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DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ IK LAIMINGU NAUJŲ METŲ

AUSTRALIJA ANT REALIOS 
BAZĖS

GRĮŽIMAS
REALYBĖN

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI, 
ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINA VISUS AUSTRALIJOS LIETUVIUS, LINKI LAIMĖS, 
GĖRIO IR ŠVIESIŲ ATEINANČIŲ DIENŲ. UŽGIMĘS 
IŠGANYTOJAS TELAIMINA JŪSŲ DARBUS IR TESTIPRINA 
JĖGAS, VYKDANT DIDŽIUOSIUS MŪSŲ UŽDAVINIUS

BRONIUS NAINYS
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

PIRMININKAS

Gruodžio 13 d. Austrai’jos g yve i- 
tojai rekordine persvara pasisakė 
prieš atgyvenusį ir prievartinį so
cializmą ir pasirinko realią bazę. To
kia pergale buvo net nustebinti ir 
rinkimų laimėtojai - liberalų ir kraš
to partijų koalicija. Kiti sako, kad 
perdaug sumažinta opozicijos galia, 
kuri yra vyriausybės stabdis ir 
kontrolierius prieš bet kokius išsi
šokimus. Iš kitos gi pusės tokia 
persvara niekam negali sukelti abe
jonių, kad tai yra tautos tvirtas pa
sisakymas ir valia.

Naujajame federaliniame 
parlamente liberalų - krašto partijų 
koalicija pravedė 90 atstovų, darbo 
partija - 32. Abejotini tėra penki, 
bet kaip jhątyti, net jeigu jie ir būtų 
vienoj ar kffo^pusėj, nieko nenu
lemtų. Australijos senate koalicija 
irgi turi 8 atstovus persvaros.

Prieš rinkimus balsuotojai buvo 
šantažuojami, kad laimėjus libera
lams profesinės sąjungos sukelsian- 
čios protesto ženklan krašto gyve
nimą paraližuojančius streikus, ta
čiau po rinkimų net ir unijų prezi- 
dentasB. Hawk pareiškė, kad reikia 
skaitytis su gyventojų valia ir unijos 
turės pozityviai bendradarbiauti su 
vyriausybe.

Po šito pralaimėjimo darbo parti
ja (ALP) ketina nedelsiant peržiū
rėti savo programą ir strategiją ir
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greičiausia susirūpinti nauja parti
jos vadovybe. Yra visai rimtų spėji
mų, kad G. Whitlam galįs būti at
statytas iš partijos lyderių. Komen
tatoriai bando aiškinti, kodėl taip 
skaudžiai pralaimėjusi darbo parti
ja. Vieni teigia, kad australams ne
priimtina atgyvenusi socialistinė’ 
programa ir pastangos viską cent
ralizuoti valstybės kontrolei, kiti 
sako, kad rinkiminė, propaganda 
šios partijos buvo grindžiama savo 
vado žavesiu (asmenybės kultas!), o 
patys darbiečiai kaltina spaudą, kad 
ji buvusi vienašališka. Gal patiki
miausias aiškinimas būtų, kad dar
biečiai dėjo pagrindan proletariatą, 
kurio praktiškai Australijoje nėra.

Didelį įnašą į šiuos rinkimus davė 
ir Australijos pabaltiečiai, kurie 
vieningai stojo prieš Whitlamą už 
pernai metais Baltijos kraštų išda
vimą Sovietų Sąjungai. Pabaltiečių 
balsas nenuėjo tuščiom: jis buvo iš
girstas ne tik daugumos ateivių, bet 
ir pačių australų.

PRANEŠIMAS
Linkėdami visiems Mūsų Pasto

gės skaitytojams nuotaikingų šven
čių ir šviesių Naujųjų Metų, prane
šame,, kad ateinančių metų pirmas 
Mūsų Pastogės numeris pasirodys 
sausio vidury. Tam numeriui visą 
informaciją siųsti ne vėliau kaip iki 
sausio 10 d.

Iki pasimatymo kitais metais!
M.P. Redakcija

MIELI TAUTIEČIAI!

Štai ir vėl jau Kalėdų Šventės atėjo, o Naujieji Metai visai prie mūsų 
namų slenksčio.

Su Kristaus užgimimo švente tegul atbunda ar užgimsta mumyse 
pasiryžimai išlikti ištikimais savo Tautos dukromis ir sūnumis. Be 
įprastinių savęs pateisinimų pasiryžkime tą ištikimybę nenuslopinti ir 
išlaikyti pilnoje energijoje su n<>? įstojama viltimi ir darbu iškovoti savo 
tėvų žemei laisvės dienas. ' x .

Su naujaisiais metais tegul tie pasiryžimai išsivysto į apgalvotus, 
logiškus bei pozityvius darbus, kurie be abejo atneš teigiamus vaisius 
mūsų tautiniam laisvės troškimam.

Ta pačia proga sveikinu visus Augalijos lietuvius bei viso Pasaulio , 
lietuvius Šv. Kalėdų p’ -ga ir linki i. geriausio asmeniško pasisekimo 
1976-uose metuose.

MIELI SKAITYTOJAI!
Sveikiname visus mielus Mūsų 

Pastogės skaitytojus linkėdami 
skaidrių ir džiaugsmingų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Priimta, kad Kalėdos yra šeimos 
šventė. Mūsų Pastogės skaitytojai 
irgi sudaro gražią ir pavyzdingą šei
mą, kuri sutartinai, vieningai ir išti
kimai rūpinasi, kad Mūsų Pastogė 
gyvuotų ir progresuotų.

Ateinančiais metais Mūsų Pasto
gė įžengia į savo dvidešimt septin
tuosius metus. Pergyvenusi eilę 
sunkumų ir krizių kaip tik savo išti
kimųjų skaitytojų pastangomis ir 
parama Mūsų Pastogė žengia į nau
juosius metus su pasitikėjimu ir 
ryžtu vykdyti sa\ ■> darbą geriau ir 
tobuliau.

Ta pačia proga dėkojame visiems, 
mūsų Pastogę vienokiu ar kitokiu 
būdu parėmusiems ir palaikiusiems, 
ačiū visiems prenumeratoriams 
tvarkingai ir laiku apmokėjusiems 
prenumeratą, o lygiai dėkingi ir 
tiems, kurie laiku nespėjo atsilygin
ti, bet neabejotinai atsilygins arti
miausiu laiku.

Ypatinga padėka Mūsų Pastogės 
bendradarbiams, kurie ištikimai ra
šė ir užpildė puslapius savo raši
niais, informacija, korespondencijo
mis, kas padaro Mūsų Pastogę tikru 
ir atviru mūsų gyvenimo veidrodžiu. 
Tikimės, kad šitas bendradarbiavi
mas sėkmingai vystysis ir ateity.

A. P. Šimkus
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

Pirmininkas

Redaktoriui dažnai tenka vieną kitą 
rašinį pakoriguoti, ga, et sulaikyti, 
bet tikėkite - jo atsakomybė yra ne
palyginamai didesnė, jo pareigos iš 
jo pareikalauja aštresnio budrumo, 
atsargesnės kritikos ir rūpestinges- 
nio suderinimo.

Linkėdami visiems nuotaikingų 
švenčių viliamės ateinančiais metais 
vėi susitikti bendrame darbe, lietu
viško žodžio ir lietuviškos minties 
tarnyboje.

Mūsų Pastogės Redakcija ir 
Administracija
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Metų sąvartoje

Nors laikas yra nenutrūkstama 
tėkmė, kuriai mūsų padalinimai į 
mėnesius, metus ar epochas neturi 
jokios reikšmės, vis tik tokie laiko 
padalinimai mums yra ypatingai 
reikšmingi. Nustatytas laiko ritmas 
žmogui turi didelės ir net lemiamos 
įtakos. Praslinkus tam tikram laiko
tarpiui ir svarstydami nueitą kelią 
arba atliktus darbus apsižiūrime, 
kad ne tas ir gal ne taip padaryta, 
įvertiname įvykusius faktus juos ly
gindami su galimybėmis ir būna 
taip, kad keičiame veiklos kursą, 
imamės naujų projektų ir uždavinių. 
Tad ir eilinių metų sąvartoje kiek
vienas iš mūsų daro praėjusio laiko 
suvestinę ir ryžtasi naujiems žy
giams ateinančiais metais.

Labai dažnai mes patys pasiduo
dame apatijai, kad skaičiumi esame 
tokie negausūs ir dėl to mūsų pas
tangos nedaug ką bereiškiančios. 
Gyvenimo faktai ir istorija liudija 
priešingai ir patiekia daugybę pa
vyzdžių, kad ne gausa ir masė lemia 
įvykius, bet ryžtas ir valia. Visai su 
pagrindu mūsų senieji mokė, kad 
mažas kelmas didelį vežimą verčia. 
Štai kad ir mūsų poreiškiai Austra
lijoje: nors skaičiumi tesame tik la
šas šio krašto gyventojų tarpe, o 
tačiau SAva^ryžtu ir įtemptomis jė
gomis turėjome įtakos ir paveikėme 
net viešąją nuomonę ir įtakojome 
Australijos užsienio politiką! Čia tu
rime minty sėkmingą kovą prieš 
Baltijos kraštų okupacijos įteisinimą

( Sov. Sąjungai.
Tas kaip tik paskatina su didesniu 

pasitikėjimu ir su užsiangažavimu 
žvelgti ir į ateitį. Laikas juk; neat
šaukiamas, nepakartojamas, 
neatsusksi laikrodžio atgal ir neįneši 
norimų pataisų praeities veikloj bei 
darbuose, todėl žvilgsnis į ateitį ir 
siekimai visados liudija gyvybę ir 
veržlumą.

Daug dalykų su laiku padiktuoja 
gyvenimas. Į čia įsirikiuoja ir mūsų 

*
Mielus bendradarbius, spektaklių lankytojus, rėmėjus ir visus * 

Sydnejaus ir apylinkių lietuvius sveikiname su KALĖDŲ šventėmis ir » 
linkime šviesių ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ. *

Tikimės visi susitikti sausio 11 Atžalos premjeroje! *
Sydnejaus Liet. Teatras Atžala *

--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- *
* 
»

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ *
proga sveikiname mielus kolegas, studentus ir visus lietuvius linkėdami > 
geros sveikatos ir sėkmingų metų. *

Sydnejaus Lietuvių Gydytojų *
Draugija *

——....... .............................................................. ........................... ♦
*
*Brangius kolegas filisterius, studentus, akademikus ir visą mokslus * 

einantį jaunimą sveikiname *
KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime sėkmingų ir kūrybingų *

Naujųjų 1976-jų METŲ *
Sydnejaus Filisterių Būrelis *

* 
_ _________________________________ _ ___________________________________ _ * 
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pačių planai ir užsimojimai. Mes ne
žinome, kokių naujų problemų ir už
davinių iškils nenumatytų ateinan
čiais metais, tačiau konkretūs ir nu
matyti darbai mus dar labiau stimu- 
luoja.

Ateinančių metų programoje 
svarbiausi užsimojimai yra Bend
ruomenės Krašto Tarybos suvažia
vimas ir Lietuvių Dienos. Šiems už
daviniams būtina iš anksto gerai pa
siruošti. Tiesa, Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas jau sudarytas ir 
pradėjo darbą, tačiau Lietuvių Die
nos nėra vien tik Komiteto, bet ir 
visos bendruomenės - mūsų visų rū
pestis. Štai dėl ko ir kalbame. Iš 
praeities žinome, kad melburniškiai 
Lietuvių Dienoms pasirengia pa
vyzdingai, bet juo labiau šito reikia 
tikėtis ir laukti ateinančiose Lietu
vių Dienose, nes gi tai yra mūsų 
yeiklos dvejų metų apvainikavimas.

Krašto Tarybos suvažiavimas irgi 
reikalingas didelio apdairumo ir pa
siruošimo. Turint galvoj pakitusias 
gyvenimo sąlygas reikėtų pagalvoti 
ir apie bendruomenės išjudinimą iš 
savotiškos stagnacijos. Prisiminę 
pereitų metų Kr. Tarybos suvažia
vimą Adelaidėje, negalėtume girtis 
kad jis buvo pakankamai kūrybin
gas.

žodžiu metų sąvarta stato mus 
visus prieš naujus uždavinius ir ne
mažus įsipareigojimus. Nors kasmet 
iš' mūsų gretų pasitraukia į Anapilį 
vienas po kito asmenys, bet vis tik 
turime žmonių, kurie ir pajėgūs, ir 
kūrybingi. Svarbu tik, kad turėtume 
pakankamai ryžto ir susiklausymo.

Numatomos ateinančiais metais ir 
Studijų Dienos. Tam reikėtų pri
duoti daugiau reikšmės ir svarbos, 
negu iki šiol parodyta. Ar nebūtų 
metas Studijų Dienose išsvarstytų 
problemų išvadas paversti raktu ir 
mūsų visuomeninei bei kultūrinei 
veiklai? Juk tie patys bendruome
nės nariai svarsto ir taria oficialiuo
se suvažiavimuose, lygiai jų žodis ir 
nuosprendžiai galėtų būti imami 
kaip bazė mūsų tolimesnei veiklai ir 
pažangai. (v.k.)

* Sveikiname visus lietuvius
* Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
* proga. Linkime asmeniškos laimės gyvenime ir ištvermės ir kantrybės
* laisvos Lietuvos valstybės atkūrimo kovoje.
» Australijos Lietuvių Bendruomenės
* Krašto Valdyba
* ■ ------ ------------------------------------------------- -
*
* KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
* proga sveikiname savo mielus bendruomenės narius linkėdami visiems
* asmeniškos laimės ir geriausių 1976-jų metų
*
* A.L.B. Canberros Apyl. Valdyba
*
» 1 — ■— ------------------—■-----
»
* Sveikiname visus tautiečius linkėdami linksmų Šv. KALĖDŲ ir ko
* geriausios kloties NAUJUOSE METUOSE.

* ALB Melbourne Apylinkės Valdyba
» _____________________________________________________________________________ ___________

♦
* Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mielus
* Newcastle ir apylinkių lietuvius linkėdami visiems giedro džiaugsmo ir
» visokeriopos laimės.
* Newcastle Apylinkės Valdyba
*
* - 1 ■ -------- "■ 1 111 1 — ■
»
* Sveikiname tautiečius su Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų
* NAUJŲJŲ METŲ.

* ALB Sydney Apylinkės Valdyba
*

VATIKANAS

Vatikanas yra Romos katalikų 
popiežių būstinė, vadinamieji apaš
tališkieji rūmai prie šv. Petro bazi
likos. Rūmuose per ilgus amžius su
telkta nuostabiai daug mokslo, meno 
ir kitų brangių praeities vertybių. 
Rūmai turi virš 1000 salių, koplyčių 
bei kambarių.

Tikruosius Vatikano popiežių rū
mus pastatydino popiežius Mikalo
jus III (1277-1280). Nuo 1377 grįžę iš 
Avinjono popiežiai jau nuolatos ap
sigyveno Vatikano rūmuose, ku
riuos puošė ir pristatinėjo naujus 
priestatus. Popiežius Mikalojus V 
(1447-1455) .yra Vatikano bibliotekos 
steigėjas.

Popiežius Sikstas V (1585-1590) 
pastatydino naują popiežiui gyventi 
butą, ir dabar tebenaudojamą, pa
ruošė dabartines Vatikano bibliote
kos patalpas.

Klemensui XI (1700-1721) valdant 
suplanuotas Vatikano muziejų 
komplektas, kurį įvykdė jo įpėdi
niai.
Pijaus XI (1922-1939) valdymo me

tu įrengta Mokslų Akademijos būs
tinė, praplėstos ir išpuoštos Vatika
no bibliotekos ir archyvo patalpos, 
pastatyti rūmai gubernatoriaus, 
pašto ir tribunolo įstaigoms.

Pijus XII (1939-1958) įrengė naują 
Vatikano radio stotį, vietinės televi
zijos stotį ir atnaujino daugelį Vati
kano pastatų. Jo darbą tęsė Jonas 
XXIII ir Povilas VI.

Lietuvių Enciklopedijoj skaitome, 
kad ministeris Stasys Girdvainis 
nuo 1939 m. buvo įgaliotu ministeriu 
prie Šv. Sosto. Ką tai reiškia? Jis 
paskirtas ministeriu ne prie gražaus 
fotelio, kuriame popiežius sėdi pri
imdamas oficialiai užsienio valstybių 
atstovus, bet prie popiežiaus. Lietu
vai buvo naudinga turėti valstybės 
atstovą prie popiežiaus. Toks ir bu
vo paskirtas. Jokio atstovo nei Lie
tuva nei kitos valstybės neturi prie 
mažos miesto - valstybės Vatikano 
gubernatoriaus, kuris yra tik vienas 
iš popiežiaus valdininkų.

