitą per ASS 50-metų gyvavimo 
minėjimą Sydnėjuje, kur išsamiai 
supažindino sydnėjiškius su Sąjū
džio šakota veikla J.A.V-jose. Bet 
gal daugiausia jaunimas jos 
pasiges, tai jos dainų. Tai buvo neiš
semiama dainų skrynelė.

Giedra išvyko laivu į Bangkoką, 
toliau skrendą į Europą, kur žada 

Melbourniškiai—-Pam Sidabraitė ir
Jonas Sadauskas

lankytis ir Lietuvoje. O paskui jau 
keliaus namo- į J.A.V.

Sydnėjaūs jaunimas tikisi dar 
kuria nors diena pamatyti Giedrą, 
jeigu ne Australijoje, tai bent 
jaunimo Kongrese, 1976 m. Brazili
joje.

O kas atsitiko su musų studentų 
veikla antroje pusėje metų? Ar 
tikrai visur nieko neveikta ar tik vėl 
pamiršote painformuoti ’’Studentų 
žodį” apie jūsų veiklą ir planus.

Labai liūdna, kad ALSS Ade
laidės skyrius, kuris ruošia studentų 
suvažiavimą iki šiol nepatiekė jokių 
žinių spaudoje. Neturėjimų 
informacijų labai pasigenda visi stu
dentai norintieji vykti į suvažia
vimą. Lauksim bent to suvažia
vimo aprašymų ir nuotraukų pa
sirodant ”S.Ž”

Kai studentai dar prakaituoja lai
kydami egzaminus, tai abiturientai 
jau po egzaminų ir net kai kurie iš jų 
susikrovusiai įtampai atpalaiduoti 
išsiruošė į ilgesnes keliones. 
Taip,Ginta Viliūnaitė, su 50 mo
kyklos draugių išskrido į Coolan- 
gattą paatostogauti. Tikimės, kad 
griž į namus saulės nudeginta ir 
gerai pailsėjusi.

Kitas abiturientas, Rimas Kabaila 
daug savarankiškesnis. Jis pats 
vienas keliauja aplink Australiją. 
Neseniai sužinojom, kad jis jau 
pasiekė Cairns ir kad ten gyvenimas 
labai įdomus. Jam keliaujant viena 
naktis buvusi labai šalta, o jis buvęs 
toliau nuo gyvenamų vietovių- tai 
nakvojęs senoje bažnyčioje!

YOGA

Laima Barkutė 
Farmacijos studentė.

Kas yra yoga? Yoga yra trigubas 
išsivystymo kelias, būtentzfizinis, 
protinis ir dvasinis. Yogos tikslas 
yra pakelti žmogų ligi aukščiausio 
laipsnio fiziniai, protiniai ir 
dvasiniai.

Yoga gali būti įvairių formų arba 
būdų: veiksmo (action) yoga, iš
minties (wisdom) yoga, žinojimo-pa- 
tyrimo (knowledge), pasišventimo 
(devotion) ir 1.1. Bet šios visos yogos 
prasideda suHATHA YOGA, kūno 
fizinio gerbūvio filosofija.

Aš šnekėsiu apie hathą yogą, 
seniausią fizinio lavinimo systemą 
pasaulyje.

Kvėpavimas (breathing) yra pa
grindas hatha yogos. Visiška kvė
pavimo kontrolė yra labai svarbu 
tinkamam išsivystimui. Dauguma 
daromų judėsiu vadinamų asana 
(bodily position) yra surišti su giliu 
kvėpavimu.

Protinis susikaupimas (mental 
concentration) yra taip pat labai 
svarbu, nes i švystimas proto kon
struktyvinės jėgos yra dalis svar
baus training©.

Yogis tiki, kad oras, kuri mes 
kvėpuojame, yra pilnas absoliutinės 
energijos-gyvenimo jėgos (prana).

Gera kompanija-Sydnėjaus studentai savo susirinkime

AFTERTHOUGHT

I do not give 
you words 
as an exouse 
for my existence.

***

DEAD TREE VALLEY.

Come with me to”dead tree valley” 
and I will hang you 
yuor neck will snap 
your eyes will bulge 
you tongue turn purple

Every twenty yards 
will a naked body 
flap, in the wind 
or sway in a storm 
and in my mind’s eye 
I will offer service 
break a. branch 
make a new rope 
find a new lover

Come with me to ’’dead tree valley” 
and I will hang you 
your erection will fall 
your heart be empty 
you soul be free

Then you burn 
ashes to the wind 
will I cast 
plant new tombs 
time it will pass 
and patient will I wait 
maybe pick my nise

Come with me to”dead tree valley” 
and I will hang you 
a spectacle to see 
a vision to behold 
a corpse to rest.

Mt. Buller-grupė melbourniškių

Rimas Milašas

WIND AMONG GRASS

My fingers are prison bars 
before my face 
and even though trembling 
they still do not remind me 
of wind among grass

My hands are deserts 
that some god has best 
placed in my time 
though they sweat hotly 
they are no oasis for my head

My arms are tentacles
That I stole from a dying octupus 
on a folorn beach...

When I wrap myself 
in the shroud of my arms 
I feel the arms of night 
choke my mouth
I feel the sting of flying sand 
sharp upon my eyes
So I move my fingers sloser 
for protection 
and all I feel 
is 
myself 
wind among grass.

DREAM

Today I had a dream 
and sameon was buried 
All I know was 
that I cried-

GOODBAY

A leaf gone 
softly 
to visit the ground.
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YOGA

Laima Barkutė skaito referatą.
Nuot.R.Maksvytytės.

Toji jėga, kurią galima būtų 
palyginti su vitaminais maiste, nėra 
dar išmatuota moksliniais aparatais. 
Yra manoma, jei galima būtų 
pasiekti visišką pranos (gyvenimo 
jėgos) kontrolę, tada visas gyve
nimas būtų irgi galima kontroliuoti.
Pranos (absoliutinės energijos-gy- 
venimo jėgos) kontrolė ateina per 
kvėpavimo kontrolę.

Be kvėpavimo kontrolės mokymo 
ir vykdymo yoga atneša stuburo ir 
sąnarių lankstumą, stimuliuoja 
liaukas (glandas, atpalaiduoja 
(relaxes) nervų centrus bei pagerina 
virškinimo kūno jėgas.

Visa tai yogoje galima pasiekti 
per asanas (bodily positions) grupes. 
Tų grupių yra 84 (judesių, pratybos 
bei kvėpavimo ciklai). Kiekviena 
kūno dalis turi sau pratimą ar asaną.

Žmogus, kuris reguliariai daro 
didesnę dalį tų pratimų, pagerina 
savo sveikatą, išvaizdą, gyvumą ir 
visą tai išlaiko ilgesniam laikui.

Nors hatha yoga yra žinoma kaip 
fizinė yoga, ji nėra vien tik 
kūnui.Protas (mind) ir dvasia yra

Nors hatha yoga yra žinoma kaip 
fizinė yoga, ji nėra vien tik kūnui. 
Protas (mind) ir dvasia yra lygiai 
vienodai įvelti, įjungti.

Tikras yogis rūpinasi savo kūno 
dvasiniu lygiu, nes jis tiki, kad 
kūnas yra gyvosios dvasios buveinė 
ir jo pareiga yra puošti ir rūpintis 
pagal visas galymibes ta buveine. 
Yogis mano, kad dvasinis išlais
vinimas yra lengviau pasiekiamas, 
kai kūnas pasiekia aukščiausią 
laipsnį fizinio tobulumo ir visiško 
proto kontrolės.

Svarbiausias yogos tikslas yra 
dvasios išlaisvinimas, sielos sujun
gimas su unuversu. Vakarų pasau
lyje tas yra dar mažai 
praktikuojama.Dauguma yra 
patenkinti tik galėdami per yogą 
tobulinti, lavinti kūną, protą ir 
dvasią.

KĄ YOGA DUODA GERO 
VAKARŲ PASAULIO 
MOTERIMS?

Įdomus faktas yra ,kad yogos 
pratybos ir technikos systema pra
sidėjo prieš tūkstančius metų To
limuose Rytuose ir dabar yra plačiai 
praktikuojama moterų moderniame 
vakarų pasaulyje.

Miestuose, priemiesčiuose 
įvairaus amžiaus moterys lanko 
yogos pamokas. Kai kurios tai daro 
tik dėl fasono (fashionable), bet di
desnė dalis lanko yoga rimtai ir su 

Melbourno studentai Mt.Buller
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pasišventimu. Šios moterys pamato, 
kad tai nėra keistas ir pavojingas 
rytų kraštų kultas, o priešingai yra 
sveika ir natūrali priemonė page
rinti ir išlaikyti sveikatą, išvaizdą 
bei gyvenimo pasitenkinimą.

Ką toji sena fizinio lavinimo 
systema duoda vakarų pasaulio mo
teriai? Kaip yoga prisiderina prie 
įvairaus amžiaus, įvairių pažiūrų, 
įvairaus išsilavinimo ir socialinio 
lygio žmonių?

Yoga patraukia moteris dėl 
įvairių priežasčių (reasons). Kartais 
tos priežastys būna įvairios ir ne
vienodos visiems. Bet bendrai 
galima pasakyti, kad yoga duoda 
galimybės atpalaiduoti (relaxe) visą 
žmogaus systemą, pagražinti kūną 
ir atidėti (postpone) senatvės 
efektus.

KAIP YOGA VEIKIA?

kaip yoga visa tai pasiekia? Kaip 
yoga gali sulėtinti pasenimą, at
jauninti, pagerinti išvaizdą, palai
kyti kūno lankstumą, pakelti gy- 
vybingumą-energiją ir pratęsti kū- 
ribingą gyvenimą.

Rezultatai yra pasiekiami per 
kvėpavimo kontrolę, taip pat per 
visą eilę asanų (bodily positions) bei 
mankštų, kurie paveikia visą kūną, 
glandas, nervų systemą, kraujo 
apytaką, stuburkaulį (spine), są
narius, raumenis bei vidurių or
ganus.

AMŽIUS.
Dažnai yra klausiama :”Kokio 

amžiaus geriausia pradėti yoga?Ar 
aš esu nepersena?“

Atsakymas visoms: Bet koks am
žius yra geras amžius ir niekas 
nėra per senas ar sena, nes kiek
vienam žmogui galima pritaikyti 
atatinkamą yogos formą.
“AMŽINA JAUNYSTĖ“ 
DELAYING OLD AGE.

Jau nuo pasaulio pradžios žmogus 
ieškojo priemonių ir būdų pasilikti 
visad jaunu. Senovėje įvairūs alche
mikai ieškojo ’’Jaunystės eleksyro”. 
Dabar moderniais laikais 
mokslininkai mėgina visokius vai
stus bei harmonus.

Moterys daugiau negu vyrai vi

somis priemonėmis bando užtęsti 
savo jaunystę per grožio salonus, 
masažus, plaukų dažymą, dietas, 
harmonų injekcijas, grožio operaciją 
ir t.t.

Pirmiausia apžvelkime fizinį 
metodą užtęsti senstelėjimą. Cen
trinė žemės trauka(pull of central 
gravity) su savo senėjimo veiksniais 
gali būti paveikta praktikuojant 
tokias kūno padėtis (Invert position) 
kaip shoulderstand, half-shoulder- 
stand ar headstand.

Naudojant šias asanaš, šiuos 
būdus apsisaugoma nuo suglebusių 
raumenų, varikozinių venų ir 
panašiai. Šitas asanas galima 
vartoti,jei žmogus neturi aukšto 
kraujo spaudimo ir širdies ligos.

Veidas ir veido oda parodo pir
mučiausia senėjimo žymes, nes 
senstant susilpnėja kraujo apytaka 
(cirkuliacija). Kiti būdai (asanos) 
atnešti kraujo cirkuliaciją į veidą bei 
galvą yra: Yoga - mudra; Pose of a 
Child ir t.t.

Liaukos (glands), kurios veikia 
lyties funkcijas,yra jaunos ir sveikos 
bei produktyvios naudojant inver
ted (aukštyn kojom) yogos piziciją.

