
PRIEŠRINKIMINĖS NUOTAIKOS
Dabartinės Australijos laikinosios 

vyriausybės min. p-ko pavaduotojas 
Anthony, kuris yra Krašto - 
Country partijos vadas, priešrinki
minėje kampanijoje smarkiai puolė 
komunistus, kurie lyg ’’baltosios 
skruzdės” ėda ir naikina Australijos 
gyvenimo būdą. Jis kalbėjo, kad ir 
neseniai įvykusi Canberroje konfe
rencija ’’Moteris politikoje” buvo 
specialiai suorganizuota treniruoti 
moteris socializmo keliams. Jis 
klausė, kodėl tų žmonių, kurie pro
paguoja, siūlo socialistų ar komu
nistų filosofiją, nepasiųsti keliems 
metams į Rusiją, kad galėtų ten pa
matyti, kas ten yra? Jo žodžiai: ’’bu
vau tuose kraštuose ir aš kupinas 
susirūpinimo. Žmonės tuose kraš
tuose tokie susirūpinę ir niūrūs. Jie 
neturi kibirkštumo, entuziazmo ir 
gyvumo, kaip mūsų žmonės”.

Atrodo, kaip ir buvo laukta, 
priešrinkiminis laikas dirba liberalų 
- krašto partijų koalicijos naudai. 
Paskutinieji Gallup atsiklausimai 
parodo, kad koalicijos šalininkų 
skaičius auga. Labai nemalonus da
lykas Whitlamui ir kt. darbiečiams 
įvyko N. Zelandijoje, kur darbiečių 
valdžia su min. pirmininku Rowlin- 
gu nudardėjo į opoziciją, o naciona
listai su vadu laimėjo su
parlamente 23-25 vietų persvara. 
Keletas bu v. ministerių net nebeiš
rinkti į parlamentą. Tai katastro
fiškas pralaimėjimas.

Min. pirm. Fraserio priešrink. 
kalba, apibūdinanti koalicijos planus 
išvesti darbiečių suardytą ekonomi
ją į geresnę ateitį, rado plataus pri
tarimo. Ypatingai pažadėta nedaryti 
nereikalingų išlaidų iš valstybės pu
sės bereikalingiems pasivažinėji
mams po užsienius, neskirti savo 
”Boys” į aukštas, gerai apmokamas 
vietas. Jis apramino pensininkus, 
kad pensijos bus išlaikytos tinkamoj 
aukštumoje, nenukentės švietimas, 
taipgi parama katalikų ir kt. priva
čioms mokykloms. Dideliam mūsų 
džiaugsmui buvo viešai paskelbta,

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW

Whitlam’o Lietuvos de jure pri
pažinimas Sovietų Sąjungai yra gė

kad bus atšauktas Whitlamo pripa
žinimas Sovietams Pabaltijo valsty
bių.

Pažadėta ir unijose įvesti slaptus 
balsavimus, kad jose šeimininkais 
būtų ne jų vadai, bet unijų narių vi
suma.

Jaunavedžiams sukeltos viltys 
įsigyti nuosavybę. Jaunavedžių šei
mos galės gauti iš valstybės po do
lerį už kiekvienus jų sutaupytus 3 
dol. iki 6.000 dol.

Nors darbiečiams ir atėjo tamses
ni laikai, vis dėlto neatsisakoma 
įpročio ’’good jobs for the boys”. 
Whitlamo sūnus Tony kandidatuos 
’’tikrame, užtikrintame” darbiečių 
rinkimų distrikte į parlamentarus 
vieton užsitarnavusio ir pasirtrau- 
kiančio veterano Fredo Daly (jeigu 
darbiečiai laimėtų, jis greičiausiai 
gautų aukštą vietą užsieny). TV pa
sikalbėjime Whitlam gyrė savo sū
nų, kaip gabų politiką. TV .reporte
ris jam sugadino ūpą, kada paklau
sė, kad, jeigu sūnus toks stiprus, 
kodėl jam duodama užtikrinta apy
linkė, o ne konkuruojanti, ne tikra.

* ♦ ♦
Timore Komunistinis Fretilinas 

skelbia, kad Timoras jo vadovavime 
yra ”nenri’4lausomas”. Kaip žinome, 
kitos nekomunistinės partijos kartu 
su indonezais kovoja prieš jį. Užsie
nių reik, ministeris Peacock nesu
tinka su tuo tvirtinimu ir sako, kad, 
jei koalicija laimės rinkimus, Aust
ralija pageidauja ir pati padės suor
ganizuoti derybas, pasitarimus tarp 
visų Timoro partijų.

* * *
Preiš keletą mėnesių iš Canberros 

išvyko kitoms pareigoms JAV am
basadorius Green. Pasirodo, JAV 
prez. Ford turi sunkumų surasti 
šioms pareigoms pakaitalą, nes nu
matytų kandidatų Canberra nesuvi
lioja. Reikia manyti, kad čia valdžiai 
pasikeitus, kandidatų šiai vietai ne
truks. (S-S)

dingas nužudytų tremtinių išdavi
mas ir skaudus nukentėjusių šeimų, 
bei visos tautos įžeidimas. Nenuos
tabu tad, kad ir nuošaliausiai gyve
nąs lietuvis stojo kovon prieš Whit
lam’o pripažinimą. Mūsų paguoda, 
kad tam nepritaria visa Australų 
tauta. Dabartinis Ministeris Pirmi
ninkas Hon. Malcolm Fraser paža
dėjo pripažinimą atšaukti.

Atskleiskime šį gėdingą aktą vi
soje pilnumoje! Lietuvis paliko ne 
tik ašaras, bet ir šimtus tūkstančių 
gyvybių Maskvai.

R. Armonienės ’’Leave Your 
Tears in Moscow” knyga, anglų kal
boje, praskleidžia tik plyšį geležinė
je uždangoje. Padovanokime ją 
tiems, kurie dar abejoja!

Knygą, galite įsigyti bet kur 
Australijoje pas lietuvių knygų pla
tintojus, pavienius asmenis, komi
teto narius arba kreipiantis tiesiog į 

A.C.C.F.L.R., 
P.O. Box 470

STRATHFIELD NSW 2135 
prisiunčiant $ 4.60, įskaitant supa- 
kavimą ir pašto perlaidas.

A.L.B. Sydney Komitetas 
Lietuvos Bylai.

Šiuo metu Lietuvoje ypač aukštai išvystytas keramikos menas. Lietu
viai keramikai pirmauja visos Sov. Sąjungos ir užsienio keramikos paro
dose.

Nuotraukoje keramikės Marijos Bankauskaitės dekoratyvinių vazų 
komplektas iš ciklo ’’Lašai” (1973). Paveiksle aukščiausioji vaza 89 cm.

w

IS VISUR.
Ohio universitete spalio 25 d. įvy

kusiame Ohioana Bibliotekinių 
draugijų suvažiavime lietuvio Algio 
Rukšėno apie Simą Kudirką parašy
ta ir 1973 m. išleista knyga ’’Day of 
Shame” - Gėdos diena, pripažinta 
geriausia ne dailiosios literatūros 
knyga. Autorius apdovanotas me
daliu. (ELTA)

Nauja dokumentuota knyga ’’Ma
žoji Lietuva”, trečias tomas, spaus
dinama Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvės Bostone. Knyga suside
da iš šešių studijų, kurių keturios 
anglų kalba, v iena vokiečių ir viena 
lietuvių kalba. Studijas paruošė: dr. 
J. Stikliorius, ir. P. Rėklaitis, dr. A. 
Budreckis (dvi), dr. J. Gimbutas ir 
dr. V. Pėteraitis. Redagavo prof. 
Martynas Brakas. Knyga pasirodys 
1976 metų pradžioje. Knygoje yra 
dar niekur neskelbtų žemėlapių ir 
istorinių dokumentų bei nuotraukų. 
Jos kaina bus 15 dol. Iš anksto pri- 
siuntę prenumeratą, knygą gaus už 
10 dol. Lithuanian Research Insti
tute, 29 West 57th Str., New York, 
NY 10019. (ELTA).

•*«
Lapkričio 11 d. Jungtinėse Tauto

se priimta rezoliucija, pasmerkianti 
sionizmą arba žydų tautinį sąjūdį, 
siekiantį žydų nepriklausomybės, 
apkaltinant šį sąjūdį rasizmu. Rea
guodama į tai Amerika patiekė savo 
rezoliuciją reikalaujant visame pa
saulyje visuotinės amnestijos politi
niams kaliniams.

♦**

Lapkričio 29 d. N. Zelandijoje 
įvykę rinkimai davė stebėtinus re
zultatus: vyriausybėje buvusi dar
biečių partija pralaimėjo nacionali
nei partijai 34:53 rezultatu. Panašiu 
rezultatu 1972 metais darbiečiai įėjo 
į valdžią gavę tuomet 55 prieš 32.

Naujosios Zelandijos darbiečių 
pralaimėjimas pakirto nuotaikas ir 
Australijos darbiečiams, kadangi N. 
Zelandijos darbiečiai 1972 m. pateko 
į valdžią prieš pat Australijos rinki
mus, kada ir Australijos darbiečiai 
išstūmė iš valdžios liberalus. N. Ze
landijos rinkimų rezultatai yra aiš
kus pavojaus signalas Australijos 
darbiečiams.

Jugoslavijoje suimta virš 100 
prorusiškų komunistų, kurie bus 
teisiami už krašto išdavimą. Į reika
lą įsikišo net toks Brežnevas, užsto
damas suimtuosius.

***

ALB KRAŠTO GARBĖS 
TEISMAS

ALB Krašto Garbės Teismas pra
neša, kad buvusiam Garbės Teismo 
pirmininkui7 Antanui Maželiui mirus. 
Garbės Teismas 1975 m. lapkričio 15 
d. papildytos sudėties pasėdyje pa
siskirstė pareigomis:

Pirmininkas V. Nevėrauskas, 
sekretorius J. Binkevičius, nariai 
kun. A. Spurgis, J. Lapšys ir P. 
Bielskis.

Garbės Teismo adresas: sekreto
rius 9 Fourth Ave., Woodville Gar
dens, S.A. 5012.
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Šventinės 
dovanos

Nepaprastai gražus paprotys me
tinių švenčių proga prisiminti savo 
artimuosius, draugus, bičiulius, juos 
pasveikinti pridedant dar kuklią do
vanėlę. Tas sustiprina asmeniškus 
santykius, palaiko artimumą ir 
glaudesnius ryšius. Atrodo, šis gra
žus paprotys pasklidęs po visą pa
saulį. Šioji graži žmonių santykių 
forma nuo seno buvo paraktikuoja- 
ma ir lietuvių tarpe. Deja, daugeliu 
atvejų toji patraukli tradicija pikt- 
naudojama bizniui. Pasižiūrėkime į 
vietinius laikraščius, • kie reklamos 
duodama kad kuo daugiau būtų iš
parduota ir kai tik šventinių dovanų 
sąskaiton. Ir žmonės eina ir perka iš 
paskutiniųjų neišskiriant ir lietuvių. 
O tokiame įkaršty sunku apsigalvo
ti, ką imti ir kas labiau tinka. Tad ir 
perkama dažniausia, kas papuola, 
nes šventiniame apsvaigime retas 
pagalvoja, ar išleisti doleriai ir įsi
gytas daiktas pasiteisina ir ar būti
nai reikalingas.