Arba skaitome laikraštyje, kad 
Vatikano atstovas akivyskupas Ca- 
sarolli atvyko į Varšuvą pasitarti su 
kardinolu Višinskiu. Tai tas arki
vyskupas atstovauja popiežių - Ka

talikų Bažnyčios galvą, bet ne tą po
piežiaus valdininką, vadinamą gu
bernatorium, kuris tvarko mažos 
miesto valstybės - Vatikano žemiš
kuosius reikalus. - ■

Panašiai skaitome spaudoje, kad 
Helsinkio konvencijoj dalyvavo 35 
valstybių atstovai, jų tarpe ir Vati
kano atstovas. Tai šis Vatikano at
stovas yra paties popiežiaus įgalio
tas atstovas.

VATIKANO MIESTO
VALSTYBĖ

Stato della Citta del Vaticano 
S.C.V. įsteigta 1929 m. vasario 11 d. 
Laterano sutartimis Šv. Sostui tar
nauja kaip teritorinė bazė valdant 
Katalikų Bažnyčią. Tuo būdu Italija 
iškilmingai pripažino popiežiui teri
torinį nepriklausomumą.

Vatikano miesto valstybė apima 
44 hektarų plotą, kurio trečdalį uži
ma pastatai, kiemai ir aikštės, treč
dalį - sodai. Be šios tikrosios Vatika
no valstybės teritorijos Italijos 
valstybės ribose dar yra apie 700 
kvadratinių km. ploto, kuriam pri
pažintos ekstrateritorialinės teisės, 
ir kuris yra laisvas nuo mokesčių. To 
ploto didžiausia nuosavybė yra Cas- 
telgondolfo, popiežių vasarojimo 
vila su sodais.

Vatikano miesto valstybė turi ke
lių šimtų metrų ilgio geležinkelio li
niją, kuri tačiau naudojama tik pre
kėms pervežti, turi pašto įstaigą su 
telegrafu ir telefonu, elektros jėgai
nę, modernią radio stotį, vietinės 
televizijos stotį, observatoriją (Cas- 
telfondolfo) ir dvi spaustuves: poly- 
glotta (d- kalbė) ir ’’L’Osserva-
tore Ron dienraščio spaustuvę.

Vatikano valstybės gyventojų 
skaičius siekia apie 1000 asmenų, 
daugumas jų Vatikano piliečiai. Di
desnė dalis pasauliečių, dvasininkų 
apie 15%. Tvarko gubernatorius.

V. Šliogeris
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Geriausi linkėjimai ir sveikinimai ŠVENTŲ KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ METŲ proga visiems draugams ir pažįstamiems.

Kabailai: senimas ir jaunimas
Antanas Mikaila

Mieliems draugams, bičiuliams, klientams ir pažįstamiems ' 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga daug džiaugsmo ir laimės linki
V. ir T. Simniškiai

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname savo 
draugus ir pažįstamus.

A. ir M. Reisgiai

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų 1976-jų Metų savo mieliems draugams 
ir bičiuliams linki

Vytautas ir Ričardas Bukevičiai

Sveikiname visus mielus draugus, bičiulius ir plačią giminėlę bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime visiems šviesių ir 
sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.

L. ir B. Stašioniai

Mielus draugus, bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai 
sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir sėkmingų bei laimingų 
NAUJŲJŲ METŲ visiems linki

Judita ir Viktoras Šliteriai

* kūčios čiurlionio namuose

Konstantinas rašo savo broliui 
^Povilui į Ameriką:
« ’’Pas mus dabar didelė ruoša. Ma- 
*<mytė išsitepus suodžiais ir trypsi 

- * j prie virtuvės, nes ryt Kūčios, o čia
* dar iš Vilniaus turi atvažiuoti sve-
* čių. Juzė ir Valė taip pat pasiraičiu-
* j sios rankoves. Krosnyje spraga įsi-
* liepsnoję sauso medžio pagaliai. 
« Stasiukas baigė malti aguonas ir
* taiso eglutei įstatyti kryžioką. Pet-
* relis kankinasi su septimų akordais.
* | O tėtė atsiminė dar kažkokią ponią
* ir nunešė jai plotkų. Kas minutė at-
* siveria durys, ir su žodžiais ’’Tegul
* i bus pagarbintas” įeina tai seniokas, 

tai kokios dvi mergaitės, tai boba -
* vis plotkų. ”Tur būt ponas vargoni-
* ninkas šiemet mus pamiršo”, ir išri-
* ša iš nosinės didelį varinį dešimtu-
* ką...... ”
* * * *
*
* Iš Jadvygos Čiurlionytės prisimi-
* nimų:

Diena prieš Kūčias linksma ir
* triukšminga. Mama rankšluosčiu

1 suriša Kastuko gaurus ir pristato jį 
pyragų minkyti, ką jis su mielu noru 
ir sąžiningai atlieka, niekam kitam

i šių garbingų pareigų neužleisdamas. 
Kiekvienas vaikas turi kokią nors 
pareigą. Berniukai važiuoja į mišką 
eglaitės parsivežti (žinoma, slaptai 
nuo mūsų, mažesniųjų), o vyresnieji 
užsiėmę namie.

Kūčių rytą Kastukas virtuvėje 
ant židinio gaubtuvo surašo visus 
valgius, kurie turi būti pagaminti 
Kūčioms ir, kuriam valgiui išvirus, 

i iškilmingai išbraukia jį iš sąrašo.
Į pavakarę viskas paruošta. Atsi

randa šieno sauja, kurią Juzė išdės
to ant dviejų sustumtų stalų ir už
dengia balta staltiese. Viaury stalo 
stovi kryžius, o po juo - Poviliuko 
nuotrauka. Ant stalo sudedami val
giai ir bonka krupniko.

j ..Kai jau stalas paruoštas, Kastukas 
išeina į kiemą pažiūrėti, ar pirma 
žvaigždė jau pasirodė, nes su pirmos 
žvaigždės pasirodymu sėsdavome 
prie stalo. Mama paima plotkelę, at
laužta gabalėlį ir paduoda tėvui, lin
kėdama linksmų švenčių ir ilgiausių 
metų. Po to apdalina visus, ir visi, 
vieni kitus sveikindami, susėda vėl 
prie stalo.

Po Kūčių mus, mažesnius vaikus, 
varydavo gulti. Mes tai darydavome 

i nenorom, nes mums užmigus, at
skrisdavo angelas ir atnešdavo eg
laitę. Mūsų svajonė buvo-pamatyti 
tą angelą, bet jis atskrisdavo tik ta
da, kai mes užmigdavom. Ir tik gerai 
įmigę, staiga išiz:’’sdavom triukšmą 
ir po to:

-Eikšekit, vaikui - eglaitė!
Apie dvyliktą valandą tėvas su 

visu jaunimu išeidavo į bernelių mi
šias. Ten Kastukas pagrodavo var
gonais, o paskui kartu su visais už
traukdavo žinomas Kalėdų giesmes. 
Pakildavo ir bažnyčioje nuotaika, ja 
užsikrėsdavo visas jaunimas, ir su
skambėdavo džiaugsmo kupinas 
’’Gloria in ex ©eisis!”

ATEINA NAUJA
KNYGA

Gruodžio 14 d. būrelis sydnejiškių 
ir svečių iš tolimesnių Australijos 
vietovių susirinko dailininkės. Ievos 
Kubbos namuose pasisvečiuoti. Pa
sirodo, tai nebuvo eilinis prieššven
tinis subuvimas, kaip priimta šiame 
krašte, o tai buvo džiugi ir reta pro
ga: kaip tik prieš savaitę iš spaudos 
išėjo rašytojo Vytauto Janavičiaus 
naujas veikalas - ’’Nevykėlio užra
šai”. Tai ir buvo akstinas šiam neei
liniam subuvimui. Svečių tarpe buvo 
ir pats autorius, knygos illustrator ė 
pati šeimininkė Ieva Kubbos ir kny
gos leidėjas dailininkas Henrikas 
Šalkauskas. Pasivaišinus H. Šal
kauskas atidengė ir priežastį, dėl ko 
čia visi buvo paprašyti atvykti. Ta 
proga V. Kazokas susirinkusiems 
pasakė trumpą žodį pristatydamas 
pačią knygą, autorių, iliustratorę ir 
leidėją, pasveikindamas šios knygos 
gimdytojus ir pasidžiaugdamas, kad 
praturtėjome nauju pasauliu, nauju 
meno kūriniu. Visi dalyviai, kurių 
buvo gerokai virš dvidešimties, įsi
gijo po knygą su autoriaus įrašais.

Tenka pasidžiaugti, kad autorius 
V. Janavičius, trylika metų tylėjęs, 
vėl išleido naują veikalą, kuris, rei
kia spėti, bus vienas tarp pirmau
jančių.mūsų išeivijos literatūrinėje 
kūryboje. 1962 m. jo pirmoji knyga 
’’Pakeliui į Atėnus”, buvo pripažinta

Henrikas Nagys

didžioji naktis
Kai Jis pravėrė pirmą kartą kūdikio akis — 
dangus su žvaigždėmis jose paskendo...
Ir Jis žiūrėjo: —
kaip Motinos ir Tėvo bailios rankos
Jo kūną segė kailiais, nes naktis
buvo šalta ir didelė:

joje sutilpo bokštai miegančiais varpais,
Ir augštos, trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių eiseną: 
ir žėrinti žvaigždė,* kurią kažkas ant delno 
padėjęs nešė dangumi...

... Tokia didžiulė buvo ta naktis!
Bet Vaiko akys buvo dar didesnės:
ir tokios naktys — kaip žuvis gelmėn — jose paskęsta.

kaip vienas iš geriausių išeivijoje iš
leistų kūrinių. Platesnis šios knygos 
įvertinimas ir pristatymas šiame 
laikraštyje tilps vėliau. Čia tik nori
ma priminti, kad knygą labai švariai 
atspausdino ’’Minties” spaustuvė, 
jos kaina 5 doleriai pridedant už 
persiuntimą 80 centų.

Kyga gaunama pas autorių šiuo 
adresu: V. Janavičius, 102 Old 
Prospect Rd., Went worth ville, 2145, 
arba kreiptis į leidėją: H. Šalkaus
kas, 56 Jeffrey St., Kirribilli, 2061.

* Džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ
* NAUJŲJŲ METŲ linkime visiems
* pažįstamiems ir bendradarbiams.

ir laimingų bei sveikatingų 
mūsų draugams, bičiuliams,

T. ir B. Vingiliai
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TIK POŽIŪRIAI
Rašo Kukutis

’’Genys margas, svietas - dar 
margesnis” - nusako teisybę mūsų 
liaudies priežodis. 0 šitame marga
me sviete margiausi esame mes - 
žmonės. Žinia - yra, bet nepaprastai 
sunku surasti dvi vienodos nosys 
arba dvi poros vienodai atrodančių 
akių. Tačiau, dvi vienodos nosys tų 
patį dalyką užuodžia skirtingai ir, 
tuo būdu, vienam ’’Kings Ransom 
whisky” kvepia gyvenimo eleksyru 
ir ambrozija, kitam - baisiausia, 
paties velnio išmislyta; smarve bei 
nuodais. Dvi poros vienodai atro
dančių akių į tą patį reikalą žiūri 
skirtingai ir, tuo būdu, vienos pa- 
mačiusios undinę lipa lauk iš kaktos, 
kitos - užsimerkia... Ką, tad, ir be
kalbėti apie skirtingus požiūrius, 
jeigu kiekvienas nešiojamės abso
liučiai skirtingas pirštų nuospau
das?!.

Galima daleisti, kad p. Saudargio 
’’Skirtingi Požiūriai” yra skirtingi, 
tačiau, kaip į juos bežiūrėsi, nepa- 
dintini įdomiais samprotavimais, 
vertais didesnio dėmesio. Visas 
skirtumas yra tame, kad jie yra p. 
Saudargo nuosavybė, su kurią jis 
maloniai pasidalina su ”M.P.” skai
tytojais, neprašydamas ir nepiršda- 
mas tuomi tikėti bei netikėti. Tikė
tinas yra tik tas faktas, kad p. Sau
dargo skirtingi požiūriai padarė jį 
tremtiniu - išeiviu. Kitaip jis tebe- 
tupėtų kur nors Kaune ir prisilaiky
tų tų požiūrių, kurie tenai būtini 
šiandien.

Galima, taip pat, daleisti, kad p. 
Pusdešrio ’’Tikrai skirtingi požiū
riai” yra tikrai skirtingi. Čia žodelis 
’’tikrai” taip pat vertas dėmesio! 0 
reikalas yra tame, kad skirtingi po
žiūriai ir geras sviestas yra tik tai, 
kaip pasakyta. Kuris, betgi, nesusi- 
gundome nusipirkti bei paragauti 
tikrai gero sviesto? Ir gaila, kad 
bent šiuo atveju, šis ’’tikrai geras 
sviestas”, pagal mano skirtingus 
požiūrius, atrodo rūkštokas.

Pirmiausia - jeigu prisimename 
gilų lietuvį ir patrijotą Dr. J. Šliupą, 
tai toli-gražu, kad p. Saudargą įkel- 
tum į pionierius atskirti Katalikų 
Bažnyčią nuo lietuvių tautybės. Šiuo 
atveju liekasi įdomūs tik tie sam
protavimai, kad atskirtas nuo Kata
likų Bažnyčios pasidaro nelietuvis, 
kad kokiu tai keistu būdu sumažėja 
jo lietuviška vertė? Tuo būdu - kiek 
nelietuviškas buvo Dr. Šliupas ir 
kiek nelietuviški buvo krašto giny- 
bos bei kiti aukšti ministerijų parei
gūnai, kurie į Laisvą Lietuvą žiūrėjo 
skirtingais (provoslavų!) požiūriais? 
Kokius nedateklius ir kančias ken
čiame mes Australijoje, kur valsty
bė atskirta nuo betkokios bažny
čios? Kur įžiūrimas blogis, kai tu ei
ni savo, ir kaimynas savo bažnyčion, 
o susitikę esate australai, mažų - 
mažiausia - šio krašto piliečiai? Ar 
gal lietuviškas paprotys, ypatingai 
ryškiai pasireiškiantis išeivijoje, 
pirštais nubadyti provoslavą, evan
geliką ar liuteroną yra geresnis?

Kalbant apie lietuvius kunigus 
reikia pripažinti, kad p. Saudargas 
jų įnašo į lietuvišką - tautinį gyveni
mą išeivijoje net nemėgino suma
žinti. Betgi, jeigu yra sviesto, ir 
sviesto, tai taip pat buvo - yra kuni
gų, ir kunigų! Kuris sveikai galvo
jantis lietuvis mėgintų paneigti 
Vysk. Valančiaus, kunigų Vaižganto 
ir Maironio įnašus bei nuopelnus lie

tuvių tautai! Jų požiūriai, tų laikų 
dvasioje,tikrai buvo skirtingi! Čia 
tik ir kyla mažas klausimėlis. Bū
tent, kur dingo kun. Petrauskas 
(Melbourne), savo laiku prisilaikęs 
skirtingų požiūrių, jeigu juos paly
ginti su Australijos lietuvių kunigų 
požiūriais? Kokie tikrai skirtingi 
požiūriai (ir kieno?) buvo patiekti 
patrijarchijai, kad jo staiga dingta it 
akmens vandenyje?!

Paliesdamas tautinės kalbos nau
dojimą bažnyčioje, p. Pusdešris pa
togiai užmiršo bent žodžiu prisiminti 
lenkomanijos laikotarpį. Kodėl? Ne: 
gi tai yra p. Saudargo sugalvotas is
torijos falsifikavimas? Ir, Die, susi
milk ant mūsų tautos, jeigu ne anie 
skirtingi Vaižgantiški bei Maironiški 
požiūriai! Čia taip pat prisimintinas 
prieš srovę plaukęs Kun. Strazdelis, 
kurio požiūriai į anų dienų patriar- 
chiją buvo tikrai skirtingi...

