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Vitalis ŽUKAUSKAS teatrinę 
karijerą pradėjo 1942 m. Lietuvos 
Valstybiniam Teatre, Kaune. Lankė 
Valst. Teatro Dramos Studiją ir dir
bo Valst. Teatre, pradžioje, kaip te
atro sekretorius, o vėliau režisie
riaus padėjėju dramoje.

Būdamas studijoje dalyvavo dra
mos pastatymuose: Žvejai. Gimtoji 
Žemė, Mažasis Rūmų Koncertas, 
Kaimynai, Revizorius (vaidino dva
rininką Bobčinskį), Tėvas. 1943 m. 
vasarą administravo dramos Teatro 
gastroles po Lietuvą (St. Pilkos ir 
St. Lauciaus grupes). Konferuodavo 
Profesinių Sąjungų, sanatorijų ar li
goninių rengtuose koncertuose.

1944 m. gavęs per Švietimo m-ją 
Valstybinio Teatro stipendiją išvyko 
Vienos Universitetan studijuoti re
žisūros. Vienoje turėjo specialų lei
dimą lankytis Vienos Staats operos, 
Volksperos, Burgtheater ir Theater 
in der Josefstatdt repeticijose ir 
stebėti paruošiamuosius pastatymų 
darbus.

Vėliau buvo iškviestas Berlynan, 
kur buvo sudaryta iš mūsų operos 

. solistų, baleto šokėjų ir dramos ak- 
tor; t grupė, pavadinta ’’Lietuva”, 
būti šios grupės k aferansije. Toji 
grupė gasc šgHąy.ę'' oki&ūjoje atsi- 
uurusiems taūi>ieči<aaiš.

Po karo Vitalis .Žukauskas buvo 
Augsburgo Lietuvių Dramos Teatro 
Tremty aktorius ir su tuo teatru 
lankė DP stovyklas amerikiečių zo
noje.

Po valiutos reformos, 1948 m., or
ganizuoja lietuviuose pirmąjį litera- 
rinį kabaretą ’’KLUMPĖ” ir kartu 
su aktoriais: A. Brinką, H. Kačinsku 
ir Ant. Škėma aplankė su humoris
tine programa lietuvių stovyklas 
amerikiečių ir anglų zonose.

1949 m. atvyksta Amerikon. Su
organizuoja Brooklyno Vaidint cjų 
Trupę, pastato 10 veikalų ir apva
žiuoja su gastrolėmis rytinio Ame
rikos pakraščio lietuviškas koloni
jas. Taip pat dirba su kitomis gru
pėmis ir pastato 6 veikalus.

V. Žukauskas teatrines studijas 
tęsė Indiana University, Hunter 
College, Institute for Advanced 
Studies in Theatre Arts, New 
School for Research ir New York 
University, kur gavo Master of Arts 
mokslinį laipsnį.

Priklauso American Society of 
Theater Arts, Theatre Library 
Association, British Theatre Insti
tute, Catholic Actors Guild of Ame
rica ir Theatre Historical Society of 
America.

Dalyvavo visoj eilėj tarptauti
niuose teatrologų suvažiavimuose 
supažindindamas svetimtaučius su 
lietuviškuoju teatru.

Yra rašęs teatro klausimais pe
riodikoje ir ruošia Lietuvos Teatro 
Istoriją, kurios pirmoji dalis 1573- 
-1863 m. yra užbaigta, o dabar dirba

VITALIS ŽUKAUSKAS I
I SYDNEJAUS LIETUVIU

klubeIII
• ■ ,■________________

Vitalis Žukauskas

prie ant rosi- s dalies - 1889-1919 m. 
T- 3 straipsnis apie Lietu
vos teatrą yra atspaustas Enciclo- 
pedia dello Spettacolo. Yra sukūręs 
apie 140 radio vaidinimų ir Humo
ristinių satyrinių škicų ”Iš dėdės 
Anupro Skiepo”.

Su koncertais ir Vieno Žmogaus 
Teatro pasirodymais, Vitalis Žu
kauskas, yra aplankęs beveik visas 
lietuvių kolonijas po kelioliką kartų 
Amerikoje ir su gastrolėmis lankėsi 
Pietų Amerikoje, Kolumbijoj, Ar
gentinoj, Uragvajuj, Brazilijoj ir 
Venecueloje.

Europoje davė savo programas, 
Vokietijoj , Anglijoj ir Prancūzijoj.

Vitalis Žukauskas yra Vieno 
Žmogaus Teatro kūrėjas, režisierius 
ir interpretatorius. Šis jo Teatras 
lietuviškoje visuomenėje yra plačiai 
žinomas ir populiarus.

Vitalis Žukauskas yra turėjęs 380 
pasirodymų mūsų tautiečiams.

N A U J
Pastaruoju metu Sovietų Sąjun

goje prasidėjo vieša akcija už poli
tinių kalinių visuotinę amnestiją. Ši 
akcija pradėta akademiko Andrėj 
Sacharovo, kuris pirmininkauja 
Amnesty International Maskvos 
grupei, ir kitų jo bendraminčių. Kai 
spalio 17-19 d.d. Kopenhagoje, Da
nijos parlamento rūmuose, vyko 
tarptautiniai apklausinėjimai dėl 
žmogaus teisių nepaisymo Sovietų 
Sąjungoje, ten buvo gautas Sacha
rovo atsišaukimas dėl politinių kali- 

rodysis du kartus: lapkričio 28 d., 
penkt. 5 vai. skaitys paskaitą apie 
lietuvių teatrą, o šeštadienį, lapkri
čio 29 d. parodys savo kūrybinį ir 
vaidybinį talentą pasirodyme 
’’Vieno žmogaus teatras”. Ameriko
je lietuvių ir nelietuvių tarpe jis ži
nomas kaip lietuviškasis Bob Hope”. 
Atvykę ir pamatę nesigailėsite.

A.L.B. Sydney Komitetas Lietu
vos Bylai deda visas pastangas, kad 
Whitlam’o de jure pripažinimas Pa- 
baltijos Valstybių Sovietų Sąjungai 
būtų atšauktas. Liberalų lyderis ir 
dabartinis Ministeris Pirmininkas 
Hon. Malcolm Fraser pažadėjo pri
pažinimą atšaukti, kada jis paims 
Federalinę valdžią į savo rankas. 
Komitetas gerai žino, jog pažadus 
bet kokia opozicija gana lengvai 
duoda. Mes tikime, kad pažadas bus 
ištesėtas, bet tai nereiškia, kad me s 
galime nuleisti rankas. Jeigu Pabal- 
tijos Valstybių klausimas viešojoje 
opinijoje bus ’’miręs”, parlamentarai 
šio klausimo nekels.

Mūsų visų pareiga yra Pabaltijo 
Valstybių pripažinimą Sovietų Są
jungai diena iš dienos judinti ir 
stengtis paveikti ne tik politikus, 
bet ir eilinius piliečius. Ne paslaptis, 
jog šio krašto visuomenė pripažini
mą laiko gėdingu ir norėtų jį geriau 
užmiršti. O kodėl jis turi būti už
mirštas? Atitaisyti visiškai nesun
ku. Pripažinimas nedavė šiam kraš
tui jokios naudos, tad atšaukimas 
negali duoti jokių nuostolių. Prie
šingai, atšaukimas gali nuplauti su
terštą užsienio politikos dėmę. Mes, 
kaip šio krašto piliečiai galime kraš
tui tik patarnauti, o ne pakenkti. -

Paveikti plačią visuomenę reikia 
daug išteklių. Mes žinome, kad prieš 
rinkimus partijos išleidžia milijonus 
dolerių. Didelių išteklių mes neturi
me ir pažadų duoti negalime, bet 
mes galime apeliuoti į žmogaus sąži
nę, nežiūrint kokių pažiūrų jis bebū
tų. Šio krašto žmonės dažniausiai 
užtaria mažajį ir jis susilaukia sim
patijos. Mes esame maži ir skriau
džiami, tad apeliuokime į šio krašto 
piliečio sąžinę.

Sibiro tremtinių kančios paliečia 
net ir kiečiausią širdį, tad Komite
tas, daugelio tautiečių skatinamas, 
nutarė perspausdinti B. Armonienės 
knygą ’’Leave Your Tears in Mos
cow” anglų kalba.

Knyga pasirodys rinkoje gruodžio 
pradžioje. Ją bus galima įsigyti bet 
kur Australijoje pas knygų platin-

IENOS
nių amnestijos Sovietų Sąjungoje, 
kuram buvo vienbalsiai pritarta. 
Dabar ši akcija yra dar plečiama 
dviem linkmėm: (1) Išleistas atsi
šaukimas į Sovietų Sąjungos pilie
čius, kviečiąs juos ’’prisidėti prie 
mūsų prašymo dėl visuotinės politi
nės amnestijos ir paveikti tarptau
tinę opiniją, kad ji aktyviai veiktų ta 
prasme”. (2). Išleistas atsišaukimas į 
tėvynainius užsienyje, o taip pat į 
JAV piliečius, JAV Kongresą ir 
prezidentą Gerald Fordą. Tas atsi
šaukimas yra pasirašytas dviejų 
Amnesty International Maskvos 
grupės narių - Larisos. Bogoraz ir 
Anatoli j Marčenko. (ELTA).

• T***

Jugoslavijoje susekta prosovieti
nio elemento veikla, siekianti Ju
goslaviją įtraukti į sovietinę sferą. 
Šio sąjūdžio vadovai suimti ir teisia
mi. Sąjūdį inspiruoja ir palaiko Tito 

tojus, komiteto narius ir pavienius 
asmenis. Knygos kaina $ 4.00.

Tegu nelieka nei vieno lietuvio 
Australijoje ar Naujojoje Zelandijo
je neįteikusio šios knygos savo kai
mynui, pažįstamam ar kuriam kitam 
įtakingam asmeniui, kaip kalėdinę 
dovaną.

Atskleiskime geležinę uždangą ir 
parodykime lietuvių tautos kančias!

ALB Sydney Komitetas 
Lietuvos Bylai

Mirė
Povilas Alekna
Lapkričio 19 d. Sydnejuje staiga 

mirė Povilas Alekna, savo veikla 
plačiai žinomas visoje Australijos 
Liet. Bendruomenėje. Plačiau apie 
Povilą kitame M.P. numeryje.

priešininkai, pabėgę į Sov. Sąjungą, 
kurie tikisi po Tito mirties Jugosla
viją perimti savo kontrolėn.

Knygą apie M.K. Čiurlionį, pa
remtą jo paties laiškais ir artimųjų 
prisiminimais, paruošė prof. kun. St. 
Yla. Ją ketina išleisti Lietuvių Enci
klopedijos Leidykla.

Taip pat Čiurlionio monografiją 
angliškai yra paruošęs Aleksas 
Rannit, estas meno kritikas, daug 
pasidarbavęs lietuvių kultūrai.

***
Švedijos spaudoje buvo labai pla

čiai paminėta M.K. Čiurlionio 100 
metų sukaktis ir komentuota jo kū
ryba.

***

M.K. Čiurlionio šimtmečio su
kakties proga Sov. Sąjunga išleido 
pašto ženklą su Čiurlionio portretu 
jo paties paveikslų fone. Ženkliuko 
projektą sukūrė K. Juodkaitis.

NOBELIO PREMIJA ITALUI

Šių metų Nobelio literatūros pre
mija atiteko italų poetui Eugenio 
Montale.
PAKELTA EUROPOS LIETUVIO 
PRENUMERATA

Didž. Britanijoje leidžiamas sa
vaitraštis nuo ateinančių metų be
veik dvigubai pakėlė prenumeratą: 
iki šiolei E.L. kainavo L 5.50, o nuo 
1976 m. kainuos L 8.50 (angliškais 
svarais). Prenumerata pakelta dėl 
bendro kainų pakilimo. Drauge lei
dėjai praneša, kad nebus daroma jo
kių nuolaidų pensininkams. Esą šiuo 
metu jau beveik pusė skaitytojų yra 
pensininkai, o po kelerių metų jie 
sudarys skaitytojų daugumą.

Ateinančiais metais sueina du 
šimtai metų, kai amerikiečiai išsiko
vojo sau nepriklausomybę ir sukūrė 
Jungtines Amerikos Valstybes. Šios 
sukakties proga numatomos didžiu
lės iškilmės ir įvairius paminkliniai 
atžymėjimai. Netgi bus išleista su
kaktuviniai JAV pinigai.
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Turėsime 
apsispręsti

Po lapkričio 11 d. įvykių, kada 
darbięcių vyriausybė generalinio 
gubernatoriaus dekretu buvo atsta
tyta ir ligi naujų rinkimų vykdomoji 
valdžia pavesta Australijos opozici
jai - liberalų ir krašto partijų koali
cijai, įtampa atslūgsta ir vyksta pa
siruošimas rinkimų kampanijai. 
Sunku šiuo metu pramatyti būsimų 
rinkimų, kurie įvyks gruodžio 13 d., 
rezultatus. Laikinoji vyriausybė iki 
rinkimų neturi jokių įgaliojimų bet 
kokioms reformoms, tačiau kaskart 
vis daugiau atidengia buvusios vy
riausybės darbų, kurie buvo viešu
mai nutylėti ir kurie Australijai ge
ro nežadėjo.

