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LIETUVIŠKA VEIKLA
LIGŠIOLINES PASTANGAS 

SUSUMUOJANT
Pabaltijo valstybių okupacijos 

pripažinimas kėlė audrą ne tik 
Australijoj, bet ir visame pasaulyje.

Australijos lietuviai, drauge su 
kitais pabaltieČiais reagavo laiškais 
ir telegramomis ministeriui pirminin
kui, , užsienio reikalą ministeriui, 
opozicijos vadams ir savo rajoną 
parlamentarams. Tūkstantiai atitin
kamai paruostą lapelių buvo išdalinti, 

surinkta daugybė parašų ant 
peticijų senatui ir parlamentui. Dar
bo partijos parlamentarai buvo ap
lankyti asmeniškai, mūsų padėtis

MR. WHITLAM VĖL Į PLATŲJĮ 
PASAULĮ

Ateinančių Kalėdų laikotarpyje 
Mr. Whitlam lankys Sov. Sąjungų, 
Angliją ir Europos ekonominės 
bendruomenės būstinę Briuselyje. 
Manoma, kad aplankys ir daugiau 
kraštų ir viso išbus svetur 4 — 5 
savaites. ***

IGNORANCIJOS PAVYZDYS
Min. pirm. Mr. Whitiam, atsaky

damas parlamente į vieno atstovo 
paklausimą, ar Baltijos valstybių 
aneksijos pripažinimas neatsilieps 
neigiamai j Australijos politikos 
pobūdį kituose kraštuose, pareiškė, 
kad dauguma valstybių pripažinimą 
priėmusios kaip faktą. Baltijos vals
tybės tebuvusios nepriklausomos 
trumpą laikotarpį tarp dviejų, pasau
linių karų. Australijos vyriausybė, 
toliau kalbėjo Mr. Whitlam, nekeis 
savo nusistatymo. Kiekviena Austra
lijos vyriausybė, kuri pripažinimo 
faktą keistų, rizikuotų santykiais su 
Sov. Sąjunga. *

DVIGUBAS STANDARTAS
Liberalų atstovas Mr. MacKelly 

parlamente paklausė darbo ir imigra
cijos minister^ Mr. Cameron apie jau
ną Rytų Europos diplomatą ir jo šei
mą, kurie prašė Australijoje poli
tinės prieglaudos ir tas jiems buvo 
atsakyta. Min. Cameron atsisakė pa
aiškinti, kodėl taip pasielgta. Ats. 
Mr. MacKelly pareiškė, kad esą kaip 
atrodo, vyriausybė taikanti politinės 
prieglaudos prašantiems dvigubą 
standartą: esą min. Mr. Cameron 
nesenai suteikė laikiną vizą P. Afri
kos studentų vadovui, kuris Čia daly
vavo kairiųjų surengtoj demonstraci
joj. Iš kitos pusės asmeniui, kuris 
norėjo išsilaisvinti iš komunistų 
krašto, prieglaudos teisė atsakyta.

***

SMULKIOS ŽINIOS
Radijo žiniomis, praėjusios sa

vaitės pabaigoje visa eilė seismogra- 
finių stočių užfiksavo didelius spro
gimus Šiauriniame Atlante ir Sov. 
Sąjungos salose, kur sovietai daro 
atominius tyrinėjimus. Spėjama, kad 
abu sprogimai galėję būti sovietų.

Ramiajame vandenyne, apie 
1000 km. nuo amerikiečių Midway 
salos, Sov. Sąjunga vykdo tolimo 
Šaudymo raketų bandymus. Iki atskiro 
pranešimo laivai ir lėktuvai įspėjami 
laikytis nuošaliai nuo to rajono.*** 

jiems buvo paaiškinta žodžiu, o taip 
pat kiekvienam jų buvo įteikta pluoš
tas, atatinkamai paruoštos medžia
gos. “Mūsų Pastogės” angliško 
teksto išspausdinta pirmą kartą 
10,000 o antrą 8,000 egz., kurie buvo 
išdalinti įvairiems įtakingiems as
menims.

Visose vietovėse: Brisbane, 
Newcastle, Sydney, Canberra, Albury, 
Geelong, Melbourne, Hobart, Euckla ir 
Perth, pabaltiečiai reagavo demons
tracijomis, laiškais laikraščiams, 
asmeninėmis pastangomis ir pini
ginėmis aukomis. Eilėje vietovių 
buvo sudaryta specialūs pabaltiecių 
komitetai, kurie Federalinės Baltų 
Tarybos vadovaujami, dirbo ir tebe
dirba.

Mūsų pastangų išdavoje š.m. 
rugsėjo mėn. 17 d. buvo pasiekta 
moralinė pegalė. Australijos senatas 
cenzūravo užsienio reikalų ministerį 
UŽ Australijos vyriausybes padarytą 
Pabaltijo valstybių okupacijos 
pripažinimą ir rekomendavo ministe
riui atsistatydinti. Žinoma, kaip 
vienas politinis komentatorius per 
radio įrodinėjo, Šis cenzūravimas ne
privers minAsterio atsistatydinti, nei 
vyriausybes savo žingsnio atšaukti. 
Bet galim būti tikri, komentatoriaus 
nuomone, kad visas Šio pripažinimo 
įvykis, palydės Darbo Partijos vy- 
riausybg į kapus sekančio rinkimo 
metu. '

Rugsėjo mėn. 19 d. įvykusios 
demonstracijos Canberroj, kuriose 
dalyvavo apie 3000 asmenų, parodė 
parlamentarams, užsienio diploma
tams ir visiems Australijos pilie
čiams, kaip stipriai pabaltiečiai jau
čiasi šio neteisingo vyriausybės 
veiksmo paliesti.

Su malonumu tenka pasidžiaugti, 
ta didelė užuojauta ir moralinė pa
rama, gauta iš australų visuomenės 
ir įvairių emigrantų grupių bendruo
menių. Beveik be išimties visi di
dieji ir visa eilė mažesnių dienraš
čių pripažinimo aktą komentavo ir 
žingsnį pasmerkė savo vedamuosiuose 
straipsniuose. Mūsų pačių komentarai, 
mūsų demonstracijų fotografijos, 
aprašymai ir žurnalistų komentarai 
plačiai ir tinkamai atspindėjo austra
lų spaudoje, radio ir televizijoj. 
Nekalbant jau apie Opozicijos pas
tangas, paramą ir pažadus, tenka dar 
pastebėti su pasitenkinimu labai 
stiprią moralinę paramą iš vyskupų, 
kardinolų, bei liuteronų ir anglikonų 
bažnyčių vadovybių. Plati ir mums 
palanki Australijos visuomenės re
akcija tik dar labiau išryškina mūsų 
kovos teisingumą ir Vyriausybės 
žingsnio klaidingumą.

Užsienio lietuviai ir kiti pabal
tiečiai taip pat atėjo į pagalbą. 
Australijos užsienio reikalų minis- 
terio pareiškimas senate, kad pabal
tiečiai gerai 
susiorganizavę ne tik Australijoj, bet 
ir visam pasaulyje, rodo;jog į okupa
cijos pripažinimą buvo reaguota iš 
visur. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybės raginami lietuviai 
reagavo protesto laiškais, telegramo
mis ir asmeniškais vizitais Austra
lijos diplomatinėse atstovybėse.

(Nukelta Į 2 pusi.)

Kanados lietuviai protestuoja prieš Australijos vyriausybės nuta
rimą pripažinti Pabaltijo valstybes Sovietų Rusijai, Toronto pabal 
trečiai rotušes aikštėje 1974.10.5

ATSIŠAUKIMAS
- LIETUVOS BYLA -

A.L.B. Sydnejaus Komitetas 
Lietuvos Bylai — Australian Citi
zens’ Committee for Lithuanian Rights 
deda visas pastangas, kad Whitlam o 
Pabaltijo Valstybių pripažinimas 
Sovietų Sąjungai būtų Australijos

GRAIKIJOJE LEGALIZUOJAMA
KOMUNISTŲ PARTIJA

Graikijos vyriausybė šiomis 
dienomis paskelbė dekretą, kuriuo 
grąžinama veikimo laisvė politinėms 
partijoms, jų tarpe ir komunistų 
partijai, kuri buvo uždrausta 1947 
m. po rengto ginkluoto sukilimo.

Min. pirm. Karamanlis pareiškė, 
kad veikimo laisvės politinėms 
partijoms grąžinimas — nauji 
lemtingi žingsniai užtikrinti tautos 
valios pasireiškimui. Netrukus 
numatomas dalinis karo stovio 
atšaukimas. Visos šios priemonės, 
anot, min. pirmininko, sudaro 
svarbiausią Įnašą demokratinio 
legaliteto atstatyme.

Visos Graikijos politinės partijos 
buvo suspenduotos nuo 1967 armijos 
įvykdyto persversmo.

Pa gal- vyriausyb.ės dekretą, 
visos politinės partijos turės duoti 
Aušč. teismo prokurorui 
pareiškimą, kad jų principai 
priešingi veiksmams .siekiantiems 
užgrobti valdžią jėga ar nuversti 
laisvą demokratinį režimą.*** 

valdžios atšauktas. Komitetas rūpina
si visokeriopa informacija parla
mentarams, žurnalistams, partijų at
stovams ir aplamai australų visuo
menei.

Lietuvos Bylą mes turime laikyti 
aktyvia ir nuolat reikalauti, kad ne
lemtas de jure pripažinimas būtų 
atšauktas!

Komitetas numato rinkti parašus 
peticijoms, siųsti delegacijas pas 
senato ir parlamento narius, palai
kyti gerus ryšius su vietinės spau
dos, radio ir televizijos Žurnalistais, 
spausdinti proklamacijas — atsišau
kimus į australų visuomenę, ruošti 
demonstracijas.

Kiekvienai veiklai reikalinga 
lėšų. Lėšų telkimas jau prasidėjo. 
Komiteto nariai ir pagelbininkai 
kreipsis į Jus su aukų lapais, kurie 
yra tvirtinti Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos. Greitu laiku bus išsiun
čiami paraginimo laiškai Sydnejuje 
gyvenantiems lietuviams.

Pajamtį ir išlaidy atskaitomybe 
bus patiekta A.L. B. Sydnejaus 
Apylinkės Valdybai ir patikrinta 
kontroles komisijos.

Maloniai prašome kiek galima 
našiau remti Lietuvos Bylą!

A.L.B. Syd. K-tas Liet. Bylai* **
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REALYBĖ IR PROPAGANDA

Propaganda yra priemonė realy
bei laimėti. Politinėje srityje propa
ganda yra aštrus ginklas kovoj už 
pergalę. Hitlerinė Vokietija turėjo 
propagandos ministeriją ir genialų jos 
ministerį Goebelsą. Sovietų Rusija 
turi konstituciją, kuri specialiai 
parašyta propagandai vesti. Galima 
sakyti, kad visos sovietų instituci
jos dirba propagandai, nes tai yra 
komunistinės ideologijos ir tvarkos 
įgyvendinimo reikalas. Tai pirmos 
reikŠme’s uždavinys, kuriam įgyven
dinti yra komunistų partija ir sovietų 
valdžia. Tokia valdžia gali išsilai
kyti tik teroru ir propaganda. Todėl 
abi priemonės yra vartojamos su di
deliu rūpestingumu ir stropumu.

Šių laikų sovietų sistemoje ko
munistai turi didesnių ir daugiau pri
vilegijų valstybėje, turėdami nario 
kortelę ir ordenus, kaip foedaliniais 
laikais bajorai titulus. Bet apie tokį 
luomą niekas viešai nekalba ir atrodo 
kad jo nėra. Daug kalbama apie mo
terų ir vyrų lygybę, apie tautų broly
bę ir naiviam vakariečiui atrodo, kad 
tokia lygybė ir brolybė tenai viešpa- 
tauja, nes apie ją daug kalbama ir 
rašoma. Taip nesąmoningai įsitrau
kia patys į sovietinę propagandų dėl 
faktų nežinojimo.

Tiesa, moterys yra sulygintos su 
vyrais prie sunkių darbų. Tai matome 
kaip jos sunkiai dirba prie statybos 
darbų, anglių kasyklose, profesinėse 
ir administracinėse tarnybose, kur 
trūksta vyrų, nes jų daugumas yra 
kariuomenėje ir saugumo tarnybose. 
Bet pažiūrėkime kokią vietų moterys 
užima privilegijuotame komunistų 
luome. Pagal 1973 m. statistiką (Iš 
Radio Liberty tyrinėjimų dokumentų) 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
narių buvo 14,8 milijonai, kas sudaro 
9% visų suaugusių gyventojų. Gy
ventojų sudėtyje yra 46% vyrų, bet
partijoje jie turi 77%, o moterys — tik 
23%. Ar tas neparodo, kaip moterys 
yra sulygintos. Aukščiausiame parti
jos ir valstybės organe Politiniame 
Biure per 50 m. nebuvo, rodos, nė vie
nos moters. Sovietai turi propagandai 
paruošę keletą moterų, kaip pirmoji 
kosmonaute Tereškova ir dar kitas,
kurios daugiau nieko ir neveikia kaip 
tik propagandai tarnauja.