Teigimas kad sakramentai visą 
laiką buvo teikiami tautinėje kalbo
je, yra du kilometrai nuo teisybės. 
Aš drįstu tvirtinti, kad sakramentų 
teikime trimis ketvirčiais vyravo 
”In Nomine Patris” ir tik vienu ket
virtadaliu ’’Vardan Dievo Tėvo...” 
Žinia šiokia - tokia prielaida turėjo 
būti padaryta, nes kur tokiam muži
kui kaip man išmokti lotyniškai iš
pažinti, kad prarijau kilbasą - su- 
griešinau?..

Keistoki, be abejo, yra p. Saudar
go samprotavimai, kad (gal būt!) 
Vatikanas taikstosi į Bažnytinį turtą 
Lietuvoje! Negi Aukštoji Bažnytinė 
Hierarchija būtų tiek naivi, kad ti
kėtųsi gauti nors ir apipuvusį pus- 
kapeikį iš Kremliaus Valdovų? Tik
rai - p. Saudargai! Mano požiūriais, 
ką Vatikanas gali gauti iš Maskvos, 
yra tam tikra substancija (spaudoje 
vardu nevadinama), iš kurios Gogo
lio ’’Mirusių Sielų” vyriausias hero
jus mėgino išspausti auksą... Vis- 
dėlto - ką gali žinoti? Pasididžiuoti- 
nai keletą kartų mūsų spaudoje 
rašyta, kad Vatikano aukštuosius fi
nansus tvarko lietuvis - vysk. Mar- 
tinkus.

Į sentimentalistus senovės lietu
vių kultui įrašykite ir mane. Katali
kų Bažnyčion mane įrašė mano tė
vai. Mano bendradarbis užaugo Uk
rainoje be jokio kulto, nes tėvą su
šaudė už skirtingus požiūrius, moti
na - mirė badu. Sakykite kaip 
tokiam avigaliui išaiškinti, kad Die
vo Avinėlis nėra avinėlis, kad tik
ram Dievo Avinėlio pagarbinimui
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avinėlis yra visiškai nereikalingas 
sutvėrimas, kad jį ir avinėlį sutvėrė 
Dievas... Kad už evangelistų nuga
ros stovį gyvuliai ’’besides the 
point”, kad šv. Jurgio altoriuje ma
tomas slibinas yra tik legendarinės 
vaizduotės padaras, būtinas, betgi, 
šv. Jurgio šventumui pabrėžti... 
Kad perkūsargis - kapitalistų išmis
tas, nes šiuo atveju patikimesnė yra 
šv. Agotos duona... Kad šv. Merge
lės pamintas žaltys nėra tas, ką jis 
įsivaizduoja bei mato... Kad Velykų 
prisikėlime mušami būbnai nieko 
bendro neturi su Afrikos Zulusais ir 
kad švęstu vandeniu pašlakstyta 

* Sveikiname mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus KALĖDŲ
* ŠVENČIŲ proga ir linkime visiems laimingų bei sėkmingų
» NAUJŲJŲ METŲ.
* Dumčių Šeima, Adelaide
P

> Mūsų malonius prietelius, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
I* Šv. KALĖDOMIS ir linkime laimingų NAUJŲJŲ 1976-jų METŲ.
» Alytų šeima
* 
»
* KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga nuoširdžiai sveikiname mielus draugus,
* artimuosius ir pažįstamus ir linkime laimingų ir sėkmingų
» NAUJŲJŲ METŲ
* Petras ir Leonarda Velioniškiai
*
♦
* Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus mūsų
jf- . .
* draugus ir pažįstamus, linkime jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo jų
* gyvenime.»
* Dr. V. Kišonas
* Dr. Gerutis ir Žibutė Kišonai
* _
» Vytenis ir Dalia Vasariai
*
*
* Brangiems bičiuliams, pažįstamiems, ypatingai kolegoms
*
* chorvedžiams ir choristams linkime nuotaikingų Šv. KALĖDŲ ir
* šviesių bei sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ.
> C. ir S. Žukai
»

* Brangūs bičiuliai ir pažįstami iš arti ir toli: mūsų nuoširdžiausi
* v ...* šventimai sveikinimai ir linkėjimai Naujiesiems 1976-siems metams!
* B. ir M. Gailiūnai

Audra Baltijos pajūry.

ugnis yra jau tikrai šventa... ’’Hea
vens! Ir visa tai reikalinga, kad bū
tumei išganytas ir nueitumei dan
gun? Kodėl negarbinti tik Dievo?” - 
klausia jis. Be abejo jis ir numirs 
pagonis, nes mano Šv. Rašto pasa
kymai yra gana nepreciziški...

Tiek, betgi, žinau, kad Dievo Avi
nėlis, vykdydamas Tėvo Valią, mirė 
ne už Visus Šventuosius, bet už vi
sus neapykantos skleidėjus. Tiems, 
kurie jo klauso, jis sakė: - ’’Mylėkite 
savo priešus!” ir savo mirties valan
doje nešaukė nei dangaus, nei tautos 
keršto savo neprieteliams.

Mielam bičiuliui, buvusiam Vilniaus Prekybos Mokyklos direktoriui 
ALOYZUI PALIULIUI

mirus, jo žmoną Česę, dukterį Jūratę ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai
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Aš, kaip jūs gerai žinote, neturiu 
nei fantazijas, nei iškalbos. Todėl bi
jau, kad nepajėgsiu kaip reikiant at
pasakoti tai, kas dėjosi tą. naktį. O 
šiandie jau net ne viską tiksliai atsi
menu. Pasiliko vien tik įspūdis to ne
išmatuojamo laukimo, kuris mane 
kankino visą gyvenimą iki anai nak
čiai, ir nuostaba tuo, kas tada įvyko.

Kaip visa tai įvyko, dar ir šiandie 
nesuvokiu ir mano prasta galva ne
apima. Tai buvo kažkas dangiško, 
kaip sako žmonės. Apie dangų aš ne
daug nusimanau, ir mano prisimini
mai nėra iš maloniųjų. Atsimenu ge
rai, kartą, — tai buvo tarp laukimo 
ir anų nuostabių įvykių, — rodos rug
pjūčio mėnesyje, — gindamasis nuo 
sparvų, pakėliau snukį į viršų, ir bai
si saulė apakino mane. Nusigandau 
ir daugiau nebežvelgiau į saulę. Su 
dangum nebuvau geruoju ir todėl dar 
labiau įsmeigiau akis į žemę.

Bet užtat apie žemę, tai aš nusima
nau gerai. Nuo pat tų laikų, kada ma
no pėdų padai buvo tokie minkšti, 
kaip' piemenų gaminamų sūrių oda, 
mačiau, kaip kietos ir erškėčiuotos 
dirvos atsiverdavo po mano traukia
mu arklu užpakalyje manęs. Žemė, 
kaip tik atversta, netgi žiemos metu, 
yra tokia šilta ir kvepianti! Kažkodėl, 
bet žingsniuodamas ilgose simetriško
se vagose ir matydamas, kaip saulė 
žaidžia vagų raukšlėse, lyg jūros ban
gose, pamažu įsitikinau, kad ir žemė 
yra paslaptingas lopšys: mano arklas, 
netgi iš po pačių nederlingiausių že
mės gabalų, išversdavo pelių lizdus, 
vikšrų virtines, besnaudžiančių srai
gių kiautus bei raudonų ir riebių slie
kų virves, — ištisą tylią ir puikią gy
vūniją, kurią mano akys stebėjo su 
pagarba ir nuostaba.

Po jungu mano sprando raukšlės 
pasidarė kietos kaip kaulas: nagos 
suskilo ir suskirdo, beklampojant po 
erškėčius ir Judėjos uolas. Metams 
bėgant, pasidariau senas ir tylus jau
tis, visai nepanašus į riebius ir iš
kilmingus Vakarų Europos jaučius. 
Mano draugas asilas bent tuo gali pa
sididžiuoti, kad vienas jo, nežinau ku
rios kartos, senelis, pajodino kažkokį 
Izraelio Karalių, o viena pasenusi šei
mos uošvė buvusi Viešpaties parink
ta klaidingiems pranašams sugėdinti, 
jau nekalbant apie poetus, kurie ben
drai mėgsta garbinti asilus.

TAI BUVO NAKTIS
PASAKOJA BETLIEJAUS TVARTELIO JAUTIS

Tačiau Viešpats mylėjo ir mane. 
Kritikai .kurie skaito Evangelijas pro 
padidinamąjį stiklą ir kurie primanę 
suskaldytų į ketvirtojus net ir paties 
Kūdikėlio Jėzaus plaukus, tvirtina, 
kad tą naktį manęs ir asilo ten ne
buvo ... Kaip galima taip įžeisti, jei 
jau ne mane, tai bent asilą, kurį juk 
Juozapas atsisabeno net iš Nazareto 
ir apgyvendino Tvartelyje. Ašgi ten 
jau tada ramiai snaudžiau ir atrajo
jau, kai jie visi įsikraustė. Dailininkai 
ir poetai, kurie esmėje nori mums tik 
gero, nes mes esame vargšai bedaliai, 
kaip ir jie, sako, kad Evangelistai 
per greitumą galėjo mūsų ir nepaste
bėti. O, be to, jie stengėsi kuo trum
piausiais žodžiais aną įvykį aprašyti. 
Pagaliau, kas iš žmonių galėjo at
kreipti dėmesį į nutrintais šonais asi
lą arba kampe snaudžiantį jautį, ka
da tenai aplink ėdžias susigrūdo pie
menys ir juos atsekusios kvailos avys. 
Jos, atstatę ausis, žiūrėjo savo stikli
nėmis akimis į ėdžias ir tikriausiai 
nieko nesuprato, laukdamas, ką da
rys kitos. Laimė dar, kad neužbliovė 
kuri iš jų. O tai būtų buvęs avių kon
certas. Kūdikėliui Jėzui! Matyt, jos 

Romas Viesulas — Kristaus Gimimas (litografija)

ten labai jaudinosi ir nemokėjo man
dagiai užsilaikyti, nes paskui, visiems 
išsiskirsčius, Juozapas, pasidaręs iš 
šiaudų šluotą, turėjo iššluoti Tvartelį.

Tačiau, jei norite žinoti visą tiesą, 
tai tas manęs nepastebėjimas kaip 
tik išėjo man į naudą. Susigūžęs tvar
telio kamputyje, niekam po kojų ne
sipainiodamas, galėjau matyti ste
buklą.

Staiga, nežinau iš kur, atsirado 
ėdžiose ant šiaudų Kūdikis. Jo Moti- 
n?. jį bučiavo ir vystė. Nemačiau jos 
veido, nes buvo nuo manęs nusisuku
si. Nemačiau nė Kūdikio veidelio. At
rodė, jei Jis į mane pažvelgtų, tai iš 
džiaugsmo suarčiau viso pasaulio dir
vas.

Betgi paskui Jis į mane pažvelgė. 
Nedrįsau nė sujudėti. Buvo taip pa
prasta ir gera, tartum Jis būtų vi
suomet mane matęs. Supratau, kad 
kažkokia žagrė, visai skirtinga nuo 
manosios, atvertė ne žemės, o dan
gaus vagą ir tuo momentu gimė tas, 
kuris nepaniekino mano alsavimo. 
Pastebėjau, kad Jam malonus mano 
kvapas, ir ėmiau pūsti iš visų savo 
galingų plaučių taip, kad net šnervės 

kilnojosi ir garai kamuoliais kilo 
aukštyn.

Niekas man neišmuš iš galvos to 
įsitikinimo, kad tasai Kūdikis gimė 
ne tik angelams linksminti ir žmo
nėms atpirkti. Atleiskite, jei aš čia, 
jūsų manymu, galbūt nepagarbiai iš- 
sireikšiu, bet aš esu įsitikinęs, kad Ji
sai gimė ir dėl mūsų vargšų gyvulė
lių. Ne tai, kad Jisai būtų atėjęs į šį 
pasaulį mūsų atpirkti; jūs gi žinote 
apie mus, gyvulius daug sunkių da
lykų, taip vadinamų filcsofiškų, ko 
net mes patys apie save nežinome, ir 
žinote, kad mūsų gyvulių nuodėmės 
yra kitos rūšies negu jūsų. Bet ne 
apie tai aš noriu kalbėti. Norėjau tik 
pasakyti, kad tą naktį, nors žmonės 

manęs ir nepastebėjo, aš jaučiausi su
rištas su jais kažkokiais ryšiais. O 
tai buvo berfSras džiaugsmas, kuris 
pripildė visų mūsų širdis.

Po mano padais, prašau tikėti (ta
čiau, jei ir netikėsite, man tas ne
svarbu), tą naktį jaučiau, kaip ėmė 
judėti akmenys, kvėpuoti medžių šak
nys, lakstyti, lyg galvų netekusios, 
raitytis iš džiaugsmo sliekai ir ra
šyti ant aslos sidabirnius raštus be- 
šliaužioją sraigės. Niekas, žinoma, to 
nepastebėjo, bet aš tą visą jaučiau ir, 
prisipažįstu, jei ten nebūtų buvę Kū
dikio, būčiau pradėjęs bijotis. Su
praskite mane gerai: atrodė, tartum 
visa žemė verda po mano kojomis. 
Istorikai pamiršo, bet aš, kuris tuos 
dalykus geriau už juos suprantu, tą 
metą apskaičiau, kad kviečiai užaugo 
ir nunoko daug anksčiau negu kitais 
metais. Aš jus užtikrinu, kad jie au
go ir brendo tiesiog šuoliais.

Dabar man atrodo, kad vėl viskas 
yra kaip seniau. Angelai sugrįžo į 
dangų, piemenys į savo ganyklas, Ry
tų Išminčiai į savo kraštus, tasai Kū
dikis, tarsi sėkla buvo pakištas po 
kapo velėna. Paskui Jis prisikėlė: taip 
man pasakojo asilas, grįžęs su savo 
šeimininku iš Jeruzalės. Pasaulis pa
mažu užvertė dangaus vagą, o anos 
nakties džiaugsmas liko tik piešiniuo
se, ne gyvenime. Argi nepastebėjote, 
kad Fra Angelico ir mane apvilko 
nauju kailiu, visai nepanašiu į mano 
nuosavąjį.

Betgi aną naktį dangaus vaga tarp 
žvaigždžių neatsivertė veltui. Tai 
jums tikrina senas, patyręs jautis, 
kuris pažįsta žemę. Jūs laikas nuo 
laiko pajusite, kad Kūdikis pareika
laus iš jūsų naujai atgimti. Betlie
jaus tvartelio jau nebėra. Mes gyvu
liai atlikome savo paskirtį. Dabar 
vienintelė prakartėlė—tai jūsų širdis.

J. sav.

Varijacija muzikoje
Ankstyvieji kompozitoriai ėjo į 

plynus laukus. Nežinomoj dar atei
tyje, neaiškiai dar, lyg nuojautoj, 
formavosi būsimos pirmosios simfo
nijos, sonatos, simfoninės poemos. 
Busimieji architektai muzikoje ne
atspėjamus dar skambesius išgaus, 
atras nuostabiausias formas muzi
koje. Pildysis gaidų lapai įmantriau
siais ženklais. Busimieji klasikai: 
Haydnas, Mozartas, Beethovenas, 
sukūrę naujus pasaulius muzikoje. 
Romantikai - Schubertas, Schuma- 
nas, Weberis, Brahm.sas.

Ankstyvieji kompozitoriai, ieško
dami įvairumo muzikoje, rado, kad 
natūralus būdas praplėsti šokio me
lodiją yra kartojant, įnešant lengvus 
pakeitimus. Paprastas nesudėtingas 
šokio motyvas siūlėsi keičiamas - 
With some touches of fresh interest. 
Radosi varijacijos forma muzikoje, 
vėliau labai populiari technika kei
čiant, įvairinant pasirinktą temą. 
Pradžioj 18 šimt. varijacijos įsilei
džiamos tik šiek tiek dekoruojant 
melodiją, neliečiant ritmo ir harmo
nijos. Klasiškoj formoj varijacijos 
randasi ritme ir harmonijoj, bet te
ma, vedanti melodija vistiek lieka 
aiškiai atpažįstama. Regerio varija
cijos, vėl, yra fantazijos, stimuliuo
jančios vienu ar kitu būdu pagrindi
nę temą.

Beethovenas ir Brahmsas ypatin
gai išplėtojo varijacijos formą.