Pastaruoju metu įvairiose Aus
tralijos vietovėse organizuojami 
milžiniški darbiečių mitingai, ku
riuose smerkiamas gen. gubernato
rius už darbiečių vyriausybės atsta
tymą, o agitatoriai gąsdina Austra
lijos gyventojus nesustabdomais 
streikais, jeigu rinkimuose laimėtų 
liberalų - krašto partijų koalicija. 
Tai irgi savotiškas šantažas, kuris 
liudija, kad darbo partijai ne tiek 
svarbu krašto gerovė, kiek pačios 
partijos interesai. Mes visi iš prak
tikos žinome, kas gaunasi, kada par
tija pastatoma aukščiausiu tikslu. 
Ypatingai į šitą faktą turėtų at
kreipti dėmesį mūsų žmonės ir per
spėti kitus šio krašto bendrapilie
čius, kad to neatsitiktų Australijoje, 
kas atsitiko Lietuvoje, Pabaltijy ir 
visuose kituose kraštuose, kur vis
kas, įskaitant ir patį žmogų, palenk
ta valdomosios partijos naudai.

Šitas laikraštis - Mūsų Pastogė - 
nėra ir negali pasidaryti kokios nors 
politinės partijos platforma. Jis yra 
ir liks ištikimas tiesioginiams savo 
tikslams ir uždaviniams - grynai lie
tuviškiems reikalams. Tačiau nors ir e
būdami lietuviai mes esame drauge 
ir šio krašto piliečiai, kurie negali 
būti neutralūs Australijos reikalams

A.A. PETRĄ JUODELĮ ATMINUS

Rugpiūčio 24 d. Vilniuje po sun
kios ligos mirė Petras Juodelis.

1927 m. jis baigė Kauno ’’Aušros” 
gimnaziją ir 1931 m. Vytauto D. 
Universitete Humanitarinius 
mokslus.

Dar bebūnant gimnazijoje pasi
reiškė jo literatūriniai gabumai: ra
šydavo daug straipsnių, pjesių, kri
tikos ir t.t.

Baigęs universitetą mokytojavo ir 
redagavo literatūros žurnalą 
’’Pjūvį”. /

Bendradarbiavo ir net darė įtakos 
savo draugams rašytojams: Aisčiui, 
Miškiniui, Gliaudai ir kitiems.

Antras pasaulinis karas pakirto 
kelią jo darbams. 1941 m. vokie
čiams užėmus Lietuvą jis areštuoja
mas ir laikomas kalėjime.

Negana to, vėliau jis komunistų 
ištremiamas į Vorkutą, o šeima ir 
giminės išsiunčiami į Kazachstaną. 
Po 10 metų sunkių darbų jam leista 
atvykti pas šeimą ir tik Stalinui mi
rus galėjo grįžti į Lietuvą. 
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ir jos ateičiai. Tadėl Australijos ge
rovė yra drauge ir mūsų pačių gero
vė. Vėl gi negalime išsižadėti mūsų 
tautinių interesų, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu gali būti paliesti ar už
kliudyti Australijos vyriausybės 
vedamos politikos. Karti pereitų 
metų patirtis, kada darbiečių vy
riausybė visai be jokio pagrindo 
mūsų tautą išdavė ir visą Pabaltijį 
įteisino Sovietų Sąjungai už tai 
Australijai negaudama jokių kom
pensacijų, išskyrus tarptautinę gė
dą. Tai vien tik šitas faktas yra pa
kankamas liudijimas, kad buvusioji 
vyriausybėje Australijos Darbo 
partija visai nesuinteresuota pačia 
Australija, o tik grynai savo partijos 
interesais. Visi gerai žinome, kad 
Pabaltijo kraštų įteisinimas ar tole
ravimas faktinos padėties esmėje 
reikalo nekeičia, vis tik tautų ir 
valstybių santykiuose tarptautinio 
kriminalo įteisinimas parodo, kokia 
teise ir morale vadovaujasi Austra
lijos Darbo partija. Kiekvienas do
ras lietuvis ir sąmoningas šio krašto 
pilietis šito negali išleisti iš akių ir jo 
užmiršti. Iš šito fakto galima visai 
pagrįstai pasidaryti ir tolimesnę lo
ginę išvadą: jeigu partija nesiskaito 
nei su tarptautine teise ar morale, 
jeigu jai negalioja Žmogaus Teisių 
Deklaracija, kuri yra jų signataras, 
tai lygiai ir krašto viduje gali pasi
elgti kaip partijai geriau ir patogiau 
nesiskaitant su elementariausiomis 
asmens ir piliečio teisėmis. Kaipo 
pavyzdį čia paminėjome tik vieną 
faktą - Pabaltijo aneksijos įteisini
mą, bet jų galima būtų išskaičiuoti ir 
daugiau, arba bent aiškių ta krypti
mi tendencijų.

Noromis nenoromis vis tiek būsi
me įtraukti į Australijos politinius 
verpetus ir atėjus gruodžio 13 d. tu
rėsime atiduoti savo balsą. Kiekvie
nu atveju perspėjame nepasiduoti 
propagandinei įtaigai, o vadovautis 
savo sąžine ir turėti prieš akis Pa
baltijo išdavystę kaip konkretų 
Australijos demokratijai pavojaus 
signalą. (v.k.)

Grįžęs negavo pastovaus savo 
profesijoj darbo. Daugiausia vertėsi 
privačiomis pamokomis, o jei gau
davo kokį darbą, tai tik trumpam 
laikui.

Šiais metais būdama Lietuvoje 
norėjau jį aplankyti, bet deja, nera
dau namuose. Jis gulėjo ligoninėje, o 
žmona jį. ten slaugė. Jų gyvenamą 
vietą galiu drąsiai pavadinti landy
ne. Tik tokią jis pajėgė ir galėjo 
gauti. Nors paskaičius Vilniuje lei
džiamą laikraštį, atrodo, jo gyveni
mas buvo rožėmis klotas. Tai grynas 
melas.

Aišku, tokios gyvenimo sąlygos ir 
piniginis nedateklius pakirto jo 
sveikatą ir sulaukęs tik 66 metus at
siskyrė su šiuo pasauliu.

Savo ir visų Aušrokų vardu tariu: 
’’Tebūnie Tau lengva Lietuvos že
melė, kurią taip mylėjai”.

M.P.
Redakcijos pastaba: apie P. Juo

delį gražių atsiminimų pluoštą yra 
pateikęs poetas Jonas Aistis savo 
knygoje ’’Apie laiką ir žmones”, iš
leista Amerikoje 1954 m.

Brisbane
Sunkiai serga p. Mališauskienė, 

bet mus džiugina žinia, kad josios 
sveikata gerėja ir pramato neužpo- 
ilgio grįžti iš ligoninės į namus.

**♦

Anksčiau buvę (20 metų) Newze- 
landiečiai, o dabar sydnejiškiai - p.p. 
Liutikai bepoilsiaudami Queenslan- 
do pačiose geriausiose pakrantėse - 
Gold Coast ir Suncoast, lankėsi ir 
mūsų sostinėj - Brisbane. Svečiai 
dalyvavo lietuvių pamaldose, aplan
kė mūsų kapeliono mums ’’užfundy- 
tus” namus, galiausiai mus džiugin
dami, net stebindami jungdamiesi į 
mūsų tradiciją - vėlinių dienoje ap
lankyti čia mirusiųjų kapus, svečiai 
žygiavo kartu. Mes dar neturime 

kaip Sydnejus bendrų kapinių, 
tad tokioj dienoj tenka mylias nuva
žiuoti ir po to eiti, todėl po tokio so
lidarumo nebe pirmos jaunystės at- 
silankusiems, galime tik tarti - ačiū. 
P.p. Liutikai tarp kitko čia - Brisba- 
nėj susitiko pažįstamų dar iš Lietu
vos - Nepriklausomos laikų, su ku
riais virš 40 metų nesimatė.

**♦

MOŠŲ MIRUSIEJI
ANTANAS MAŽELIS.

A.a. Antanas Maželis
Nekviestoji viešnia mirtis, kaž

kaip per ilgiai užsibuvo Adelaidėje, 
beveik kas savaitę nužiūrėdama vis 
naują auką.

Per palyginti trumpą laiką amži
nybėn išlydėjome visą eilę aktyvių 
mūsų bendruomenės narių. Stulpai 
griūva. Mes iš baimės 
neišbėgiojame, anot V. Kudirkos. 
Deja, vietoj išvirtusių, nebesuran- 
dame naujų.

Skaudi žinia ądėkė adelaidiškius, 
kai spalio 27 d. staiga mirė Antanas 
Maželis, kuris be abejonės buvo vie
nas tvirčiausių mūsų bendruomenės 
ramščių.

Velionis gimė 1911.10.1 Andrio- 
niškiuose, Utenos apskr. Antano tė
vas buvo notaras, tad velioniui ne
buvo sunkumų siekti mokslo. Baigęs 
gimnaziją, A. Maželis įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universitetą, kuria
me studijavo ir baigė teisės moks
lus. Vėliau tarnavo Finansų Minis
terijoj.

Besibaigiant karui A. Maželis su 
šeima pasitraukia į Vokietiją. Prasi
dėjus emigracijos įkarščiui, 1949 m. 
Maželiai atvyksta Australijon ir li
kusią gyvenimo dalį praleidžia Ade
laidėje.

Nors Maželis buvo pasiruošęs 
praktiškai ir sausai teisininko pro
fesijai, bet ji matomai jo neviliojo. 
Velionis visą gyvenimą reiškėsi, 
kaip humanitaras. Mes tokį jį paži
nome ir jis toks buvo iki širdies gel

Brisbanėj visų žinomas ir kartu 
mylimas Alfredas Gudaitis. Jam at
leisdamos. už visad malonią šypseną 
vietos lietuvaitės nustojo pykti, kad 
jis išsikvietė iš Punsko šaunią lie
tuvaitę ir ruošiasi vestuvėms. Gaila, 
visoms gaila simpatingo Alfreduko, 
bet jis - Alfredukas eina pagal seną 
posakį: jūs pabrokinote tik mane 
vieną, o dabar aš pabrokinu jus vi
sus! Mes seniai tuo besidžiaugdami, 
laukiame iškilmingų vestuvių, o po 
to pačios geriausios laimės naujai 
porai linkime.

***

O senis Stankūnas ranka pasie
kiamos niekam nebereikalingo arba 
pensininko dienos belaukdamas, 
pradėjo lankyti kursus semdamasis 
žinių iš čia garsaus Meškeriotojų 
Klubo patyrusių narių. Mokinys la
biausiai interesuojasi tuo, kaip iš 
laivelio su tuščia bonka pataikyti į 
žuvelę ir ją priglūšinus prisivilioti 
prie kabliuko. Jeigu šis naujas mūsų 
meškeriotojų metodas priduos sėk
mės, yra daugiau nei užtikrinta, kad 
ir patyrusieji ir mokiniai po dienos 
iškilos, parsigabens bent po vieną 
žuvelę.

Koresp.

mių.
Kilme rytų aukštaitis, Antanas 

niekuomet neparodė šiam kraštui 
būdingo gyvo temperamento. Prei- 
šingai, pašnekesy ir veikloj buvo ra
mus ir saikingas. Niekuomet nesku
bėjo, bet visuomet ir visur suspėda
vo.

Per visus 25 čia išgyventus metus 
velionis visapusiškai buvo įsijungęs 
į mūsų visuomeninį ir kultūrinį gy
venimą. Buvo daugelio organizacijų 
narys ir veiklus bendruomeninin- 
kas. Dėl savo tauraus būdo ir ko
rektiškos laikysenos, A. Maželis vi
sų buvo mėgiamas, ir jeigu tik su
tikdavo, noriai renkamas į įvairias 
valdybas, Krašto Tarybon, apylin
kės ir Krašto Garbės Teisman. Ve
lionis mirė būdamas Krašto Garbės 
Teismo pirmininku.

Gal didžiausias A. Maželio nuo
pelnas, jo pastangos ir praktiškas 
darbas lituanistiniame mūsų jauni- 

- mo auklėjime. Savo patrauklia as
menybe A. Maželis dirbdamas sa
vaitgalio mokykloje ar suaugusių 
kursuose sugebėjo mokinius pa
traukti ir sudominti dėstomu daly
ku. Todėl mokinių buvo labai mė
giamas.

Nemažiau Antaną domino muzi
kos menas. Nors ir neturėdamas 
formalaus paruošimo, ir šioje srity
je, jis atidavė nemažą duoklę. Gerai 
pažino klasikinę muziką, turėjo išla
vintą muzikinį skonį ir jei tik buvo 
koks parengimas ar vaidinimas rei
kalaująs muzikinio fono, Antanas 
buvo nepakeičiamas talkininkas. Be 
to, velionis apie 20 metų dainavo Li- 
tuania chore.

Nesunku suprasti, kiek velionis 
savo asmeniško laisvalaikio atidavė 
bendruomenei, kas šeštadienį dirb
damas savaitgalio mokykloje, o kas 
sekmadienį dainuodamas chore. 
Praktiškai savaitgalių tik trupinius 
skirdamas savo šeimos reikalams. 
Tačiau niekas negirdėjo jį dėl to be- 
sibėdavojant. Jis tai laikė savaime 
suprantama pareigą ir ją sąžiningai 
atlikinėjo, neskaitydamas to nei 
nuopelnu, nei vargu.

Su giliu liūdesiu didelis būrys 
adelaidiškių palydėjo šią šviesią as
menybę į amžinojo poilsio vietą 
Centenial kapinėse.

Nuoširdi užuojauta velionio žmo
nai ir sūnui, o taip pat ir visai Ade
laidės lietuvių bendruomenei, kuri 
jo netekimą skaudžiai pajus.