Daug turistų grįžę iš kelionių po 
Rusiją pasakoja, kad sovietų moterys 
yra praradusios žavesį ,' jos nesi
šypso, neflirtuoja, vengia svetimų 
žmonių. Dėl sunkių darbų ir kariškos 
“muŠtros” praradusios eleganciją. 
Gal ne visi į Šį reiškinį atkreip’e tin
kamą dėmesį, o būtų gerą, kad tie, 
kurie važiuoja į Sovietų Sąjungų dau
giau dėmesio kreiptų į žmogaus būdą, 
išgyvenimus ir elgesį, kaip į jo rū
bus, prekes, namus ir kt. Sovietai 
daugiau kaip per 50 metų formuoja 
naują žmogų, taigi ir naują moterį. 
Kokia yra toji naujoji sovietų moteris 
mes dar mažai žinome. Sovietų reži
me žmogus yra totaliniai pavergtas 
valdžiai, kitaip galvoją yra perse
kiojami ir naikinami, moteris Čia nėra 
išimtis, propagandos uždavinys 
yra parodyti laimingą ir laisvą sovie
tinį gyvenimą, šiuo metu musų užda
vinys nugalėti sovietų propagandą, 
kuri taip veržiasi į Australiją.

am tų normų partijos gyvenime ir visuo- 
*** menės vadovavime.

■ *** 
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Dr Cairns

PASIKALBĖJIMAI SU DR. 
J.F. CAIRNS

Visi buvome maloniai nustebinti 
kai 1973 m. Vasario 16 d. proga da
bartinis ministro pirmininko pava
duotojas dr. J.F. Cairns pasveikino 
Melbourno lietuvius šia telegrama:

“In answer to telegram from 
G.U. Gaidelis I join you in strongest 
possible protest against oppression 
in Lithuania which caused the 
sacrifice of Romas Kalanta and the 
others. It is time that those respon
sible realise that their failure to 
respect human dignity in Lithuania 
cannot long continue to be consis
tent with their own interantional 
recognition nor can it ever succeed. 
I fully identify myself with those 
who resisted by sacrifice in the be
lief that this has a crucial part to 
play in ending oppression. Their 
efforts will not be in vain. Regret 
pressure of work privents my at
tendance on Sunday February 18 at
North Melbourne.

J.F. Cairns M.P.
Netenka stebėtis, kad nusivy

limas buvo didelis kai š.m. rugpjū
čio 3 d. išgirdome iš Maskvos prane
šimą, kad Australijos vyriausybė pri
pažino de jure Baltijos Kraštus So
vietų Rusijai. Prisiminėme tiek 
WhFdam’o , tiek ir Cairns’o gražius 
šiltus žodžius pasakytus iškilmingom 
progom ir kilo noras jiems priminti 
jų pačių neseniai pasakytus mums 
paguodos žodžius.

vienu metu derlius
Spalio 15 d. Sydnejaus Lietuvių 

Klubas turėjo metinę susirinkimą, su 
finansine atskaitomybe. Malonu žiure-
ti kaip Klubas auga ir- stiprėja. Jei 
palyginsime praeitų metų su šių me
tų prieaugliu tai matysime kad bir
želio 30 d. buvo toks balansas: 
1973 m. buvo — pagrindinių narių 
250, paprastų narių 119 ir asosijuotų 
narių 7; gi 1974 m. yra — pagrindinių
narių 251, paprastu narių 319 ir aso
sijuotų narių 134. Iš viso praeitais 
metais buvo 376 nariai, gi šiais 
metais 704.

Metinis pelnas taip pat labai venime pasireikšti. Kultūrinį darba, 
geras. Štai ka sako Klubo pirminin- atlieka remdamas įvairias kultūrines, 
kas V. Simniškis: “Po 12 mėnesių tautines organizacijas. Beveik nėra 

___ savaitgalio kad kas nors nebūtų ruo- 
”..........ar daroma klubo patalpose.

PRISIMENAMAS CHRUŠČIOVAS Č ia turi patogių vietą ir jaunimas, ir
Prieš 10 metų, kai N. Chruščio

vas ilsėjosi Juodosios jūros pakraš
tyje, Komunistų partijos centrinio 
komiteto plenumas nušalino jį iŠ 
vyriausiųjų pareigų. Minėdama šią 
sukaktų (bet neminėdama Chruščiovo 
vardo) Pravda išgyrė plenumo nuta-
rimą kaip ‘ triumfą už partijos vado
vybes išlaikymą teisingu leniniu prin
cipu”. Straipsnyje atkartojama 
Chruščiovo kritika (irgi neminint jo 
vardo) ir pabrėžiama, kad plenumas 
pademonstravo nepalenkiamą partijos 
valią ateityje griežtai laikytis leninis-

Jaunosios kartos atstovas 
V. Jušlta neseniai Sunshine kreipėsi 
j dr. J.F. Cairns su ta jo telegrama 
prašydamas paaiškinimo. Deja, jis 
tokios telegramos neprisiminė ir 
paaiškinimo nedavė. Tada rugpiūČio 
24 d. Garsas Gaidelis pats nuvyko 
pas dr. Caims pasiteirauti dėl šio 
reikalo ir išsiaiškinti asmeniškai. 
Dr. Cairns pažadėjo reikalą ištirti 
su savo sekretoriais.

Rugsėjo 10 d. Garsas Gaidelis 
gavo iŠ dr. Cairns šią telegramą:

“Inquiry shows telegram sent on 
my behalf and expressed accurately 
my feelings at time. I fully identify 
myself now with those who resist 
any oppression and who are com
mitted to self determination in 
Lithuania. Stress however unlikely- 
hood on independent government and 
extent to which governments and 
leaders including the Australian 
Opposition have recognised this as 
a fact”.

J.F. Cairns M.P.
šioje telegramoje mes 
nuoširdumo, nes negalima

Deja, 
nejaučiame 
daleisti, kad dr. J.F. Cairns nesu
prastų skirtumo tarp de fakto ir de 
jure pripažinimo. Mes suprantame, 
kad de fakto šiuo metu nėra įmanoma 
pakeisti ir reikia jį priimti kaip neiš
vengiamą blogybę, tačiau de jure yra 
pačių Australų valdžios laisvos va
lios aktas, p—>’---- 1
realybėje ir principe. Todėl šis aktas 
ir yra ne kas kita kaip išdavystė 
žmoniškumo, laisvės principų pa
neigimas ir žmogaus teisių sunieki- 
nimas. Dėl šių principų dr. J.F. 
Cairns organizavo protestų mitingus 
visoje Australijoje, kodėl jis dabar 
tyli, kai pats sėdi valdž'ioje?

knygą apie 
ras 

pripažįstąs tą blogybę riai 
A. 
tai 
diplomatijos istorijoje. Tik ji krenta 
ne vien vyriausybei bet ir nacijai. 
Jei australai nebūtų tokie abuojus, 
vyriausybė nebūtų išdrįsusi išduoti.

A. Mauragis 
***

Tuo pačiu metu parareliai vys
tėsi ir kiti labai nežmoniški nehu
maniški Australijos vyriausybės 
veiksmai ir nutarimai sąryšyje su rusų 
smuikininko G. Ermolenko pareikštu 
noru pasilikti Australijoje. Su fede
ralinės vyriausybės sutikimu G. Er
molenko pateko į rusų ambasados 
areštą. Federalinė Vyriausybė su
trukdė Vakarų Australijos Aukščiau
sio Teismo pastangas išspręsti lais
vos valios pareiškimo klausimą ir, 
slaptai, panaudojant karinį lėktuvą,

darbo, kuris mums pradedantiems 
buvo tikrai sunkus, mes dirbome ir 
mokinomės,, kaip tas darbas reikia
atlikti. Nežiūrint į, visus praeities 
sunkumus bei vargus, mes galime 
pasidžiaugti darbo rezultatais, bū
tent $43,000 pelno Lietuvių Klubui”.

Po finansinio pasisekimo Klubas 
atlieka dideli socialinį ir kultūrini 
darbą. I klubo gražias ir patogias pa-
talpas ėmė lankytis daug tokių, kurie 
jau buvo tikrai nutolę nuo lietuviškos 
bendruomenės, čia jie rado nauja,, 
šilumą ir galimybę lietuviškame gy- 

choras repeticijom,ir kas tik nori susi-
tikimam ir pasilinksminimui. Vyksta 
čia ir mūsų didieji baliai.

Metinis Klubo susirinkimas prae'jo 
sklandžiai. Išbrinkta nauja valdyba: 
V. Simniškis, M.-Petronis, B. Kau- 
feldas, A. Kramilius, A. Reisgys, P.
Nagys ir A. Migevič’ius.

Senieji Klubo Valdybos nariai 
E. Kolakauskas, V. Šliteris, K. Sta- 
šionis ir M. Šumskas pasitraukė užsi
pelnytam poilsiui.

Linkime naujai valdybai sėk
mės, o pasitraukusiems, senosios 
valdybos nariams, gero poilsio.
atnauLu - ■■ JriF’ - an?
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išgabeno iš Australijos, kad sulai
kytąjį Ermolenko perduotų Sovietų 
valdžiai. Šis Federalinės Valdžios 
elgesys yra tarptautinės teisės iš
niekinimas civilizuotų tautų tarpe., 
tiesiog nusikaltimas prieš žmogaus 
tarptautinių teisių apsaugą.

Karštai į šį reikalų įsijungė 
Albertas Zubras, -jis iš arti stebėjo 
įvykius Perth’e ir pats pasiūlė pir
mąją prieglaudą Ermolenkui. Parašė 
ilgą motyvuotą protesto laišką savo 
rinkiminės apygardos parlamento 
atstovei (darbietei) Mrs. E.J. Childs 
prašydamas pagalbos. Tokį pat 
protesto laišką yra parašęs ir dr. 
J.F. Cairns. Rugpiūcio 22 d. jis 
gavo iš Mrs. F.J. Childs atsakymą ir 
užuojautų dėl Baltijos Kraštų pri
jungimo, bet nei vienu žodžiu neuž
siminta apie Ermolenko. Rugsėjo 10 d. 
jis gavo iš dr. Cairns, kuris apgailes
tavo Baltų padėtį, bet nė vienu 
žodžiu neužsiminė apie Ermolenko. Šis 
tarptautinis skandalas ignoruojamas, 
tarsi jo iš’ viso nebūt būvą. Ir tai
tokių žmonių, kurie pasižymėjo ko- 

|voje už žmogaus teises, už tautų 
laisvę.

Sunku suprasti kas palaužė jų 
sparnus ir užčiaupė jų burnas, kad jie 
klausiami neatsako.

Tikėkimės kad greitai išvysime 
Ermolenko Affaire”. Zub- 

knygą jau baigia rašyti, du sky- 
paraŠyti. Ieško knygos leidėjo.

Zubro žodžiais, Ermolenko afera 
juodžiausia dėmė Australijos

LIGŠIOLINES PASTANGAS

SUSUMUOJANT

(Atkelta iŠ 1 psL)
Pav. vien iš Chicagos, U.S.A., buvo 
prisiųsta virš 1000 telegramų ir apie 
100 asmeųų atsilankė Australijos 
konsulate. PLB atstovai lankėsi pas 
Australijos ambasadorių Washing
tone. Atatinkamus protestus raštu 
padarė VLIKAS, Diplomatijos šefas, 
visų PLB Kraštų Valdybos ir eilė 
lietuviškų organizacijų.

Ministeriui pirmininkui G. Whit- 
lam’ui atvykus į J.A. V. 30.9.’74 
pabalti ečiai, pagal gautą telegramą 
iš PLB valdybos demonstravo prie 
Jungtinių Tautų pastato. Lietuvių 
atstovai įteikė atatinkamus memoran
dumus Australijos reprezentantams. 
P. Whitlamo pasakyti komentarai apie 
pripažinimą tik parodo, kad jis tų, 
kad ir nelabai didelių, demonstracijų 
yra paliestas ir dabar bando (nesėk
mingai) gintis.

Visi Šie pasiekimai ir pasiseki
mai nėra jau galas. Toli gražu — ne. 
Mums reikia nuolatos priminti opozi
cijai jos pažadus apie pripažinimo 
atšaukimą. Mums reikia ir toliau 
Australijos viešąją nuomonę veikti 
savo naudai. Mums reikia ieškoti 
ir kurti daugiau ir naujų įtakingų 
draugų. Mums reikia dėti visas pas
tangas, kad per sekančius rinkimus 
dabartinė vyriausybė pajustų savo 
klaidingo veiksmo rezultatus.

Šia proga ALB Krašto Valdyba 
dėkoja visiems prisidėjusiems ir pri
sidedantiems savo- darbu prie Lietu
vos, Latvijos ir Estijos laisvės ko
vos. Išvardinti čia visus asmenis 
neįmanoma, nes jei vieni prisidėjo 
aktyviu darbu, tai kiti finansine 
parama. Bet kartu turime pripažinti, 
kad be keliolikos asmenų tiesiog mil
žiniškų pastangų mūsų darbo rezulta
tai būtų buvę daug silpnesni. Garbė 
ir padėka jiems.

Dar kartą dėkojam visiems ir 
kviečiame rankų nenuleisti, o dar 
su didesne energija tęsti kovą toliau.