Kūręs tik savo vidinio impulso 
vedamas, Beethovenas taikė sau 
aukščiausius reikalavimus, buvo 
pilnas savikritikos, tačiau savo uni
kalumu neabejojo. Kviečiamas prin
co Lichovskii, savo didelio gerbėjo, 
duoti koncertą jo svečiams, prancū
zų armijos kariškiams, parašęs: ’’per 
atsitiktinumą, paveldėjimo keliu, 
Prince, esi kuo esi, ir aš - savo paties 
pastanga tik (by my own hand 
alone), esu kuo esu - tūkstančiai bus 
princų ateityje, tūkstančiai jų buvo, 
bet tik vienas yra, tik vienas Beet- 
hovenas."

Kai Vienos kompozitorius ir mu
zikos rinkinių leidėjas Anton Dia- 
belli 1820 m. išsiuntinėjo visiems iš
kilesniems to meto kompozitoriams 
kvietimus prisidėti prie kolektyvaus 
rinkinio - parašyti po varijaciją jo 
paties nesudėtingai kompozicijai - 
išdidus Bethovenas atsisakė. Atsi
sakė prisidėti prie kolektyvaus rin
kinio turėjusio reprezentuoti įvai
rius rašybos stilius muzikoje, tačiau 
pasisiūlė parašyti septynias ar aš- 
tuonias varijacijas minėta tema, bet 
kaip visai atskirą darbą. Rezultate - 
idėjomis turtingas Beethovenas pa
rašė net 33 varijacijas, dabar labai 
populiarias koncertų salėse 33 Va
riations on a Waltz by Diabelli, Op. 
120. Vėliau pasirodęs rinkinys pa
vadintas Vaterlaendischer Kuenst- 
lerverein, dviejų tomų, pirmame -
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Mieli skautų tėveliai, rėmėjai, bičiuliai, sesės ir broliai skautai!
Sveikinu jus visus su Šv. KALĖDŲ šventėmis ir ateinančiais 

NAUJAISIAIS METAIS. Tegu ta Betlejaus žvaigždė, kuri atnešė 
žmonijai džiaugsmo, ramybės ir meilės, pripildo jūsų širdis su meile ir 
pasišventimu dirbti lietuviškosios skautybės gerovei.

Budėkime!
v.s. A. Jakštas

Rajono Vadas

Sydnejaus Lietuvių Choras ’’Daina” šv. KALĖDŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname ilgamečius rėmėjus ir Sydnejaus visuomenę, mus parėmus 
mūsų veikloje.

•Linkime tyro džiaugsmo švenčių proga ir laimingų 1976-jų metų.
Choras’’DAINA”

Brangius ramovėnus, visus ginklo brolius, bičiulius ir rėmėjus 
Sydnejuje,Australijoje ir užjūriuose sveikiname su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ- METŲ visiems ir mūsų brangiai 
Tėvynei. L.K.V. S-gos ’’Ramovės”

Sydney Skyrius

Beethoveno 33 Varijacijos, antrame 
50-ties kitų kompozitorių (po viena 
varijaciją): Schuberto, Weberio, 
Liszto (vienuolikos metų amžiaus!), 
kunigaikščio Rudolfo (istorijoj mini
mas kaip mėgiamiausias Beethove
no mokinys), Mozarto sūnaus ir 

daugelio kitų.
Ir šių dienų kompozitoriai mėgsta 

pasirinkti gerai žinomas, populiarias 
melodijas, net liaudies dainas, įneš
dami į jas varijacijų.

ALDONA VEŠČIŪNAITĖ
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SUSIPAŽINIMUI:

ALGIS BUTAVIČIUS
*
* Vietoj kalėdinių atviručių
* Šventiškos šv. KALĖDŲ nuotaikos ir džiaugsmingų NAUJŲJŲ METŲ
* visiems savo bičiuliams, draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai linki

Gimęs Liet ..voje, Algis Butavičius 
jau . nuo 19i9 .nei ų gyvena C:m- 
berrojc, kur užaugo ir subrendo pa
sirinkdamas nelengvų, profesiją kai- 
p>> įvairu r< zisierius \nesame Aus- 
Liadijos gv \ ei.itue;

Butavičius pirmų karu, patraukė 
viešumos dėmesį 1969 m uis, kada 
Vietnamo i-mm įkaRŠlyj, kuriame 
Australija dalyvavo kaip sąjungi
ninkė su JAV, jisai Canberroje ir 
Sydnejuje pastatė veikalų ”Viet- 
rock”. Nors objektyviai žiūrint šis 
pastatymas nieko naujo apie Viet
namo karų neiškėlė, sukeldamas 
tiktai nuotaikų prieš karo žiauru
mus, jo pastatymas sukėlė susido
mėjimo ir Algį Butavičių malėme 
visoje Australijoje per televizijų ir 
skaitėme apie jį laikraščiuose.

Šiais metais Butavičius gavo pa
skyrimų kaipo Drama Fellow Grif
fith Universitete, Brisbaneje. Prieš 
išvažiuojant jam į Brisbane man te
ko su juo pasikalbėti.

K. — Algi, ar galėtum atsiminti 
savo svarbiausius pastatymus nuo 
’’Vietrock” laikų?

B. — Čia tai gana ilgas laikotarpis 
ir nelengva viską atsiminti, ir iš tik
rųjų gal lengviau pasakoti apie šio 
laikotarpio bendrus bruožus, kurie 
pasidalina į keletą dalių. Pirmiausia 
tai yra pastatymas grynai europie
tiško stiliaus vaidinimų, kaip, pa
vyzdžiui, Šekspyro ’’Troilus ir Cres- 
sida” Sydnejuje, ’’Marat Sade” Ho- 
b>rte, rusų rašytojo Evgeny 
Schwarz veikalą ’’Dragon” Rock- 
hamptone. Taip pat operas ”Cava- 
leria Rusticana” ir ”1 Pagliaci” Mel
bourne.

K. — Palyginant su kitais režisie
riais ir teatro grupėm, kurie kon
centruojasi ant populiarių ar garsių 
repertuarų, aš esu pastebėjęs tavo 
pastatymuose gal būt nevisai politi
nę, bet neabejotinai moralinę kryp
tį?

B. — Teisybė. Išskyrus operas, 
daugumas šių vaidinimų kritikuoja 
valdininkų ir valdžios ištvirkimą, 
kiti nusistatę prieš karą.

K. — Aš atsimenu vieną vaidini
mą, kurį repetuodavai Canberros 
Lietuvių Klube ir kuris buvo nusi
statęs prieš mirties bausmės įstaty
mą...

B. — Tai vadinosi ’’Binhday Par- * 
ty”. Šis veikalas yra įdomus, nes aš * 
su savo teatro grupe sukūrėme jį iš * 
kai kurių faktų grynai per repetici- * 
jas. *

Antra dalis mano ligišiolinės kar- * 
jeros tai buvo susidomėjimas Aus- * 
tralijos aboriginals ir Naujos Gvine* * 
jos vietiniais gyventojais. 1970 me-* 
tais Canberroje pirmą kartą pašau-* 
lyie aš paruošiau tris Naujos Gvine- * 
jos vaidinimus. Tais pačiais metais * 
juos vėl pastačiau Sydnejuje. Jie * 
vadinosi Cargo Cult, Manki Mąstą * 
ir. Ungrateful Daughter. Vėliau teko * 
pastatyti Unexpected Hawk, Alive * 
ir They Never Return. *

K. y- Nors kai kurie iš jų buvo* 
apie jų pačių mitus, kiti buvo net * 
aistringai nusistatę prieš australus * 
kaipo kolonialistus. Aš net saldžiai * 
nusišypsojau prisimindamas *
panašius lietuvių pastatymus, nu- * 
kreiptus prieš rusus. Ar buvo kokių * 
atgarsių iš australų pusės? *

B. — Į premjerą Canberroje atėjo * 
veikalų autoriai John Waiko, Arthur * 
Jawondimbari ir Leo Hannet, aka- * 
demikai iš Australijos Nacionalinio * 
Universiteto kuris turi didele sekei- * 
ją Naujos Gvinėjos studijom, ir taip * 
pat augštų Australijos valdžios pa- * 
reigūnų. Paskutiniuosius tai tokia * 
smarki jų administracijos kritika * 
suvaržė. *

K. — Bet šiais laikais, kada Nauja * 
Gvinėja jau gayo savo nepriklauso- * 
mybę, tu tapęs savos rūšies prana- * 
su! *

B. — Pranašu gždbūt ne, bet įdo
mu, kad šiais metais pravažiuodama 
pro Canberra garsi amerikone ant
ropologė Margaret Mead man pa
skambino ir pakvietė porai valandų 
su ja pasikalbėti.

K. — Ar atsirastų proga pastatyti 
Australijos aboriginų veikalų?

B. — Aboriginų nėra tiek daug kai 
Naujųjų Gviniečių. Vienu laiku aš 
važiavau į Northern Territory pa
dėti suorganizuoti dramos festivalį. 
Radau progą nueiti į aboriginų re
zervacijas ir su jais bandyti sukurti 
vakarietiško stiliaus teatrą. Tai 
buvo mano pirmas sąlytis su abori
ginals jų pačių aplinkoje.

K. — Šalia aboriginų ir Naujų 
Gviniečių tu taip pat domėjaisi in- 
donezais ir 1971 metais pastatei 
Canberroje vieną indonezų veikalą, 
kuris man labai patiko.

B. — Tas vaidinimas buvo taip pat 
pirmą kartą pastatytas Indonezijos 
užsienyje ir svetima kalba.Veikalo 
autorius yra Arafin C. Nuir ir vadi
nasi Kapai Kapai. Išverčiant tiesio
giniai tai vadinasi ’’Sparnų plasnoji
mas”, bet vertėjas į anglų kalbą pa
galvodamas, kad toks pavadinimas 
nepritrauks žiūrovų, pakeitė į 
Moths (Kandys).

K. — Ar tas buvo po tavo susitiki
mo su aboriginals?

Rež. A. Butavičius

* 
* 

Brangius savo bičiulius, draugus, pažįstamus sveikinu su *
ŠVENTOMIS KALĖDOMIS ir linkiu visiems gražiausių ir * 
laimingiausių NAUJŲJŲ METŲ. *

Antanas Laukaitis *
. * 

------------------------------------------------------------ ----------- ------------------------------------ . * 
*

Savo ir šeimos vardu nuoširdžiai sveikinu visus bičiulius ir pažįstamus * 
su KALĖDŲ šventėmis ir 1976-siais NAUJAIS METAIS. *

Mykolas Nakutis *
» 

- ------ ' ~ “ • * 
»

Nuotaingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų bei produktingų NAUJŲJŲ * 
METŲ linkiu visiems savo draugams, bičiuliams, bendradarbiams ir * 
pažįstamiems! *

Mykolas Petronis

Mano nuoširdžiausi sveikinimai KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir 
gražiausi linkėjimai NAUJUOSE METUOSE visiems brangiems 
draugams, bičiuliams ir pažįstamiems iš arti ir toli.

Paulius Rūtenis

NAUJŲJŲ. 1976 metų proga mieliems bičiuliams ir pažįstamiems 
visokeriopos sėkmės nuoširdžiai linki

Vaclovas Šliogeris

* Bučinskų šeima* ______ _________________________ ____
*
* Linksmų Šv. KALĖDŲ bei malonių 1976-jų METŲ linkime giminėm ir
» draugam.
* Dalia, Algis, Vilija, Arūnas ir
* Jolita Burneikiai
* ____ __________ ____________________ ____________ _________________ ______
*
* Nuotaikingų KALĖDŲ švenčių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo
* mieliems draugams, bičiuliams ir artimiesiems linki
*
* Z. ir Vac. Čilvinai
*

B. — Taip. Bet po to vėl buvau 
grįžęs į Northern Territory ir 
Queensland ir dar dirbau su jais. 
Aboriginal man įdomūs dėl to, kad 
jų mitologiją kai kuriais atvejais pa
naši į senovės graikų, ir aš norėjau 
išbandyti, ar negalima būtų pasta
tyti su aboriginals aktoriais senovės 
graikų dramų. Naudoti netik abori- 
ginus aktorius, bet jų šokius ir dai
nas. Deja, tokiam užsimojimui rei
kėtų finansinės paramos iš valdiškų 
įstaigų ir ligi šiol man dar nepasise
kė jų įtikinti.

K. — Ar žinai kokį nors specifinį 
graikų veikalą, kuris aboriginams 
tiktų?

B. — Karalius Oedipus. Oedipo 
Kompleksas yra labai stiprus abori
ginų bendruomenėje, ir dėl to jiem 
turėtų būti gana lengva suprasti 
Karalius Oedipus veikalą. Daugu
mai vakariečių, nebent jeigu jie šį 
veikalą išstudijavę, Oedipus Komp
leksas mažai turi reikšmės jų gyve
nime ir jie negali to gerai išreikšti 
dramoje.

K. — Bet kaip jau ankščiau minė
jau aš esu pastebėjęs, kad tavo pa
statymai turi stiprų politinį moty
vą...

B. — Korupciją!
K. — Gerai, prieš korupciją. Ar 

tau būtų įmanoma įvesti savus nusi
statymus į šiuos graikų - aboriginų 
veikalus.

B. - Nu matai, visas graikų teat

*

ras buvo didaktinis. Pagrindinis 
tikslas to teatro tai buvo išmokinti 
liaudį. Aboriginų coroborees taip 
pat didaktinės, ir aš manau, kad vi
sas teatras yra didaktinis, išlavi
nantis ir propogandinis. Kaip kas tai 
yra pasakęs, visas teatras yra poli
tinis.

Bet žinai, viskas tas buvo mano 
ankstyvesnių laiku. Dabar aš nesu 
tikras, ar tik politika teatre yra pa
kankama. Galbūt, ir žiūrovams ir 
režisieriams nusibosta. Galbūt, rei
kalinga ne tik politikos, bet ir asme
niškos tragedijos.

K. — Ar tu numatai galimybę pa
statyti dramą su aboriginals?

B. — Prieš porą metų buvau pa
teikęs šį pasiūlymą Australijos val
džiai, bet tada jokio susidomėjimo 
šiuo reikalu nebuvo. Dabar susido
mėjimo daugiau yra, ir aš dar kartą 
bandysiu.

Praktiškai paėmus pirmiausia 
man reikėtų pastatyti vaidinimą su 
grupe aboriginų ir važinėti po jų ko
lonijas, stebėti aboriginų reakciją į 
tokį vaidinimą, jį truputį tinkamai iš 
dirbti ir paskui pastatyti eurppietiš- 
kiems žiūrovams.

K. — Gal dabar eisim pirmyn. Tu 
po to važiavai į Papua Naują Gvinė
ją. Ar bandei pastayti veikalą su 
vietiniais gyventojais?

B. — Ne. Tada manęs aprašė pa
statyti, bet būti tiktai patarėju jų 
pačių pastatymams. Padėdavau re
žisieriams, aktoriams, techniškai... 
ir bendrai prisidėjau prie Papua 
Naujos Gvinėjos dramos festivalio
paruošimo.

K. — Tuose veikaluose kuriuos tu 
pats statei Canberroje tai bent pusė 
iš jų buvo nusistatę prieš baltų ko- 
lonialzmą. Kokia buvo tematika tų, 
kuriuos padėjai statyti Naujoj Gvi
nėjoj.

B. — Tematika buvo skirtinga. 
Reikia atsiminti, kad visuose ku
riančiuose kraštuose vaidinimai bū
na labai politiniai. Po to, kada poli
tinės problemos nurimsta, tada 
kreipia dėmesį į mitologiją. Po mi
tologijos ateina sociologinės proble
mos. Man būnant Papua Naujoj 
Gvinėjoj jokių vaidinimų apie kolo
nializmą nebuvo. Bet buvo daug apie 
mitologiją, ir paskui pradėjo socio
logines temas. Pavyzdžiui, tokie,

Nukelta į psl. 10

Mūsų Pastogė Nr. 50-52, 1975.12.22, psl. 6

6



ŽVIGSNIS Į PRAĖJUSIUS METUS

Kiekvieni metai savaip turtingi 
įvykiais - laimėjimais ir nuosmu
kiais, tik vienais metais jų yra dau
giau ir ryškesni, kitais mažiau 
reikšmingi.

Praėjusieji metai bent lietuviams 
didelių staigmenų nedavė, o tačiau 
yr kuo ir pasidžiaugti, ir ko gailėtis.