Mes visi dar nuo atvykimo dienos 
tebesergame daiktomanija: kuo 
daugiau tų daiktų įsigyti. Kol tų 
daiktų stokojome, tai viskas buvo 
tvarkoje, bet apsižiūrėkime šiandie 
apie namus - tų daiktų visur kimšte 
perkimšta, pusė jų nereikalingi ir be 
reikalo tik vietą užima, nes gaila kad 
ir nereikalingo bet gero daikto iš
mesti. Ir taip diena iš dienos jų 
kraunasi vis daugiau ir daugiau, kad 
vieną dieną tiesiog nebus vietos na
mie kur apsisukti ir laisviau atsi
kvėpti. Su šventėmis irgi tas pats: 
perkame naujus ir nebūtinus daik
tus ir juos nešame kitiems dovanų. 
Kas gi, gavęs dovaną, atsisakys, 
kad, va, brangusis ar brangioji, man 
tas daiktas nereikalingas...

Tačiau yra ir kitų būdų savo arti
muosius švenčių proga apdovanoti 
jų neapsunkinant daiktais, bet juos 
praturtinant kitu būdu.

Lietuviams turėtų rūpėti mūsų 
tautiniai reikalai. Sakysim, tokia 
lietuviška spauda, pradedant Mūsų 
Pastoge ir baigianti tikrai vertingais 
lietuvių žurnalais. Pasidairykime, 
gal kas iš mūsų artimųjų neskaito 

Mielam Lietuvių Sodybos gyventojui, darbščiam knygnešiui 
POVILUI ALEKNAI

mirus, jo broliui Ignui su šeima, Algiui Plūkui ir visiems artimiesiems 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Syd. Liet. Moterų Soc. Globos D-jos 
Valdyba ir Lietuvių Sodybos Patikėtinės

\ A.A.
POVILUI ALEKNAI

mirus, jo broliui Ignui ir sūnėnams Vivai ir Vytui reiškiame gilią 
užuojautą.

Talkos Valdyba

Mūsų Pastogė "Nr. 48, 1975.12.8, Psl. 2

Mūsų Pastogės. Sunku tikėtis, kad 
kalbinamas šį laikraštį užsisakytų, 
jeigu jis iki šiol per tiek metų ne
skaitė. Bet užsakyk jam kaip šven
tinę dovaną ir per metus gaudamas 
jis pripras prie naujo laikraščio, su 
juo susigyvens ir kiekvieną kartą 
gaudamas naują numerį prisimins 
su dėkingumu tą, kuris jį apdovano
jo-

Daugumas mūsų artimųjų yra su 
inteligentišku pagrindu, bet kiek 
yra skaitančių lietuviškus žurnalus, 
kaip Aidus, Metmenis, Moterį, Į 
Laisvę, Varpą, politinį žurnalą Aki
račius, Laiškus Lietuviams, Ateitį, 
Lietuvių Dienas, Skautų Aidą ir kit. 
Vaikams tinkamiausia dovanėlė 
būtų mažiesiems žurnalas Eglutė. 
Kiekvienas, kuris ruošiasi savo arti
muosius apdovanoti, tikriausiai žino, 
ką jis skaito ir ko neskaito. Apdova
nokime juos tikrai vertingomis ir 
prasmingomis dovanomis.

Išeina ir tikrai vertingų knygų. 
Knyga kiekvienu atveju yra nepa
mainoma dovana kiekviena proga, 
juo labiau šventėms. Lygiai gražu 
įteikti ir lietuvišką plokštelę. Tai 
dovanos, kurios su diena nedingsta 
ir nepraranda savo vertės.

Dairykimės dar plačiau. Savo tar
pe turime gerų, pagarsėjusių ir ne- 
taip pagarsėjusių, bet daug žadančių 
dailininkų. Kodėl neįsigijus vieno 
kito paveikslo ir jo nepadovanojus 
vienam ar kitam iš artimiausių? 
Tiesa, palyginamai su kitokiais bliz
gučiais krautuvėse paveikslai yra 
gana brangūs ir jų nepripirksi tiek, 
kad apdovanotumei visus. Tačiau 
yra tokių, kurie tai išgalėtų, ir tai 
būtų ne tik puiki dovana, bet ir iš 
kitos pusės tam tikra investacija, 
nes gero paveikslo arba gero daili
ninko kūrinio vertė su metais kyla. 
O paveikslas jau nėra vien daiktas, 
bet dvasinė ir estetinė vertybė.

žodžiu, artėjant šventėms nepa
siduokime panikai ir prieš puolant į 
krautuves apsidairykime ir pagal
vokime, kad savo tarpe galime su
rasti daug vertingesnių ir giliai 
prasmingų savo artimiesiems dova
nų, kurios turi vertę ir prasmę. Kaip 
jau minėta, daiktais mes jau visi 
pertekę, tad nėr ko kelti infliacijos 
daiktais ne vien savo, bet ir kito na
muose. (v.k.)

• DĖMESIO! DĖMESIO!
£ Štai paskutinė proga savo artimiesiems Lietuvoje užsakyti pigiai 

namų apyvokos* reikmenų, o taip pat motociklų bei automobilių arba 
į jiems pasiųsti pinigų.
■ Po 1975 m. gruodžio 15 d. jūs negalėsite užsakyti automobilių ar kitų
▼ prekių, paduotų žemiau išvardintame sąraše. Taigi, pasinaudokite

PAGRINDINĖ ĮSTAIGA:

HANSA TRADING CO. PTY. LTD.
267 FLEMINGTON RD.. NTH. MELBOURNE 3061

KELIONĖ JAUNIMO KONGRESAN

galimybe, kuri truks dar keletą savaičių.
REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIO

Automobiliai $ I960.- to $ 3140.-
Motociklai 8 475.-to 61040.-
Šaldytuvai $ 8O.-to$ 173.-
Skalbimo mašinos $ 90-
Dulkių siurbliai $ 40.-to S 43.-
Mezgimo mašinos $ 99.-
TplAvixiinR $ 170.-
Spalvotos televizijos $ 536.-

Trijų bangų radio transist. $ 58.-
Radiogramos $ 91 .-to $ 232.-
Laikrodžiai $ 29-

MES TAIP PAT PERSIUNČIAME JŪSŲ PAČIŲ PARUOŠTUS DRABUŽIŲ 
SIUNTINIUS ŽEMIAUSIA PERSIUNTIMO KAINA. PILNAI APDRAUSTA 

DINGIMO AR SUGADINIMO ATVEJAIS.
SYDNEY: 81 Liverpool st., room 9, Tel. 266787 
BRISBANE: 37 Phillip st., Hawthorne 4171, Tel. 95 5066 

10 Vale st., Red Hill 4059 Tel. 36 4319 
CANBERRA: 14 Heyley St., Flat 3, Anslie, ACT 
ADELAIDE: iSTonens Ave., Fullerton 5063, Tel. 71 3626.

39 Chesser st., Adelaide 5000, Tel. 22 36096 
PERTH: 58Alma Rd. Mt. Lawtey 6060, Tel.28 3046 
GlEELONG: 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 Hinders Lane City, Tel. 63 9634

PAKELIUI Į PIETŲ AMERIKĄ.

Po tam tikrų nesklandumų eks
kursija į Pietų Ameriką įvyksta. 
Kelionę iš Australijos į Los Angeles 
ir atgal sutvarkė p.p. Balio ir Jono 
Stankūnavičių kelionių biuras. Vi
siems, kurių pinigai pasiekė mane 
spalio 31 d., kainavo $ 545.75 asme
niui. Krašto Valdybos vardu dėkoju 
broliams Stankūnavičiams už išrū- 
pininmą pigios kelionės ir daug pa
dėjusioms man tvarkant kitus ke
lionės reikalus. Kelionę iš Los An
geles į Pietų Ameriką ir atgal tvar
kė American Travel Service Bureau 
per p. Laimą Luneckienę - kainavo 
$ 617.60 asmeniui. Su šiuo grupiniu 
skridimu į Pietų Ameriką važuoja iš 
N.S.W.: R. Badauskas, R. bukevi- 
čius, R. Juozaitytė, E. Karpavičius 
ir R. Laukaitytė.
S.A.: V. Bardauskaitė, J. Kasaus- 
kas„ J. Mockūnas, N. Masiulytė, B. 
Mikužienė, L. Pocienė ir V. Vens. 
VIC.: V. Araitė, O. Baltrušaitis, A. 
Karazija, L Kviecinskienė, P. Kvie- 
cinskas, A. Milvydas, J. Petraitis, B. 
Prašmutaitė, Z. Prašmutaitė, G. 
Statkus, N. Zdanienė, Dr. K. Zda
nius.
W.A.: D. Kateivaitė, K. Repševi- 
čiūtė ir A. Klimaitis.
QLD.: J. Miškinytė.
A.C.T.: Broliai N. ir A. Pilkai. 
TAS.: I. Vaičiulevičius.

Į Pietų Ameriką taip pat vyksta 
Dr. V. Kiaušas iš Brisbane, J. Nau- 
jalienė ir Z. Fišerienė iš Adelaide, 
bet jie kelionės reikalus tvarkėsi 
patys. Kartu su grupe vien į U.S.A, 
ir atgal iš Perth vyksta A. Klimaitis 
ir J. Klimaitienė.

Išvykos vadovė yra Birutė Miku
žienė ir jos padėjėjas Algis Milvy
das. Techniškas vadovas - Dr. Kazys 
Zdanius.

Bilietai į Los Angeles ir atgal vi
siems išsiuntinėta. Bilietus į Pietų 
Ameriką gausite nuvykę į Los An
geles pas p. L. Kojelį. Vykstantieji į 
Pietų Ameriką žemiau 21 m. am
žiaus turi turėti raštišką tėvų suti
kimą. Kurie negavote šios anketos 
prašome kreiptis į mane.

Iš Sydney išskrisite gruodžio 15 d. 
PAN AM F1.515, 5 vai. v. ir pasiek
site Los Angeles gruodžio 15 d. 4 
vai. 25 min. p.p. Iš Los Angeles pa
kylat link Pietų Amerikos gruodžio 
19 d., grįžtate atgal į Los Angeles 
sausio 10 d. ir apleidžiate Los Ange
les atgal į Sydney sausio 22 d.

