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Pasaulio ==^=__ AUSTRALIJOJE

Kopenhagoje, Danijos parlamento 
rūmuose, tris dienas vyko tarptau
tiniai apklausinėjimai dėl žmogaus 
teisių pažeidimo ir nepaisymo So
vietų Sąjungoje. Teisėjų tarpe buvo, 
tarp kitų, Simon Wiesenthal, žydas, 
kuris daugiau kaip šimtmečio ket
virtį pašventė nacių karo nusikaltė
lių susekimui; žinomas dramaturgas 
Egene Ionesco iš Paryžiaus, keli ru
sai disidentai ir keli Danijos parla
mento nariai. Liudininkų tarpe buvo 
dabar Paryžiuje gyvenančio rusų 
rašytojo Andrėj Siniaysky žmona: 
žinomo sovietų kovotojo už žmogaus 
teises gen Piotr Grigorenko sūnus, 
A. Grigorenko. Iš lietuvių pusės bu
vo Jonas Jurašas ir Simas Kudirka.

Nors ir buvo pareikšta, kad ap
klausinėjimas nėra teismas ir jokio 
sprendimo dėl Sovietų Sąjungos ne
buvo padaryta, vis dėlto buvo priei
ta tokių galutinių išvadų:

’’Sovietų Sąjungoje minties ir žo
džio laisvė suvaržyta. Neprisitaiky- 
mas (prie komunistų) yra persekio
jamas visose gyvybinėse srityse. 
Judėjimo laisvė tiek krašto viduje 
tiek kelionės užsienin ir emigracija 
yra griežtai suvaržyta. Religijos 
laisvė suvaržyta iš pagrindų.

’’Sovietų tautinių ir? “urnų, kaip 
žydai, ir kitų tautų gyvybiniai inte
resai bei aspiracijos yra užgniaužia- 
•mi • J^i ypač liečia tautines grupes, 
kurios neteko savo teritorijų, kaip 
kad Krymo totoriai ir Volgos-uokie- 
čiai.

’’Sovietų Sąjungos kalėjimuose, 
stovyklose, psichiatrinėse ligoninė
se uždaryti laikomi - dažnai nežmo
niškose sąlygose - žmonės, kurie turi 
būti aiškiai kvalifikuoti kaip politi
niai kaliniai”.

Apklausinėjimuose nebuvęs tie
sioginiai minimas žmogus (prof. Sa-

J. Dagys Lietuvos kariai

- arenoje
charovas E.), kurio vardu tas ap
klausinėjimas buvo pavadintas. Ta
čiau buvo paremtas jo, Sacharovo, 
atsišaukimas į Sovietų vyriausybę 
paskelbti visuotinę politinių kalinių 
amnestiją Sovietų Sąjungoje, nes tai 
būtų ’’pirmas žingsnis Helsinkio 
deklaracijos įgyvendinimui”.

Sovietų spauda smarkiai puolė 
Danijos vyriausybę už tai, kad leido 
Danijos parlamento rūmus vartoti 
’’antisovietinei propagandai”. Atsi
kirtimui buvo priminta, kad tuose 
pat rūmuose buvo kritikuojamos 
JAV dėl Vietnamo karo.

Vienas svarbiausių apklausinėji
mų punktų buvo Sacharovo pareiš
kimas, kad ’’politinė amnestija So
vietų Sąjungoje būtų nepaprastai 
svarbus faktorius pakeisti moralų ir 
politinį mūsų krašto klimatą ir sva
riai prisidėtų prie įtampos atleidi
mo, tiek viduje tiek užsienyje”. Sa- 
charov taip pat pakėlė balsą ’’sąži
nės kalinių” apgynimui. (ELTA)

STAIGMENA AUSTRALIJOS 
LIETUVIAMS

ATVYKSTA AKTORIUS 
HUMORISTAS 

VITALIS ŽUKAUSKAS

Lapkričio 15 d. į Australiją at
vyksta gastroliuoti visoje šiaurės 
Amerikoje pagarsėjęs aktorius - hu
moristas Vitalis Žukauskas ir su sa
vo teatru - pats vienas! - ketina per
važiuoti visas didžiąsias Australijos 
lietuvių kolonijas.

Šiaurės Amerikoje Vitalis Žu
kauskas yra bene pati populiariausia 
asmenybė lietuviškoje scenoje. Vai
dinęs ir statęs daugybę spektaklių 
su laiku jis pats vienas išdrįso užpil-

Komunistas 
nusivylė 

komunizmu
BARNSLEY, Britanija. -r- Ar- 

thur Scargill, Yorkshire 60,000 
angliakasių vadas, didėlis komu
nistas, atostogas praleido Bul
garijoj ir iš job grįžo labai nu- 
sfivylęs. Gyveno dar naujam, 
blogai įrengtam viešbuty, devy
nis kartus brangiau reikėjo mo
kėti už daržoves, negu rinkos 
kaina, už nusipirktus kuponus 
negalėjo veik nieko įpirkti, o 
restoranuose buvo blogas patar
navimas, jam nenorėjo niekas 
aitduoti grąžos, žodžiu, nerado 
patogumų, kokius turi “kapita
listinėj” Britanijoj, ir pasakė: 
“Jeigu tik taip reklamuojamas 
tarptautinis socializmas, tai jie 
daugiau sukurs kapitalistų; jei 
tai yra, ką jie vadina komuniz-
mu, tai tegul jį sau pasilaiko”.

KRIZĖ SPROGO

Ilgai užtrukusi Australijos vy
riausybės krizė ir su tuo vis didė
janti politinė įtampa lapkričio 11 d. 
sprogo: Australijos generalinis gu
bernatorius atstatė iš ministerio 
pirmininko pareigų G. Whitlam, pa
leido vyriausybę ir iki generalinių 
rinkimų laikiną federalinę vyriausy
bę pavedė sudaryti opozicijos lyde
riui M. Fraser’ui. Spėjama, kad 
nauji abiejų rūmų (parlamento ir 
senato) įvyks gruodžio 13 d.

Visiems buvo aišku, kad sprendi
mas yra gen. gubernatoriaus ranko
se, tačiau toks netikėtas sprendimas 
labiausia apstulbino buv. ministerį 
pirmininką ir pačią darbo partiją. 
Reakcija buvo labai stipri iš darbie- 
čių pusės: daugely vietų įvyko 
spontoniškos demonstracijos, grasi
nama visuotiniais streikais. Atrodė, 
kad Australija stovi ant revoliucijos 
briaunos. Buvęs ministeris pirmi
ninkas, kurio populiarumas visame 
krašte buvo neseniai žemiausiai kri
tęs, po lapkričio 11 d. įvykių pasida- 

dyti sceną su vis didesniu pasiseki
mu suruošdamas savo vieno spek
taklius. Tai savotiškas lietuviškasis 
Marcel Marceau, tiktai M. Marceau 
vaidyba buvo pantomiminė - be žo
džio, tik vaidyba ir mimika, tuo tar
pu V. Žukauskas yra aktorius komi
kas pilniausia prasme: jis ir kalba, ir 
vaidina, ir imituoja, panaudodamas 
žodį, judesį, dienos aktualijas, pa
naudodamas mūsų pačių ydas ir 
silpnybes.

Mes iki šiolei Australijoje tesusi- 
laukdavom tiktai sunkaus kalibro 
svečių už užjūrių - klasikinio rango 
solistai, viršūnių politikai, dvasiškiai 
pamokslininkai, nenugalimi krepši
ninkai ir t.t. Tačiau V. Žukauskas 
bus bene pirmasis, kuris ima ir keti
na mums parodyti gyvenimą iš 
giedresnės - linksmesnės pusės. 
Esame tikri, kad svečias mūsų ne
apvils.

Vitalis Žukauskas atvyksta į Syd
ney lapkričio 15 d. 9.15 vai. ryto Pan 
Am lėktuvu Flight 811 ir tą pačią 
dieną 2 vai. p.p. išvyksta į Perth, iš 
kur jis pradeda savo gastroles. 
Perthe jis turės savo rečitalį lapkri
čio 16 d..

Kitos jo gastrolės:
Lapkričio 21 d., penktadienį, 

Adelaidės Liet. Namuose.
Lapkričio 23 d., sekmadienį, 3 vai. 

Melb. Lietuvių Namuose.
Lapkričio 29 d., šeštadienį, Syd- 

nejaus Lietuvių Klube.
Gruodžio 1 d., pirmadienį, Can- 

berros Liet. Klube.
Svečią globoja ALB Krašto Val

dyba. Tautiečiai kviečiami gausiai 
rinktis ir jo vaidyba pasigėrėti bei 
pasiklausyti.

Teigiama, kad sovietų šefas L. 
Brežnevas serga žandikaulio vėžiu ir 
gydomas vakarų Vokietijos specia
listų.

J.M. Fraser
rė spontaniškai nacionaliniu hero
jum. Tačiau minios nuotaikos greitai 
įsižiebia ir greitai atslūgsta. Iki rin
kimų Australijos gyventojai galės 
šaltai apsvarstyti, kam patikėti 
krašto administraciją. Vis dėl to 
buv. ministerio pirmininko Mr. 
Whitlam asmeninės ambicijos jį patį 
pražudė. Nežiūrint, kaip gyventojai 
pasisakytų būsimuose rinkimuose, 
vargu, ar Mr. Whitlam bus minis
ter! u pirmininku. Greičiausiai Aust
ralijos darbo partija, gelbėdama sa
vo politinį prestižą, turės išsirinkti 
sau nauja partijos lyderį.

Įvykiai
Indonezija suvaržė Australijos 

laivininkystę Indonezijos vandenyse 
ir ypač prie Timoro salos primesda
ma Australijai, kad Australijos lai
vai ir lėktuvai šnipinėję ir sekę In
donezijos veiksmus Timoro saloje.

*♦*

Iširo Austr. lijos ir Šiaurės (ko
munistinės) Korėjos diplomatiniai 
santykiai. Šiaurės Korėja, apkalti
nusi Australija nedraugišku nusi
statymu, atšaukė savo pasiuntinybę 
iš Canberros ir paprašė Australijos 
pasiuntinybę išsikraustyti iš Pyon
gyang. Preteksas tokiam žingsniui 
buvo, kad Jungtinėse Tautose 
Australija balsavo už Pietų Korėją. 
Australijos pasiuntinybės persona
las persikrausto į Kiniją, o Australi
ja atstovauti ir tarpininkauti 
Šiaurės Korėjoje sutiko Švedijos 
pasiuntinybė Š. Korėjoje. Vakarų 
pasaulį Š. Korėjoje šiuo metu atsto
vauja tik Švedija, Suomija ir Aus
trija.

Vyriausybės vedama statistika 
rodo, kad Australijoje ateiviai daug 
geriau ir greičiau Australijoje įsiku
ria ir praturtėja, negu čia gimę 
australai, nors ateiviai, daugiausia 
dėl kalbos sunkumų, tegauna tik že
mesnes pozicijas pagal turimas kva
lifikacijas arba gauna mažiau atlygi
namus darbus. Tačiau ateiviai paro
do daugiau iniciatyvos, daug darb- 
štesni.

*♦*
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Kova 
nebaigta

Kasmet vis minime Lietuvos ka
riuomenės atkūrimo šventę, visai 
pagrįstai didžiuojamės to meto lie
tuvių karių narsa, jų pergalėm ir iš
kovota Lietuvį laisve. Tai mūsų 
šios dienos pagrindas ir toliau tęsti 
kovą, kol tauta bus išvaduota ir at
statyta Lietuvos nepriklausomybė. 
Vis dėl to minėjimai yra savu keliu, 
o gyvenimo realybė vėl savy keliu. 
Neužtenka vien minėjimais ribotis, 
kai uždavinys prieš akis, kurį reikia 
įvykdyti bet kokia kaina.

