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LIET. DIENOS
Kai beveik prieš dešimtį metų 

pradėta galvoti kaiką panašaus 
į dabartines Lietuvių Dienas 
Australijoje, tai tuo metu dauge
liui atrodė tik svajonė, kai tuo 
tarpu anuo metu Australijos lat
viai jau ruošėsi dešimtosioms sa
vo Kultūros Dienoms. Nežiūrint 
svyravimų ir abejonių vis tik bu
vo apsispręsta ir taip 1960 m. 
drauge su Bendruomenės Krašto 
Tarybos suvažiavimu Sydnėjuje 
buvo pravestos pirmosios Lie
tuvių Dienos, anuo metu vadin
tos Lietuvių Meno Dienomis. 
Tas pirmasis žingsnis palygina
mai buvo kuklus, bet tai buvo 
skatinanti pradžia, kuri sujudino 
visą mūsų bendruomenę. Po 
dvejų metų surengtosios Lietu
vių Dienos sublizgėjo nepalygi
namai skaidresnėm spalvom. Ši
tie visos bendruomenės mastu 
organizuoti kultūriniai, meniniai 
ir visuomeniniai parengimai, su
kaupti į vienos savaitės laikotar
pį pasidarė beveik mūsų veiklos 
uždaviniu ir pasididžiavimu.

Laiko tėkmė nepaliaujamai 
srūva, ir štai po šešerių metų 
mūsų dėmesys ir keliai vėl 
krypsta Adelaidės link. Esame 
tikri, kad mūsų viltys pasiteisins, 
nes šitoms Lietuvių Dienoms 
buvo įtemptai rengtasi ištisus 
dvejus metus turint dar ir tai 
galvoje, kad šiais Lietuvos ne
priklausomybės jubiliejiniais me
tais ir mūsų Lietuvių Dienos tu
rės būti pravestos su atitinkama 
jubiliejine iškilme.

Kažkaip nejučiomis iš Adelai
dės tikimasi šio to daugiau, ne
gu iš kitų kolonijų. Nors Lie
tuvių Dienos nėra Adelaidės iš
monė ir ne vieni Adelaidės lie
tuviai viską praves, tačiau šitie 
lūkesčiai kitaip nuteikia, kai gir
di, kad visa tai vyksta Adelai
dėje ir adelaidiŠkiai lietuviai yra 
šių Lietuvių Dienų šeimininkai 
ir techniški pravedėjai. Ir visai 
nenuostabu. Juk Adelaidė yra 
tarsi Australijos lietuvių kultū
ros centras. Čia yra ir dveji pil
nai įrengti lietuvių namai, čia ir 
Australijos lietuvių muziejus bei 
archyvas, čia plačiai naudojama 
ir pavyzdingai vedama bibliote
ka, čia pagaliau ir netrūksta gau
sių meninių pajėgų. Visa tai su
dėjus Adelaidės lietuviai turi ti
krai didelių kreditų. Žinoma, 
kreditų galėtume priskaičiuoti 
ir kitoms lietuvių kolonijoms, 
kurie gal ir nebūtų mažesni, bet 
apie tai kita proga.

Kalbant apie Lietuvių Dienas 
jos tuo mums visiems svarbios, 
kad jos nejučiomis įjungia vi
są bendruomenę darbuotis ir 
stengtis viena kryptimi — pasi
ruošti mūsų dvejų metų veik
los manifestacijai. O tai yra ne- 
paparstos svarbos reiškinys. Dir
ba tie kurie tiesiog surišti su 
Lietuvių Dienom, tačiau šitoji 
nuotaika užkrečia ir visus tuos, 
kurie vyks į Adelaidę tik kaip 
paprasti svečiai dalyviai, kad ga
lėtų pasidžiaugti, susitikti, daly
vauti. Šiose Lietuvių Dienose ir 
yra sukaupta mūsų jėga, kuri 
skelia ugnį ir užkaitina entuziaz
mu visus, net ir tuos, kurie ki
tokių jėgų veikiami ar pavargę 
jau pradeda nuleisti rankas. Ro
dos, mes kiekvienoje kolonijoje 
prisiklausome ir chorų dainų, 
kartas nuo karto ir susitinkame 
su individualiais menininkais , 
turime ir vietinių visuomeninių
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V. BERNOTAS SVEČIAS IŠ

Politikos vingiuose

kada reikalas veda 
konflikto. Sovietų 
incidentui ir jų ki- 
Kuboje, vakaruose

VILKO — ĖRIUKO 
KOEGZISTENCIJA

Amerika, kaip ir kiti vakarų sų
jungininkai visada žinojo, kad prie 
šas, koks jis bebūtų, niekada nė
ra visapusiškai patikimas. Tokių 
vakarų nuomonę smarkiai pavei
kė Kruščiovo raketų atitraukimas 
iš Kubos. Vakaruose imta kitaip 
galvoti, kad va, Maskva protau
ja racionaliai 
prie psaulinio 
išprovokuotam 
lūšiai baimei
daryta kitos Maskvai palankios iš
vados. Amerikoje imta galvoti, 
kad Kremlius matydamas vakarų 
militarinį pajėgumų atsisakė pa
saulio dominavimo idėjos. Be to, 
pašliję sovietų-kiniečių santykiai 
verčia Maskvą nenoromis bendrau
ti su kapitalistiniu pasauliu. To
kiai vilko-ėriuko draugystei 
pritaikytas “koegzistencijos’’ žo
dis.

Sovietų invazija čekoslovakijon 
smarkiai pakeitė vakarų iliuzijas 
apie vilkų. Jei prieš pusmetį gal
vota apie koegzistencijų, šiuo me
tu J.A.V-bių ir likusių N.A.T.O. 
sųjungininkų, rimtai planuojama 
apsisaugojimo priemonės nuo vil-

ALB KRAŠTO KULTŪROS 
TARYBOS PLENUMO POSĖDIS

ALB Krašto Kultūros Taryboi 
pirmininką* skelbia, kad ALB 
Krašto Kultūros Tarybos plenu
mo posėdis šaukiamai gruodžio 
31 d. Lietuvių Namuose Adelaidė
je 10 vai. ryto. Viii Kultūros 
Tarybos nariai, atskirų sekcijų 
vadovai kviečiami nurodytu laiku 
posėdyje dalyvauti. Posėdžio pro
grama bus patiekta vietoje, ta
čiau viii kviečiami pagalvoti ir da
lyvauti su konstruktyviais pasiū
lymais, kaip pagyvinti ir pratur- 
tinnti mūsų kultūrinį gyvenimą 
Australijoje.

ALB Kr. Kult.
Tarybos Pirmininkas

kad

posėdžių, bet vis tik ne tas, kas 
pravedama plačiu mastu. Tai 
tarsi jūros majestotiškumas pa
lyginus su ežerėliu.

Tad visai ir nenuostabu,
pas mus Lietuvių Dienos pasi
darė mūsų visos veiklos varik
liu. Juo svarbiau todėl ir jose 
kuo gausiau dalyvauti. Tai yra 
ne tik mūsų pačių tautinė ma
nifestacija, bet lygiai ir reikšmin
ga demonstracija. O demonstra
cijos jėga yra ne tiek šūkiuose, 
kiek gausume.

Jau iš tolo džiaugiamės atei
nančiomis Lietuvių Dienomis ir 
sveikiname visus tuos, kurie bet 
kuo prisideda ar prisidės prie jų 
iškilmingumo.

(v.k.)

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

ADELAIDĖN SUVAŽIUOJANČIU ŽINIAI
L.D. Prezidiumas nustatė, kad budėjimas Lietuvių Namuose 

(6 Eastry Street, Norwood) bus pradėtas ketvirtadienį, gruodžio 
26 d. 10 vai. ryto ir truks iki 10 vai. vakaro. Budėjimas bus tę
siamas ir penktadienį, gruodžio 27 d. nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. 
popiet Budėjimo vietose bus ir apsigyvenimo sąrašai.

Visi atvykstantieji, kurie nori gauti betkokių informacijų, lie
čiančių apsigyvenimą, pageidaujamus adresus ir tt., prašomi vykti 
į nurodytą budėjimo vietą. Atvykusiems traukiniais bus stengia
masi parūpinti transportą. Tie adelaidiŠkiai, kurie turi savo ma
šinas ir yra sutikę priimti atvykstančius pas save, bus prašomi 
vykti į stotį pasitikti atvažiuojančių, atvykti į Lietuvių Namus, ar
ba palaikyti kontaktą su budinčiais. Savom mašinom atvykstan
tieji, jeigu jie žino, kur apsistos ir reikia kur vykti, gali tai da
ryti aplenkdami, budėjimo vietas.

Norintieji galės budėjimo vietoj įsigyti bilietus į visus paren
gimus.

Lietuvių Namų telefonas: 68-1074.

ko. Čekoslovakijos okupacija gali 
būti tik agresijos pradžia bet taip 
pat ir galas išalkusio grobuonies. 
Kuo sovietiška agresija Europoje 
pasibaigs tiesioginio atsakymo nie 
kas negali duoti.

Iš sovietiškų veiksmų Europoje 
ir iš sovietų padidinto militarinio 
biudžeto sekantiems metams (18 
milijardų dolerių), galima būtų 
prileisti, kad sovietinė agresija 
Čekoslovakijoj nesibaigs. Iš veiks
mų Viduržemio jūroje, kur yra 
virš 50 sovietiškų laivų, neišven
giamai bus naujų incidentų Afri
koje, Artimuose Rytuose ir Balka
nuose.

Sovietų agresijos grėsmei Vi
duržemio jūroje kliudo J.A.V-bių 
šeštasis laivynas ir Anglijos karo 
laivai. Visus sovietų laivyno ju
desius seka 30 N.A.T.O. žvalgy
bos lėktuvų. Tačiau ar to pakaks, 
jeigu nauja sovietų agresija įvyk
tų prieš Rumunijų ar Jugoslavi
ją? Iš J.A.V-bių ir N.A.T.O. pa
sisakymų aiškėja, kad Rumunijos 
atžvilgiu, kaip ir Čekoslovakijos, 
vakarai liksiu nuošaliai. Jugosla
vija, tačiau, iškelia visai naujų 
klausymų. Vargu vakarai liktų 
nuošaliai, kadangi Jugoslavijos 
strateginė padėtis Viduržemio jū
roje ir jų ryžtas nepasiduoti 
Maskvai gali sulaukti -netikėtos 
vakarų reakcijos. Jau dabar N.A. 
T.O. sųjungininkai pasisako, kad 
išiklus reikalui rems Jugoslaviją 
materialiai ir ginklais visais jū
ros ir oro keliais.

KIEKVIENAS ŽIŪRI SAVĘS
Nepadedama Prancūzijos fran

kui, vak. Vokietija pateko į nema
lonę. Ir svarbiausia, kad moneti
nė krizė įvyko ne dėl vokiečių kal
tės, bet dėl prancūzų nepasitikė
jimo savuoju franku. Bonna pasi
rodė ne tiek arogantiška, kaip 
vak. spauda teigė, bet greičiau 
vadovavosi savu protu, nesileido 
kitų diktuojama.

Vietoj D-markės pakėlimo, kaip 
J.A.V-bių, Anglijos ir Prancūzi
jos buvo prašoma, vokiečiai pakė
lė importo ir eksporto mokesčius 
keturiais procentais. Toks Vokieti
jos žestas visgi neatbaidė prancū
zų nuo vokiškų markių pirkimo. 
Pirmieji franko taisymosi simpto
mai pasireiškė po drastiškų finan
sinių suvaržymų Parncūzijoje ir 
po J.A.V-bių skirtų dviejų mili
jardų dolerių de Gaule reikalams. 
Aišku, ir dabar prancūzai mėgi
na išsiversti be amerikiečių dole
rių. Viena, de Gaulle išdidumas 
neleidžia griebtis dolerio, kita — 
skolintis iš tų, kuriuos de Gaulle 
mėgino nugramzdyti į pražūtį su
pirkinėdamas Europos auksų, taip 
pat nėra malonu.
Neatsižvelgiant suvaržymų, fran
ko padėtis vis tebėra sunkumuo
se. Koks pavojus grėstų Prancūzi
jos frankui, gali tiesioginiai įpai
nioti anglų svarų ir neišvengiamai 
amerikoniškų dolerį. Dėl to ir de 
Gaulle gerai žino, kad rezervuoti 
doleriai gauti ne iš geraširdišku
mo, bet daugiau saugojant dolerio 
interesus.

Vlada* Vijeikis

AMERIKOS
Gauta neprastai džiugi žinia, 

kad į Australiją su vizitu atvyks
ta iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvos Skautų Brolijos vy
riausias skautininkas VLADAS 
VIJEIKIS.