"u b 
.JdPI

ALB Krašto Valdyba
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V. Marcinkonytė

CHORAS "LITUANIA” ŠVENČIA
SIDABRINĮ JUBILIEJŲ

Dul, dul dul dūdelė 
graži, graži mano dainelė

Lietuvoje chorai buvo vieni iš 
gausiausių kultūrinių, vienetų. Turė
jome studentų, moksleivių, įvairių 
pramonių, amatininkų, darbininkų ir 
1.1, ir 1.1. chorus.

Po karo tik susirinkus į stovyk
las tuoj pradėjo kurtis chorai.

Atsidanginus tolimon Australijos 
žemėn, Adelaidės miestan, lietuvius 
junge vienan vis didėjanČian bran
duolio lietuviška bažnyčia. Čia po 
pamaldų tautiečiai dalijosi įspū
džiais naujan kraštan atvykus, disku-
tavo darbo, o ypač gyvenamų patalpų 
problemas.

Tur būt , lietuviai iš prigimties 
nėra materialistai, neužteko pinigė
lį kalti baltai australiškai duonai 
pirkti, dvasinio peno greit pritrūko. 
Jo beieškant gimė teatrų, tautinių Šo
kių grupės, atsirado “bushe” spaus
dinamas laikraštėlis, o energingo 
V. Šimkaus vadovybėje susikūrė 
choras, kuris padėjo pamatus dabar
tinei “Lituaniai”.

Choro 25-jų metų nueiti keleliai 
neVisuomet buvo lengvi. Kaip kiek
vieno žmogaus gyvenime yra sunkių 
ir gerų laikotarpių, taip ir choro egzis
tavime buvo įvairių sunkumų.

Kol gyvenom svetimose pasto
gėse, iš tolimiausių Adelaidės vieto
vių, autobusais ir tramvajais suva
žiuodavo choristai repeticijoms. Įsi
gijus nuosavus namus, atsirado tiek 
darbo, kad laisvalaikių kaip ir nebe
liko.

Choras pradėjo byrėti. Didžioji 
krizė įvyko 1957 — 58 m. tačiau be
skęstantis choras pasiryžėlių inicia
tyva, pamažu iškilo į paviršių, o iški
lęs pradėjo kopti aukštyn ir vis aukš
tyn. Ypač didelis darbas atliktas 
pastatant 1968 m. Br. Budriūno dvi 
kantatas — “Tėviškės Namai” ir 
“Šviesos Keliu”. v

1970 m. dir. V. Šimkui išvykus iŠ 
Adelaidės, choro vadovavimą, perėmė 
solistė G. Vasiliauskienė, sėkmingai 
dalyvaudama koncertuose bei minėji
muose ir choro metiniam koncertui 
paruošusi visiškai naujų repertuarų.

G. Vasili auskienei, laikinai pa
sitraukus, sunkiems šeimyniniams 
reikalams verčiant, dirigavimo parei
gas perėmė muzikos studentė R. Kubi- 
liūtė. Jos vadovybėje choras dainavo 
Meno Dienose Sydnejuj, Adelaidės 
Festivalio Rūmuose ir minėjimuose.

Adelaidės choro “LITUANIA” diri
gentas Vaclovas Šimkus, 1964.

Nuotrauka A. Budrio

Adelaidės “LITUANIA” choras, diriguoja Genė Vasiliauskiene.

Kokių reikšmę choras turi Ade
laidės kultūriniam gyvenime, aiškint 
nereikia. Kasmet suruošiamas meti
nis koncertas, kas porą metų choras 
dalyvauja Lietuvių Meno Dienose, 
o kiek dainuoja įvairiuose minėji
muose ir svetimtaučių koncertuose 
būtų sunku suskaityti. Per tuos 25-kis 
metus administracinį choro darbą at
liko: L. Gerulaitis, J. Lapšys, J. 
Mockūnas ir dabar vėl sugrįžo pasi
šventęs sėkmingai Šias pareigas 
atliekantis J. LapŠys.

Per šį ketvirtį šimto metų, cho
ristų veidai nėra perdaug pasikeitę, 
daugelis jų ilgus metus ištikimai 
dainuoja, bet turime keturis vetera
nus kurie chore išbuvo visų 25-metį. 
Štai jie — V. Vosylius, J. Miliauskas, 
V. Opulskis ir A. Janušaitis.

Jubiliejinis choro “Lituania” 
koncertas įvyko 1974 spalio mėn. 
5-tų dienų, Lietuvių Namuose, Nor
wood. Prie įėjimo žiūrovai galėjo 
įsigyti leidinį — ‘ Lituania” — 25 
m. Adelaidės Lietuvių Choras 1949 — 
1974. Leidinėlis išleistas J. Mockū- 
no rūpesčiu yra įdomus, pailiustruo
tas nuotraukomis iš choro veiklos, 
buvusių ir esamų dirigentų bei choro 
talkininkų. Leidinėlyje taip pat įtal
pinta daug sveikinimų iš įvairių orga
nizacijų bei kitų Australijos koloni
jų, chorui “Lituaniai” 25 metų Ju
biliejų švenčiant. Koncerto programa 
sidabrinės spalvos, atrodo labai 
iškilmingai. Koncertui prasidėjus, su 
mišriu choru išeina R. Kubiliūtė. Ra
sa diriguoja Švelniai, choras gražiai 
sudainuoja 3 dainas. Sekančios dai
nos ir A. Mikulskio “už jūrelių, už 
marelių”, solo partiją atliekant A. 
Urnevičienei dirigentes G. Vasiliaus
kienės rankose, kaip ir stipriau, drą
siau suskamba. Gražiai pasirodė 
Vyrų choras diriguojant R. Kubiliūtei. 
Žavingai dainavo Moterų Choras 
vadovaujant G. Vasiliauskienei o J. 
Strauso “Pavasario Garsai pub
likai reikalaujant buvo pakartoti.

Išpildant J. Sasnausko “Kar
velėlį”, solo atliko B. Mikužienė. 
Jaudinantį įspūdį paliko ištrauka iš 
Br. Budriūno kantatos “Šviesos 
Keliu”, solo dainuojant J. Maželie- 

nei.
Repertuaras, moterų dirigenčių 

parinktas yra pasikeitęs nuo V. Šim
kaus laikų — dainos lengvesnės, 
žaismingesnės, anot vieno kalbėtojo 
nėra ’ tos “sunkios artilerijos”. Dainų 
pasirinkimas priklauso nuo dirigento 
skonio ir choro pajėgumo, gal nerei
kėtų peikti praeitį, kad pagirti da
bartį. Visi stengėsi duoti geriausia 
ką galėjo ir kaip sugebėjo.

Choras pasirodė stipriai, dainas 
išpildė be sunkumų, sprendžiant iš 
Šviečiančių choristų veidų ir šypse
nų, atrodė, kad dainuoti jiems tikrai 
smagu. Abi dirigentės scenoje atrodė 
gražiai, jautėsi Šiltas bendradarbia
vimas tarp vadovių ir choristų. Krašto 
Kultūros Tarybos pirm. V. Baltučio 
ir Adelaidės Apylinkės Valdybos 
nario J. Neverausko, tarti žodžiai 
išreiškė visų klausytojų bendrą jaus
mą — gilią padėkų chorui ‘ Lituania” 
ir jo vadovėms už darbą puoselėjant 
lietuvišką dainą, ir linkėjimus žengt; 

tolyn tuo pačiu keliu. V. Baltutis, 
Krašto Kultūros Tarybos vardu įteikė 
dirig. G. Vasiliauskienei simbolines 
kankles, su užrašu:

Tegul skamba mūsų dainos
Po šalis plačiausias

Maironis
Tos kanklės Dainų Švente’s metu bus 
perduotos tai kolonijai, kurioje vyks 
sekančios Meno Dienos. Po koncerto, 
įvyko loterijos traukimas, laimėti 
Euclos atostogas p.p. Patupiu va
sarnamyje “Gintare”. Laimingą bilie
tą traukti pakviestas, pirmo vyrų 
chorelio Adelaidėje įkūrėjas M. Pa- 
reigis. Atostogų laimėtojas Antanas 
Lapšys. Vaišių metu kalbėjo ir chorą 
sveikino Krašto Vald. Pirm. V. Ne- 
verauskas, Adelaidės Apyl. Valdybos 
Pirm. B. Mikužienė, Jubiliejinio laik
raščio leidėjas J. Mockūnas, Moterų 
Sekcijos vardu, P. Bajbrūnienė, Para
pijos Tarybos ir Ateitininkų Sendraugę 
vardu P. PusdeŠris. Administrato
rius J. Lapšys perdavė sveikinimus 
nuo kun. Kazlausko, kun. Spurgio, 
A. ir J. Gučių, L. Vasiliūno senj. 
Šv. Kazimiero Savaitgalio Mokyklos 
ir perskaitė sveikinimo telegramas 
nuo buvusio Lituanios dirigento V. 
Strauko, B. ir J. Jonavičių, ir vieno 
iš pirmųjų choro dainininkų A. Kra- 
miliaus iš Sydnejaus. Jis tarp kitko 
taip rašo — “Pakelyje paliko 25 m< 
prasmingai nueito gyvenimo. Su 
kantrybe ir geru pavyzdžiu rodykite 
kelią mūsų jaunajai kartai, kad lie
tuviška daina skambėtų per amžius 
po Pietų Kryžiumi”. Su puikia gėlių 
puokšte, sveikino Katalikių Moterų 
Draugija. K. Taparas “Ramovėnų” 
vardu palinkėjo chorui niekad neišeiti 
į atsarga. į sveikinimus atsakė abi 
dirigentės, išreiksdamos ypatingą 
padėką choristams už repeticijų 
lankymą, už kantrybę, už meilų dai
nai, palinkėjo nepavargti taip svar
biame lietuviškame darbe. Padėkojo 
administratoriui ir Moterą Sekcijai už 
vaišių paruošimą.

Kaip po rugiapiūtės, darbininkams 
leidžiama atsipūsti, taip po Metinių 
Choro Koncertų, dainoriai galėdavo 
kurį laiką pailsėti. Tačiau šį kartą

Komp. Br. Budriūnas atvyksta į Lietuvių Dienas Adelaidėn kur diriguos 
‘Šviesos \eliu” kantatą. ! 1 — r-: ' ' »r r‘ ■ - >.■

Dabartinė “LITUANIA” choro diri 
gentė Genė Vasiliauskiene.

poilsio nėra, repeticijos vyksta to
liau, nes Meno Dienos tik už poros 
mėnesių.

Ateities planuose choro vadovių 
numatytas naujas dainų repertuaras, 
pasiruošimas įvairiems koncertams ir 
išvystimas glaudesnio bendradarbia
vimo su kitom kolonijom. Taigi mato
me, kad Lituania sulaukusi 25 metą 
nė kiek nepaseno, o atvirkščiai at
jaunėjo savo sąstatu, savo dvasia, 
savo dainomis ir yra pasiryžusi skris
ti tolyn garsinant lietuvišką dainų 
išeivijoje.

Užbaigsiu B. ir J. Jonavičių at
siųstos telegramos žodžiais:

“Pagarba ir tolimesnės ištver
mės linkėjimai vadovams ir choris
tams, jūsų dainomis Lietuva yra gyva 
mūsų Širdyse”.
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SAVO EGZISTENCIJĄ
V. Patašius

Referatas skaitytas !
mBĖčn.UPlunksnos Klubo pdren- 

gimė 1974 rugsėjo 22 d.

Kai prieš ketvirtį šimto metų 
pasiekėme Šio kontinento krantus, 
taip tolimus nuo Lietuvos, ne vienas 
iš mūsų baiminosi, kad pasklisime 
beribiuose Australijos plotuose, iš
tirpsime sparčiai augančioje vietinių 
gyventojų masėje ir nei Ženklo ne
liks, kad Australija, kaip koks aki
varas, prarijo apie 10,000 mūsų tau
tiečių. Pamenu, kad dar ir pirmaisiais 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
gyvavimo metais pavieniai veikėjai 
samprotaudavo, kad bus labai gerai, 
jei dar kokį 10 metų pragyvensime
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**?■ S® Demonstrantai neša daugybę plakatų prieš Whitlamo de jure pripaiinimą Balti
jos Kraštu Sov. Rusijai Š.m. rugpiūčio 19 d. Canberroje.

daugiau ar mažiau organizuotai, o po 
to jau nebereikės nei Bendruomenės, 
nei lietuviškų parapijų, jau nekal
bant apie krepšinį ar lenciūgėlius.

Ir jeigu ši juodai pesimistine 
prognozė nepasitvirtino, didele dali
mi turime būti dėkingi Bendruomenės 
idėjai ir tos idėjos vykdytojams. 
Bendruomenės teigiamas įnašas 
Australijos lietuvių istorijoje yra 
taip aiškus, kad aš tikiuosi, jog 
Šioms diskusijoms pasirinktos temos 
Šokiruojantis pavadinimas yra žurna
listinė priemonė atkreipti visuomenės 
dėmesį į parengimų, o ne pačios 
Bendruomenės reikalingumo kvestiona- 
vimas.