Kovos lauke ir pergalės žygiuose 
Lietuvos kariuomenė švytės mums 
nepamainomu pavyzdžiu, kaip reikia 
už savo laisvę kovoti ir aukotis. O 
tokie stebuklai tegalėjo įvykti tik 
tada, kai nepalaužiamu ryžtu degė 
savanoriai, kai stipriausias ginklas 
buvo laisvės siekimas. Anuo metu 
nereikėjo rekrūtų - užteko. tik pa
šaukti, ir rinkosi, skubėjo būriai ir 
pulkai be ginklo, be uniformų, be 
apmokymo, kaip valdyti ginklą ir 
kaip kovos lauke manevruoti. Ir to
kia kariuomenė atlaikė tris frontus, 
atmušė kovose užgrūdintus priešo 
pulkus ir skynė pergalę po pergalės 
iki galutinio laimėjimo.

Minint Lietuvos kariuomenę ne
užtenka apsiriboti vienu tik epizodu 
nepriklausomybės kovomis. Prisi
mintina taip pat Lietuvos kariuo
menė ir kito meto - nepriklausomy
bės laikų. Ji turėjo savo vaidmenį 
Lietuvos gyvenime, tačiau neatliko 
savo tiesioginio uždavinio - iš laiko 
perspektyvos žiūrint ji tebuvo tik 
dekoratyvinė, paradinė. Palyginus

Paskutiniame savo posėdyje Pa
vergtųjų Europos Tautu Seimas iš
sirinko naują valdybą: Pirmininkas - 
Stefan Korbonski (lenkas), vicepir
mininkas - dr. Bronius Nemickas, 
generalinis sekretorius - Feliks Ga- 
domski - (lenkas), iždininkas - Miron 
Butariu (rumunas). (ELTA)

*♦*

Paskutiniu metu pasaulio politi
kos dėmesys nukrypęs į įvykius Is
panijoje, kuri taip pat išgyvena rim
tą krizę atsidūrus mirties patale 
trisdešimt šešerius metus kraštą 
valdžiusiam generolui Franko. Kie
tai rankai silpstant pačioje Ispanijo
je ima drąsiai kelti galvas visi jautę- 
si anksčiau prispaustieji ir nu

Mielam bičiuliui teisininkui
A.A.

ANTANUI MAŽELIUI
mirus, jo žmonai daktarei, sūnui Vygiui ir giminėms giliausią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

S. Liaksas

Buvusiam Geelongo Vyties Klubo nariui
VIDUI ČEREKAVIČIUI

mirus, jo šeimą, tėvus, seserį, brolį bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Geelongo Lietuvių Sporto Klubas
Vytis

Mūsų Pastogė Nr. 45, 1975.11.17, psl. 2

su tos pačios kariuomenės pradi
ninkais - savanoriais, nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenė turėjo di
delių pranašumų: ir organizuota, ir 
pakankamai, bent pradžiai ginkluo
ta, ir turėjo savą gerai treniruotą 
vadovybę, tačiau atėjus momentui ji 
nesiryžo savo tiesioginei pareigai.

Kada kritišku momentu svarsto
ma, ar apsimoka, ar neapsimoka, 
rezultatas visados negatyvus, nes 
nulemia ne dvasia, ne ryžtas, o pigūs 
pragmatiški apskaičiavimai. Dėl 
laisvės nėra ir negali būti jokių de
rybų. Kas eina į derybas dėl laisvės, 
tas laisvę paverčia paprasčiausia 
preke, kurią galima pirkti ir par- 
duoti. Iš tikrųjų laisvė nėra nuper
kama, o tik iškovojama. Tai geleži
nis dėsnis, kuriuo vadovavosi ir va
dovaujasi visos laisvos tautos. Deja, 
mes norėjome pasirodyti praktiški 
ir pasirinkome lemiamu momentu 
derybų kelią.

Tačiau kol tauta gyva, ne viskas 
prarasta. Reikia vėl pradėti iš naujo 
ir ugdyti tokią pačią kovos ir ryžto 
dvasią, kuri stebuklus daro, koks 
buvo stebuklas ir kovose dėl nepri
klausomybės. Mums reikia tokios 
dvasios, kuri nežino ir nepripažįsta 
derybų, kuri nesiremia išskaičiavi
mais. Reikia tokios dvasios, kur 
kiekvienas tautos narys, nesvarbu 
kur bebūtų, taptų besąlyginiu sava
noriu kiekvienu momentu ir kiek
vienu atveju.

Kariuomenės minėjimai gali ir tu
ri tokią dvasią ugdyti. Ir mūsų turė
toji kariuomenė yra tinkamiausias 
tam pavyzdys: kokia turi būti ka
riuomenė ir kokia neturi būti. Ir šito 
neturėtume išleisti iš akių tiek mi
nėjimuose, tiek ir kalbėdami savo 
vaikams.

skriaustieji, ir neatrodo, kad Franko 
įpėdiniui Juan Carlos bus lengva 
duona, tačiau optimistai tvirtina, 
kad Ispanijoj kelias iš diktatūros bus 
lengvesnis, negu kaimyninėj Portu
galijoj.

A.A.
ANTANUI MAŽELIUI 

mirus, Dr. J. Maželienę, sūnų Vy
gandą su šeima skausmo ir liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

E. ir J. Kalnėnai

MOŠŲ MIRUSIEJI

SAVANORIS—KŪRĖJAS 
LEONAS VASILIŪNAS

Spalio 24 d, mirė ramovėnas, sa- 
vanoris-kūrėjas Vyties Kryžiaus su 
kardais Kavalierius, viršila Leonas 
Vasiliūnas. Gimęs 22.5.1900 m. Ma
žeikių apskr. 1919 m. vasario 22 d. 
įstojo savanoriu į Lietuvos kariuo
menę Mažeikių apskr. komendantū
roje. Po trumpo apmokymo paskir
tas kulkosvaidžių kuopon ir pasiųs
tas į frontą. Dalyvavo kovose prieš 
bolševikus, bermontininkus ir len
kus. Buvo du kartu sužeistas. Už 
paradytą narsumą artimose kauty
nėse apdovanotas Vyties Kryžiaus 
su Kardais ordenu. Vėliau stojo į 
pasienio policiją Lietuvos - Latvijos 
pasienį. L. Vasiliūnas tarnyboje 
sparčiai kilo . Jam buvo sudarytos 
sąlygos baigti Aukštesn ąj ą Policijos 
Mokyklą ir eiti atsakingesnes pa
reigas policijos tarnyboje įvairiuose 
vietovėse. Jis buvo Palangos nuo
vados viršininkas, ir kiek laiko ėjo 
Kauno miesto policijos vado parei
gas. Be Vyties Kryžiaus, jis dar ap
dovanotas: Savanorių, Dešimties 
metų Nepriklausomybės, Vytauto 
Didžiojo ir Klaipėdos atvadavimo 
medaliais (Buvo aktyvus Klaipėdos 
sukilimo dalyvis). Už nuopelnus, or
ganizuojant Šiaulių būrius jo tarny
bos apylinkėse, apdovanotas Šiaulių 
žvaigžde. Turėdamas taiklią akį bu
vo apdovanotas gero šaudymo 
ženklu.

Atsitiko taip, kad Woodside emi
grantų stovykloje, Adelaidės kal
nuose, 1949 m. velionį ir jo šeimą 
sutikau, nes jie atvyko truputi vė
liau negu mano šeima. Su velionio 
žmona Elena, kuri buvo iš profesijos 
gailestinga sesutė, kartu dirbau 
stovyklos ligoninėje. • Atsitiktinumo 
dėka nusipirkova namus apie 1 km. 
nuo vienas kito ir tame pačiame 

bare susitikdavova pasidžiaugti tu
rimu darbu, uždarbiu ir ateities už
mosimais. Jis nugalėjęs kalbos sun
kumus ir visas daromas kliūtis, įsi
gijo plamberio pažymėjimą ir tuo 
amatu iki pensijos vertėsi. Tankiai 
rodydavo suskirdusius, nuo visokių 
rūgščių, savo delnus, bet kartu ir 
džiaugdavosi geru uždarbiu. 1954 m. 
spalio 1 dieną ištinka jį baisi nelai
mė. Grįžtant iš darbo, visai prie na
mų, išlipusi iš tramvajaus, pro šalį 
važiuojančios mašinos buvo stipriai 
sutrenkta ir į antrą dieną neatgavu
si sąmonės mirė jo žmona Elena. Li
kęs vienišas su mažamečiu sūnumi 
labai krimtosi, bet tuojau stengėsi jį 
įjungti į lietuvišką gyvenimą. Sūnus 
Leonas sėkmingai bąįgęs bendruo
menės sav. mokyklą, keletą metų 
šoko tautinių šokių grupėje. Baigė 
mok. seminariją ir šiuo metu yra 
Leigh Creeck mokyklos vedėju. 
Prieš mirtį velionis Vasiliūnas 
džiaugdavosi, kad sūnaus rankos 
nebus suskirdusios. Išėjęs į pensiją 
nesuglębo, bet visą laiką buvo akty
vus. Platino ’’Kario” žurnalą, raši
nėjo savo įspūdžius ir aktyviai daly
vavo Ramovės veikloje.

Laidotuvės vyko iš Šv. Kazimiero 
koplyčios. Šv. Mišias atnašavo kle
bonas kun. A. Spurgis, savo pa
moksle pabrėždamas tą sunkų sava
norių gyvenimo kelią'. Cheltenhamo 
kapuose su velioniu atsisveikino: 
Apylinkės V-bos vardu V. Dumčius, 
Lietuvių S-gos - V. Neverauskas, 
Ramovės - K. Taparas. Koplyčioje ir 
kapuose ramovėnai stovėjo garbės 
sargyboje. Vl. Dumčius

STAIGI MIRTIS.

Petras Vaišnys visų brisbaniečių 
gerai žinomas ir gerbiamas nuo ta
da, kada pirmieji lietuviai čia pradė
jo kurtis, spalio 25-tą dieną Bribie 
saloje grįždamas į namus iš sporti
ninkų klubo susibūrimo, tapo širdies 
smūgio ištiktas ir jojo mašinai atsi
trenkus į medį, mirė vietoje.

O kas Brisbanėj a.a. Petro nemy
lėjo ar bent jojo nepažinojo. Jis buvo 
vienas iš tų pirmųjų pionierių, kada 
1949 m. į Queensland© sostinę iš 
miškų bei cukrinių nendrių laukų 
pirmieji lietuviai pradėjo gūžėti. 
Dar neturėdami jokio ryšio su jau 
kiek anksčiau įsisteigusioms šio 
krašto didžiųjų centrų organizaci
joms, čia pradėjo organizuotis į mū
sų bendruomeninį vienetą pradėda
mi nuo kad ir neskaitlingų dainos 
bei tautinių šokių meno grupelių.

Velionis Petras tada dainavo ir 
šoko, nes dar buvo pačiame savo 
jaunystės žadėjime. Kiek vėliau, 
kad ir mišrią šeimą sukūręs, ir dar 
prisidėjus sveikatos negalavimams, 
bet tas jojo nesutrukdė galimais 
momentais kartu su miela ponia su 
lietuviais pabendrauti.