DIETA
Pratimai, mankšta pagelbi būti 

plonai, bet vien tik mankšta ne
padaro stebuklų, jei žmogus ne
prisilaiko dietos arba net peršivalgo. 
Net yogos pratimai, kurie yra efek
tingi, nesuplonins moters, kuri 
reguliariai prisikimša pyragaičių, 
saldumynų , krabohydratų ar 
vartoja alkoholį.

Daug kas mano, kad darant yogą 
reikia atsisakyti valgyti arba valgyti 
labai mažai ir būti vegetaru.

Tiesa, yogis ar jo mokinys ieš
kodamas pažangumo dvasiniame 
išsivystime turi prisilaikyti suvar
žytos dietos. Šiaip normaliame gy
venime yra svarbu tik, kad maistas 
būtų geras, naudingas, balansuotas 
ir valgyti su saiku.

Normaliai žmonės valgo perdaug. 
Kai kūnas sensta, mažiau reikia 
maisto. Taip pat jaunesni žmonės 
daugiau juda, sportuoja, šoka, plau
kia, tai jiems reikia daugiau valgyti.

Suaugusiam sveikam žmogui ne
kenkia sumažinti savo maisto 
normą.Apie dietas daug rašoma 
spaudoje, rodoma TV ir t.t. Bet daž
nai tos įvairios dietos būna negerai 
balansuotos. Be to, nekiekvienam 
žmogui tinka ta pati dieta.

POILSIS(RELAXATION)

Poilsis - relaxation ir reikalas 
pailsėti nėra tas pats dalykas. Jūs 

I

Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų visiems 
prieteliams ir pažįstamiems linki

Balys, Valentina, Laima ir Rita Barkai

Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų brangius draugus ir pažis- 
tamus Kalėdų švenčių proga ir linkime visiems geriausios 
sėkmės 1975-tuose metuose.

Alisa, Vincas ir Saba Baltrukoniai.

A.L.B.Melbourne Apyl. Valdyba, Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikina visas Melbourne lietuviškas Organizacijas ir visus 
Lietuvius, linkėdama visiems asmeniškos laimės ir sėkmės.ben
druose darbuose.

Melb. Apyl. Valdyba

Melbourno Liet. Klubo Taryba maloniai sveikina visus narius, 
rėmėjus, lankytojus, o ypatingai visas talkininkes ir talkininkus 
su Šv. Kalėdomis, linki linksmai jas praleisti tuo pačiu laimingų, 
sveikų ir našių Naujų Metų.

Melbourno Liet. Klubo Taryba

galite atsigulti kelioms valandoms ir 
atsikelti nepaiilsėję. Jei mokate pa- 
ilseti(relaxe), tai galite atsigaivinti 
net per kelias minutes.

Apgalvotas, sąmoningas 
pailsėjimas, atsipalaidavimas yra 
didžiausia yogos dovana mums vi
siems. „

Yoga skiria miegui daug 
svarbumo. Bet yogai nėra svarbu 
kiek valandų reikia miegoti. Yogai 
yra svarbu miego kokybė. Mokant 
gerai pailseti(relaxe) per trumpą 
miegą galima daugiau ką padaryti 
(daug garsių žmonių - famuos people 
tai darė).

Yogis mano, kad lovos padėtis 
turi daug reikšmės ir svarbos mie
gui. Žmogaus kūnas yra magnetinis 
laukas, todėl reikia gulėti su galva į 
šiaurę, o kojos į pietus, kad sutaptų 
su žemės magnetine srove.

Yoga geriausia yra išmokti iš 
mokytojo. Jei jo nėra, tai galima pa
čiam atsargiai sekant nurodymus 
knygoje mokytis. Reikia būti at
sargiam,kad nesusižeisti.

Jei negalima atlikti kaikurių 
judėsiu ar asanų iš pirmo karto, 
nereikia apsisunkinti save. Geriau 
yra palaukti, kol kūnas pasidarys 
stipresnis ir raumenys elastiškesni, 
darant reguliariai mankštas. Taip 
pat svarbu, kad pradedant fizinę 
yogą sveikata būtų pilnoje tvarkoje.

Patartina visada mėginti prakti
kuotis toje pačioje vietoje, kur jūs 
galite atsipalaiduoti (relaxe) ir kur 
niekas jūsų netrukdys.

Geriausia yra mankštintis lauke, 
gryname ore ir dėvint kuo mažiau 
drabužių.

Atsiminkite, kad laiką kurį pra
leidžiate darydami yogą yra jūsų 
laikas, paskirtas jums,jūsų kūnui, 
grožiui ir laimei.

Kas čia...???

I

’Giminėms, draugams ir visiems pažįstamiems kur jie visi bebūtų 
linkime džiaugsmingų Šv. Kalėdų ir šviesių laimingų Naujų 

| Mėtų.
| G.ir A. Ramanauskai

W.Preston,Vic.
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Regina Smaliorytė šoka su Aleksu Ilin’u

PALESTINIEČIŲ TAUTOS 
VARDU

Yasser Arafat, Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos vadas, 
JTO įforume — ivisumos susirinkime 
— pirmą kartą prabilo kenčiančios 
palestiniečių tautos vardu į pasaulio 
sąžinę, išreikšdamas šios tautos 
vargus ir ateities siekimus. Yasser 
Arafat įžengė į salė apsirengęs savo 
tautiniais rūbais. Susirinkimo 
atstovai triukšmingomis ovacijomis 
sveikino kovojančios už laisvę 
tautos atstovą ir plojimo metu 
beveik visi atstovai (išskiriant 
Australiją, Angliją, JAV ir dar 
kelis atstovus) atsistojo Po kalbos 
vėl triukšmingos ovacijos tiems pat 
nariams stovint.

Mr. Arafat kalbėjo santūriai, 
tolerantiškai, atrodė.taikingai. “Aš į 
čia atvykau nešdamas vienoje 
rankoje alyvos šakelę,, kitoje — 
laisvės kovotojo ginklu Neleiskite 
alyvos šakelei iškristi iš mano 
rankos” — pakartodamas šiuos 
žodžius kalbėjo Mr. Arafat. Po 
kalbos, apie 1000 svečių, stovėjo 
eilėje siekdami pasisveikinti su 
triumfuojančiu palestiniečių vadų.

Arafat kalbėjo arabiškai apie 94 
minutes. Jo kalba prasidėjo kiek 
pavėluotai ir todėl užsitęsė į pietų 
pertrauką, nes surengtos žydų 
demonstracijos trukdė atvykimą.

Mr. Arafat savo kalboje, iškėlė 
pasaulietiškos valstybės įsteigimą, 
kurioje galėtų gyventi dabar 
Palestiritoje gyveną žydai, jei jie 
pasirinktų drauge gyventi su 
arabais be vieni kitiems skriaudos. 
Mr. Arafat puolė Zionizmą, kuris 
turi ilgą priešingumo istoriją netgi 
prieš pačius žydus. Nuo pat 
pradžios, Palestinos revoliucija 
nebuvo grindžiama rasiniais ar 
religiniais faktoriais. “Esmėje, mūsų 
revoliucija yra ir už žydus, kaip 
žmones. Mes kovojame, kad žydai, 
krikščionys ir muzulmonai galėtų 
gyventi lygybėje, naudodamiesi 
teisėmis ir prisiimdami tas pačias 
pareigas, laisvi nuo rasinės ar 
religinės diskriminacijos. Mes 
skiriame zionizmą nuo Judaizmo. 
Tuo metu, kai mes priešingi 
kolonistiniam Zionizmui, mes 

Visus Hobarto, Tasmanijos ir Australijos tautiečius sveikiname su 
šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS

linkėdami džiaugsmo, sėkmės ir gerovės.
Hobarto Apylinkės Valdyba

Nuoširdžiai sveikinu visus tautiečius .
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 

linkėdamas visiems geriausios šventines nuotaikos ir gerovės.
Latrobe Valley Seniūnė.

gerbiame žydų tikėjimą. Mes 
raginame pasaulį pasipriešinti 
zionizmo pastangoms skatinti 
pasaulio žydus imigruoti ir 
uzurpuoti mūsų žemę. Tie, kurie 
mus vadina teroristais, stengiasi 
neduoti pasaulio opinijai pažinti 
tiesą apie mus ir įžvelgti mumyse 
teisingumą.

Po 4 valandų pertraukos 3 
kalbėtojai ir Izraelio ambasadorius 
Mr. Tekoah atsakė į Mr. Arafat 
kalbą, bet jo atsakymo metu salė 
buvo beveik tuščia — rusų, kiniečių 
ir daugelio kraštų atstovai buvo 
išėję iš salės. ' .

Savo atsakyme Izraelio 
ambasadorius Mr. Tekoah priminė, 
kad Arafat vadovavęs “Mūncheno 
olimpinių atletų žudynėms, 
skerdimui Maalot mokyklinių vaikų, 
Khartoume diplomatų žudynėms.’’ 
Palestinos išlaisvinimo organizacijai 
nėra vietos tarptautinėj 
diplomatinėj bendruomenėj. JTO 
gali juos priimti, bet jokia 
rezoliucija negali įsakyti gerbti 
gerklių piovėjų bandos-.”.

Praėjusį mėnesį JTO Vis. 
susirinkimas nubalsavo 105 balsų 
dauguma (prieš balsuojant 4 '- 
Izraeliui ir JAV ir dar 2 - ir 20 nuo 
balsavimo susilaikant) kviesti PLO 
padaryti pareiškimus Vis. 
susirinkime, darant diskusijas 
Palestinos klausimu, o Rabato arabų 
viršūnių konferencijoje PLO 
pripažinta vienintelė teisėta 
palestiniečių reprezentante.

PLO kvietimas daryti pranešimą 
vis. susirinkime ir pagaliau Arafat 
atvykimas į New Yorką sukėlė 
aštrią Izraelio ir pasaulio žydijos 
reakciją. Izraelio min. pirm. Mr. 
Rabin apibūdino Arafato kalbą kaip 
iššaukimą ir grėsmę Izraeliui ir žydų 
demonstracijos, grasymai nužudyti 
Arafatą. Sujudo Izraelio 
diplomatija; demonstracijos 
protesto mitinge dalyvavo apie 
100,000 asmenų, kalbėtojų tarpe 
buvo New Yorko burmistras, buv. 
Izraelio krašto gynimo ministeris 
Dayan ir daugelis rėmėjų. 
Demonstrantai apliejo JTO rūmų 
laiptus raudonais dažais, turinčiais 
simbolizuoti žydų pralietą kraują.

***

BALETO VAKARAS
Reginos Plokštytės baleto 

studijos spektaklis įvyko Melbourno 
miesto centre A.M.P. teatre, 
lapkričio mėn. 6 — 7 d. Per abu 
vakarus atsilankė virš penkių šimtų 
žiūrovų. Baletas praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Vakaro programą sudarė trys 
atskiri baletiniai dalykai:

Pirmas baletas klasinis “Undinė”, 
dviejų scenų, sukurtas pagal 
Anderseno pasaką. Pirmoje scenoje 
vaizduojama jūros dugnas, kur tarp 
mažų žuvyčių ir jūros arkliukų 
grakščiai šoka undinės. 
Apšvietimas, dekoracijos ir Z. 
Sadauskienės kostiumai, sudarė 
gražų efektą. Antroje scenoje 
veiksmas vyksta pilyje. Spalvingų 
kostiumų ir iškilmingų šokių derinys 
žavėjo žiūrovus.

Antras baletas moderniškas.
Modernios muzikos ir šokio formoje 
šokėjai įdomiai atvaizdavo įvairius 
muzikos instrumentus.

Paskutinis baletas abstraktinėje 
formoje, sukurtas pagal “Carmen”, 
sukeliantis dramatinį veiksmą. 
Pagrindines šokio roles atliko 
Deborah Salt ir Regina Smaliorytė. 
Gražiai apvaldydamos šokio 
judesius, teikė žiūrovui estetinį 
pasigėrėjimą.

Jaunesniųjų šokėjų tarpe savo 
įsijautimu ir temperamentingu 
šokiu, išsiskyrė Asta Vaičaitytė.

Baleto vakaro pastatyme matėsi 
Reginos Plokštytės choreografijos 
sugebėjimas sukurti ir pastatyti 
užimponuojantį spektaklį.