Krašto Valdybos vardu, visiems 
III PLJ Kongreso atstovams, daly
viams ir svečiams, linkiu naudingai 
ir linksmai praleisti laiką Pietų 
Amerikoj, o svarbiausia laimingos 
kelionės. .

V. Ališauskas

PADĖKA!
AL J S Melbourne Koordinacinis 

Komitetas dėkoja už aukas padengti 
jaunimo atstovų kelionei į II PLJ 
Kongresą, Pietų Amerikoj:
Melb. Kat. Mot. Draugija $ 200 
p. Valkienė $ 10
p. O. Ramanauskienė $ 10
p. Adomavičius (senj.) $ 5
p. A. Raudys (senj.) $ 5
p. A. Ūselis $ 5

AL J S Melb. Koordinacinis 
Komitetas.

***
Sydnejaus jaunimas dėkoja už 

gautą paramą vykstantiems į Jauni
mo Kongresą. Paremdami vykstan
čius aukojo: p. B. Stašionis 20 dol., 
p.p. J. Pullinen 10 dol., Sydnejaus 
Liet. Katalikų Kult. Draugija 150 
dol. p. V. Binkis 20 dol., p.p. Jonai
čiai 10 dol., p. X 100 dol.
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VITALIS ŽUKAUSKAS

SATYRAS AUSTRALIJOJE

Šypsosi senas Kaunietis. Saky
čiau šypsosi senojo ’’Vilkolakio” at
žala - Vitalis Žukauskas nepasikar
todamas, bet naujai karikatūriniai - 
satyriniai kurdamas mūsų gyvenimo 
pasigailėjimo vertus momentus. 
Jam - menininkui gyvenimo negero
vės, tas mūsasis tuščiaviduris mies
čioniškumas sukelia skaudų jausmą, 
kurį jis stengiasi išreikšti savitoje 
nekasdieninėje formoje. Ir jis išeina 
į sceną, sakyčiau, nuogas (nenusi
gąskit- smokinguotas). Bet išeina 
vienas, kartu, aktorius ir režisierius 
ir aktorius daugelio vertingų ir 
prasmingų vykusiai kondensuotų 
minčių. Tad, ir apie jo kūrybą mums 
lietuviams gal vertėtų studijelę ra
šyti, o ne kasdiemės pastabas,įspū
džio pažadintas.

Atsiminkime; helenų tragikų kūri
nius amfiteatruose puošdavo satyrai 
kaipo spalvinga vinjietė. Juk, jei 
drama, etc. nagrinėja žmogaus vidi
nį gyvenimą, tai satyra, be pasigai
lėjimo vaizduoja neigiamybes tuo 
skatindama apsivalyti nuo jų. Tiesa, 
tuščiaviduris, miesčioniškume 
paskendęs žmogelis, dažnai nusi
gąsta pats savęs, kai satyrikas jį 
jam tikroje šviesoje parodo. Bet gi ir 
sunkiausiems ligoniams praverčia 
skaudžios mjekcijos.Tad, Vitali, ne
sigailėk tų injekcijų, žinoma, jumo
ristinėje ir meniškoje formoje.

Paminėjau istorinį teatrą ’’Vilko
lakį” sąmoningai, nes tai nebuvo kaž 
kokia pigi sąskaitų suvedžiojimo 
institucija, kaip kad dabar mūsuose 
spaudoj ar kitur, deja, yra prakti
kuojama. ’’Vilkolakis” anuomet buvo 
Lietuvos kūno skaudulių ir aimanų 
vaizduotojas ir tų aimanų nesibaidė 
nei Tumas - Vaižgantas ar Antanas 
Smetona, nei U-to profesoriai - 
mokslininkai ir kit.. nes kultūringas 
žmogus žino savo vertę ir pastabų 
nebijo.

Taigi, greta didžiųjų nuoširdžių 
Lietuvos jumoro - satyros kūrėjų A. 
Statkaus, V. Bičiūno, B. Sruogos, K. 
Puidos ir bu v. ’’Vilkolakio” aktorių - 
improvizatorių K. Juršio, J. Sipario, 
H. Kačinsko ir kitų vardu sakau: V. 
Žukauskai, esi jų tarpe;

J. Gučius.

VIENO ŽMOGAUS TEATRAS 
ADELAIDĖJE

Vienam žmogui išbūti scenoje 2 
valandas ir per tą laiką išlaikyti žiū
rovų įtemptą dėmesį, nėra taip 
lengva, bet p. Vitalis Žukauskas tą 
atsiekė ir atrodo be didelių pastan
gų-

Adelaidėje, 1975.11.22 d., Lietu
vių Namuose, akt. V. Žukauskas, 
pasirodė Australijos lietuvių bend
ruomenei antrą kartą.

Pirmas jo spektaklis įvyko 
Perthe. Labai nustebino Pertho lie
tuviai, už tokį retą kultūrinį įvykį, 
bilietus platindami, tik po vieną do
lerį. Imant dėmesin, kad šiais laikais 
cigarečių pokelis kainuoja 80 centų, 
o bilietas į kiną apie 3 dol. tai paly
ginimas gaunasi nelabai skanus.

Adelaidėje, taip pat išėjo nesusi
pratimas, nežinia dėl kieno kaltės. 
Vietinėje spaudoje nebuvo jokio 
pranešimo apie spektaklį ir tautie
čiai susižinojo tik viens nuo kito. Ki
tokiu atveju žiūrovų būtų dvigubai 
daugiau. Akt. V. Žukausko gastrolės 
Australijoje, per spaudą, buvo iš
reklamuota pervėlai.

Adei. Apyl. Valdybos, kultūros 
reikalams nario J. Neverausko, pri
statytas, aktorius išėjęs į sceną, 
pradėjo programą VI. Šlaito eilėraš
čiu -

Šiuo vieninteliu rimtu eilėraščiu, 
aktorius, kaip ir nuspalvino mūsų 
visų skaudų likimą.

AUSTRALIJOJE
Vėliau, viskas buvo paremta ju

moru. O gal kartais pasijuokimu iš 
savęs? Iš sumaterialėjimo? Iš atša
limo lietuviškiems reikalams? Dabar 
susitikę, nebedūsaujam dėl paliktų 
rūtų darželių ar mėlynuojančių ru
giagėlių laukuose, bet didžiuojamės 
turtingom pliušinėm sofom ar pas
kutinio modelio automašina.

Žali gojai liko toli ir jų prisimini
mai skęsta vis gilesnėse miglose.

Labai vykusiai, aktorius atliko 
keturių partinių grupių kalbėtojus - 
socialdemokratų, krikščionių de
mokratų, liaudininkų ir tautininkų.

Prijuokino iki ašarų, pavaizdavęs, 
vyro ir žmonos pasiruošimą į svečius 
ir vaišių metų čerkelę nugeriant.

Didžiausias V. Žukausko darbas, 
tai jo vieno atlikta opera ’’Carmen”. 
Aktorius puikiai perdavė visų 
veiksmų mintį, pats atvaidindamas 
svarbiausius personažus ir choro 
grupes. Čia padainuodamas, čia pa
šokdamas, čia nupasakodamas, visai 
nenutolo nuo operos muzikinės bei 
libretinės pusės.

Tarp besivystančių įvykių, akto
riaus įterpiamos pastabos apie ope
ros solistus, paminint net ir jų pa
vardes, visą atvaizduojamą operą, 
pastatė ant jumoristinio pjedestalo.

Auditorija leipo juokais, net pri
guldama.

Palyginimas lietuviškos mokyklos 
su amerikoniška, palyginimas dviejų 
jaunuolių pasimatymo Lietuvoje ir 
Amerikoj, vaizdus anekdotų perda
vimas juokino publiką iki šonų 
braškėjimo, iki šandikaulių skaudė
jimo.

Pasibaigus programai plojimas! 
ovacijos!

Pagyrimo žodžių p. V. Žukauskui 
nereikėjo, jis pats matė, kad žiūro
vai laimingi.

Adei. Ap. Valdybos pirmininkė B. 
Mikužienė, išėjusi scenon, aktorių

Svečias iš Amerikos aktorius Vitalis Žukauskas (kairėje) susitikęs su 
senais bičiuliais Sydney Liet. Klube: V. Kazoku (vidury) ir Paulium 
Ruteniu (dešnėje).

VITALIS ŽUKAUSKAS
SYDNEJUJE

Kaip meteoras peraitą savaitgalį 
švystelėjo svečias iš Amerikos Vi
talis Žukauskas ir gražiai čia pasi
darbavęs vėl išskubėjo savais ke
liais.

Šeštadienį, lapkričio 29 d. jis Syd- 
nejaus Liet. Klube pademonstravo, 
ką gali vienas žmogus scenoje. Ir iš 
tiesų, tokio žanro artistas pasirodė 
pilnoje aukštumoje: nekandus, nuo
saikus avo jumore be jokių vulgaru
mo priemaišų, kas dažnai pasitaiko 
tokios rūšies spektakliuose. Atrodo, 
australiškai scenai jis buvo parinkęs 
būdingus gabalėlius iš savo plataus 
repertuaro, tinkančius visiems lie
tuviams, nors fonas ir amerikoniš
kas. Klausytojai jį nuoširdžiai priė
mė ir pilnai suprato. Gal būtų net ir 
išgautas dar šiltesnis kontaktas su 
Australijos lietuvių publika, jei me
nininkas prieš atvykdamas būtų pa- 

išbučiavo ir įteikė dovanėlę, padė
kos ir atminties ženklan.

Didelis sugebėjimas aktoriui tuo 
pačiu metu vaidinti kelis skirtingus 
tipus. Greitas perėjimas is" vieno 
charakterio į kitą, reikalauja didelės 
koncentracijos ir be abejo, gabumų.

Akt. V. Žukauskas su savo Vieno 
Žmogaus Teatru, išvažinėjęs po 
Šiaurinę bei Pietinę Ameriką ir Eu
ropos kraštus, davė ir mums ’’Aust
ralams”, pasidžiaugti šiuo skirtingu 
menu.

Adelaidės lietuviai, esame labai 
dėkingi p. Vitaliui Žukauskui už jo 
apsilankymą ir pragiedrinimą mūsų 
kasdieniškos buities.

V. Marcinkonytė

sirinkęs ir pabėręs trupinėlių grynai 
iš australiško gyvenimo.