Pirmiausia praėjusieji metai pra
bėgo Valančiaus ir Čiurlionio šimti
nės sukakties ženkle: Valančiaus 
šimtinė nuo jo mirties, ir Čiurlionio 
šimtinė nuo jo gimimo. Buvo anks
čiau praktikuota, minint didžiąsias 
sukaktis atžymėti ištisus metus su
kaktuviniais metais. Tokie buvo sa
vo laiku Donelaičio metai, Maironio 
metai ir t.t. Nors praėjusieji metai ir 
nebuvo oficialiai paskelbti Valan
čiaus ir Čiulionio metais, vis tik 
spontaniškai, be oficialios etiketės 
jie ir buvo tikra prasme tų didžiųjų 
lietuvių sukaktuviniais metais. Va
lančius, tiesa, buvo nutylėtas oku
puotoje Lietuvoje, bet užsienio lie
tuviai gana plačiai ir reikšmingai tą 
didįjį Lietuvos kultūrintoją ir kovo
toją paminėjo. Čiurlionis buvo lygiai 
keliamas ir minimas abiejose pusė
se.

Antras reikšmingas šių metų įvy
kis - pasirengimas ir suorganizavi
mas Trečiojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso Pietų Amerikoje. 
Tai ypatingai svarbus įvykis išeivi
jos gyvenime, nes jaunimo sąskry
džiai liudija jo tautinį sąmoningumą, 
o tuo pačiu ir tautinį tęstinumą už
sienio lietuvių veikloje ir ypač kovo
je prieš lietuvių tautos pavergimą ir 
Lietuvos okupaciją. -Tegu šis kon
gresas vyksta šių metų ir ateinan
čiųjų sąvartoje, vis tik visa ruoša 
vyko šiais metais. Ir nors Kongresas 
vyksta Pietų Amerikoje, kas sudaro 
didelių susisiekimo nepatogumų ir 
pakelia kaštus, iš Australijos išvyko 
bene didžiausias jaunimo atstovų 
kontingentas palyginus su praėju
siais kongresais. Aiškiai, mūsų jau
nimas tuo parodė savo tautinį su
brendimą ir apsisprendimą.

Tai pozityvioji pusė. Atsirado pe
reitais metais ir tamsių šešėlių mūsų 
bendruomenėje. Vadovaudamiesi 
įtarinėjimais kai kurie asmenys 
Amerikoje pradėjo skaldyti Lietu
vių Bendruomenę ir tuo pačiu stab
dyti veiklą ir užsimotus darbus. 
Apie tuos pavojus dar būdamas me
tų pradžioje PL B-nės pirm. p. Nai
nys užsiminė Australijoje, tačiau 
laikas nesklandumų neišlygino, o 
greičiau pagilino atsivėrusius ply
šius.

Gyvenimas Australijos lietuvių 
tarpe pereitais metais praėjo gana

lygiai, galima sakyti .savotiško 
snaudulio nuotaikoje. Išskyrus poli
tinį aktyvumą kovoje su federaline 
valdžia prieš Whitlamo įteisinimą 
Baltijos kraštų Sov. Sąjungai, ryš
kesnių atsiekimų visuomeninėje ar 
kultūrinėje dirvoje taip ir akivaiz
džiai nesimato. Tačiau politikoje 
veikla buvo išvystyta gana reikš
minga. Tasmanijoje pilnai įsipilieti- 
no ir stipriai užsirekomendavo ten 
pabaltiečių suorganizuotas sąjūdis 
H.E.L.L.P. (Help Estonian, Latvian 
& Lithuanian People), panašiai di
delio aktyvumo parodė ir Sydnejuje 
Komitetas Lietuvos Bylai, kuris nuo 
birželio mėn. pradėjo leisti prie Mū
sų Pastogės informacinį anglų kalba 
biuletenį ’’Baltic Herald”, leidžiamą 
kas mėnesį. Šios veiklos ir kovos re
zultatas, kad opozicija (liberalų ir 
krašto partijų koalicija) buvo įtikin
ta tokio pripažinimo abasurdiškumu 
ir prižadėjo grįžus į valdžią, tą pri
pažinimą atšaukti. ’’Baltic Herald” 
buvo leidžiamas virš 7000 tiražu, 
kuris apaštalavo Australijos politikų 
ir kultūrininkų sluogniuose. Gal nie
kad Baltijos kraštai taip nebuvo 
plačiai komentuojami Australijos 
spaudoje, kaip pereitais metais.

Bendruomeninėje veikloje išskir
tinų dalykų perdaug nesimatė. 
Greičiausia dėl to, kad bent didžio
siose kolonijose bendruomenės 
reikšmė atsidūrė sėkmingai vei
kiančių klubų šešėlyje. Bene reikš
mingiausias įvykis buvo metų vidu
ry lietuvių akademikų suvažiavimas 
Melbourne. Gal šio suvažiavimo pa
dariniai revoliucijos ir nesukėlė, bet 
padarytas labai svarbus žingsnis, 
kuris ateity gal ir turės lemiamos 
svarbos. Antras reikšmingas įvykis 
- Australijos Liet. Katalikų Federa
cijos jubiliejinis suvažiavimas, ta
čiau apie jį kalbėti šiuo metu dar 
peranksti.

Gal liūdniausias pereitų metų 
faktas, kad labai sparčiai pradėjo 
retėti mūsų veikėjų veteranų eilės: 
beveik nebuvo savaitės, kad kur 
nors nebūtų iš gyvųjų pasitraukę 
koks nors aktyvus lietuvis, palikda
mas lietuvių bendruomenėje neuž
taisomą spragą. Iš pačių stambiųjų 
pažymėtini - Antanas Baužė, Anta
nas Maželis, Jonas Pyragius, Povi
las Alekna. Deja, tokiu pagreitintu 
tempu skinamų mūsų veteranų gali
ma tikėtis ir ateity, nes reikia atsi
minti, kad suvažiavome į Australiją 
beveik visi vienodo amžiaus, o po 
dvidešimt penkerių metų visi jau 
yra pasiekę kritiško amžiaus ribą.

Brangius mūsų draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname su 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime visiems gražiausių ir laimingiausių 

NAUJŲJŲ METŲ
Bronislava, Marija ir Raimondas 

Baltramijūnai

Nuotaikingų KALĖDŲ Švenčių ir sėkmingų NAUJŲJŲ METŲ 
visiems draugams ir'pažįstamiems linki

Balys, Valentina, Laima ir Rita 
Barkai

Brangius draugus, bičiulius, pažįstamus ir visus mielus lietuvius 
sveikiname ŠVENTŲ KALĖDŲ proga ir linkime gražių ir sėkmingų 

NAUJŲJ METŲ.
N. Žygienė, K. Butkus,

O. Gilandienė ir Dr. A. Gilandas

Brangius bičiulius, pažįstamus, sportininkus ir visus mielus draugus iš 
arti ir toli sveikiname su KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkime šviesių ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

I. ir V. Daudarai

*
** Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingą Naujų Metų visiems savo
* giminaičiams, draugams ir pažįstamiems nuoširdžiai linki
« Aldona ir Adolfas J ablonskiai
* _________________________________________________
* KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
* proga sveikiname visus mielus bičiulius, artimuosius ir pažįstamus
* nuoširdžiai linkėdami laimės, džiaugsmo ir šviesios ateities.** Elena ir Izidorius Jonaičiai
* -------------------------------------- ------------------------------ - --------------------- -
* Sveikiname visus mielus bičiulius ir pažįstamus iš arti ir toli švenčių
* proga ir linkime visiems giedrų ir sėkmingų
* NAUJŲJŲ METŲ
* G. ir V. Kazokai
* „------------------------------------------------- ;----------------------------- -----------------------------
* Šv. KALĖDŲ proga sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus
* ir nuoširdžiai linkime sėkmingų NAUJŲ 1976 METŲ. Ar
* St. ir Em. Kolakauskai
* - - - - =

* Nuoširdžiausi šventiniai sveikinimai ir NAUJŲJŲ METŲ linkėjimai
* visiems mieliems draugams, bičiuliams, pažįstamiems Australijoje ir
* Naujojoje Zelandijoje.
* Č.E. N. J. Liutikai
* -------------------------------------------------------------------- ------------------------
* Brangiems draugams, kolegoms, pažįstamiems linkime nuotaikingų
* KALĖDŲ ir sėkmingiausių NAUJŲJŲ METŲ.
* G.L. ir J. Petrauskai
* T" ----------------------------- ------------------------------------ -—----- —:------------------------------
* KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visus
* mielus mūsų bičiulius, draugus ir pažįstamus linkėdami džiaugsmo ir
* geriausios kloties.
* R. ir V. Saudargai
* .----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- --------
* Nuotaikingų KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir laimingų bei našių
* NAUJŲJŲ METŲ visiems savo bičiuliams, artimiesiems ir
* pažįstamiems linki
* Dana ir Stasys Skoruliai* _ _____________________________________________ _______
*
* Mielus draugus ir pažįstamus sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir
* linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
* Laima ir Vytenis Šliogeriai
* ______ _________________________________________ __ _____■ '* ‘ ' ——
* KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir ateinančių NAUJŲJŲ METŲ proga
* širdingai sveikiname savo mielus bičiulius ir pažįstamus siųsdami jiems
* visiems geriausius linkėjimus.
> Jadvyga ir Romualdas Venclovai
* .——-----------------------------------------------------------------—— --------------
* Mieliems draugams, bičiuliams, kolegoms ir pažįstamiems
* nuoširdžiausi šventiniai sveikinimai ir NAUJŲJŲ 1976-jų METŲ
* linkėjimai!
* J. ir A. Viliūnai
* —-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

* Visus mielus draugus, artimuosius ir pažįstamus sveikiname Šv.
♦ KALĖDŲ proga ir linkime našių bei laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
♦ Zakarų šeima
♦ —------  ----------------------------------------------------------------- —-------
* Savo draugus ir pažįstamus sveikiname KALĖDŲ švenčių proga ir
* linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.
* Jonas ir Marija Zinkai

* Atskleisdamas Musę J?a-
* stogę pagalvok, arapmo- 
« keta jos prenumerata!

PADĖKA

Išskrisdama į P.L.J. Kongresą 
norėčiau pasveikinti Brisbanės lie
tuvių b-nę ir palinkėti linksmų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų. Ta 
proga dėkoju visiems, kurie 
parėmė mane kaip jaunimo atstovę 
ir pagelbėjo moraliai ir materialiai. 
Ačiū už sudėtas aukas: Brisbanės 
Apyl. valdybai, aukojusiai 110 dol., 
mano krikšto tėvams p.p. Niciams - 
100 dol., kun. Dr. P. Bačinskui - 50 
dol., aukojusiems po 10 dol. p.p. Ra
čiūnams, Mališauskams, J. Federa- 
vičiui.

Julija Miškinytė
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TEISKITE
PASISAKYTI

Gerb. Redaktoriau,

Su įdomumu perskaičiau ’’Mūsų 
Pastogės” Nr. 48 tilpusius gražius 
atsiliepimus apie aktorių teatrologą 
Vitalį Žukauską, pavadintus ’’Vitalis 
Žukauskas Australijoje”.

Man buvo nepaprastai džiugu 
skaityti recenzentės V. Marcinko- 
nytės susižavėjimą, kaip Adelaidėje 
’’auditorija leipo juokais net prigul
dama”, kaip ’’vaizdus anekdotų per
davimas juokino publiką iki šonų 
braškėjimo, iki žandikaulių skaudė
jimo”.

Malonu buyo skaityti ir mūsų gi
lios erudicijos teatralo veterano 
Juozo Gučiaus straipsnelį ’’Satyras 
Australijoje”, kur jis besidžiaugda
mas aktoriaus V. Žukausko ’’Vieno 
žmogaus teatru” šį kuklų, nuoširdų 
aktorių įrikiuoja didžiųjų Lietuvos 
jumoro ir satyros kūrėjų eilėn.

Man teko taip pat aktorių V. Žu
kauską asmeniškai išgirsti ir pama
tyti Sydnejuje, kur jis parinkęs iš 
savo gausaus repertuaro ’’deiman- 
tukų” juokino, žavėjo ir kartu žnaibė 
savo taikliu, nuosaikiu jumoru ir sa
tyra negausiai susirinkusius žiūro
vus.

Tačiau visi recenzentai, beginda
mi aktoriaus Vitalio pasirodymus, 
apgaili mažą klausytoją skaičių kal
tindami jo gastrolių blogą organiza- * 
vimą. Adelaidėje vietinėje spaudoje * 
nebuvo jokio pranešimo apie spėk- * 
taklį. Sydnejuje nebuvo atsakingo * 
žmogaus, kuris rūpintųsi svečio pri- * 
ėmimu ir spektaklio organizavimu. * 
Žinoma, visa tai negalėjo imponuoti * 
mūsų svečio, kuris į mūsų kontinen- * 
tą atvyko ne pasipelnymo tikslais, * 
bet tik norėdamas pragiedrinti mū- ♦ 
sų kasdienišką buitį. *

Kas gi kaltas visame šiame reka- * 
le? Kiek žinau iš Vitalio Žukausko, * 
šias gastroles organizavo ar padėjo * 
organizuoti ALB Krašto Valdyba, su * 
kuria V. Žukauskas susirašinėjo ir * 
tik susitaręs jau rugsėjo mėnesį * 
pranešė, kad lapkričio pradžioje jis * 
atvyksta Australijon. Laiko, atrodo, * 
buvo ne taip jau maža, jo pasirody- * 
mų organizavimui. *

Kaip ten bebūtų, bet tokia orga- * 
nizacija ir toks atsinešimas, koks jis * 
buvo šiuo atveju, pykino svečią, jo > 
draugus ir visus, kurie lankėsi jo * 
pasirodymuose. Teisingai pastebi- » 
”M.P.”, kad po šitokio eksperimento * 
kažin ar kas nors gundysis ateityje * 
lankytis Australijoje panašiais * 
tikslais. *

Paulius Rūtenis *

Gerb. Redaktoriau,
kas nedirba, tas neklysta, - 

taip sakoma. Tačiau kartais ir turint 
gerų norų padaroma daugiau žalos, 
kaip naudos.

’’The Sydney Morning Herald” 
gruodžio 10 d. nr. tilpo The Baltic 
Council of Australia priešrinkiminis 
skelbimas, kurio turinys, deja, 
mums politiškai yra daugiau žalin
gas, kaip naudingas. Jame sakoma: 
”We supported Chifley and Calwell, 
but we cannot support Whitlam, be
cause he recognised the forcible 
imposition of undemocratic regimes 
on Estonia, Latvia and Lithuania”.

Skelbime yra dvi pagrindinės 
klaidos:

1) Ne visi baltiečiai, o turbūt tik 
mažuma palaikė anksčiau ar vėliau 
darbiečius, kiti nuo pat pradžios bu
vo iš principo už liberalus.

2) teigiant, kad baltiečiai negali 
remti Whitlamo nes jis pripažino 
prievarta pastatytus nedemokrati
nius režimus Lietuvoj, Latvijoj ir 
Estijoj. Iš tiesų esminė priežastis ta, 
kad Whitlam de jure pripažino Bal
tijos valstybių inkorporavimą į So
vietų Sąjungą. Mes nepalaikome 
Whitlamo ir protestuojame dėl to, 
kad jis be jokios priežasties ar nau

Daug džiaugsmo šv. KALĖDOSE ir laimės bei sėkmės NAUJUOSE 
METUOSE linki mieliems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems

A. Giliauskas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikinu mielus 
draugus, bičiulius ir visus lietuvius linkėdamas daug džiaugsmo ir 
visokeriopos laimės. Ypatingai linkėjimai Onutei ir Irenai.

Gediminas Antanėlis

Mieliems bičiuliams ir pažįstamiems nuotaikingų šv. KALĖDŲ ir 
laimingų NAUJŲJŲ METŲ nuoširdžiai linki

Juozas Cervin

Sveikinu visus mielus draugus ir pažįstamus iš arti ir toli su * 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS ir linkiu šviesių ir sėkmingų NAUJŲJŲ * 
METŲ. J

Nuoširdžiai dėkojame visiems, palydėjusiems mūsų mylimą sūnų ir 
brolį a.a. Vidą Čerekavičių į amžiną poilsio vietą.

Dėkojame kun. P. Daukniui už laidotuvių apeigų pravedimą. Ačiū už 
kapuose tartą atsisveikinimo žodį Geelong® Liet, b-nės pirmininkui Dr. 
S. Skapinskui, Geelongo Liet. S-gO)S pirm-kui p. J.Gailiui; 
organizacijoms: G.L. B-nės Valdybai, G. Liet. Chorui, Sporto Klubui 
’’Vyčiui” už gėles ir pareikštas užuojautas..