Vakaras buvo įvertintas 
audringais plojimais ir gėlių 
puokštėmis. ^, . .. j . lųem 
OfUirtA • .■ ĮbAvKl

***

GENEROLO NUOMONĖ APIE 
ŽYDŲ ĮTAKĄ 
J.A.V. —SE

J.A.V. jungtinių štabų
pirmininkas gen. George Brown 
pareiškė Durham universitete 
(North Caroline), kad antrasis 
aštrus arabų naftos embargo galėtų 
priversti amerikiečius būti kietesnio 
nusistatymo sumažinti žydų įtaką 
JAV. Šitas ir kitas mintis žydų ir 
Izraelio atžvilgiu gen. G. Brown 
pareiškė atsakydamas į auditorijos 
klausrmą, ar JAV manančios 
panaudoti jėgą prieš naftą 
gaminančius kraštus. Generolas 
atsakė turįs vilties, kad nebus 
reikalo griebtis jėgos ir toks 
žingsnis nebuvo planuojamas, nors 
tokia galimybė galinti kilti. “Bet jūs 
galite įsivaizduoti tokią situaciją, 
kad įvyksta kitas naftos embargo ir 
žmonės šiame krašte...pastatomi.ae 
tik į nepatogią padėtį, bet ir kenčia 
ir pasidaro pakankamai kieto 
nusistatymo sumažinti įtaką šiame 
krašte ir palaužti jų landumą 
(lobby). Izraelio pareigūnai ateina 
pas mus apginklavimo aprangos. 
Mes jiems aiškiname, kad mes 
greičiausia negausime šiam reikalui 
kongreso paramos. Jie mums 

atsako: nesirūpinkite dėl kongreso 
- mes juo pasirūpinsim. Ir gen.

Brown dar pridėjo: ir jie tai 
padaryti gali — jie valdo šiame 
krašte bankus, laikraščius. jūs tik 
pasižvalgykite, kur šiame krašte yra 
žydų pinigai.

Tuojau po gen. G. Brown 
pareiškimo, prez. Ford pareiškė, 
kad jis su gen. G. Brown pareiškimu 
nieko bendro neturi ir generolas 
esąs “ill advised”.

m

Mūšų

JUOZAS MAKSVYTIS 50 METŲ

Gražioje žemaičių žemėje Grūš
laukyje, Kretingos apskrityje, 
gausioje vaistininko šeimoje, 1924 
m. lapkričio mėn. 7 d. gimė Juozas 
Maksvytis. Augo, jaunystės dienas 
leido ir mokslus ėjo Grūšlaukyje, 
Tauragėje ir Salantuose. Gimnaziją 
baigė karo metu Plungėje.

Artėjant sovietams į Lietuvą 
Juozas Maksvytis su savo 
artimaisiais pasitraukė į Vokietiją. 
Po karo jis apsistojo Dilingeno 
lietuvių stovykloje, kur jis įsijungė į 
tautinius šokius bei sportą. Vėliau 
persikėlė į Nuertingeno stovyklą, 
kur lietuvių technikos mokykloje jis 
lankė elektrikų kursus. Su vienu 
pirmųjų transportu Juozas 
Maksvytis 1947 . m. atplaukė į 
Australiją. Viktorijoje, Yallourno 
elektros jėgainėje jis atliko darbo 
sutartį.

Į Sydnėjų jis persikėlė gyventi 
1952 m. ir apsigyveno pas gerus 
savo pažįstamus iš Tauragės laikų 
p.p. Daniškevičius. čia Juozas su
sipažino su šeimininku dukra Onute 
ir 1954 m. sumainė aukso žiedus. 
Gražioje Maksvyčių šeimoje gimė 
Roma ir Violeta. Juozas Maksvytis 
1959 m. gavo chemijos diplomą. 
Reikia pažymėti, kad jis studijuo
damas turėjo pelnyti duoną savo 
šeimai. 1957 m. Juozas Maksvytis 
p a g ar s ė j o Aus tr a,l i j os-; ypač 
Sydnėjaus spaudoje, kaip pirmoji 
kobalto radijacijos auka, bėt’tas'jo 
sveikatai nepakenkė. Industrijos 
chemiko laipsnį NSW universitete 
Juozas gavo 1960 m. Šiuo metu jis 
dirba St.Vincent ligoninės mokslinio 
tyrimo laboratorijoje.

Mokslai, darbas ir šeimą 
neatitraukė Juoso nuo darbo ir pa
reigų lietuviškam darbui. Juozas 
dainuoja chore,ansamblyje, oktete. 
Juozą matome dirbant savaitgalio 
mokykloje, skautų tėvų komitete ir 
kitur. Juozui nėra svetimas ir lie
tuvių bendruomenės darbas. 
1969-70 ALB Krašto valdyboje 
Juozas Maksvytis eina 
vicepirmininko pareigas.Pabaigoje 
1970 m. jis perėmė Krašto valdybos 
pirmininko pareigas ir išvežė ben
druomenę iš atsiradusios painiavos. 
Šiuo metu jis vadovauja Sydnėjaus 
lietuviams.Čia vėl nelemtas dabar
tinės Australijos valdžios žygis pri
pažinti Lietuvą Sovietų Sąjungai 
pareikalavo iš Juozo Maksvyčio 
daug darbo, energijos ir pasišven
timo'.

Malonu sveikinti šį mūsų mielą, 
tylų, kuklų ir taikingą žemaitį- 
Juozą Maksvytį peržengusį 50 metų 
slenkstį ir palinkėti be įprastų 
sveikinimų ir linkėjimų nepailsti ir 
dar ilgai darbuotis lietuviškos 
dirvos darbe.

b

GERIAUSIA KALĖDINĖ 
DOVANA “MŪSŲ PASTOGĖS“ 
PRENUMERATA, UŽSAKYKITE 
SAVO TĖVAMS,VAIKAMS, PA
ŽĮSTAMIEMS, KURIUOS 
NORITE PRADŽIUGINTI. TAI 
DOVANA, KURI BUS MALONI 
PER VISUS METUS.
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Fil.dr. Pacevičienė kalba ASS Aka
demijos atidaryme Adelaidėje

Foto A.Pacevičius

ASS 50 METŲ JUBILIEJAUS 
MINĖJIMAS ADELAIDĖJE

Šiais metais Akademinis Skautų 
Sąjūdis mini 50 metų jubiliejų. 
Amerikos akademikai skautai, kurių 
būrys yra gana gausus, iškilmingai 
paminėjo šį jubiliejų. Neatsiliko nuo 
jų ir Australijos ASS. Adelaidės 

kuris yra vienintelis 
veikiantis už JAV ir 

Adelaidiškiai šį
ąktyviai 
Kanados ribų, 
jubiliejų atšventė š.m. lapkričio 
mėn. 10 d. Adelaidės Lietuvių 
Namuose.

Minėjimą atidarė skyriaus 
pirmininkė fil. S. Pacevičienė, 
pakviesdama visus sugiedoti 
tradicinį “Gaudeamus”. Toliau ji 
suglaustai atpasakojo ASS 
įsikūrimo istoriją. Sąjūdis buvo 
įkurtas 1924 m. Kauno U — te. Žuvę 
ir nukankinti ASS nariai buvo 
pagerbti susikaupimo minute. 
Prelegentė sistematingai peržvelgė 
sąjungos nueitą kelią nuo pat 
įsikūrimo iki šių dienų. Pabrėžė, kad 
organizacija yra sukurta ant sveikų 
pagrindų ir jos šūkis yra “ad me- 
liorem!” — būti geresniems.

Po fil S. Pacevičienės kalbos buvo 
perduota iš JAV atsiųsta įkalbėta 
juostelė, kurioje Adelaidės 
akademikus nuoširdžiai sveikino ir 
daug įdomių minčių pateikė ASS 
vadijos pirm. fil. A. Korzonas, fil. V. 
Statkus, fil. Garbonkus, fil. V. 
Sabaliūnaitė ir fil. Sofija Statkus — 
Stasiškienė. Kartu ekrane 
skaidrėmis matėme jų atvaizdus ir 
vaizdus iš Dainavos jubiliejinės 
stovyklos. Skaidrės ir įkalbėtą 
juostelę paruošė fil. V. Statkus, 
anksčiau gyvenęs Adelaidėje, 
veiklus skautų vadovas.

Akademija baigiama fil. B. Moc- 
kūnienės ASS Adelaidės skyriaus 
apžvalga. Adelaidės akademikai 
skautai susiorganizavo 1950 m. 
gegužės mėn. 28 dieną. Jų_veikla 
šakota ir įdomi. Prisilaikydami 
Kauno U — te veikusių tradicijų, 
Adelaidės ASS aktyviai veikia jau 
25-tus metus. Jie bendradarbiauja 
su vietiniu tuntu, remia studentus, 
finansiniai kasmet paremia abi 
savaitgalio mokyklas, lietuvišką 
spaudą, teatrą “Vaidilą”, Vasario 16 
Gimnaziją bei “Laisvės Lietuvai” 
fondą. 1954 m. Adelaidės U — te 
buvo suruoštas iškilmingas ASS 30 
m. minėjimas, kuris praėjo labai 
iškilmingai, su visomis tradicijomis, 
su spalvomis, vėliavomis bei 
skydais. Į šį minėjimą pakviesti j m

Klausytojai ASS Skyriaus suruoštoje 50 metų ASS jubiliejiniam 
minėjime Foto V.Ilgūno
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australų ir europiečių akademikai, 
vietos u - to profesoriai, lektoriai ir 
studentai. Visi svečiai domėjosi 
Lietuva, mūsų studentiškom tradi
cijom, ASS veikla ir minėjimą 
aukštai įvertino. Fil. B. Mockūnienė 
išvardino visus buvusius ASS__
Adelaidės skyriaus pirmininkus, 
kurių, laiko bėgyje, buvo net 
aštuoni. Taip pat buvo pabrėžta, kad 
beveik visi’skyriaus nariai aktyviai 
reiškiasi skautiškoj ir visuomeninėj 
veikloje. -

Po akademijos sekė meninė dalis. 
Ši taip pat buvo išpildyta savomis 
jėgomis. Fil. dr, J. Maželienė, 
akomponuojant N. Masiulytei, 
puikiai padainavo A. Kačanausko ir 
J. Gaubo harmonizuotas dainas, fil. 
dr. N. Šiurnaitė — Ratkevičienė, 
senj. Ratkevičius, talkininkaujant 
aktoriui N. Skidezevičiui, patiekė 
puikią poezijos pynę, 
padeklamuodami B. Brazdžionio ir 
V. Mačernio eilėraščius. Bene pirmą 
kartą Lietuvių Namų scenoje 
girdėjome fil. dr. N. Šiurnaitę— 
Ratkevičienę deklamuojant ir 
buvome ja sužavėti. Jos aiški kalba, 
sava interpretacija ir nuoširdus 
įsijautimas į skaitomus eilėraščius 
visus maloniai nuteikė. Aktorius V. 
Baltutis skaitė savo sukurtą 
feljetoną “Pirmoji stovykla”. 
Meninė programa buvo puikiai 
atlikta, ją paįvairino žavūs muzikos 
garsai.

Po minėjimo sekė kavutė, kur visi 
dalyviai buvo pakviesti prie puošnių 
ir turtingu stalų ir maloniai 
pabendravo. Daugelis Adelaidės 
organizacijų sveikino ši nedidelį, bet 
aktyvų vienetą, linkėdami gražios ir 
darbingos ateities.

Prof. Igno Končiaus išdrožinėta koplytėlė.

KALĖDOS IR JŲ PAPROČIAI.

Mieli Broliai ir Sesės!

Pro jaunų dienų skubėjimą ir 
džiugesį ar spėjate pajusti širdies 
nerimą, kuri ima smarkiau plakti 
belaukiant trijų džiaugsmų: atos
togų, Kalėdų ir stovyklos?

Negaliu apie juos visus iškarto su 
jumis mintimis pasidalynti, tad 
šiemet papasakosiu jums apie 
Kalėdas ir su jomis susijusius lie
tuviškus papročius.

Jau advento metu- keturias 
savaites priešKalėdas, jaučiama di
delė permaina, kaip ir pačioje 
žiemos gamtoje: apmirusi gamta 
rodos pati kvietė į rimtį, susi
kaupimą , pasiruošimą. Tas dvasinis 
pasiruošimas Kalėdoms ypač buvo 
ryškus. Sekmadienio ankstyvais ry
tais, protamsiais- net su baime, kaip 
vaizdžiai aprašo mūsų rašytojas 
Jonas Biliūnas ’’Piestupy”, net po 
keliolika kilometrų eidavo žmonės 
būriais į ankstyvąsias rarotų mišias. 
Didelės eilės jau priešmišias apsto
jusios klausyklas laukdavo 
išpažinties.