Išvirkščioji gyvenimo pusė visa
dos sukelia patrauklumo. Vitalis 
Žukauskas, matėsi, yra šioje srity 
meistras pristatydamas kasdieniš
kus dalykėlius visai kitoje šviesoje. 
Ypač pagirtinas jo metodas kalbėti 
savo ir savo šeimos vardu, kur gali
ma iškelti daug ir plačiai įvairių vi
suomeninių ar būdingų lietuviui 
ydų, ir niekas negali prisikabinti, 
nes gi menininkas pasakoja apie sa
ve, savo žmoną, vaikus... Labai gra
žiai per kreivus veidrodžius parodė 
mūsų politinių partijų vadus arba 
vidutinio žmogaus meno sampratą. 
Gražiai buvo parodijuota opera 
Karmen, bet gal australiškai publi
kai buvo kiek svetima, nes išskyrus 
solistą Barą kitų operos artistų ne
pažįsta. žodžiu, Vitalis Žukauskas 
scenoje pasirodė tikrai vitališkas, 
pagaunantis ir neužmirštamas.

Gaila, kad klausytojų susirinko

VLADAS ŠLAITAS

NEPAKELIAMA BAUSMĖ

Jeigu jūs norit nubausti žmogų 
sunkiau, nei gali žmogiška širdis pakelti, 
jūs jo nešaudykit, 
jūs jo nekarkit, 
jūs jo nebauskit iki gyvos galvos kalėjimu.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan; jo tėviškę 
paverskit krūva pelenų ir rašalu 
raudonu lygumas žalias užliekit.

Jūs jį ištremkit svetiman kraštan, ir tūkstančiai 
aštrių, kaip peilis, svetimų akių jį šaudys, 
kas dieną medžiai svetimi jį kars, 
ir svetimi namai ir svetimas gyvenimas 
bus jo kalėjimu iki gyvos širdies!

Jeigu jūs norite nubausti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetimam kraštan ir leiskit 
kasdien jam slankiot svetimų namų šešėly, 
kol jo širdis išdžius, 
kol paskutinis kraujas gyslose išdžius, 
kol iš žmogaus 
paliks tik buvusio žmogaus šešėlis.

Jeigu jūs norit nukankinti žmogų, 
jūs jį ištremkit svetiman kraštan.

gana skystokai, bet čia kaltas pats 
reikalo organizavimas. Atrodo, 
Sydnejuje nebuvo atsakingo žmo
gaus, kuris svečio priėmimu ir pa
ties spektaklio organizavimu rūpin
tųsi. Dėl to žmonės tik vienas per 
kitą susižinojo, kada V. Žukausko 
spektaklis įvyksta, o daugumas atė
jo jau spektakliui pasibaigus.

Kitą dieną V. Žukauskas vėl pasi
rodė Sydnejaus lietuviams bet jau 
kitokioje formoje: jis skaitė paskaitą 
palyginamai gana gausiems klausy
tojams apie Lietuvos teatrą. Jo is
torinė Lietuvos teatro apybraiža 
daugeliui buvo neabejotina naujie
na, nes dauguma vaizdavosi, kad 
Lietuvos teatro pradžia buvo su 
’’Amerika pirtyje” pastatymu šimt
mečio sąvartoje. O- pasirodo, kad 
Lietuvos teatras turi ilgą ir gana 
įdomią istoriją. Vitalis Žukauskas 
šios srities specialisto įžvalgumu 
davė Lietuvos teatro istorinę apy
braižą. Kadangi daugeliui ši sritis 
buvo visiška naujiena, tad po 
paskaitos diskusijų ar paklausimų 
neįvyko. Ačiū Vitaliui už mums at
skleistą šią beveik netyrinėtą sritį. 
Atrodo, kas V. Žukausko studija 
apie Lietuvos teatrą pasirodys at
skiru leidiniu. Tai bus naujas ir 
reikšmingas įnašas mūsų kultūri
niame gyvenime.

Pirmadienį, gruodžio 1 d. svečias 
išvyko į Canberra, kur turėjo vietos 
lietuviams savo patrauklų vieno 
žmogaus spektaklį, o jau gruodžio 2 
d. išskubėjo atgal į namus, į New 
Yorką.

Tikimės, kad svečias išsivežė gra
žių ir šiltų įspūdžių iš Australijos. 
Kiekvienoje vietoje, o lankėsi jis ir 
Perthe, ir Adelaidėje, ir Melbourne, 
jis susirado senų artimų bičiulių iš 
tolimos praeities, sudarė naujų pa
žinčių. Visa tai dar labiau suartina 
mus su užjūrio lietuviais. Galbūt 
šioji jo išvyka ir nebuvo pilnai sėk
minga dėl jau minėtos organizaci
nės nesėkmės, tačiau jo apsilanky
mas Australijoje buvo ir paliks 
reikšmingu.

Inf.
***

Kam juokas, o kam ašaros. Antai 
mūsų svečias amerikonas Vitalis 
Žukauskas savo pasirodymuose vi
sus mus linksmino savo lakiu sąmo
jum, bet suvedus sąskaitas jis nesu
rinko nė pusės to, kiek jam pačiam 
kainavo šioji išvyka. Po šitokio ek
sperimento kažin ar kas nors gun
dy sis ateity lankytis Australijoje 
panašiais tikslais? Nors Vitalis ir 
šypsosi, bet širdis neabejotinai su- 
drėkus.
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SKELBIMAS

Turn on the lights. 4 LiberaĮ

Gruodžio 13 d. visi Australijos piliečiai

Labor (Darbo) Partija išdavė
Lietuvą, Latviją ir Estiją sovietiniam

imperializmui.

Liberalų Partija užsiangažavusi

Lietuviai, balsuodami už liberalų

kandidatus į Senatą ir Parlamentą

balsuoja taip pat už Lietuvos laisvę.

PERGALĖLIBERALŲ
DEMOKRATIJOS PERGALĖ!

been masquerading as the 
defender of democracy at 
home, his Government 
had been criticising 
democratic countries 
abroad.

Balsuokite:

Joe Touma

nuspręs Australijos ateitį.

darbiečių išdavimą atšaukti.

YRA

Blaxland elektorato lietuviai balsuoja

3 Paul Keating
2 R. Syme

PM to change 
Baltic policy

MELBOURNE, Sun
day. — Australia would 
withdraw recognition of 
the Soviet occupation of 
the Baltic States if the 
Liberal-NCP coalition 
won the election, the 
Prime Minister, Mr 
Fraser, said today.

One of his first actions 
would be to instruct the 
Australian Ambassador 
in Moscow, Sir James 
Plimsoll, not to visit the 
Baltic States.

“We do not believe 
that a clear act of aggres
sion against sovereign 
and independent States 
should be legitimised by 
formal recognition,” he 
said.

Speaking at a concert 
at the Latvian Glub, St 
Kilda, he-said the Labor 
Party’s attitude to the 
Baltic states had been 
wrong.

Labor had criticised 
democratic countries but 
had hardly ever criticised 
the communist countries.

“Mr Whitlam says his 
policy to the Middle-East 
is evęn handed —• I 
would say pro-Russian.”

While Mr Whitlam had

Mr t rase r

The Sydney Morning Herald, Mon, Dec 1, 1975

Authorised by C. Lonsdale, Melanie 
Street, Bankstown
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PASKUTINIS ŽODIS KOLEGAI
Muzikui Jonui Zdaniui mirus.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA
A T T7- A» T mT\

Mumyse jau taip esti, kad mirus 
ar tai pažįstamam, ypač bičiuliui, ar 
artimam asmeniui, mes mintimis 
grįžtame į praeitį ilgesingai geisda
mi matyti savo vaizduotėje juos vis 
dar gyvus ir vėl išgyventi anksčiau 
kartu patirtus skausmus ir džiaugs
mus. Tad ir matau Tave, mielas bi
čiuli Jonai, gyvą ir jauną tolimoje 
Utenoje, kur praėjo mūsų ankstyva 
jaunystė ir prasidėjo mūsų, busimų
jų meno darbuotojų, susidraugavi
mas. Juk vėliau abudu įsitraukėme į 
meno studijas. Pats Kauno Muzikos 
Mokykloje pasirinkai specialybę 
- smuiką. Man grįžus iš Paryžiaus į 
tėvų namus vasaros atostogoms, 
jaunatvišku užsidegimu ruošdavo- 
me Utenoje koncertus. Pats smui
kavai, aš dainuodavau...

Vėliau susitikdavome Kaune, o 
karo audroms užėjus, emigraciniai 
vėjai nupūtė mus net iki Australijos. 
Susitikome Adelaidėje ir vėl kartu 
bendradarbiavome lietuviškuose 
meno parengimuose^ Visi atsimena
me, koks pozytiviai veiklus čia bu
vai. Suorganizavai vokalinį oktetą, 
kuriam puikiai vadovavai. Vėliau vėl 
didžiavomės Tavimi, kai laimėjai 
konkurso keliu Adelaidės Valst. Ra
diofone (ABC) atsakingą darbą ir 
pareigas Muzikos Departamente ir 
tose pareigose buvai iki išvykimo į 
JAV. Radiofone parinkdavai ir 
aranžuodavai muzikines programas, 
taipogi propaguodavai ir savąją, lie
tuvišką muziką. Vertei į anglų kalbą 
liaudies dainas (’’Oželis”, ’’Siuntė 
mane motinėlė” ir kt.) ir jos buvo 
atliekamos Radiofono programose 
aukšto meno lygio ansamblio ’’Ade
laides Singers”. Tuometinį ABC 
Muzikos D-to direktorių Dr. H. Per
kins tiek sudominai ir užimponavai 
mūsų liaudies dainomis, kad jisai 
parinkęs jų 25, jas harmonizavo 
(reikia pripažinti puikiai). Tą rinkinį 
išleido JAV-se ’’Muzikos Žinios”. 
Redagavai muziką Dr. Prelato Ja- 
tulio išleistam giesmynui ’’Mūsų 
Giesmės”.

Vėliau savo sėkmingą ir naudingą 
Adelaidėje veiklą turėjai nutraukti 
dėl asmeninių motyvų, kadangi dar 
Vokietijoje būdamas, atidavei širdį 
savo išrinktajai draugei, puikiai mo
teriai, Julijai Sakaitei su kuria 
emigraciniai sūkuriai jus buvo laiki
nai išskyrę.