Širdingai ačiū visiems, kurie užpirkote šv. Mišias arba vietoje gėlių 
aukojote Tautos Fondui. Ačiū už gėles ir pareikštas mums užuojautas.

Ypatingą padėką reiškiame visiems melburniškiams, atvykusioms 
palydėti mūsų mylimo sūnaus. Taip pat dėkingi ir visiems 
geelongiškiams, taip gausiai susirinkusiems atsisveikinti su a.a. Viduku.

Nuliūdę Tėvai čerekavičiai, sesuo Dalia su šeima 
ir brolis Alfonsas

dos Australijai, norėdamas įsiteikti 
Sov. Sąjungai, pripažino de jure - 
teisinį įjungimą Baltijos valstybių į 
Sov. S-gą. Kad Baltijos valstybėms 
buvo jėga primesta nedemokratinė 
santvarka, yra antraeilis dalykas. 
Turėti savame krašte nedemokrati
nį režimą ir būti pavergtam arba 
svetimos jėgos priklausomybėje yra 
du skirtingi dalykai. Šis pareiškimas 
yra mums žalingas pirmoj eilėj dėl 
to, kad de jure inkorporacijos pripa
žinimas liko nepaminėtas. Gi mes ir 
čia, ir Lietuvoje pirmoj eilėj siekia
me Baltijos valstybių nepriklauso
mumo statuso, o vidaus santvarką 
vienokią ar kitokią nustatys gyven
tojai per laisvus rinkimus.

Vaclovas Šliogeris

*

♦

Stasys Liaksas

Gerb. Redaktoriau,
Baltic Council of Australia 

priešrinkiminis skelbimas (žiūr. 
S.M.H. gruodžio 10 d. nr.) buvo 
skaudžiai klaidinantis teigiant, kad 
’’mes nepalaikome Whitlamo dėl to, 
kad jis pripažino jėga primestus re
žimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai”. 
Yr pasaulyje eilė valstybių, turinčių 
prievarta įstatytus nedemokratinius 
režimus, bet jie vis tiek yra ar buvo 
nepriklausomi politiškai ir ekono
miškai. Baltijos valstybės, inkorpo
ruotos jėga į Sovietų Sąjungą, iš vi
so neturi jokio savo režimo, o yra 
absoliučiai kontroliuojamos
Maskvos. Tuose kraštuose ir viršū
nėse esą valdininkai net neturi ga
lios be Maskvos žinios įsileisti pa
prasčiausio turisto, nekalbant apie 
kokias valstybines funkcijas. Ir savu 
laiku Lietuva turėjo nevisai demok
ratišką vyriausybę, bet mes visi bu
vome laimingi būdami nepriklauso
mi.

E. Kolakauskas

Giedrių Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ 1976 METŲ linkiu 
visiems savo mieliems draugams, pažįstamiems ir pacientams.

Kotrina Gumeniukienė

Visiems artimiesiems ir bičiuliams arti ir toli linkiu nuotaikingų Šv. 
KALĖDŲ ir sėkmingų

NAUJŲJŲ METŲ.
Vanda Narušienė

Sveikinu visus mielus bičiulius, draugus bei pažįstamus su Šv. 
KALĖDOMIS ir linkiu laimės ir sveikatos NAUJUOSE 1976 
METUOSE

Ona Šalkauskienė

Sveikiname gimines, draugus ir artimuosius Šv. KALĖDŲ proga ir 
linkime šviesių ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ-

J. Ivinskienė
Nemira Matulic - Šliterienė

*
* Brangius draugus ir bičiulius bei pažįstamus sveikinu KALĖDŲ
* ŠVENČIŲ proga ir linkiu visiems sėkmingiausių ir laimingiausių
* NAUJŲJŲ METŲ.
* Ignas Taunys
*
* ' ' 
♦
* Sofija ir Jonas Meiliūnai sveikina visus savo bičiulius ir 
I pažįstamus su KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS. Kortelių
* vietoje skiria Mūsų Pastogei $ 10.00 ir Australijos Lietuvių Fondui
* $20.00.
*
* -----------
* Dana ir Gabrielius Žemkalniai širdingai sveikina savo bičiulius ir
* pažįstamus su KALĖDŲ šventėmis ir NAUJAISIAIS METAIS.
* Ta proga- skiria Australijos Lietuvių Fondui 10 dolerių.
*
*   -- — ----------------———- — ■■ ....—i

3^

* Savo narius, rėmėjus, bičiulius ir visus Sydnejaus lietuvius nuoširdžiai
* sveikiname
J KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
* proga linkėdami giedro džiaugsmo ir gražiausios sėkmės
* Sydnejaus Lietuvių Klubas
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SKAMBA
MELBOURNO DAINOS 
SAMBŪRIO 26-sis METINIS 

KONCERTAS.

Gražu, kada auksu žibąs kviečio 
grūdas, vasaros saulutės prinokin
tas, pilamas į svirno aruodą. Pripi
lama - jo su kaupu - tai sunkaus me
tinio darbo atpildas. Malonus, keliąs 
pasididžiavimą.

Gražu, kada metai po metų lietu
viškos dainos Melbourne aruodas 
netuštėja, bet vis pripildomas pilno
mis kraitėmis - metiniais koncertais, 
brandžių, išnokusių, širdyje išnešio
tų dainų pynėmis. Ir dainos neeili
nės, kasdieninės, bet daugumoje 
naujos, kurias išmokti reikėjo pa
švęsti daug laiko, ryžto, o svarbiau
sia jautrios ir karštos meilės, meilės 
lietuviškai dainai!

Koncertą, kaip ir anksčiau, paį
vairino ištikimas Dainos Sambūrio 
draugas ’’Klumpakojis” vadovauja
mas p. V. Strauko, savo mikliais šo
kiais.

Koncertas įvyko gruodžio 6 d. 
Melbourne Lietuvių Namų Koncer
tų salėje. Dirigavo p. Albertas Čel- 
na, pianinu pakaitomis palydėjo p.p. 
Dana Levickienė, Birutė ir Zita 
Prašmutaitės. Solo partijas daina
vo p.p. E. Čypienė, B. Staugaitienė 
ir A. Mildyvas.

Pasekime Koncerto eigą. Pirmoje 
Koncerto dalyje Sambūrio mišrus 
choras atliko 6 dainas. Choro mote
rys tautiniais rūbais pasirėdžiusios 
teikė malonų vaizdą. Dirigentas p. 
A. Čelna pradeda koncertą daina 
’’Augau aš pas tėvelį”. Po to seka 
’’Joninių daina”, ’’Darželio iškadė- 
lės”, ’’Daktaro daina”, ’’Vilniuj žydi 
liepos”.

Tautinių šokių grupė ’’Klumpako
jis”, ’’Kanapėlėmis”, ’’Gaidžiai” ir 
’’Mikitiene” žiūrovus iš garsų per
kelia į judesių pynę. Gaila, scena per 
maža, varžo šokio judesį, neduoda to 
grožio, kokį galėtų grupė duotų kokį 
norėtume ir matyti, o muzika per 
garsiakalbius neinponuoja, lyg ir 
nublukusi.

Sambūrio moterų sekstetas, pasi- 
puošiusios specialiai koncertui skir
tomis sukniomis, pianinu palydint p. 
Zitai Prašmutaitei, padainavo ’’Lau
kuos”, ’’Spindulys” ir Prie šaltinio”. 
Jų dainavimas jautrus, mielas, kaip 
ir pačios moterys^ mielos!

Antroje koncerto dalyje išsiri
kiavo vyrų choras: ”Į kovą” ir ’’Sap
nų Pilis”. Vyrai traukia gerai, bet 
atskirose vietose jautėsi lyg ir diso
nanso. O gal aš jau pamiršau senai 
dainuotų dainų sąskambį?

’’Klumpakojui” tas pat vargas su 
scena ir garsiakalbių muzika. Maža 
erdvės, neimponuojanti muzika.

Moterų sekstetas, vėl įmantriau 
pasipuošiusios, dainavo: ’’Bars mo
čiutė” ir ”Ar atsimeni namelį”. Pas
tarą dainą harmonizavo ir dainuo
jant pianinu palydėjo p. A. Čelna.

Pabaigai mišrus choras, moterys 
pasipuošiusios tulpių ornamentais 
išgražintomis sukniomis, darė naują 
vaizdą. Dainavo: ”Ir pražydo linai”, 
’’Pradės aušrelė aušti”, vergų daina 
iš operos Nabukas, ’’Tėviškei ir my-

DAINA!
limai” ir ’’Kur lygūs laukai”. Dainų 
išpildymai choro ir dirigento įdėto 
darbo ir širdies atspindys, už ką ne
sigailėta padėkos katučių.

Po koncerto Melbourne Apylinkės 
pirmininkas p. A. Pocius tarė padė
kos žodį, o taip pat buvo įteikta gėlių 
ir dovanų.

Baigmėje, vęrtinant koncertą, 
reikia neišleisti iš akių to darbo, kurį 
dirigentas ir visas choras įdėjo jį 
paruošiant. Didis darbas, turėtų 
būti mūsų visų ir didi padėka. Kur gi 
buvo tie, kurių kėdės tuščios buvo?

IGA

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008 
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066
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JUOZO LUKŠOS- DAUMANTO 
knygą “Partizanai už geležinės už
dangos”, išverstą anglų kalbon, iš
leido S. Zobarsko leidykla “Many- 
land Books, Ine.”, 84-39 90th Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Vertimu pa
sirūpino leidykla ir E. J. Harrison. 
Angliškai ši knyga pavadinta “Figh
ters for Freedom” ir papildyta ant
rine antrašte: “Lithuanian Partisans 
Versus the U.S.S.R. (1944-47)*. Ji 
turi 254 psi., kainuoja $9.95. Jos au
torius grįžo okupuoton Lietuvon ir 
žuvo susidūrime su okupantais. Šis 
S. Zobarsko leidinys padės mums su
pažindinti angliškai skaitančius sve
timtaučius veikėjus su lietuvių par
tizanų žūtbūtinė kova už Lietuvos 
nepriklausomybę pirmaisiais pokario 
metais.

*
Nuotrauka U. Kazokaites

1976 METŲ

Genovaitė ir Vincas Ališauskai

Jūsų Dr. V. Didžys ir šeima

Kostas ir Anita Matukevičiai

/ --------- —1 ■ 1 ■ T ■"

Mielus gimines, prietelius, draugus bei pažįstamus - visus nuoširdžiai .
.Encyclopedia Lituanica aplankas, 
pieštas dail. Telesforo Valiaus.

Linksmų KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime visiems 
mūsų draugams ir pažįstamiems.

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų 1976 METŲ linkime draugams ir 
pažįstamiems.

Visus mielus draugus ir bičiulius sveikiname sulaukus Šv. KALĖDŲ 
ir linkime daug sveikatos ir laimingo šviesaus gyvenimo.

Irena ir Algirdas Jokūbauskai

Sveikiname visus bičiulius ir pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

Rūta ir Albinas Pociai, Melbourne

Sveikinu su
Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS METAIS 

visus gimines, draugus ir pacientus.

Kur gina žaliuoja..

ENCYCLOPEDIA LITU
ANICA. N - .R Volume IV. 
Edited by Simas Sužiedėlis and 
Juozas Jakštas, Ph. D.. Editorial 
Assistants Rita Kapočius and My
kolas Drunga. Published by Juo
zas Kapočius. Copyright 1975 by 
Juozas Kapočius. All rights reser
ved. Printed in the. United States 
of America. Encyclopedia Litu- 
anica, 395 West Broadway, So. 
Boston, Mass, 02127. Library of 
Congress Catalog Card Number 
74-114275.

Giedrių KALĖDŲ ir sėkmingų bei laimingų NAUJŲJŲ 
visiems bičiuliams, draugams ir pažįstamiems linki

Vida ir Viva Aleknai

Nuoširdūs sveikinimai ir linkėjimai
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems artimiesiems bičiuliams ir pažįstamiems.
Algis ir Alė Liubinai

ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga nuoširdžiai 
sveikiname mūsų bičiulius ir pažįstamus, linkėdami jiems visokeriopo 
gėrio.

Zuzana ir Stasys Stankūnavičiai

* sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir linkime sveikų, gerų
» NAUJŲJŲ METŲ
* A. A. Ramanauskai
* Reservoir, Vic.* -------------------------- ----------- -------- —----- -—------._
* Linksmų švenčių ir laimingų NAUJŲ 1976 METŲ linkime mieliems 
» draugams!
* 
» J. ir V. Rekežiai

Sveikiname visą giminę, draugus bei pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS 
ir linkime laimingų NAUJŲJŲ METŲ.

J.M. Kemešiai

Mielus bičiulius, pažįstamus ir bendradarbius nuoširdžiai sveikiname 
» KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linkime gražiausių ir sėkmingiausių 
J NAUJŲJŲ METŲ.
» Monika ir Feliksas Sodaičiai
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Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname savo gimines, draugus ir pažįstamus!

Pranas, Vincė, Gailius ir Renius
Antanaičiai

Linksmų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲ METŲ linkime giminėm, 
draugam ir mūsų klientam.

Povilas ir Ona Grosai, Croydon Park

Šv KALĖDŲ proga nuoširdžiai sveikiname visus mūsų artimuosius, 
draugus, pažįstamus ir bendradarbius Australijoje ir kitur linkėdami 
tyro džiaugsmo ir geros sveikatos 1976-se metuose.

Lėtutė ir Antanas Kramiliai

Sveikiname gimines, draugus ir pažįstamus su Šv. KALĖDOMIS ir 
NAUJAISIAIS METAIS linkėdami daug džiaugsmo ir laimės.

Marytė ir Adomas Laukaičiai

ALGIS BUTAVIČIUS
Atkelta iš psl. 6

kurie sprendžia problemas jaunų 
žmonių, kurie grįžta iš gimnazijų ir 
universitetų į savo primityvius kai
mus, kur atsiranda konfliktai tarp 
išauklėtų ir primityvių žmonių.

K. — Kokia prasmė, tavo many
mu, yra mitologinių vaidinimų?

B. — Aš manau, kad svarbiausiai 
tai išlavinimo. Bet taip pat jie pa
tenkina dvasinius žmonių reikalavi
mus. Mitos susikuria gana sponta
niškai - pavyzdžiui kaip Ned Kelly 
mitą čia Australijoj - ir liaudis, gal
būt, dėl skirtingų priežasčių visi 
glaudžiai jas priima.

Bet aš dar norėčiau pridėti apie 
vaidinimus su Australijos aborigi-
nais. Kadangi mes dabar taip išauk
lėti ir išsimokslinę, graikų dramos 
pasidarė ne dramos, bet literatūra. 
Mes jų nejaučiame. Man lankantis 
Graikijoj prieš porą metų teko ma
tyti daugiau primityvesnės Graiki
jos vietovėse senų ceremonijų, ug
nies šokių ir panašiai, ir man paaiš
kėjo, kad jeigu mes prie senovės 
graikų dramų pridėtumėm primity
vių šokiu ir dainų, tai gautumėm di
delį teatriškumą ir galbūt atgautu- 
mėm tos gyvybės, kurią esame pra
radę su savo tradiciniais graikų dra
mos pastatymais. Dėl to ankščiau 
minėti projektai su aboriginals dar 
turi svarbos ateityje.

K. — Kiek aš žinau, tu buvai pir
mas lietuvis iš Australijos, apsilan
kęs komunistinėj Kinijoj. Ar galė
tum papasakoti, ko ten važiavai ir 
kokie buvo įspūdžiai?

B. — Kaip ankščiau minėjau, esu 
labai susidomėjęs Azijos ir primity
vių kultūrų teatru, Matai, visą laiką 
europiečiai, kaip pavyzdžiui Brecht, 
pasiskolindavo įdėjų iš Azijos ir 
įvesdavo į europietiškas dramas. Šis 
naujas teatras eidavo iš Vokietijos į 
Angliją, iš Anglijos į Ameriką, o iš 
Amerikos į Australiją. Tas trukdavo 
apie dešimts metų. Man atrodo, kad 
mes galėtumėm tiesiai iš Australijos 
žiūrėti į šias kultūras ir tiesioginiai 
pasiskolinti įdėjų, kurios pagyvintų, 
paįdomintų teatrą Australijoj. Ligi 
šiol mes perdaug žiūrim į Angliją ir 
Ameriką.