Pasaulyje nėra nieko tobulo. Nė
ra tobula ir mūsų Bendruomenė. 
Visuomet naudinga išgirsti minčių 
ir sumanymų, kaip Šių Bendruomenę 
patobulinti, kad ji dar geriau galėtų 
siekti užsibrėžtų tikslų, aptartų 
Lietuvių Chartoje. 
įsidėmėti: ne 
vienodo t------------
paaukoti jų pačius svarbiausius, kad 
atsiekus geresnių rezultatų siekiant 
Šalutinių 
Bendruomenės fizinio išlikimo Austra
lijoje, negalima paaukoti nepriklau
somos Lietuvos valstybės atstatymo 
tikslo, nusakyto šeštame Lietuvių 
Chartos paragrafe.

Bendruomenė yra ypatingoje pa
dėtyje, lyginant ją su kitomis mūsų 
organizacijomis. Ji turi ir savitus 
uždavinius, išplaukiančius iš jos 
ypatingos padėties, kurių vykdyme 
jos negali pilnai pavaduoti jokia 
kita organizacija.

Ypatingas Bendruomenės bruo
žas yra jos visuotinumas. Ji apima 
visus Australijoje gyvenančius lie
tuvius, jos ribose išsitenka visos 
Australijoje veikiančios mūsų orga
nizacijos. Nė viena kita lietuvių 
organizacija neturi Šio visuotinumo, 
pav., parapijos ar religinės organi
zacijos buria tik tos religijos tautie
čius, palikdamos už savo ribų indi
ferentus ar kitų konfesijų lietuvius. 
Klubai jau pagal įstatymus negali 
apimti visų lietuvių, savo struktūra 
jie turi' būti uždari. Taip pat ir kitos 
profesinės, pasaulėžiūrinės, jaunimo, 
sporto, akademinės ir 1.1, organizaci
jos savo definicija gali burti tik 
tam tikrą dalį tautiečių. Negalėdamos 
būti visuotinėmis, niekada negalėda
mos pakeisti Bendruomenės, jos ta
šiau turi pareigą talkininkauti Bend
ruomenei jos uždaviniuose.

Viena apjungusi visus tautie
čius, Bendruomenė tik viena gali 
kalbėti visų lietuvių vardu, tiek san
tykiuose su kitų tautybių bendruome
nėmis Australijoje, tiek reprezentuo
jant lietuvius Australijos valstybės 
organų akyse, tiek kalbant Australi
jos lietuvių vardu su svetimų valsty
bių vyriausybėmis mus liečiančiais 
klausimais. Šiame statistika pami- 
Šusiame pasaulyje organizacijų svo
ris dažniausiai pareina 
skaičiaus, o ne nuo iškeliamų klau
simų rimtumo 
menės struktūra šiandien neegzistuo
tų, pats gyvenimas priverstų ją su-

tikslų,
Viena tik reikėtų 

; visi tie tikslai yra 
svarbumo ir reikia vengti

tikslų. Besiekiant mūsų

nuo narių

Jei mūsų Bendruo-
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kurti, kad suteikus musu keliamiems 
klausimams ir reikalavimams maksi- 
malinį svorį. Net-ir mūsų Bendruomenė, 
didesnio svorio atsiekimui, įeina į 
didesnius susigrupavimus, kaip į 
Baltų Tarybą, ar Pavergtų Tautų 
organizaciją, deleguodama teisę kal
bėti specifiniais klausimais visų lie
tuvių vardu Šioms virš - tautinėms 
grupėms.

Bendruomenės padaliniai — Apy
linkės / Seniūnijos - atlieka pana
gias funkcijas savo teritorijose.

Tad kuo gi pasireiškia A.L. 
B-nės veikla, kuri pateisina Bendruo
menės egzistenciją? Bendruomenė :

1. Jungia visus lietuvius Austra
lijoje bendram darbui.

2. Atstovauja lietuviams tauti
nėje ir tarptautinėje plotmėje.

3. Globoja ir inspiruoja lietuviš
kas organizacijas bei bendradarbiauja 
su jomis darbuose, reikalinguose tal
kos, kaip, pav., Lietuvių Dienų ren
gime, ar Australijos Lietuvių Met
raščių leidime.

4. Skatina ir remia lietuviškos 
kultūros apraiškas, ar tai būtų liet, 
muziejus Adelaidėje, ar liet, biblio
teka Melbourne, ar žymesnių laisvojo 
pasaulio lietuvių solistų koncertinė 
kelionė po Australiją.

5. Skatina ir remia lietuviškas 
mokyklas ir kursus.

6. Informuoja lietuvius per savo 
organą “Mūsų Pastogę’ .

7. Tiek Per Šį organą, tiek jai priei
namomis visomis kitomis priemonėmis, 
pav., . Tautinių švenčių minėjimais, 
stengiasi auklėti Bendruomenes 
narius ta linkme, kad Bendruomenė 
išliktų ne vien biologiškai, bet kaip 
sąmoninga susipratusi tautinė grupė.

8. Veikia kaip arbitras kilus gin
čams tarp lietuviškų organizaciją. 
Bendrai taiko ir išlygina kilusius 
nesusipratimus savo narių tarpe, skal
dančius tautiečius ir trukdančius 
vieningai dirbti.

Šios ilgametės Bendruomenės 
veiklos rezultatus galime pastebėti 
kad ir dabartinės krizės atveju. Nie
kada nebuvo tikėta, kad Australijos 
vyriausybė taip žemai kristų morali
niai ir sulaužytų savo priešrinkimi
nius pažadus, duotus mūsų Bendruo
menės atstovams, vos kelioms savai
tėms po rinkimų praėjus. Nors ir neti
kėtai užklupta šio skaudaus smūgio, 
Pabaltijo užgrobimo pripažinimo, 
A.L.B. vadovybe ir padaliniai tuoj įsi' 
jungė į bendrą veiklą su mūsų bro
liais latviais ir estais, koordinuoda
mi lietuvių veiklą ir talkinami skait
lingų tautiečių bei lietuviškų organi
zacijų. Savo darbe jie buvo taip efek
tyvūs, kad Australijos užsienių reika
lų ministeris, darbietis senatorius 
Willesee, senate skundėsi, kad pabal- 
tiečių bendruomenės Australijoje yra 
gerai susiorganizavę, ir kad jos api
pila Australijos parlamentarus laiš
kais diena po dienos, norėdamos dik
tuoti Australijos užsienio politikai. 
Įdėtas darbas nenuėjo veltui ir Austra
lijos senatas priėmė rezoliuciją, kad 
užsienio reikalų ministeris užsitarna
vo papeikimo ir turėtų atsistatydinti, 
kadangi vyriausybė gėdingai ir slap-
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čiomis pripažino Pabaltijo valstybių 
inkorporavimą į SSSR, sulaužydama 
aiškų min. pirmininko pažadą, užs. 
reik, ministeriui susilaikant nuo šio 
sprendimo viešo pranešimo bei paaiš
kinimo.

Darbas dar nebaigtas, mums ne
užtenka papeikimo ministeriui, mes 
siekiame paties sprendimo pakeitimo, 
ar tai iš š'ios vyriausybės, ar iš se
kančios, kurią mes savo pastangomis 
padėsime Australijos piliečiams išsi
rinkti. Bendruomenei prieš akis stovi 
dideli uždaviniai, pirmą kartą savo 
istorijoje ji atsidūrė pirmoje fronto 
linijoje kovoje dėl Lietuvos laisvės, 
ir iš įdėto darbo tikrai pamatysime, 
kiek Bendruomenė yra pareiginga.

Bendruomenes struktūrai nega
lima daug ko primesti. Visgi reikia 
prisiminti, kad ji susidaro iŠ gyvų, 
Žmogiškų, netobulų narių. Iš tų narių 
susidaro Bendruomenės Krašto Valdy
ba, Krašto Taryba, Apylinkių Valdy
bos bei kiti organai, iŠ tų narių susi
daro Bendruomenės padaliniai — Apy
linkės bei Seniūnijos.

Jeigu Bendruomenė pateisina 
savo egzistenciją, tam tikra dalis 
jos narių savo egzistencijos tikrai 
nepateisina. Vieni, nors potencijaliai 
oajėgūs veikti, inertiškai neveiklūs, 
mielai palieka darbą kitiems — tegul 
valdybos dirba! Antri mėgsta pakri
tikuoti post factum, vietoj kad patarę 
prieš įvykstant kritikuojamam įvykiui, 
.ar kad patalkininkavę. Nemažai 
Bendruomenei kraujo yra sugadinę ir

‘netikri pranašai”, kurie primygti
nai propaguoja kontraversines min
tis, gerai nujausdami, kad šių min
čių įgyvendinimas (o kartais net jų 
diskutavimas) nesutaikomai suskal
dys mūsų visuomenę.

Antra vertus, žalinga yra ir per
dėtai aštri reakcija, kontraversiniam 
klausimui iškilus, užkertanti kelią 
dialogui akademinėje plotmėje. Daug 
klausimų, liečiančių mūsų Bendruo
menės gyvenimo svarbius aspektus, 
būtų buvę galima išspręsti ramiai dis
kutuojant, be užgavimų ir užsigavimų. 
Klausimų sprendimai buvo metų me
tais užvilkinti dėl perdėtai karštos 
reakcijos. Asmeniški užsigavimai bei 
nesantaikos prailgino ginčus, Šių 
ginčų objektams seniai dingus.

Tikrai gaila matyti, kaip pajėgūs 
visuomenės veikėjai nutolsta nuo 
veiklos dėl užgautos asmeniškos 
ambicijos. Dėl šito negalima kaltinti 
Bendruomenės, kalta yra tik netobula 
žmonių prigimtis.

Baigdamas prisiminsiu buvusį 
savo mokytoją Marijampolės gimna
zijoje, muzika Kamaitį. Jis labai 
nemėgdavo statyti mokiniams gerų 
pažymių, nes tik Dievas žino pen
kiems, mokytojas ketvertukui, o moki
nys trejetui arba dar kuklesniam pa
žymiui. Mano nuomone, jei mes ir 
šitą skalę panaudotume įvertinti 
Bendruomenes veiklai, drąsiai galima 
Bendruomenei statyti ketvertą. Ji sa
vo egzistencija pilnai pateisina.

***

MUZIKAS B. BUDRIŪNAS DALYVAUS 
DAINŲ ŠVENTĖJE

Spaudoj jau buvo minėta, kad į 
rengiamą Dairių Šventę Adelaidėje 
atvyks muz. B. Budriūnas, gyvenan
tis Los Angeles. Pranešame, kad jo 
atvykimas yra tikras. Jis dalyvaus 
ne vien, kaip mūsų laukiamas sve
čias, bet kaip šios šventes dirigen
tas, diriguos chorui Lituania, išpil- 
dant jo sukurtą kantatą “Šviesos 
Keliu”.

B. Budriūnas yra vienas iški
liausių ir produktyviausių mūsų kom
pozitorių išeivijoje. Jis yra sukūręs 
daugelį instrumentalinės ir vokalinės 
muzikos kūrinių. Ypatingai populia
rios jo sukurtos giesmės ir dainos, 
kurias dainuoja tur būt visi mūsų 
chorai. Kaip žymus dirigentas yra 
laimėjęs aukso medali ir pirmų vietų 
chorų varžybose, vadovavęs Vilniaus 
Filharmonijos, operos ir konservato
rijos chorams, dirigavęs lietuvių, lat
vių, vokievcių, amerikiečių ir devynių 
Dainų Švenčių jungtiniams chorams.

Muz. B. Budriūnas yra dinamiš
kas ir pažymėtinų gabumų dirigentas, 
ką daugelį kartų po koncertų yra apie 
jį rašiusi lietuvių ir amerikiečių spau
da.

Tad ir muz. B. Budriūno aktyvus 
dalyvavimas mūsų Dainų Šventėje bus 
malonus ir neeilinis įvykis.

Artimiausiu laiku pateiksime 
skaitytojams daugiau žinių apie muz. 
B. Budriūną kaip asmenį, kompozi
torių ir dirigentą.

***

iMauMnMHKsnnHmiaaiaBttKmm

ŠVEICARAI NENORI SVETIMŠALIŲ
Iš 6.4 milijonų Švei carijos gy

ventojų, svetimšaliai sudaro apie 17% 
(virš 1 milijono). Nacionalinės akci
jos partija, nors parlamente teturin
ti tik 4 atstovus, veda kampaniją 
prieš svetimšalius, esą jie įgypa di
delę įtaką krašte, kuriame greitai 
didėja gyventojai ir per didelė pra
monė. Be to, svetimšaliai iškreipia 
šveicarų kultūrą, nenori asimiliuotis 
ir užima vietinių gyventojų darbus. 
Šios akcijos priešininkai sako, kad 
pašalinus iŠ krašto tiek daug mokes
čių mokėtojų, kraštas prieis prie ban
kroto. Nacionalinės akcijos partijos 
siekimus puola biznieriai, bankai, 
didesnesės politinės partijos, prof, 
sąjungos, bažnyčių atstovai, vadina 
ją ksenofobais, siekiančiais ekono
minės, socialinės, politinės savi
žudybės. Jų laimėjimas rodytų galą 
Šveicarijos, kuri šiuo metu turi pa
saulinę reputaciją, kaip saugus, 
neutralus prieglobstis tiek kapita
lams, tiek ir žmonėms.

Vis dėl to nusistatymas Šveica
rijoje prieš svetimšalius yra gana 
žymus. Nors laimėjimas nepranašau
jamas, tačiau manoma, kad referendu
mo metu už Nac. Akcijos siūlymą 
būsią pasisakymas gana žymus.