Br. Straukas.
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JIE VYKSTA KONGRESAM TĖVŲ ŽEMĖ LIETUVA —

ADELAIDĖS JAUNIMAS Į 
KONGRESĄ

Į Pasaulio Liet. Jaunimo Kongre
są iš Adelaidės vyksta šie asmenys: 
Birutė Mikužienė, Nemira Masiuly
tė ir Jonas Mockūnas. Žadėjęs vykti 
Linas Varnas dėl susidėjusių aplin
kybių į Kongresą nevyksta. Tokiu 
būdu Adelaidės jaunimą atstovaus 
trys adelaidiškiai.

NEMIRA MASIULYTĖ
Baigusi Adelaidės U-te Muzikos ir 
Pedagogijos Fakultetus, (B. Mus. 
Dip. Ed.). Mokytojauja valdiškoje 
mokykloje, dėstydama muziką. Mo
kytojavo A.L.B. Mokykloje, kur 
dėstė gramatiką ir dainavimą. Da
bar vadovauja Šv. Kazimiero baž
nytiniam chorui, akomponuoja ”Li- 
tuania” chorui. Yra akomponavusi 
ne tik Australijos lietuviams solis
tams, kaip antai - p. Vasiliauskienei, 
p. Gučiuvienei, p. Rūteniui, bet ir 
solistams iš užjūrių - p.p. Čepkaus- 
kienei, Stankaitytei, Barui, Ambra
zaitytei ir kt. Akomponavo rečita
liuose užsieniečiams: Mikalojui 
Miuski (pasaulinio masto bass-bari- 
tonas), Alicia Andreadis (Metropo
litan Operos solistė) ir kt.

Priklauso Sendraugiams Ateiti
ninkams, buvusi Studentų Ateiti
ninkų Pirmininkė ir Stovyklų Va
dovė.

NEWCASTLE
DISKUSIJŲ BŪRELIO 
VEIKLOJE

Spalio 12 d. dr. V. Donielos bute 
jvyko Newcastle Lietuvių Diskusijų 
Būrelio susirinkimas. Paskaitą: "In
dividuali asmenybė
besikeičiančiame pasaulyįe”_skaitė 
N.L.D.B. Pirųiininkė -pT^Viktorija 
Kristensenienė.

p. Viktorija mums nurodė, kad 
Graikijoje kilęs humanizmas (asme
ninės laisvės garbinimas) nepražu
vo. Ši idėja išliko stipri žmogaus 
geismuose. Šiandien žmonėse pasi
reiškia noras grįžti i gamtą, komu
nalinį gyvenimą... Ieško prarasto 
individualumo. Nors žmogus kalba 
apie taiką, bet jis nori karo: žudyti, 
naikinti. Mokslininkai nori gauti 
daugiau pinigų, kad galėtų experi- 
mentuoti su žmogaus smegenimis. 
Jie nori žmogų padaryti protingu, 
tinkamu tarpusavio sugyvenimui. 
Kitaip toks karingas ir kerštingas 
žmogus gali su atominėmis bombo
mis sunaikinti pasaulį tuo pačiu ir 
pats save.

Žmogus priklauso aplinkai. Ap
linka veikia į žmogaus protavimą. 
Technika stiprina žmogų protiniai ir 
fiziniai. Turime daugiau laisvo laiko, 
tačiau kartu kyla: alkoholizmas, hu- 
liganizmas, savižudybės..

Po paskaitos kilo diskusijos. Kiek 
ilgiau buvo sustota prie klausimo: 
Ar reikia sunaikinti nepagydomus ir 
protiškai nenormalius naujagimius?

Besiklausydamas prelegentės 
prisiminiau Goethės ’’Faustą”. Tenai 
80 metų senis, visą gyvenimą pra
leidęs beskaitydamas mokslines 
knygas, priėjo išvados, kad kuo 
daugiau knygų skaitys tuo mažiau 
žinos. Tada Jis pasirašė prekybinę 
sutartį su velniu: po mirties velnias 
nusineš jo sielą. Už tai velnias senu
kui davė jaunystę. Nieko nelaukda
mas buvęs senis, dabar gražus jau
nuolis pradėjo mylėti moteris.

Sekantis N.L.D. Būrelio susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d. p. Stasio' 
Butkaus namuose: 6 Maitland dr. 
Stocton. Paskaitą: ’’Rasinė neapy
kanta Australijoje” skaitys p. Zina 
Zakarauskienė.

Stasys Žukas

Birutė Mikužienė

BIRUTĖ MIKUŽIENĖ, gim. 1945 
m. rugsėjo 12 d. Freiburge, Vokieti
joje. Į Australiją atvyko su tėveliais 
1949 m. ir apsigyveno Adelaidėje. 
Turėdama 16 metų aktyviai įsijungė 
į lietuvišką veiklą. Įstojo į skautų 
organizaciją. Įsijungė į tautinių šo
kių grupę. Priklausė studentų orga
nizacijai. Skautaudama pasiekė pa- 
skautininkės laipsnį ir ėjo įvairias 
pareigas tunte. Buvo apdovanota 
Tėvynės Dukros medaliu. Priklauso 
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir 
Pabaltiečių Moterų Sąjungai. Yra 
viena iš pirmųjų PLJS narių. Dirbo 
lėšų teikėja II ir dabar III PLJS 
Kongresui.. Dirbo dvejus metus 
Adelaidės Apylinkės V-boj, kaip na
rė kultūriniams reikalams. Dabar 
jau antri metai yra Adelaidės Apy
linkės V-bos pirmininkė. Dainuoja 
Lituania chore, vaidina lietuvių te
atre "Vaidila”. Mėgsta lietuvišką 
muziką ir dainuoja solo lietuviškuo
se parengimuose. Baigusi Teachers 
College ir dirba kaip mokytoja. Iš
tekėjusi ir augina dukrelę.

PASISAKYMAI
Prieš keletą metų žinojau, kad 

abu laikraščiai, Mūsų Pastogė ir Tė
viškės Aidai vos viršijo po vieną 
tūkstantį tiražo. Toks tiražas tinka 
klubų arba organizacijų biulete
niams, bet ne savaitiniams laikraš
čiams. Stebiuos, kaip su tokiu skai
čiumi iki šiolei abu laikraščiai išsi
vertė. Kituose kraštuose su dešim
teriopai didesniais tiražais laikraš
čiai dejuoja ir užsidaro. Manau, kad 
tik keletos tikrai pasišventusių ir 
pelno nesivaikančių asmenų pastan
gomis iki šiol abu laikraščiai vege
tuoja. V. Šliogeris ir v.k. tvirtina, 
kad susijungus prenumerata nepa
kitęs. Aš tuo abejoju. Esu tikras, 
kad daugelis skaito abu savaitraš
čius, bet daugelis prenumeruoja tik 
po vieną. Reikia sutikti, kad daugu
ma abiejų laikraščių skaitytojų jau 
tapo pensininkais ir jų kasdieną 
daugėja, o pensininko pajamos ribo
tos, ir jau ne vienas mano patarimo 
klausė, kurio laikraščio pratęsti 
prenumeratą. Esu įsitikinęs, jei 
Australijoje eitų tik vienas laikraš
tis, jo tiražas pakiltų 50%.

Kad mums dviejų lygiagretiškai 
išeinančių ir savo paskirtimi panašių 
laikraščių nereikia, galėtų pasakyti 
kiekvienas nors truputį galvojantis 
tautietis, bet kaip susijungti, kad 
vilkas būtų sotus, ir avis sveika, tai 
jau galvočiaus reikalas. Susijungimo 
klausimas, kiek žinau, jau gvildena
ma gana seniai, bet čia kaip tie du 
ožiai ant liepto, ragus atstatę laukia, 
kuris pirmas pasitrauks, ir galų gale 
abu išbadėję ir pavargę sukris į upę. 
P. Šliogeris teigia, kad po Helsinkio 
konferencijos reikalai pablogėjo ir 
viename laikraštyje negali tilpti dvi 
pažiūros, bet tik reikia geros valios, 
ir viską galima padaryti. Ne visi mes 
skautai, bet Pastogėje telpa Skautų 
skyrius, ne visi sportininkai, bet, kol 
buvo atsakingas redaktorius, sporto

MŪSŲ ŠIRDY VISADA!
JONAS MOCKŪNAS, gimęs 1954 
m. birželio 24 d., Adelaidėje. Baigęs 
7-nių metų lietuvišką savaitgalio 
mokyklą. Mėgsta muziką ir skam
bindavo pianinu lietuviškuose pa
rengimuose. Šoko tautinių šokių 
grupėje. Į skautų organizaciją įstojo 
būdamas 12-kos metų, kuriai ir da
bar priklauso. Ėjo įvairias pareigas 
tunte, o Rajoninėj stovykloj ėjo ad
jutanto pareigas. Yra skautas Vytis; 
senjoras Akademiniame Skautų Są
jūdyje, kur eina valdybos sekreto
riaus pareigas. Įsikūrus PLJS Ade
laidėje, buvo valdybos narys, paskui 
pirmininkas. Suorganizavo ir pra
vedė Jaunimo Kultūrinį Vakarą. In
tensyviai dirba lėšų telkime III-jam 
PLJS Kongresui. Šiais metais baigia 
Science mokslus Adelaidės Univer
sitete.

skyrius tilpo kiekviename numery
je. Aš pats su malonumu skaityda
vau moterų skyriaus puslapius ir 
skaitau, kad lietuvės moterys pra
dėjo pačios pirmosios moterų išlais
vinimo idėją. M. Pastogėje telpa ir 
’’Studentų Žodis”, ir pasakykit man, 
kodėl galėtų netilpti vienas ar du 
puslapiai atsakingo ir nuolatinio re
daktoriaus tie patys tekstai, kuriuos 
šiandien spausdina ’’Tėviškės 
Aidai”?

Nors seniai jau buvo laikas, bet ir 
dabar nevėlu Katalikų Federacijai 
eiti į derybas su Krašto Valdyba ir 
vietoje pasišventusiai vargstant 
spausdinant ir leidžiant atskira sa
vaitraštį, gauti Mūsų Pastogėje 
’’Tėviškės Aidų” skyrių ir jame 
jaustis pilnais šeimininkais.

Petras Pilka 
Canberra

***

Gerbiamas Redaktoriau,

”M.P.” Nr. 42, 27.10.1975 straips
nelyje ’’Praktiškas patarimas” yra 
padarytas pareiškimas, kuris Vik

torijoje ar Melburne perkant ir par
duodant namus neatitinka faktų ir 
gali būti klaidinantis. Yra pasakyta: 
’’Žinokite, kad agento komisijas ap
moka pirkėjas, bet ne namo parda
vėjas”.

Viktorijos agento komisiją sumo
ka pardavėjas iš sumos įrašytos pir
kimo-pardavimo sutartyje (Contract 
of Sale). Pirkėjas jokių kitų įmokėji- 
mų nei agentui, nei savininkui netu
ri. iškyrus valstybinius turto parė
mimo mokesčius (Stamp Duty) ir 
savo advokato išlaidas. Pirkime-- 
perdavime vidutinio Viktorijos na
mo 12-13 skverų didumo ir kainuo
jančio $ 32000 pardavėjas sumokėtų 
agentui $ 1120 komisijos ir pirkėjas 
mokėtų $ 640 valstybinių mokesčių

Melbourne 
kronika

Čekoslovakų Nepriklausomybės 
Šventė (Spalio 28 d.)

Čekoslovakų bendruomenė nėra 
taip vieninga kaip lietuvių, todėl ir 
jų šventė buvo skirtinga nuo mūsų. 
Šventės programoje nebuvo jokių 
prakalbų, kad neižeistų Dubčeko 
pabėgusių partiečių arba Nusako 
simpatikų. Šventė susidėjo iš simfo
ninio orkestro koncerto grojant če
kų kūrinius diriguojant čekui.
Koncertą suruošė čekoslovakų de

mokratinės organizacijos ir jų at
sargos kariai. Lietuvius atstovavo 
Krašto V-bos pirm. A. Šimkus, 
Melb. Apyl. pirm. Alb. Pocius ir 
mūsų atsargos karius Vyt. Šalkū- 
nas. ***
Latvių Katalikų Parapijos Šventė.

Lapkričio 29 d. Latvių katalikai 
atšventė savo parapijos įkūrimo 25 
metų sukaktį šv. Augustino bažny
čioje Bourke St. City.

Lietuvių bendruomenę aststova- 
vo Melb. Apyl. pirm. Alb. Pocius, 
Katalikų Federacijos pirm. Laukai
tis ir p.p. Miliauskai.

Dalyvavo Melbourno arkivysku
pas Little, daug dvasiškių ir latvių 
org. vadovai. Arkivyskupas atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą lin
kėdamas pabaltiečiams ištvermės 
sulaukti geresnių laikų mūsų visų 
tėviškėms.

Latvių Nepriklausomybės šven
tės išvakarėse lapkričio 14 d. Latvių 
Namuose buvo surengtas iškilmin
gas priėmimas australų politikams, 
organizacijų atstovams ir draugingų 
bendruomenių vadovams.

Lietuvius atstovavo: Krašto 
V-bos pirm. A.P. Šimkus, Melb. 
Apyl. pirm. Alb. Pocius, Lietuvių 
Namų Tarybos pirm. Ant. Rama
nauskas ir Baltų Tarybos pirm. Ba
lys Stankūnavičius su poniom.