K. — Kiniečiai turi labai senas te
atro tradicijas, ypatingai garsi yra 
Peking Opera. Ar ji dar tebėra?

B. — Tradicinės formos dabar nė
ra. Ji dabar vadinasi revoliucinė Pe
king Opera ir turi modernišką for
mą. Bet girdėjau Pekinge, kad už 
poros metų tradicinis teatras gali 
vėl grižti. Tradicinę Peking Operą 
galima matyti Hong Konge arba 
Singapūre.

K. — Kokio pobūdžio yra tie mo
derniški veikalai?

B. — Visi sukurti auklėti liaudį. 
Kinijoje herojus yra darbininkas ir 
ant scenos taip pat. Dėlto teatras 
yra grynai politinis. Stilius mūsų 
akims atrodo labai melodramatiš
kas. Bet taip pat jis yra skirtingas ir 
įdomus, nes jie naudoja šokius, dai
nas ir akrobatiką, kurie sukuria to
talinį teatrą. Europiečiai aktoriai 
bendrai save perdaug apsiriboja 
vien tik vaidinimu.

K. — Tu buvai Kinijoj 1974 me
tais?

B. — Taip.
K. — Ar tu atsivežei kokių naujų 

idėjų?
B. — Matai, tokie dalykai ne taip

SIMAS KUDIRKA PASAKOJĄ
Tęsinys iš M.P Nr. 42

Iš pokalbio paaiškėja, kad ir pasi
keitus politinei sistemai Rusijos im
perializmas pasiliktų, koks jis yra 
dabar. Kalėjimuose ir lageriuose Si
mas sutiko visokių rusų - ir mark
sistų, ir monarchistų.

Kudirka: Monarchistų sutikau 
Gorkio kalėjime... Štai įeina buvęs 
Leningrade milicijos kapitonas Feo- 
dorovas... Į trečią dieną išsišnekam. 
Nu, kaip jūs^ galvojate, ponas Feo- 
dorovai, jeigu...

— Taip ir sakote ’’Ponas”?
Kudirka: Taip. Ten ’’gospodin”. Ir 

ten nėra ’’tovarišč”. ’’Tovarišči” ar
ba ’’ieškok prekės” jau ten nėra. Tai 
dabar gospodinas Feodorovas sako 
taip: ’’Žinot ką, mes apie tai esame 
mąstę, ir mes esame pramatę savo 
konstitucijoje.” Atseit, jie irgi turi 
savo "konstituciją, turi savo reformų 
punktus, projektus ir pagal juos jie 
r^kunstruktuotų visą sistemą, kuri 
dabar yra. Reiškia, jisai žiūri į Pa
baltijį ū- i Ukrainą ir į visas respub
likas kaip įsavo respublikas, kaip ir 
dabar. Ir sako, kad būtų didelė klai
da, jeigu šūsiskaldytume. Nu, aš jam 
ėmiau aiškinti. Sakau: žinot ką? Dėl 
jūs gal būtų ir kitaip, kadangi jūs tą 
bliūduką kopūstų riebių, kurį dabar 
turi komunistai, paimtumėte iš jų, 
juos pasodintumėte taip pat į lage
rius...0 kuo gi mums pasikeistų jūsų 
diktatūra? Mums - pabaltiečiams, 
žydams, suomiams, Ukrainai,, ki
toms respublikoms. Jūs tapsite val
dovai. Sveikinu jus. Bet ką jūs 
mun»s duosit? Ar ne tuos pačius re
težius? Mums retežių nereikia. Aš 
jam taip ir atsakiau. Nu, jisai pama
tė mano reagavimą, kad aš čia karš
tai...; Jis tuomet: ’’Tai žinot, gal ne 
taip aiškus dalykas.. Nu, matot...” Ir

* greitai eina. J uos reikia suvirškinti.
* Ten sąlygos truputį skirtingos. Į te-
* atrą ten lankosi paprasti žmonės.
* Australijoj paprasti žmonės į teat-
* rus neina. Tenai prie teatrų beveik 
4 negalima prieiti. Eilėse laukia. Ka-
* riuomenė turi savo eiles, darbinin-
* kai savo. Kartais trunka šešis mė-
* nesiūs, kol paprastas žmogus gali į
* teatrą nueiti.

K. — Ar teko susirišti su kokiu
* kiniečiu dramaturgu, kurio veikalus
* galėtum pastatyti Australijoj?
* B. — Iš Kinijos parsivežiau apie 
4 dvyliką veikalų, bet kiniečių stilius 
» yra toks skirtingas kad australai ak-
* toriai niekuomet negalėtų jų išpil- 

_* dyti. Reikėtų veikalus perdirbti.
* Paimti keletą australų aktorių ir pa-

žiūrėti kiek jie gali padaryti, ir pagal 
tai tuos veikalus perdirbti.

Panašiai kaip statėme tą Indone
zijos veikalą. Ki su juo pirmą kartą 
pradėjom dirbti, mes jį mažai besu- 
pratom. Nežinojom visai, kokiu sti
lium jį statyti. Bet po poros mėnesių 
pradėjom suprasti ir išdirbti savo 
stilių. Žmonės, kurie buvo matę tą 
vaidinimą Indonezijoj, sakė, kad 
mūsų buvo visai skirtinga, bet išlai
kęs tą pačią prasmę bet grynai eu- 
ropietiškom akim.

Buhan mieste, Kinijoj, aš papra
šiau, ar aš galėčiau pakalbėti su 
operos artistais. Vieną dieną mane 
nuvedė į didelę salę, kur buvo visa 
operos kompanija, davė man vertė
ją, ir aš su visais ilgai pasikalbėjau. 
Kitaip atsitiko Peking. Aš to paties 
paprašiau čia, bet tuo metu kaip tik 
jie buvo pradėję savo naują kultūri- 

dabąr mes prieiname iki to, kad vis 
tik savuose namuose pasistatyti sa
vo klumpes patogiau yra, kai esi 
juose šeimininkas, o ne kaip įna
mis.Jis irgi sutinka, kad savo na
me geriausia turėti šeimininko 
kontrolę. Tai aš jam ir sakau: Ar 
nebūtų jums geriau savuose namuo
se, jūsų Rusijoje gyventi rusiškai ir 
nenorėti mokyti mus lietuvius, gy
venti rusiškai. Jisai žinot ką, jisai 
sako: ’’Gerai, bet kad jūs...” Papras
ta sena daina: ’’Jūs neturit gele
žies!” Tai, sakau, mes neturime ge
ležies, bet pas mus auga kiaulės. 
Mes mokame arti. Pas mus yra že
mės. Toje žemėje auga kviečiai. Mes 
už tuos kviečius, Dievui dėkui, ne
priklausomybės laikais nusipirkome 
ir blakst onij iš Anglijos, ir piaunamų 
mašinų iš Švedijos, ir tų pačių pačių 
piaunamų mašinų pas ius, iš bolše
vikinės Rusijos. Ar mes mirėme ba
du? Ir kuomet raudonoji armija mus 
užsmaugė, ar jinai nerado pas mus 
Amerikos? Tai ar nebūtų geriau, 
kad jūs tą savo rusišką gyvenimą 
paverstumėte rusiška Amerika, sa- 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veiįtia 24 valandas per parą.

nę revoliuciją, ir visi muziejai ir te
atrai buvo uždaryti ir niekas neno
rėjo su europiečiais apie kultūrinius 
dalykus kalbėti.

K. — Jau metai kaip parvažiavęs 
iš Kinijos, ką tu manai toliau daryti 
su aboriginals, Azijos teatru? Gal 
būt vėl pasidarė įdomūs europietiški 
dalykai? Tu minėjai susidomėjimą 

Adomu Mickevičium?
Ę. — Adomas Mickevičius patin

ka, nes jis yra labai dramatiškas. 
Bet išskyrus Lenkiją ir galbūt Rytų 
Europą jis visai nežinomas. Nei Va
karų Europoje nei užjūriuose. Bet 
man būtų labai įdomu šį vaidinimą 
pastatyti Australijoj, nors jis yra 
gana sunkus.

K. — Kokį?
B. — ’’Forefathers”.
K. — Vadinasi ’’Vėlinės”.
B. — Taip Vėlines. Būtų sunku 

pastatyti, nes čia Australijoj visai 
nežinoma apie vėlines. Galbūt rei
kėtų pirmiausiai išdirbti su lietu
viais, o paskui pastatyti su profesio
nalais australais aktoriais.

Kazys Kemežys

vo namuose, be mūsų kaipo tokių 
įnamių arba vergų pagalbos. Mes 
norime dirbti pas save, bet ne pas 
jus Urale ar Sibire.

Pokalbiui besivystant iškilo nuo 
anksčiau neatsakytas klausimas - 
nuo ko mes bėgom? Į tai Simas ka
tegoriškai atsako:

— Nuo ruso. Taip. Kadangi rusas 
atnešė anais laikais Muravjovą... 
Peterburgas atnešė mums Murav
jovą. Kas atnešė Suslovą? — Mas
kva. Nįt man atrodo, nėr ko aiškin
ti... Ašlik nenoriu užgauti rusų - tų 
rusų, kurie yra pzflofūs rusai. Tai 
Sachhrovas, Solženicinas ir kiti. Už 
žmoniškąją Rusiją aš visomis jėgo
mis, gatavas paguldyti galvą. Jeigu 
Rusija bus iš tikrųjų Rusija kaipo 
tokia, savo etninėse ribose, mes tu- 
■ -sime gerą kaimyną, prieš kurį ne- 
.eikės drebėti. Sibiro, Kaukazo, Eu
ropos tautos atgaus laisvę ir gyvens 
savo tikėjime, savo papročiuose. 
Pagaliau jei kam reiks atsisėsti į ka
lėjimą, tai ir tas kalėjimas bus sa
vas, bet ne maskoliškas. Tautų ka
lėjimo ir didžiojo mirties rezervaro - 
Sibiro šimėkla daugiau nemarins ne
kaltų svetimų tautybių vaikų. Juk 
Olandijos gyventojų Briuselyje ne
teisia, o po netremia Islandijon...

Laisvas pasaulis turi pirmiausia 
išstudijuoti istoriją. Rusijos istoriją. 
Dabar žiūrėkite,, spaudoje paskelb
ta, kad Tarybų Sąjungoje yra pa
statyta daugiau kaip 20.000 naujų 
'miestų, miestelių. Ir kur jie yra? Ogi 
jie yra Tarybų Sąjungos šiaurėje. 
Dabar tai skelbiama visais garsia
kalbiais, kad juos‘pastatė komjau
nuoliai. Klaikus melas! Dėl ko gi jie 
davė po 25 metus tiems tariamiems 
’’komjaunuoliams?” Ugi kad jie ne
išeitų iš ten gyvi. Ant kieno griaučių 
ir kieno rankomis sukurti tie mies
tai, tos įmonės, tos šachtos, tie auk
so kasyklų įrengimai, naftos trasės, 
keliai, keleliai, geležinkeliai, kanalai. 
Visa padaryta vergų rankomis. Ir 
šiandie vyksta ta statyba tomis pa
čiomis rankomis.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti
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TURNYRO UŽDARYMAS
Į turnyro uždarymą atvyko I. 

Hendry, N.S.W. šachmatininkų są
jungos pirmininkas, Liet. Klubo di
rektorius V. Šliteris ir nemažas 
skaičius tautiečių, kurie domisi 
šachmatais.

I. Hendry sveikino lietuvius, taip 
gražiai pravedusius šį turnyrą, kuris 
šiais metais sutraukė stipriausius 
žaidėjus ir kuriame dalyvavo rekor
dinis skaičius žaidėjų. Prašė, kad 
turnyras būtų pravedamas kasmet 
ir pažadėjo visokeriopai pagelbėti. 
Klubo direktorius V. Šliteris visos 
Klubo valdybos vardu pareiškė, kad 
visi Sydnejaus australai šachmati
ninkai kviečiami pasinaudoti klubo 
patalpomis žaidimams, ir kad klubas 
nuo pat įsisteigimo dienos remia 
šachmatų akciją.

V. Patašius, atstovaudamas šach
matų klubo pirmininką, padėkojo I. 
Hendry ir V. Šliteriui už jų dalyva
vimą turnyro uždaryme.

Šiais metais pravedant turnyrą 
lietuviams talkininkavo latvis I. 
Liepa. Jeigu turnyras praėjo be 
priekaištų ir susilaukė gražių atsi
liepimų iš N.S.W. šachmatininkų 
sąjungos, tai pirmiausia padėka pri
klauso Lietuvių Klubo Valdybai už 
visokeriopą paramą, klubo vedėjui 
p. B. Stašioniui, jo padėjėjai p. J. 
Mickienei ir p. A. Plūkui. Visų šach
matininkų vardu reiškiu visiems 
aukščiau išvardintiems nuoširdžią 
padėką.

T. SHOW — LIETUVIŲ KLUBO 
ŠACHMATŲ TURNYRO 

LAIMĖTOJAS

Praėjusią savaitę buvo užbaigtas 
antrasis Sydnejaus lietuvių klubo 
šachmatų turnyras, kuriame daly
vavo keturiasdešimt keturi šachma
tininkai. T. Show iš aštuonių partijų 
laimėjęs šešias ir dvi sužaidęs lygio
mis, laimėjo pirmą vietą ir piniginę 
klubo skirtą premiją - 200 dolerių. 
Antroji vieta teko praeitų metų lai
mėtojui N. Selim.

Mūsų klubo geriausiam žaidėjui 
V. Patašiui šiais metais nesisekė 
žaidžiant prieš silpnesnius žaidėjus. 
Su T. Show ir N. Selim abi partijas 
sužaidė lygiomis, kai vėliau pralai
mėjo vieną partiją lietuvių klubo 
nariui K. Madjaric ir sužaidė lygio
mis su V. Augustinavičium. Pelnęs 5 
su puse taško liko ketvirtoje vietoje 
kartu su V. Liūgą. Šiame turnyre 
dalyvavo vienuolika lietuvių žaidė
jų. Pagal laimėtų taškų skaičių mūsų 
žaidėjai rikiuojasi: I. Venclovas ir V. 
Augustinavičius po 5 taškus, I. Jo
naitis, J. Jančius, A. Giniūnas po 4 
taškus, P. Grosas 3V2, J. Karpavi
čius 3, J. Kapočius 2 ir P. Leonavi
čius IVa taško.

Šių metų turnyro išmokėtų pre
mijų suma viršijo 450 dolerių. Ši su
ma sudaryta surenkant turnyro mo
kestį po 10 dol. nuo asmens.

Po ilgų metų Sydnejaus šachma
tininkų svajonės išsipildė. Galime 
suorganizuoti didžiulius šachmatų 
turnyrus, pasikviesti pas save aus
tralus ir kartu pasididžiuojant pa
kartoti per uždarymą p. V. Šliterio 
pasakytus žodžius: ’’Velcome to Li
thuanian Club!”