Jeigu suspės, jis stengsis da
lyvauti Australijos Lietuvių Me
no Dienose, kur susipažins su mū
sų lietuvišku gyvenimu ir veik
los vaisiais ir, aišku, dalyvaus mū
sų skautų penktoje Tautinėje Sto
vykloje.

Šis aukštas svečias savo atvyki
mu džiugina mus visus, ypač mū
sų jaunimą. Sveikiname, džiaugia
mės ir laukiame.

Nekartokime senų klaidų
A.L.B. Kr. T. suvažiavime
Ir vėl naujai išrinktoji ALB 

Taryba suvažiuoja Adelaidėn 
svarstyti ir nustatyti mūsų ben
druomenės veikimo gairių atei
nantiems dviem metams. Labai 
svarbu, kad šis suvažiavimas pra
eitų darbingoje nuotaikoje patiek
damas realią apyskaitą ALB Kraš
to Valdybos ir apylinkių nuro
dant teigiamus ir neigiamus 
veiksnius vykdant numatytą pla
ną. O ypač svarbu, kad ši nau
jos Tarybos sesija nustatytų po
zityvų ir aiškų darbų planą sie
kiant išlaikyti lietuviškumą ir at
gauti nepriklausomybę Lietuvai. 
Visi sutariame dėl mūsų siekiamų 
aukštų ir svarbių tikslų — išlik
ti gyvai lietuviais ir atgauti, iš
kovoti savo tautai Nepriklauso
mybę. Tik dėl kelių ir metodų mes 
nesutariame. Vieni labiau pabrė
žiame politinį kelią, kiti manome, 
kad tautinės gyvybės išlaikymas 
yra svarbesnis. Tuo tarpu tik iš
balansuota, darni veikla, atsi
žiūrint abiejų elementų veda į 
produktingą ir turtingą bei pozi
tyvią veiklą. Iki šiol suvažiavi
muose skendėjome teisiniuose 
klausimuose, kurie užima labai 
daug laiko ir vis sukelia ginčų ir 
nesutarimų. Nemaža skiriame lai
ko ir grabylystei, kuri užgožia 
suvažiavimo posėdžius ir su pozi-

tyviais siūlymais, švietimo ir kul
tūriniais klausimais, vos galima 
gauti balsų vienai kitai minutei. 
Vykusiame Adelaidės suvažiavime 
vienas savaitgalio mokyklos mo
kytojas prašė balso pakalbėti litu
anistinio švietimo reikalais. Jam 
pirmininkaujantis nedavė balso 
ir paprašė netrukdyti, nors ir pa
gal dienotvarkę ir laikų keliamas 
klausimas buvo tvarkingas. Jau 
paskutiniame Sydnėjaus suvažia
vime buvo leista švietimo klau
simais atsiliepti, atsakyti man, 18 
metų tvarkiusiam lituanistinį 
švietimų Australijoj, 2 min. lai
ko! Padaryta bent šiokia tokia 
pažanga! Vadinas, nebuvau nu
tildytas ir nepaprašytas netruk
dyti suvažiavimo!

Laikui bėgant ir norint pažan
gos reikalinga keisti ir statutas. 
Tam turime gražų būrį specialis
tų teisininkų, iš kurių sudaryta 
komisija puikiai gali paruošti sta
tuto pakeitimus, o suvažiavimas 
tik pakeitimų projektų patvirtin
tų. Bet su teisiniais klausimais 
tikrai beveik pusę suvažiavimo 
laiko pasklidame jiems. Juk ir 
šiais metais vykęs New Yorke PL 
Seimas visų pirmųjų dienų užkliu
vo už reguliamino ir tuščiažodžia
vimu bandė Seimo atstovų kan
trybę.

Vakarai susirūpino sovietinio 
laivyno augimu ir pajėgumu. Jau 
dabar Viduržemio jūroje, kurioje 
prieš karą ir po karo ilgai domi
navo anglų laivai, šiandie knibžda 
sovietų laivų. Pastebėtina, kad 
Viduržemio jūra nepraplaukia 
joks vakariečių laivas, kuris nebū
tų sekamas kelių rusų laivų. Ypač 
sovietinis laivynas pasižymi savo 
povandeniniais laivais. Šioje srity
je rusai pralenkia visus pasaulio 
kraštus.

Laikas ir tarpusavio ginčų 
ginklus padėti ir nemanyti, kad 
vien tik politiniu ginklu laimė
sime nepriklausomybę arba prie
šingai tvirtindami, kad tik kultū
rinis ginklas vienintėlis, nešųs 
tautai išganymų. Tiek politinė 
veikla, tiek tautinės gyvybės kurs
tymas kultūrinėmis pastangomis 
yra vienodai prasmingi ir šių ele
mentų derinimas būtinai siekti
nas. Tuomet susilauksime ir geres
nės darnos ir pakantos tarpusa
vy ir mūsų ALB TARYBOS atsto-

Pagaliau, pietų Vietnamas suti
ko siųsti tarimosi delegaciją į Pa
ryžių. Saigono delegacijai vado
vaus buvęs maršalas Ky — da
bartinis p. Vietnamo vicepreziden
tas. Pietų Vietnamo gretose maty
sis sumaniai parinkti delegatai — 
buvę komunistai ir kariavę viet- 
kong eilėse. Vienas jų Tran Van 
Dac 
kėši 
se”. 
Dac, 
nas Viet Dang, perbėgo į sąjungi
ninkų pusę. Abu buvę Viet Kong 
kapitonai atstovaus p. Vietnamą 
ne vien kaip delegatai, bet kaip 
gyvi liudininkai nurodydami Ha
nojaus agresijos tikslus, sukurtą 
melą ir siekimus.

SKAITYTOJAMS
Primename, kad sekantis Mūsų 

Pastogei numeris bus šventinis, 
padidintas ir paskutinis šiais me
tais. Nevėluokime paduoti visą in
formacinę medžiagą apie įvykiui, 
kurie numatomi švenčių metu.

1969 metais pirmas Mūsų Pasto
gės numeris bus išleistas sausio 
13 d. data. Visa informacinė me
džiaga Redakciją turi pasiekti 
nevėliau kaip sausio 7 d.

Red.

nuo 1962 metų aktyviai reiš- 
Vietnamo “išlaisvinimo kovo- 
Atsikandęs komunizmo Van 
kaip ir jo draugas kapito-

MIRĖ
JERONIMAS IGNATONIS

Gauta žiną, kad Čikagoje nese
niai mirė pedagogas ir rašytojas 
Jeronimas Ignatonis, gimęs 1902 
m. Plačiai reiškėsi spaudoje tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. Ame
rikoje jis išleido du romanus: 
“Ir nevesk į pagundą’’ (1958) ir 
“Lūžiai” (1963).

Dirbdamas bendruomenėje jis 
buvo ilgesnį laiką švietimo va
dovu JAV Liet, bendruomenėje.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES

KRAŠTO TARYBOS
XI-SIOS PAPRASTOSIOS SESIJOS, ĮVYKSTANČIOS ADE
LAIDĖJE, LIETUVIŲ NAMUOSE, 6 EASTRY STREET, NOR
WOOD, S.A. 1968 — LIETUVOS LAISVES KOVOS METAIS, 
GRUODŽIO 28, 29 ir 30 D.D.,
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GRUODŽIO 28 — ŠEŠTADIENIS
Atstovų registracija, Adelaidės Lietuvių Namuose 
Suvažiavimo atidarymas, 
Prezidiumo sudarymas, 
Sveikinimai žodžiu ir raštu,
Komisijų sudarymas: a) mandatų komisijos tvir
tinimas pareigose, b) sveikinimų ir rezoliucijų, 
Praėjusios Sesijos protokolo skaitymas, 
Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:
a. Krašto Valdybos,
b. Krašto Kultūros Tarybos,
c. Krašto Kontrolės Komisijos,
d. Garbės Teismo, 
Pietų pertrauka
Diskusijos de.1 vykdomųjų organų veiklos, 
Vykdomųjų organų veiklos ir apyskaitos tvirti
nimas,
ALB Statuto. pakeitimo Komisijos pranešimas, 
Vietos nustatymas būsimai ALB Krašto Tary
bos Sesijai,
Ekonominės Komisijos pranešimas lėšų sudary
mo reikalu.
GRUODŽIO 29 — SEKMADIENIS
Vykdomųjų organų rinkimai,
a. Krašto Valdybos,
b. Krašto Kontrolės Komisijos,
c. Garbės Teismo.
GRUODŽIO 30 — PIRMADIENIS
Krašto Valdybos sąmatos tvirtinimas sekančiai 
kadencijai ir veiklos plano nustatymas, 
Einamieji reikalai ir sumanymai, 
Pietų pertrauka
Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas, 
Suvažiavimo uždarymas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

vų suvažiavimai galės ramiau ir 
pozityviau spręsti mūsų bendruo
menės svarbius klausimus ir iš
mintingai išryškinti siekiamus už
davinius ir išieškoti geriausių ke
lių į mūsų brangios Tėvynės lais
vę ir nepriklausomybę!

Antinas Krausas

DAR VIENAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Šiomis dienomis paaiškėjo, kad 
Sydnėjuje medicinos mokslus bai
gė dar vienas lietuvis — Jonai 
Milai. Naująjį daktarą nuošir
džiai sveikiname ir linkime ge
riausios sėkmės.

1
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iw-. JAUNIMAS EINA!

JONAS SOUŪNAS

POR1NKIMINĖS NUOTAIKOS

Niekas neabejoja, kad tolimes
nis lietuvybės išlaikymas yra mū
sų jaunimo rankose. Už tat visa 
mūsų visuomeninė ir kultūrinė 
veikla turi būti taip organizuo
jama, kad tas jaunimas neliktų 
nuošaly.

Lietuvių Dienos jau čia pat.

visose Australijos lietuvių koloni
jose.

Taip pav. Sydnėjaus jaunimo 
paruošimu jaunimo koncertui rūpi
nasi p. Saudargienė. Melburno

Anot kai kurių politikos žinovų dar pats išrinktasis šio krašto 
prezidentas Richard Nixon netiki, jog jis pagaliau tapo preziden
tu. Vis tėl to jis krašto prezidentu išrinktas ir sekančių metų sau 
šio 20 ją dieną pradės valdyti galingiausią pasaulio valstybę.

Atrodo, kad ir krašto piliečiai pasidavė daugumos valiai (tie
sa, Nixonas tesurinko vos 43% balsavusių balsų ir todėl negalima 
jo laikyti “daugumos” prezidentu, nors jis tokiu tapo dėka pase
nusios rinkiminės sistemos. Vis dėl to, nors Nixono pergalė ir buvo 
labai minimali, jis turi teisę į JAV prezidentus pagal veikiančią 
konstituciją. Ir turbūt nėra pasaulyje kito tokio krašto, kur valdžios 
perdavimas vyktų taip lėtai, o kartu ir nepaprastai sklandžiai. Nuo 
lapkričio penktosios rinkimų ligi kitų metų sausio mėn. dvidešim
tosios išrinktasis prezidentas turi daug laiko vyriausybės sudarymui 
bei kitų aukštų valdininkų paskyrimui. Už tat nei vienas buvęs pre
zidentas nei dabar išrinktasis neskuba sudaryti vyriausybės, šiuo 
metu Nixonas skirsto į smulkesniuosius postus bei įvairius pata
rėjus. Pirmieji paskirtieji žmonės rodo, kad Nixonas dauigausia 
dėmesio skiria jaunoms jėgoms. Nesistebėkime, jei ir vyriausybėje 
pamatysime daug jauno kraujo. Tai geras ženklas progresui, dėl 
kurio ne vieną kartą Nixonas buvo pakaltintas.

Besirūpinantiems nauja šio krašto užsienio politikos kryptimi 
geras suraminimas bus žinia, jog vyriausiu patarėju užsienio po
litikos reikalams Nixonas parinko žinomą diplomatą Murphy. Tai 
tvirtina ir patyrusi ranka ir labai nesistebėtum, jei jis taptų ir 
užsienio reikalų sekretoriumi (šio krašto ministerial vadinami se
kretoriais.