Kalėdinių papročių centre, be 
abejo , yra paslaptingoji Kūčių diena 
su iškilminguoju Kūčių vakaro stalu. 
Jau nuo pat ryto vykdavo išorinis 
pasiruošimas: namų valymas, eglu
tės papuošimas, Kūčių vakarienės ir 
Kalėdų vaišių ruošimas. Labai 
svarbu Kūčių dieną praleisti gražiai 
ir taikiai, nes jei neklausysi ar su
sipyks!, tai toks pikčiurna būsi per 
visus metus!...

Daugelyje Lietuvos vietų buvo 
paprotys visą dieną nevalgyti ir tik 
.vakare, sutemus, kai pasirodo pir
moji žvaigždė, sėstis prie iškilmin
gos Kūčių vakarienės, kurių patie
kalai - o jų turi būti net 12 - visi 
paruošti ’’sausai”, be mėsos ir net 
pieniško maisto. Čia tenka iškelti 
lietuvių šeimininkių ypatingą suge
bėjimą.

Kūčių vakarą, išpuoštoje sekly
čioje, šventiškai pasipuošę, renkasi 
visa šeima. Kiek tai įmanoma, visi 
kitur gyveną ar dirbą šeimos nariai 
stengiasi sugrįžti tą vakarą įnamus, 
nes tai visos šeimos šventė.

Stalas apdengtas balta linine stal
tiese, po kuria, Betliejaus prakartė- 
lei prisiminti, padedama truputį šie
no. Tėvai sėdasi užstalėj e, juos seka 
kiti šeimos nariai ir tarnai. Miru- 

siems ar negalintiems Kūčiose daly
vauti artimiems šeimos nariams 
simboliškai paliekamos neapsėstos 
kėdės. Prisimindami šį paprotį 
Lietuvos partizanai Laisvės Kovų 
metu (1945-55 m.), negalėdami būti 
drauge su šeimomis, dainavo: 
’’Neverk,motinėle,kad prie Kūčių 
stalo
Ne viena vietelė pasiliks tuščia,- 
Tu jos vieton dėki žalią egięs šaką 
Ir plotkelę laužant, prisimink 
mane”... \

Kūčios pradedamos bendra 
malda-”Viešpaties Angelas” ar kita. 
Po to vyksta iškilmingas plotkelių 
laužymas: šeimos galva ima į rankas 
plotkelę, laužia ją ir vėliau duoda 
kiekvienam dalyvaujančiam prie 
bendro stalo nuo jos atsilaužti. Šios 
apeigos simbolizuoja krikščionių 
vienybę ir meilę, kurią Kristus 
atnešė žemėn ir kurioje turime būti 
visi, belaukdami didžiosios, užgimi
mo, dienos. Po oficialiosios dalies 
prasideda vakarienė, ragaujami 
tradiciniai Kūčių patiekalai: avižų 
kisielius, silkė, įvairi žuvis, kviečiai 
ir 1.1.,baigiant šližikais aguonų piene 
ir įvairiais saldžiais kisieliais. Vargu 
kuri kita tauta savo Kūčių patie
kalų, sudėtingumu ir įvairumu galė
tų pralenkti lietuvius.

Su Kūčiomis yra sujungta ir daug 
legendų bei būrimų. Iš po staltiesės 
traukiamas šienas: kurio ilgesnis 
šiaudas, tas ilgiau gyvens, ir atvirk
ščiai. Samdiniai per galvą link durų 
meta klumpę ar batą: jei pirštais 
nukrinta link durų- reiškia teks iš 
šių namų išeiti,jei į vidų - dar ir 
kitiems metams pasilikti. TMerginos, 
iššlavūsios gryčią, išneša sąšlavas 
lauk ir klauso kurioj pusėj šunys 
loja tai išten piršliai atvažiuos. Pa
skui ima glėbį malkų ir atnešusios 
skuba skaičiuoti: jei pliauskos išeina 
poromis - ištekės, jei ne - dar 
bemergaujant teks kitų Kūčių 
laukti.

Kūčių naktį ir vanduo šuliny 
tampąs saldus, tik jis sunku pa
semti. Kūčių naktį ir gyvuliai kalbą 
žmogaus balsu, tik pavojinga 
klausytis. Vienas gas padorius įsilin- 
dęs tvarte laukė kol prakalbės, o jo 
mylimi arkliai prabilo: 
“Pasistiprinkim, nes rytoj reikės 
laidoti mūsų šeimininką”. Tai iš
girdęs šeimininkas vietoje numiręs.
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Ir kas čia beapsakys visus tuos 
papročius, tradicijas, legendas!

Po visų išdaigų ir juokų vėl grįž
tama i susikaupimą, užgiedama apie 
’’Adomą iš linksmo rojaus”, arba 
karunką ir vieną, kitą kalėdinę gies
mę. Po to einama ilsėtis, nes anks
tyvą rytą reikės vykti i Bernelių 
Mišias, kurios turi baigtis dar prieš 
aušrą... Tik miestuose Bernelių 
Mišios būdavo 12 val-naktį. Sodžiuje 
ta kelionė buvo šiurpi, nes šalta, bet 
kartu ir įspūdinga: iš po rogių gir
gžda sušalęs sniegas, visose pusėse 
tik skamba važiuojančių skambučiai, 
pakelių sodybose spinksi žiburėliai, 
o visa bažnyčia tarsi ugnies pri- 
tvenkta - veržiasi pro langus šviesos 
spinduliai.. Štai ir didysis varpas 
skambina Bernelių Mišioms. Nutyla 
klegesys šventoriuje, tik prunkščia 
arkliai, pilna bažnyčia, lyg avilys, o 
aplink Betliejaus stainelę, kuri yra 
tarp aukštų eglių prie šoninio alto
riaus, tiesiog spūstis. Tirpsta 
užkritęs sniegas, tirpsta jausmai, 
susiliedami į vieną galingą gaudimą 
giesmės:”Tyliąją naktį balsas 
sugaudė, piemenys kelkit, Dievas 
užgimė”. Ir niekas negali tos nuo
taikos nė išreikšti, nė aprašyti - ją 
reikia pačiam pajusti. ir 
išgyventi.Vis negaliu užmiršti, koks 
jaudinantis momentas būdavo 
pajudinti prakartėlės lopšelį su 
mažu skambučiu, patraukiant kas
piną'....

Po mišių- klebono kalėdiniai svei
kinimai. Šventoriuje sveikina gimi
nės ir pažįstami, paskui su klegesiu 
grįžimas į namus, lenktyniaujant 
kieno smarkesnis arklys, kieno 
skambalas gražesnis ir garsesnis. 0 
namuose - pirmiausia už armonikos, 
kuri per visą adventą gulėjo už
daryta, nes advente nevalia nei gro
ti, nei šokti, nei dainuoti, o jau apie 
šokimą ar balių tai nei pagalvoti 
nebuvo galima...

Tokie įdomūs papročiai vyko 
anais laikais tėvynėje.

Mieli Broliai ir Sesės! 
Sveikindamas jus šių Kalėdų 
švenčių proga, linkiu įsigilinti į šiuos 
gražius ir prasmingus tautinius pa
pročius; paprašyti tėvelius, kad jie 
Jums daugiau apie juos papasakotų. 
Tegu tyru džiaugsmu skamba Jūsų 
sielos, kaip varpeliai, tegu bręsta 
Jūsų jėgos ir tauri dvasia išsi
skleidusi Kalėdų krikščioniškoj 
meilėj ir turtinguose lietuvių tautos 
papročiuose.

Budėkime, lyg tie Betliejaus pie
menėliai!

Jūsų
s.kun. Petras Butkus, 

LSS Australijos Rajono Dvasios 
Vadovas

MIELI SKAUTŲ TĖVELIAI, SKAUTŲ BIČIULIAI, SESĖS IR 
BROLIAI SKAUTAI

SVEIKINU JUS SU SV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR ATEI
NANČIAIS NAUJAIS METAIS. TEGU TA BETLIEJAUS 
ŽVEIGŽDĖ, KURI PRIEŠ 2000 M. ATNEŠĖ ŽMONIJAI 
DŽIAUGSMO,RAMYBĖS IR MEILĖS, SUTEIKIA JUMS 
JĖGŲ SU MEILE IR PASIŠVENTIMU DIRBTI LIETU
VIŠKOSIOS SKAUTYBĖS IŠLAIKYMO DARBĄ ŠIAME 
KONTINENTE!

V.s. A.Jakštas, - 
rajono vadas

VI—JI TAUTINĖ STOVYKLA 
(PAGRINDINĖ)AUSTRALIJOJE.

Prieškurį laiką LSS Australijos 
rajono vadovų tarpe buvo iškilęs 
sumanymas, kad VI—ji Tautinė 
Stovykla TS būtų organizuojama 
Australijoje.

Gruodžio 4 d. Sydnėjuje įvykusio 
LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdyje buvo pranešta, kad LSS 
Taryba VI—ją TS, įvyksiančią 1978 
m.,leido suruošti Australijos
rajonui.

Anksčiau ruoštos IV-ji ir V-ji TS 
Australijoje buvo tik papildomosios 
Tatutinės Stovyklos, skirtos 
Australijos rajonui, nes pagrindinės 
TS buvo ruošiamos Amerikoje, kur 
yra susispietę daugumas LSS narių.

VI—sios TS Organizacinio Komi
teto pirmininku yra paskirtas ps. 
Henrikas Antanaitis. Pati stovykla
numatoma suruošti -Viktorijoje. 
Tikimąsi, kad į šia stovyklą atvyks 
gausus būrys Amerikos lietuvių 
skautų-čių. čia jiems bus sudarytos 
sąlygos ne tik pastovyklauti, bet ir 
susipažinti su Australija ir Austra
lijos lietuviais.

VLsios TS planavimo darbai jau 
pradėti.

Inf.

“AUŠROS“ TUNTO SUEIGA IR 
KŪČIOS.

Gruodžio 8 d. sekmadienį 
"Aušros" Tuntas susirinko sueigai. 
Tėvų Komiteto nariai: Aldona Ja
blonskienė apdovanota Padėkos or- 
denu su rėmėjo kaspinu ir June 
Dambrauskienė Už Nuopelnus, abi 
sesės pasižymėjo veikla ir at
sidėjimu skautiškuose reikaluose. 
Valio Joms? Toliau j. skautė-as 
Kathy Chan ir Petras Kapočius davė 
skautų įžodį. Į vyr. Laipsnius pakelti 
Ed. Karpavičius, Ar. 
Zduoba,K.Kazokas ir R.Pullinen. 
Tuntininkas sk. B.Barkus pasvei
kino visus pakeltuosius ir apdova
notuosius ir trumpai pranešė apie 
sekančių metų ruošiamą stovyklą.

Prie kūčių stalo SĖDO APIE 
15'0 ASMENŲ. Kapelionas 
kun.P.Butkus paskaitė maldas ir 
tuoj pat prasidėjo plotkelių
laužymas, sveikinimai ir linkėjimai. 
Rajono vadas v.s. A.Jakštas pasvei- | 
kino susirinkusius ir pranešė apie | 
tautinę stovyklą įvykstančią 1978 m. | 
Australijoje. Tai labai svarbus įvy- | 
kis ne tik skautams, bet ir visai | 
mūsų bendruomenei. Jau dabar | 
turėsime pradėti jai ruoštis. Kūčiose I 
dalyvavo ir Sydnėjaus Apylinkės I 
pirmininkas p. J.Maksvytis su I 
ponia.

Skaniai pavakarieniavę ir pade- I 
koję Tėvų Komitetui už gražiai I 
surengtas Kūčias išpalengva I 
išsiskirstė kas sau iki sekančios I 
sueigos.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO Į 
ARCHYVAS

Š.m. pradžioje buvo pradėtas LSS I 
Australijos Rajono archyvinės me-1 
džiagos klasifikavimas. Nors šiuo I 
metu archyve yra sukaupta daug I 
pagrindinės medžiagos, bet nemažai I 
svarbių, liečiančių pirmąsias liet. I 
skautų organizacijos gyvavimo! 
dienas Australijoje, dokumentų! 
trūksta.