Mielajai Julijai iš JAV-bių atvy
kus į Adelaidę abu stojote St.Xavier 
puošnioje katedroje prie altoriaus, o 
vargonai iškilmingai skleidė Tavo 
paties tai progai sukurtą ”Veni 
Creator”. Visi Tavo bičiuliai dalyva
vo šaunioje vestuvių puotoje ir ...po 
kiek laiko atsisveikinome su Tavimi, 
nes išvykai pas žmoną į Čikagą. Mū
sų ryšiai, tačiau nenutrūko. Susira
šinėjome ir apie Paties muzikoje to
limesnius atsiekimus sėmiau žinias 
taipogi ir iš spaudos. JAV-se šalia 
muzikinės veiklos savųjų tarpe ėjai 
Čikagoje didžiulėje gaidų leidykloje 
"Summy & Birchard Co” atsakingas 
gaidų ingraviruotojo, aranžuotojo ir

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ

KREIPKITĖS

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ’

Palanga Travel
38Įf Sųsse? St. Sydney City

Jonas Zdanius 
Zdanavičius

autograferio pareigas, gi 1964 m. jau 
Pats atidarei nuosavą autografavi- 
mo įmonę. 1969 ir 1972 m. buvai pa
gerbtas ’’Paul Revere” premijomis 
(Jis buvo pirmasis Amerikoje gaidų 
ingraviruotojas ir jo vardu yra kas
met skiriamos premijos). Gavai jas 
už ištobulinimą ingraviravimo 
meno. Po to buvai kviečiamas į 
N-Yorką mokyti kitų ingraviruo- 
tojų.

1961 m. buvo Čikagoje suorgani
zuota JAV ir Kanados Lietuvių Dai: 
nų Šventė. Buvai tos šventės vyk
domojo K-to muzikos reikalams at
stovu. 1963 m. taipogi Čikagoje, 
JAV ir Kanados Lietuvių Liaudies 
Šokių šventėje buvai jos muzikos 
vadovu ir šokiams grojusio simfoni
nio orkestro dirigentu, gi simfoninė 
palyda buvo paties suorkestruota ir 
vėliau JAV Kultūros Fondo rūpes
čiu, įrašyta Stuttgarte į plokštelę. 
Simfoniniam orkestrui plokštelėje 
diriguoja D. Lapinskas.

Dar Kaune Petronio leidyklos iš
leistą liaudies melodijų pynę ”Su- 
skyniau Skynimą” atliko Brazilijoje 
S-Paulo mieste 400 metų sukakties

1976 m.
LIETUVIŲ PARENGIMŲ KALENDORIUS SYDNEJUJE

Sausio 6-17 d. 
Sausio 23-26 d. 
Vasario 15 d. 
Vasario 28 d. 
Kovo 7 d.
Kovo 20 d. 
Balandžio 25 d. 
Gegužės 1 d. 
Gegužės 9 d. 
Gegužės 22 d. 
Birželio 12-13 d. 
Birželio 19 d. 
Birželio 26 d.
Rgpiūčio 14 d. 
Rugpiūčio 28 d. 
Rugsėjo 5 d. 
Rugsėjo 25 d. 
Spalio 17 d. 
Lapkričio 13 d. 
Gruodžio 5 d. 
Gruodžio 12 d.
Gruodžio 18 d.

• 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 10%%, asmeni
nes paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll1/z%, iki $ 1000 be garanti
jos iš 121/z%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

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

EitoI SU 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

festivalyje, 100 akordeonistų or
kestras. Kantata ”De Profundis” 
buvo atlikta Kansas Universiteto 
choro su orkestru. Parafrazavai 
smuikui su fortepiona šokius iš N. 
Rimskio - Korsakovo operos - baleto 
’’Mlada”. 1975 m. gavai JAV Lietu
vių Med. Daktarų D-jos konkurse 
premiją už muziką šokiams.

Kaipo kompozitorius pradėjai 
reikštis dar Lietuvoje ir kūryba tę
sėsi visą gyvenimą. Palikai lietuvių 
muzikai didžiulį palikimą, kurio, iš
skyrus čia kelis paminėtus įvykius, 
trumpame straipsnyje išcituoti neį
manoma.

Išėjai iš gyvenimo nesulaukęs pil
nų 62 m., palikęs širdingai Tave my
linčius ir paties mylėtus žmoną Juli
ją ir sūnų Almį, kuris šalia bendrojo 
mokslo eina Tavo pėdomis, rimtai 
studijuodamas muziką.

Visų Australijos lietuvių vardu, 
kurie Tave pažinojo ir prisimena 
Tavo taurią asmenybę, reiškiu Tavo 
žmonai Julijai ir sūnui Almiui gilią 
užuojautą netekus vyro ir tėvo, o 
man likai niekad nepamirštamas 
šviesus draugas.

A. Binkevičiūtė - Gučiuvienė.

Tunto stovykla - Ingleburn
Egzilų skautų jamboretė
Nepriklausomybės Šventė - Apylinkės V-ba
Blynų Balius - Soc. Globos draugija
Šv, Kazimieras - Kaziuko mugė
S.K. ’’Kovo” Jubiliejinis 25tų metų balius
Atvelykis skautų žemėje - Ingleburne 
’’Caritas” balius
Motinos Diena
Soc. Globos draugija
Trėmimų minėjimai
Tautinių Šokių grupė
Skautų Kaukių balius
’’Tėviškės Aidų” balius
Soc. Globos draugija
Tautos Šventė - Apylinkės V-ba
’’Mūsų Pastogės” balius
Gegužinė, skautų žemėje - Ingleburn
’’Dainos” choro koncertas
Skautų Kūčios
Gegužinė, Soc. Globos draugija
Tautinių Šokių grupė

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Jungtinio Baltų Komiteto inicia
tyva didžiuosiuose Australijos laik
raščiuose tilpo tokio turinio skelbi
mai, kurių išlaidų dalį padengia ALB 
Sydney Komitetas Lietuvos Bylai:

”p. Whitlam, visos valstybės turi 
teisę valdytis demokratiškai. 
Kodėl Tamsta pažeidei Pabaltijo 
valstybių teises, pripažindamas ne
demokratišką valdžią, Sovietų Są
jungos smurtu primestą Estijai. 
Latvijai ir Lietuvai?”

Mirštanti sostinė 
šiaurėje

Užbaigęs dviejų savaičių kelionę 
Šiaurinėje Teritorijoje, bandau su
sumuoti reikšmingesnius pastebė
tus įvykius bei vietas. Viena iš tokių 
vietų yra Šiaurės Teritorijos (N.T.) 
sostinė Darwin.

Miesto centras prieš metus įvy
kusio ciklono mažai paliestas, išlikę 
keliolika didesnių valdžios pastatų. 
Miestas neįspūdingas, nepatrauk
lus, oras šiltas ir tvankus (australai 
vadina ’’nepakenčiamas”). Nieko 
nėra iškilesnio, kuo Darwinas skir
tųsi nuo kitų provincijos miestų.

Ciklono ’’Tracy” visiškai nušluoti 
priemiesčiai, kur neįleidžiamos 
ekskursijos, tad ir neteko iš arčiau 
pamatyti. Tačiau nemažai Tracy 
ciklono padarinių matosi kituose 
priemiesčiuose, kuriuose kur ne kur 
yra išlikusių audros nepaliestų na
mų. Tose pačiose gatvėse apgriauti 
namai dar nėra atstatyti nei žmo
niškai aptvarkyti. Kai kur išgriuvu- 
sios sienos užtaisytos tik brezentais. 
Tas pats ir su stogais. Kur nepa
žvelgsi, visur pamatysi griuvėsių, ir 
Darwinas man dabar yra labai pa
našus į Vokietijos miestą Wuerz- 
burgą karui baigiantis.

Dar blogesnės yra žmonių nuotai
kos. Labai sunku darvinietį prakal
binti bet jeigu jau pradeda kalbėti, 
tai pasako labai daug. Nežiūrint vy
riausybės (darbiečių) pažadų, dar nė 
vienas namas nėra atstatytas, o kal
bama ir leidžiami pinigai. Jie sako, 
kad iš paskirtų Darwino atstatymui 
pinigų apie 10 milijonų nežinia kur 
išleisti.

Anksčiau Darwine gyveno apie 
46.000 gyventojų, dabar belikę apie 
12.000 (kiti sako 8.000). Žmonės, ku
rie ciklonui praėjus buvo skubiai iš- 
evakuoti, vėliau grįžo, bet nematy
dami ateities vėl išvažinėjo į kitas 
Australijos vietoves ir įsikūrė. Gy
ventojai labai nusivylę darbiečių 
vyriausybe ir rinkimuose bus labai 
jai kerštingi.

Girdėjome ir skaitėme, kad per 
ciklono siautėjimą Darwine žuvo 
virš 50 žmonių. Vietiniai gyventojai 
yra kitokios nuomonės ir jų teigimu 
žuvę mažiausiai dešimtį kartų dau
giau.

Viename pajūry, krūmuose buvo 
apsigyvenę apie 600 hipių. Jie bė
giodavo nuogi, ir policija, reaguoda
ma į žmonių nusiskundimus, dalį jų 
išgaudė ir areštavo. Po ciklono pa- 
jūrys buvo tuščias, ir gyventojai 
galvoja, kad hipiai nespėję .laiku iš
bėgti. Vietos gyventojai netiki, kad 
Darwinas kada vėl išaugs į reikš
mingą miestą. Kariuomenės bazės 
Darwine labai sumažintos, o be ka
riuomenės ir internacionalinio 
aerodromo daugiau nieko Darwine 
ir nėra. Kaip viena, atrodo, išsilavi
nusi moteris išsireiškė, Darwinas 
yra mirštanti sostinė.

J. Zinkus
Mūsų Pastogė Nr. 48, 1975.12.8, psl. 5
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Skaitytojai
Gerb. p. Redaktoriau,

Iš tautiečių pasisakymų yra aišku, 
kad jau pats laikas:
(1) sujungti abu lietuviškus laikraš
čius Australijoje į vieną ir
(2) pradėti dažniau leisti lietuviškos 
minties laikraštį anglų kalba ’’Baltic 
Herald”.

Siūlau imtis sekančių žygių:
1. Abiejų laikraščių - ’’Mūsų Pa

stogės” ir ’’Tėviškės Aidų” redakci
jos, administracijos bei kiti organi
zaciniai vienetai palieka nepasikeitę.

2. ’’Mūsų Pastogės” leidėjai (ALB 
Krašto Valdyba) kreipiasi į ’’Tėviš
kės Aidų” leidėjus ir specialiai pa
prašo, kad ’’Aidai” po savo sparnais 
priglaustų ir ’’Pastogę”.

3. Nuo 1976 m. sausio 1 d. Austra
lijoje pasirodo naujai pastiprintas, 
jungtinis ir vienintelis laikraštis lie
tuvių kalba, leidžiamas Melbourne, 
o talkinamas visų geros valios lietu
vių iš visų Australijos vietovių.

4. Nuo 1976 m. sausio 1 d. ’’Baltic 
Herald” pradeda pasirodyti Sydne- 
juje kas dvi savaitės (o gal ir kas sa
vaitę) redaguojamas ligšiolinės 
”B.H.” redakcinės komisijos ir lig
šiolinio ”M.P.” redaktoriaus. ”M.P.” 
administracija bei kiti talkininkai 
toliau tęsia savo įprastą darbą - 
”B.H.” labui.