Ligi šiol visokių gandų girdime apie viceprezidentą Spiro 
Agnew. Lyg ir atrodytų, kad Nixonas jį arba ignoruoja, arba, ma
žiausiai, jo atžvilgiu laikosi šaltai. Žinoma, tiek Nixonas, tiek 
Agnew tai neigia, bet ir vėl nebūtų nieko nuostabaus, jei Nixo
nas savo viceprezidentui tepaskirtų tik minimalias pareigas. Kaip 
žinome, viceprezidentui Agnew bent rinkiminėje kampanijoje nela
bai sekėsi. Bekalbėdamas jis dažnai nušnekėdavo pro šalį. Per 
visą mėnesį nuo rinkiminės dienos Agnew matėsi su Nixonu tik

Kiek teko patirti, L.D. Prezidiu
mas kreipia dėmėsi, kad kuo dau
giausia pritrauktų jaunimo tiek 
programos dalyviais, tiek žiūro
vais.

Jaunimas pasirodys trijuose pa
grindiniuose parengimuose. Tai 
sporto šventėje, tautiniuose šo
kiuose ir jaunimo koncerte, nekal
bant apie eilę kitų parengimų, kur 
jaunimo atstovai irgi aktyviai da
lyvaus — teatras, chorai, ir pan.

Kadangi apie sportą gal bus 
atskirai parašyta, tai čia daugiau 
stabtelkime ties tautiniais šokiais

J. ŠOLIUNAS 
ATOSTOGOSE

Uolusis ir ištikimas Mūsų Pasto
gės 'bendradarbis Čikagoje Jonas 
Šoliflnas išvyko keletai savaičių 
atostogų. Savo laiške jis atsiprašo 
mielų Mūsų Pastogės skaitytojų, 
kad jis kiek laiko pertrauks ra
šymą Mūsų Pastogėje. Laiške re
daktoriui J. šoliūnas prašo per
duoti skaitytojams jo nuoširdžiau
sius sveikinimus šv. Kalėdų pro
ga ir linki visiems šviesių ir lai
mingų Naujųjų Metų, kuriais vėl 
numato sutitikti su visais Mūsų 
Pastogės puslapiuose.

ir jaunimo koncertu.
Tautiniai šokiai yra vienas iš 

daugelio mūsų liaudies kūrybos 
žiedų. Jeigu šių dienų civilizuo
tą žmogų jau išlepusio skonio dar 
galima kuo nors patraukti, tai tik 
ne modernia muzika, ne moderniš
ku šokiu, kurį moka jau viso pa
saulio jaunimas, bet savo tauti
niais šokiais, kurių turi tik ne
daugelis tautų, šokiais, kuriuose 
glūdi mūsų senovės liaudies me
nas, mūsų liaudies dvasia. Tų liau
dies šokių išsaugojimas, jų per
davimas iš kartos į kartą, kaip 
brangus tautinis turtas, turi rū
pėti kiekvienai lietuviškai organi
zacijai, o ypatingai jais turi rū
pintis tokių parengimų, kaip Lie
tuvių Dienos, organizatoriai.

Lietuvių Dienų Prezidiumas, tu
rėdamas tai galvoje, rūpinasi, kad 
tautiniai šokiai užimtų deramą 
vietą Lietuvių Dienų programoje.
Tautiniams šokiams vadovauti ir 

juos pravesti mielai sutiko p. B. 
Lapšienė, kuri yra ir tautinių šo
kių seniūnė prie Krašto Kultūros 
Tarybos. Iš savo pusės Ji jau yra 
užahgažavus aktyviausiai besireiš
kiančius tautinių šokių vadovus,

kurie jau intensyviai dirba su sa
vo grupėmis besiruošdami Lietuvių 
Dienoms. Džiugu konstatuoti, kad 
jaunimas su entuziazmu dirba ir 
mums belieka tik jų darbą pa
remti savo gausiu atsilankymu jų 
pasirodymuose.

Visi, kurie ruošiamės Lietuvių 
Dienoms vykti į Adelaidę, jau da
bar turime savo laiką taip sutvar
kyti, kad jaunimo pasirodymai ne
būtų užmiršti.

Pats didžiausias tautinių šokių 
pasirodymas įvyks gruodžio 27 d. 
3 vai. p.p. Lietuvių Dienų atida
ryme, kartu su sporto šventės ati
darymu. čia matysime sportuojan
čio jaunimo ir tautinių šokių šo
kėjų paradą ir reikia manyti, kad 
tai bus pati spalvingiausią diena 
iš visų Lietuvių Dienų Adelaidė
je. Jungtinis Australijos tautinių 
šokių ansamblis čia išpildys kartu 
5 šokius.
Kitas nemažiau svarbus jaunimo 
pasirodymo momentas Lietuvių 
Dienose, bus jaunimo koncertas. Jį 
suorganizuoti yra pakviesta sol. G. 
Vasiliauskienė, kuri iš savo pusės 
jau yra užverbavusi dauigausiai 
besireiškiančius jaunimo vadovus

Ilgametę “Aušros” Tunto skaučių vadovę 
ps. RAMUNĘ ZINKUTĘ 

ir
MICHAEL R. COBB, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir saulėtos 
ateities linki

"Aušros” Tuntas

janimą ruošia p. Statkuvienė tal
kininkaujant p. Karaziijenei. Ade
laidės jaunimu rūpinasi p. Vasi
liauskienė talkinama eilės bendra
darbių.

Kaip teko patirti, šis jaunimo 
koncertas savo apimtimi ir for
ma bus pirmas tokios rūšies Aus
tralijoje. Čia buvo atsisakyta nuo 
tradicinės, jau virtusios šabloniš
ka, programos, kur jaunimas indi
vidualiai pasirodydavo ar kaip 
instrumentalistas ar kaip dainos ir 
žodžio meno reiškėjas. Dabar ats
kiros kolonijos pasirodys kolekty
viai. Kiekviena iš jų ruošia po 
atskirą scenos vaizdelį, kur bus 
įjungta ir daina, ir šokis, ir vai
dyba. Tokių vaizdelių pynė ir su
darys jaunimo koncerto programą. 
Tai nebus talentų vakaras, kaip 
iki šiol būdavo. Užtat gali atsitik
ti, kad vienas kitas jaunuolis, kad 
ir jau pažengęs vienoj ar kitoj 
meno šakoj, gali nepatekti pro
gramom Jeigu tai įvyktų, tai ne 
dėlto, kad jo sugebėjimai nebuvo 
įvertinti, o todėl, kad neįmanoma 
2 vai. programon sudėti visus 
Australijos jaunuosius meninin
kus. Tiek jaunimo koncerto vado
vė, tiek jos talkininkai dėjo paetan 
gas, kad daugiau pažengusieji vi
si pakliūtų programon.

Čia tenka tik palinkėti, kad jau
nimo koncerto rengėjai ir koncer
to programos dalyviai šiame kil
niame darbe nepritrūktų energi
jos, o mes žiūrovai gausiu atsi
lankymu išreikšime savo dėkingu
mą.

J.V.

vieną kartą, ir už tat kilo visokių kalbų.
Bendrai amerikiečiai šiandien jau beveik pamiršo rinkimus, 

kurie šįmet ne vienam įvarė baimės. O tos baimės atsirado daug, 
kai prezidentiniais kandidatais tapo net trys varžovai Nixon, 
Humphrey ir Wallaoe. Pastarasis, nors ir neturėjo jokios gali
mybės laimėti, bet galėjo sujaukti visą rinkiminę sistemą ir pre
zidento rinkimus galėjo nugrūsti į atstovų rūmus, kur laimėtojas 
būtų buvęs neaiškus.

Dabar amerikiečiai lengviau atsiduso ir su nepaprastu dėmesiu 
seka Nixono pirmuosius žingsnius. Jo gi žingsniai turi būti labai 
atsargūs. Visų pirma Nixonas rinkimus laimėjo nepaprastai ma
ža persvara ir jaučia, kad ne visi amerikiečiai juo pasitiki. Antra, 
Nixonas gauna nepaprastą “kraitį” iš Johnsono. Tai Vietnamo 
karas. Karą Vietname Nixonas prižadėjo sutvarkyti, bet kokiu 
būdu, tai niekam neaišku. Trečias, Nixonas krašto viduje skelb
damas miestuose “law and order” įvedimą daugeliu atvejų užrūs
tino ne tik negrus, bet ir portorikiečius ir meksikiečius. Ir čia 
Nixonas turės parodyti daug kantrybės ir supratimo, kol aplam- 
dys maištaujančius. Ketvirta, Nixonas su rūpesčiu turi žvelgti ir 
į Europą. Ten Čekoslovakijos klausimas, sergąs prancūzų frankas, 
artimųjų Rytų neramumai. Visa tai Nixonas atras vos tik įžen
gęs į Baltuosius Rūmus.

Tačiau kaip ten bebūtų, šis kraštas pasiilgo naujo preziden
to. Tai aiškiai byloja ir Humphrey pralaimėjimas. Turime atsimin
ti, kad Humphrey rinkimuose atstovavo senąją administraciją ir 
pritarė Johnsono vedamai politikai. Už jį paduotieji 43% balsų 
nebuvo dauguma. Vadinasi, Amerika šiandieninės administraci
jos vedama politika nebuvo patenkinta ir nori naujo kelio, naujos 
krypties. Kokia kryptimi pasuks Nixonas dabar dar tik tegalime, 
spėlioti. Viena aišku: jis bandys sutramdyti Vietnamo karą, ir 
jei žodį tesės, atstatyti miestuose tvarką.

Tam tikra prasme Nixono išrinkimu džiaugiasi ir lietuviai. 
Visų pirma yra nuomonių, ypatingai mūsų vyresniųjų tarpe, jog 
Nixonas yra daug griežtesnis antikomunistas. Nepaslaptis, kad lie
tuviai Humphrey bijojo. Bijojo dėl jo daromų nuolaidų liberalams.

Lietuviams, bent taip atrodo, bus lengviau prieiti prie Nixo
no. Ir tai tik Čikagos lietuvių dėka. Kaip žinome, čia lietuviai 
respublikonai turi įsigiję simpatijų ir net pilietinio svorio respubli
konų tarpe. Jų ryšys su išrinktuoju Illinois valstijos gubernato
rium Ogilvie yra gana tamprus. Be to, artimai bendraujama ir su 
abiem Illinois senatoriais — Dirksen ir Percy. Ypatingai mūsų 
reikalus supranta ir yra mums palankus Percy, kuris turi daug įta
kos ir Baltuosiuose Rūmuose. Vadinasi, su Nixono išrinkimu 
ir lietuviai nebus visiškai šaltai atstumti iš Washingtono. Jei lig 
šiol turėjome tenkintis tik pasimatymais su įvairiais antraeiliais 
raštinių vedėjais, tai dabar, atrodo, ir Washingtone prasivers pla
čiau durys ir bent kiek įtakingesni asmenys išklausys mūsų skun
dų ir prašymų. O tai jau gera pradžia.

APIE
“DAINOS” CHORAS — 

SPAUDOS RĖMĖJAS
Nekalbant apie pavienius skai

tytojus visos mūsų bendruomenėje 
veikiančios organizacijos plačiai 
naudojasi Mūsų Pastogės skiltimis 
skelbdamos savo pranešimus, pa
rengimus, savo veiklos aprašymus 
ir tt. Tačiau retai kuri pagalvoja, 
kad naudojantis nemokamais pa
tarnavimais vis tik reikėtų bent 
kartas nuo karto ir paremti. Tie
sa, per metus susidaro per eilę 
organizacijų ir pluoštelis skelbi
mų, kurie ir sudaro gražią Mūsų 
Pastogei paramą. Bet tų skelbimų 
ne visos organizacijos duoda, o ir 
davusios kai kurios metais užvilki
na atsilyginimą.