Reikalingi šie, Rajono Vado, v.s. I 
B.Dainučio, rašyti įsakymai far jų! 
nuorašai) :1947-48 m. - NKNr. I 
1,2,3,4,5,6,7,8,26,27,28,31,32,33,35 ir ■

kiti iki 1948 m. pabaigos; 1949 m. - 
Nr.Nr. 1,13,25; 1950 m. -Nr.25.

taip pat reikalinga archyvinė 
medžiaga liečianti Sk.Vyčių Pulk. 
Šarausko Koresp. Būrelį, I-ją 
Autralijos Sk.Vyčių Geležinio Vilko 
Koresp. D-vę, Bonegillos, Bathursto 
ir kt. enigracinių centrų liet, skautų 
veiklą ir Sk.Vyčių V.Kudirkos | 
būrelio/d-vės Pietų Australijoje (?) 
veiklą.

Vadovai-vės, bei skautai-tės,pas 
kuriuos būtų išlikę šie įsakymai ar
kita archyvinė, minėtų vienetų | 
veiklą liečianti, medžiaga, prašomi | 
galimai skubiau juos pasiųsti Rajono | 
Spaudos Skyriaus vedėjui, v.s.B.Ža- I 
liui (9 Lloyd Ave. Yagoona, N.S.W.-. | 
2199). Originalai, ar jų nuorašai, I 
juos perfotografavus bus skubiai I 
grąžinti jų savininkams.

Rajono Spaudos Sk. Vedėjas. I

Mama skautė sako savo sūnui 
vilkiukui: “Dariau, ar jau daug pri
snigo?" Darius, žiūrėdamas per 
langą į pirmą sniegą: “Žolė jau 
balta, o ant šaligatvio dar ne
sninga".

■■MMBMį>-iirrin'iin>airtrirT~rirĮin-iTinĮr----- -r-Įr- rnr~:t'.'tthwirv-------ir~i—.....     -

Visos Newcastelio Apylinkės lietuvius sveikiname KALĖDŲ. 
ŠVENČIU, proga ir linkime laimingų 1975 METU.

Newcastle Apylinkės Valdyba

Linksmų ŠV.KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime 
visiems savo draugams ir. klientams

Povilas ir Ona Grosai

LinksmųŠVENČIŲ ir laimingų 1975 METŲ visiems draugams 
linki

Algimantas ir Dalia Burneikiai
Croydon Park

Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname SV. KALĖDŲ proga ir 
linkim geriausių 1974 metų.

Liuda ir Bronius Stašioniai
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TAIKOS ŠVENTĖ
I
I Angelų giesmės nuskamba: 
I "Gloria in exelsis Deo!”

Žinia džiugi nuaudi -
Taika, ramybė žemėje!

Aidant giesmėms danguje ir žemėje,
Aidint varpų gaudimui -
Laimę, ramybę lai neša
Kristaus Karaliaus gimimas.
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JPOPTAŲ^

XXV—ŠIO S SPORTO ŠVENTĖS 
ŽAIDYNIŲ PROGRAMA

GRUODŽIO 27 D. KREPŠINIS

3.30 v.G.VYTIS—VARPAS l.aikš.G.VYTIS-PERKŪNAS merg.3 aikš.
4.30 AD.VYTIS—KOVAS mot.l aikš. VARPAS—KOVAS bern.3 aikš.' 
Tink.5.30 AD.VYTIS—KOVAS l.aikš. Krep. AD.VYTIS-PERKŪNAS 
vyr.3.aikš.

28 diena

9 v.G.VYTIS—PERKŪNAS vyr.krep.AD.VYTIS—KOVAS merg.3.aikš.
10 v.AD.VYTIS—G.VY'ITS mot. NERIS—VARPAS mot.3.aikš.
11 v.krep.NERIS—PEI KŪAS vyr. G.VYTIS—KOVAS ber. 3.aikš.
12 v.AD.VY' 'IS—G.VY ITS MOT. KREP.PERKŪNAS—KOVAS merg.3.aikš.
2 v.G.VYTIS—KOVAS vyr. krep. VARPAS—G.VYTIS merg. 3 aikš.
3 v.AD.VYTIS—VARPAS vvr. AD.VYTIS-PERKŪNAS merg. 3.aikš.
4 v.VARPAS—KOVAS mot. AD.VYTIS—VARPAS bern. 3 aikš.
5 v. tink.AD- VYTIS- G.VYTIS vyr. krep. PERKŪNAS—G.VYTIS vyr.

Lauko tenisas, pradžia 9 v. ryto. Stalo tenisas 10 vai. ryto. Šachmatai 9 vai. 
ryto. Golfas:iš Lietuvių namų išvyksta žaidėjai 5.30 vai. ryto.

29 diena

2 vai AD VYTIS—VARPAS mot.l.aikš. AD.VYTIS—KOVAS ber.3 aiks.
3 v. AD.VYTIS -KOVAS vyr. VARPAS—G.VYTIS ber. 3 aikš.
4 v NERIS—G.VYTIS vyr. NERIS—G.VYTIS mot. 3 aikš.
5 v.PERKūNAS—VARPAS vyr. • AD.VYTIS—G.VYTIS merg. 3 aikš.

30 diena
tinklinis
9 v. AD.VYTIS-PERKŪNAS vyr. G.VYTIS—KOVAS merg. 3 aikš.
10 v. G.VYTIS —KOVAS vyr. ;G.VYTIS—KOVAS mot. 3 aikš.
Krepšinis
11 v.NERIS—KOVAS vyr. PERKŪNAS—VARPAS merg. 3 aikš.
12 v.AD.VYTIS—G.VYTIS bern.; AD.VYTIS—NERIS mot. 3 aikš.
2 tf. PERKŪNAS—KOVAS vyr. . v
3 v.AD.VYTIS—G.VYTIS vyr. ; VARPAS—KOVAS merg. 3 aikš.
4 v. NERIS- VARPAS vyr. ;VARPAS—G.VYTIS moter 3 aikš.
5 yąl.Liet.^inklinio rink.-Ęstai '■ ■■£ •

įi tfiėh^ •»

Tinklinis
9 v.PERKūNAS- KOVAS 1 aikš. Krep^AD.VYTIS—VARPAS merg.3 aikš.
Krepšinis . -
10 v.VARPAS—KOVAS vyr.; NERIS—KOVAS merg. 3 aikš.
11 vai. AD.VYTIS—NERIS vyr.
12 vai Australijos Lietuvių jaunių krep. rinktinė-Latviai^
1 vai.Australijos Lietuvių mergaičių krep. rinktinė -Svečiai
2 vai .Australijos Lietuvių vyrų krep. rinktinė -Latviai.
3.30 vai Sporto šventės uždarymas ir dovanų įteikimas.
8 vai. Naujų metų sutikimas-Balius Centenial Hall Goodwood Rd.Wayville.

1975 m. sausio mėn. 1 d. ,2 vai p.p. Lietuvių Dienų ir Sporto Šventės dalyvių 
atsisveikinimo Gegužinė Rostrevos College aikštėje Woodforde. Yra geras 
baseinas.

Sporto šventės rengėjai, pagal reikalą šią programą gali pakeisti.
a

Vytis V-ba

PABALTIEČIŲ ŽAIDYNĖS.

Labai svarbus klausimas yra šiuo 
metu, Pabaltiečių žaidynes Adelai
dėje 25.4.75. Pagal vietinių rengėjų 
klubų susitarimą, visi jauniai da
lyvaujanti Pabaltiaęių žaidynėse, 
negali būti senesni negu 18 metų tos 
šventės išvakarėse. Mes lietuvių 
jaunių rinktines sudarome švenčių 
metu ir daugumas, žaidėjų kitais 
metais automatiškai ^ra nebe jau
niai. Tat šiais metais reikia pasiūliti 
rinktinės kandidatus, kad galėtų 
dalyvauti ir Pabaltiečių varžybose.

1 Pabaltiečių varžybose yra 
numatyta pravesti jaunių berniukų 
ir mergaičių tinklinio ir krepšinio 
pirmenybės, bei šachmetai sene
sniems,vyrų ir moterų krepšinis ir 
tinklinis. Tat visų mūsų pareiga iš
rinkti rinktinės žaidėjus, kurie ga
lėtų atstovauti savo tautą šiame 
karnivale.

Edas
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PRISIMENANT I—JĄ SPORTO 
ŠVENTĘ.

Net nesinori tikėti, kad šiais 
metais jau teks važiuoti ir švęsti 
mūsų Australijos lietuvių sporti
ninkų Jubiliejinę 25-ją Sporto 
Šventę Adelaidėje. Ro'dos, dar taip 
ne seniai, gana šaltoką ilgojo 
savaitgalio išvakarių vakarą, 1950 
metais rugsėjo mėnesį į Sydnėjaus 
Centrinę gelžkelių stotį susirinko 
gražus būrelis draugų, pažįstamų ir 
giminių išlydėti Sydnėjaus lietuvius 
sportininkus į pirmąją mūsų sporto 
šventę, ar teisingiau pasakius, pir
mąsias lietuvių krepšinio varžybas 
šiame tolimajame Australijos kon
tinente. Sydnėjaus lietuviai krep
šininkai vyko į mūsų istorinę šventę 
reprezentuoti šio didžiausio Austra
lijos miesto naujuosius, tik ką 
įsikūrusibs, lietuvius. Tikrai, nei 
aš,nei , manau, kiti to laiko krep
šininkai ne pagalvojo, kad pirmoji 
pasėtasportinė sėkla, šioje, nors ir 
taip karštoje Australijos žemėje, 
neišdžius, bet gražiai išaugs, išbujos 
ir ,po 25-rių gražių pergalių metų, 
išaugs įgražų lietuvišką sportinį 

medį, dar tikrai ilgus metus puikiai 
žaliuos.

Tarpe visų kitų išlydinčių, su mu
mis atsisveikino tuo laiku buvęs 
Krašto V-bos pirmininkas 
J.Vaičaitis ir valdybos narys, vėliau 
buvęs pirmasis ”Kovo”pirmininkas 
A.Ustjanauskas. Abu šie nuoširdūs
sportininkų bičiuliai, gražiausiais 
žodžiais atsisveikinę mus, palinkėjo 
ne tik sydnėjiškiams, bet ir visiems 
dalyviams gražiausios sėkmės, per
duodami nuvežti ir pirmąją Krašto 
Valdybos skirtą pereinamąją 
didžiulę gražią taurę. Gaila, kad
šiandien jau šių abiejų nuoširdžių 
sportininkų draugų nėra gyvųjų 
tarpe. Abu, skirtingais laikais, iš
važiavo vėliau į Ameriką ir ten mirė. 
Savo paskutiniosios kelionės metu 
buvau aplankęs p.Ustjanauskų 
šeimą, kuri ir dabar nepamiršta
Australijos ir visų šeimos narių 
vardu linki ir dabar geriausios sėk
mės mūsų sportininkams.

Sydnėjaus lietuvių krepšinio 
komanda, atstovaujanti tuo laiku 
buvusį Lietuvių Sporto Klubą, kuris 

po metų gyvavimo užsidarė ir 
vėliau įsisteigė dabartinis ’’Kovas”, 
buvo dar visai nauja. Man pačiam, 
pabėgusiam iš P. Australijos
dykumų darbo stovyklos, kur, kartu 
su lengvai nubaustais kaliniais teko į 
vakarų dykumas tiesti vandens 
vamzdžius, gana sunku buvo atgauti 
turėtą krepšinio formą. Tačiau 
traukinyje užsimezgė draugiški po
kalbiai, įspūdžių pasakojimai, 
įdomus religiniai ginčai tarp Petro 
Pilkos ir Gružulio, vėliau taip pat 
išvykusio į Ameriką. Atsirado ir 
mažas pokeriukas, galu gale net ir 
daina, nes jeigu ilgasis Pilka, mūsų 
dailiojo žodžio meistras, mus link
smino savo jumoristika, tai 
muzikalus Algis Bačiulis, nors ir be 
savo akordeono, neatsiliko muzikos 
garsuose.