Ekonominiai visą laiką, o ypatin
gai paskutiniu laiku labai gerai sto
vėjo, veik niekad nedirbdamas už 
algelę. Pradėjęs iš pamažėlio ga-

( Nukelta į 4 psl. )
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REDAKTORIAUS ŽODIS

Štai ir vėl sulaukėme to metų lai
ko, kada studijos ir egzaminai mūsų 
mintyse pasidaro pirminiais daly
kais. Kai kuriems tai yra ilgų metų 
studijų pabaiga, kitiems bus tik 
pradinis žingsnis į dar kelerių metų 
studijas. Bet iš tikrųjų nesvarbu,

STUDENTŲ VEIKLOJ
STUDENTŲ BALIUS

Studentų balius, įvykęs spalio 18 
d. Lietuvių Klube, buvo pakankamai 
sėkmingas. Žmonėmis klubas buvo 
puspilnis, ir sunku būtų atspėti, kiek 
iš jų dalyvavo specialiai studentų 
baliuje, o kiek jų yra nuolatiniai klu
bo lankytojai šeštadieniais. Bet jei
gu studentams pavyko sudaryti tin
kamą atmosferą ir dalyviai buvo pa
tenkinti, tai to užteko. Ir nors balius 
įvyko prieš pat egzaminus, vis tiek 
dalyvavo virš keturiasdešimties 
jaunų žmonių, kurie savo tarpe jau
kiai padalyvavo.

Vakaro metu buvo pastatyta sce
ninis vaizdelis ’’Viena diena Kęstu
čio ar keisto studento”. Vaidino Ri
mas, Julija, Lialė, Arūnas, Rimas 
K., Roma, Violeta ir Laima. Vaidini
mo metu Laima reklamavo Kukurū
zų Marijos mašinraščio mokyklą, 
Rimas Camel cigaretes. Vėliau Ri
mas buvo klausinėjamas, ar vis dar 
tebeskauda gerklę. Violeta ir Roma 
drauge su Rimu atliko visų trijų 
choreografuotą šokį. Didelis ačiū 
priklauso Algiui Plūkui, operavu
siam šviesomis, dėkui Dariui, parū
pinusiam garsines priemones. Ir 
nors daug kas prašė spektaklį pa
kartoti, bet atsiprašome negalį to 
padaryti. Taip pat dar dėkingi ”In 
Set” kapelai už gražų tą vakarą 
bendradarbiavimą.

S.L.S.S. Valdyba ypatingai dėko
ja visiems tiems, kurie dovanojo 
fantų loterijai, ir tiems, kurie pirko 
bilietus. Loterijai fantus aukojo p.p. 
J. Janavičienė, Karpavičienė, Mila
šienė, Maksvytienė, Barkienė ir M. 
Zakaras. Ačiū jums.

Baigiantis baliui studentai at
šventė Ričardo Bukevičiaus gimta
dienį ir skirstėsi namo patenkinti 
vakaru, kuris ilgai bus neužmiršta
mas.

Palaukite kito Studentų Baliaus, 
kuris bus tikrai oho!

Piešinys M. Makausko

jeigu jūs apsisprendę, kad tai, ko 
siekiate, yra verta ir kad jūs patys 
to norite. Bet neužmirškite ir gerųjų 
egzaminų pusių... ir kad po egzami
nų visados seka atostogos. Visiems 
gerai žinoma, kam yra atostogos, 
ką?

Pasinaudodamas šia proga aš lin
kiu kiekvienam studentui geriausios 
sėkmės egzaminuose, o tuo pačiu ir 
šviesios ateities.

Taip pat aš linkiu visiems Trečiojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so atstovams geriausios kelionės, ir 
tikiuosi, kad Pietų Amerikoje jus 
lydės sėkmė ir atrasite tenai tai, ko 
jūs ieškote. Neužmirškite, kodėl jūs 
į tenai vykstate!?!

Gi visiems tiems, kurie talkino 
Studentų žodžiui, reiškiu nuoširdžią 
padėką ir jų pastangų įvertinimą.

Rimas Milašas

VIRGINIJA INKRATAITĖ 
OPEROS RŪMUOSE

Ne taip labai seniai Virginijos 
Inkrataitės pirmasis piano solo reči
talis įvyko Sydnejaus Operos Rū
muose. Gana reikšmingas Sydne
jaus lietuvių bendruomenės būrys 
dalyvavo koncerte pasiklausyti Vir
ginijos, pasidžiaugti jos išpildoma 
muzika ir ją moraliai paremti. Jos 
pasirinktoji programa ypatinga: ji 
pasirinko Mozarto, Brahmso ir Cho- 
pino kūrinius. Skambindama Virgi
nija pasirodė techniškai pranaši, 
ekspresyvi, jautri garsui ir prisilie
timui. Tai buvo pagirtinos pastan
gos, nors vietomis jutosi įtemptos 
pastangos.

Galima būtų pastebėti, kad prog
rama buvo perdaug intelektuali ne
paliekant vietos lengvam atlydžiui. 
Mes visi linkime Virginijai sėkmės ir 
laimės jos pasirinktoje muzikinėje 
karjeroje.

Rimas Skeivys

’’The Tragedy of the Baltic States.”
This is an 8-page publication re

vealing some facts concerning the 
series of forced deportations of Bal
tic peoples by the Russians, begin
ning on the 14th June 1941. Russian 
Colonization Policies are summa
rized in conjunction with statistics 
showing ethnic population decrea
ses, eg. Lithuanian: Total Pop. 
(1970) 3,218,000, Ethnic Pop. (1970) 
80.1% as to Ethnic Pop. (1939) 85%. 
Latvia and Estonia have suffered 
ethnic population decreases of 20% 
in these same years. Cultural diffe
rences are mentioned and examined 
in the light of Russian colonization. 
Baltic independence and economic 
development during 1918-40 are 
briefly dealt with. The publication 
concludes with an examination of 
the Nazi - Soviet Pact, the deporta
tions and destruction of Baltic free- 
dom.Thoughthis publication is brief 
it is factual and graphically presents 
the events of 1941 which resulted in 
the mass deportations of over 150.00 
Balts, not to mention political mur
ders. This publication serves as a 
useful introduction to the 'Baltic 
question’, but should be supported 
by further in - depth reading.

Rimas.

Redaktorius Rimas Milašas 20/58-60 Oxford st., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 86 4348

’’THE BIRD HAS FLOWN ”

’’The bird hasn’t flown, 
But flown away 
To join the dim dusk 
Dying to allow the new to come. 
It can be heard, screaming a song 
Of tears, pains, jerks
Which the flap of wings suppress 

not
Through the days of air.”

Rimas.

LEKTORIUS MOKYTOJŲ
KOLEDŽE

Jonas R. Meiliūnas

’’The Baltic States. 1940-1972.” 
(Aust, recommended price $ 4.95. 
120 pages.)

As the subtitle states, this book is 
a ’’Doucumentary Background and 
Survey of Developments presented 
to The European Security and 
Cooperation Conference”. It is pub
lished by the Baltic Committee in 
Scandinavia.

The book may be divided into 
three main sections: 1. The Forced 
Incorporation of the Baltic States 
Into the U.S.S.R.; 2. Treaties and 
Agreements Violated by the Soviet 
Union; 3. Events Since 1940. The 
first section deals thoroughly with 

historical origins and growths of 
each Baltic state and their develop
ments towards autonomy. From 
autonomy we are taken through 
occupations (German and Russian) 
to incorporation by the U.S.S.R. 
The presentation of i documentary 
evidence revealing Russian trea
chery heightens the tragic loss of 
national freedom.

The second section concerning 
treaties with the U.S.S.R., presents 
15 extracts from separate docu
ments that have been contravened 
since their signing by the U.S.S.R. 
Each idocument is supportive of 
Russian duplicity.

The third section traces the 
forced sovietization of economic life 
in each Baltic state, the activities of 
the NKVD (Secret Police), and the 

"mass deportations which began in 
1941. The German occupation and 
the events of the War, leading to 
attempts at national independence 
and subsequent incorporation are

NEWS FROM BALTIC STATES.

(Extract from the Baltic news,
17.10.1975)

”In Lithuania the’Chronicle of the 
Catholic Church in Lithuania’ has 
reached its 18th issue. No. 17 con
tains description of the trial of.Nijo- 
le Sadunaite (37) that took place in 
June of this year.

She was arrested on 27th August, 
1974. During the search of her 
home, No. 11 of the ’’Chronicle...’ 
was found being retyped.

In her address to the court she 
said: - ”1 wish to ask the court to set 
free all those people in prisons, la
bour camps and psychiatric hospi
tals who fought for human rights 

.and justice;. In doing so you would 
prove your good faith... and the 
beautiful saying ’’Man is man’s 
brother” would become a reality.

Nijole Sadunaite was sentenced 
to three years in strict regime la
bour camp and additional three 
years in exile.”

Jonas Meiliūnas jun., 30 m. am
žiaus, spalio 1 d. paskirtas Coburgo 
Melbourne priemiesčio, mokytojų 
koledžo lektoriumi. Dėsto sociologi
ją. Jo kursas apima mažumų ir 
apskritai etninių grupių integracijos 
bei asimiliacijos teoriją.

Jonas baigęs Coburgo viduriniąja 
mokyklą, Viktorijos pedagoginį in
stitutą ir 1974 m. sociologijos - eko
nomikos studijas Monash universi
tete, Yra paršęs studiją apie rytų 
Europos imigrantus ir ruošia tezę 
magistro laipsniui - lietuvių asimi
liaciją Melbourne.

Mokė Niddrie technikos mokyk
loje, o nuo 1973 m. Upfield viduri- 
niojoj (High). Karinę prievolę atliko 
1970-71 metais. Vedęs ir gyvena su 
žmona Nina savo namuose gražiame 
Heidelbergo priemiestyje.

Baigęs A. Krauso lietuvių savait
galinę mokyklą ir A. Zuhro vado
vautus lituanistinius ir žurnalisti
nius kursus. Šiuo metu moko lietu
vių kalbos Melbourne šeštadieninėje 
naujųjų kalbų mokykloje. Yra tos 
mokyklos egzaminų komisijos 
narys.

Mokydamasis Imi studijuodamas 
dalyvavo skautuose*, tautiniu šokių 
grupėje. 1965-66 m. buvo Melbourne 
Lietuvių Studentų s-gos pirminin
kas.

thoroughly examined. The conclu
ding sections deal with the econo
mic, political and social conditions 
existing in the now so-called Soviet 
Socialist Baltic Republics.

This book may by highly recom
mended for all to read, as it is con
cise and compactly factual. It does 
not indulge in emotive language, but 
follows a pattern of strict adherence 
to historical events between 1940 
and 1972.

Five dollars is not a lot to pay to 
find out about the ’death’ of your 
country.

Rimas.
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PLOKŠTELĖS

’’Pampered Menial.” by Pavlov’s 
Dog. CBS SBP 234693

Perhaps the most outstanding 
thing on this album is David Sur- 
kamp’s voice, which has been va
riously-described as ’unique’, ’ama
zing’ and ’incredible’. His style is 
one which you either like or dislike. 
Personally, I lean to the latter, fin
ding it too over-powering and pier
cing for most of the music.

The album is multi-level music, 
with each of the members of the 
group combining to produce a tight 
total sound. With instruments such 
as violin, viola, flute and mellotron 
used, the styles on the album range 
from funky dance music (eg. Song 
Dance) to delicate semi-classic (eg. 
Of Once and Future Kings). The le
vel of musicianship on the album is 
very high, so much so that the solo 
spots which occur seem to come to 
the surface, then sink back without 
interrupting the continuity of the 
track.

Most tracks start with a gentle or 
raunchy introduction involving 
piano, drums and guitar, then ex
panding to involve-all instruments. 
The only genuine (?) criticism I can 
offer is that the mixing of drums, 
and vocals seems to be overdone, 
often drowning out the backing. If 
you have heard the tracks Julia, 
Late November and Song Dance, 
flogged on the radio, and you like 
David Surkamp’s voice, then this 
record is a must for your collection. 
If not, bay it for the organ, piano, 
guitar and flute riffs.

Mikas P.