5. Žmonės, kurie lig šiol prenu
meravo tik vieną lietuvišką laikraštį 
(ir tokiu būdu tegalėjo skaityti tik 
pusę Australijos lietuvių periodinės 
spaudos) dabar gaus pilną, abipusiš
ku vaizdą, skaitydami melbourniškį 
laikraštį lietuvių kalba (t.y. gaus 
dvigubai daugiau už tą pačią kainą).

6. Žmonės, kurie ligišiol prenu
meravo abu, dabar gaus ir lietuviš
ką, ir anglišką laikraštį su daug to
kių naujienų, kurių jokiame vieti
niame laikrašty neužtiksi. Tokiu bū
du mūsų mintys, mūsų pasaulėžiūra 
ir troškimai pasidarys prieinami ir 
tiems (jaunesniesiems šeimos na
riams, ar draugams, ar kaimynams, 
kurie lietuviškai ’’neįkanda”.

Taigi, sujungdami abu laikraščius 
į vieną mes sutvirtėsime ir įsigysi
me naujų draugų. To atsiekti, kaip 
matote, nesunku - reikia tik trupučio 
geros valios. O Kalėdos yra kaip tik 
geros valios metas.

A. Taškūnas, Tasmania
Pastaba. Su šiuo laišku ir baigiame 
diskusijas laikraščių sujungimo 
klausimu. Leidžiant pasisakyti tikė
tasi pozityvaus svarstymo ir nau
dingų išvadų bendruomenės ir 
spaudos reikalu, bet nedaug pasiek
ta. Antroji pusė net nerado reikalo 
tuo klausimu užsiminti. Pastarasis 
pasisakymas rodo, kad galima priei
ti iki absurdų: Mūsų Pastogė nei fi
nansiniai, nei skaitytojais nėra nusi
gyvenusi, kad turėtų skubiai prašyti 
kito laikraščio prieglaudos. Kysta 
autorius, kad Baltic Herald gali at
stoti lietuvišką laikraštį. Baltic He
rald leidžiamas grynai specifiniais 
tikslais ir visų pirma ne lietuviams 
skaitytojams. Atsiekus užsibrėžtus 
tikslus Baltic Herald gali būti ir ne
reikalingas.

Pagaliau jeigu kada ir bus prieita 
tokios krizės, tai galime būti tikri, 
kad tik ne Mūsų Pastogė ieškos 
prieglaudos po kito sparnu. Ačiū už 
pareikštas mintis ir sugestijas.

Red.

Gerb. Redaktoriau,
nors priežastys yra aiškios, kodėl 

”M.P.” veda kovą prieš buvusią 
darbiečių valdžią Australijoje, kyla 
klausimas, kodėl bendruomenės 
laikraštyje, kuris turėtų būti objek
tyvus, žiauriai iškraipomi faktai?

Perdaug užimtų čia vietos išdės
tyti visas neteisingas politines ži
nias, kurios pasirodė ”M.P.”, užteks 
paminėti tik paskutinį vedamąjį. 
Rašoma, kad Mr. Whitlam asmeni
nės ambicijos jį patį pražudė. Visiš-

pasisako
kai nepaaiškinama, kokiais faktais 
tai pagrįsta. Jeigu Mr. Whitlam bū
tų sutikęs su m Fraser reikalavi
mais, jisai būtų pralaimėjęs rinki
mus, ir pažįstant Mr. Whitlam prin
cipus jisai nebūtų sutikęs likti opo
zicijos vadu. Nė vienas politikas ne
nori pasiduoti, kai egzistuoja aiškios 
pralaimėjimo perspektyvos.

Toliau teigiama, kad jeigu darbie- 
čiai dabar ir laimėtų rinkimus, var
gu ar Mr. Whitlam būtų ministeris 
pirmininkas. Tai yra beviltiška 
svajonė!

Noriu pareikšti, kad niekuomet 
nepriklausiau jokiai politinei partijai 
ir šitas pastabas darau neginant 
darbiečių. Man yra skaudu tik, kad 
per ”M.P.” varomą akciją lietuviai 
susidaro kraštutinių dešiniųjų var
dą, kas nepadės mums ir su libera
lais.

Viktoras Martišius, Canberra 
Pastaba. Laiško autorius klysta: 
minimu klausimu Mūsų Pastogėje 
jokio vedamojo nebuvo, o jeigu pa
duotoji žinia buvo kiek komentuoja
ma, tai joks faktų iškraipymas. Red.

AIŠKU, KAD NEAIŠKU

Šia antrašte M.P. Nr. 46 buvo 
perspausdintas p. V.K. Vilkaičio ra
šinėlis.

Man atrodo, kad tik p. V.K. Vil
kaičiui neaišku. Esu ilgametis Mūsų 
Pastogės ir daugelio kitų laikraščių 
skaitytojas ir man viskas aišku. Ieš
koma priekabių. Mūsų Pastogė per 
26-rius metus turėjo keletą redak
torių, ir pats geriausias buvo ir yra 
p. V. Kazokas. Tą gali patvirtinti 
asmenys, nusimaną žurnalistikoje. 
Čia primenu kai kam nežinomą fak
tą, kad prieš keletą metų a.a. J.J. 
Bačiūnas, didelis ’’Dirvos” rėmėjas 
ir ilgametis spaudos bendradarbis, 
būdamas Sydnejuje, dėjo pastangų 
prisivilioti V. Kazoką vykti į JAV ir 
būti ’’Dirvos” redaktorium. Žinan
tiems J. Bačiūno didelį spaudoje pa
tyrimą, aišku, kad jis nusimanė, kas 
yra geras redaktorius.

Iš kitos pusės, kiek man teko pa
tirti iš sydnejiškių skaitytojų pasi
sakymų, jie dabar yra tikrai paten
kinti V.K. redaguojamos M.P. turi
niu ir jo vedama laikraščio linija. 
Galbūt yra keletas ultra konserva
tyvių skaitytojų, nusiskundžiančių, 
kad V.K. neskelbia politinių miražų, 
kurių daug mūsų konservatyvioje 
spaudoj, o rašo patriotiniai ir realiai 
su saiku vertindamas politinius ir 
vidaus įvykius.

Redaktorius turi taikyti laikraščio 
turinį skaitytojų ir prenumeratorių 
daugumai - senajai kartai, skaityto
jus nuteikti patriotiniai, bet realiai, 
kas vyksta pasaulyje ir mūsų bend
ruomenėje. Taip V.K. ir daro.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ D 134MOS

GAUTA PARAMA

A.L.D.M. Rengti Komiteto pirmi
ninkas K. Lynikas prieš kiek laiko 
raštu kreipėsi į Australian Art 
Council paramos ruošiamoms Aus
tralijos Lietuvių Dienoms. Neseniai 
gautas teigiamas atsakymas ir prie
das - 1000 dol. čekis. Pradžia gera. 
Tas teikia Komitetui paskatinimo.

ATSKIRI LIETUVIŲ DIENŲ 
PARENGIMAI

Numatytų parengimų vadovai 
deda visas pastangas, kad jie įvyktų 
laiku. Tik mažai daliai parengimų 
yra neaiškumų dėl patalpų, tačiau 
tikimasi, kad bus viskas teigiamai 
išspręsta po Naujų Metų.

Kad M.P. šįmet, kiek prisimenu, 
persispausdino rodos tris rašinius iš 
’’Akiračių”, tai aš džiaugiuos. Tie 
rašiniai tikrai buvo rimti ir aktualūs. 
Su jų turiniu supažindinti M.P. 
skaitytojus buvo būtina. Taip pat 
prisimintina, kad M.P-je panaudoja
mi rašiniai bei žinutės iš Dirvos, 
Draugo, Tėviškės Žiburių (Kana
doj), Europos Lietuvio ir kt., kaip 
Sydnejaus lenkų Wiadomoscie Pols- 
kie. Tiesa, neužtikau iš Laisvosios 
Lietuvos p. Bražėno rašinių Mūsų 
Pastogėje.

Nors esu konservatyvių pažiūrų, 
tačiau į pasaulio politinį vyksmą 
žiūriu realiai, į politinius miražus 
netikiu, mūsų vidaus rietenų dėl 
smulkmenų nevertinu, todėl paskai
tęs keliolika Laisvosios Lietuvos

SVEČIŲ KVIETIMAS
Pakartotinai patariame Australi

jos lietuviams nedelsiant kviesti sa
vo svečius iš užjūrių, kad jų viešna
gė sutaptų su Australijos Lietuvių 
Dienomis. Kaip patirtis rodo, ilges
niam laikui ir kelionei reikia iš anks
to pasiruošti.

Australijos lietuviai turėtų išnau
doti šią gražią progą, kad užjūrių 
svečiai galėtų daugiau pamatyti 
mūsų gyvenimą, mūsų tautinį kul
tūrinį darbą, mūsų gyvenamą kraš
tą.
ATOSTOGOS

Kalėdos, Nauji Metai ir karštoji 
Australijos vasara - poilsio laikas. 
A.L.D. M. Rengti Komitetas linki 
visiems būsimiems Australijos Liet. 
Dienų aktyviems dalyviams - chorų 

numerių daugiau jos neprenume
ruoju. Gal ten ir pasitaiko rašinių, 
vertų dėmesio.

Mūsų lietuviška spauda yra skait
linga, tad ir persispausdinimui raši
nių pasirinkimas yra labai platus.

Klysta p. V.K. Vilkaitis ’’Baltic 
Herald” reikalu. ALB Krašto Val
dyba šičia nuopelnų kaip ir neturi. 
Ne jos iniciatyva bei pastangomis 
Baltic Herald atsirado ir eina. Kraš
to Valdyba jo leidimui pritarė ir su
tiko leisti prie Mūsų Pastogės. Bal
tic Herald leidžiamas Komiteto Lie
tuvos Bylai iniciatyva ir pastango
mis. Tai tik kelių pasišventėlių dar
bas.

Či paminėtina, kad visos iki šiol 
buvusios Krašto Valdybos ir ALB 
Tarybos suvažiavimai nekreipė dė
mesio į politinę veiklą. Gal dėl to da
linai ir mes patys kalti, kad buv. 
Australijos vyriausybė Baltijos 
valstybių inkorporavimą į Sov. S-gą 
įteisino.

V. Šliogeris (senj.)

dainininkams, dirigentams, tautinių 
šokių šokėjams, šauniems sporti
ninkams, mielam jaunimui bei vi
siems vadovams, įvairių suvažiavi
mų dalyviams, visiems kitiems da
lyviams, o taip pat būsimiems sve
čiams malonaus atostogų poilsio. Ti
kime ir linkime, kad pailsėję vėl su 
nauja energija stosite į darbą, kuris 
sėkmingai bus parodytas Australi
jos Lietuvių Dienose - mūsų visų 
bendroje tautinio darbo šventėje.