Ir štai kaip pamenu, ryte 
atsirandameMelbourne. Kaip ir 
dabar, taip ir tada, tik žinoma ne 
taip ištaikingai, nes dar tuo laiku 
beveik niekas savųjų namų neturėjo 
ir būdavo labai laimingi, jeigu tik 
kambarį galėdavo gauti, esame ap
gyvendinami pas lietuvius, kai 
šeštadienio vakare yra I-sios 
šventės atidarymas ir rungtynių 
pradžia. Pirmųjų krepšinio 
pirmenybių dalyvių skaičius nėra 
didelis. Esame tik keturios 
komandos, tai būtent: Adelaidės 
’’Vytis”, Melbourno ’’Varpas,” 
Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir sos
tinės Canberros komanda.
Stipriausios komandos, kaip reikėjo 
tikėtis, buvo Adelaidės ”Vytis,*kurią 
jau aš šiek tiek pažinojau, nes teko 
Adelaidėje už ją žaisti ir Melbourno 
’’Varpas”. Šiose komandose žaidė 
tuo laiku patys iškiliausi Australi-

Joje gyveną krepšininkai, kaip 
Ignatavičius, Jaciunskis, Gurskis, 
Urnevičius, Šėkas,
Pyragius,Šertvytis irCiplys, 
atstovavę Adelaidę,kurių vadovas 
buvo dar Lietuvoje žinomas sporto 
darbuotojas ir lengvosios atletikos, 
bei vandens sporto veteranas

Gi Melbourno 
”Varpą”reprezentavo Baltrūnas, 
Dargis, Baškys, Juška, Modzeliaus- 
kas, Koženiauskas, Gasiūnas ir kt., 
kai Sydnėjų gynė tuometinis pirma
sis Australijos rinktinės žaidėjas ir 
kapitonas V.Šutas, Laukaitis, 
Ramanauskas, Gražulis, Bačiulis, 
Medutis ir mūsų ilgasis Petras 
Pilka, vėliau išsikėlęs į Canberra. Gi 
sostinės Canberros komandoje žaidė 
F.Gružas, broliai Geniai, 
Venslova, V.Macevičius ir kt.

Sunku šiandien atsiminti ne tik 
pavardes bet ir veidus buvusių 
I-sios šventės dalyvių,ypatingai tų, 
kurie šiame metų laikotarpyje vi
siškai išgaravo ir dingo iš mūsų lie
tuviško sportinio gyvenimo. O jų, 
tačiau, yra ir dar nemažai, nežinant 
nei kas su jais atsitiko, nei kur dalis 
iš jų dabar yra.

Pirmosios šventės rungtynės 
buvo labai karštai vietinių mel- 
bourniškių sutiktos. Atsilankė ir į 
salę jų daug, "nes dar, nors ir var
gingai gyvenant ir neturins savųjų 
automobilių, buvo tikra lietuviška 
pareiga ir džiaugsmas dalyvauti 
savųjų varžybose, ko jau dabar, prie 
visų turimų turtų ir puikiausių 
susisiekimo priemonių, yra gana 
sunku matyti. Kiek atmenu, pats 
populiariausias žaidėjas aikštėje 
buvo sydnėjiškis Pilka, kuris, nors 
tuo laiku krepšinio sviedinį jau buvo 
beiškeičiąs į plunksną ir rašymą, 
kurį vėliau . iškeitė į slides ir iš 
rašytojo atgimė vėl sportininkas, 
bet rungtynių metu savo kolegų, 
buvusių Čiurlionio ansamblio kolegų 
visą laiką buvo raginamas kuo vik
riau pajudinti savo ilgąsias kojas.

Po gana įtemtų kovų I-sios 
šventės-varžybų laimėtojais tapo 
šeimininkai - Melbourno ’’Varpas”, 
antrojoj vietoj palikdamas Adelai
dės ’’Vytį”, treciojoj - Sydnėjaus 
Lietuvių Klubą ir ketvirtojoj - sos
tinę Canberrą.

Prisimenant mūsų I-ją šventę, 
negalima būtų nepaminėti šios 
šventės mūsų didžiojo 
inspiratoriausj ir mūsų pačio 
iškiliausio lietuvių sportininko vete
rano Leono Baltrūno. 
Vyresniesiems lietuviams jo vardas 
yra labai gerai žinomas, tačiau mūsų 
prieauglį aš noriu nors labai trumpai 
supažindinti su šiuo didžiuoju 
lietuvos sportininku. Jis atstovavo 
Lietuvą jai laimint Europos meiste
rio vardą. Jis žaidė Lietuvoje su pa
čiais iškiliausiais lietuviais ir 
Amerikos lietuviais krepšinį ir 
garsino Lietuvos vardą pasaulyje. 
Jis su dideliu pasiryžimu dirbo ir 
vadovavo pokariniam mūsų spor
tiniam gyvenimui Vokietijoje ir, 
atvykęs į Australiją, jis nuo pačių 
pirmųjų dienų pradėjo organuzuoti 
lietuvišką sportinį gyvenimą čia, 
rūpindamasis pavieniais lietuviais

sportininkais. Ir tik L.Baltrūno 
rūpesčiu ir pasišventimu, buvo 
pradėta mūsų sportinis gyvenimą 
Australijoje ir , to pasėkoje, mes 
šiandien švęsime jau 25-ją savo 
šventę. Kartu su visais buvusiais, 
esamais ir būsimais lietuviais 
sportininkais Australijoje reiškiu 
didelę padėką šiam mūsų nusipel- 
nusiam sporto veteranui Leonui 
Baltrūnui, kurį šiandien labai gražiai 
reprezentuoja jo sūnus ir, tikiuosi, 
kad jo pradėtosios sporto šventės 
dar ilgai suteiks džiaugsmą mums ir 
mūsų vaikams, primenant, kad 
lietuviškų klubų spalvos yra tų tau
tinis pasididžiavimas

Pasibaigus I-jai krepšinio šventei, 
buvo sudaryta ir I-ji Australijos 
krepšinio rinktinė, į kurią buvo 
išrinkti:L.Baltrūnas, St. Urnevičius, 
V.Šutas, R.Gasiūnas, St.Dargis, 
V.Gurskis, F.Gružas, A.Laukaitis, 
V.Modzeliauskas, K. Jaciunskis ir 
Alg. Ignatavičius.

Antanas Laukaitis

Bus daugiau.
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RYŽTINGA NUOTAIKA
(atkelta iš L psl.)

-V. .

2. Telkti informaciją iš okupuotos
Lietuvos ir ją perduoti laisvajam 
pasauliui:a.straipsniais perijodinėje 
spaudoje, radijo, televizijos ir 
kitomis priemonėmis.
b. kasmetihiais leidiniais /apie žmo
gaus teisių pažeidimus ir kitais 
klausimais/.c. išverčiant į kitas kal
bas ir leidžiant Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikas.
3. Informuoti laisvąjį pasaulį apie 
Lietuvos bylą aplamai. Išskirtiną 
dėmesį skirti toms valstybėms 
Europoje ir Azijoje, kurių interesai 
yra susikirtę su Sovietų Sąjungos 
interesais, nežiūrint jų vidinės san
tvarkos ir ideologijos.
4. Organizacijoms ir forumams, ga
lintiems padėti lietuvių išeivijai ir 
lietuvių tautai, dėmesį skirti tiks
lingos atrankos būdu.
5. Teikti paramą tautinėms ir tarp
tautinėms organizacijoms,pozityviai 
talkinančioms Lietuvos laisvinimo 
bylai.
6. Skatinti gyvenamojo krašto vi-1 
suomenės tinkamą supažindinimą su į 
lietuvių išeivijos gyvenimu ir jos' 
teigiamaisiais darbais.
7. Tęsti politinį spaudimą į visų 
mums prieinamų valstybių vyriau
sybes ir parlamentus, didžiausią dė
mesį kreipiant į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Tuo tikslu taip pat ska
tinti lietuvius platesniu mąstu da
lyvauti gyvenamojo krašto politi
nėje veikloje.
8. Moksliniais veikalais dokumen
tuoti Lietuvos okupaciją, jos 
gyvenimą rusų priespaudoje ir pas
tangas išsilaisvinti. Dokumentuose 
šios temos: a. Pirmoji rusų oku
pacija, b. 1941-ų metų sukilimas,
c. Vokiečių ir antroji rusų okupacija,
d. 1945-52 - ieji metai -.areštai, trė
mimai, kolektyvizacija, ginkluotas 
pasipriešinimas, e. Lietuviai Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose, f. 1952-1970-ųjų 
metų laikotarpis, g. Tautinė ir re
liginė rezistencija, h. Rusijos pri
siskirtos ir kolonizuotos Mažosios 
Lietuvos padėtis, i. Gudijai pri
skirtos rytų Lietuvos padėtis ir jos 
tautiniai santykiai.
9. Remti okupuotos Lietuvos gy
venimą studijuojančias institucijas 
rūpintis profesine talka bei lėšomis 
ir sekti, kad numatyti darbai būtų 
laiku atlikti.
KONFERENCIJOS IŠVADŲ KO

MISIJA

A.Gureckas, VI.Šimaitis, J. Valaitis.

spaustuves vijus

$7745.15
$ 100.00

$ 10.00
$ 5.00

Iš”M.P.”Nr.48
Syd.Liet.Klubas
V.Gaidžionis
G.Petys

A.Matukevičienė prisiuntė iš mugės
ir loterijos pelno $ 80.00

Viso $7940.15

Atsiminkite kad 34 metų žiaurios 
okupacijos realybė Whitlamui buvo 
moralinė, humanitarinė ir teisinė 

, norma pripažinti Baltijos tautas 
Sovietų Rusijai.

25 metų sukakties proga suruoštame Tautinių Šokių Vakare 
Sydney Lietuvių Klube gruodžio mėn. 7 d. Vilkaičių nuotraukoje 
matome dalyvavusius šokėjus. Sukaktuvinis vakaras pasižymėjo 
gera programa, gera nuotaika ir gausybe svečių ir rėmėjų. 
Vakaro programą maloniai pravedė ilgametė šokėja ir vadovė 
Jūratė Reisgytė.

Dabartiniai Tautinių Šokių grupei vadovauja Gediminas 
Sauka ir nepailstąs muzikantas ’’Borris” Zubrickas.

Malonu prisiminti pirmuosius vadovus, tai- Birutė Kirlytė ir 
Vytautas Asevičiussu muzikantu A.Bačiuliu.

VAKARAS SU TAUTINNIŲ 
ŠOKIŲ VETERANAIS IR 
JAUNIAIS.

Tikiu, kad kiekvienas, dalyva
vęs ’’veteranų ir jaunių tautinių šo
kių vakare” gruodžio 7 d. Sydney 
Liet. Klube, turėjo aukštai įvertinti 
organizatorius ir dalyvius su iš
skirtina pagarba
veteranams.Leiskite ta proga ir 
man išreikšti keletą minčių, kilusių 
tą vakarą.

Mes turime plačią ir talentingą 
bendruomenę, turtingą poeziją, 
šokiais ir dainomis, kuri taip pat 
galėtų dar daugiau praturtėti per 
savo senuosius ir naujuosius 
talentus, jegu mes būtume vieningi 
be jokio šališkumo. Mes kaip tik 
patys nuolat ir nuolat žiauriai sukri
tikuojame savuosius, kurie atiduoda 

Sveikiname mielus tautiečius Canberroje ir apylinkėse linkėdami nuotaikingų
* §v. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
™ Canberros Apylinkes Valdyba

DAINOS CHORO RĖMĖJAI.

Sydnėjaus Liet.choras ”Daina”savo jubiliejinėje 20 metų šventėje -Kon
certe, kuris įvyko lapkričio 9 d., susilaukė nuoširdžios paramos iš Sydnėjaus 
Liet, visuomenės. Dainos chorui ir dirigentams tai yra didelė, ne tik mate
rialinė, bet ir moralinė parama. Dainos choro egzistencija, kaip ir praeityje 
priklauso daugumoje nuo ilgamečių nuoširdžių choro rėmėjų.