Referendumas įvyksta šią sa
vaitę. Jei jis bus priimtas, tai iki 
1977 m. pabaigos Šveicariją turės 
palikti virš 500.000 svetimšalių.

į
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MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

LICENZIJA
Prieš 5 — 6 metus M.L. Klubo 

narių susirinkimas įpareigojo Klubo 
Tarybą daryti žygių gauti stipriųjų 
gėrimų licenziją. Keitėsi Tarybos, 
keitėsi jų noriai, pažiūros ir pastan
gos. licenzijų gauti, tačiau 1972 - 73 
metų Tarybos, o ypač jos pirmininko 
p. Juozo Pelenausko pastangomis, 
reikalas buvo išjudintas, o pastarai
siais metais jam kaip įgaliotiniui, 
vadovaujant pasiektas tikslas — li- 
cinzija gauta.

Dabar Klubas įstojo į naujų Li- 
cenzijuoto Klubo veikimo stadiją. 
Turint galvoje, kad licenzijuoto klu
bo veikimui yra aiškios valdž'ios nusta
tytos taisyklės bei reikalavimai ir 
klubu priežiūra pavesta valdžios 
inspektoriams, todėl tiek Klubo Tary
ba, tiek ir kiekvienas Klubo narys 
turės jas vykdyti. Tenka palinkėti 
Klubo Tarybai sėkmės darbe, ką pa
reiškė ir Klubą vizitavęs inspekto
rius. Jo pareiškimu mūsų Klubas, 
kaip vien tik lietuvių tautybes narių 
junginys, savo kultūrine veikla turi 
duoti naujų idėjų visam Australijos 
gyvenimui. jjj jję

KLUBO ĮRENGIMAS IR 
PUOŠIMAS

Kad atvykę į Klubą jaustumės 
patenkinti, kad be gėdos galėtume 
atsivesti svečius kitataučius, mes 
privalome Klubą atatinkamai įrengti. 
Nepakanka Klubo Tarybos pastango
mis jau padarytų remontų, bet reikia 
Klubų puošti, reikia jam tinkamų 
baldu ir kitų įrengimų. Malonu paste
bėti, kad dailininkui p. Adomui Vin
giui vadovaujant jau vykdomas Klubo 
puošimas. Žinodami jo pajėgumą, ti
kėkime kad jo apiforminta Klubo ap
linka teiks jo lankytojams malonų 
pasitenkinimą.

Pagrindiniai Klubo įrengimai, 
kurie atvykstantiems krinta į akis, 
yra jo baldai. Baldų stilius, kiek tik 
sąlygos leidžia, turėtų būti origina
lus — tautiniais motyvais. Tam aiškų 
pritarimą davė vizitavęs inspekto
rius. Tokius baldus parūpinti, — sa
vaime suprantama yra žymiai dides
ni kaštai. Mano manymas būtų; kol 
dar esame “biedni” — įgykime paken
čiamus baldus, kokius gamina vieti
nės dirbtuvės,- o praturtėję — įsigysi
me ir originalius.

Baldams įsigyti lėšas turėtume 
sudėti mes patys, nes mes patys jais 
naudosimės, mūsų pačių svečiai juos 
stebės ir vertins, mums patiems jie 
teiks malonumą.

Gražų pavyzdį jau parodė Mel
bourne Lietuvių Studentų S-ga įmokė
dama į Baldams įsigyti fondą $100.00. 
Manyčiau, kad kiekvieno mūsų parei
ga yra įsigyti sau bent vienų kėdę, 
ant kurios, Klubo Tarybos teigimu, 
būsią prisegamos lentelės su funda
toriaus pavarde. Klubo Taryba ne
delsdama turėtų pravesti šį Baldų 
Vajų, o mes patys nedelsdami ir be 
griaudinimų bei nuolankių prašymų, 
dėtume savo dolerį: kuo greičiau — tuo 
geriau!

***
KLUBO NARIO MOKESTIS

Pagal M.L. Klubo Statutą, na
rio mokestis turi būti sumokamas iki 
liepos mėn. 1 dienos, tačiau jei dėl 
kokių nors priežasčių tai atlikti na
rys negalėjo, jo sumokėjimas dar pra
tęsiamas 3 menesiams, t.y. iki spalio 
mėn. 1 d. Kaip M.L. Klubo talkinin
kas ir pasiteiravęs pas Klubo pirmi
ninkų p. A. Ramanauskų, galiu tvir
tinti, kad tokių narių nesumokėjusių 
mokesčio už 1974 — 75 metus ir jau 
praradusių pilnateisio nario teises 
yra apie 150 asmenų. Reikia pastebė
ti, kad kiekvieno nario pareiga yra be 
prašymų sumokėti nario mokestį, 
todėl visi pasivėlinę nedelsiant tai 
turėtų atlikti.

Nario mokestį priima visi Klubo 
nariai, talkininkai p.p. I. Alekna ir 
K. Prašmutas, gali būti įmokamas 
Talkos budėtojui arba siunčiamas.., 
M.L. Klubo adresu.

* **
NARIO PAŽYMĖJIMAI

M.L. Klubo nario pažymėjimai, 
mažos knygutės forma, jau prieš kiek 
laiko buvo pagaminti ir metinio su
sirinkimo metu duodami pilnateisiams 
nariams. Pažymėjimai ir ateityje 
M.L. Klubo Tarybos bus duodami 
pilnateisiams nariams, sumokėju
siems nario mokestį, kuris atžymimas 
pačiuose pažymėjimuose. Pagal Li- 
cenzijuotų Klubų įstatymų, Klubą lan
kyti gali tik pilnateisiai nariai arba 
jų svečiai, kurie įrašomi į svečių 
knygą su rekomenduojančio pilnatei
sio nario parašu. Klubo nariai nedel
siant turi sumokėti nario mokestį ir 
įsigyti Klubo nario pažymėjimą, ku
ris reikalingas atsilankant į Klubą.

* **

NAUJI KLUBO NARIAI
Kaip jau minėta, Klubų laisvai 

lankyti gali tik pilnateisiai Klubo 
nariai, todėl kad nekiltų nepasitenki
nimo ir priekaištų Klubo Tarybai, visi 
melbourniečiai turi įstoti Klubo na
riais. Norint tapti Klubo nariu reikia: 
užpildyti pareiškimą, sumokėti $10.00 
įstojamąjį mokestį ir $10.00 nario 
mokestį už einamuosius metus. Tap
dami Klubo nariais, ne tik pasidary
sime Lietuvių Namų bendrininkais, 
bet galėsime be kitų pagalbos lankyti 

Klubų ir atsivesti savo svečius. Ma
zos išlaidos — dideli patogumai.

***
KLUBO REIKALŲ. VEDĖ JAS
M.L. Klubo Tarybos pasiūlymas 

kad reikia turėti Klubo reikalų vedėją, 
nariu visuotiname susirinkime buvo 
vienbalsiai priimtas. Tiek Klubo 
Tarybai, tiek ir kiekvienam Klubo na
riui todėl turi rūpėti, kas gali ir kas

. » ą t . • ' f * I • ”* ' ** V
turi būti Klubo reikalų vedėju. Siū
lau, kad kiekvienas Klubo narys turi 
ne tik teisę bet ir pareigą pasiūlyti 
Klubo Tarybai asmenį toms parei
goms, kurį jis laiko geriausiu. Taip 
pat kiekvieno pareiga, jei jis gali, 
pačiam pasisiūlyti būti Klubo reikalų 
vedėju. Ne visi visus pažįstame, to
dėl ateikime Klubo Tarybai į pagal
bą su savo pasiūlymais.

IGA
***

OFICIALUS KLUBO ATIDARYMAS
Teko patirti iš M.L. Klubo pirmi

ninko p. A. Ramanausko, kad iškil
mingas Klubo atidarymas, kaip numa
tyta, įvyks tuoj po Naujų Metų, kada jo 
įrengimai bus baigti ir atatinkamai 
šiai reikšmingai dienai bus pasiruoš
ta.

Paprasta gi Klubo veikla, pri
žiūrimą ir vadovaujama pakaitomis 
Klubo Tarybos narių, praside's anks
čiau, dar prieš naujus metus. Visi 
tautiečiai kviečiami pasinaudoti 
Klubo patarnavimais.

IGA
***

MAO ARTĖJA PRIE 

PAF’.GOS?
Vieno anglų laikraščio žiniomis, 

Mao Tse tung praėjusį mėnesį turė
jus aštrų kraujo smegenyse išsilie
jimą ir jo politinė veikla praktiškai 
esanti pasibaigusi.. Dabar jau prasi
dėjusi kova dėl įpėdinyštės. Toje 
kovoje dalyvaujanti jo žmona Chiang 
Chin ir dabartinis ministeris pirm. 
Chuu En Lai (kuris irgi serga). Nors 
per savo atstovą Mao tebekontroliuoja 
administraciją, bet Chiang Chin suge
banti apeiti jį ir duodanti partijai 
įsakymus tiesiai. Mao negaluoja jau 
keli mėnesiai ir spėjama, kad jis 
esąs kažkur Pietinėj Kinijoj.

Žiniomis iš Pekino, Čia panei
giama, kad Mao Tse tung turėjęs 
kraujo išsiliejimą.

***
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Klimelis
Artėjant mano atostogoms ir pagal 

mano darbovietės naujus įstatymus, 
per dvidešimt metų primų kartą gaunu 
net 5 savaites ir dar plius vieną die
nų už pirmąją gegužės. Jau prieš tai 
pradėjom su Žmonele planuoti — kur 
jas praleisime. Tų greitkelių išvyti iŠ 
mūsų per 22 metus pamiltos bakūžės 
ir naujoj vietelėj įsikūrus, darbelių 
iki kaklo. Paties Dievo yra įsakyta, 
kad septintų dieną švęsk. Remda
miesi tuo bei kitkuo, nutarėm, kad 
bent pusę to metiniam poilsiui skir
to laiko paskirti poilsiui ar bent tų 
mielų brisbaniečių veidelių atsikraty
mui . ■ .

Galiausiai nutarėm ir dar su mū
sų žentelio laimingos loterijos pa
rama — ir kad nebeapsunkinti Austra
lijos didmiesčiuose gyvenančių mūsų 
prietelių per dažnais apsilankymais, 
pakilti į N. Zelandiją pasidairyti, tai 
pirmą kartą iš Australijos, kad ir 
labai artimą, bet į “užsienį’ .

Kraštas — N.Z. ten buvusių musų 
tautiečių bei “maitų” — senųjų aus- 
tralų—buvo visad išgirtas, todėl smal
sumas pirso jį pamatyti. Neapsiri
kom. Nors nesutikome ir nematėme ten 
nei vieno lietuviško veidelio, bet 
pamatėme ko mudviejų akys dar ne
buvo regėjusios, kad ir gerokai svie
to perkeliavusių. Balandžio
23-Čią pačiam vidurdieny TAA lėktu
vu pakilome į Sydney. Klaidų klaide
lių pridaro kiekvienas žmogelis, bet 
ju neišvengia ir labai garsios instan
cijos. Mes buvom tų instancijų pain
formuoti, kad Sydney turėsime apie 
4 valandas laiko iki skrisime į N.Z. 
bet tik į ten nusileidus, paaiškėjo, 
kad turime vos virš valandos laiko ir 
per tą laiką mums reikia persikelti į 
kitą — tarptautinį aerodromą. Gal 

“offisai” sumaišė mūsų laiką su 
N.Z-jos laiku, nes ten teko laikro
džius dvi valandas pasukti pirmyn. 
Aš Brisbanės aerodrome, mus išlei
džiančių giminėlių “įsiūlytas”, dar 
ir dar vieną ant drąsos, nesijaudinau 
ir Sydney nusileidęs dėl to Čia per- 
trumpo laiko, bet mano Žmonelė jau 
jaudinosi. Ja besivydamas jau 
“pusrisb'ia” bėgau pagauti bent ko
kią susisiekimo priemonę persikraus
tymui į tą kitų aerodromą. Štai staig
mena: tiesiai į mudu visai neskuban
čiais žingsniais atžingsniuoja abu 
Gerb. Sydney lietuvių kapelionai — 
kun. P. Butkus ir kun. ,P. Martuzas. 
Netik žmonos, bet ir mano veidelis 
nušvito, kad čia jau turime, kad ir 
trumpame apsistojime, auksinius 
globėjus. Nesijausdami tokios pa
garbos verti tapome daugiau, kaip 
sujaudinti, todėl ir pats pasisveikini
mas buvo daugiau, kaip nuoširdus, o 
dar gerb. kapelionams išsitarus, kad 
jiedu mus perveš į reikiamą aerodro
mą, visi striokai tuojau išnyko.