Čia norėtųsi kaip pavyzdį prista
tyti Sydnėjaus Lietuvių “Dainos” 
chorą, kuris laikytinas tikru mū
sų spaudos rėmėju. Vien tik šiais 
metais už įvairius patarnavimus 
“Dainos” choras Mūsų Pastogei 
įmokėjo virš 150 dolerių. Tai ypač 
didelė suma ir dar iš tokio vie
neto, kuris nuolat tarnauja visai 
visuomenei, jokių aukų visuomenė
je nerenka, o savo egzistenciją pa
laiko vien tik choristų besąlyginiu 
pasiaukojimu. Jeigu taip visos mū
sų organizacijos įvertintų spaudos

LIETUVIŲ DIENOSE

TREMTINIO KELIAS
Jeigu mane, kaip savo valščių skaidres, kurios mums perstata 

aukštinantį adelaidiškį koks nors pasitraukimą iš Lietuvos, karo 
svečias iš Sydnėjaus ar Melbour- audras, nešančias sunaikinimą, 
no paklaus, ką gi Lietuvių Die- skurdą ir mirtį, perstata tremti- 
noms savita gali pasiūlyti Ade- nio likimą ir naujo gyvenimo ieš- 
laidė, aš jam neabejodamas nu- kojimą bei kūrimą.
rodysiu mažai kur reklamuotą Artimiausiu V. Vosyliaus talki- 
skaidrių montažą Tremtinio Ke- ninku šiame darbe buvo režisie- 
lias. Tai originalus ypatingai rius Jonas Neverauskas. Jis gel- 
veiklaus adelaidiškio V. Vosyliaus bėjo skjaidrŠų su^tatinėjime, jųj 
kūrinys, vaizduoją lietuvio trem- atrinkime. Ir ta pagelba visam 
ties kelią kuris prasidėjo aplei- darbui įpūtė prasmingos gyvybės, 
džiant gimtuosius kraštus ir atsi- atskiras skaidres suliejo į vienti- 
rėmė j Australijos krantus, pa- są kūrinį, atitinkantį jam stato- 
likdamas pėdsakus įkaitintam jos mus reikalavimus. Jis, pagaliau, 
smėlyje. prie vaizdo pridėjo gyvą ir jautrų

V. Vosylius kruopščiai surinko lietuvišką žodį, kuris neatskiria-

mai susilieja tiek su šiurpiais, tiek 
su raminančiais vaizdais ar įpras
mintais spalvų žaidimais.

Vaizdais sukurtą Tremtinio Ke
lią nuo pradžios iki galo lydi ne 
tik J. Neverausko juostelėje įkal
bėtas žodis, bet ir atitinkamai, rei
kia pasakyti ir gana skoningai, 
atrinkta muzika. Čia jau savo pa
tyrimą parodė P. Grigonis, o spe
cialią apšvietimo aparatūrą pa
gamino elektros inžinierius A. 
Galatiltis.

Tremtinio Kelias padarė tikrai 
didelį įspūdį jį mačiusiems ade- 
laidiškiams. Nėra abejonės, kad 
juo gėrėtis ir iš kitur Adelaidėn 
atvykę lietuviai. Lietuvių Dienų 
proga Tremtinio Kelias bus rodo
mas Lietuvių Katalikų Centre 
gruodžio 31 d. 2 vai. popiet.

L-s.

MUS
svarbą ir ją palaikytų, tai dar il
gai nereikėtų mūsų spaudai jaus
ti materialinių sunkumų.

Linkėdami geriausios sėkmės 
“Dainos” chorui ir jo vadovybei 
už suteiktą paramą reiškiame gi
lią padėką.

Mūsų Pastogės Redakcija

SPAUDOJE
Bostone (JAV) leidžiamas sa

vaitraštis “Keleivis” atpasakoja iš 
Mūsų Pastogės Australijos lietu
vių pageidavimus siekiant glau
desnio bendravimo su kitomis, ypač 
Amerikos lietuvių bendruomenė
mis. Kalbama, kaip grįžęs iš Ame

rikos p. V. Dumčius kelia mintį 
pasikviesti iš JAV lietuvių solistų 
koncertams. Užbaigdamas straips
nį “Keleivis” taip rašo:

“Mes manome, kad Australijos 
lietuviams turėtų būti skirta ne
mažiau dėmesio kaip dabar ski
riama Pietų Amerikos tautiečiams. 
Reikėtų sudaryti sąlygas, kad juos 
galėtų aplankyti net ir visa ra
šytojų grupė, kuri pastaruoju me
tu taip sėkmingai su dailiuoju 
žodžiu apkeliavo visas didžiąsias 
JAV ir Kanadoj nuo Atlanto iki 
Pacifiko lietuvių kolonijas. Juk gy
vas kūrėjų žodis netarpiškai skel
biamas klausytojams tikrai nėra 
menkesnė lietuvybės žadinimo prie
monė, negu daina ar krepšininkų 
rungtynės. Jeigu Australijos lie
tuviai tokiems didesnio masto ren
giniams finansiniai nepajėgūs, tai 
PLB valdybos reikalas rasti ati
tinkamos paramos jiems pagelbė
ti. Derėtų prisiminti, kad iš mū
sų surenkamas doleris nėra skir
tas tik šiuo turtu pasigėrėti. Jis 
turi būti paverstas kultūriniu ar 
politiniu veiksmu tarnaujančiu lie
tuvybės gyvybei pratęsti kuo pla
čiausioj apimty”.

— ★ —
Amerikoje plačiai buvo paminė

ta pirmojo Lietuvos istoriko Sima- 
no Daukanto 175 metų sukaktis. 
Šis didysis lietuvis, vyskupo Va
lančiaus bendralaikis ir net arti
mas bičiulis gimė prieš 175 metus 
(1793 m. spalio 28 d.) Žemaiti
joje.

PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei Onutei Kazokaitienei — Mičiulytei 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jai pareikšdami pasku
tinę pagarbą dalyvavo jos laidotuvėse, palydėjo į amžinojo poil
sio vietą. Dėkojame už jautrius paguodos žodžius ir už parodytą 
palankumą.

Duktė Gražina ir sūnus Kęstutis

LIETUVIŲ DIENOS ADELAIDĖJE
(L.D. Prezidiumo Informacija)

GRUODŽIO 26 D.
8.00 vai. v. Jubiliejinių Metų Meno parodos uždaras apžiū

rėjimas (vien lietuviams): 91 Melbourne St., North Adelaide Robert 
Bolton Gallery.

GRUODŽIO 27 D.
11.00 vai. ryto sportininkų pamaldos šv. Kazimiero Koply

čioje. Gieda Adelaidės vyrų oktetas “Klajūnai”;
3.00 v. p.p. Lietuvių Dienų ir Sporto šventės Atidarymo iš

kilmės. Tuoj po iškilmingo atidarymo jungtiniai tautiniai šokiai 
ir pirmos rungtynės Forestville Stadione.

Dalyvauja visi sporto klubai ir tautinių šokių grupės;
7.00 vai. v. Australia Hall (Angas St., Adelaide) Literatūros 

ir Dainos Vakaras. Dalyvauja rašytojai M. Malakūnienė, J. Mikš- 
tas, V. Kazokas ir Pulgis Andriušis, solistai G. Kalpokas, N. Ma
siulytė ir G. Vasiliauskienė; Lithuania choras, diriguojamas V. 
Šimkaus, čia stato B. Budriūno kantatą “Tėviškės Namai”.

GRUODŽIO 28 D.
7.00 vai. vakaro Adelaide Town Hall Dainų Šventė. Daly

vauja 7 chorai, per 250 dainininkų. Pirmoj daly pavieniai chorai, 
antroj — jungtiniai moterų, vyrų ir mišrūs chorai.

GRUODŽIO 29 D.
11.00 vai. ryto iškilmingos Lietuvių Dienų pamaldos Lietu

vių Katalikų Centro didžiojoj salėj. Gieda Sydnėjaus “Daina” ir 
Adelaidės “Lithuania”;

7.30 vakare Australia Hall Teatro spektaklis. Adelaidės Vai
dila stato Ciurlionies poemą “Vaivą”.

GRUODŽIO 30 D.
7.30 vai. v. Australia Hall Jaunimo Koncertas: trys žodžio 

dainos ir šokio pynės, kurias paruošė Adelaidės, Melbourne ir 
Sydnėjaus jaunimas. Atskiri jaunuoliai menininkai reprezentuoja 
Geelongą, Hobartą, Perthą.

GRUODŽIO 31 D.
2.00 vai. p.p. Katalikų Centro II-jo aukšto salėj, kur vyks

ta Foto Paroda, organizuojama Skaidrių Popietė. Pirmoj daly 
Lietuvių kultūrinis gyvenimas, antroj montažas “Tremtinio ke
lias”.

7.30 vai. vakare Centenial Hall (Wayville.) prasideda bendras 
Naujųjų Metų Sutikimo Balius.

Laisvu nuo bendrųjų parengimų laiku, Lietuvių Dienų da
lyviai prašomi lankyti:

1. Jubiliejinių Metų Meno parodą aukščiau nurodytoj Gale
rijoj. Parodoj išstatyti 15-kos lietuvių dailininkų kūriniai. Tai re
kordinis vienon krūvon sutelktų lietuvių menininkų skaičius: pa
roda truks iki sausio 6 d.

2. Foto paroda Lietuvių Katalikų Centre. Ten pat yra su
organizuota ir jaunimo rankdarbių paroda.

3. Lietuvių Muziejų-Archyvą — vienintėlę šios rūšies kul
tūrinę instituciją, esančią Lietuvių Namuose. Muziejus atidarytas 
gruodžio 27,28 ir 30 dienomis nuo 10.00 ryto iki 5.00 v. p.p.; 
gruodžio 29 d. nuo 1.00 v. iki 5.00 v. p.p. ir gruodžio 31 d. nuo 
11.00 v. ryto iki 3.00 v. popiet. Tuo pačiu laiku Lietuvių Namuo
se galima bus apžiūrėti lietuviškų knygų parodą ir skautinio gy
venimo parodą, skautams švenčiant savo auksinį jubiliejų.

Sporto varžybos vyks visas penkias dienas nuo ryto iki vakaro. 
Krepšinis ir orinis bus Forestville stadione.

Pagal atskiras programas vyksta A.L.B. Krašto Tarybos su
važiavimas (28-30 d.d. Lietuvių Namuose) ir Australijos Lietu
vių Studentų suvažiavimas (Lietuvių Katalikų Centre).
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/PORTALE
KOVO KLUBE

KOVAS — CANTERBURY — 
BANKSTOWN 58-37

Vyrai krepšininkai daro gerą 
pažangą. Šį kartą nugalėta stipri 
australų komanda. Sėkmingiausią 
dieną turėjo krepšinio sekcijos va
dovas G. Sauka.

Komandą sudarė: D. Atkinson 5, 
G. Grudzinskas 11, St. Lukoševi
čius 16, M. Mikalauskas 12, J. 
Liutikas 6 ir G. Sauka 8. 
KOVAS — SCARBOROUGH PK.

36-32

Moterų krepšinio komanda šiuo 
metu neturi trenerio, bet pačios 
merginos gerai tvarkėsi ir laimė
jo. Pirmas puslaikis buvo pralai
mėtas 20-21. Antrame puslaikyje 
labai gerai sužaidė nauja koman
dos žaidėja D. Genytė.

Taškus pelnė: A. Kraucevičienė 
12, L. Čelkytė-Cook, Gr. Meškaus- 
kaitė-Newman 11, I. Kviecinskie- 
nė 2, B. Monk 3 ir D. Genytė 0.

•
Sportininkai ir vadovai, vyks

tantieji traukiniu j Sporto Šven
tę Adelaidėje, išvyksta gruodžio 
25 d. 7.45 vai. iš ryto iš Central 
Stoties.

Sporto mėgėjus kviečiame at
vykti j stotj atsisveikinti su “Ko
vo” sportininkais. Bendras vyks
tančių sportininkų ir vadovų j 
Sporto Šventę skaičius yra 44. 
Sporto klubą atstovaus sporto klu
bų atstovų suvažiavime klubo 
pirmininkas V. Augustinavičius 
talkininkaujant v-bos nariams: H. 
Stošiui, P. Kviecinskui ir K. Kra- 
pauskui.

V.A.
*

Vyrų krepšinio komanda, žaisda
ma nepilname sąstate pralaimėjo 
prieš Eastern Suburbs 50-33. Ne 
kiek geriau sekėsi ir moterims. Ne
turėdamos savo tarpe kapitonės 
S. Motiejūnaitės pralaimėjo rung
tynes. 43-21.

*
Populiarus šachmat. V. Koežniaus- 
kas laimėjo šių metų Sydn. lietu
vių šachmatų tur-ą iš dvylikos par
tijų laimėjęs aštuonias tris sužai- 
dęs lygiomis ir tik vieną pralai
mėjęs V. Augustinavičiui.

Antrą vietą išsikovojoJ. Dam
brauskas tik pusę taško atslikęs 
nuo V. Keženiausko, laimėjęs aš
tuonias dvi sužaidęs lygiomis ir 
dvi pralaimėjęs V. Augustinavi
čiui ir J. Jenčiui. Trečioji vieta 
atiteko V. Augustinavičiui su še
šiomis laimėtomis partijomis, ke
turiomis lygiosiomis ir dvi pra
laimėtos. J. Dambrauskui ir P. 
Grosui.

Ketvirtoje vietoje P. Grosas, 
penktoje J. Jenčius, šeštoje J. 
Karpavičius ir septintoje J. Ka
počius.

ŠOKIŲ VAKARAS
Klubo surengtas šokių vakaras

— B.B.Q. buvo labai sėkmingas. 
Dalyvavo labai didelis skaičius 
jaunimo. Visi buvo geroje nuotai
koje.