Šia proga ypatingai nuoširdžiai Dainos chorą parėmė savo atsilankymu 
Newcastelio Liet, choro dir.St. Žukas su ponia. p.P.Darius su ponia ir muz. 
V.Šimkus iš Canberros. Susilaukėme sveikinimų iš Adelaidės Lituania cho
ro ir ateinančios Dainų šventės vadovės p. G.Vasiliauskienės, Brisbanės 
Dainos mylėtojų ir jų vadovo p.K.Stankūno, Melbourne Dainos Sambūrio ir 
dir. A.Čelnos, Skautų ’’Aušros” Tunto ir A.L.K.K.Draugijos.

Mus sveikino ir apdovanojo Dainos choro Krikštui ruošti organizacinio 
Komiteto pirm.kun.P.Butkus ir Sydnėjaus Apylinkės pirm. J.Maksvytis. 
Buvęs Dainos choro dirigentas Algis Plūkas su savo asmeniškais lin
kėjimais perdavėfprieš 20 metų rašytą dailininko Rato, krikšto aktą.

Esame dėkingi mūsų dailininkams: E.Kubbos, K. Šalkauskui“’ir
L. Urbonui, paaukojusiems loterijai savo kūrinius. Esame giliai dėkingi už 
pinigines aukas, maisto produktus, darbą ir visą kitą, Syd. Liet.Klubui, 
P.ir M.Sakalauskams, P.ir O.Grosams.P.Jurijonui, E.Rašymui, J.Bart- 
kevičiui, E.Kiverytei, Dainos choro Krikšto Motinai A.Bernotaitei,
M. Kavaliauskienei, T. ir B.Amber, M.Petroniui, S.Vivevičienei, p.p. 
Čilvinams, p.p. Vilkaičiams, A.ir D.Pužams,p. Šatkauskienei, p. Genienei, 
p. Dulinskienei, E.Badauskienei, p. Medelienei, p.Šidlauskienei, p.Pen- 
kaitienei.p.Lėverienei, p.Lingienei, p.p. Statkams, p.Pauliukonienei, 
p.Marašinskienei, B.Sidarienei, p.Juzėnienei, E.ŠIiterienei, p.Bogušienei, 
p.Migevičienei, p.p. Simniškiams, B.Kaufeldui, p.Donielienei, A.Simana
vičiui, H.Stošiui, p.Antanaičiui, J.Dubauskui, J.Daubarui, J.Kurlinskui, p, 
Jar.malavičienei, R.Petrikui, O.Abromavičienei, O.Kavaliauskienei, 
dr.Rūtai Kavaliauskaitei, B. ir S.Jarembauskams.V.Daudarui, J.Grybui, 
A.Skirkai, S.Kapočiui ir keletas neįskaitomų pavardžių aukų lape. Aišku, 
kad nebūtų įmanoma suminėti pavardes visų talkininkų ir rėmėjų. At
leiskite jeigu ką nors praleidome. Žinome, kad mūsų sunkų darbą remia 
dainą mylintys tautiečiai, ne todėl, kad jų paverdės būtų minimos spaudoje 
ar kitur.
Artėjant Šv.Kalėdų šventėms ir Naujiems Metams čia norime palinkėti 
visiems geraširdžiams tautiečiams, padėjusioms suruošti mūsų Dvide
šimtmetį, tyro džiaugsmo šventėse ir geros sveikatos Naujuose Metuose.

DAINOS CHORO VALDYBA.

savo laiką ir energiją, kad mūsų 
kultūriniai žiedai nenuvystų. Aš 
pati esu dalyvavusi daugelyje 
parengimų, kurių palankius įverti
nimus skaitėme ’’Mūsų Pastogėje”, 
bet tik pasiklausykite salės užku- 
lisuose ir kertėse replikų ir kritikų. 
Tai nėra kritika, persunkta nega
tyviu vienašališkumu. Tuo mes kaip 
tik žlugdome savo žmones ir jų 
pasitikėjimą.

Kodėl? Ar kad jie turi savų įdėjų? 
Ar dėl to, kad mes patys nepajėgūs 
priimti to, kas nauja ir skubame tai 
išstumti laukan? Iš tiesų, šios dienos 
apsiniaukusiame pasaulyje mes tu
rėtume kaupti viską, kad Lietuva 
išliktų gyva, ar tai būtų chorai, so
listai, šokėjai, poetai ir t.t. O galbent 
turėtume išmokti tolerantingai iš
klausyti prieš smerkdami.

Tą vakarą mums buvo parodyta, 
kokią nuostabią sutartinę gali 
išvystyti - šioje vietoje nevartosiu 
žodžio ’’seniai”, nes tokių nebuvo!— 
vyresnieji ir jauniai. Gal būtų iš 
mano pusės perdaug grubu minėti 
vardus, ir šitą pasisakymą rašau ne 
kaip kritikė, nes pirma, aš pati daug 
neišmanau apie tautinius šokius, ir 
antra, lygiai taip pat neišvengčiau 
vienašališkumo.

Merginos-motinos ir dukros- pasi
rodė žymiai pranašiau už vyrus - 
tėvus ir sū nielius. Nesutinkate? Tik 
pasižiūrėkite į mano seną bičiulį 
Vytą(vardų nereikia). Jis 
nuoširdžiai stengėsi ir net gana 
sėkmingai. Bet tik palyginkite jį su 
Onute, ir aiškiai suprasite, ką aš 
galvoju. Jos šypsnis ir jos kojos kur 
kas pranašesnės. Manau, atkreipėte 
dėmesį į Mildutę, Danutę ir visas 
kitas merginas, kaip šmaikščiai jos 
mėtė kojas ir grakščiai kėlė besi
šypsančius veidus, kai vyrai turėjo 
kiek paprakaituoti, kad išgautų šiek 
tiek gracingumo. Ir vis tik-kokie jie 
visi buvo pasigėrėtini!

Ar manote, kad jie buvo įvertini9 
Net gi prieš eidama namo dar 
išgirdau:”...bet jie sumaišė keletą 
taktų, toj ir toj vietoj ne tuos 
žingsnius padarė...” Kam šito 
reikia? Juk tai netiesa! Jie parodė, 
ką galėjo. Pagal savo pajėgumą jie 
skyrė savo laiką ir pastangas, kad 
duotų ką nors lietuviams jiems 
geriausiu būdu.

Pažvelkime į jaunius. Jų jaunystė, 
sparta ir energija, ir vis tik tai šen 
tai ten nepataiko. Jiems be žodžių 
atleidžiame. Esu tikra, kad jauniai 
atviresni konstruktyviai kritikai ir 
mielai dirbs, jeigu jiems duosime 
kiek laiko ir paspirties. Ir mes 
galime pasinaudoti jų idėjomis. 
Įdomu kaip jautėsi Edis, matydamas 
šokančią savo mamą. Pažįstu šiek 
tiek Edį, ir gal jis to niekam nepa
sakė, bet pagalvojo :”Bravo, mama! 
Gal rytoj ir būsi kiek surūgus, bet šį 
vakarą tu nuostabi! Argi svarbu, 
kad vienoj vietoj sumaišei žings
nius”.

Štai šitokiu būdu ir aš juos 
priimu. Tik su tuo skirtumu, kad 
man svarbu, netgi labai svarbu, nes 
kiekvienas jų žingsnis, teisingas ar 
klaidingas, yra lietuviškas žingsnis, 
žingsnis į namus, nes ankščiau ar 
vėliau jįę_. parves mus į namus - 
laimingus ir laisvus!

Norėčiau, kad visi lietuviai 
įsisąmonintų, jog mūsų gyvenimas 
yra pertrumpas veltis į tuščias 
kalbas. Leiskime pasireikšti talen
tams, kurie yra mūsų tarpe ir kurių 
nereikėtų atstumti po pirmo 
bandymo.

Ačiū ir akordeonistui. Aš pati 
norėčiau groti kaip jis. Ritmas be 
priekaištų ir mano senai ausiai kaip 
tik pats tas! Norėjosi, kad Jūratė 
būtų pasakiusi kiek daugiau apie 
pačius šokius. Vargšai šokėjai 
nespėjo nė persigrupuoti ir turėjo 
vėl išeiti. Kaip, jeigu jiems būtų 
leista kiek atsikvėpti kitą kartą?

Baigiant man trūksta žodžių, kaip 
esame jums giliai dėkingi. Teduoda 
jums Dievulis sveikatos greitai 
vėl pasirodyti.

M.Umbražiunas

Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1974.12,16 pst.9
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KAUBDIMiAI ir naujųjų metu
I/INr^OIMAI/

Mūsų nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai 
šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.
K. Butkus, N.Žygienė ir O.Gilandienė

SV. KALĖDŲ, ir NAUJŲ METŲ, proga sveikiname visus draugus ir pa* 
žįstamus,- linkėdami geros sveikatos ir laimės.

Valerijonas, Kazimiera ir Violeta 
Bitinai

K,ALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ sulaukusius mielus bi
čiulius arti ir toli gyvenančius, sveikinu, linkėdamas sėkmės ir 
sveikatėlės

Paulius Alekna
Lietuvių Sodyba 

Engadine

Mieliems bičiuliams ir pažįstamiems LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ linki

A.ir M.Reizgiai

Savo draugus ir pažjstamus sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
proga ir linkime laimingų NAUJŲ METŲ

Jonas ir Marija Zinkai

NEWCASTELIO CHORO

TRIUMFAS.
Išklausius Nevvcastelio choro ir 

Sydnėjaus vyrų okteto koncertą 
30.11.1974 nebūtų persūdyta 
pasakius, kad tai buvo nepaprastai 
pavykęs abiejų koncertuojančių 
vienetų pasirodymas.

Puošnūs moterų tautiniai ir vyrų 
gražūs vakariniai rūbai jau iškart 
sudarė pasigėrėtiną įspūdį ir pilna 
svečių salė jautė, kad tvarkingas 
išorės pasirengimas žada ir gerą 
dainų išpildymą. Šis nujautimas 
pasitvirtino.

Stasio Žuko diriguojamas choras 
sudainavo 12 dainų: 
Br.Budriūno-Pradės aušrelė aušti, 
Mano protėvių žemė, Man patinka; 
St.Gailevičiaus- Jaunystė; P.Šližio - 
Sakė mane šioka;J.Strolio - Valio 
dalgelė; V.Budrevičiaus - Joninių 
dainą; J.P.Žemaitaičio- Tegul skam
ba mūsų dainos; A.Ilčiuko - Vo
verėlė; Br.Jonušo - Eisim girion 
paklausyti ir St,Sodeikos - Kur na
mas mus.

Dainos buvo klausytojų palydėtos 
ilgais plojimais. Puikiai dirigento 
valdomą chorą paįvairino p.Zina 
Zakarauskienė solo išėjimais, kas 
dar baliau padidino gerą choro pa
sirengimą šiam koncertui.

Šaunūs ir mieli Sydnėjaus svečiai 
- vyrų oktetas, vadovaujamas Algio 
Pluko ir jam pačiam akompanuojant

pianinu, puikiu darniu sutarimu 
išpildė 6 dainas, iš kurių - Mergyte 
jaunoji ir Žirgelį iššaukė kartojimui 
plojimai;.
Svečių solidarus atsidėkojimas 
visiems dainininkams buvo 
išreikštas vėliau pobūvio metu, kada 
paskelbė St. Žuko gimtadienį visa 
salė spontaniškai sudainavo ’’Ilgiau
sių metų”.

Kalėdų šventėms p.D.Bajalienė 
laukia brangaus svečio - savo se
sutės iš Amerikos. Gi p.E.Daugelie1 
nė, išleidusi savo paskutinę dukrą už , 
vyro, važiuoja Kalėdoms pas 
vyriausiąją dukrą j Ameriką

Nugirsta, kad šiais metais
Naujų Metų sutikimo pabūvį rengia 
Newcastelio jaunimas, vadovaujant 
Algiui Ulonui. Pobūvio bilietai bus 
greitai pradėti platinti.

*♦*
Pasaulio liutuvių seimo narys dr. 

V.Doniela, Valdybos pirm. 
A.Šernas, rinktas krašto tarybos 
narys p.J.Lizdenis ir dalis New
castelio choristų vyksta i Adelaidę i 
ten vykstančias Lietuvių Dienas.

***

Valdybos vicepirmininkas 
p.K.Pauliūkėnas yra patekęs i či
gonišką judėjimą. Prieš Kalėdas jau 
tikisi įsikurti naujuose namuose.