Buvo žadėjęs atvykti ir min. pirm. 
Malcom Fraser, bet dėl dabartinės 
įtemptos padėties negalėjo ir jo 
sveikinimą perskaitė užsienio reika
lų min. Andrew Peacock. Min. pirm. 
Malcom Fraser dar kartą užtikrino 
kad netik kad atšauks Withlamo pa
darytą pripažinimą, bet leis lat
viams, estams ir lietuviams atida
ryti savo konsulatus su pilnom tei
sėm.

Nepriklausomybės Šventės priė
mime - Independence Day Recep
tion dalyvavo federaliniai ministe
rial Andrew Peacock, sen. Green
wood, ir Victori jos min. Wilcoack ir 
keletas parlamentarų, dvasiškių ir 
universiteto akademikų.

Priėmimo metu per vaišes min. 
Andrew Peacock ir sen. Greenwood 
dar atskirai užtikrino jūsų Apyl. 
V-bos pirmininką, kad nors pareiš
kimas padarytas Latvių Namuose, 
bet tas pat galioja lietuviams ir es
tams. 'Ta pačia progai pažadėjo jei 
sąlygos leis atsilankyti Vasario 16 d. 
šventėje ir į Lietuvių Namus.

Padarytas pažadas yra nepapras
tos svarbos Lietuvos laisvės kovoje 
ir smūgis okupantui. Kova už mūsų 
tautos teises ir laisvę yra sunki, bet 
jei mes visi laikysimės vieningai, 
mes tikrai Dievui padedant laimėsi
me, nes mes kovojame už tiesą. Jo
kia priespauda negali nugalėti tie- 
sos- Alb. p.

ir $ 350 - $ 450 savo advokatui už do
kumentų patikrinimą ir sutvarky
mą.

J. Mašanauskas
Mūsų Pastogė Nr. 46, 1975.11.24, psl. 3
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26-SIS LITUANIA KONCERTAS
26-tasis metinis choro Lituania 

koncertas įvyko 1975 m. spalio 25 
dieną Lietuvių Namuose, Adelaidė
je.

Publika rinkosi punktualiai, šven
tiškai nusiteikusi, moterys pasipuo
šusios ilgom sukniom.

Peržvelgus programą, iškarto 
krito į akis kultūringas dainų bei 
arijų pasirinkimas, įvairumas ir 
programos neperkrovimas. •

Kaip pavasaris pasipuošia naujais 
žiedais, taip ’’Lituania” choristės 
pražydo gelsvom sukniom, su stili
zuotais rudos spalvos tulpių pagrą
žinimais.

Dirigentės sol. G. Vasiliauskienės 
suknelė to paties stiliaus, tik rudos 
spalvos su geltonų tulpių raštais.

50-ties dainorių choro sąstatas, 
šviesų menininko V. Vosyliaus, šil
tomis spalvomis apšviestas, atrodė 
žavingai. Be priekaišto apsirengusių 
vyrų fone, dainininkės buvo viena už 
kitą gražesnė - vienas puošė jų lai
kysena, kitas įdomių formų gintaro 
karoliai ar didžiul ai žiedai, tai vėl 
mistiškos šypsenėlės lūpose.

Pradžioje, mišrus choras, padai
navo St. Gailevičiaus ’’Jaunystė”, A. 
Balzaro ”Aš išginiau palšus jaučius” 
ir J. Stankūno - ’’Mano tėviškė”. 
Pastarajai, solo partiją atliko pirmą 
kartą girdėtas S. Palubinskas.

Adelaidės lietuviams gerai pažįs
tamas melbournietis p. J. Rūbas, 
padainavo ’’Pamylėjau vakar” ir 
’’Tamsiojoj naktelėj” - St. Šimkaus 
ir A. Bražinsko ’’Daina Vilniui”.

P. J. Rūbą, teko daug kartų gir 
dėti dainuojant Melbourne vyrų ok
tete ir taipogi kaip solistą. Jo rimtas 
atsinešimas dainai ir rami laikysena, 
priverčia žiūrovus, net nealsuojant 
išklausyti jo gražiu baritonu, atlie 
karnų dainų.

Moterų Choras visados sužavėda 
vo klausytojus, nenuvylė jos nei da
bar, padainuodamos - ’’Nemunėli” - 
A. Bražinsko, ’’Vaidilutės” - M. Pet
rausko ir ’’Pavasario daina” - J. 
Strauso.

” Vaidilutės” sudrebino visas šir
dies stygas. Gal dainininkės to neži
no, bet jos perėjo tam tikrą meta
morfozę - jų veidai sušvelnėjo, akių 
žvilgsnis suminkštėjo ir atsileido 
rankų raumenų įtempimas. Norint 
ar nenorint, kiekviena choristė iš
gyveno dainuojamą dainą, tuo pačiu 
dar daugiau išryškindama ir įpras
mindama jos reikšmę.

J. Rūbo ir G. Vasiliauskienės du
etas ’’Plaukia sau laivelis” nuskam
bėjo tikrai nostalgiškai, bet J. Tallat 
- Kelpšos ”0i, berneli vientury” čiut 
nesukėlė publikos ant kojų.

Žaismingas solistų tarp savęs 
bendravimas, įdavė dar didesnės 
prasmės dainos žodžiams ir taip pir
moji koncerto dalis užsibaigė 
griausmingais plojimais.

Antroje dalyje, tvirtais mostais 
G. Vasiliauskienei diriguojant, vyrų 
choras sugriaudė ’’Pajūriais pama
riais” - V. Kuprevičiaus ir ’’Sutems 
tamsi naktužėlė” - K. Griauzdės. 
Mozarto ’’Lopšinė” atliko p. J. Ma- 
želienė, pritariant vyrų chorui. So
listei teko nelengvas darbas, ko
piant į gaidų aukštumas, bet p. Ma- 
želienė savo stipriu balsu pasigėrė
tinai nugalėjo visas kliūtis.

Mielas svečias J. Rūbas šį kartą 
padainavo arijas iš operų - ”Izis ir 
Oziris” - Mozarto iš ’’Užburtos Flei
tos”, ”Tu palikai tėvų namus” - Ver
di. iš ’’Traviatos”, Chopdno ’’Ru
duo”. Daugiausia jausmo solistas 
įdėjo į tėvo ariją iš operos ’’Travia
ta”. Vėliau besikalbant paaiškėjo, 
kad p. Rubui ši arija yra labiausiai 
prie širdies. Publikai nenustojus 
ploti, bisui solistas padainavo Gai
levičiaus ’’Beauštanti aušrelė”. Te
gul ši daina ir yra nesudėtinga, pa
prastutė, bet J. Rūbas ją padainavo 
su dideliu lietuvišku įsijautimu ir 
ramumu, įžiebdamas klausytojams 
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lietuviškos dainos grožio pajautimą.
Finalui, mišrus choras dainuoja J. 

Zdaniaus ’’Motinėlė”, B. Budriūno 
’’Dainuojame visada” iš op. ’’Sidab
rinė diena”, V. Klovos iš op. ’’Pilė
nai” - "Ūdrio daina” ir ’’pasveikinimo 
choras”. ’’Ūdrio dainą”, pasigerėti-' 
nai atliko V. Opulskis, 25 metus išti
kimai dainavęs chore ’’Lituania”. Šį 
kartą jis pasirodė tik kaip svečias.

Sužavėti žiūrovai, prisiprašė 
bent dalį arijos pakartoti.

Chorui ir solistams, meistriškai 
akompanavo N. Masiulytė.

Po koncerto, visi solistai, dirigen
tė ir akompanijatorė apdovanoti 
gėlėmis, bei dovanomis.

Padėkos žodį tarė Adelaidės 
Apylinkės valdybos narys kultūros* 
reikalams J. Neverauskas, pasi
džiaugęs taip puikiai pasisekusiu net 
26-tuoju metiniu choro koncertu ir 
išreiškęs padėką dirigentei ir cho
ristams už jų neįkainuojamą darbą.

Dirigentė G. Vasiliauskienė, vai
šių metu, pareiškė, kad su šiuo kon
certu baigė šių metų darbą, o darbo 
buvo padėta daug, koncertuojant 
įvairiuose parengimuose saviems ir 
svetimiems.

Senų dainų permainai' choras pa
ruošė daug naujų, dar negirdėtų 
dainų.

Dirigentė, visų choristų vardu, 
padėkojo šio koncerto organizato
riui, ’’Lituanijos” judriam adminis
tratoriui p. Jz. Lapšiui.

Prieš savaitę, Lietuvių Namuose, 
buvo atšvęsta 20 metų Adelaidės 
Lietuvių Sąjungos Sukaktis.

Taigi ir šis koncertas, lyg ir uždė
jo vainiką Sąjungai irLietuvių Na
mams, kur vyksta kultūrinis lietu
vių Bendruomenės gyvenimas.

Kaip be druskos maistas nustoja 
skonio, taip be dainos lietuviškas 
gyvenimas neturėtų tos taip reika
lingos kibirkšties, kuri žmogų pake
lia iš kasdienybės ir kaip kraujo 
transfuzija, įduoda naujo impakto 
gyventi. /

Todėl visiems choristams, ir diri
gentei, kurie neretai atsisako nuo

Sukakties balius
ADELAIDĖS L. SĄJUNGOS 20 
METŲ SUKAKTUVIŲ BALIUS 

spalio 18 d.

Atsitiko, taip, kaip gyvenime re
tai atsitinka. Rytą palaidoję vieną iš 
stipriausių L. Namų ramsčių, mu
ziejaus ir archyvo vedėją J. Pyra
gių, vakare susirinkom; į L. Namus 
atšvęsti L.S.-gos dvidešimtmečio. 
Prigūžėjo pilni namai. Ne dėlto, kad 
dykai pavalgytų ir truputį nugertų, 
bet pasidalinti įspūdžiais apie buvu
sias talkas arba ’’baudžiavą”, kuri 
buvo įvesta savaitgaliais 1957 m. ir 
tęsėsi ištisą dešimtmetį. Kiek čia 
būdavo juoko, kiek sąmojaus, kan- 
daus ir linksmo?.. Kiekviena L'. Na
mų ir kiemo kvadratinė pėda yra 
gausiai palaistyta narių prakaitu. ( 
Atsimenu, pasisiūliau Valdybai visą 
sklypą apsodinti. Pradėjęs kasti 
duobes pastebėjau, kad čia per visą 
šimtą metų buvo pilama smulkaus 
metalo laužas, plytgaliai, skardinės 
ir t.t. Laužtuvą arba kaplį čia reikė
jo naudoti pilna jėga. Po kelių metų 
buvo malonu pasigrožėti, kaip pu
šaitės ir tujos tiesėsi į dangų. Stebiu 
susirinkusius. Nugi retas kuris ne
pilkas iš tos senosios mūsų gvardi
jos, bet ir tuos jau galima ant pirštų 
suskaityti. Atsisėdau netoli durų, 
nes čia buvo leidžiama snausti rei
kalui esant, ir pradėjau skaičiuoti 
savo draugus ir pažįstamus, su ku
riais pakeldavau stiklą alučio talkų 
įkaršty, arba po susirinkimo. Su
skaičiavau ir pastirau, tikrai baisu: 
radau 24. Jie visi jau mirę. Dabar

• DĖMESIO! DĖMESIO!
I Štai paskutinė proga savo artimiesiems Lietuvoje užsakyti pigiai 
. namų apyvokos reikmenų, o taip pat motociklų bei automobilių arba 
Į jiems pasiųsti pinigų.
a Po 1975 m. gruodžio 15 d. jūs negalėsite užsakyti automobilių ar kitų 
▼ prekių, paduotų žemiau išvardintame sąraše. Taigi, pasinaudokite 
| galimybe, kuri truks dar keletą savaičių.
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Mezgimo mašinos $ 99.-
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Laikrodžiai $ 29.-
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asmeniškų malonumų ar poilsio, re
petuojant kas savaitę o kartais ir 
dažniau, priklauso nuoširdi padėka 
ir gili pagarba.

V. Marcinkonytė

namai pasikeitė neatpažįstamai, 
juos puošia puikūs bene 5 lietuviško 
stiliaus sietynai, nagingo J. Lange- 
vičiaus padaryti.

Dabartinė namų administracijos 
Valdyba palyginti dar jauno P. 
Bielskio vadovaujama.Moterų Sek
cijai talkinant, visus narius vaišino 
tikrai puikiai. Storas alaus bosas, 
lėtai slūgo, kalnai viščiukų ir visokių 
mėsiškų skiedrų be gaileščio tirpo. 
Orkestras geras. Staiga išgirstu pro 
gitaros raudą mergaitę dainuojant: 
Nuo Švarcvaldo ik Alpių aukštųjų, 
tu liūliuodams ir ban.guodams savo 
vandenis neši.. Aha!, tai Žydrasis 
Dunojus, kurio pakraščiais braidy
davome 1944 metų rudenį Kelchei- 
mo mieste Bavarijoj lėktuvų ant
puolio metu. Sukasi visi, sukuosi ir 
aš, o akyse vis tas Dunojus, žydras, 
kaip mano šokėjos akys... Scenoje 
žiūriu: 4 merginos, sulindusios į il
gus storokus sijonus, tarsi stuobriai 
su labai taupiais judesiais, linksmina 
mus. Pro ilgų, tirštų ir juodų, kaip 
varno sparnas, plaukų kuokštę, pa
linkusią prie gitaros, spėjau pama
tyti vienintelį šio orkestro berniuką. 
Jo pianino žemi registrai, tarsi sun
kus sielininko vairas lydėjo meliodi- 
ją, plaukiančią tarp uolėtų krantų su 
Dunojaus srove. Rymau ir mislinu, 
taigi jau nieko vyrams švento ir mo
terims nepaiekiamo Adelaidėje ne
liko. Ap. V-bos pirm. - moteris, Li- 
tuania choro dirigentė - moteris, 
bibliotekos vedėja - moteris, akom- 
ponuotoja - moteris. Orkestras 
’’Echo”, nors ir australiškas, bet vi

sas perdėm moteriškas, taigi šiais 
moterų išsilaisvinimo metais yra 
tikrai daug.