Petras Ropė, Algiui Plūkui pa- 
lydnt pianinu sudainavo 4 roman- 
sines dainas. “Vandens Leliją”
— muz. K. Kavecko, žodž. V. Rim
kevičiaus; “Mano Kregždutę”; 
“Lauksiu tavęs ateinant” — 
komp. A. Raudonikio, žodž. J. 
Lapašinsko ir pabaigai “Susitikt 
tave norėčiau — muz. K. Kavec
ko, žodž. V. Spudo.

Jaunimas ir senimas P. Ropės 
dainomis buvo tiesiog sužavėti.

Nepaprastą pasisekimą turėjo 
ir A. Pluko vadovaujamos jaunų 
dainininkių TRIO, (D. Dulinskai- 
tė, G. Zigaitytė, Z. Belkutė). Su- 
dainuodamos tris dainas. “Tėvų 
nameliai", “Iš rytų šalelės” ir 
“Kurteliai sulojo”.

Antano Laukaičio gardūs keps
niai pagaminti ant B.B.Q. ugnies

GEELONGO
STALO TENISAS 

GEELONGE
Po ilgos kovos ir gero prakaita

vimo Geriongo naujai {steigtos te
niso sekcijos nariai užbaigė sezoną. 
“C” grupėje mušėsi: A. Ceraka- 
vičius, Ray Deckys, R. Deckytė, T. 
Jakubauskas, V. Obeliūnas, V. 
Vaičekauskaitė, V. V. Vaičekaus
kas. Pirmą vietą išsikovojo R. 
Deckytė (Auksinis medaliai, o 
antra vieta atiteko V. Obeliūnui 
(sidabrinis medalis). “D” grupėje 
varžėsi: K. Bindokas, A. Deckie- 
nė, V. Jarinkevičius, K. Kyman
tas, Al. Kymantas, V. Povilaitis 
ir R. Vaičekauskaitė. Pirmon vie
ton iškilo Kęstas Kymantas (auksi
nis medalis), o antrą vietą išsi
kovojo Rita Vaičekauskaitė (Sida
brinis medalis).

Stalo tenisas Geelonge prigijo 
ne tik jaunimo, bet ir vyresniųjų 
tarpe, kurie miklumo atžvilgiu ne
pasiduoda tiem jaunuoliam.

Neužilgo atidarysime naują se
zoną; sekite spaudą dėl datos.

Kas su jaunimu — jaunas išsi
laiko!

GEELONGO “VYTIES” 
SPORTO KLUBO BALIUS
Lapkričio 30 d. įvyko šiais me

tais paskutinis Lietuvių Namuose 
balius, kurį suruošė Vyties Valdy
ba. Balių turime skaityti labai pa
sisekusiu, ne tik finansiniai, bet ir 
nuotaika.

numalšino daugelio alkį. Klubo ka
sa praturtėjo dar vienu pusšim
čiu dolerių.

Valdyba širdingai dėkoja vi
siems prisidėjusiems prie vakaro 
programos išpildymo. Ant. Lau
kaičiui už B.B.Q. maisto pagami
nimą, M. Crikienei už dovanotą 
maistą bufetui ir už talkininkavi
mą. A. Lelešiui už visokeriopą pa
galbą.

Kartu ir visiems vakaro sve
čiams už dalyvavimą klubo paren
gime.

Dar aukų gauta iš: V. Račiūno 
$3.00, A. Vaserio $3.00 ir iŠ A. 
Stravinsko pakartotinai $2.00.

Aukotojams širdingas ačiū.
“Kovas”

VYTIES KLUBE
Salės papuošimas nors ir nebuvo 

iš kito pasaulio, bet gan įspūdin
gas. Palubėje kabojo tinklai pri
krauti balionų, kurie vėliau pa
leisti, o vidury didelis kamuolys 
su užrašu “Vytis”. Tas kamuolys 
visą vakarą aplinkui sukosi; tai 
įtaisymas sportininko R. Deckio.

Meninę programą išpildė p. R. 
Zenkevičiaus sportininkų grupė, 
sudainuodami aštuonias vakarui 
pritaikytas daineles.

Tą patį vakarą įteiktos trofė
jus Vyties moterų tinklinio koman 
dai laimėjusiai žiemos pirmeny
bes; komandą sudarė I. Skėrytė- 
kapitonė, R. Zenkevičienė, S. Lip- 
šienė, N. Wolf-Bratanavičiūtė, G. 
Valaitienė, R. Starinskienė, Lily 
Luckaitė ir Lucija Luckaitė.

Pirmą kartą buvo įteiktos tro- 
fėjos ir mūsų jauniem stalo teni
sininkam. Stalo teniso laimėtojai: 
auksinio medalio laimėtojai Ky
mantas ir R. Deckytė, sidabrinio 
medalio laimėtojai R. Vaičekaus
kaitė ir V. Obeliūnas.

Malonu matyti kad, dėka sekci
jos vadovo, stalo teniso sekcija 
vėl atgyja.

Visą baliaus programą sumanin
gai pravedė pats sporto klubo pir
mininkas p. J. Deckys; ta proga 
pasveikindamas svečius, sportinin
kus ir jų tėvelius. K.S.

GEELONGO “VYTIES 
IŠVYKA I MORWELL

Lapkričio 23 d. Vyties sporti
ninkai ir sportininkės sėdo į maši
nas ir pasuko į Morwell sužaisti 
draugiškų prieš tai sutartų krep
šinio rungtynių su Morwell ir 
Yallourn krepšinio komandomis. 
Nuvyko visos keturios komandos: 
moterų, mergaičių, vyrų ir berniu
kų.

Sužaista aštuonios rungtynės, 
visos Vyties naudai:

1. Vytis moterys — Morwell 38- 
21. Taškai: E. Buckytė 12, R. Sta
rinskienė 12, N. Wolf-Bratanavi- 
čiūtė 4, L. Luckaitė 4, R. Vaiče
kauskaitė 2, Lily Luckaitė 2, V. 
Manikauskaitė 2.

2. Vytis vyrai — Morwell 41-37. 
Taškai: J. Obeliūnas 14, V. čera- 
kavičius 12, A. čerakavičius 12, 
S. Šutas 2, P. Obeliūnas 1.

3. Vytis mergaitės — Morwell

Šventines dovanos
GERIAUSIA ŠVENČIŲ DOVANA LIETUVIŠKA KNYGA

LIETUVA, MANO TĖVŲ ŽEMĖ, VI. Vijeildo ....................  $6.80
SMETONA, Merkelio (monografija) 740 psl. ........................ 10.80
PALIK AŠARAS MASKVOJE, Armonienės ...........................  2.70
SĄMOKSLAS, Volerto premijuotas romanas 8.15
Nepriklausomybės saulėje, Vaitkaus I ir II d. po ....................  1.60
PRISIKĖLIMAS, A. Rūtos romanas ......................   1.60
AUKSINIAI RAGELIAI, P. Naujokaičio lyrika ....................  1.80
34 EILĖRAŠČIAI, V. Šlaito ................................................... 1.35
TU ESI MANO ŽEMĖ, D. Sadūnaitės eilėraščiai ............1.35
PARTIZANŲ AKYS, Parojaus eilėraščiai ............................... 1.80
TIMELES LITHUANIA, NOREM ............................................. 3.60
LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW, B. Armonas 3.60
VILNIUS IN THE LIFE OF LITHUANIA, Dr. Šapoka 2.00 
THE SONATA OF ICARUS, J. Gliaudą ..................................  4.50
LITHUANIAN NATIONAL REVOLT OF 1941 3.60
INTRODUCTION TO MODERN LITHUAIAN, trijų prof......... 6.80
ir daugel kitų romanų, atsiminimų bei kitokių knygų.

PLOKŠTELĖS: 
BALTIJOS VĖJELIS mono 5.25, stereo 5.75
LITHUANIAN INDEPENDENCE stereo ............................... 5.75
FAVORITE LITHUANIAN HYMNS stereo ............................... 5.75
STASYS BARAS stereo ............................................................... 800
LIETUVIŲ KANKLĖS ............................................................... 5.25
DVI MAMYTĖS IR DVI DUKRELĖS mono 5.25

stero ...........................  5.75
ir daugelis kitų plokštelių, Vakaruose išleistų.

“TĖVYNĖS GARSŲ” knygų ir plokštelių centras Melbourne 
parūpina visokiom kalbom knygų apie Lietuvą.

Raštu užsakoma: A. KRAUSAS, 4 GRANDVIEW AVE.,
MARIBYRNONG, VIC. 3032

Kas toji “Talka”?
24-7. Taškai: Lily Luckaitė 11, 
A. Bungardaitė 9, L. Luckaitė 2, 
L. Volodkaitė 2.

4. Vytis berniukai — Yalourn 
42-36. Taškai: P. Obeliūnas 12,

KA REIKĖTŲ ŽINOTI APIE TALKA

Pirmoji ir vienintelė Australijo
je Lietuvių Kooperatinė kredito 
draugija “Talka” Melbourne jau 
turėjo kuklią 7 metų sukakti- Su
vesta pastarųjų metų veiklos apys
kaita buvo patiekta visuotinam na
rių susirinkimui. Kadangi “Tal-

Toronte. Kai kurios jų turi virš 
1000 narių ir darydamos milijoni
nes apyvartas duoda dešimtimis 
tūkstančių dolerių pelno, kurio ne
maža dalis skiriama bendriesiems 
Kanados lietuvių kultūriniams rei
kalams.

ima indėlius, mokėdama 4i% pa
lūkanų, ty. didesnį nei australiš
ki bankai; b) duoda paskolas iki 
$3000 jas grąžinant sutartais ter
minais ir sumomis. Už paskolas 
imama 8% palūkanų, apskaičiuo
jant kas 3 mėn. pirmyn už likusią

A. Vasils 8, G. Kymantas 6, R. 
Gvildys 1.

5. Vytis moterys — Yallourn 
43-25. Taškai: R. Starinskienė 21, 
N. Wolf-Bratanavičiūtė 11, E. 
Buckytė 7, Lily Luckaitė 4.

9. Vytis vyrai — Yallourn 56- 
42. Taškai: A. čerakavičius 20, V. 
čerakavičius 17, J. Obeliūnas 8,

P. Obeliūnas 4, S. Šutas 3, K. Sta- 
rinskas 2, A. Vasils 2.

7. Vytis mergaitės — Yallourn 
31-8. Taškai Lily Luckus 11, R. 
Vaičekauskaitė 8, L. Valodkaitė 7, 
A. Bungardaitė 4, Lucija Luckai
tė 1.

8. Vytis berniukai — Morwell 
44-28. Taškai J. Obeliūnas 16, G. 
Kymantas 8, A. Vasils 8, P. Ja
kaitis 6, P. Obeliūnas 4.

•
Vyties sportininkai ir Valdyba 

reiškia didelę padėką visiems Mor
well ir apylinkės lietuviam už da
lyvavimą visose rungtynėse ir pa
laikymą šūkiais ir plojimais.

Po žaidynių visi sportininkai ir 
sportininkės buvo pakviesti pasi
likti Morwell minėjime — baliuje, 
kuriame pusė ir pasiliko. Sugrį
žę pasakojo kad jie buvo priimti 
ir vaišinami kaip karaliai.

Nuoširdžiai dėkojam ponams So- 
daičiams už parūpinimą nakvynių. 
Ne tik, kad mūsų sportininkai bu
vo mielai priimti, bet sugrįžę dar 
perdavė Valdybai šešiolika (16) 
dolerių, tai auka ponų Lekniaus, 
Sodaičių, Prusinskų ir Petniūnų. 
Už šią dovaną Vyties Valdyba 
(ypatingai iždininkas) reiškia šir
dingą sportišką ačiū.

Šią iškylą skaitom vieną iš ge
riausių ne tik krepšinio laimėji
mais, bet ir susipažinimo atveju 
su vietove ir jos gyventojais lie
tuviais ir australais.

K. Starinskas

RAŠINIO KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinė Sekcija šiais Lietu
vos Laisvės Kovos Metais paskel
bė savaitgalio mokyklų mokiniams 
rašinio konkursą tema “Ką aš ti
nau apie Lietuvą”. Gauta iš viso 
106 rašiniai iš penkių mokyklų. 
Rašinio konkurso komisiją suda
rė Lituanistikos Sekcijos nariai: 
pirm. A. Krausas, nariai p-lė I. 
Didžytė ir p. A. Šeikis. Jau raši
niai patikrinti, paskirtos premi
jos, lietuviškos knygos bei daili
ninkų darbų aplankai.