GYVENIMAS
ADELAIDĖJE

Seniai laukta PJS ADELAIDĖS 
Sk. gegužinė, jau praeitis, bet noriu 
trupusi apie ją pakalbėt. Ji įvyko, 
rūpestingai prižiūrimoje p. Mockū- 
nienės sodyboje 19 spalio. Po labai 
pasisekusio Lietuvių S-gos 20-čio 
baliaus, kuris pasibaigė irgi šyryt 
(19.101buvo labai naudinga skersai 
ir išilgai apmislyti vakarykščius 
įvykius, praplauti gerklę ir priversti 
smegenis dirbti reikiama kryptimi. 
Alutis, Ap. V-bos narių pilstomas 
putojo, dešrelės ir avienos srėnkau- 
lio, petuko, taipogis šlaunelės gaba
lai, mandriai liepsnoje šokinėjo. 
Taip visiems nerūpestingai siautė
jant, jaunos mergaitės su loterijos 
bilietais pasipylė ir sidabrą viso- 
kiausį iš kišenių surinko.

Viešnia iš Melburno, skautybės 
rėmėja atkakli p. Vingrienė bilietus 
laimingus traukė ir daugelį laimikiu 
netikėtu apdovanojo. Leksinei, nau
jai išleistai, garsiau sušnekėjus, 
Magd. Stankūnienės lino raižinys 
’’Raudonės pilis” į varžytines atneš
tas buvo. Senis Dumčius, aukščiau 
pasilypėjęs, į vyrus visus garsiai 
apeliavo ir doleriu tiktai vienu, pa
lengvinti savo kišenes kvietė. Cen
tus, gi kruopščiai suskaityti devyn
metę Danutę Baltutytę, talkon šau
kėsi. Griovio, tarp jaunimo ir seni
mo, visai nesimatė, nes per jį lieptas 

”1 Wish There Was a Way”, by Phil 
Manning. Mushroom L 35353.

Phil Manning has been around the 
Australian music scene for a long 
time, notably in the Melbourne 
group Chain, and this is his first solo 
album. His guitar style is easy to 
listen to, his vocals are laid back, 
and moreover his lyrics are melodic 
and haunting.

Though this album is not party 
music, it is worth buying for back
ground music, or when your head is 
not really together. It is an excellent 
example of the high standard Aust
ralian musicians can produce, and as 
such should recieve better recogni
tion than it has. Manning has collec
ted the people who he feels happy 
recording with, ranging from Rene 
Geyer and Mai Logan to Barry 
Sullivan, and consequently the 
music is tight yet relaxed. Various 
influences are reflected by Man
ning’s style range. Take Your Chan
ces is a fast boppy number, Ooh Ya 
Ya has regae influences, While Song 
For Kedna is quietly haunting.

All tracks highlight Manning’s 
guitar and vocals, his songwriting 
being varied. His songs tell of life, 
the city, love, and development, yet 
with a delicate touch, always above 
the banal. This album is worth 
buying just to get involved in or to 
reflect by.

Mikas P.

ant alaus bonkų pastatytas buvo. 
Varžytinėse visi aktyviai dalyvavo 
ir pinigą jaunimui, tolimon kelionėn, 
krovė. Danutė, tarsi lakštingala 
garsiai visiems skelbė: - popieriniais 
42 dol. ir sidabriniais 275 centas. 
Jaunimas pamatęs, kad seniams jau 
nugrįso, ūmai visi varžytis pagavo ir 
sidabriniais į lėkštę lyti pradėjo. 
Krepšininkė Juciūtė paskutinį savo 
dolerį tėškė ir varžytines užtikrintai 
laimėjo. Danutė suskaičiusi rado, 
visko po lygiai, t.y. $ 50 ir 50 c. 
Bendrai paėmus, gegužinė arba

MIRUSIEJI
( Atkelta iš 2 psl. )

liausiai išugdė namų vidaus dekora
vimo firmą iki pagarsėjusios ir už 
Brisbanės ribų, bet joje pasilikda
mas savininku - kontraktorium. 
Gražiai įsikūręs Ashgrove prie
miestyje tuo nebuvo užganėdintas, 
ir tik veik prieš pačią mirtį užbaigė 
įsiruošti prabangų Bribie saloje sa
vaitgalių malonumams namą.

Mirė palyginus dar jaunas - 53-jų 
metų amžiaus. Laidotuvės buvo su
sidėjus iš abejų pusių - lietuviams ir 
australams, didingos ir skaitlingos. 
Velionio žmonos giminės dar skau

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus in

delius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t. y. bir
želio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) 
iki 10% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 5000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10Vz%, asmeni
nes paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 11 V? %, iki $ 1000 be garanti
jos iš 12Vz%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia: <
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50

Errol St-. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne-3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
CANBERROJE

Šie kursai skiriami nemokantiems 
lietuviškai. Jeigu jūsų žmoną, vyras 
arba vaikai virš 15 metų nemoka 
lietuviškai, juos kviečiame įsirašyti į 
lietuvių kalbos kursus, kurie prasi
dės 1976 m. kovo mėn. ir truks iki 
lapkričio mėn. Centre for Conti
nuing Education, Australian Natio
nal University.

.Kursams įsteigti reikia ir studen- 
11L

Susidomėję kursais kreipkitės į G. 
Kaminską tel. 546 839 (Canberra).

iešminė, reikia laikyti payykusia, 
nors žmonių būtų galėję sutilpti 
dvigubai daugiau. Atrodo, kad gry
nais atliko apie $ 200. Adelaidiškiai 
skaito, kad mūsų reprezentacinis 
ketvertukas, anot K. Donelaičio, 
gerai nuperėtas. Pr. Šatkaus nuot
raukoje matome iš kairės į dešrų: N. 
Masiulytė - muzikos mokytoja, J. 
Mockūnas - paskutinio kurso geolog. 
studentas, B. Mikužienė - gimnazijos 
mokytoja (Ap. B-nės Pirm.), L. Var
nas - mokytojų seminarijos studen
tas. V. Dumčius.

džiai tebeišgyveno jos brolio kun. 
Monsinjoro neseniai įvykusią neti
kėtą mirtį ir a.a. Petro mirtis abipu
sį nuliūdimą dar pagilino.

Prieš išlydint velionį Petrą į am
žinojo poilsio vietą - Aspley kapines, 
Šv. Mišias celebravo trys kunigai 
dalyvaujant Brisbanės vyskupui pa- 
gelbininkui - John Gerry, kuris 
Ashgrove Marijonų broliukų 
College koplyčioje atlaikė ir Liberą 
apeigas. Mūsų kapelionas kun. Dr. 
P. Bačinskas koplyčioje angliškai ir 
kapinėse lietuviškai tarė jautrų at
sisveikinimo žodį.

Ilsėkis ramybėje Mielas Petrai ir 
tegu neslegia tavęs tolimos Austra
lijos žemelė, i ją gi šildo tos pačios

LATVIJOS SUKAKTIS

Lapkričio 18 d. latviai švenčia sa
vo 57-ją Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Istorinės aplin
kybės ir sąlygos latvius ir lietuvius, 
kaip giminingas aisčių kilmės tau
tas, buvo išskyrusios, tačiau tegu ir 
skaudžiais bei erškėčiuotais keliais
tas pats likimas vėl suglaudina abi 
tautas į vieningą kovą už savo tauti
nę egzistenciją ir siekiamą laisvę. Po 
pirmojo pasaulinio karo Latvija savo 
nepriklausomybę paskelbė tiktai 
dešimčia mėnesių vėliau, negu Lie
tuva, bet antrojo karo eigoje visos 
trys Baltijos tautos, jų tarpe ir Lat
vija, tapo rusiškojo imperializmo 
aukomis. Nežiūrint esamos padėties 
latviai kaip ir visi pavergtieji kovoja 
už tautos išlikimą ir jos išlaisvinimą.

Nepriklausomybės sukakties pro
ga linkime broliams latviams savo 
šventą kovą ištvermingai ištesėti ir 
ją laimėti.

LAI DZIVO LATVIJA!

Amazonės upė Pietų Amerikoje 
išmeta tiek daug vandens į Atlantą, 
kad Atlanto vanduo toje vietoje, 
kur įteka Amazonė, per šimtą mylių 
nuo kranto yra gėlas.

saulutės spinduliai, kurie šildo ir 
mūsų Brangią Tėvynę.

Klimelis.

MIRĖ VLADAS SUPRANAS

Spalio 22 d. Morwell mieste (Vic). 
staiga mirė Vladas Supranas, 65 m. 
amžiaus. Velionis buvo ramaus būdo 
ir dalyvaudavo lietuvių parengi
muose. Neseniai grįžo iš Lietuvos, 
kur aplankė žmoną, dukrą ir gimi
nes.

Spalio 25 d. po gedulingų pamaldų 
Moe katalikų bažnyčioje kun. P. 
Dauknys ir gausus būrys tautiečių 
palydėjo velionį į Moe kapines. Prie 
kapo atsisveikinimo žodį tarė L. 
Valley seniūnė V. Koženiauskienė ir 
Sale seniūnė E. Eskirtienė.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vladai!
a.a.
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VIENO ŽMOGAUS TEATRAS MELBOURNE
Netikėtas aktoriaus Vitalio Žu

kausko atvykimas yra Australijos 
lietuviams didelė staigmena ir ma
loni kalėdinė dovana. Beveik ket
virtį šimtmečio džiuginęs savo pasi
rodymais šiaurės Amerikos lietu
vius jis ryžosi savo meną parodyti ir 
Australijos lietuviams. Atvyksta jis 
į Australiją nestatydamas jokių są
lygų - savais kaštais, o kiek nubyrės 
iš suruoštų spektaklių į jo kišenę, to 
ir užteks.

Iki šiolei mes čia buvom pripratę 
girdėti ir dalyvauti solistų koncer
tuose. Vitalis Žukauskas irgi yra so
listas, tik skirtingu būdu, negu mū
sų priimta prasme solistais vadinti 
tik dainininkus. Jis yra solistas - 
vaidintojas komikas, vienas suku- 
riąs ir išpildąs visą poros valandų 
spektaklį, ir bene pirmas ir tuo tar
pu vienintelis toks aktorius solistas 
šiandien lietuvių tarpe. Jis nuolat ir 
nuolat kviečiamas į artimas ir toli
mas lietuvių kolonijas Šiaurės Ame
rikoje, sėkmingai gastroliavo Euro
poje, Anglijoje, Pietų Amerikoje. 
Australija yra likęs bene paskutinis 
kontinentas, kur jis dar nebuvo pa
sirodęs. Ir štai mes jį turėsime savo 
tarpe gyvą, užkrečiantį savo jumo-
ru, aktualų ir niekad nepabostantį. 
Kiti net klausia, ką gi vienas žmogus 
gali nuveikti scenoje per porą va
landų? Vitalis Žukauskas savo 
žodžiu, vaidyba, ekspresija taip pa
gauna klausytoją, kad tos dvi va
landos prabėga greičiau negu dvi 
minutės.

Juoką sukelti ir publiką išlaikyti 
besijuokiančią iki ašarų keletą va
landų reikalauja iš aktoriaus nepap
rastai didelių pastangų ir didelės 
dozės talento. Tačiau Vitalis Žu

LAPKRIČIO 23-JI ,v “a
arba 

mintys Lietuvos kariuomenės atkū
rimo sukakties proga

Šalia kitų mūsų tautinių švenčių 
lapkričio 23-ji arba mūsų kariuome
nės atkūrimo šventė užima ypatingą 
vietą. Ši data gal ir yra pati svar
biausia Lietuvos valstybės 
atgimimo istorijoj. Žvelgiant į pra
eitį, į 1918-19 metus, kai lietuvių 
tauta buvo tvirtai apsisprendusi gy
venti laisvą, nepriklausomą valsybi- 
nį gyvenimą, kas būtų likę iš Vasa
rio 16 akto, kai dar neatsipalaidavę 
vokiško okupanto jau iš visų pusių 
buvome supami grobuoniškų kai
mynų. Vien nepriklausomybės dek
laravimas mums nepriklausomybės 
nebūtų užtikrinęs. Turėjome akis 
akin susidurti su neišvengiama poli
tine tikrove, kad žodžiai turi būti 
grindžiami jėga. Tik tada žodis 
įgauna prasmę ir su juo skaitomasi. 
Tai gerai perprato mūsų nors jauni, 

bet sugebėję realiai žvelgti į susida- 
rusią padėtį nepriklausomybės kū
rėjai - politikai.