Gaila buvo tik vieno, kad mudu 
susižymėjom prieš išvykdami visų 
prietelių Sydney telefonų numerius ir 
galvojom bent telefonu vienu - kitu 
žodeliu pasikeisti, bet tam laiko jau 
nebuvo. Pav. jau tada būtumėm suži
noję, kad mūsų labai artimo prie- 
telio, buvusio brisaniečio, o dabar 
sydnejiškio — Vlado Valdkaičio Žmo
nelė per Velykų Šventes mirė, bet 
jam paskambinti galimybės netekus, 
tą sužinojom tik grįžę iš kelionės 
gavę jojo ašaroms aplaistytą laišku
tį. Taip pat norėjau pasiteirauti ir 
gerb. “M.P.” redaktoriaus ar pagei
dautų kelionės įspūdžių aprašymo, 
bet ir vėl tos progos neturėjęs ir tik 
grįžęs sužinojau kad pageidauja, 
rašau vien iš atminties priešingų at
veju būčiau Šį bei tą pasižymėjęs 

bų kraštą — N.Z. bent prabėgoms api
būdinti, kartu Žinodamas, kad dauge
lis mūsų tautiečių ten buvo, bet ar 
kas mūsų spaudoje bent kiek platėliau 
apie tai užsiminė — to, regis, nebuvo 
ar aš' nebeprisimenu?

Grįžtant prie pagrindinės temos, 
su mūsų globėjais — gerb. kapelio
nais nuvykę į tarptautinį aerodromą 
dar šį - tą “apsišopinę” nuo muito 
laisvoj krautuvėlėj jau skubėjom 
į lėktuvą, nespėję net padoriai atsi
sveikinti, nes lėktuvas jau burzgė ir 
gal tik mudviejų lūkuriavo ir tuojau 
pradėjo įsibėgėti pakilimui.

Lėktuve tuojau pajutom, kad 
esame šviežioj — N. zelandiečių la
bai nuoširdžioje globoje, kuri mus 
lydėjo per visą ten praleistą 15-kos 
dienų kelionę iki palikome, su ašaro
mis akyse, šį taip nuostabiai gražų 
kraštą, širdį slėgė ta nežinia — ar 
beteks jį vėl kada matyti . . .

Mes vykome su ekskursine grupe 
pavadinta “Tiki Tours”. “Tiki” 
tai yra iŠ mitalogijos, dar maurų ga
dynėje, sukurtas gyvūnėlis labai 
panašus į mūsų įsivaizduojamą vel
niuką”, bet labai malonų. Iš karto jis 
buvo labai primityvus — vos su akme
nėliu, iŠ akmenėlio apipavydalintas, o 
vėliau baltieji jį “sukultūrino” įdė
dami raudonas skaisčias akutes ir 
tas “Tiki” mus visą kelionę lydėjo 
ne tik puošdamas mūsų autobusą bet 
sutiko mus prie vartų, vartelių, vieš
bučių durų ir visur kitur. Jį N. zelan- 
dieČiai nešioja kur nors prisisegę — 
mažyčio Ženklelio pavidale, o ypa
tingai moterys vietoj karolių ant kak
lo pasikabinusios net iki 7-nių inčių 
ilgumo, ypatingai vedusios ir per 
jojo — Tiki — palaimą tikėjosi gau
sios šeimos. “Tiki” yra N. Zelandi
jos simbolis ir anglų kalboje jis va
dinamas — Good Luck Charm.

Gal ir teisybė, nes vardu kelione
U j ■: .. ...

pavadinta taip laimingai 
visur sekėsi. Iš Sydney pakilęs lėktu
vas nusileido Christchurch, trečias 
didumu miestas N. Zelandijoj. Aero
drome mūsų laukė autobusas, kuris 
tuojau nuvežė į labai patogų hotelį. 
Kiekviena Šeima gavo atskirą butą 
su visokiais patogumais: T.V., radio, 
telefonu ir visa kita. Dar aerodrome 
mus pasveikino turistų biuro mana- 
dzeris ir pristatė — supažindino auto
buso Šoferį, painformuodamas, kad jis 
Mr. Johnson bus mūsų kelionėje ne- 
vien šoferis, bet kartu globėjas, pa
tarėjas, pranešėjas, aiškintojas ir be 
viso paminėto — bosas.

Patogiai pailsėję ir gerai išsi
miegoję sekantį rytą, aš išėjau pasi
dairyti po pirmąjį N. Zelandijos 
miestą. Po karo, kurį laiką gyvenau 
Danijoj ir iki Šiol, kaip turėjęs pro
gos matyti ir daugelį kitų kristų, vi
są laiką tvirtinau, kad Danija yra 
iš mano matytų kraštų švariausias. 
Perėjęs keletą kvartalų pagalvojau, 
kad jei ir kiti N. Zelandijos miestai 
tokie švarus, tai ji švarumu nuneša 
Daniją. Vėliau pasitvirtino, ši mano 
nuomonė. Sugrįžęs į viešbutį radau 
žmonelę jau pasidabinusią ir pasi- 
skaičiusią informacinį lapelį.

8-tą valandą ryto simpatingo 
šoferio rūpestingai susodinti į auto
busą, porą valandų pavažinėti pO 
miestą, parodant įžymesnes vietas, 
pasileidom 1500 mylių kelionei į 
krašto gilumą. Šios dienos maršrutas 
tik virš 200 mylių. Visų nuotaika 
aukščiausiam laipsny. Kiek pavažia
vus mūsų šoferis per garsiakalbį 
kviečia visus susipažinti — prisista
tyti pasisakant vardą ar pavardę bei 
iš kur. Autobuse mūsų šeimynėlę 
sudarė 37 asmenys. Pirmas prisistatė 
Šoferis save smulkiai apibūdinamas 
ir galiausiai ramino visus, kad jis 
jau 6 metai tą autobusą tais pačiais 
keliais vairuoja be jokių nelaimingų 
atsitikimų. Jam visi nuplojom.

(Bus daugiau)
*** į
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uoėr

v-ji

mokestis nustatyas

skautui iš 
skautui iš

šeimos $26 
šeimos $24

kų trumpesni 
minimai

atidarė fil ps. 1. Jo-

Pirmam
Antram
Trečiam skautui iš šeimos $20
Ketvirtam ir . t. iŠ šeimos vel-

pasisakymai 
iš jų

bei Vokietijoje;
proga nuriedėjo ir

AUSTRALIJOS RAJONO 
RAJONINĖ STOVYKLA

"TRAKAI”
R. Stovykla — “Trakai”

įvyks Adelaidėje, Lower Hermitage 
— ukrainiečių stovyklavietėje, 1975 
m. sausio mėn. 3 — 15 d.d., tuojau po

kitam ta
kitiems — pritrūko balso . . . Kalbėjo 
filisteriai: s. Balys Barkus, s. Vy
tautas Bukevičius, s. Marija Milienė, 
Jadvyga Viliūnienė.

NesikarščiuokBuk šaltakraujis!

L.S.S.
V-JI

ASS 50-MEČIO MINĖJIMAS 
SYDNEJUJE 
pavasarinio sekmadienio 

(6.10.’74) būrys buvusių 
skautų ir bičiulių, 

ps.
Jonaičio, susirinko į 

Lietuvių Klubo patalpas 
priemiestyje, paminėti 

Skautų Sąjūdžio (ASS)

Vėsp 
popietį 
ASS narių, vyr. 
sukviesti ASS Įgaliotinio, fil. 
Izidoriaus 
Sydnejaus 
Banks town’o 
Akademinio 
50—mečio.

Stovyklos 
toks:

1.
2.
3.
4. 

tui.
Taip pat nutarta leisti ir neskan

ius stovyklauti, gavus vietos Tunti- 
ninko raštišką rekomendaciją ir pasi- 
rašus, kad laikysis stovyklos tai
syklių ir drausmės.

Stovyklautojų sąrašas ir stovyk
los mokestis — Čekis, įrašant, kur 
‘ Pay” Stovykla — Trakai (not nego
tiable) siunčiama R.S.R.K. Pirminin
kui fil. ps. V. Ilgūnui iki 1974 m. 
gruodžio mėn. 15 d. (Mr. V. Ilgūnas, 
16 Douglas St., Parkdale, S.A. 5063) 

Visi tuntai atsiveža savo pala
pines ir tunto vėliavas.

Rajono vadovų suvažiavimas nu
matytas 1975 m. sausio mėn. 9 d., 
14.00 vai. (ketvirtadienį), o vyr. skau
čių ir s. vyčių sąskrydžiai numatyti 
1975 m. sausio mėn. 6 d.

Taip pat numatyta ekskursija 
apžiūrėti įdomesnes Adelaidės vieto
ves.

V - TO s. R.S.RJC. PIRMININKAS 
RAŠO:

1975.1.3, t.y., pirmąją stovyklos 
dieną traukinys iš Melbourne atva
žiuoja 8.50 vai. ryte, visi, kurie at
vyks šiuo traukiniu galės būti stovyk
loje 9.30 vai. ir gauti pusryčius. Po 
to susitvarkymas bei palapinių staty
mas ir 12 vai. vėliavos pakėlimas bei 
stovyklos atidarymas. 12.30 vai. pie
tūs ir jsijungiam į pagrindinę dieno
tvarkę.

Adelaidės geležinkelio stotyje 
lauksime ir parūpinsime transportą į 
stovyklą be mokesčio, tik mums rei-

Minėjimą 
naitis, trumpai supažindindamas daly
vius su Šios dienos reikšme ir — pagal 
tradiciją — pakviesdamas ta proga 
sugiedoti “Gaudeamus Igitur”.

Sekė fil. ps. I. Jonaičio paskaita, 
išsamiai peržvelgianti akademikų 
skautų istoriją, tikslus, darbus, drauge 
paliesdama ir Australijos lietuvių 
skautų akademikų veiklą.

Fil. ps. I. Jonaičio paskaitą 
savo pranešimu papildė Australijoje 
studijuojanti 
akademike 
pasakojo, 
J.A.V.: jų 
savitarpiu 
vasaros — 
bet ir pagalba, talka skautų viene
tams, į kuriuos jie, daugumoje, įsi
jungia kaip vadovai: per Dr. Vydūno 
Šalpos Fondą; žurnalo “Mūsų Vytis” 
leidimų, talkinimu “Lituanus’ leidi
me (žurnalas, leidžiamas anglų 
kalba supažindinti kitataučius
su lietuvių tautos kova, kultūra ir 
1.1.) ir kt.

Fil. ps. I. Jonaitis perskaitė iš 
Amerikos gautą ASS vyr. organų 
sveikinimą Australijos akademikams 
50—mečio proga.

Po to sekė buv. skautų akademi- 
pri’si- 

skautavimo dienų 
vienam 
ašara,

Los Angeles skautė 
Giedre Gustaite". Ji pa- 
kaip akademikai veikia 
veikla reiškiasi ne tik 

bendravimu per sueigas, 
žiemos, stovyklas ir 1.1.,

TAU PENKIASDEŠIMT
R.K.

Tu esi musų jaunatves gražiausia dalis . . . 
Tavyje glūdi miškai ir ežerai ...
besileidžianti saulė ... žvaigždėtas dangus ... 
rusenančio laužo durnų kvapas
giliai įsisiurbps į brolio nunešiotą švarku . . . 
dainų ir juokų garsas . . .
Tavyje mes randame savo jaunatviškus idealų kalnus 
nesumaišytus su realybe . . .
Tavyje slypi musų nusivylimai ... ir ašaros . 
kurie laikui einant dingsta kaip rytmečio migla 
Per tave mes sutinkame draugus . . . 
kurie su mumis juokiasi, svajoja . . . 
ir atsuka petį, kai norisi verkti . . .
Tavyje mes randame gamtos ramybę ... 
ir universiteto rūmų gyvenimišką triukšmą 
Tavyje mes prisimename meilės švelnumą 
vakaro nykumoje . . . 
Tu lieki neišdildoma . . .
nes tu esi gražiausia mūsų gyvenimo daina . . . 
Tu esi Akademinė Skautija ...

I 1

ketų žinoti kada ir kiek atvažiuoja. 
Patartina važiuoti uniformuotiems, nes 
tuomet galima gauti daugiau iš gele
žinkelio tarnautojų privilegijų bei 
lengvatų.

Kiekvienas skautas gali vežtis 
apie 182 kg (400 svarų) lagamino ne
mokamai.

1975.1.13. t.y. paskutinę stovyk
los dieną traukinys į Melbourną išva
žiuoja 19.10 vai., taigi, vėliavos nu
leidimas bei oficialus stovyklos už
darymas turėtų būti nevėliau 16.00 
vai., po to vakarienė ir 18.00 vai. 
išvažiuoti į geležinkelio stotį . . .

Stovyklos adresas laiškams ir te
legramoms yra toks:

(Mr. P. Petraitis) 
Stovykla — Trakai, Lower Hermitage 
Rd., HOUGHTON, S.A. 5131.

Į stovyklą laiškai bus paštininko 
atvež'ami apie 11 vai. ryto penktadie
niais, pirmadieniais ir trečiadieniais.