Laimėjo premijas šių mokyklų, 
šių skyrių mokiniai: ALB Ade- 
bildės Savaitgalio Mokyklos 2 sky
riaus mokinys Povilas Vasiliaus
kas antrą vietą, 6 skyriaus mokinė 
Audrė Bielskytė antrą vietą, 7 sk. 
mok. Dalia Bielskytė pirmą vie
tą, 8 sk. mok. Liuda Stalbaitė 
pirmą vietą.

Šv. Kazimiero Adelaidės Savait
galio Mokyklos I sk. mok. Siety
nas Kubilius laimėjo pirmą vie
tą, 2 sk. mok. Saulius Kubilius 
pirmą vietą, 3 sk. mok. Edis Ju
cius antrą vietą, 5 sk. mok. Vik
toras Vitkūnas antrą vietą.

Melbourne Parapijos Savaitgalio 
Mokyklos 4 sk. mok. Juozas Pet
raitis laimėjo pirmą vietą, 5 sk. 
mok. Dalia Muceniekaitė pirmą

ka” yra lietuvių draugija, tai 
verta, kad ir plačioji lietuvių vi
suomenė daugiau žinotų apie ją, 
ty. kas yra “Talka”, ko ji sie
kia, kokią naudą teikia tautie
čiams ir lietuvių bendruomenei.
Žinome, kad prieš 124 metus 
(1844) 28 anglų tekstilės darbinin
kai Ročdriyje (RochdaI) įkūrė pir
mąją kooperatinę bendrovę, kad 
palengvinus ano meto nelengvą 
savo gyvenimą, t.y., kad patys su
dėję mažas pinigines sumas iš
spręstų materialinus savo reika
lus. Ši Kooperatinė įdėja buvo tiek 
reikšminga ir patraukli, kad grei
tai plito ne tik Anglijoje, bet ir 
visame pasaulyje. Dabar įvairio
se kooperacinėse draugijose visa
me pasaulyje yra milijonai narių 
su milžiniškais kapitalais.

Lietuvoje kooperacinės draugi
jos irgi gražiai bujojo. Prisimin- 
kįme tik “Pieno Centrą, “Lietū
kį”, “Liną", Kooperacijos Banką, 
kooperatines vartotojų bendroves, 
Kooperatines smulkaus kredito 
draugijas ir kit Šios kooperaci
nės d-jos buvo didžiai reikšmingos 
Lietuvos ūkiniame gyvenime.

'Rusams komuinisitams okupuo
jant Lietuvą pasitraukę iš kraš
to tautiečiai pateko į naujas gy
venimo sąlygas. Reikėjo kurtis sve
timuose kraštuose. Kad palengvi
nus kūrimuosi sąlygas, kad tau
tiečių uždirbtas pinigas neštų di
desnę naudą saviesiems, pradėta 
organizuoti kooperatines d-jas. 
Ypač jos gražiai veikia Kanados 
lietuvių tarpe: Kredito d-ja “Li
tas” Montrealyje, “Parama” — To 
ronte, “Talka" — Hamiltone ir 
Prisikėlimo Parapijos kredito d-ja

Australijoje tik melbournišikiai 
sukruto ir įsteigtoji Kooperatinė 
Kredito d-ja “Talka" gali jau su 
tikra viltimi tarti, kad pasėtas 
kooperatinis grūdas lietuvių ben
druomenėje išaugs į gražų medį. 
Metai po metų jos narių skaičius 
auga, metai po metų indėlių sumos 
didėja, metai po metų “Talka” vis 
daugiau ir daugiau tautiečiams 
ateina pagalbon suteikdama pasko
lų. Šiuo metu “Talką” galime pa
vaizduoti šiais skaičiais (imant ap 
valiomis sumomis): narių skaičius 
— 220; pagrindinis kapitalas 
$5000. —; indėliai — $50.000; 
išduota paskolų $45.000; apyvar
ta $100.000.

Primintina tautiečiams, kad 
“Talka” tai mūsų pačių savišal
pos kooperatinė smulkaus kredito 
d-ja. Josios nariais gali būti visi 
lietuviai sulaukę 18 metų ir kita
taučiai sukūrę šeimas su lietuviais, 
įstoti nariu j “Talką” — reikia 
įsigyti bent vieną įnašą (sher) už 
$10. — ir įmokėti $2. — įstoja
mojo mokesčio. Galima turėti iki 
200 įnašų už $2.000 arba 1/5 da
lį visų draugijos narių turimų 
įnašų kartu.

Už įnašus mokamas dividendas 
iki 6%. įnašai, nariui išstojant, 
pilnai grąžinami arba “Talkos" 
valdybai sutikus, gali būti perleis
ti kitiems asmenims.

Vyriausias “Talkos” valdytojas 
yra jos narių susirinkimas. Kiek
vienas narys, nežiūrint kiek jis 
turėtų įnašų (sherų), turi tik vie
ną balsą, kurio perleisti kitam ne
galima.

“Talka” savo veikloje atlieka 
šias bankines operacijas: a) pri-

neišmokėtą paskolos sumą.
Paskolos duodamos asmeninės 

garantuojant 2 “Talkos” valdybai 
priimtiems asmenims arba pirmuo
ju mortgage už kurio sudarymą iš 
laidas apmoka paskolos gavėjas. 
Suteiktos žinios, prašant paskolos 
laikomos griežtoje paslaptyje.

Paskolos išduotos asmenims iki 
60 metų amžiaus yra apdraustos 
ir mirties atveju paskolą paden
gia draudimo įstiga, kas “Talkos” 
veikloje jau ne kartą yra atsitikę. 
Talka priima apsaugon įvairius 
tautiečių dokumentus (testamen
tus ir kit.).

Tenka atkreipti tautiečių dėme
sį, kad “Talka” yra registruota, 
kaip ir visi australų bankai, val
džios įstaigoje ir yra griežtoje jos 
priežiūroje. Jos veiklą revizuoja 
valdžios pripažintas ir registruo
tas kvalifikuotas revizorius. To
dėl “Talkoje” laikomi pinigai yra 
saugūs, kaip ir laikomi visuose 
kituose australiškuose bankuose.

Atkreiptinas dėmesys, kad indė
lį gali įdėti visi, ty. ir ne “Tal
kos” nariai, o taip pat ir lietu
viškos organizacijos. Tenka pasi
džiaugti kad dauguma organizaci
jų savo pinigus jau laiko “Talko
je".

Dabartinę “Talkos” valdybą su
daro: p.p. Povilas Baltutis — pir
mininkas, J. Kalnėnas, A. Mikaila, 
J. šniras ir B. Vanagas.

“Talkos” būstinė — Melbourne 
Lietuvių Namai, 50 Errol St, Nth. 
Melbourne. Budėjimo valandos šeš
tadieniais nuo 2 iki 4 vai. Kore
spondencija adresuojama: Lithu
anian Cooperarative Credit So
ciety “Talka” LTD Box 4051 G.P.

O. Melbourne. Kad palengvinus 
tautiečiams indėlius padėti “Tal
kon” daroma žygių įsteigti budė
jimą sekmadieniais po lietuviškų 
pamaldų parapijos salėje.

Tenka pabrėžti, kad “Talkos” 
veikimas žymiai pagyvėtų ir at
neštų didesnės naudos visai lietu
vių bendruomenei, jei tautiečiai, 
daugiau naudotųsi jos patarnavi
mais, kurie yra žymiai palankes
nių sąlygų nei australiškų ban
kų.

“Talka” kviečia visus tautiečius 
stoti josios nariais, o taip pat ska
tinti savo jaunimą pratintis tau
pyti, kurie sulaukę 18 metų ga
lės tapti pilnateisiais “Talkos” na
riais ir sulaukti iš jos dažnai rei
kalingų sau patarnavimų.

“Talka” kooperatinė kredito 
draugija. Kooperacinių draugijų 
veikimo pagrinde yra jos narių 
ska-čius. Todėl tautiečiai, kurie 
dar nesate nariais, ateikite į jos 
narių gretas ir ranka rankon vie
ni kitiems padėdami kurkime mū
sų ateitį.

Juk vienybėje galybė!

Rimas Vėtra

BALTIC STORES Ltd.

Dovanų siuntinius į Lietuvą su 
garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

LITUANUS
REIKALU

Jau pasirodė šių metų Lituanus 
pirmasis numeris. Tenka džiaug
tis, kad tiek redakcija, tiek ben
dradarbių skaičius sustiprintas ir 
šis labai reikšmingas mūsų akade
minio jaunimo leidžiamas žurna
las anglų kalba vėl pradės norma
liai eiti. Du užsilikę pernykščiai 
numeriai jau paruošti ir spausdi
nami. Taip pat paruoštas ir ati
duotas spaudai antrasis šių metų 
numeris. Baigiama rinkti mediža- 
ga ir dviem rudens ir žiemos lai
doms. šis žurnalas yra vieninte
lis kelias, kuriuo platesniu mastu 
pasiekiami svetimtaučiai. Be to, 
šuio žurnalu mes pristatome savo 
meną, kultūrą ir Lietuvai okupan
to daromą skriaudą. Kad šis dide
lės reikšmės leidinys galėtų gyvuo
ti, reikalinga pagelba ir iš Aus
tralijos. Ji netaip sunkiai sutei
kiama, jei mes didesnis skaičius 
užsiprenumeruosime Lituanus ar
ba užsakysime Australijos mokslo 
įstaigoms. Lituanus metinė prenu
merata 5 dol. Pavienis numeris 
kainuoja 1.25 dol. Prašau atsi
liepti iš N..W. pasiteiraujančio dėl 
Lituanus žurnalo ir atsiuntusio 
mano vardu 5 dol. Pasimetė adre
sas man išvykus Amerikon. Jau 
gautas žurnalas. Prašau atsiusti 
pakartotinai savo adresą. Norin
tieji užsiskyti šį žurnalą per ma
ne, prašau atsiųsti prenumeratos 
mokestį, mielai patarnausiu ir už
sakysiu žurnalą iLtusnus. Rašyti: 
A. Krausas, 4 Grandview Ave., 
Maribyrnong, Vic. 3032.

vietą, 6 sk. mok. Juozas Vaitie
kūnas pirmą vietą.

Dr. Vinco Kudirkos Geelonge 
Savaitgalio Mokyklos 4 sk. mok. 
Donatas Slavickas laimėjo pirmą 
vietą.

Lidcombės (Sydnėjaus) Savait
galio Mokyklos 3 sk. mok. Regi
na Laukaitytė laimėjo pirmą vie
tą.

Lėšas premijų dovanoms nu
pirkti suaukavo Melbourne orga
nizacijos ir asmenys, būtent: So
cialinės Globos Moterų dr-ja 40 
dol., Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-ja 20 dol., Lietuvių Studen
tų S-gos Melbourne skyrius 10 
dol. ir gimnazijos mokytoja p-lė 
Ieva Didžytė 10 dol. Visiems au
kavusiems Lituanistinė Sekcija 
nuoširdžiai dėkoja. Džiugu, kad 
lituanistinio švietimo pastangas 
remia nevien tėvai, mokytojai, 
bet ir kitos organizacijos. Tik v- 
sų sutelktinėmis jėgomis ir vienin
gu bendradarbiavimu įstengsime 
lietuviškumą išlaikyti gyvą mūsų 
priaaugančioje kartoje.

Antanas Krausas , 
ALB Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinės Sekcijos Vadovas

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
"MŪSŲ PASTOGĖS"

PRENUMERATOS ADRESU:
BOX 4558, G.P.O.,

SYDNEY, N.S.W.,2001
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Niukastelio liet, choras, vado

vaujamas S. Žuko gruodžio 5 d. 
A.B.C. radio studijoje sudainavo 
eilę Kalėdiniu giesmių. Dalis įdai
nuotų dainų bus perduotos per 
2. N.C. radio stotį gruodžio 18 d. 
(trečiadienį) 10 vai. 30 min. ir 
6 vai. 15 min. ponios M. Biggins 
vadovaujamoje “Spotlight” valan
dėlėje.

•
Gruodžio mėn. 8 d. Niukastelio 

liet. Apyl. Valdyba surengė sėk
mingų gegužinę. Oras pasitaikė 
puikus. Laiko paįvairinimui buvo 
pravestos sporto varžybos.

Plaukimo lenktynes moterų gru
pėje laimėjo — Vida Levickaitė, 
vyrų Romas Vilkas.

Bėgimų varžybų dalyviai buvo 
suskirstyti į amžiaus grupes. Vai
kų iki 10 metų amžiaus grupėje 
pirmieji atbėgo iš mergaičių — 
Diana Nekrošaitė, berniukų — Po
vilas Liūgą.