1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos 
vyriausybė savo atsišaukimu į tautą 
kvietė visus stoti savanoriais Lietu
vos Kariuomehėn ir apvalyti kraštą 
nuo besiveržiančių priešų. Tūkstan
čiai mūsų vyrų į šaukimą nedelsda
mi atsiliepė tuo sudarydami mūsų 
ginkluotų pajėgų branduolį. Vėliau 
šis branduolys, pravedus jaunų vyrų 
mobilizaciją, išaugo į imponuojančią 

- karinę pajėgą, kurios smūgius grei
tu laiku pajuto visi tie, kurie su mū
sų žodžiais buvo linkę nesiskaityti.

Tad mūsų kariuomenės atkūrimas 
buvo pats reikšmingiausias žingsnis 
atstatant nepriklausomą Lietuvą.

Vitalis Žukauskas

kauskas šito pasiekia tarsi žaisda
mas. Šimtai jo atliktų vieno žmo
gaus spektaklių ir po to palankiausi 
apie jį atsiliepimai spaudoje liudija, 
kad Vitalis Žukauskas yra savame 
elemente ir publikos niekados neap
vilia.

Be galo džiugu sulaukti tokio reto 
svečio Australijoje ir lauksime visi 
atviromis širdimis jo pasirodant 
scenoje ir mūsų tarpe.

Lietuvos kariuomenės nuopelnai 
nesibaigė vien krašto apgynimu nuo 
priešų. Per visą nepriklausomybės 
laikotarpį taikos sąlygose mūsų ka
riuomenė buvo tapusi tautinio auk
lėjimo mokykla. Jauni mūsų vyrai, 
praleidę kareivinėse dvejus ar tre
jus metus, grįžo į savo gimtines ne 
tik žvaliais jaunuoliais, bet ir su
drausmintais patriotais. Tom pat- 
rijotinėm nuotaikom ne tik jie patys 
gyveno, bet jas skleidė ir skiepino 
likusio jaunimo tarpe per šaulių ir 
kitas organizacijas.

Lietuviškoji mokykla ir kariuo
menė buvo dvi lygiavertės instituci
jos, pajėgusios ir sugebėjusios už
degti tėvynės meile ne tik priau
gančią generaciją, bet per ją ir vy
resniuosius, kurie buvo augę ir 
brendę svetimųjų priespaudoj.

Mūsų kariuomenė, apgynusi lais
vę pirmaisiais kovų metais, visą ne
priklausomybės laikotarpį teikė 
tautai saugumo jausmą ir pasitikė
jimą savomis jėgomis. Tik šio savim 
pasitikėjimo priedangoje lietuvių 
tauta per palyginti trumpą laiką ga
lėjo padaryti tokią milžininšką pa
žangą visose gyvenimo srityse. Virš 
šimtmečio svetimųjų engiama, nu
žmoginta ir tamsoj paskandinta lie
tuvių tauta su neturinčių tautų isto
rijoj pavyzdžio ryžtu ne tik kėlėsi 
laisvam gyvenimui, bet prisivijo bei 
susilygino su daugeliu šimtmečius 
laisvai gyvenusių tautų.

Ir jeigu šiandie okupantas giriasi, 
kad dabartinė Lietuva padariusi di
delę pažangą, tai ši pažanga yra tik

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ TARYBA

Rugsėjo 20 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose įvyko Pavergtųjų Tautų 
Tarybos skyrių atstovų suvažiavi
mas.

Iki suvažiavimo kiekvienoje val
stijoje veikė atskiros Pavergtųjų 
Tautų Tarybos - Captive Nations 
Councils. Dabartiniu metu, artėjant 
komunizmo bangai prie Australijos 
krantų, iškilo reikalas visoms Tary
boms apsijungti ir sudaryti vieną 
bendrą vadovybę, kuri galėtų veikti 
fedaraliniu mastu ir kalbėtų visos 
Australijos Pavergtųjų Tautų Ta
rybų vardu.

Suvažiavimas praėjo labai dar
bingai. Dalyvavo: lietuviai, latviai, 
estai, lenkai, gudai, ukrainiečiai, če
kai, bulgarai, vengrai ir rumunai.

Dalyvavo gražus būrelis ir lietu
vių, p.p. Ruzgiai net iš Brisbanės. 
Lietuvių atstovams aiškiai pasisa
kius už fedaralinės tarybos sudary
mą, greitai buvo prieita vieningos 
nuomonės, ir Melbourne atstovai 
buvo išrinkti į Fedaralinę Tarybą. 
Atskirų valstijų tarybos ir toliau 
veikia savo valstijos ribose.

Po suvažiavimo, Pabaltiečių Mo
terų Komitetas surengė priėmimą 
australams svečiams ir suvažiavimo 
dalyviams. Dalyvavo Country Par
tijos sen. Webster, visų politinių 
partijų centro atstovai, buvę sena
toriai: F. MacManus, Tracey, 

procentai nepriklausomybės metu 
sudėto kapitalo - tautinės sąmonės, 
švietimo ir organizacinių sugebėji
mų. Laisvėj ir pažanga būtų buvusi 
keleriopai didesnė.

Mūsų kariuomenė tiesa galutinėj' 
išvadoj neapgynė Lietuvos laisvės. 
Dėl to daugelis mūsų bandė daryti 
jai užmetinėjimų ir kaltinimų. Ta
čiau dabar iš laiko perspektyvos ga
lime pasidaryti blaisvesnes išvadas 
ir realiau žvelgti ateitin.

1940 m., partizaninių kovų metais 
arba šiuo metu negalėjome ir nega
lime tikėtis ir laukti, kad kas nors už 
mūsų laisvę kovotų ar bent pirštą 
pakrutintų. Esame palikti savam li
kimui ir bent tuo tarpu turime dėti 
visas pastangas kad išliktumėm kaip 
tauta nesunaikinta Lietuvoj masko
lių planingai vykdomo genocido, o 
laisvajame pasaulyje savanoriško 
nutautėjimo.

Pasaulyje politiniai įvykiai 
nestovi vietoje. Visą laiką vyko ir 
vyksta didesni ar mažesni pasikeiti
mai. Daugelis tautų, net ir kraštų 
savo tautinio vardo neturėjusių 
šiandien gyvena nepriklausomą gy
venimą.

Subiro jau visos imperijos. Liko 
tik viena - Sovietinės Rusijos impe
rija. Jos laukia toks pats subyrėjimo 
likimas. Tik klausimas - kada. Jau 
dabar Sovietijoj rūgsta priešiškos 
režimui nuotaikos. Visagalė partija 
ir nkvd jau nesijaučia saugiai ir ne
pajėgia užgniaužti priešiškų nuotai
kų. Kas gali žinoti, kada ateis 
’’Maskvos pavasaris”, kaip 1968 m. 
’’Prahos pavasaris” arba kitos nenu
matytos priežastys ir iššauks šios 
paskutinės imperijos irimą. Šiam 
momentui turime ir ruoštis.

Lietuva yra ir liks mūsų tautos 
lopšys ir tik ten išliks lietuvių tauta. 
Bet šiuo momentu ji yra beginklė, 
okupuota fiziniai, ekonominiai ir 
dvasiniai prievartaujama. Tačiau 
kaip visi daviniai rodo, tauta nėra 
rezignavusi. Ji tautiniai sąmoninga, 

išskyrus saujelę pataikūnų, solidari ir 
kūrybinga. Tikėkimės, kad ji tokia 
išliks ilgesnį laiką, kol išauš laisvės 
rytas.

Minėdami kariuomenės atkūrimo 
šventę, nors tos kariuomenės šiuo 
metu ir neturime, mes turėtume pa
keisti 1918 m. savanorius ir kitom, 
ne ginklo, priemonėm stoti paverg- 

Hannan ir P.A.C. pirm. Mrs. 
Me Callum.

Melb. Apyl. Valdybos pirm. Alb. 
Pocius visus svečius pasitiko, atve
dė į priėmimo salę ir supažindino su 
mūsų Krašto Valdybos ir Pavergtų
jų Tautų Tarybos veikėjais, o Pa
baltiečių moterys visus gražiai pa
vaišino.

Svečiai vaišėmis buvo labai pa
tenkinti ir iki vėlyvo vakaro išbuvo 
mūsų tarpe besikalbėdami mums 
rūpimais klausimais.

Visas suvažiavimo išlaidas paden
gė patys dalyviai sumesdami po ke
letą dolerių.

Alb. P.

The NYT Kopenhagos korespon
dentas toje pačioje laidoje pranešė 
Kopenhagos laikraščio Berlingske 
Tidende žinią, esą gauta iš labai pa
tikimų šaltinių, kad Sovietų Sąjunga 
nutarė ištremti Sacharovą. Tačiau 
savo pasikalbėjime telefonu su Ka
nados Broadcasting Corporation, 
Sacharov pareiškė, kad jokio spau
dimo į jų nebuvo daroma ir kad jis 
netikįs jog jį ištrems iš Sovietų Są
jungos. ”Aš priešinsiuos bet kuriam 
mėginimui mane ištremti. Aš atsi
sakysiu vykti”, pareiškė jis. (ELTA)

Daug sužinosi
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

tai tautai į pagalbą. Čia turime vei
kimo ir žodžio laisvę, kurią turėtu
mėm efektingai išnaudoti.

Gyvename palyginti pasiturinčiai. 
Per mūsų visuomeninių organizacijų 
bei fondų iždus kas metai perplaukia 
impozantiškos pinigų sumos, kurias 
dažnai nerūpestingai išleidžiame ne 
pirmaeilės reikšmės tikslams. Rū
pestingai ir daugiau centralizuotai 
naudojant šias sumas galėtumėm iš
leisti nemaža literatūros apie Lietu
vą ir ją pristatyti pasaulio opinijai 
tikroje šviesoje. Per spaudą ir gyvu 
žodžiu turime nuolatos belstis į pa
saulio sąžinę primindami, kad Lie
tuva yra sena, su rusais jokių kilmės 
ar giminystės ryšių neturinti tauta, 
kuri turi neginčijamą teisę gyventi 
nepriklausomą gyvenimą. Kelkime 
visur rusų imperializmą kaip grės
mę pasaulio taikai. Juk ir bolševikai 
mėgsta kitus imperializmu kaltinti, 
kad savąjį užmaskuotų. Tad kovoki
me prieš bolševikinį imperializmą jų 
pačių ginklais.

Kelkime viešumon maskolių gru
biai vykdomą mažųjų tautų, o jų 
tarpe ir lietuvių tautos genocidą. 
Faktų įrodymui netrūksta.

Kaltinimas imperializmu ir geno
cidu, kaip ir kiekviena apie juos 
skelbiama tiesa maskolius labai er
zina. Jeigu jų pačių Anonės, kaip 
Solženicinas ir Sacharovas, drįsta 
savo gyvybės kaina sovietinį režimą 
kaltinti už žmogaus teisių visišką 
uzurpavimą, kodėl mes tylime. O 
prabilti turime apie ką ir galime.

Tad minėdami Lietuvos kariuo
menės atkūrimo sukaktį nesitenkin

kime vien dūsavimais, kad jos netu
rime, nekaltinkime jos, kad ji kritiš
ku momentu mūsų tėvynės negynė, 
bet pagalvokime, ką mes, ginklu^ 
svariausiu ginklu - laisve, galūne 
padėti.
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PAS LENKUS

Rugsėjo 30 d. Melbourne Lenkų 
Namuose - Kosciusko House buvo 
surengtas susitikimas su lenkų egzf 
linės vyriausybės Londone, minis- 
teriu pirmininku p. Urbanski.