Ateityje visos informacijos V-tos 
R. Stovyklos reikalu bus tiesioginiai 
siunčiamos tuntininkams R.S.R.K. 
Pirmininko fil. ps. V. Ilgūno. Taip 
ateityje visais stovyklos reikalais 
prašau tiesiai kreiptis į R.S.R.K. 
Pirmininką.

v.s. A. Jakštas 
Rajono Vadas

Įdomus v.s. dr. Aleksandro Mau- 
ragio pasipasakojimas kodėl jis 
neįstojo į akademikus Lietuvoje, nors 
buvo bičiulių — skautų, ne kartą 
kviestas: tuo metu Vyr. Skautų. 
Stabe — kuriam ir jis priklausė — į 
skautų akademikų įsisteigimą žiūrėta 
labai kritiškai. Pas Baden-Powell’į 
akademikams vieta nebuvo pramaty
ta. Niekur kitur pasaulyje skautų 
akademikų nebuvo (ir, atrodo, lig 
šiol nėra!). Jie veikė kaip korpora
cija, tad nei į Skautų Sąjungos statu
to rėmus akademikų nebuvo galima 
įtalpinti ... Ir vyr. vadovai beveik 
plaukus nuo galvos rovėsi dėl gali
mos kompromitacijos! Tad į akademi
kus jis taip ir neįstojo.

Bet pasirodo, kad ano meto bai
mės ir abejonės nepasiteisino; aka
demikų skautų veikla, pagrįsta ne 
kiekybe bet kokybe, išaugo, išbujojo 
ir akademikai Šiuo metu yra LSS 
elitas! — užbaigė v.s. dr. A. Mauragis.

Dr. A. Mauragio “apgailestavi
mą” dėl neįstojimo sušvelnino kaž
kieno pasiūlymas, kad tai dar esą 
galima atitaisyti, įsteigiant akade
mikų skyrių ir į jį įstojant . . .

Oficialioji dalis užbaigta LSS 
Australijos Rajono Vado, v.s. Alek- 
sanclro Jakšto sveikinimu .. 50-meČip

8S.0j.4TO! T- ,:z '
proga.

Meninę programėlę išpildė p.p. 
Maksvyčių šeima: p. Maksvytiene 
padeklamavo ASS 50-meciui R.K. 
prašytą eilėraštį, o dukros — vyr. 
skautės — Violeta ir Ramutė Maksvy- 
tytės išpildė dalykėlį smuiku ir piani
nu.

Neatsisliko ir vyresnioji karta. 
Prisimindami “senus, gerus laikus” 
filisteriai — B. Barkus, V. Bukevi
čius ir I. Jonaitis - sugiedojo “Vy
ties” tradicinę, o visi bendrai - filis
terių dainų “O, dienos laisvės ir 
džiaugsmų . .

Minėjimą, padėkodamas susirin
kusiems už dalyvavimą, uždarė fil. 
ps. I. Jonaitis, išreikšdamas viltį, 
kad gal tai nebus paskutinis akade
mikų skautų susiėjimas Sydnejuje ir 
kad šia ateityje įsisteigs ASS sky
rius.

** *

Pageidavimai visuomet lieka 
pageidavimais, kol prie jų neprideda
ma gera dozė ryžto, paremto kietu 
darbu.

Li g šiol iŠ trijų buvusių ASS 
skyrių Australijoje, • tėra išlikęs 
vi4ni.ntę.lįs_veikias Adelaidės.akade- 
mikų vienetas. Dėl tam tikrų, speci

finių, Australijos sąlygų (mažas 
lietuvių skaičius Šiame kontinente), 
steigti akademikų skautų vienetus ir 
tuo dar labiau smulkintis, buvo ven
giama. Bet po 27 skautiškos veiklos 
metų šiame krašte pradedame prare
gėti, kad gal esame padarę klaidą, 
ir didelę klaidą. Mūsų elitas, busi
mieji vadai, įstoję į universitetus 
dažnai iš skautų eilių iškrinta.

Klaidas daryti yra žmoniška, 
bet nežmoniška pasilikti klaidoje. 
Ar nereiktų tad Šį reikalą, pradėtą 
nedrąsiai kelti 50-mečio minėjimo 
proga, susibūrus visiems buvusiems 
akademikams - kėms rimtai persvars
tyti, gal kaip išeities bazę įsteigiant 
filisterių būrelį ar pan., o po to jau 
pradėti organizuoti gyvus, gajus jau
nus akademikų vienetus, pirmiausia 
didžiosiose lietuvių kolonijose 
Melbourne ir Sydnejuje.

O kandidatų šiam reikalui, atro
do netruks.

v.s. Bronius Žalys
* **

8. Mirė meška, padėk ir dūdas.
9. Diena — vakarop, metai—

galop-------- .J

Mūsų Pastogė Nr. 43 1974.10.28 psl. 6

6



Adelaidės Ateitininkių Sendraugių^ suruošto tradicinio 1974.9.21 
Literatūros, Dainos ir Muzikos vakaro programos dalyviai.

PADĖKA
Mirus A.A. JULIUI GINTALUI ^visiems jį pagerbusiems ir da

lyvavusiems- laidotuvėse, reiškiame nuoširdų ačiū, bet ypatingą pa
dėką reiškiame kun. P. Butkui už rožančių, Šv. Mišias ir palydėjimą 
į kapines, taip pat mums pareiškusiems užuojauta žodžiu ir per 
laikraščius, pagerbusiems mirusįjį vainikais ir gėlėmis, o ypač St. 
Marys lietuviams p. Šidlauskams ir Gudaičiams. Didelę padėką reiš
kiame Abramavičiams, uz visa, vadovavimų laidotuvėms ir organiza
vimą rinkliavos ir visiems aukojusiems pinigais.

S. Gintalienė ir dukra Irena

LITERATŪROS, DAINOS IR 
MUZIKOS VAKARAS ADELAIDĖJE

Pagal įsigalėjusią tradiciją, 
Adelaidės Ateitininkai Sendraugiai, 
kas metai suruošia Literatūros, Dai
nos ir Muzikos vakarą. Šiais metais 
vakaras įvyko rugsėjo 21 dieną Lie
tuvių Katalikų Centro salėje.

Programoje vyravo pavasario 
nuotaika. Įdomiai ir gražiai pavasario 
poetą — K. Binkį pristatė J. Gučius, 
pasinaudodamas išgyventais su poetu 
nuotrupomis. Sulaukėme svečių ir iš 
Melbourne. Erlėnas — kun. P. Vaseris 
paskaitė apsakymą: “Paklydusi mei
lė”, J. Rūbas padainavo keturias 
dainas.

Iš adelaidiškių programoje su sa
vo kūryba dalyvavo: Pr. Pusdešris, 
V. Baltutis ir L. Šimkutė.

VAIDILOS teatro aktoriai skaitė 
lietuvių poetu poeziją apie pavasarį.

Malonu buvo pasiklausyti sol. A. 
Maželienes, kuri vis dažniau pasiro
do scenoje. Linkėtina, kad ir ateityje 
savo gražiu balsu prisidėtą prie lie
tuviškų parengimą programos, nes 
vokalistą turime tiktai kelis.

Literatūros vakarą užbaigė Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos choras 
su dviem giesmėm.

v.
■*> * **

fųWl. -ibit'M j;;tt

Nuotrauka A. Budrio

AUGA LIETUVIŠKOJI SODYBA
Sydnejaus Moterą Socialinės 

Globos Draugijos rūpesčiu ir pastan
gomis kuriama sodyba auga. Šiuo metu 
jau vyksta trečioji statybos stadija: 
statomi du namai kiekvienas po du 
butų. Darbai jau įpusėjo ir sparčiai 
eina pirmyn. Statybininkai p. Kutka 
ir Mickevičius žada greitai užbaigti. 
Naujieji butai jau yra visi užsakyti.

«Je

AR MES BUDIME?
Nelauktas Whitlamo ir jo vyriau

sybės Žygis pripažinti Lietuvą, 
Latviją ir Estiją de jure Sovietų 
Sąjungai š.m. rugpjūčio pradžioje pri
trenkė nevien Australijoje, bet ir 
kitur gyvenančius pabaltiečius. Mes 
protestavome, demonstravome, rašė
me laiškus, peticijas. Mes kėlėme 
viešumon Australijos visuomenei šį 
smerktiną Whitlamo darbą per spaudą, 
radiją ir televiziją.

Mes sukrutome, pabudome iŠ 
“dulce far niente” (iš saldaus nieko 
neveikimo), kai šis įvykis mus staiga 
užklupo. Tiesa, susiorganizavome 
mes gana greitai ir, palyginus, neblo
gai. Tačiau, kritiškiau pažvelgus, 
visa tai galėjome atlikti dar geriau. 
Atrodo, kad tokiu atveju mums truko 

greitos, aiškios informacijos, praneši
mų bei didesnio ir geresnio ryšio su 
visais bendruomenės nariais, ar tai 
renkant parašus peticijoms, ar ruo
šiant protesto eisenas, ar telkiant 
lėšas.

Praslinko keli mėnesiai, aprims
ta mūsų protestai, mūsų energija ir 
ryž'tingumas tolimesnei kovai. Negi 
viskas jau yra atlikta?

Kiek žinome, yra sudaryta Lietu
vos bylos gvildenimo reikalams komi
tetai. Komitetai energingi, darbštūs 
ir pilni planų. Bet ar tai yra pakan
kama? Komitetų darbas yra organi
zuoti, planuoti ateičiai, parodyti 
visiems australams Sovietų Sąjungos 
užmačias, o ypač Whitlamo ir jo 
vyriausybės bukaprotiškumą ne vien 
mums, bet ir visai Australijai.

Siems visiems komitetų darbams 
ir planams neužtenka vien tik mūsų 
pasyvaus pritarimo. Mes, visi kaip 
vienas, nežiūrint mūsų pažiūrų, įsi
tikinimų ar amžiaus turime prisidėti 
prie komitetų darbų savo asmeniška 
pagalba, darbu ir, svarbiausia, tel
kimu pinigą. Būdami gerai susiorga
nizavę ir pasiruošę, mes visados 
galime daugiau atlikti Lietuvos 
labui.

B. Budrys
***

XIII—TASSS TALKOS 
SUSIRINKIMAS

Skaičių trylika prietaringi žmonės 
laiko nesėkmės ženklu, tačiau Lie
tuvių Kooperatine Kredito Draugija 
Talka šio eilinio skaičiaus išvengti 
negalėjo, nes šiais metais išpuolė 
jai šaukti tryliktąjį savo metinį su
sirinkimą.

Nors nesėkmę simbolizuojan
čiame, Š.m. rugsėjo 21 d. XIII - me 
metiniame susirinkime, vis tik, me
tinė Talkos veikla buvo gana gera,

Talkos sekretoriui ’ V. Aleknai 
perskaičius pereito susirinkimo pro
tokolą ir jį, beveik be pataisų, susi
rinkimui patvirtinus, sekė veiklos 
pranešimai.

Talkos pirmininkas Paulius 
Baltutis pranešė, kad metų bėgyje 
įstojo 43 nauji nariai, du nariai mirė, 
šiuo metu yra viso 481 narių. Įnašų 
kapitalas §20,040.99, o indėliai 
$313,091.00.

Metų bėgyje buvo išduota nariams 
54 paskolos $148,603.00 sumos; 
bendra išduotų paskolą suma yra 
$252,786.00. Įskaitant susidariusį 
virs trijų tūkstančių dolerių atsargos 
kapitalą ir $2,879.00 šių metų pelną, 
metai baigta $340,894.00 balansu.

Didėjant apyvartos kapitalui, 
priklausomai didėjo ir pajamų bei iš
laidų kai kurios pozicijos. Palūkanų 

KELIONĖMS | EUROPĄ, AZIJĄ IR AMERIKĄ 
KREIPKITĖS į LIETUVIU KELIONIŲ. BIURĄ

Palanga, Travel
644 GEORGE ST.. SYDNEY. AUSTRALIA 2OOC

TURIME IR ĮVAIRIU, ATOSTOGINIU TURU. BEI EKSKURSIJŲ PO 
PACIFIC SALAS. ’ * SKAMBINKITE TEL. 26 3526

už indėlius buvo išmokėta $15,567.00; 
numatyta valstybės mokesčiams 
(Taxation) išlaidų $1,426.00; atly
ginimai valdybai ir tarnautojams 
$1,780.00; patalpų nuoma $850.00; 
paskolų draudimas $640.00 bei kele
tas kitų mažesnių administracinių 
išlaidų, kurių bendra suma buvo 
$24,639.00.

Metinis balansas bei pajamų ir 
išlaidų apyskaita susirinkimui buvo 
patiekta labai aiškioje ir išsamioje 
formoje. Nesant dėl balanso ir paja
mų bei išlaidų apyskaitų paklausimą, 
Talkos atskaitomybės vedėjas J. 
Šniras perskaitė kvalifikuoto revi
zoriaus (Chartered Accountant) 
J. Sheehan pareikštą revizijos nuo
monę , konstatuojančią, kad pateikta
sis balansas ir pajamų bei išlaidų 
apyskaita atitinka Talkos pajamų ir 
išlaidų pateisinamus dokumentus, o 
Talkos kapitalas administruojamas 
prisilaikant sios draugijos įstatų.

Veiklos ir finansinę apyskaitą 
patvirtinus, gautasis metinis pelnas 
$2,879.00 buvo paskirstytas taip: 
7%% dividendo už įnašus $1,503.00; 
statutiniam atsargos kapitalui 
$144.00; bendrajam atsargos kapita
lui $942.00; Melbourne Lietuvių Dai
nos Sambūriui $140.00; Melbourne 
Lituanistiniams Kursams $100.00 ir 
Melbourne Lietuvių Bibliotekai $50.00.