Tarp 10-15 m. amžiaus lenkty
nes laimėjo Liucija Nekrošaitė. 
Vyrų 15-25 m. amžiaus grupėje 
laimėjo Romas Vilkas, moterų — 
Loreta Ulonaitė.

25-40 m. amžiaus grupėje pirmi 
atbėgo: moterų grupėje — Emilija

Daugėlienė, vyrų — Jonas Vilkas.
Virvę traukė du kapitonai; p. 

Algis Ivinskis ir p. Juozas Levic
kas. Abu, išsirinkę didelius stip
rių vyrų būrius, vienas kitų ban
dė patraukti į savo pusę. Po ilgo
ko pasitampymo p. Algio Ivins
kio būrys nusitempė priešininkus 
savo valion.

Moterys; p. Bajelienės ir E. 
Daugėlienės vadovaujamos, taip 
pat bandė pertraukti virvę. Virvė 
spaudimų išlaikė, bet p. Bajelienės 
moterų būrys turėjo pasiduoti p. 
E. Daugėlienės stipruolėms.

Varžyboms teisėjamo S. Žukas.
Sportiškoms lenktynėms pasibai

gus, lietuviškos sutartinės ilgai liū
liavo ant Lake Macquarie ežero 
bangų.

Šnekutis

MELBOURNE
PAGILINA STUDIJAS

Prieš metus išvykęs su šeima 
inž. Arvydas Krausas Kanadon ne
blogai įsikūrė. Darbų gavo Calgary 
Universitete, labarotorijos vedėjo 
pareigose. Vakarais tame pačiame 
universitete pagilina savo studij
as. Tiek darbu, tiek studijomis

SYDNEY
“DAINA’’ PRAKAITUOJA

Prieš šventes Dainos choras 
smarkiai sukruto. Štai gruodžio 8 
d. buvo pakviestas ir giedojo 
Mortlake katalikų bažnyčioje, 
čia choras gražiai reprezentavosi 
su lietuviška giesme gausiems 
australų klausytojams.

Tų pačių jdienų po koncerto 
minėtoje bažnyčioje choras aptu
rėjo savo metinę iškylų, kur da
lyvavo drauge ir choristų šeimos. 
Iškylauta ir piknikauta Cabaritta 
parke, kur vyriausiu kepsnių ke
pėju pasireiškė su savo gabumais 
Benius šarkauskas. Kepsniai, 
bendros vaišės, sportiniais žaidi
mai ir dar geras oras labai pakė
lė iškylautojų nuotaikas.

Gruodžio 15 d. Daina vėl pasi
rodė Bankstown Square organi
zuotame tautų festivaly. Prieš 
išvykdamas j Dainų šventę Ade
laidėje Dainos choras dar giedos 
lietuviams Kalėdų pirmų dienų 
Lidcombe bažnyčioje.

NEWCASTLE
Sidniejietė p. Rūta Juodsnukaitė 
ištekėjo už Niukastelietiško italo 
p. Jozefi Oliveri. Ponai Oliveri 
Niukastelyje pradėjo statytis iš
taigingus namus. Tačiau namų sta 
tymas Niukastelyje eina lėtu tem
pu, o gandras nelaukia. Senam 
garniui daug patogiau nešioti dvi
gubų krovinį. Pakartotinai p. Rū
ta ir jos motina p. Juodsnukai- 
tienė šeimos prieauglio susilaukia 
tuo pačiu laiku. Gruodžio 1 d. p. 
Rūta Oliveri gavo dukrelę Rose- 
Marie, bet motinėlei gandras ža
da šeimos priedų per kaminų įmes
ti po švenčių — sausio mėn.

PADĖKA
Geelongo Liet Moterų Draugi

jos narėms p.p. Gvildienei, Obe- 
liūnienei, Andriukonienei ir p. 
Meizfėnei, kurios taip sklandžiai 
ir higieniškai aptarnavo bufetų 
“Vyties” Klubo baliuje 30.11.’68, 
siunčiame sportiškų ačiū.

Su pagarba žiūrime į mūsų tau
tietes, kurios supranta ne tik fizi
nės, bet ir dvasinės higienos reikš
mę. Viributus unitis.

“Vyties” Valdybos Pirmininkas

ŽINIOS
AMERIKOS LAIVAI 
JUODOJOJE JŪROJE

Pereitų savaitę į Juodųjų Jūrų 
įplaukė du JAV kariniai laivai, 
kas sukėlė pasaulyje didelių kal
bų ir skandalo. Ypač triukšmau
ja Sov. Rusija, kuri laiko, kad 
Juodoji Jūra yra tik jų “kūdra’’ 
ir jokie pašaliniai laivai negali ja 
naudotis, šitų amerikiečių aktų 
rusai laiko provokatyviu ir reika
lauja, kad amerikiečiai iš Juodo
sios Jūros kuo greičiausiai pa
sišalintų.

— * —

Iš visų reiškinių daromos išva
dos, kad sovietai kėsinasi į Ru
munijos nepriklausomybę ir rei
kalauja įsileisti Varšuvos pakto 
karinius dalinius manievrų pre
tekstu. Panašus rusų metodas, 
kaip kad buvo su Čekoslovakija. 
Nuo 1961 metų Rumunija sten
giasi vesti nepriklausomų užsienio 
politikų nuo Kremliaus ir visai 
atsipalaiduoti nuo Sov. Sųjungos 
ekonomiškai. Kaip žinome, Rumu
nija griežtai kritikavo Rusijos 
agresijų prieš Čekoslovakijų. Pa
ti Rumunija prieš kiek laiko at
šaukė savo priklausomumų kari
niam Varšuvos paktui.

Eina kalbos, kad Amerikos prez. 
L. B. Johnson ketina pasimatyti 
dar prieš savo prezidentavimo ka
dencijos pabaigų su sovietų bosu 
Kosyginu.

— ★ —

Kaip Sydnėjaus sekmadienio 
laikraščiai rašė, Australijoje pats 
geriausias šunų dresiruotojas yra 
lietuvis Jurgis Valiukas, dirbus 
Cobberland šunyne, šis garsus tre- 
niruotojas yra 70-ties metų, kilęs 
iš Klaipėdos krašto. Jis ne tik šu
nis treniruoja, bet lygiai treniruo
ja ir naujus šunų trenerius.

— ★ —

Skelbiama, kad Amerikos moks
lininkai eksperimentuoja tokius 
skiepus, kuriais įskiepytas žmogus 
bus atsparus prieš visas bendro 
pobūdžio užkrečiamas ligas. Tyri
mai tuo tarpu sėkmingai vykdo
mi su gyvuliais.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ

JAUNIMO FESTIVALIS
GRUODŽIO 21 D. (ŠEŠTADIENI) BANKSTOWNO 

LIET. NAMUOSE. PRADŽIA 7 vai. vak.

Programoje: vieno veiksmo trijų paveikslų vaidinimas

MARCELĖS NUODĖMĖ
Pagal V. Krėvę scenai paruošė ir režisavo Ava Saudargienė.
Veikalėlis taip pat bus rodomas Lietuvių Dienos Jaunimo 

koncerte Adelaidėje
— ★ —

TAUTINIAI ŠOKIAI
Atlieka Sydnejaus tautinių šokių grupė, vad M. Osinaitės 

— Cox.
— ★ —

Po programos bendri

ADVENTINIAI ŽAIDIMAI
IR

PASIV AKINIMAI
Veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais.

— ★ —

Įėjimas: $1.50 asmeniui; vaikams ir pensininkams — 50 centų, i
Visi kviečiami atvykti ir pasigėrėti mūsų jaunimo darbais!

Globoja Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Lietuvis 1
ALGIS BUTAVIČIUS 

STATO KONTROVERSINĮ 
VAIDINIMĄ CANBERROJE

Lietuvių ir australų tarpe ge
rai žinomas teatro režisierius Al
gis Butavičius Canberros Teatre, 
gruodžio 7,10,11 ir 12 d., 8 vai. va
kare pateikė anglų kalba kontro
versinį, avangardiškų vaidinimų 
‘Vietrock’, parašytų amerikono 
Megan Terry. Vaidinimo tema 
apie Vietnamu ir turinys huma- 
nistiškas, prieš karų nusistatęs.

Šiuo reikalu Algį Butavičių 
klausinėjo Canberros atstovas 
Michael Willessee populiarioj Aus
tralijos televizijos programoje 
‘This Day Tonight’ lapkričio 25 
d. Diskusijos televizijos programoj 
truko palyginus ilgų laikų, apie 
penkias minutes. Butavičius 
sklandžiai apgynė vaidinimų ir jo 
prasmę.
Europos teatro studijos

‘Vietrok’ tai antras Butavičiaus 
pastatymas Canberroje sugrįžus 
iš plačių Europos teatro susipa
žinimo studijų jam gavus “Chur
chill Fellowship .

Europoje, mėnesį laiko praleido 
Graikijoj su Los Angeles Univer
siteto įsteigtu Delphi Theatre 
Centre. Taip pat mėnesį Italijoj 
studijavo teatro švenčių parengi
mo problemas. Ilgiausių laikotarpį 
praleido Vakarų Vokietijoj, iš vi
so šešis mėnesius. Beireuth’e stu
dijavo Wagnerio operų pastatymų. 
Aplankė Manheimu kur miesto dy
dis ir teatro susiorgta|nizavimas 
panašus kaip ir Canberros. Taip 
pat buvo Hamburge ir Bremene.

jria teatra>

Bremene, turbūt, yra geriausias 
teatras Europoje.

Du menesius praleido Vakarų 
Berlyne kaipo svečias režisoriaus 
Berlyno operoje. Studijavo vėl 
Wagnerio pastatymų su Gustav 
Zelmar. Taip pat Berlyno Schil- 
lerio teatre padėjo pastatyti 
Sheaksperao 'Troilus & Cressida’.

Anglijoje susipažino su Strath- 
ford-on-Avon teatru. Pakeliu na
mo New Yorke aplankė 'Sheaks- 
pear in the Park’ teatro grupę 
kuri vaidinimus ruošia lauke: New 
York Central Parke.

Apsilankė Vilniuje
Būdami Europoje, Algis Buta

vičius su žmona Carolene apsilan
kė Varšuvoj, Minske ir tris die
nas Vilniuje.

Vilniuje teko susitikti su senele 
ir taip pat pamatyti Vilniaus Lie
tuvių Teatro pastatymų Durre- 
matto ‘The Visit*, kurį, nors lie
tuviškai nesuprantanti Carolene 
Butavičienė skaito kaipo geriausių 
šio veikalo pastatymų iš visų ko
kius ji yra mačiusi.

Canberros veikla
Toliau gyvenant Canberroj, Al

gis Butavičius yra įsteigęs 
‘Prompt’ teatro grupę su kuria 
ateityje tikisi pastatyti daugiau 
avangardiškų vaidinimų. Tuo at
veju js įdomaujasi šių laikų lie
tuvių parašytais teatrui veikalais.

Dabar didžiausias jo tikslas tai 
įsteigti su valdžios parama Can- 
berroje Australian National The
atre!

K.J.K. 

yra labai patenkintas. Rugpiūčio 
mėn. buvo išvykęs su šeima Čika
gon pasimatyti su savo tėvu, at
vykusiu į PL Seimų Lapkričio 
mėn. universitetas siuntė jį New 
Yorkan susipažinti su naujausio
mis skaičiavimo ir kitokiomis ma
šinomis bei dalyvauti inžinierių 
konferencjoj. Ta proga susipažino 
ir su miesto įžymybėmis.

Jo žmona Elvyra mokytojauja 
gimnazijoj, o dukrelė Veronika 
lanko vaikų darželį. Krausai jau 
šiemet persikėlė į savo užpirktus 
namus ir visais atžvilgiais paten
kinti gyvenimu Kanadoje. Ypač 
svarbu, kad po keletos metų įsi- 
gys naujų mokslo laipsnį ir bus 
geriau pasiruošęs savo profesijoj.

(v.)

PRANEŠIMAI APIE PL SEIMĄ.
Australijos atstovai dalyvavę 

PL Seime New Yorke, sekmadienį, 
gruodžio 8 d. Lietuvių Namuose 
padarė pranešimų. A. Krausas 
kalbėjo apie kultūrinius bendruo
menės laimėjimus ir meno paren
gimus vykusius po dienos posė
džių. J. Valys nušvietė bendruo
meninius klausimus, iškeltus sei
me ir L. Barkus apie ekonominius. 
Visi kalbėjusieji suglaustai patie
kė po pluoštų ir savo asmeniškų 
įspūdžių iš mūsų bendruomenės 
svarbaus įvykio ir pačios Ameri
kos gyvenimo. Pranešimo išklau
syti susirinko apie 50 asmenų.