***

Brangius gimines, draugus ir prietelius ŠV. KALĖDŲ proga 
sveikin įme ir linkime dvasinės ramybės ir sveikatos, kad galė
tumėt džiaugtis ilgu ir gražiu gyvenimu

Algirdas ir Irena Jokūbauskai

Linksmų ŠVENTŲ KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linki 
visiems draugams ir pažįstamiems

Makaravičiai, Beechworth

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga linkiu daug 
džiaugsmo ir laimės savo bičiuliams ir pažįstamisms

S.Liaksas

Mielus savo bičiulius sveikiname ŠV.KALĖDŲ ir NAUJŲ 
METŲ proga

M. ir B.Gailiunai

Visiems draugams ir pažįstamiems linkime linksmų ŠVENČIŲ ir 
laimingų 1975 METŲ

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Savo ir šeimos vardu sveikinu visus draugus ir pažįstamus su 
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir laimingais NAUJAIS METAIS.

M. Nakutis

Nuotaikingu ir smagių gVe KALĖDŲ ir laimingiausių

NAUJŲJŲ METŲ 
linkima visiems artimiesiems, bičiuliams ir pažįstamiems.

T. ir V. Šimniškiai

“ Sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus su ŠV. KALĖDOM 
Z ir NAUJAIS METAIS.

S Bronė ir Raimundas Baltramiejūnai

Sveikinu Visus mielus bičiulius f draugus bei pažįstamus su
fcv. KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos 

NAUJUOSE 197 5 METUOSE.
Ona Šalkauskienė

Sveikiname mielus Sydnėjaus apylinkės lietuvius, organizacijas, 
kultūrinius vienetus. Lietuvių Dienų, dalyvius bei svečius linkėdami 
geriausios nuotaikos ir sėkmės

ŠV. KALĖDŲJR NAUJŲJŲ METŲ PROGA”.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba.

“ Visus Brisbanes ir auksinio pakraščio lietuvius sveikiname
§v. KALĖDŲ proga

“ ir linkime visiems Šviesių ir saulėtų
E NAUJŲJŲ METŲ
Z Brisbanes Apylinkės Valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1974.12.16 psl.10

D

DARBO IR EMIGRACIJOS
DEPARTAMENTAS.

AUSTRALUOS

NEPASIDARYK SUNKUMŲ SUGRĮŽIMUI.

Nuo 1975 m. sausio mėn. 1 d. tiktai Australijos 
piliečiai galės sugrįžti i Australiją be įvažiavimo 
vizos.

Visiems kitiems Australijos gyventojams bus 
reikalingos vizos (išimtys bus kai kuriems gy- 
.ventojams grįžtantiems iš Naujos Zelandijos).

Šis naujas reikalavimas yra taikomas visiems 
Jungtinės Karalijos, Kanados ir kitų 
Commonwealth kraštų piliečiams ir airiams. Tas 
įstatymas jau dabar veikia kitų kraštų piliečiams.

Jei jus nesate Australijos pilietis, venkite laiko 
gaišinimo ir nesusipratimų ir prieš išvažiuodamas 
pasirūpinkite Įvažiavimo vizą. Ji galioja 12 mėnesių, 

papildomaiGyvenant užsieniuose ji gali būti 
pratęsta 6 mėnesiams.

Lengviausia yra pasirūpinti vizą 
žiuojant iš Australijos. Teiraukitės 
Darbo ir Emigracijos departamento ; 
emigracijos įstaigoje.

prieš išva- 
; Australijos 
artimiausioje

10



AUKOS

$671.99
Aukos pasiekę iždininką po lapkričio 
20 d. bus paskelbtos vėliau.

A.L.B.Sydney Komitetas Lietuvos 
Bylai skelbia aukotojų sąrašą:
A.Gorski $ 100.00
P.Daukuvienė $ 5.00
V.Bukevičius $ 5.00
P.Pullinen $ 4.00
J.Karpavičius $ 20.00
V.Narušienė $ 5.00
Griškaitis $ 1.00
Kutvienė $ 1.00
Penkaičiai $ 2.00
L.A.K.RAMOVĖ $ 25.00
.Dubauskas $ 10.00
T.Reisgienė $ 1.00
M.Laukaitienė $ 2.00
M. Jankauskienė $ 2.00
J.Radinas $ 1.00
EAntanaitis $ 2.00
S.Jankauskas $ 5.00
Putvinas $ 3,00
B.Stašionis $ 5.00
J.Mickienė $ 2.00
Šidlauskas $ 2.00
Gulbinas $ 5.00
Sederavičius $ 2.00

Grigaliūnienė $ 2.00
J.Kalgonienė $ 2.00
Br.Pivoriūnas $ 2.00
B.Kevičiurpin $ 1.00
Arv.Pilka $ 1 00
Jones ir Co. $ 2 00.
R.Narbutas $ 2.00
V.Danta $ 2.00
Sauka $ 2.00
Makaras $ 5.00
J.Maksvytis $ 10.00
V. Aras $ 5.00
V.Saudargas $ 10.00
P.Grosas $ 20.00
Br.Paskočinas $ 2.00
M.Migevičius(jr^ $ 2 00
Bekai $ 10.00
Mažeika $ 1,00
L.Simanauskas $. 1.00
Glionertas $ 1.00
Patačiūnas $ 2.00
Liutikas (jt-J 9 S ; $ 1.00
D.K. $ 10.00

D.B. $ 2.00
Josiūnas $ 2.00
Juzėnas $ 2.50
Bartkevičiai $ 2.50
B.Ropienė $ 10.00
A.Pauliukonis $ 5.00

Montvidas $ .50
Jaras $ 0.50
Nausėdas $ 2.00
Palaitis $ 2.00
Ivaškevičienė $ 0.50
K.Eirošinas $ 2.00
Rašymas $ 20.00
J.Makūnas $ 2.00
Šaparienė $ 1.00
A.Leveris $ 5.00
J.Ramanauskas $ 10.00
A.Vinevičius $ 2.00
Stasiūnaitienė $ 2.00
M.Kopcikienė $ 2.00
J.Burokienė $ 2.00
Kapočius $ 2.00
Pr.Nagys $ 5.00
V.Stasiūnaitis $ 2.00
J.Stasiūnaitis $ 1.00
A.Kramilius $ 2.00
E.Slonskis $ 2.00
J.Mickevičius $ 2.00
Z. Storpirštis $ 2.00
E.Kiverienė $ 2.00
K.Badauskas $ 2.00
A. Jablonskis $ 2.00
A.Kolbakas $ 1.00

$413.50
perimtalš Lietuvių
pagelbinio komiteto $258.49

Mieliems giminėms, bičiuliams ir pacientams linki LINKSMŲ 
ŠVENČIU ir LAIMINGU NAUJU METU.

Dr. Didžys ir šeima

SV. KALĖDŲ ir NAUJU METŲ proga Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija “Talka” sveikina savo narius ir taupytojus ir 
linki sėkmingų NAUJŲ METŲ.

“Talkos” Valdyba

MELBOURNO LIETUVIŠKŲ PARENGIMŲ KALENDORIUS 
1975- tiems metams.

Sporto Klubo ’’Varpas” metinis susirinkimas Liet.Nam.

Jaunimo Komiteto balius LIET. Namuose.

Joninės. Ruošia Soc. Glob. Mot. D-ja. Liet.Nam. 
Parapijos choro uždaras pobūvis (Parap.Nam.)

Skautų ’’Džiugo” tunto balius, ruošia Skautų Tėvų Komi-

SAUSIS
3 d. iki 13 d. Skautų stovykla Adelaidėje.
18 d. (šeštad.) Jūros Diena.Ruošia Maž. Liet.Bičiulių draugija.
25 d. (šeštad.) parapijos choro gegužinėjMornington.
parapijos choro gegužinė, Mornington.
VASARIS
15 d. (šeštad) Lietuvių Namų Klubo atidarymas.
16 d.(sekmad.) Nepriklausomybės Šventės minėjimas. Ruošia Melb. 
Apyl. Valdyba, Lietuvių Namuose.Organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis.Skautai uniformuoti.
22 d. (šeštad.) Jaunimo Komiteto šokių vakaras Lietuvių Namuose. 
KOVAS
1 d. (šeštad.)
2 d. (sekmad.) Šv.Kazimiero šventė, Džiugo tunto sueiga ir Tėvų Komi
teto metinis susirinkimas,Liet.Nam.
16 d.(sekmad.) ALB Melb.Apylinkės metinis susirinkimas, Liet.Nam.
23 d. (sekmad.)Loterija,Kati.Mot. Draugijos prie šv.Jono bažnyčios. 
BALANDIS
5 d. (šeštad.) Margučių Pobūvis. Ruošia Melb.Liet. Klubas. Liet.Nam.
19 d. (šeštad.)
27 s.(sekmad.) Soc.Glob.Mot.Draugijos loterija prie šv.Jono bažnyčios. 
GEGUŽIS
3 d. (šeštad.) Parapijos choro metinis balius Liet.Nam.
11 d. (sekmad) Kalantos minėjimas,ruošia Jaunimo Komitetas.
24 d. (šeštad.) ’’Gabijos” pobūvis.
BIRŽELIS
7 d. (šeštad.) Sporto Klubo’’Varpas’ metinis balius Liet.Nam.
15 d. (sekmad.) Ižveštųjų minėjimas. Moratoriumas.
21 d. (šeštad.) -------
28 d. (šeštad.)
LIEPA
5 d. (šeštad.)
tetas Liet.Namuose.
19 d. (šeštad.) Studentų balius.
20 d. (sekmad.)Soc.Glob.Mot.D-jos kultūrinė popietė.Liet.Nam. 
RUGPIŪTIS
2 d. (šeštad.) Dainos Sambūrio metinis balius.Liet.Nam.
3 d. (sekmad.) ’’Tėviškės Aidų” loterija prie Šv.Jono bažnyčios.
8 d. (penktad.) Jaunimo šokiai. Liet. Nam.
17 d. (sekmad.)Metinis Klubo susirinkimas. Liet.Nam.
23 d. (šeštad.) “Mūsų Pastogės” balius. Ruošia ALB Melb. Apyl. V-ba. 
Liet. Namuose.
RUGSĖJIS
6 d. (šeštad.) Australijos Lietuvių Fondo popietė.Liet.Nam.
7 d. (sekmad.) Tautos Šventės minėjimas. Liet.Nam. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavomis. Skautai unuformuoti.
13 d. (šeštad.) ’’Tėviškės Aidų ” metinis balius.
20 d. (šeštad.) Liet.Koop.Kredito D-jos ’’Talka” 
susirinkimas.Liet. Nam.
21 d. (sekmad.)Soc.Glob.Mot. D-jos kultūrinė popietė.
27- 28 (šeštad.,sekm.) Jaunumo Kongreso balius.
SPALIO
4 d. (šeštad.)
11 d. (šeštad.)
25 d. (šeštad.)
LAPKRITIS
15 d. (šeštad.)
23 d. (sekmad.)Liet.Kariuomenės . minėjimas,rengia LVS 
Liet.Namuose.
20 d. (ketvirtad.)Lietuviškų organizacijų perengimų kalendoriaus 
sudarymas. Liet. Nam.
GRUODIS
5 d. (penktad.) Jaunimo šokiai. Liet.Nam.
6 d. (šeštad.) Dainos Sambūrio metinis koncertas. Liet.Nam.
7 d. (sekmad.) Parapijos Sekmad.Mokyklos mokslo metų užbaigimas.
13 d. (šeštad.) Lituanistinių Kursų mokslo metų užbaigimas. Lietuvių 
Namuose.
21 d. (sekmad.)Kalėdų Eglutė. Ruošia Kat.Mot.D-ja Liet.Nam.
28- 31 d. Federacijos suvažiavimas.
31 d. (trečiad.) Naujų Metų balius .Ruošia ALB Melb. Apyl. Valsyba.

***

metinis

Parapijos choro pobūvis Liet.Nam.
Sporto Klubo ’’Varpas” pobūvis Liet. Nam. 
Klubo metinis balius. Liet.Namuose.

LVS Ramovės metinis balius. Liet. Nam.
Ramovė

; Mūsų Pastogė Nr. 50-52,1974.12.16 psLll

LIETUVIU LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY PDE. 
FAIRFIELD, N.S.W.

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