K.J. Lynikas 
A.L.D. Melbourne Rengti 
Komiteto Pirmininkas

Rašykite
Mūsų Pastogę!
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K R O N
SYDNEJAUS SAVAITGALIO 
MOKYKLAI 25 METAI

Sydnejaus savaitgalio mokykla 
lapkričio 29 d. iškilmingai paminėjo 
savo gyvavimo ir veiklos 25-rių me
tų sukaktį. Po pamaldų bažnyčioje į 
minėjimo iškilmes, kurios įvyko 
Father O’Reilly salėje Auburne rin
kosi visa mokykla su gausiais sve
čiais, kur jų laukė jau paruoštos vai
šės tiek svečiams, tiek ir mokykli
niam jaunimui.

Prieš prasidedant vaišėms šių 
metų savaitgalio mokyklos mokiniai 
atliko savo programą, kur dalyvavo 
visi mokyklos mokiniai. Pasirody
mas buvo gana įvairus: dainos, dek
lamacijos, šokiai. Programą užbaigė 
visi nusileidę nuo scenos ir salėje 
pašoko porą tautinių šokių.

Toliau sekė bendros vaišės. Kiek 
pasistiprinus minėjimas buvo tęsia
mas toliau. Mokyklos vedėjas p. G. 
Genys savo žodyje prisiminė per 
dvidešimt penkerius metus Sydne- 
juje veikusias visas lietuvių savait
galio mokyklas, padėkojo visiems 
visose mokyklose dirbusiems moky
tojams ir taip pat pasidžiaugė mo
kyklas lankiusiais mokiniais, kurie 
jau dabar išėję į gyvenimą tačiau 
neatitrūkę nuo lietuviško kamieno.

Prisiminta buvo ir didesnieji mo
kyklos pasirodymai, kuriuos primi
nė pristatydama p. A. Saudargienė 
ir pailiustruodama ištraukomis iš 
mokyklos ryškesnių pastatymų. Gė
rėjomės ištraukomis iš veikalėlio 
’’Karalaitis, kuris buvo pagrobtas” 
ir ’’Eglė žalčių karalienė”. Išpildyto- 
jais buvo buvę mokiniai dabar jau 
baigę universitetus arba dar tebe- 
studijuoją. Ypač pasigėrėtina iš
traukėlė iš ’’Eglės žalčių karalienės” 
finalo, kur jaudinančiai suvaidino 
Eglė žižytė. Gražu buvo, kaip buvu
si savaitgalio mokyklos mokinė da-

Moterų veikloje
Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 

Globos Draugijos suorganizuota 
pirma vieša mugė įvyko Westfield 
Shopping Centre Miranda Fair 
krautuvių patalpose. Labdaros Sa
vaitės (Charity Week) spalio 23 d. 
Nors tai buvo pirmas bandymas ir 
pasiruošimui bei daiktų surinkimui 
laiko daug nebuvo, vos penkios sa
vaitės, bet į Draugijos atsišaukimą 
buvo atsiliepta labai nuoširdžiai ir 
dosniai.

Pagrindinės organizatorės iš 
Draugijos pusės V. Narušienė ir G. 
Petrauskienė dienos darbą pradėjo 
jau 7.30 vai. ryto, kada su Liet. So
dybos pagelbininkais suvežė į pre
kyvietę visas suaukotas gėrybes. 
Stalas, pažymėtas ’’Lithuanian Wo
men’s Social Service Association” 
netrukus buvo apkrautas mūsų mo
terų suaukotais rankdarbiais, siuvi
niais, žaislais, papuošalais, skaniais 
pyragais, uogienėmis, vazoninėm ir 
skintom gėlėm, namų reikmenimis 
taip, kad teko prasiplėšti į antrą ir 
net trečią stalą.

Į pagalbą atėjo pardavinėtojos, 
kurioms teko ilgas valandas prileis
ti prie stalų, bet pasisekimas patei
sino nuovargį. Prie atskiro stalo net 
du Lietuvių Sodybos vyrai - p.p. Si- 
manauskas ir Alekna pardavinėjo 
loterijos bilietus, knygas, ir savo 
vyriška ranka prisidėjo ten, kur jų 
pagalba buvo reikalinga.

Publika labai dėmėjosi mūsų sta
lais ir jau iki pietų didesnė prekių 
dalis buvo išparduota, nors prekia
vimas truko iki 9 vai. vak., kada be
liko tik viską išvalyti, sutvarkyti ir 
pinigus suskaičiuoti. Surinkta 368 
doL 60 centų. Imant dėmesin, kad 
per tuos išpardavimus draugijos 
prašomos prekes parduoti galimai 
pigiau, gautu pelnu tikrai galima 
pasididžiuoti.

Pažymėtina, kad Draugija susi
laukė paramos iš prijaučiančių aust-

I K A
bar jau iškili pianistė Virginija In- 
krataitė nuotaikingai paskambino 
pianinu.

Po suaugusių programos kalbėjo 
ir sveikino mokyklos vedėjas kun. P. 
Butkus, A. Kramilius, Liet. Klubo 
pirm. V. Simniškis. Sekė šiais me
tais mokykloje dirbusių mokytojų 
apdovanojimas. Taip pat iškilmėse 
dalyvavo ir Lidcombe parapijos kle
bonas, kurio mokyklos patalpomis 
jau daug metų naudojasi lietuvių 
savaitgalio mokykla. Taip pat tos 
pačios parapijos sale daug kartų pa
sinaudojo ir Sydnejaus lietuviai 
įvairiais tikslais. Šiuo metu toji salė 
perstatoma ir didinama, ir lietuviai 
atsidėkodami už klebono palankumą 
šia proga buvo surinkę aukų ir įteikė 
monsinjorui 1372 dolerių sumai čekį 
salės statybos reikalams. Sujaudin
tas monsinjoras tokia staigmena pa
sakė gražią kalbą.

Šitoji mokyklos šventė ir jos su
kaktis yra labai reikšmingas įvykis 
Sydnejaus lietuvių bendruomenėje. 
Gaila tik, kad mūsų visuomeninės 
organizacijos bei bendruomenės va
dovybė, atrodo, visai į tai neatkrei
pė dėmesio, sakytumei, pati mokyk
la tėra tik mokyklos vedėjo p. Genio, 
kun. P. Butkaus ir pasišventėlių 
mokytojų reikalas. O būtų buvę la
bai gražu ir solidesnį įspūdį padarę, 
jeigu bent sveikinimo žodžiu būtų 
mokyklą moraliai palaikę kad ir vie
tos bendruomenės organai, bei kitos 
organizacijos, kurių narių vaikai to
je mokykloje semiasi žinių ir tauti
niai sąmoninami.

Ačiū mokyklos vedėjui p. B. Ge
niui, mokyklos globėjui kun. P. 
Butkui, tėvų komiteto pirmininkui 
p. E. Lašaičiui ir visiems jų talkinin
kams už surengtą tokią šventę ir už 
rūpestį tolimesne mokyklos egzis
tencija. n.n.

ralių. Mrs. E. Heron-Edmonds pa
dovanojo jos motinos aprengtą lėlę 
mūsų mugės loterijai, pati savo pa
žįstamų tarpe pradžiai išplatinus bi
lietų už 60 dolerių!

Kai kurie suaukoti gražūs tauti
niai išdirbiniai buvo sulaikyti nuo 
’’tarptautinės rinkos” nutarus, kad 
lietuvių tarpe jie susilauks didesnio 
įvertinimo ir bus parduoti kita pro
ga.

Paskatinta šitos sėkmės Draugija 
ir toliau numato panašiose mugėse 
dalyvauti bent sykį metuose pla
nuodama įnešti į jas daugiau tauti
nio bruožo su mažomis parodėlėmis 
ar žiniomis apie Lietuvą.

Už šių metų mugės pasisekimą 
Syd. Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija yra nepaprastai dėkinga 
dideliam būriui nuoširdžių aukotojų 
ir pagelbininkų, kurių sąrašas siekia 
'ūsą šimtinę -ir neįmanoma visų 
spaudoje išvardinti ir asmeniškai 
padėkoti. Tardama širdingą ačiū 
Draugija su jais dalinasi gerai atlik
to darbo pasitenkinimu ir pasidi
džiavimu, kad šį kartą lietuviškam 
reikalui pelną pavyko sukelti už lie
tuviškų ribų.

J.V.

ĮDOMI PASKAITA

Lapkričio 30 d. Inžinierių D-jos 
Sydnejaus skyrius surengė Lietuvių 
Klube viešą paskaitą, kurią skaitė 
hidrologas Jurgis Janavičius. Jis 
patiekė pluoštą įspūdžių iš Naujo
sios Gvinėjos, kur šių metų pirmoje 
pusėje praleido apie tris mėnesius 
dirbdamas kaip hidrologas. Klausy
tojų buvo apie šimtinė. J. Janavi
čiaus žvilgsnis nebuvo tik kaip siau
ro specialisto, bet jis plačiau nupa
sakojo apie patį kraštą ir vietinius 
gyventojus, kurie yra dar labai toli 
nuo vakarietiškos civilizacijos.

***

1976 m.
MELBOURNE APYLINKĖS PARENGIMŲ KALENDORIUS

SAUSIS
2 iki 11 dienos imtinai vyks skautų VASAROS STOVYKLA Wonga 

Park netoli Melbourne.
17 d. Jūros dienos savaitgalis rengiamas Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos.
24 d. Parapijos Choro gegužinė Morningtone.
VASARIS
7 d. Jaunimo Šokiai.

13 d. Vasario 16 d. Mi nėjimo priėmimas australams.
15 d. Vasario 16 d. Minėjimas. (Skautai dalyvauja pilnoje uniformoj.)
21 d. Sporto Klubo ’’Varpo” metinis susirinkimas.
22 d. Soc. Globos Moterų D-jos metinis susirinkimas.
KOVAS

6 d. Skautų iškyla. (Ilgas savaitgalis).
14 d. Kaziuko mugė. Skautų Tunto sueiga ir skautų tėvų metinis susirin

kimas.
21 d. A L B Apylinkės Metinis susirinkimas.

28 d. Liet. Katalikių Moterų D-jos Loterija.
BALANDIS
16-19 d. Studijų Dienos Lietuvių Namuose.
24 d. M L Klubo Margučių Pobūvis.
GEGUŽIS

1 d. Pabaltiečių Moterų (Baltic Women Committee) Balius Latvių
Namuose. _

2 d. Soc. Globos Moterų D-jos Loterija.
u8 d. Sporto Klubo ’’Varpo” metinis Balius.
16 d. Romo Kalantos minėjimas rengiamas MLJS valdybos.
22 d. Parapijos Choro Balius Lietuvių Namuose.
29 d. Studentų iškyla.
BIRŽELIS

5 d. Jaunimo Balius, rengiamas MLJS Valdybos.
19 d. Tautinių Šokių grupės "Klumpakojo” pasirodymas.
20 d. Išvežtųjų minėjimas rengiamas A L B Apylinkės Valdybos.
26 d. Joninių Balius (Soc. Globos Moterų D-ja).
LIEPA
3 d. Parapijos Choro uždaras metinis pabūvis parapijos namuose.