(K.)

MELBOURNE
Vydūnui paminklinė lenta
Rašytojas Benediktas Zabiela 

baigiant Dr. Vydūno šimtmečiui 
atžymėti metus, Lituanikos sody
boje, vėliavų aikštėje įruošė ra
šytojui pagerbti paminklinę len
tų, kurioje ant marmuro aukso 
raidėmis įrašyta “VILIUS STO
RASTA — VYDŪNAS 1886-1953, 
AUGDAMI SPRĘSKIME GYVE
NIMO UŽDAVINĮ, SAVO GY
VENIMO IR VISOS TAUTOS’’. 
Memorialinės lentos atidaryme 
dalyvavo gražus būrelis Vydūno 
gerbėjų. ALB Garbės Narys A. 
Baužė pradėdamas iškilmingų pa
minklinės lentos atidarymų tarė 
ikeletų svarių žodžių. Vydūno mo
kinys ir jo pasekėjas Antanas 
Krausas buvo pakviestas atideng
ti memorialinę lentų ir tarti apie 
Dr. Vydūnų žodį. Kalbėtojas su
glaustai apibudino Vydūno asme
nį ir jo reikšmę lietuvių tautai. 
Dr. V. Didžys pravedė gražiai vė
liavų apeigas.

VESTUVES MELBOURNE
Melbourne senesės kartos Lietu

viai su viltimi. ir pasitikėjimu 
žiūri į ateitį ir džiaugiasi, kad 
jaunoji karta, vienas po kito kuria 
lietuviškas šeimas. Iš anksto nu
matyta, kad ateinančiais metais 
bus po vienas vestuves į mėnesį. 
Tai yra labai džiuginantys įvykiai 
išeivijoje.

Paskutinės vestuvės, atrodo, 
šiais metais Melbourne buvo šeš
tadienį, gruodžio mėn. 7 d., kai 
kun. Pr. Vasaris, Šv. Jono baž
nyčioje sutuokė Kęstutį Rama
nauskų ir Gražinu Petrauskaitę. 
Kęstutis iš pat vaikystės savo tė
vų, p. Ramanauskų (kurie abu 
aktyviai darbuojasi vietinėje lie
tuviškoje bendruomenėje) buvo 
auklėjamas lietuviškoje dvasioje. 
Jis lankė savaitgalio mokyklų, bu
vo skautas ir šoko tautinių šokių 
grupėje. Studijuodamas jis taip 
pat visur reiškėsi su jaunimu. 
Bendraudamas su lietuviais jis 
susipažino Gražinu ir jų už žmo
nų pasirinko.

Gražina prieš keletu metų su tė
vais ir sesute atvyko į Australijų 
iš Anglijos ir tuojaus prisijungė 
prie vietinio lietuviško jaunimo, 
todėl ir į jų vestuves susirinko 
nemažas skaičius to jaunimo. Ves
tuvinės vaišės buvo Lietuvių Na
muose, North Melbourne, kur prie 
kalakutais ir kitokiais skanėstais 
apkautų stalų, susėdo virš šimtas 
svečių. Specialiai vestuvėms iš 
Naujos Zelandijos atvyko Kęstu
čio teta, p. Ramanauskienės se
suo, p. Šlikienė su dukryte. Daug 
buvo kalbėta, linkėta, sudainuota 
daug lietuviškų dainų ir pašokta. 
Atėjo laikas jauniesiems atsisvei
kinti. Išvyko jie į “Motelį”, iš 
kurio, sekmadienio rytų, po visų 
varginančių vestuvinių rūpesčių, 
jie išskrido į “Surfers Paradise”, 
keletu savaičių pailstėti.

Pono A. Ramanausko prie ves
tuvinio stalo pasakyti žodžiai, kad 
ne tik jie, bet ir jų vaikai lan
kytųsi Lietuvių Namuose, tikrai 
virs realybe ir reikia tikėti, kad 
ši ir kitos jaunų Lietuvių šeimos 
lietuviškumų ir perduos lietuviškas 
tradicijas ateinančioms kartoms.

A.B.

NAUJOVIŠKOS VESTUVĖS
Lapkričio 23 d. ALB Melbourne 

Apylinkės Valdybos narys Algi
mantas Bulakas susituokė su Glen-
da Robinson iš Naujosios Zelandi
jos. Juodu sutuokė kun. P. Vase- 
ris šv. Jono bažnyčioje Melbour
ne. Sutuoktuvių metu giedojo cho
ras. Jaunieji, pabroliai ir pamer
gės vilkėjo naujoviškus rūbus, iki 
šiol neįprastus.

Vestuvių puota įvyko pas Algi
manto Bulako dėdę Krausų, Mari-

Pranešimai
PAPILDYMAI NAUJOJE 

KRAŠTO TARYBOJE
Papildydami ALB Krašto Tary

bos narių sųrašų paskelbiame 
šiuos patikslinimus.

1) Kadangi Sydnėjaus Apylin
kės pirmininkas p. A. Dudaitis 
yra apylinkės susirinkime rink
tas kaip Krašto Tarybos narys 
o pagal Statutų jis dalyvauja pil
nateisiu Tarybos nariu kaip apy
linkės pirmininkas, tai jo vietoje 
į Krašto Tarybos atstovu pakvies
tas pirmasis kandidatas p. V. Mi-
niotas. -—

2) Vietoj pasitraukusio PLB 
Seimo atstovo p. V. Jakučio ir 
jam atsisakius seimo atstovo man
dato, jo vietoje pakviestas pirmas 
kandidatas p. V. Kazokas, kuris 
dalyvauja ALB Krašto Tarybos 
suvažiavime kaip PLB Seimo ats
tovas. Kadangi jis buvo išrinktas 
kaip Krašto Tarybos narys Syd
nėjaus apylinkėje, tai jo vietoje 
kviečiamas antras kandidatas p. 
J. šimboras.

ALB Krašto Valdyba

RelKALINGAS 
TARNAUTOJAS

Canberros Lietuvių Klubas ieš
ko patarnautojo ar patarnautojos 
klubo bare. Pilnas baro patarnau
tojų atlyginimas. Kreiptis rašant: 
Canberros Liet. Klubo sekretoriui

Lithuanian-Ausstralian Club, 
Wattle St., Lyneham, A.C.T.

Spalio 19 d. Jonaičiuose, Vydū
no gimtinėje, taip pat įvyko ati
dengimas memorialinės lelitos. 
Iškilmėse dalyvavo ir kalbas pa
sakė du Vilniaus Universiteto 
profesoriai, Literatūros muzie
jaus mokslo bendradarbė J. Dau
nienė išryškindama rašytojo kū
rybos reikšmę ir jo palikimo po
puliarinimų. Rašytojas S. čeme
rys, kaip Vydūno biografas ir kū
rybos tyrinėtojas, buvo pakvies
tas atidengti pačių paminklinę 
lentų prie namo sienos, kur gi
mė rašytojas.

byrnonge. Nei jaunosios, nei jau
nojo tėvai negalėjo dalyvauti dėl 
tolimų nuotolių vestuvėse. Algi
manto motina gyvena su dukters 
šeima Čikagoje, o tėvas bolševi
kų nukankintas tolimoje Rusijos 
šiaurėje. Vyresniuoju pabroliu bu
vo ALB Melbourne Apylinkės Val
dybos pirmininkas St. Grincevičius 
kuris pravedė vaišių vestuvių puo
tų. Prie namų slenksčio pasitiko 
jaunavedžius su duona ir druska 
bei vaisinės gaivos stikliukais jau
nojo dėdė ir dėdienė. Jaunavedžiai 
susilaukė daug sveikinimų iš sa
vo giminių ir bičiulių iš Amerikos, 
Naujosios Zelandijos. Jautrų ir 
prasmingų 'sveikinimo žodį tarė 
angliškai ir lietuviškai motinos 
vardu Antanas Krausas užbaigai 
pakviesdamas sudainuoti tradicinę 
“Ilgiausių metų!” Piršlys Balys 
Stankūnavičius vos išsisuko nuo 
pakorimo, nes visi šaukė, kad rei
kia pakarti piršlį. Sumaniai ir 
gražiai pravedė piršlio korimo 
apeigas ir paskaitė tikslų teismo 
ištarmės tekstų angliškai inž. Al
girdas Šimkus. Vaišių metu daug 
dainuota lietuviškų ir angliškų dai
nų. Buvo nemaža filmuota tiek 
bažnyčioje, tiek namuose. Užre- 
korduota vestuvių apeigos bažny
čioje. Vestuvėse dalyvavo beveik 
vien jaunimas; vidutinės kartos. 
Iš jų 33 lietuviai ir 7 kitataučiai.
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIAMS

L. Enciklopedijos XV tomas 
apie Lietuvę atspausdintas ir jau 
išsiuntinėtas prenumeratoriams. 
Jo kaina 11.70 dol., Pietų Aus
tralijos pren. 12 dol. Pavieniai tų 
tomų perkantieji moka 22.50 dol. 
L. E. Leidykla prašo nedelsiant 
prenumeratorius savo skolų išly
ginti ir tuoj atsiskaityti, kad ji 
galėtų kitus numatytus leidinius 
spausdinti. Prenumeratų siųsti: L. 
E. atstovo Australijai adresu, A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Ma- 
ribyrnong, Vic. 3032.

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

Pranešame visų Victorijos evan
gelikų žiniai, kad š.m. gruodžio 
mėn. 21 d. vakare, 6.30 vai. kun. 
J. Šimboras laikys pamaldas su 
Šv. Vakariene, Lietuvių Namų 
koplyčioje, 50 Errol St., North 
Melbourne. Maloniai prašome atsi
lankyti.

Parapijos Taryba

RADIO VALANDĖLĖ KŪČIOSE
Kūčių vakare (gruodžio 24 d.) 

Sydney radio stotis 2KY, 7.30- 
7.45 vai. vak. transliuos Sydney 
kapeliono (Kun. P. Butkaus) Kalė
dinį pasveikinimų, 'bei lietuviškas 
giesmes.

Įsidėmėti: 2KY, 7.30 vaL vak.

PAMALDOS
Kalėdinė išpažintis Sydney lie

tuviams gruodžio 22 d. ketvirtam 
Advento Sekmadieny Lidcombe St. 
Joachim’s bažn. vienų valandų 
prieš ir per pamaldas.

NEWCASTLE LIETUVIAMS
Pamaldos gruodžio 22 d. nukelia

mos i 7 vai. vakaro — Šv. Lau
ryno bažn. Broadmeadow. Kalėdi
nė išpažintis ir Kūčių plotkelės.

BERNELIŲ MIŠIOS
Kūčių naktį (24 d.) Bernelių 

Mišios Bankstown lietuvių salėje 
11.30 vai., giedant sutartinai Kalė
dines giesmes.

Išpažintys nuo 10 vai.

IŠKILMINGOS PAMALDOS
Sydney lietuviams iškilmingos 

Kalėdų pamaldos (25 d.,) St. Jo
achim’s bažn. (prie John St.) Lid
combe 11.30 vai. Pamaldose Dai
nos choras vad. muz. K. Kava-
liausko išpildys Kalėdines gies
mes. Bus klausoma ir išpažinčių.

Krikštai nuo 1 vai. p.p.
Naujų Metų ir Sekmadienio pa

maldos — įprasta tvarka: 11.30 
vai. Lidcombe, St. Joachim’s bažn.

Kun. P. Butkus

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam mūsų mielai 
mokytojai ir vadovei poniai MA
RINAI OSINĄITEir-COX, kan
triai mokinusiai mus ištisus me
tus tautinių šokių su didele 
kantrybe ir ištverme.

Reikšdami padėkų ir pagarbų 
drauge linkime p. Marinai ir jos 
šeimai gražiausių Kalėdų šven
čių ir laimingų bei sėkmingų 
Naujųjų Metų.

Sydnėjaus Lietuvių Jaunimo 
Tautinių Šokių Grupė

Jaunasis savo žodyje padėkojo vi
siems svečiams ir juodu sveiki
nusiems, o ypač p. Robinsonams 
už gražių dukrų Glendų bei p. E. 
Šeikienei už jaunosios globojimų 
prieš vestuves. Apskritai vestuvės 
praėjo labai smagiai. Gerai pa
viešėta, padainuota, pašokta ir 
jaunieji palydėti į gyvenimų su 
gražiais, saulėtais linkėjimais.

(v.)
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