Priėmime dalyvavo Baltų Tary
bos ir Pavergtųjų Tautų atstovai 
kartu su Australų politikais. Lietu
vius atstovavo Krašto Valdybos 
pirm. A.P. Šimkus, Melb. Apyl. 
pirm. Alb. Pocius, Lietuvių Namų 
Tarybos pirm. A. Ramanauskas, 
Baltų Tarybos pirm. B. Stankūnavi- 
čius ir Krašto V-bos sekrt. A. Bla- 
dzevičius su poniom.

Reikia pasidžiaugti, kad Melb. 
Liet. Bendruomenė jau yra išėjusi iš 
seniau buvusio užsidarymo savo 
kieme. Šitame susitikime lietuviai 
išsiskyrė geru apsirengimu ir pažin
čių gausumu. Nenuostabu todėl, kad 
tą vakarą australai daugiausia laiko 
praleido besikalbėdami politiniais 
klausimais su lietuviais, nors visi 
buvome lenkų svečiais.

Lenkų min. pirm. Urbanski jau 
senukas ir silpnos sveikatos. Jis bu
vo 1939 m. N.K.V.D. areštuotas, ka
da rusai, būdami Hitlerio sąjungi
ninkais, užėmė dalį Lenkijos.

Anglams vėliau Afrikoje kuriant 
lenkų armiją pagal rusų anglų susi
tarimą buvo paleistas iš Kolynos 
kacetų jau praradęs sveikatą.

p. Urbanski yra labai palankus 
lietuviams ir nevengia atvirai pasi
kalbėti pilnai pripažindamas nepri
klausomą Lietuvą.

Alb. P.
PAS TAIVANO KINIEČIUS

Spalio 7 d. vakare dalyvavome 
pas Laisvųjų Kiniečių bendruome
nės jų Tautinėje šventėje. Iškilmės 
buvo Melbourne Universiteto stu
dentų unijos salėje. Dalyvavo daug 
Victorijos parlamento narių ir poli
tinių org. bei partijų atstovai.

Buvo naudinga susipažinti su 
Laisvųjų Kiniečių kovos prieš ko
munizmą metodais ir atnaujinti pa
žintis su australų politikais. Lietu
vius atstovavo Melbourne Apyl. 
pirm. Alb. Pocius, Krašto V-bos ižd. 
V. Ališauskas ir B.altų Tarybos 
pirm. Balys Stankūnavičius.

Alb. P.

25 SUKAKTUVINIS BALIUS

ir svetur
metų sukakties atžymėjimas. Ma
nyčiau, kad ši sukaktis turėtų būti 
išsamiau paminėta ir spaudoje.

Ig. Alekna

IŠVYKO ANGELĖ IR JUOZAS 
PELENAUSKAI

Spalio 29 d. susirinko gražus bū
rys melburniškių į Tullamarine 
aerodromą išlydėti p.p. Juozo ir An
gelės Pelenauskų, išvykstančių į 
JAV.

Inž. J. Pelenauskas - dzūkas iš 
Seirijų, bene 17 metų buvo žemės 
ūkio mašinų įmonės Sperry Rand, 
New Holland, kurios centras Ame
rikoje, vyriausiuoju inžinierium. Šią 
įmonę atstovaudamas J. Pelenaus
kas daugelį kartų dalyvavo tarptau
tinėse konferencijose, laimėjo tarp
tautinį žemės ūkio mašinų kon
strukcijos konkursą, kaip žymus 
šios srities specialistas skaitė pa
skaitų Dijon, Sorbonne ir kituose 
universitetuose, Prancūzijoje. Prieš 
kiek laiko, pertvarkant minėtos 
įmonės Australijos skyrių, Juozas 
Pelenauskas perkeliamas į įmonės 
centrą New Holland mieste, Pensil
vanijoje, netoli New Yorko.

Be savo tiesioginių pareigų įmo
nėje inž. J. Pelenauskas buvo akty
vus Australijos Liet. B-nės ir jos pa
dalinių narys. Jis buvo Geelongo 
apylinkės pirm, ir Geelongo Liet. 
Namų statybos vykdytojas. Persi
kėlęs gyventi į Melbourną jis ir čia 
aktyvus: Melbourno apylinkės val
dybos narys ir pirmininkas, ALB 
Krašto Valdybos ir Krašto Tarybos
narys, dalyvavęs keliuose suvažia
vimuose, Baltų Komiteto pir-kas. 
Tačiau J. Pelenausko pats pagrindi
nis ir Melbourno lietuviams reikš
mingas palikimas yra tik jo darbu ir 
rūpesčiu gauta Melb. Liet. Klubui 
gėrimų licenzija, kurios mes mel- 
burniškiai ilgai laukėme, o dabar 
gana sėkmingai naudojamės.

Prieš išvykstant į Ameriką J. Pe- 
lenauskui prisiųstame Licenzijos 
Komisijos rašte pareikšta, kad 
Melb. Lietuvių Klubui nėra kliūčių 
ir ateityje sėkmingai veikti.

J. ir A. Pelenauskai pastaraisiais 
metais gyveno Mulgrave priemies
tyje netoli Monash universiteto, ku
riame jų. sūnus Amos - Eimutis ir

AUSTRALIJOS

ATTENTION

This Is your final chance to order cheap household appliances, also motor
cycles and motor cars or send money to your relatives In LITHUANIA.

After 15th December 1975 you will not be able to order motor cars or other 
below listed goods. So use the opportunity which will last only few more 
weeks.

ASK FOR OUR PRICE LISTS

Motor cars $ 1950.- to $ 3140.-
Motor cycles $ 475.- to $ 1040.-
Refrigerators $ 80.-to $ 173.-
Washing machines $ 90.-
Vacuum cleaners $ 40.- to $ 43.-
Knitting machines $ 99.-
T.V. Sets $ 170.-
T.V.Sets colour $ 535.-
Radio 8-band trans. $ 58.-
Radiograms $ 91.- |o $ 232.-
Watches $ 29.-

PREPARED CLOTHING PARCELSALSO SEND YOUR OWNWE

LOWEST SENDING COSTS. FULLYJNSURED AGAINST DAMAGE OR LOSS.

SYDNEY: 61 Liverpool st., room 9, Tel. 266787 
BRISBAME: 37 Phillip st., Hawthorne 4171, Tel. 95 5086

10 Vale st., Red Hill 4059 Tel. 36 4319
CANBERRA: 14 Ainslie st., Flat 3, Ainslie 2602
ADELAIDE: 18 Torrens Ave., Fullarton 5063, Tel. 71 3626 

39 Chesser st., Adelaide 5000, Tel. 22 36096
PERTH: 58 Alma Rd. Mt. Lawley 6050, Tel.28 3046
GEELONG' 28 Fenwick st. Geelong 3250, Tel. 93 216
LAUNCESTON: 5 Caroline st., Launceston 7250
MELBOURNE: 306 The Causeway 5th Floor, City Tel. 63 6673 

237 Flinders Lane City, Tel. 63 9634

HEAD OFFICE: HANSA TRADING CO. PTY. LTD.
267 FLEMINGTON RD., NTH. MELBOURNE 3051 

TEL. 3283347.

dukra Rita yra baigę komercinius 
mokslus.

Išvykus p.p. Pelenauskams namų 
priežiūra atiteko dukrai Ritai, iki 
tėveliai po trejų metų sugrįš iš 
Amerikos.

Linkime p.p. Pelenauskams geros 
sėkmės ’’antroje emigracijoje” ir 
laimingai sugrįžti.

Ig. Alekna

LIETUVIŲ FONDE
Spalio 25 d. įvyko sukaktuvinis 

balius Liet. Namuose. Svetelių iš 
arti ir toli susirinko virš 200. Taigi, 
šokių salė buvo pilnutėlė tautiečių, 
prisimenančių, kad prieš 25-rius 
metus dėtos pastangos ir darbas ne
nuėjo veltui: Lietuvių namuose ga
lime visi tilpti, bendrauti, pramo
gauti.

Baliaus šeimininkų - Melb. Liet. 
Klubo Tarybos vardu svečius pa 
sveikino klubo pirmininkas p. A. 
Ramanauskas, dėkodamas už lietu
vių namų rėmimą anksčiau, ir dabar, 
ir ateity.

Tautinių šokių grupės ’’Klumpa- 
kojo” miklūs ir grakštūs šokiai gerai 
derinosi prie vakaro - baliaus paki
lios nuotaikos.

Vakaro loterija, kurios geri fantai 
ir malonių ponių aktyvus prisidėji
mas, puikiai pavyko ir davė Liet. 
Namams gražios paramos ($ 290). 
Soc. Globos Moterų Draugija buvo 
paruošiusi skanią ir patiekalais įvai
rią vakarienę. Ačiū ponioms.

Baliaus metu atsisveikinta, įtei
kiant dovanėlę su buvusiu Melb. 
Liet. Klubo pirm-ku ir buv. apylin
kės pir-ku p. inž. J. Pelenausku. 
Amerikietiška firma Sperry Rand, 
pertvarkydama savo skyrių Aus 
tralijoje, inž. J. Pelenauską perkelia 
į firmos centrą Amerikoje.

Balius - tai linksmas, malonus bet 
labai trumpas Liet. Namų 25-rių.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO Įgaliotiniai

Sydney - B.Stašionis.-Liet. Klubas, 
16-18 Eąst Terrace, Bankstown,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084 
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293

Australijos Lietuvių Fondo adre
są*:.

Aust. Liet. Fondhs, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

Prof. Dr. Z. Budrikis, 7 Hotchin 
St., Nedlands, W.A. 6009, tel. 
86 5376

PRANEŠIMAS

A.L. Fondo Valdybai maloni pa
reiga pranešti, kad Prof. Dr. Zigmas 
Budrikis sutiko būti Australijos 
Lietuvių Fondo Įgaliotinis Perthe ir 
Vakarų Australijoje. A.L.F. Valdy
ba dėkodama gerb. prof. Prof. Dr. Z. 
Budrikiui už prisiimta paslaugą 
Fondui, linki jam geriausios sėkmės. 
ADRESAS:

Prof. Dr. Z. Budrikis,
7 Hotchin Street,
NEDLANDS, W.A. 6009.
Telef. 86-5376
Ta pat proga kreipiamės į visus 

Pertho ir Vakarų Australijos tau
tiečius savomis aukomis prisidėti 
prie Australijos Lietuvių Fondo au
gimo ir jo stiprėjimo. Tik visų Aust
ralijos lietuvių duosniu ir nuoširdžiu 
prisidėjimu A.L. Fondas galės atlik
ti jam skirtą uždavinį - remti visa- 
keriopą Australijos lietuvių kultūri
nį darbą.

A.L.F. Valdyba

AUKOS
AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDUI
A.L. Fondas pastaruoju metu ga

vo a’ukų: 10 dol. iš p.p. J. ir E. Kal
nėnų (Melbourne) auka vieton gėlių 
mirus a.a. Antanui Maželiui (Ade
laidėje).

Tarptautinis ryžių tyrimo insti
tutas Filipinuose pravedė tyrimus 
su daugiau kaip 10.000 ryžių atmai
nų ir išaugino naują ryžių rūšį, kuri 
duoda 6.450 kg. derliaus iš hektaro 
per 85 dienas, tai yra per pusę tiek 
laiko, kiek normaliai ima kitos ryžių 
atmainos. Šioji nauja rūšis yra at
spari kenkėjams ir turi puikų skonį.