Iš valdybos rotacine tvarka pasi
traukus V. Aleknai, A. Mikailai ir 
B. Vanagui, į naujų valdybą darinkta: 
Viva Alekna, Juozas Kalnėnas ir Bro
nius Vanagas. Naujoji valdyba parei
gomis pasiskirstė: Paulius Baltutis 
pirmininkas, Bronius Vanagas vice
pirmininkas, Viva Alekna sekreto
rius, Juozas Balbata ir Juozas Kal
nėnas nariai.

Prieš metinį susirinkimą buvo 
baigta remontuoti Talkos patalpos. 
Jos pritaikytos Talkos darbo paskir
čiai. Dabar turima atskiri kambariai 
interesantams ir administracijai. 
Šiuos kambarius jungia pinigines 
operacijas atliekantiems susisiekti 
su kasininku langas.

Susirinkimą baigus, Talkos val
dyba pakvietė visus dalyvius kuk
lioms vaišėms. Čia prie puoduko ka
vos bei stiklo vyno pasišnekėta 
Talkos bei kitais savosios ' bendruo
menės reikalais.

L. Barkus
***

Prieš keletą metų Riklikienė 
sudegino savo vyro partinį bilie
tą. Panašiai pasielgė ir Stasė 
Banaitienė. Šaukiama, pasiaiš
kinti, pasiuntė raštelį: “Po vie
na antklode dvi partijos negali 
gulėti!”

>!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
. mPii ip fflirURiyjy paminsimai

PRANEŠIMAS •

Gera proga maloniai praleisti 
sekmadienio popietę.

Lapkričio mėn. 10 d. 3 vai. p.p.
Lietuvių Klube išklausyti paskaitę 

apie žalią — gražią N. Zelandiją.
Tąja pačia proga bus suruošta 

paroda išstatyti beveik ■ visi N.Z. 
pašto ženklai, N.Z. pinigai, medaliai, 
knygos ir kiti smulkus dalykėliai.

Paskaitą skaitys ilgus metus 
gyvenęs N.Z. Č. Liutikas. Rinktinės 
N.Z. skaidrės bus parodytos po pa
skaitos.
Apyl. Valdybos Švietimo ir l^ultūros 

organizacija

SYDNEY LIETUVIUtZINIAI
Lapkričio 17 d., sekmadieni, 4 

vai. p.p. Lietuvių Klubo mažojoje 
salėje Plunksnos Klubas turės šiais 
metais paskutinį savo vieša, paren
gimą: kalbės dr. V. Doniela paber- 
damas Įspūdžiu ir minčių is savo 
neseniai turėtų kelionių po pasaulį. 
Tautiečiai kviečiami gausiai daly- 
vau ti.

Drauge primenu visiems Plunks
nos Klubo nariams, kad po oficialios 
dalies ten pat įvyks Plunksnos Klubo 
narių pasitarimas.

P.K. Pirmininkas

NEWCASTELIO LIETUVIAMS

Patirta, kad Newcastelio liet, 
choras Š.m. lapkričio men. 30 d.
Charlestown Community salėje ren
gia koncertą — pobūvį. Tame koncerte 
dalyvauti yra pasižadėję Sydney 
liet, vyrų oktetas, vadovaujamas p. 
A. Pluko. NewcastelieČiai ruošiasi 
tinkamai priimti lietuviškos dainos 
puoselėtojus iš Sydney ir tikisi su
laukti daug svečių iš arti ir toli.

** *

PASISEKUSI GEGUŽINĖ
Sydnejaus skautų tėvų suruošta 

gegužinė Ingleburn gražioje stovykla
vietėje sutraukė per 200 žmonių. La
bai graži diena viliojo senus ir jau
nus į gamtą, pavasario saulutėje 
Žaidė jaunimas, senimas šnekučiavo-
si, visiems buvo malonu. Po gerų pie
tų buvo traukiama loterija , pirmąjį 
pryzą — servyzą laimėjo p. Z. Bohm; 
antrąjį — tautinę lėlę laimėjo p. J. 
Semetas; treciąjį — stalinę lempą 
laimėjo p. M. Kavaliauskienė ir 
ketvirtąjį — cutlery set laimėjo dr. 
V. KiŠonas.

Apie 3 vai. p.p. atvyko kun. P. 
Butkus ir atlaikė skautams ir sve
čiams Šv. Mišias ir pasakė pamokslą.

Gegužinė tęsėsi iki vakaro. 
Saulei nusileidus stovyklavietėje vėl 
buvo ramu, kai skautų tėvų komiteto 
pirmininkė p. Aldona Jablonskienė 
užkėlė stovyklos vartus ir juos užra
kino, miškas, visą dienų linksmai 
klegėjus, nutilo nakties poilsiui.* **

SYDNEY LIETUVIŲ DAINOS CHORO
20 METŲ VEIKLOS JUBILIEJINIS

KON CERTAS-BA LIUS

“M.P.” Nr. 41
E. Vaz. iš Canberros
A. Jakštas
M. ir A. Statkai
Geelongo L.B. Valdyba

Iš

LAPKRIČIO 9 D. 7.30 VAL. VAK. <
FATHER O’REILY MEMORIAL SALĖJE, , 
AUBURN (Kampas Park Rd., & Mary Str.)

Mišriam ir vyrų chorams diriguoja Br. Kiveris. Moterų chorui — Z. Belkutė. 
Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 7.30 vai. vak.

Po koncerto balius iki 1 vai. grojant kontinentalinei kapelai.
Įėjimas $3.50 ^Pensininkams ir moksleiviams $1.50. Įskaitant užkandžius.1

Turtingoje loterijoje dailininkų aukoti paveikslai: 
Eva Kubbos, Henriko Šalkausko, Leono Urbono.

KOKTEILIŲ IR GĖRIMŲ BUFETAI 

anksto pas “Dainos” choro pirm. Pr. 
Antanaitienę tel.:56-4770 po darbo vai.

VEIKS KAVOS-PYRAGŲ,

Stalus rezervuoti galima iš 
Nagį tel.: 759-7094 ir p. V.
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MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMAS
‘ visi šventieji “ *•

Lapkričio 1 d. — penktadienį 
Visų Šventųjų privaloma šventė. Šv. 
Mišiose dalyvauti ryte ar vakare, 
pasirenkant sau patogesnę bažnyčią.

***
Lapkričio 2 d. — Šeštadienį Vė

linės. Kunigai aukos po 3-jas Šv. 
Mišias už mirusius. Pasimelsti arti
miausioj bažnyčioj.

Lapkričio 3 d. — sekmadienį,. 
Lidcombe gedulingos pamaldos už 
visų artimųjų mirusius, giedant “Dai
nos” chorui, vad. Br. Kiverio.

Asmenines musų intencijas bus 
falima įteikti įdedant į aukų dėžutę 

v. Mišioms už mirusius.
***

KAPINIŲ LANKYMAS
Tuojau po pamaldų Lidcombe 

bus vykstama į Lietuvių Kapines 
Rookwood — aplankyti Sydney palai
dotų lietuvių, o simboliškai ir visų 
kitų savo artimų mirusiųjų, už kuriuos, 
bus giedama “Libera Dei” kartu 
pasimeldžiama.

Prašoma papuošti kapus gėlė
mis bei žvakutėmis. Neužmiršti ir 
apleistų kapelių.

Vėlinėse ir sekmadienį atlaidai 
už mirusius, įprastomis sąlygomis — 
skiriant už vienų kurių sielų.

Kun. P. Butkus
PRANEŠIMAS

Š.m. lapkričio 10 d. tuoj po lie
tuviškų Šv. Mišių Lidcombės Para-
pijos salėje Šaukiamas Australijos 
Katalikų Kultūros Draugijos informa
cinis susirinkimas. Bus svarstomi 
aktualūs klausimai. Ypač prašomi 
atsilankyti seni , anskČiau veiklūs, 
draugijos nariai, kurie palengvins 
pravesti svartytinus klausimus.

A.L.K. Kultūros D-jos V-ba.
***

PERTHAS
Dėmesio - remkit Pertho Jaunimą!

Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti į Pertho Lietuviu Tautinią Sokių_ 
Grupės rengiamą šokią vakara^ Šis 
bus šokėją grupės paskutinis ruošia
mas pobūvis pries ją išvažiavimą į.
Lietuvių Dienas Adelaidėj.

Šokių vakaras įvyks Leederville 
Town Hall, šeštadieni, lapkričio 9 d. 
7.30 vai. vak. Gros puikus orkestras 
ir programoje dalyvaus gausi Ukrai
niečių tautinių šokių grupė. Užkan
džiai bus duodami ir šaltas alus bus 
parduodamas salėj. Prašom kiek kas 
gali apsirengti su senoviškais rūbais.'

Taut. Šokiu Grupės Rengėjai
***

STIPRINKIME A.L. BENDRUOMENĘ. 

STIPRINKIME JOS SPAUDĄ REM
DAMI SPAUDOS VAJU. AR JAU ŠIĄ 

SAVO PAREIGĄ ATLIKAI?

16 - 18 East Terrace, Bankstown, TEL: 708 -1414

*JUSŲ INVESTUOTI PINIGAI LIET. KLUBE UŽDIRBA JUMS 
10%. TAD, KODĖL NEINTESTUOTI SAVAJAME KLUBE?

LAPKRIČIO MĖN.

SEKMADIENĮ, 3 D.
KERRIE GRANT - Dainininkė

PADĖKA
Klubas nuoširdžiai dėkoja buv. direktoriams p. E. KolakausK^, 

p. M. Sumskui, p. V. Šliteriui ir p. K. Stašioniui. V. Sliteris savo 
lėšomis padėjo įsigyti klubo užrašą, virtuvei “vežimėlį” ir kt. 
klubui reikalingus dalykus. Tai yra kelią šimtu dolerių auka. Ačiū 
Viktorai!

Nuoširdus ačiū, p. K. Belkui už jo įvairius patarnavimus 
klubui (veltui). Tikime, kad ir ateityje neatsisakysi!

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

KETVIRTADIENIAIS - DVIGUBI “JACKPOTAI

ŠEŠTADIENIAIS 8-12 VAL.
I ”IN SET” KVARTETO ŠOKIU MUZIKA
J SEKMADIENIAIS 6-10 VAL.
M * Šokių, vakaro.metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai pri* 
U? valo dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių - išvenksime 
w nemalonumų!

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ
AUSTRALIJOJE

Jaunoji J.A.V. lietuvaitė, T.V. 
ir Filmu aktore, Jūrate Nausėdaitė 
(teatriniu vardu Ann Jillian) atvyko į 
Australiją gastrolėms su dainininko 
Johnny Ray grupe.

Atvykus į Melbourna, pirmiausia 
aplanke savo dėdę p. L. Kepala, 
kuri iki šiol dar nebuvo mačiusi, nes 
Jūratė gimė Amerikoje.

Jūratė yra buvusio Liet. Karo 
Aviacijos lakūno kap. J. Nausėdos 
duktė, Los Angeles baigusi moks
lus ir puikiai kalba lietuviškai. Žinių 
apie Jūratę, kaip aktorę galima ras
ti Lietuviškoje Enciklopedijoje 36
tome.

Po pasisekusių pasirodymų 
Melbourne Jūratė 4 savaitėm atvyko į 
Sydnejų, o po to aplankys ir kitus 
Australijos miestus.

Jūratė būdama 8 metą 
pradėjo vaidinti filmuose.

amžiaus 
Vaidino 

televizijos programose (Chewy Show, 
F. Sinatra, Virginian, Hazel, I love 
Lucy, Walt Disney Program) televi
zijos filmuose (Twilight Zone, Bob 
Hope, Chrysler Theater, Ben Casey 
ir kt.) Kino filmuose (Babes in Toy
land, Gypsy ) ir kt.

Jaunajai aktorei Jūratei linkime 
geriausios sėkmės Australijoje.stralijoie.

Genė Sileikaite
***

$7,354.15
$20.00
$20.00
$10.00
$71.00

$7,475.15VISO:
Visiems už aukas dėkojame.. ***

GEELONG
NAUJA S-GOS VALDYBA

Metinis narių susirinkimas įvyko 
rugsėjo 28 d. susirinkime pirminin
kavo J. Renkauskas, o sekretoriavo 
A. Karpavičius.

Susirinkimas praėjo darbingoje 
nuotaikoje, o po susirinkimo prie 
bendros kavutės, parodytos skaidrės, 
ir Č. Volodka papasakojo įspūdžius 
iŠ savo kelionės po Vilnių ir Europą.

Naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: Pirmininkas - J. 
Gailius, vicepirm. - vyrų reikalams 
J. Medelis; vicepirm. - Moterų reika
lams - A. Jančiauskienė; sekretorius 
- K. Garlevičius; kasininkas - V. 
Adomaitis.

Revizijos komisija pagal balsų 
daugumą išrinkta: S. Šutas, V. Bin- 
dokas ir I. Dargvainis.

Valdyba nutarė suruošti Lietuvių 
Dienų gamtoje lapkričio mėn. 3 d., 
sekmadienį, išvykstama po lietuviškų 
pamaldų į Steglitz apylinkes ir susi
renkama pamiškėje “Picnic Ground 
suneštinei iešminei toje pačioje vie
toje kaip ir praeitais metais. Valdyba 
kviečia visus skaitlingai dalyvauti.

Geel. Liet. S-gos V-ba.
***
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