Vienintelė moterims tabu yra L. 
Sąjungos valdyba, kurios voratink
lių ačiū Dievui, per 20 metų, mote
riškų sijonų padalkos nenušlavė. Tai 
vienintelis tvirtovės bokštas, į kurį 
sulindę vyrai gali šiek tiek pasi
reikšti. Jaučiu, kaip peršti delnus, 
nuo virvių leidžiant savo draugus ir 
pažįstamus į duobes. Matau juos su
rikiuotus po ilgomis tamsaus granito 
arkadomis. Girdžiu jų ugningas kal
bas L. Namuose, raginančias tikėti 
ir praktikuoti tiktai tą lietuvybę 
kuri auga ir bujoja Norvude. Ne 
uostyti tų žiedų kvapo kurie auga 
šv. Petro priemiesty. Ponedie ge
riausias!, kaip viskas buvo vanitas 
vanitatum. Tokiomis mintimis vedi
ni adelaidiškiai savo jaukioje ir nuo
savoje pastogėje, pro sukryžiuotų 
ant kraigo žirgelių galvas, viltingai 
žengia į Lietnamio trečios dešimties 
angą.....

Pagarba įnirusiems, padėka dir
bantiems, pasišventusiems amži
niems lietuviškos veiklos 
kumečiams.

— Petreli! Ar tu negalėtum pri- 
seikėti, dar vieną ąsotį? Išgersime 
už tuos,kurie iš tingėjimo arba ne
galėjimo į šį puikų subuvimą atvykt 
negalėjo.

VI. Dumčius

DĖSTO LIETUVIŲ KALBĄ
Anglijos lietuviams gerai žinomas prof. 

Raphael Sealey dirba Kalifornijos univer
sitete Berkeley. Be savo tiesioginio daly
ko (senovės istorija) praėjusiais metais 
jis dėstė trims trečiosios kartos lietuviš
kos kilmės studentams lietuvių kalbą. Iš 
jo suteikto spaudai pasikalbėjimo (,.Drau
go“ kultūrinis priedas) dar neaišku, ar 
šiais mokslo metais atsiras norinčių stu
dijuoti lietuvių kalbą Berkeley universi
tete.
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KAIP SU ’’TALKA”?
AR SULAUKSIME TALKOS 

SYDNEJUJE?

Su pasitenkinimu stebime ir skai
tome laikraščiuose pranešimus apie 
vienintelės Lietuvių kooperatinės 
kredito draugijos TALKOS veiklą 
Victorijos valstijoje. Jau penkiolikti 
metai, kaip sėkmingai darbuojasi 
Melbourne, o šiais metais, sustiprė
jusi ir išaugusi, panoro savo veiklą 
išplėsti ir kitose valstijose. Liepos 1 
d. Adelaidėje įkurtas Talkos 
skyrius, kuriam sėkmingai vado
vauja p.p. V. Neverauskas, V. Bal
tutis ir J. Lapšys. 0 kaip yra Syd- 
nejuje?

Sydnejuje Talkos tuo tarpu dar 
neturime. Tūlas pasakys - tai apsi
leidimas, tai nedovanotina klaida! 
Leiskite mums, sydnejiškiams, pa
siteisinti. Mes ilgai nesutarėm dėl 
Syd. Liet. Klubo vietos ir veiklos. 
Lengva yra išsiskirti dėl kiekvieno 
menkniekio, bet susijungti sunku, ir 
dėlto praradome dešimtis metų be
sitampydami. Bet kai susijungėme, 
gal padarėme geriau, kaip visi kiti 
mūsų tautiečiai kitose kolonijose. 
Dėl tos priežasties, kad ir kildavo 
nevienam mintis įkurti kooperetinę 
kredito draugiją - bankelį, turėda
vome susilaikyti. Suskilusioje vi
suomenėje nedaug ką gero gali pa
daryti. Bet dabar mūsų padėtis pa
sikeitė, ir toks bankelis mums rei
kalingas ir lengvai įsteigiamas.

Nemanau, kad čia reikėtų įrodi
nėti tokios kredito draugijos reika
lingumas ir naudingumas mūsų tau
tiečiams, tai, rodos turėtų būti aišku 
visiems. Tą patį galėtume pasakyti 
ir dėl pačios mūsų bendruomenės 
interesų, jos prestižo ir tautinio su- 
sicementavimo. Visur, kur tik tokios 
kredito draugijos ar unijos įsisteigė, 
kap Amerikoje, Kanadoje, išaugo į 
didelius bankus su milijoninėm apy
vartom. Visur kur lietuviai rimtai 
daro, padaro gerai ir dėl to nereikia 
baimintis. Tautinis išdidumas ir pa
sitikėjimas reikalingas ir čia ir jį 
turime parodyti.

Informacijai čia pateikiu keletą 
duomenų, kaip skolina ir taupo 
TALKA:

Moka už indelius (deposits) 7% 
metinių palūkanų, už terminuotus 
indelius 9°/o (nemažiau $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

Teikia paskolas iki $ 5000, įkei
čiant nekUn. turtą, iš 10V2%, asme
nines paskolas iki $ 3000 su garan- 
tuotojais iš llVz%, iki $ 1000 be ga
rantijos iš 1272%. Procentai už vi
sas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

Matome, kad taupymo ir skolini
mosi sąlygos yra geresnės kaip bet

Panamos vyriausybė susirūpinusi 
perimti Panamos kanalą savo žinion 
ir reikalauja iš USA vyriausybės, 
kad tas reikalas būtų išspręstas iki 
1980 m. Tuo tarpu Panamos kanalą 
kontroliuoja USA.

Išaiškintas pasikėsinimas Angli
joje išsprogdinti keleivinį laivą 
Queen Elizabeth II. Policija atrado 
apie 182 kg sprogstamos medžiagos. 
Suimta 42 asmenys, įvelti į šį pasi
kėsinimą.

Australijoje prasidėjo arši rinki
minė kampanija gruodžio 13 d. ge
neraliniams rinkimams. Kai liberalų 
vadovybė užsiėmusi krašto admi
nistraciniais reikalais, iš vyriausy
bės pašalintoji darbo partija rinki
minei propagandai skiria visą dė
mesį ir laiką.

kokiame Australijos banke.
Dabar kokios galimybės yra įsi

kurti Talkai Sydnejuje?
Būdamas Melbourne turėjau pro

gos pasikalbėti su Talkos pirminin
ku p. P. Baltučiu, kuris man pareiš
kė, kad visus reikalingus formalu
mus skyriui įkurti jis pats sutvar
kys, visas reikalingas knygas, blan
kus ir kitus popierius jis parūpins, 
visomis informacijomis ir savo senu 
patyrimu jis su mumis pasidalys. 
Kas mums patiems beliko padaryti? 
Nedaug!

Mums reikia surasti tris, ar pen
kis žmones, kurie norėtų, mokėtų ir 
apsiimtų šį darbą dirbti. Nedaug 
žmonių didelį ratą suktų; ir tai būtų 
visų pirma tautinis darbas, o toliau 
ekonominis. Šiuo savo darbu padė
tume savo tautiečiams lengviau 
ekonomiškai susitvarkyti, ir ypač 
labai svarbu padėti jaunoms šei
moms įsikurti.

Dar vienas klausimas - kur gausi
me patalpas? Kalbėjau su Sydnejaus 
Lietuvių Klubo pirm. p. V. Simniš- 
kiu ir su ūkio dalies vedėju p. M. 
Petroniu, jie man pareiškė, kad jų 
nuomone neturėtų būti jokių sunku
mų Talkai įsikurti Klubo patalpose. 
Jie ^alkos įsikūrimui Sydnejuje pil
nai pritaria ir sveikina, kaip reikš
mingą įvykį vietos lietuvių gyveni
me.

Toliau norėčiau susitikti su tais, 
kurie norėtų tokį darbą dirbti, kad 
galėčiau pristatyti Talkos vadovybei 
patvirtinti - kad galėtų pradėti 
darbą.

A. Mauragis

Keramikos 
parodoje

Jolantos Janavičienės keramikos 
paroda, atidaryta lapkričio 15 d. Old 
Bakery galerijoje (20 Rosenthal 
Ave., Lane Cove) truks iki lapkričio 
30 d. Ji kaip keramikė žinoma ir po
puliari ne tik lietuvių, bet ir plačioje 
australų visuomenėje. Tai patvirti
na ir atidarymo dieną gausus lanky
tojų būrys, o taip pat ir parduotų jos 
darbų skaičius.

Parodoje išstatyti darbai įvairuo
ja savo paskirtimi - vyrauja praktiš
kiems poreikiams skirti dalykai, bet 
yra ir grynai dekoratyvinių: tai mo
linės figūrėlės, mažo formato pa- 
veikslėliąi bei gilūs bareljefai.

Pagrindinė Jolantos darbų cha
rakteristika gal geriausiai apibūdina 
paprasturmas einas iki naivumo, 
ypač dekoratyviniuose darbuose. 
Formos, tekstūros, glazūros, rodos, 
klauso pagrindinio Jolantos reikala
vimo - kuo daugiau paprastumo. Tai 
lyg tylus protesto balsas prieš šių 
dienų eksperimentaciją, bandymus 
ir visokias mandrybes. Jolantos 
darbai vėl mus grąžina į pirminį su
sižavėjimą pačia medžiaga - moliu. 
Dėl to dažnai jos darbai net negla
zūruoti iš paviršiaus atskleidžia ru
pų gryno molio žavesį. Formos at
žvilgiu menininkė yra labai prisiri
šusi prie seniausių tradicijų, ir daž
nas lankytojas susijaudina pamatęs
___________________________________________________ Montevideo mieste.

Gruodžio 28 d. Kongreso mugė ir 
šokių vakaras Montevideo.

Gruodžio 29 d. Išvykstama auto
busais į S. Paulį.

Gruodžio 31 d. N. Metų sutikimas 
S. Paulo mieste.

.Sausio 1-6 d. Studijų savaitė, Itai- 
ci, Vila Kostka.

Sausio 1-6 ir 8-9 d. Svečių ekskur
sijos.

Sausio 6 d. Jaunimo Kongreso už
darymas.

Sausio 7 d. Kongreso Tautinių šo
kių šventė.
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* M.K. Čiurlionis
* Piešė dail. L. Urbonas

* KAM PAVEIKSLAS BRANGUS...”*
* Čiurlionis buvo numatęs daugumą
* savo paveikslų padovanoti sumany-
* tiems Tautos Namams. Todėl ir pa-
* rodose, nenorėdamas, kad jo pa-
* veikslus masiškai išpirktų, jis uždė-
* davo gana aukštas kainas. Bet savo
* sužadėtinei Sofijai Kymantaitei jis 
« sakė:
* — Jei žinočiau, kam tikrai patin-
* ka, kam paveikslas brangus, reika-
* lingas, atiduočiau dovanai.
* Tas posakis nebuvo šiaip sau tuš-
* čia kalba. Dailininkas Antanas

Iš J. Janavičienės keramikos paro-dos: moliniai indai

’’savo mamos uzbonėlį” ar lyg tai 
kermošiuose pardavinėtas puody
nes.

Didelė dalis eksponatų, nors ir la
bai kuklūs savo forma, bet turi su
dėtingesnę spalvinę glazūrą, niuan
suotą tonaciją. Dar kita eksponatų 
grupė patraukia akį oksiduotomis 
incizijomis žaliame molyje, kiek pri
menančiomis japonų 15 šimtmečio 
keramiką.

Nė viename Jolantos darbe nesi
jaučia įtampos - visi jie žiūrovą nu
teikia ramiai, lyg apsaugodami nuo 
ddelio tempo ir grąžindami į tolimus 
praeities laikus. Tad ir aplankius 
Jolantos Janavičienės parodą jau
tiesi lyg nukeliavęs į kitą epochą, 
kas labiausiai lankytoją ir žavi.

gk

Žmuidzinavičius aprašo tokį epizo
dą:

Viena jauna ponia ilgai atsidėjusi 
žiūrėjo į Čiurlionio paveikslą ’’Ilge
sys”. Čiurlionis prie jos priėjo.

— Kažin kiek šitas paveikslas kai
nuoja? - paklausė ji dailininką.

— Tūkstantis rublių, - ramiai at
sakė Čiurlionis.

Ponia atsiduso.
— Ar jis Tamstai tikrai patinka?
— Taip, labai patinka. Ir ta liesutė 

ranka, ištiesta į tolimą miglotą 
žvaigždę, ir tos švelnios melsvos 
spalvos....

— Imk jį, ponia, nemokamai, aš jį 
tamstai dovanoju, prašau priimti, 
padarysi man tikrą smagumą - ir 
nepyk... - tarė susijaudinęs Čiurlio
nis.

Ponia iš nustebimo ir netikėtos 
laimės žiūrėjo į jį plačiomis akimis. 
Čiurlionis pranyko. Parodai pasibai
gus, paveikslas buvo nusiųstas tai 
poniai į namus.