120 dol. auka, sudėta vieton gėlių 
a.a. Alberto Šeikio mirties metinių 
ir jo antkapio pašventinimo proga. 
Aukojo: 20 dol. p. Adolfas Kalpokas, 
po 10 dol. - p.p. L.ir A. Baltrūnai, L. 
ir A. Vingriai, J. Kvietelaitis, 6 dol. -
A. Čelna, po 5 dol. p.p. J. ir S. Mei
liūnai, A. ir L. Milvydai, V. ir P. 
Adomavičiai, A. Zubras, B. Leito- 
nas, J. Krikščiūnas, A. ir V. Bladze- 
vičiai, J. Šlamas, F. ir M. Sodaičiai,
B. ir J. Vingriai, B. ir J. Tamošiūnai, 
4 dol. - p. A. Savickas, 3 dol. - p. J. 
Paragienė ir 2 dol. - p. Ę. Čypienė.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems čia minėtiems auko
tojams, o taip pat p. E. Šeikienei už 
leidimą sudėti šias aukas. Šia auka 
gražiai ir prasmingai prisimintas ir 
pagerbtas lietuvis kultūrininkas, 
kurio netekimas dar ir dabar taip 
gyvai jaučiamas Melbourno lietuvių 
bendruomenėje.

A.L.F. Valdyba
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KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ
A.L. B-nės Statuto reikalu

ALB Krašto Valdyba Adelaidėje 
buvo atspausdinusi A.L. B-nės Sta
tutą atskiru leidinėliu. 1972 m. 
Krašto Tarybos suvažiavimas Syd- 
nejuje radęs ne vien dėl spaudos - 
korektūros klaidų, statutą taisytinu, 
pavedė Krašto Valdybai sudaryti 
Statuto pakeitimo komisiją. Komi
sija darbą atliko ir pataisyto bei pa
pildyto statuto projektą patiekė 
1974 m. Krašto Tarybos suvažiavi
mui Adelaidėje. Statutas, kaip tei
gia Adelaidės suvažiavimo dalyviai, 
buvo svarstytas ir priimtas, vadi
nas, pradėjo veikti nuo priėmimo 
dienos ar aiškiai nustatytos datos.

Reikalui esant teiravausi pas ALB 
Krašto Valdybos pirmininką p. A. 
Šimkų dėl naujo statuto. Deja, jo 
negavau, nes ir pati Krašto Valdyba 
jo neturinti. Todėl čia viešai ir klau
siu: kokių statutu turi vadovautis 

bendruomenės vadovaują organai - 
valdybos? Ar pagal naują statutą 
panaikintos Švietimo ir Kultūros 
Tarybos, nes iki šiol negirdėti, kad 
jos kur nors būtų sudarytos? Kur gi 
yra pats naujausias Lietuvių B-nės 
Statutas?

Ig. Alekna

Raudonasis Princas

Maždaug prieš desėtką metų 
Bankstowno Dainavos salėje buvo 
suruoštas simpoziumas ”Ar bend
rauti su Pavergta Lietuva”. Už kal
bėjo Vytenis Šliogeris ir dar kažkas 
(nepamenu), prieš Julius Veteikis ir 
dar antras kurio irgi nepamenu. 
Kalbėtojai už, dar tuo laiku nebuvo 
giliai įsisąmoninę reikalo bendrauti 
su pavergta tėvyne ir kalbėjo tik iš 
pareigos būti oponentais. Diskusijų 
metu man pasisakius už bendradar
biavimą, po kiek laiko priėjo mano 
vienas bičiulis ir nuoširdžiai paklau
sė, ar kartais man Australijos saulė 

! neišdžiovino smegenų.
Laikas keičia žmones, keičia ir 

nuomones, jau tas bičiulis, kuris 
skaitė mane tiktai kvanktelėjusiu, 
šiandie nors ir nenorom bet sutinka, 
kad be bendradarbiavimo su mūsų 
tautos kamienu mes esame žuvę. 
Bet dar tebėra daug daug tautiečių, 
kurie kiekvieną rankos paspaudimą 
atvykusiam iš anapus geležinės už
dangos skaito nusikaltimu ir priker
gia jei jau ne raudoną tai būtinai ru- 
žavą spalvą. Boikotuot ir kovot prieš 
radijo valandėlę, nes vadovas pri
klauso Čiurlionio Diskusijų Klubui, 
neit į Kaniavos ir Ambrazaitytės 
koncertus, nedainuoti Čiurlionio mi
nėjime, nes jį ruošia žmogus, kuris 
tris mėnesius studijų tikslais išbuvo

TĖS

I LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ

Palanga Travel

Skambinkite TeL 268B26

biro taigas, Maskvos kalėjimus, bet 
jei atvažiuotų iš pavergtos tėvynės, 
jį reikia baikotuoti, o jei kas su juo 
bendrauja, nudažyti jį raudona 
spalva.

Daug tokių, kurie šneka prieš 
bendradarbiavimą, mielai patys va
žiuoja Lietuvon vardan aplankymo 
giminių ir paskutinį kartą pamatyti 
savo kraštą. Beveik nėra tautiečio 
Australijoje, kuris nebūtų pasiuntęs 
siuntinio į okupuotą tėvynę. Tai ar 
nėra bendravimas? Ar ne šelpimas 
Sovietų Sąjungos doleriais?

Ačiū Visagaliui, kas kart vis dau
giau ir daugiau nuvyksta į gimtą že
mę, vieni kelioms dienoms, kitiems 
pasiseka ir ilgesniam laikui, taip pat

vis daugiau ir daugiau atsiranda lai
mingųjų kuriems pavyksta pramušti 
geležinę uždangą ir atsidurti laisva
me pasaulyje pas mus. Kas juos 
priima ir '.globoja? Raudonasis prin
cas kelių fabrikų savininkas, Aniu- 
lis, Žemkalnis, čeičys... Tai visi alei 
vieno kapitalistai. Kaip čia dabar 
suprasti - visi kapitalistai, ir j;ei ne 
raudoni, tai ružavi?

Pagalvok mielas tautieti, prieš 
išeidamas su protesto plakatu prieš 
bendradarbiavimą su pavergta tė
vynę, ar tu tik nepadedi jos okupan
tui?

Ružavas elgeta
Pilkų Petras

Šia pravarde vadinamas Sydne- 
juje visiems gerai pažįstamas Vik
toras Šliteris. Jei jo kas Sydnejuje 
nėra sutikęs, tai reiškia, kad jis pats 
niekad neina į lietuviškus parengi
mus. Nežinau, ar gavo šį vardą už
tai, kad nešioja raudoną toksido, ar 
kad kaip lietuvis priėmė, vaišino, 
vežiojo ir globojo iš Lietuvos atvy
kusius tautiečius.

Lietuvoje. Vienu žodžiu boikotuoti, 
bet ką, kas tik bendro turi su pa
vergta tėvynę ir skaityti save dide
liu lietuviu, dideliu patriotu, nors tu 
tik savo kailį gelbėdamas pabėgai iš 
tėvynės ir dabar smerki tuos, kurie 
su ginklu kovojo pasilikę tėvynėje, 
kurie kentėjo dešimtis metų Sibire. 
Tau nesvarbu, kad atvažiuotų iš 
gimtinės buvęs partizanas, kad at
važiuotų brolis lietuvis, perėjęs Si-

Newcastle Liet. Chorui 20 m.

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai aukštos 

kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai 
Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975.

3 metrai puiki vilnone angliška medžiaga eilutei, 2,75 m. stora crimp
lene medžiaga meteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški 
nailoniniai marškinai, arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas labai 
geras megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės; 2 1 
poros vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių kojinių, 1.80 m. * 
crimplene medžiaga suknelei, arba 1 šv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. i 
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $130.00 į

Paruošiame specialius maisto produktų siuntinius. Kaina su muitu ir 
persiuntimo išlaidomis. $35.00

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus: 
3 m. labai gera angliška kostiuminė medžiaga 
Stora su ornamentais crimplene medžiaga 1 m. 
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. 
Nailoninis kkilis moteriškan^paltui 
Dirbtinis mink moteriškam paltui 
Vilnonė žieminiam paltui medžiagą 
Vilnonė gėlėta skarelė 
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 
Įvairių spalvų perukai 
Nailoniniai marškinai 
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai

$34.00 
$ 5.50 
$ 5.00 
$27L0O 
$42.00 
$30.00 ’ 
$ 5.00 1 
$ 8.00 ( 
$24.00 ’

Nedidelėje kolonijoje išlaikyti or
ganizacinę egzistenciją yra sunko
kas dalykas. O Newcastlio Lietuvių 
Choras nesugriautą tęstinumą da
bar atžymėjo dvidešimties metų 
skaitline. Galima sakyti, kad, šalia 
Apylinkės, nuo 1955 m. choras buvo 
tuo katalistu, kuris ne tik subūrė 
dainos mylėtojus, bet netiesioginiai 
buvo ir platesnio lietuviško gyveni
mo atrama. Koncertai, repeticijos, 
subuvimai, gegužinės - vis tai įvy
kiai, kurie kitaip gal būtų labiau už
sidarę ir nutolę nuo viešos veiklos.

Jubiliejinis 20-ties metų koncer
tas įvyko naujoje ir erdvioje lenkų 
salėje, Broadmeadow priemiestyje. 
Į jį atsilankė apie 300 svečių. Šventę 
iškilmingiau pravesti padėjo Sydne- 
jaus ’’Dainos” choras, ilgametis bei 
nuoširdus Newcastlio choro bičiulis 

(ir bendradarbis. Programą pradėjo 
'newcasltieciai, atlikdami šešias dai
nas, diriguotas Stasio Žuko. Dvie
juose intarpuose pasirodė ’’Zaka
rauskų moterų trio” (nei pats trio, 

Inei reporteris nėra suradęs kitokio 
vardo), su modernaus estradinio 
stiliaus dainomis. Newcastlio choras 
nėra gausus choristais (scenoje pa
sirodė 21 dainininkas), tačiau buvo 
galima pastebėti susidainavimą bei 
kruopščią dirigento ranką, nors kai 
kurios dainos ir nebuvo lengvos. 
Pvz. Budriūno ’’Mano protėvių že
mė” yra reikalinga skaitlingos jėgos, 
bet laimei Newcastlis turi Ziną Za
karauskienę, kuri gražiai atliko solo 

, dalį.
Į Sydnejaus ’’Daina”, diriguojama 
Į Zitos Belkutės, išpildė iš eilės po dvi

L $13.50 •
Šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia dadėti tik per
siuntimo išlaidas $ 13.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias 
negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testanientus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arbk_pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd, London, EJ2, England.
TeL 91-739 8734 arba 01-460 2592. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

$ 8,00 j dainas kaip moterų choras, vyrų 
choras ir mišrus choras. Dėl nese- 

1 aiai įvykusio dirigentų pasikeitimo, 
’’Daina” turėjo keisti savo progra- 

I mą, tačiau pasirodyta buvo be prie- 
Į kaištų, nes choristai savo partijose 
į yra pilnai įsigyvenę. Galima būtų 
į pridurti, kad Zitos Belkutės minčiai 
ypač grakščiai respondavo moterų 

i choras, pvz. ”0, ramunėle” dainoje. 
Antroje dalyje abu chorai susi- 

I jungė. Pirmoms trim dainoms diri
gavo Zita Belkutė, kitoms penkioms 
Stasys Žukas. Bendras įspūdis buvo 
vieningumo bei įsijautimo, ir iš to 
sekančio natūralumo bei spontaniš
kumo. Užbaigai suskambėjo ’’Vilniuj 
žydi liepos”, kuri suvedė koncertą į 
muzikiniai bei jausminiai aukštąjį 

! tašką.