10 d. Skautų Tunto Balius.
24 d. Studentų Balius.
31 d. A L B Apylinkės Valdybos Kultūrinis Parengimas.
RUGPIŪTIS
I d. Tėviškės Aidų ' Loterija.
7 d. Pabaltiečių Moterų Koncertas.

14 d. Dainos Sambūrio Balius.
21 d. Kat. Moterų D-jos Koncertas ir Meno Paroda.
22 d. Katalikių Moterų 25 metų Jubiliejus.
28 d. ’’Mūsų Pastogės” Balius.
RUGSĖJIS
4 d. Jaunimo Šokiai, rengiami MLJS Valdybos.

11 d. ’’Tėviškės Aidų” Balius Richmond Town Hall.
12 d. Tautos Šventės minėjimas. (Skautai dalyvauja pilnoje uniformoje.)
18 d. Talkos narių metinis susirinkimas Liet. Namuose.
19 d. Soc. Globos Moterų D-jos Kultūrinė Popietė.
25 d. Sporto Klubo ’’Varpo” pobūvis.
26 d. Melb. Lietuvių Klubo metinis susirinkimas.
SPALIS
8 d. Melb. Lietuvių Klubo Linksmavakaris.
9 d. Parapijos Choro uždaras pobūvis.

23 d. M L Klubo Metinis Balius.
LAPKRITIS
20 d. Karių Balius.
21 d. Kariuomenės Šventė.
GRUODIS

4 d. Dainos Sambūrio Koncertas.
5 d. Parapijos Sekmadienio mokyklos mokslo metų užbaigimas.

II d. Lith. Kursų mokslo metų užbaigimas.
12 d. Skautų Tunto metinė Šventė ir iškilmingos pamaldos.
18 d. Studentų Kaukių Balius.
24 d. Numatomos Bendros Kūčios.
26-31 d.d. LIETUVIŲ DIENOS IR NAUJŲ METŲ BALIUS.
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- LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
DAINOS CHORE.

Dainos choro metinis koncertas 
Lietuvių Klube lapkričio 15 d. praė
jo labai sėkmingai. Staigiai pasi
traukus dir. Br. Kiveriui, teko keisti 
koncerto vietų ir dalį programos, 
bet esame dėkingi Sydnejaus visuo
menei, kad mus ir šiuo momentu pa
rėmė savo tokiu gausiu atsilankymu 
į mūsų metinę šventę.

Dėkingi savo naujai dirigentei Zi
tai Belkutei, kuri šiuo svarbiu mo
mentu sutiko išvesti chorą į sceną 
prie nekasdieninių aplinkybių.

Dėkingi Lietuvių Klubui, sutei
kusiam patalpas ir stambią piniginę 
auką. Klubo svetainės vedėja Genė 
Kasperaitienė, buvusi choristė, cho
rui užleido valgomąjį, kur po kon
certo vyko bendra Newcastelio ir 
Sydnejaus chorų vakarienė.

Panašiomis progomis choras susi
laukia ir finansinės paramos. Dė
kingi Dr. L. Petrauskui, Pr. Saka
lauskui, Ed. Rašymui, S. Vinevičie- 
nei, S. Jarembauskui, E. ir Ed. Šli- 
teriams, J. ir E. Veteikiams ir K. ir 
E. Badauskams.

Vertingus loterijos fantus paau
kojo: savo kūrybos paveikslą St. 
Montvidas, savo rankų darbo stalinę 
lempą Jonas Šimboras, tortus p. 
Statkienė ir p. Motuzienė, peilių 
komplektą p. Kurlinskienė, Casse
role indą M. Zakaras, 2 bonkas šam
pano M. Petronis ir lietuvišką albu
mą 0. Jarmalavičienė.

Šia proga visiems savo rėmėjams 
ir plačiai Sydnejaus visuomenei ta-

ALBURY.

Apylinkės valdyba suorganizavo 
Lietuvos ’ Kariuomenės atkūrimo 
minėjimą, kuris įvyko lapkričio 22 
dieną pas ponus Gaidelius. Valdybos 
p-kas S. Valys pradėjo minėjimą ir 
savo dienai pritaikytoje kalboje nu
švietė mūsų naujai atkurtos kariuo
menės reikšmę nepriklausomybės 
kovų laikotarpyje. Jis išreiškė min
tį, kad be kariuomenės, Valstybės 
Tarybos pasirašytas Nepriklauso
mybės atstatymo aktas, būtų pasi
likęs tik popieriuje. Tylos minute 
pagerbėme žuvusius kovotojus už 
Lietuvos laisvę. Meninėje dalyje 
pasirodė dvi sesutės Gaidelytės, pa- 
dainuodamos duetu ir padeklamuo- 
damos po eilėraštį.

Vėliau sekė iešminė. Klausydami 
lietuviškos muzikos, kurią perdavė 
p. Gaidelis iš juostelių, lietuviškai 
pabendravome. Tautiečiai taip pat 
neužmiršo ir tautinės pareigos, su- 
susimokėdami solidarumo mokestį. 
Ponas Gaidelis dar pridėjo 
aštuonius, o p. Urbonavičius tris do
lerius, apylinkės Valdybos reika
lams. Jiems nuoširdus ačiū.

Čia tenka paminėti, kad p.p. Gai
deliai neseniai atsikėlė į Wodongą, 
nusipirko motelį ir sėkmingai pra
deda įsikurti. Taip pat labai uoliai 
įsijungia į lietuvišką veiklą.

B.L.

riame nuoširdų ačiū linkėdami tyro 
džiaugsmo šv. Kalėdų šventėse ir 
geros sveikatos naujuose metuose.

Dainos choro valdyba.
PADĖKA

Jau septyneri metai kaip Bur
wood ligoninėje guli J. Bartininkas. 
Jis netekęs vienos kojos ir viena kū
no pusė paraližuota. Jam paremti 
buvo pravesta rinkliava ir surinkta 
71 doleris. Iš to nupirkta vartota už 
50 dol. televizija, o likusieji pinigai 
bus sunaudoti jo smulkiems reika
lams. Ačiū mieliems tautiečiams už
aukas ir nuoširdumą.

Stasys Abramavičius

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba ir ALK Federacijos Valdyba 
bendrai rengia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Camberwell Civic Centre, Camberwell Road.

Gros puiki kontinentalinė kapela. Skani vakarienė. Gėrimai - savo.
Bilieto kaina 10 dol. asmeniui.
Bilietus platina: p.p. F. Sodaitis, tel. 5699578, V. Žemaitis, tel. 5448684

Laukiame visų
Rengėjai.

Jau ilgesnį laiką Sydnejuje dar
buojasi Atžalo teatras rengdamasis 
naujam pastatymui. Ruošia Vytauto 
Alanto trijų veiksmų komediją 
’’Šiapus uždangos”, kurios premjera 
numatoma ateinančių metų sausio 
11 d., sekmadienį, 3.30 vai. Lietuvių 
Klube. Režisuoja Julius Dambraus
kas, vaidintojų tarpe yra seni scenos 
vilkai, kaip K. Daugyvietytė, P. Rū
tenis, S. Skorulis ir kt.

*♦*
’’BIG BUNNIES GIFTS”

Sydnejaus Lietuvių Klubas savo nariams ruošia įspūdingas

♦ 
* Bendras Kūčias
»

*

*

^Pranešimai

»
• *Norį Kūčiose dalyvauti registruojasi iki gruodžio 21 dienos įmokėdami *

mokestį, kuris yra:
dirbantiesiems $ 4.00
pensininkams ir moksleiviams. $ 2.00

Gruodžio 14 d. Sydnejaus Liet. 
Moterų Soc. Globos Draugija Lietu
vių Sodyboje Engadine ruošia savo 
tradicinę, iešminę. Kviečiami svečiai 
iš arti ir toli. Jau nuo 10 vai. ryto 
moterys bus pasiruošiusios pasitikti 
savo svečius rūpestingai paruoštais 
užkandžiais ir išgėrimais. Bus taip 
pat loterija ir lietuviškų išdirbinių 
išpardavimas. Ne vienas turės pro
gos įsigyti vertingą šventinę dova
nėlę savo artimiesiems bei pažįsta
miems.
PAMALDOS CANBERROJE

Tokiu pavadinimu žinomi Sydne
jaus lietuviams ir bendruomenėje 
aktyvūs vyrai Darius Gečiauskas ir 
Jerius Belkus atidarė suvenyrų ir 
dovanų krautuvę 281-287 Beamish 
St., Campsie. Tai smarkiai besiple
čiąs priemiestis ir galima tikėtis, 
kad ir jų biznis plėsis. Prekių pasi
rinkimas didelis, pradedant į madą 
įeinančiomis sėdynėmis, vadina
momis ’’Bean Bags” ir baigiant žais
lais. Lietuviai kviečiami užsukti 
ypač prieš šventes, kur šventinių 
dovanų pasirinkimas gana didelis. 
Lietuviams dar duodama 10 °/o nuo
laidos.

Prieškalėdinės pamaldos Canber- 
ros lietuviams įvyks gruodžio 14 d. 
šv. Juozapo bažnyčioje O’Connor, 
12.30 vai. po italų pamaldų, kurių 
metu bus klausoma išpažinčių. 
Kviečiami visi kalėdinės šv. Komu
nijos. Įsidėmėkite pakeitimus.

Kun. P. Butkus

Taip pat Klube organizuojamas grandiozinis

Naujų Metų Sutikimas
Įėjimas su vakariene $ 10.00 asmeniui »■

Norį dalyvauti prašomi registruotis grupėmis, iš anksto užsisakyti * 
stalus ir išsipirkti bilietus, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 28 dienos. Įsi- * 
dėmėkite: vietų skaičius ribotas. »

Užsakymai telefonu nepriimami. *

Gruodžio 15 d. 5 vai. p.p. iš Syd
nejaus išvyksta Australijos lietuvių 
jaunimo atstovai į trečiąjį Jaunimo 
Kongresą Pietų Amerikoje.

Tikimasi, kad sydnejiškiai lietu
viai susirinks į aerodromą išleisti 
mūsų jaunimo ir palinkėti sėkmin
gos kelionės.

***
Vyriausio Lietuvos Komiteto Sei

mo sesija įvyko lapkričio 29-30 d.d. 
Brooklyne, kur buvo duotos veiklos 
ir finansinės Vliko apyskaitos ir ap- 
tariami nauji veiklos darbai ir būdai.
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