* * *

Čiurlionio duosnumą atsimena ir 
kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša:

Kartą Čiurlionis man labai pigiai 
pardavė vieną savo paveikslą. Jį pa
siūlė už vieną kapeiką. ’’Tai nebran
gu”, sako, ir aš nusipirkau - ’’Auką”. 
Čiurlionis už tą pačią sumą siūlė ir 
daugiau, bet aš nesutikau daugiau jų 
tokia kaina ’’pirkti”.

JAUNIMO KONGRESO 
KALENDORIUS

Gruodžio 20 d. Jaunimo Kongreso 
stovykla Pilar mieste V. Marista.

Gruodžio 21 d. Vakarienė Argen
tinos Lietuvių Centre.

Gruodžio 23 d. Vakarienė S. L.
Arg. salėje.

Gruodžio 24 d. Kūčios stovykloje 
jaunimui ir Lietuvių parapijoje sve
čiams ir mūsų kolonijos lietuviams. 
Bernelių Mišios.

Gruodžio 25 d. Stovyklos kalėdinė 
šventė.

Gruodžio 26 d. Jaunimo Kongreso 
oficialus atidarymas San Martin tea
tre.

Gruodžio 27 d. Talentų vakaras
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PAS MUS IR
TURTINGAS SAVAITGALIS 

SYDNEJUJE

Lapkričio 15-16 d.d. savaitgalis 
Sydnejuje praėjo gražiais ir įspū
dingais kultūriniais parengimais. 
Šeštadieni, lapkričio 15 d. Sydne
jaus Liet. Klube įvyko vietinio Dai
nos choro metinis koncertas daly
vaujant kaimyniniam Newcastle lie
tuvių chorui. Tai buvo tikrai įspū
dinga šventė. Dainos choras, diri
guojamas Zitos Belkutės, pasirodė 
trimis etapais: atskirai moterų, vy
rų ir mišrus chorai, sudainavę po dvi 
dainas, atskirai pasirodė Newcastle 
Liet, choras, vad. S. Žuko, sudaina
vęs 4 dainas ir pabaigai jungtinis 
Dainos ir Newcastle choras, išpildęs 
keturias dainas pakaitomis diriguo
jant S. Žukui ir Z Belkutei. Ypač 
jaudino svečiai iš Newcastle, kurie 
kiekybe ir nėra gausūs, tačiau jų 
pastangos ir užsidegimas klausyto
jus tiesiog graudino. Pastebėtinas 
dirigento S. Žuko išradingumas: iš- 
pildant sudėtingas dainas jis įvedė 
solistę (Z. Zakarauskienę), kuri solo 
dainavimu padėjo visam chorui nu
galėti sunkumus ir sudainuoti pasi
rinktą dainą įspūdingai.

Tiek atskirus chorus, tiek ir jung
tinį chorą gausi klausytojų auditori
ja priėmė labai entuziastingai. Po 
koncerto sekusi padėkų ir vieni kitų 
apdovanojimų ceremonija vėliau su
kėlė įvairių komentarų. Ypatingai 
daug kalbų sukėlė visiškas buvusio 
Dainos choro dirigento Br. Kiverio 
ignoravimas. B. Kiveris, iš dirigento 
pareigų pasitraukęs tik prieš porą 
savaičių, chorui vadovavo ištisus 
šešerius metus, jį paruošė ir šiai 
metinei šventei, kurioje jis ir pats 
asmeniškai dalyvavo, o tačiau buvo 
sąmoningai ignoruotas. Korespon
dencijos autorius nesiima šio apgai
lėtino fakto komentuoti, o tik per
duoda koncerte dalyvavusių nuotai
kas.

Pažymėtina, kad pokoncertinėje 
ceremonijoje pasigesta atitinkamo 
žesto iš vietinių veiksnių pusės: bū
tų buvę gražu, jeigu šios nekasdie
niškos šventės proga sveikinimo žo
dį būtų tarę bendruomenės ir Lietu
vių Klubo atitinkami reprezentan
tai.

**♦
ATVYKO VITALIS ŽUKAUSKAS

Lapkričio 15 d. Australiją pasiekė 
žinomas aktorius Vitalis.. Žukaus
kas iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių. Sydnejuje jį pasitiko apylinkės 
pirmininkas K. Stašionis, p. S. Sko- 
rulis ir svečio seni bičiuliai p. K. 
Dauguvietytė - šniūkštienė ir V. 
Kazokas. Drauge praleidę keletą 
valandų tą pačią dieną svečią išly
dėjo į Perthą, iš kur Vitalis Žukaus
kas pradeda savo ’’Vieno žmogaus 
teatro” gastroles Australijoje. Su 
savo spektakliais jis numato pasiro
dyti Perthe, Adelaidėje, Melbourne, 
Geelonge, Sydnejuje (lapkr. 29) ir 
Canberroje gruodžio 1 d. Svečias V. 
Žukauskas grįžta į New Yorką, kur 
jis gyvena, gruodžio 2 d.

***
Tą pačią lapkričio 15 d. buvo ati

daryta jau plačiai žinomos mūsų 
menininkės - keramikės Jolantos 
Janavičienės individualinė kerami
kos paroda, kur dalyvavo gana gau 
sus tautiečių būrys. Paroda truks 
ligi lapkričio 30 d. Old Bakery Ga- 
lery, 22 Rosenthal Ave., Lane Cove. 
Apie pačią parodą skaitysime atski
rai.

♦**

Lapkričio 16 d. taip pat Lietuvių 
Klube įvyko dar vienas reikšmingas 
parengimas: tą dieną Sydnejaus 
Plunksnos Klubas suorganizavo 
įdomų forumą tema ’’Lietuva šian
dien”. Kalbėtojais buvo pakviesti

KITUR
asmenys, neseniai Lietuvoje viešėję 
daugiau negu oficialiai leistas pen
kias dienas: A. Dudaitis, V. Šliteris, 
Dr. L. Petrauskas ir Dr. G.E. Kazo- 
kienė. Visi jie pasidalino su gausia 
klausytojų auditorija gautais įspū
džiais. Beveik kiekvienas iš jų matė 
ir turėjo ko pasakoti daugiau, negu 
eilinis turistas. Buvo pavaizduotas 
kasdieninis gyvenimas Lietuvoje iš 
arti. Savo kalba ir tema labiausiai 
išsiskyrė p. Kazokienė, kuri ribojosi 
daugiau menine sritimi plačiausia 
prasme.

Visą įdomų forumą, trukusį apie 
trejetą valandų gražiai ir tvarkingai 
pravedė Plunksnos Klubo pirminin
ko pavaduotojas p. Vytenis Šlioge
ris.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS MELBOURNE

Savaitę prieš šios Šventės minėji
mą, lapkričio 23 d., sekmadienį, šv. 
Mišios šv. Jono bažnyčioje skiria
mos už mirusius 17 vietos ramo- 
vėnų.

Lapkričio 30 d. įvyks Kariuome
nės Šventės 57-as minėjimas. Jis 
prasidės 12 vai. šv. Jono bažnyčioje 
iškilmingomis pamaldomis už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Visos or
ganizacijos kviečiamos savo vėliavas 
su sargybom išrikiuoti prie alto
riaus.

Po pamaldų bus Lietuvių Namuo
se paruošti gardūs pietūs, kurių 
pelnas bus skiriamas jaunimui 
vykstančiam į J. Kongresą. 3 vai. 
Koncertų salėje prasidės minėjimo 
oficialioji dalis. Poetas Juozas Mikš- 
tas skaitys paskaitą ir atitinkamai 
savo poeziją. Po pertraukos vyks 
mūsų jaunųjų menininkų pasirody-

Spaudoje
Čikagoje leidžiama ’’Laisvoji Lie

tuva” rugsėjo 25 d. numery paskel
bė sydnejiškio V.K. Vilkaičio raši
nėlį, su kuriuo verta susipažinti ir 
’’Mūsų Pastogės” skaitytojams. Pa- 
siskaitykime. Red.

AIŠKU-KAD NEAIŠKU

Kontraversinis Australijos L. B. 
savaitraščio ’’Mūsų Pastogė” redak 
torius Vincas Kazokas skaitytojams 
parenka straipsnius iš ’’Akiračiu” 
ir iš (spėjote!) B.Railos klajonių. 
Kažin kodėl Kazokas niekuomet ne— 
randa dėmesio keliančių minčių 
pavyzdžiui, Viliaus Bražėno stralps 
niųpse ’’Laisvoje Lietuvoje”?

Čia pat pabrežkime,kad ’’Mūsų 
Pastogė" yra Australijos Lietuvių 
Bendruomenės savaitraštis, t. y., 
visus apimantis (ne vienamanių kai
riarankių) laikraštis. Taigi, jaučia
ma suderinimo stoka ir neaišku 
kodėl?.

Kazoko nepaisant, A. L. B. krašto 
valdybos pastangos leisti politinį 
"Baltic Herald” priedą daugiau ne 
gu atsveria kitus trūkumus.’’Baltic 
Herald” išeina tik dėka Lietuvių Po 
litinio Komiteto Lietuvos Bylai.

Iš tikro, Australijos lietuvių "už
sienio politika" - pavyzdinga ir iki

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui Savanoriui Vyties Kryžiaus Kavalieriui 
A.A.

LEONUI VASILIŪNUI
mirus, jo gimines ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

L.K.K.S. S-gos
Sydnejaus Skyriaus nariai

A.A.
VIDUI ČEREKAVIČIUI

mirus, jo žmonai, tėveliams, sesutei Daliai, broliui Alfonsui, giminėms ir 
pažįstamiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Geelongo Lietuvių Choras.

mas - dainos, šokiai, o taip pat Dai
nos Sambūrio vyrų choras vad. p. 
Čelnos, solistas J. Rūbas, mergaičių 
grupė Dainava ir pianistė Z. Praš- 
mutaitė.

Ramovės Melb. Skyriaus Valdyba

LAPKRIČIO 23 d. MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE.

Prieš eilę metų LKVS ’Ramovę” 
Adelaidės skyrius buvo nutaręs, kad 
kariuomenės atkūrimo šventė bus 
iškilmingai (su plačia programa) 
švenčiama kas penki metai. Likusius 
keturius metus lapkričio 23 d. trum
pai paminima tik ’’Ramovės” orga
nizacijos rėmuose.

Šiais metais minėjimas kaip tik ir 
buvo eilinis. Sukaktuvių minėjimas 
pradėtas 1975.11.16 d. pamaldomis 
šv. Kazimiero lietuvių koplyčioje. 
Šv. Mišias atlaikė už žuvusius karius 
ir mirusius ramovėnus, bei dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. A. 
Spur gis.

Po pamaldų visi ramovėnai ir 

šiol be priekaištų. To negalima past 
kyti apie mūsų "vidaus politiką”, 
nes "detantės” kvepalų paveikti, iš 
drįstame atsigulti į svetimą lovą. 
Ir neaišku, kas su kuo guli.

V.K.V i 1 k a i t i s 
Sydney, Australija.

VĖL STAMBINA ŪKIUS
Komunistų partijos plenumo posėdyje 

min. pirm, pavaduotojas agr. V. Vazalins- 
kas pranešė, kad Lietuvos kolchozai vėl 
bus srtąmbinami. Savo kalboje jis pasakė:

„Ūkių skaičius nuo 1960 iki 1974 metų 
respublikoje sumažėjo maždaug nuo 2200 
iki 1600, o vidutinis jų dydis išaugo nuo 
2100 iki 2900 hektarų. Dabar numatyta 
ūkių skaičių dar sumažinti, ir kiekvienas 
iš jų vidutiniškai turės 4000 ha bendro 
ploto, 3000 ha žemės ūkio naudmenų ir 
2000 ha ariamos žemės. Didžiausi ūkiai — 
nuo 3500 iki 4000 ha naudmenų — numa
tyti Šilutės, Kauno, Tauragės, Panevėžio, 
Biržų, Klaipėdos, Vilkaviškio, rajonuose, o 
mažiausi — nuo 2200 iki 2400 ha naudme
nų ir apie 1500 ha ariamos žemės — kal
voto reljefo rajonuose: Molėtų, Zarasų, 
Varėnos, Utenos, Švenčionių. Tokio dydžio 
ūkiai pajėgūs sudaryti sėjomainas su 150 
— 200 ha laukais, kuriuose galima našiai 
naudoti dabartinę ir artimiausios ateities 
techniką. Jie išaugins reikiamą kiekį pa
šarų pramoninio tipo gyvulininkystės fer
moms, kurias pastatyti įgalins tarpūkiniai 
kooperatiniai ryšiai.“ 

EUROPOS LIETUVIS

svečiai buvo kviečiami pasivaišinti 
Lietuvių Namuose ramovėnų pa
ruoštais pietumis.

Antrą valandą visi ramovėnai iš
sirikiavo prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklo. Ramovės pirminin
kas K. Taparas perskaitė Centro 
V-bos tai dienai skirtą atsišaukimą į 
ramovėnus, ir nuo savęs apibūdino 
šios dienos reikšmę.

Sugiedojus Tautos Himną ir Ma
riją, Mariją, ramovėnai grįžo į salę, 
kame įvyko skyriaus narių susirin
kimas, praėjęs darbingoj ir darnioj 
nuotaikoj. R.

WOLLONGONG
Anksčiau buvusi gana aktyvi 

Wollongong lietuvių kolonija pasta
ruoju metu kažkaip nežymiai dingo 
iš laikraščių puslapių. Sunku būtų 
įtarti, kad vietos lietuviai nuleido 
rankas, o gal čia prisideda ir tasai 
daugeliu atvejų nepateisinamas lie
tuviškas kuklumas, kad nėra čia ko 
garsintis, o svarbu, ką darome.