S. Žukas

Newcastlio choras, sukakties pro
ga, buvo sveikintas, kartais su do
vanomis, kitų chorų bei vienetų. At
sidėkojant sydnejiškiams, atitinka
ma dovana užtarnautai teko Zitai 
Belkutei. Pačiam Stasiui Žukui, ne
nuilstančiam Newcastlio choro diri-- 
gentui, buvo įteikta ypatinga dova
na - Jūratės Ivinskienės tapytas pa
veikslas. Sveikinimai bei dovanos 
atliepė publikos laikyseną, kuri su
pranta bei įvertina tą darbą ir pasi
šventimą, kuris reikalingas choro 
išsilaikymui bei sėkmingam pasiro
dymui.

Vėliau, kaip įprasta, buvo pašokta 
ir pasilinksminta svetingoje new- 
castliečių choristų priežiūroje. 
’’Daina” tur būt gailėjosi, turėdama 
apie vidurnaktį sėsti autobusan ke
lionei atgal į Sydnejų. Šitokios 
šventės visus išjudina, sugyvina, iš
kelia talentus, todėl reikia tikėtis, 
kad Newcastlio ir Sydnejaus chorų 
draugystė liks tokia artima, kaip 
praeityje. Newcastlieciai yra dėkin
gi ’’Dainai”, o savo chorui bei diri
gentui linki visapusiškai sėkmingos 
ateities - pagaliau juk sidabrinis ju
biliejus jau ne už kalnų.

vdn.

Egipto prezidento Sadato išvyka į 
Jungtines Valstybes, atrodo, neš 
vakariečiams palankių vaisių ir gal 
tuo pačiu palengvins artimųjų rytų 
krizės išsprendimą. Dėl draugystės 
su Amerika ir dėl galimos ekonomi
nės pagalbos Egipto galva galėtų 
padaryti ir žymesnių nuolaidų dery
bose su Izraeliu, bet tam labai truk
do įerzinti kitų kraštų arabai, ypač 
palestiniečiai.
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SKAITYTOJŲ DĖMESIUI PRANEŠIMAS.

Šventės ir metų pabaiga jau čia 
pat. Mūsų Pastogės paskutinis šių 
metų numeris pasirodys gruodžio 22 
d. data, tačiau jam aktualią medžia
gą - sveikinimus, skelbimus, prane
šimus ir visokią kitą aktualią infor
maciją siųskite kaip galima redakci
jai anksčiau (vėliausiai iki gruodžio 
10 d.). Asmeniniai ir organizacijų 
šventiniai sveikinimai išimties keliu 
tekainuos tik 5 dol. už standartinį 
dydį. Pasinaudokite šia specialia 
proga.

Pirmas ateinančių metų Mūsų 
Pastogės numeris išeis tik sausio vi
dury. Todėl tame tarpe visų prama
tytų visuomeninių funkcijų prane
šimai, skelbimai, informacijos turi 
patekti į M.P. kalėdinį numerį.

PRANEŠIMAS

Busimasis A.L.K. Federacijos ju
biliejinis suvažiavimas įvyks Mel
bourne šių metų gruodžio mėn. 
28-31 dienomis.

Prašome visas veikiančias katali
kiškas organizacijas ir parapijas 
pranešti savo dalyvaujančių ir pra
nešimus darančių atstovų pavardes 
iki šių metų gruodžio 1 d.

Prašome organizacijas ir visus 
lietuvius pageidaujančius dalyvauti 
šiame suvažiavime visais suvažiavi
mą liečiančiais reikalais, pageidavi
mais ar prašymais rašyti A.L.K. 
Federacijos pirmininkui V. Laukai
čiui 69 Devon St., CHELTENHAM 
3192 Vic. Telef. 93 6495

A.L.K. Federacijos Valdyba.

PRANEŠIMAS

KARIUOMENĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.K.V.S. ’’RAMOVĖS” Sydney 
Skyriaus Valdyba, iškilmingą Ka
riuomenės šventės minėjimą ruošia 
lapkričio 23 d. (sekmadienį). St. 
Joachim’s bažnyčioje - Lidcombe 
11.30 vai. įvyks pamaldos. Pamaldų 
laiku giedos ”Dainos”choras vado
vaujamas Z. Belkutės. Ramovėnai ir 
kitos organizacijos dalyvauja orga
nizuotai ir su vėliavomis.

Tuojau po pamaldų visi renkasi 
(bet ne 4.00 vai. kaip buvo pranešta 
anksčiau) į Ukrainian Soc. - Coop. 
Ltd. salę, 59-63. Joseph Str., Lid
combe, kur įvyks oficialioji minėji
mo dalis su menine programa, daly
vaujant garbės svečiams ir kitų tau
tybių atstovams. Šventės proga 
paskaitą skaitys Sav. Kūrėjas - Ats. 
Pik. V. Šliogeris.

Visų atvykstančių lauks paruošti 
stalai su užkandžiais ir alučiu. Po 
oficialaus minėjimo veiks karštų 
valgių ir gėrimų bufetas. Šokiams 
gros lietuviška muzika. Įėjimas - au
komis.

Kviečiame visą Sydney lietuvių 
visuomenę suprasti šios dienos 
reikšmę ir kuo skaitlingiausiai daly
vauti minėjime.

Lapkričio 28 d., penk., 7.30 vai. 
svečias iš Amerikos aktorius Vitalis 
Žukauskas Sydnejaus Liet. Klubo 
mažojoje salėje turės viešą prane
šimą Lietuvių teatro klausimu.

Tautiečiai maloniai kviečiami pa
siklausyti mielo svečio ir su juo ar
čiau susipažinti. Paskaitą ir susitiki
mą su svečiu aktorium V. Žukausku 
organizuoja Sydnejaus Apylinkės 
Valdyva.

spaudą

Melburno Studentų

L.K.V.S. ’’RAMOVĖS” Sydney 
Skyriaus Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terracė, Bankstown. TeL: 708-1414

Lapkričio 23 d.
• NAPIER BROTHERS 

dainininkai instrumentalistai

Lakričio 30 d.
• THE'MILLION—AIRES 

Dainininkų duetas

Sydnejaus Liet. Klube filmų va
karas lapkričio 19 d., trečiadienį. 
Bus rodomas patrauklus komiškas 
filmas’’Odd Couple”.

Kiek teko patirti, klube ateityje 
filmai bus rodomi pastoviai trečia
dienių vakarais, ne antradieniais, 
kaip buvo iki šiol.

”IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai. sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai.
* Antradieniais stalo tenisas
♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai
KLUBAS ATVIRAS:

pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vai. v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v. 

Valgykla veikia: pirm. - penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

b

FILISTERIŲ DĖMESIUI

STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS STOP PRESS

PIRMAS KAUKIŲ BALIUS

Sydnejaus Filisterių Būrelio vi
suotinis susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 23 d. 6 vai. Lietuvių Klube. 
Tai paskutinis šiais metais susirin
kimas, kuriame bus aptarta būrelio 
reikalai. Visi filisteriai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

šeštadienį, lapkričio 22 d., nuo 7.30 vai. Lietuvių Namuose
Ateikit visi - būsit linksmi,
Kaukėti - bekaukiai,
Gauruoti - beplauktai,
Visūjūsų laukiam!

Geras orkestras. Vakarienė. Premijos už kaukes.
Bilietus užsakyti pas Audrių Balbatą, tel. 379-4031 

ir Raimundą Mucenieką, tel. 94-4868
Įėjimas: kostiumuotiems 5 dol. 

ne-kostiumuotiems 10 dol.

RADIO PUSVALANDIS

Melbourne įvyksta lapkričio 20 d., 
ketvirtadienį 6.45 vai. p.p. ir karto
jama lapkričio 21 d„ penkt. 6.45 vai. 
ryto. Programoje Kariuomenės 
šventės paminėjimas, Melb. Liet. 
B-nės 25 metų sukaktis, Muzikinėje 
daly Toronto choras Varpas, Melb. 
Dainos Sambūris, Virgilijus Norei
ka, ir kiti.

PATIKSLINIMAS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Lapkričio 8 d. Melbourne, 

Springvale kapinėse buvo pašven
tintas paminklinis antkapis prieš 
metus tragiškai žuvusiam A. Šei- 
kiui. Antkapį pastatydino velionio 
našlė p. E. Šeikienė, pašventino 
kun. P. Vaseris dalyvaujant dido
kam būriui Alberto draugų ir bičiu
lių. Po šventinimo apeigų Soc. Mo
terų Draugijos narės buvo suruo- 
šiusios metinių pietus, kur velionis 
Albertas buvo prisimintas šiltais 
žodžiais.

Patirta, kad į Jaunimo Kongresą 
ketina vykti iš Pertho šie jaunimo 
atstovai: K. Repševičiūtė, D. Katei- 
vaitė ir A. Klimaitis(jun.).

***
Pertho apylinkės valdyba nese

niai įsigijo savo ’’spaustuvę” - rota
torių. Mat, valdyba pradėjo leisti 
informacinį biuletenį, pavadintą 
’’Vakarų Australijos Lietuvių Infor
macinės Žinutės”, kurių pasirodė jau 
trečias numeris. Leidžiamas kartą 
per mėnesį.

Kun. P. Vaserio turimais duome
nimis Melbourne jau mirę 300 lietu
vių, o gimusių 500.
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Melbourne susidaręs entuziastų 
būrelis paruošti filmą iš lietuvių 
buitinio gyvenimo. Sumanymas 
svarstomas ir netrukus paaiškės, 
kiek bus įmonoma jį realizuoti.

Melb. Liet. Klobo sukaktuviniame 
baliuje šalia puikios nuotaikos pa
stebėta ir dar lageriuose įgytų pa
pročių: atsinešti gėrimus iš namų, 
kada klubo bufete galima gauti ir 
įvairių, ir iki soties. Ar tuo norima 
ką nors sutaupyti? Gi pyragus krau
ti nuo stalo į krepšius tai netgi juo
kinga!

♦**
Lapkričio 1 d. gausus sydnejiškių 

lietuvių būrys su Dainos choru buvo 
išvykęs į Newcastle, kur vietinis 
Newcastle lietuvių choras, vad. St. 
Žuko, švęsdamas savo 20 metų su
kaktį, turėjo savo jubiliejinį koncer-

IŠNUOMUOJAMAS

kambarys su baldais, Lidcombe. 
Skambinti tel. 6498075.

idėjos

tą - balių. Koncerte pasirodė gražiai 
ir sutartinai abu chorai ir visas va
karas buvęs labai sėkmingas.

*♦*
Ateinančių metų liepos 5-11 d.d. 

Baltimorėje (USA) įvyks estų tauti
nių šokių šventė. Tais pačiais metais 
latviai savo taut, šokių šventę nu
mato Toronto mieste Kanadoje, o S’—.............-
lietuviai Chicagoje.

Iš okupuotos Lietuvos 
draugams taip rašoma:

’’Atėjo laikas, kad tėvynė nebe
reikalinga jūsų materialinės pagal
bos (tai prašome gerai įsidėmėti!). 
Tėvynėje yra visko, kas žmogui bū
tina. Šiandien mums reikalingas jū
sų su mumis dvasinis bendravimas. 
Atėjo vieni kitų dvasinio praturtini
mo metai.”

Taip rašo Lietuvos ateitininkai 
išeivijos ateitininkams, ’’Draugas” 
rugsėjo 6 d. kult, priede.

***
Išnaudodamas savo atostogas 

lapkričio 1 d. ekskursiniu autobusu 
išvyko porai savaičių pasidairyti po 
Australijos žemyną Sydney apylin
kės vicepirmininkas Jonas Zinkus. 
Ką jis bus matęs ir išgyvenęs, tiki
mės, papasakos ir Mūsų Pastogės 
skaitytojams.

Mūsų Pastogės Nr. 43 buvo pa
skelbta, kad į Krašto Valdybą vietoj 
pasitraukusio p. J. Pelenausko įeina 
J. Tamošauskas, iš tikrųjų turėjo 
būti S. TAMAŠAUSKAS. Suinte
resuotuosius dėl to maloniai atsi
prašome. Red.
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