Tačiau jeigu bendruomeniniu 
mastu lietuviai garsiai neapsireiš- 
kia, tai vis tiek ten yra gyvų ir akty
vių pavienių asmenų, kurie dirba 
tautinį reikšmingą darbą pačių aus
tralų įstaigose ar visuomeninėse 
institucijose.

Ypatingai galėtume pasidžiaugti 
ir gal net statyti daugeliui pavyz
džiu ponią Rūtą Mataitienę, kuri 
šiame anglių ir pramonės mieste yra 
tikra lietuvių ir gal bendrai pabal- 
tiečių ambasadorė. Pilnai įsijungusi 
į vietinę YMCA Community Acti
vities Council ji turi labai daug pro
gų pasireikšti ir kalbėti apie lietu
vius ir Lietuvą, ir be abejo ji tokias 
progas stengiasi kuo tiksliausiai iš
naudoti. Štai neseniai YMCA pra
vedė 8 savaičių įvairių tautų rank
darbių kursus, kuriuose p. Matai- 
tienė turėjo progos supažindinti 
gausius kursų lankytojus su lietuvių 
tautodaile ir rankdarbiais. Neseniai 
buvo suruošta Wollongonge tauty
bių tautodailės paroda, bet gaila, p. 
Mataitienė, nesulaukusi paramos.iš 
vietos bendruomeninių organų, lie
tuvių skyriaus negalėjo įvesti.

Į ponios R. Mataitienės aktyvumą 
N.S.W. ministeris jaunimo ir tauty
bių reikalams Mr. Mauger atkreipė 
dėmesį ir net numato ją įtraukti į 
jau sudarytą etniniams reikalams 
patariamąją tarybą, kurioje iki šiol 
.nėra lietuvio atstovo. Taip pat nu
matoma paleisti veikti Wollongonge 
ir etninių grupių reikalams radio 
stotį, ir p. Mataitienė rūpinasi, kad 
gautų laiko ir vietos lietuviškai 
programai. Žinoma, šiam darbui jai 
bus reikalinga talka, ir tikriausiai 
vietos lietuviai jos darbuose išties 
ranką.

Malonu p. Rūtą pasveikinti ir pa
sidžiaugti jos veržlumu ir pastango
mis kaip galint plačiau pristatyti ir 
reprezentuoti lietuvišką kultūrą.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTT 
“MŪSŲ PAS TO G t S” 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, GJP.O„ 

SYDNEY, N.S.W.,200i

Mūsų Pastogė Nr. 46, 1975.11.24, psl. 6
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KOVO KLUBE
Atsisveikinimo-Pagerbimo B—B—Q

Šių metų pabaigoje, Pietų Ameri
koje įvykstančiame III-me Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, viena 
iš Sydnejaus jaunimo atstovų ir šio 
miesto grupės vadovė yra aktyvi 
’’Kovo” krepšininkė Regina Laukai
tytė. Kiek teko girdėti, stovyklos 
metu P. Amerikoje bus sudaryta 
atstovų vyrų ir moterų sportinės 
rinktinės, kurios žais draugiškas 
rungtynes su kitomis vietos koman
domis. Šalia atstovavimo Sydnejaus 
lietuviško jaunimo, Regina turės 
progos atstovauti ir Sydnejaus Ko
vą, tuo pačiu ji bus ir sportinė re
prezentante Sydnejaus sportininkų.

Kovo valdyba, nors pati ir stoko
dama lėšų, ypatingai prieš ateinan
čią sporto šventę Geelonge, paauko
jo Sydnejaus Jaun. Komitetui 50 
dol. Atsisveikinant su savo repre
zentante R. Laukaityte, valdyba 
nutarė jos pagerbimui suruošti at
sisveikinimo B—B—Q, kuris įvyks 
lapkričio 30 d. (sekmadienį) 2 vai. 18 
Miller Ave. Ashfield.

Ta pačia proga yra daromas pa
gerbimas ir visų Kovo jaunių spor
tininkų, kurie dėl savo amžiaus ne
gali dalyvauti klubo parengimuose 
Lietuvių Klube. Kovo valdyba kvie
čia visus savo bičiulius ir Jaunimo 
Kongreso atstovus dalyvauti šiame 
sekmadienio sportiniame B—B—Q. 
Ypatingai kviečiami yra visi jauniai 
ir jų tėvai artimiau susipažinti ir 
draugiškai pabendrauti.

Pasisekęs vakaras.
Spalio mėn. suruoštas Kovo 

sportvakaris Lietuvių Klube, kaip ir 
visuomet anksčiau, praėjo su dideliu 
pasisekimu ir linksmoje sportiškoje

nuotaikoje, dalyvaujant pilnai salei 
koviečių draugų. Mėgėjišką sportinę 
programą išpildė patys koviečiai 
sportininkai, vadovaujant Alg. Čer
kesui ir S. Gustafson. Ypatingai 
sėkminga buvo loterija, kuriai fan
tus aukojo: Alg. Vasaris, B. Kond- 
reckienė, A. Mišeikis, M. Krupienė, 
H. Stošius ir M. Zakaras. Pinigais 
šia proga koviečiams aukojo: J. 
Masčinskas 50 dol., V. Šliteris 20 
dol. ir Nepamirštama Kovo rėmėja 
20 dol.

Kovo valdyba ir visi koviečiai 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvių Klubui 
už jų nuolatinę paramą, o taip pat 
sportišką ačiū taria visiems loterijos 
fantų davėjams, aukotojams pini
gais ir visiems koviečių vakaro da
lyviams už gausų atsilankymą.

Paskutinis metų subuvimas.
Gruodžio 13 d. dieną (šeštadienį) 

Lietuvių Klube Bankstowne valdy
ba rengia šių metų paskutinį paren
gimą - Sportininkų Išleistuvių vaka
rą. Visiems koviečių draugams ir 
rėmėjams bus paskutinė proga at
sisveikinti koviečius sportininkus, 
vykstančius į Geelongo sporto šven
tę.

Krepšinis.
Merginos pusfinaliuose.

Kovietės merginos, žaisdamos 
paskutiniame šių metų pavasario 
turnyre, atsiekė gražių laimėjimų ir 
pateko į savo grupės I-sios divizijos 
pusiau finalus. Šiuo metu kovietės 
padarusios gražią pažangą ir žaidžia 
tiek komandiniai, tiek ir individuali
niai gerai.
Kovas-Liverpool 40:27

Šiose rungtynėse merginos paro-

f>7 P OBTAIN

„ 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 vilnonė 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. 
poros vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių kojinių, 1.80 m. Į 
crimplene medžiaga suknelei,, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. j 
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

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

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

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:

dė ypatingai gerą susižaidimą ir lai
mėjimą atsiekė gana lengvai. Taš
kai: R. Araitė 11, R. Kasperaitytė 7, 
I. Kaciušytė 5, S. Gustafson 4, L. 
Blake ir E. Alder po 6, A. Liesytė 1.

Kovas - A. Scots 20:20.
Šios rungtynės kovietėms buvo 

ypatingai kietos ir jas lydėjo gana 
didelė metimų nesėkmė, kas neleido 
atsiekti ir laimėjimo. Taškai: R. 
Araitė 7, S. Gustafson 6, A. Liesytė 
3, I. Kaciušytė ir E. Alder po 2.

Kovas - Scots 23:29.
Šiose rungtynėse kovietės nepa

rodė savo įprasto susižaidimo ir lei
do priešininkėms aikštėje dominuoti 
ir vesti žaidimą, kas atnešė joms 
ir pralaimėjimą. Taškai: R. Kaspe1 
raitytė 11, E. Alder 6, A. Liesytė 3 ir 
I. Kaciušytė 2.

Kovas - All Stars I 69:21.
Šiose rungtynėse buvo gana leng

vai išplėšta pergalė ir tai dideliu re
zultatu. Taškai: E. Alder 18, I. Ka
ciušytė 15, R. Kasperaitytė ir M. 
Čerkesienė po 12, S. Gustafson ir A. 
Liesytė po 6.

Vyrų krepšinis.

Kovas - Moore Park 57:38.
Kovo vyrai žaidžia taip pat Syd- 

nejaus I-sios divizijos pavasario tur
nyrą, kur dalyvauja labai stiprios ir 
vienos iš geriausių Sydnejaus ko
mandų. Rungtynėse prieš stiprią 
Moore Park komandą koviečiai su
žaidė ypatingai gerai, turėdami visą 
laiką aikštėje žaidimo vadovavimą, 
kas atnešė jiems ir šį gražų laimėji
mą. Taškai: D. Ankanemi 12, R. 
Gulbinas 9, A. Čerkesas 8, V. Du- 
linskas ir Č. Pacenka po 6, M. Mika
lauskas ir S. Lukoševičius po 4.

Kovas-University of N.S.W. 41:56.
Studentai, savo komandoje turė

dami naujų aukštų jėgų parodė labai 
gražų žaidimą ir gerus metimus, tuo 
atsiekdami ir šį laimėjimą. Taškai: 
D. Ankanemi 14, R. Gulbinas 8, P. 
Gustafson 6, G. Eidintas 5, S. Luko
ševičius 4, M. Mikalauskas ir C. Pa
cenka po 2.

Kovas - Manly 59:51.
Šias rungtynes koviečiai sužaidė 

labai gerai ir prieš stiprius prieši
ninkus atsiekė gražią pergalę. Po 
šešerių buvusių rungtynių Kovo vy
rai stovi varžybų lentelėje I-je vie
toje, turėdami keturias pergales ir

du pralaimėjimus, kas duoda jiems 
daug galimybių laimėti šį pavasario 
turnyrą I-je divizijoje. Taškai: D. 
Ankenemi 13, R.Gulbinas 12, P. 
Gustafson 10, V. Dulinskas ir M. 
Mikalauskas po 7, G. Eidintas ir S. 
Lukoševičius po 5. .

Jaunių krepšinis.
i Naujai susidariusi jaunių koman
da intensyviai šeštadieniais treni
ruojasi ir dalyvavo savo grupės pa
vasariniame turnyre. Po pirmųjų 
pralaimėjimų, kur matėsi komandos 
nesusižaidimas, jauniai padarė gra
žią pažangą ir turnyro pabaigoje at
siekė du gražius laimėjimus. Jau
nius labai sąžiningai ir su dideliu at
sidėjimu treniruoja J. Belkus.

Tinklinis.

Kovo rengiamas turnyras.
Kovo tinklinio sekcija, kuriai sėk

mingai vadovauja Gediminas Sauka, 
lapkričio pradžioje surengė ir pra
dėjo žaisti tinklinio turnyrą, kurio 
vadovais ir šeimininkais yra Kovo 
klubas. Pirmąsias rungtynes kovie
čiai turėjo su Epping YMCA ir jas 
lengvai laimėjo rezultatu 3:0. Ant
rosios šio turnyro rungtynės kovie- 
čiams buvo jau daug sunkesnės ir jie 
rezultatu 1:3 turėjo pasiduoti Vete
rans komandai.

Šio turnyro laimėtojams taurę 
paskyrė Kvo klubo Garbės vicepir
mininkas ir nuolatinis koviečių rė
mėjas M. Zakaras, už ką jam kovie
čiai reiškia didelę padėką. Šiuo metu 
koviečiai tinklininkai labai intensy
viai treniruojasi ir ruošiasi Geelongo 
sporto šventei. Kvo tinklinio ko
mandą sudaro: G. Sauka (vadovas), 
E. Zduoba, J. Belkus, D. Gakas, R. 
Dambrauskas, V. Dambrauskas ir 
A. Zduoba.

Stalo tenisas.
Kovo vyrų ir moterų pirmosios 

komandos pradėjo žaisti pavasario 
stalo teniso turnyre, vykstančiame 
Stalo Teniso Centre, Summer Hill. 
Dėl šių pirmenybių jie rečiau gali 
atsilankyti į Lietuvių Klubo stalo 
teniso antradienius. Tačiau jaunieji 
ir veteranai stalo teniso žaidėjai 
antradienių vakarų neapleidžia ir 
aktyviai treniruojasi, darydami di
delę pažangą. Labai gražiai jau
niams antradieniais Lietuvių Klube 
vadovauja Juozas Kalgovas, kvies
damas ir daugiau stalo teniso mėgė
jų atvykti antradieniais į Lietuvių 
Klubą žaisti stalo tenisą.

3 m. labai gera angliška kostiuminė medžiaga $ 34:00
Stora-su ornamentais crimplene medžiaga i m. $ 5.50
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. $ 5.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui $ 27.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui $ 42.00 |
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga $ 30.00 |
Vilnonė gėlėta skarelė $ 5.00 |
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $ 8.00
Įvairių spalvų perukai $ 24.00
Nailoniniai marškinai $ 8.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $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.

Sudarėme testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Bd., London, E.2, England.
TeL 01-739 8734 arba 01-444 2592. 

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

ADELAIDE

KULTŪRINĖ POPIETĖ ’’MŪSŲ 
PASTOGEI” PAREMTI

Jau metų eilė kai lietuviškos or
ganizacijos, norėdamos sutelkti lėšų 
savo veiklai finansuoti, rengia ba
lius. Deja, paskutiniuoju metu tie 
baliai duoda nedidelį pelną, kartais 
vos padengia išlaidas. To pasėkoje 
organizacijų vadovybės pradeda 
svarstyti ar iš viso apsimoka rengti 
balius ir pradeda ieškoti kitokių lėšų 
telkimo būdų.

Tur būt panašių svarstymų išva
doje, ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba, vietoje kasmetinio ’’Mūsų 
Pastogės” baliaus, surengė praeitą 
sekmadienį (lapkričio 9 d.) Lietuvių 
Namuose tikrai pasisekusią kultūri
ne popietę Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraščiui ’’Mūsų
Pastogei” paremti.

Programą pradėjo ALB Adelaidės 
Apylinkės Valdybos narys kultūros 

i reikalams p. J. Neverauskas, pa
skalydamas porą eilėraščių. Vyrų 
kvartetas, kurį sudaro p.p. J. Jau

nutis, V. Opulskis, J. Baranauskas ir 
J. Neverauskas, akordeonui paly
dint p. M. Dumčienei, padainavo 3 
dainas. Ponia A. Gučiuvienė paskai
tė dvi linksmas istorijas - ištraukas 
iš feljetonų. Solistas P. Rūtenis, ku
ris šiuo metu yra atvykęs su Aus
tralijos opera į Adelaidę, taip pat 
įsijungė į programą, padainuodamas 
porą labai senų dainų. Toliau prog
ramoje pasirodė tautinių šokių gru
pė, kurią paruošė p. V.P. Neveraus
kas, pašoko ’’Subatėlę” ir ’’Kubilą”, 
o vyresniųjų grupė, vadovaujama p. 
L. Macpano, pašoko ’’Lenciūgėlį” ir 
’’Blezdinginį Jonkelį”. Programą už
baigė ’’Lituania” moterų choras, di
riguojamas p. G. Vasiliauskienės, 
padainavęs 4 melodingas dainas.*

Šį parengimą reikia skaityti visais 
atžvilgiais pavykusiu. Puiki kultūri
nės popietės programa sužavėjo at
vykusius, o tą dieną gaminti skanūs 
pietūs patenkino ir kitokį alkį. At
rodo, kad pietų pelnas, turtinga lo
terija ir įėjimo aukos sudarė nemažą 
sumelę ’’Mūsų Pastogei”, gal ir di
desnę, negu būtų sutelkęs balius...

(ALŽ)
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
JAUNIMUI

Lapkričio 29-30 d.d. Melbourne 
šaukiamas vykstančių į trečiąjį pa
saulio lietuvių jaunimo Kongresą 
Australijos jaunimo atstovų suva
žiavimas, pasitarimo ir susipažinimo 
tikslais. Suvažiavimas prasideda 
šeštadienį 9.30 vai. ryto Melbourne 
Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth 
Melbourne). Visi vykstą į Jaunimo 
Kongresą maloniai kviečiami suva
žiavime dalyvauti.

Australijos Liet. Jaunimo S-gos 
Koordinacinis Komitetas

’’AUŠROS” TUNTO 
PRANEŠIMAI

Tradicinės Skautų Kūčios yra 
ruošiamos gruodžio 7 d. (sekmadie
nį) 17 vai. (5 vai. p.p.) tunto stovyk
lavietėje Ingleburne.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
skautų tėvus, rėmėjus ir draugus 
atsilankyti. Visi tunto skautai į Kū
čias ir tunto sueigą atvyksta unifor
muoti.

***

’’Aušros” tunto metinė stovykla 
įvyks 1976 m. sausio mėn. 6-17 die
nomis Ingleburne. Stovyklai vado
vaus s.v.psl. Antanas Mikutavičius. 
Stovyklauti galės ir neskautai, pasi
žadėję laikytis stovyklos nustatytos 
tvarkos.

Stovyklos mokestis: už pirmą 
stovyklautoją $ 25, už antrą - $ 22, 
už trečią - $ 20, ketvirtas stovyklaus 
veltui.

Užsiregistruoti iki gruodžio 14 d. 
pas A. Mikutavičių 4-28 Rookwood 
Rd., Yagoona, tel. 708 1941 ar A. 
Jablonskienę, la Stacey St., Banks- 
town, tel. 709 4031.

’’Aušros” Tunto Tuntininkas

MŪSŲ PASTOGES
PLATINTOJAI

Pranešame, kad ’’Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie:

Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deakin, A.C.T. 2600.

Melbourne - N.Butkūnas, 82 
Parkmore Rd. Eastmoor, 3165

Ignas Alekna, c/o Talka, Lietuvių 
Namuose 50 Errol St., Nth Melb.

Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 
St., Newtown, 3220

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 
Ave., Kew East, 3102

Adelaide -- E.Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067

Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 
Centras, Third Ave. St. Peters 5069

Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St. 
Hawthorne 4171

Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Alf. Šernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M.P.’’Administracija

Sąryšyje su pašto persiuntimų 
pabrangimu laiškų siuntos ypač į 
užsienį yra labai sumažėjusios. Kaip 
pašto tarnautojas ir M.P. bendra
darbis A. Laukaitis pasakoja, kitais 
metais apie šitą laiką Sydnejaus 
centriniame pašte būdavo stirtos 
laiškų į užjūrius, ypač sveikinimų, gi 
šiais metais labai ramu. Dabar di
džiausią pašte darbą sudaro gausios 
siuntos iš Sovietų Sąjungos, iš kur 
ateina spaudos tonomis.
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NEWCASTLE
Žinomo dailininko Leono Urbono 

paveikslų išstatyta dviejose vietose: 
Art Centre, Tyrrell St., ir Cook’s 
Hill Gallery, 67 Bull St., Cook’s Hid. 
Abiejose vietose išstatyta 32 daili
ninko paveikslai. Abi parodos truks 
iki lapkričio pabaigos.

Newcastle lietuviai kviečiami su
sipažinti, o gal ir įsigyti dailininko 
paveikslų. Pastaruoju metu dail. L. 
Urbonas Newcastle mieste yra daž
nas svečias, pastoviai kviečiamas su 
paskaitomis į Art Centre, tačiau jo 
kūriniai šiame mieste rodomi pirmą 
kartą.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ POBŪVIS

Tradicinė Kalėdinė Eglutė vai
kams ir bendras šeimyniškas visų 
lietuvių Kalėdų Švenčių pobūvis 
rengiamas sekmadienį, 14.12.1975 
žinomoje St. Peters salėje, Dixon 
Street, HAMILTON. Kalėdų Sene
lis įteiks valdybos skirtas dovanas 
tik tiems vaikams,kurie atvyks į eg
lutę. Tėvai prašomi registruoti vai
kučius pas Z.Zakarauskienę - tel. 
52 2917 ir J. Lizdenį - tel. 61 1989. 
Skaitlingai dalyvaukime šiame pasi- 
bičiuliavimo ir susitikimo pobūvyje 
tradicinėje švenčių nuotaikoje.

Veiks gėrimų bufetas, tačiau no
rintieji prašomi atsinešti Kalėdinių 
užkandžių.

Įėjimas visiems veltui.
Apylinkės Valdyba

VIEŠA PASKAITA

Mūsų kaimynystėje Naujojoje 
Gvinėjoje kelis mėnesius praleido 
bedirbdamas p. Jurgis Janavičius, 
kuris sutiko savo įspūdžius perduoti 
suinteresuotiesiems...

Jo paskaita ’’Purari upė Naujojoj 
Gvinėjoj” įvyks lapkričio 30 d., sek
madienį, 3 .vai. Liet. Klubo mažojoje 
salėje Bankstowne. Paskaitą ruošia 
Sydney Inžinierių ir Architektų 
Skyrius.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pirmą kartą Pietų Australijoje 

yra laikomi lietuvių kalbos gimnazi
jų baigimo (Matriculation) egzami
nai! Lapkričio 10 d. Adelaidėje žodi
nius lietuvių kalbos egzaminus laikė 
8 studentai (3-jų valandų egzaminai 
raštu įvyks gruodžio 5 d.). Žodinius 
egzaminus pravedė iš Melbourne 
atvykęs ALB Krašto Valdybos na
rys Švietimo reikalams p. P. Sun- 
gaila (Co-ordinator of Lithuanian) ir 
Adelaidės lituanistinių mokyklų ve
dėjai: p. V. Statnickas ir p. A. Urne- 
vičienė.

***
Netrukus į Europą ilgesniam lai

kui išvyksta Rasa Zinkutė. Jos ke
lionės tikslai ir maršrutas težinomi 
tik jai vienai. Vis tiek linkime gero 
vėjo.

***
Patirta, kad Sydnejaus Liet. Klu

bo Valdyba ir šiais metais ruošia sa
vo nariams Kūčias. Mokestis - $ 4.00 
asmeniui. Pensininkams ir mokslei
viams 2 doleriai. Norį Kūčiose daly
vauti registruojasi ne vėliau iki 
gruodžio 21 d. įmokėdami mokestį.

***

Mūsų Pastogės skaitytoją Mel
bourne V. Auguštauską ištiko skau
di nelaimė: jis prarado apie 95% sa
vo regėjimo

***
Grandiozinis Naujųjų Metų suti

kimas įvyks Klube. Įėjimas su vaka
riene - $ 10.00. Baras patenkins vi
sus įvairiais gėrimais. Kad išvengus 
maišaties norį dalyvauti prašomi 
registruotis grupėmis, iš anksto už

8

SYDNEJAUS LIETUVI!} KLUBAS
16-18 East Tetracė, Bankstown. TeL: 708-1414

Lapkričio 23 d.- Gruodžio 7 d.
♦ NAPIER BROTHERS • ROGER THWAITES —

dainininkai instrumentalistai fj, įr radio aktorius

Gruodžio 13 d.
• Sporto Klubas Kovas

VITALIS ŽUKAUSKAS Klube: 
lapkričio 28 d., penkt., 5 vai. 

paskaita apie lietuvių teatrą 
lapkričio 29 d., šešt.,

VIENO ŽMOGAUS TEATRAS

Perkant didesniais kiekiais Klube 
duodama 10% nuolaidos už spiriti
nius gėrimusir 5% už alų.

— - —~— ■--------—--------rrrrrrirrj

”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 vaLv.; 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.

SYDNEJAUS LIET. JAUNIMO
KOMITETUI AUKOS

Vykstačius į P.L.J. Kongresą pa
rėmė:
Sydnejaus Lietuvių Klubas $200.00 
M. Petronis $ 20.00
Dr. V. Doniela $ 10.00
A. Kramilius $ 5.00
S.J. Grybas $ 5.00
V.K. $ 5.00

sakyti stalus ir išpirkti bilietus, bet 
ne vėliau kaip ligi gruodžio 27 die
nos, nes vietų bus tik ribotas skai
čius. Atkreipiame dėmesį, kad vietų 
užsakymai telefonu nepriimami.

Australijos lietuviams gerai pa
žįstamas solistas Stasys Baras iškilo 
tarnyboje: jis Čikagoje paskirtas 
Standart Federal Saving Co. vice
prezidentu ir taupymo skyriaus ve
dėju. Stasys Baras Australijoje lan
kėsi net du kartus, savo dainavimu 
žavėjęs tautiečius.

***

Vilniaus operos solistas Virgilijus 
Noreika koncertavo UNESCO su
rengtoje muzikos dienoje Maskvoje, 
spalio vidury dainavo Berlyno ope
roje ir lapkričio mėn. turėjo dainuoti 
Vengrijoje.

Turimomis žiniomis ateinančių 
metų vidury V. Noreika koncertuos 
Japonijoje. Spėjama, kad ta proga 
galįs užsukti ir į Australiją.

♦♦♦

Lietuvos mokslininkai susidomėję 
taip vadinamu ’’magnetiniu vande: 
niu” kuris gaunamas perleidus van
denį per elektrinį lauką ir tuo įmag- 
netuojamas. Magnetiniu vandeniu 
laistomos daržovės duoda pagerintą 
derlių, netgi suteikia didesnės at
sparos statybinėms medžiagoms.

CANBERROJE

Viktoras ir Geraldina Martišiai 
neseniai susilaukė antros dukros.

Pagerbdamas a.a. Antaną B a u ž ę 
adelaidiškis Juozas Doniela ’’Mūsų 
Pastogei” paskyrė 10 dolerių auką.

PADĖKA.

Newcastlio Liet, choras nuošir
džiai dėkoja visiems tautiečiams, 
kurie dalyvavo, parėmė ir sveikino 
Choro 20-ties sukakties minėjimo 
Koncerte 1975.11.1. Newcastlyje. 
Reiškiame specialią padėką aukoju
siems fantus loterijai: p. J. Ivinskie
nei už paveikslą, Dr. V. Donielai, J. 
Statkui, J. Savickui, K. Jazbučiui, S. 
Butkui ir Kairienei.

Dėkingi aukojusiems pinigais ir 
maistu: p.p. D. Bajalienei, A. Griga
liūnienei, P. Ropei (Sydney); už tal
kininkavimą darbu p.p. Alf. Bajaliui 
ir Alg. Ulanui.

Newcastlio Choro Valdyba.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

|MUSI| PASTOGĖ
2 LITHUANIAN AUSTRALIAN 
5 WEEKLY “OUR HAVEN“
S Australijos Lietuvių bendruomenės 
2 laikraštis
S Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius. V .Kazokas
2 Redakcijos Patariamoji Komisija: 
£ J. Maksvytis, AJteisgys.
S Redakcijos adresas: 18 Percy S.,
2 Bankstown^.S.W. 2200;
£ Tel. 7098396
Z Leidėjo ir Administracijos adressas:
2 Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
Z Administracijos Tel. 6499062
Z Prenumerata: metams $15.00

6 mėn. $ 8.00
2 Užsieny metams $18.00
£ Oro paštu užsieny $87.00
2 Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
S savo nuožiūra.,Už skelbimų turini 
Z neatsakoma.

FEINTED EYNOTORPRES8PTYXTO
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