V. Augustinavičius 
Šachmatų Klubo sekretorius

* ------ -----------------
*
*
*
* Mielus klubo narius sportininkus, rėmėjus ir bičiulius nuoširdžiai
* sveikiname Šv. KALĖDŲ proga ir linkime laimingų ir pergalingų
* NAUJŲJŲ METŲ.
* Sporto Klubas Kovas ♦
* .— --------------- --------—---------------------------------------------------------------------------------
*♦
* Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga sveikiname visas
* Draugijos nares, nenuilstančias pagelbininkes bei rėmėjus.
* Sydnejaus Lietuvių Moterų Socialinės
* Globos Draugijos Valdyba ir Patikėtinės

* •——————— 

♦
* * Mielus Klubo narius, bičiulius ir visus Canberros lietuvius nuoširdžiai
* sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linki laimingų

* NAUJŲJŲ METŲ
* Canberros Lietuvių Klubas♦
* —.. 1 - ■ ■■
*

* Nuoširdžiai sveikiname su Šv. KALĖDOMIS ir NAUJAISIAIS
* METAIS visus narius bei rėmėjus, o tuo pačiu ir visą ilgą moterų, vyrų
* bei organizacijų sąrašą, kurie nuoširdžiai dirbo gaminant pietus. Tiems,
* kurie dirbo ir dirba bare, sandėly, prižiūri tvarka bei valo namus.
* Visiems mes linkime daug džiaugsmo ir laimės.
* Melbourne Lietuvių Namų Klubo
* Taryba
* —------ ------------------------------------------ --- -------------------------------------------------------------------------------
*

* ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga Lietuvių Kooperativinė
* Kredito Draugija ’’TALKA” sveikina savo narius Adelaidėje ir
* Melbourne ir visus savo taupyto jus linkėdama sėkmingų 1976 metų.
* " ’’Talkos” Valdyba
* ________________  '______________ ____ __________________________________
♦ - ■ -
*♦

Kaip pirkti namus? *
PRAKTIŠKAS PATARIMAS I

Rašo M. Zakaras **

Džiaugsmingų Šv. KALĖDŲ ir laimingų NAUJŲJŲ METŲ savo 
bičiuliams ir klientams linki

,P a l!a|n gos 

suvenyrų nt'autuvės ir 
kelionių fciuro savininkai

NAMO PASIRINKIMAS.
Dabrtiniu metu, norėdamas pirkti 

sau namą, turi turėti gerą nuovaką 
ir reikalo supratimą dabarties ir 
ateities atžvilgiais imant domėn fi
nansus ir šeimos padėtį, nes namas 
perkamas ne vieniems metams, bet 
gerokai ilgesniam laikui. Todėl per
kamas namas turi atitikti šeimos 
reikalavimus savo išplanavimu, 
kambarių skaičiumi, vietos, susisie
kimo, mokyklos atstumo, prekybos 
centro ir kitais atžvilgiais. Taip pat 
labai svarbu, iš kokios medžiagos 
tas namas statytas ir jo amžius, jo 
išorinis ir vidinis stovis, rajonas, 
priemiestis, gatvė ir t.t. ir t.t. Šita
me krašte yra begalybė įvairiausių 
rūšių skruzdėlių ir kitų kenksmingų 
bet kurios medžiagos griaužikų, ku
rie namų ir ūkių statybą paverčia į 
pelenus. Todėl turėk kantrybės ir 
nesiskubink pirkti namą iš pirmo 
namo apžiūrėjimo. Tuo reikalu 
stenkis kiek galima daugiau apžiū
rėti namų, vietų, ir tik po to

galutinai pasirinkti savo pirkinį.
PASKOLOS gavimo reikalas na

mui pirkti priklauso nuo paties pir
kėjo užsiėmimo, gaunamos algos - 
uždarbio dydžio, amžiaus, sveikatos 
stovio ir šeimos padėties. Bankai ir 
visos kitos finansų organizacijos 
griežtai laikosi savo taisyklių ir sko
lina pinigus tik tiems, kurie yra pa
jėgūs grąžinti 25°/o nuo savo uždar
bio. Vadinasi, vienos savaitės už
darbis turi atitikti vieno mėnesio 
skolos grąžinimo ratai - mokėjimui, 
išskyrus paskolos nuošimčius. Pa
prastai paskola duodama tik 10-čiai 
metų. Be to, skolininkas turi būti 
apsidraudęs gyvybę Draudimo Įs
taigoje. Draudimas mokamas kartą į 
mėnesį per ištisus 10 metų.

Taip pat reikalinga turėti 25% 

depozito nuo namo pirkimo sumos. 
Šios taisyklės taikomos tik vidutinio 
gyvenimo standarto piliečiui. Profe
sionalai, kaip diplomuoti inžinieriai, 
teisininkai, daktarai ir visi kiti 
aukštesnio luomo asmenys paskolos 
gavimo reikalu traktuojami visai ki
taip.

Nekilnojamą turtą patartina 
pirkti vyro ir žmonos vardu, nes to
kiu atveju perkant namą sutaupoma 
daug bereikalingų išlaidų. Pavyz
džiui, saRvsime, jei namas yra pirk-, 
tas tik vieno vyro vardu, jis tik vie
nas yra to turto savininkas, ir jam 
pirma mirus valdžia pareikalaus 
mirties mokesčių (death duties) nuo 
pilnos namo vertės pagal rinkos 
esamą kainą, nežiūrint kam tas na
mas bus paliktas bei perleistas tes
tamento keliu. Nesvarbu, jeigu mi
nimas turtas bus paliktas žmonai, 
sūnui arba visai svetimam asmeniui. 
Visi turės sumokėti anksčiau pami
nėtus mokesčius. Tačiau palikus na
mą tik žmonai ir jai mirus po trijų 
metų nuo jos vyro mirties, vėliau 
sekantisis turto paveldėjas gaus 
(rebate) su pataisomis nuolaidų.

Vadinasi, visų šitų mokesčių ne
reikės padariant nuosavybės doku
mentus žmonos ir vyro vardu, nes 
turime atsižvelgti ir į tai, kad fak
tiškai abi pusės neša ant savo pečių 
vienodą atsakomybę ir visus susiju

* ACT DOORLAND *
* savininkai P. P i 1 k a ir vedėjas A. A n d r u š k a ir jų *
* šeimos sveikina visus klientus ir pažįstamus linkėdami geros nuotaikos <
* švenčių metu ir sėkmės NAUJIEMS METAMS *

* Cibai
♦ — ♦♦
* Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga..
* ...* sveikiname
* savo mielus bičiulius, pažįstamus ir klientus.
* Balys ir Jonas Stankūnaviciai,
* Firmos
* Business Holiday Travel Consultants
* savininkai *

sius su namu rūpesčius vienu ar kitu 
atžvilgiu. Čia būtų visai neteisinga 
sakyti ir galvoti, kad tik vienas vy
ras turi pilną atsakomybę už savo 
šeimą, teisę ir pirmenybę disponuoti 
esamą turtą savavališkai be žmonos 
žinios ir jos atsiklausimo.

Yra dvi formos: bendrai (jointly) 
pirkti namą ir viena iš jų įrašyti į 
nuosavybės dokumentus žmonos ir 
vyro vardu. Nežinant jų esmės ir 
sąvokos sunku pasirinkti, kuri, iš 
tikrųjų, yra geriausia. Štai čia aš jas 
stengsiuos apibūdinti ir patiekiu:

a) JOINT TENANTS ir
b) TENANTS IN COMMON 

Nenusiminkite pasakytu žodžiu
’’Tenant” (nuomininko) išsireiškimu, 
’’tenant” terminas reiškia tikrą ir 
pastovų nekiln. turto pilną savinin

ką visais teisės atžvilgiais.
’’Joint tenants” reiškia, bendrai 

ir teisėtai sujungti, surišti, suvieny
ti lygiomis teisėmis ir vienuoda at
sakomybe nekiln. turto savininkai. 
Pirma vienam iš jų mirus visas tur
tas automatiškai pereina antrajai 
pusei pilnon atsakomybėn ir nuosa
vybėn be jokių suvaržymų ir atski
riu mokesčių. ’’Joint tenants” negali 
šio turto atskirai perleisti, parduoti, 
dovanoti kitam asmeniui be vienos 
ar kitos pusės atsiklausimo, žinios ir 
sutikimo. Skaitau šią formą esančią 
geriausią nekiln. turto nuosavybės 
formą šeimai.

’’Tenants in Common” forma, 
reiškia vieno turto - namo yra du at
skiri, apriboti savininkai, kurie visai 
atskirai gali savo turto dalį parduo
ti, išnuomuoti, perleisti kitam be jo
kio atsiklausimo, žinios, sutikimo 

1 kitos pusės, tai yra, vyro ar žmonos. 
Be to, pirma mirus vyrui ar žmonai, 
automatiškai turto nuosavybės teisė 
nepereina antrai pusei. Čia reikia 
atskiro formalaus teisinio perleidi
mo t.y. testamento bei kito forma
laus teisinio akto. Vadinasi, pagal 
šią. formą turtas valdomas dviejų 
pilnų savininkų savistoviai ir nepri
klausomai nuo kitos pusės.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
Atrodo, redakcijos siūlymas svei

kinti su šventėmis per Mūsų Pasto
gę susilaukė didelio pritarimo. Bet 
gi visi tie sveikinamieji turi skaityti 
Mūsų Pastogę, kad priimtų sveiki
nimus!

* *

Visos sąlygos Moterų Draugijos 
piknikui gruodžio 14 d. buvo palan
kiausios, tad nenuostabu, kad jis 
tikrai ir buvo sėkmingas.

* *

Gruodžio 13 d. Sporto Klubo ’’Ko
vo” išleistuvių vakaras Liet. Klube 
sutapo su federalinių rinkimų nuo
taikom. Į vakaro pabaigą aiškėjant 
rinkimų rezultatams sportininkų 
vakaras išvirto liberalų pergalės ce
lebracija!

* *

Martyna ir Anskis Reisgiai gruo
džio 15 d. išvyko į pietryčių Azijos 
kraštus praleisti savo atostogų. Ti
kimės juos matyti Naujų Metų ba
liuje Sydnejaus Liet. Klube.

* *
Vokiečių laikraščiai rašo, kad
Sausio 17-18d.d. Adelaidėje įvyks 

didelis žemės drebėjimas jūroje.

Vanduo pakils ir bangos aplies pajū
rį ligi 2 km. į sausumą, nuo Glenelg 
ligi Port Adelaide. Klausimas - ar 
reikia tuo tikėti? Niekas neverčia ti
kėti, bet pagalvoti reikėtų.

Gruodžio 15 d. išlydėjom mūsų 
jaunimą į Kongresą. Išvyko visi ge
riausioje nuotaikoje. Iš paties kon
greso Mūsų Pastogės skaitytojus 
tiesioginiai informuos Ričardas Bu- 
kevičius ir Ričardas Badauskas.

***

Australijos spauda plačiai pami
nėjo sovietų mokslininko S. Kovale- 
vo bylą ir teismą Vilniuje, Lietuvo
je, kur jis buvo teisiamas turėjęs 
ryšius su Lietuvos pogrindžio spau
da, ypač ’’Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika”. Byloje norėjęs daly
vauti ir liudyti mokslininkas Sacha
rovas nebuvo prileistas.

>

A Solženicino knygos ’’Gulag 
Archipelago” pasirodė jau antras 
tomas angliškai. Knygą išleido Lon
done Collins - Harvill leidykla ir jos 
kaina kietais viršeliais apie 12 dol.

m...........

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS |

į 16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAI&

Gruodžio 28 d. Sausio 18 d.
KIRRI ADAMS JENNY HARRIS

Radio, T.V. ir nakt. klubų Pakartotinai Liet. Klube garsi i 
dainininkė grojike balalaika

Sausio 4 d. Sausio 25 d. 5
DUO ANGELOS ROSS & ROBYN
Pagarsėję šokėjai - akrobatai akordeonistai dainininkai antrą 

Sausio 11 d. kartą Klube
ZIGGY ZAPATA
Garsus meksikietis gitaristas l

FILMAI LIETUVIŲ KLUBE
Gruodžio 30 d., antradienį, ”A

Touch of Class”|. Neužmirštąma ro
mantinė komedija suaugusiems. -

Sausio 14 d., trečiadienį, ”Song of 
Norway”- muzikaliais filmas iš E. 
Grieg gyvenimo. Vienas iš geriausių 
metų pastatymų.

KLUBAS ATVIRAS:

pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 val.<; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šeštnuo 2 iki 1 vaL ryto, sekm. 12 JO iki 11 v.v.

! i Vsitjlrls pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šežtad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 valvak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaHaryRnt-

BMMMMMMMMMMMMMlfT - i innorrnT"----m- ntmnrimfWMMWMMOmMWMMMMMMJU
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

FONDAS

AUKOS.
Pastaruoju metu Australijos Lie

tuvių Fondui aukojo:
GEELONGO TAUTIEČIAI 55 

dol.,auka vietoje gėlių mirus a.a. Vi
dui Čerekavičiui.

Aukojo po 10 dol., - p.p. A. ir E. 
Jomantai, V. Paškevičius, P. Saldu- 
kas; po 5 dol., - p.p. Liūdintis, M. ir 
E. Matulioniai, A. Volkovickas; po 2 
dol. - p.p. Karpuškienė, V. Povilai
tis, J. Normantas, Vaicekauskienė ir 
A. Žvirblis.

PERTHO TAUTIEČIAI 95 dol. 
Aukojo 50 dol. p. G. Patupys, 20 dol. 
p. A. Čižeika ir 25 dol. p. Z. Budrikis.

ADELAIDĖS TAUTIEČIAI 135 
dol. Aukojo: 100-dol.- ’’Žalias Ber
žas” - auka mirusio vyro ir savo var
du; 20 dol. p. Juozas Donela iš Mile 
End.

Vietoje gėlių, mirus a.a. Antanui 
Maželiui, aukojo 10 dol. Akademinis 
Skautų S-io Adelaidės skyrius ir 5 
dol. - p. E. ir S. Dainiai.

MELBOURNO TAUTIEČIAI 45 
dol., aukos vietoje sveikinimų laiš
keliais iš p.p. S. ir J. Meiliūnų 20 
dol., D. ir G. Žemkalnių - 10 dol., A. 
Krausienės - 10 dol., ir p. J. Pyra
gienės - 5 dol.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja aukotojams, fondo įgalioti
niams p.p. Z. Budrikiui ir S. Dainiui 
bei talkininkui Geelonge p. A. Jo
mantui.

A.L. Fondo Valdyba

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Dėmesio! Dėmesio!
Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’ATŽALA” 1976 m. sausio 11 d., 3.30 vai. 

Sydnejaus Lietuvių Klube stato Vytauto Alanto trijų veiksmų 
komediją

šiapus uždangos
Režisuoja: Julius Dambrauskas
Vaidina: K. Dauguvietytė, D. Karpavičienė, G. Zigaitytė,

J. Dambrauskas, J. Maksvytis, P. Rūtenis, S. Skorulis 
Bilietai gaunami Klube ir prie įėjimo.
Bilietų kaina: suaugusiems $ 2.50

pensininkams ir studentams $ 1.00
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» 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. *

PADĖKA.

ALJS Melbourne Reorganizacinis 
Jaunimo Komitetas dėkoja žemiau 
išvardintiems asmenims bei organi
zacijom už aukas padengti jaunimo 
atstovų kelionei į III PLJ Kongresą 
Pietų Amerikoje.
Melbourne Karių ’’Ramovė” $100.00 
Melbourne Dainos Sambūris

$ 50.00
A. Zubras $ 50.00

Viso: $200.00
Tuo pačiu dėkojame p. Birutei 

Adomavičienei už jos atliktą didelį 
darbą paruošiant Jaunimo Kongreso 
dalyviams atitinkamus Australijos 
kontingento T-shirts.

Melbourne atstovai dėkoja vi
siems Melbourne tautiečiams kurie 
juos per 1975 metus parėmė auko

mis, darbu arba lankydamiesi į jų 
suruoštus parengimus.

ALJS Melb. Reorganizacinis 
Komitetas.

JUOKAI
Kartą Marksas Twainas prašė savo 

kaimyno, kad jam paskolintų pasi
skaityti keletą knygų.

— Aš mielai leisiu jums paskaityt 
jas mano bibliotekoje, — atsakė kai
mynas, — bet aš esu nusistatęs nie
kad neišleisti savo knygų iš savo na
mų.

Po kiek laiko kaimynas ateina pas 
Marką Twainą ir prašo jo, kad pas
kolintų pjautuvą žolei piauti.

— Aš esu nusistatęs neišleisti išsi
nešt mano pjautuvo iš mano kiemo. 
Aš mielai jums paskolinu, bet jūs tu
rite naudotis juo mano kieme.

------ * ------
Priimant naują tarnautoją parei

gūnas teiraujasi:
—Kiek laiko tamsta išbuvai pas

kutinėje vietoje?
—Keturius metus, pone.
—O kodėl apleidai?
—Turėjau. Paskelbė amnestiją.

Parodoje
Lankydamas parodą, Juozai

tis sustoja prie Pautieniaus pa
veikslo. Kūrinys — “Pavasa
ris”. Atvaizduota mergina, ku
rios apsirėdymas — tik medžio 
šakutės ir lapai. Ilgokai jam be
stovint, žmona surinka:

— Ko tenai stoviniuoji, ar ko 
nors lauki?

— Taip, rudens.

SYDNEY

SVEIKINIMAS PER RADIO

Liet, valandėlė Kūčių vakare 
10.30 per Sydney 2KY radio stotį. 
Girdėsite liet. Kalėdines giesmes, 
kapeliono žodį ir Tautos Himną,

Įsidėmėkite Kūčių vakare 10.30 
vai.

Iškilmingos pamaldos Kalėdose 
St. Joachim baž. (prie John st. Lid- 
combe) 11.30 vai.

Pamaldose giedos Dainos choras. 
Kviečiame ko daugiau šv. Komuni
jos. Bus dar klausoma išpažinčių.

Kun. P. Butkus

SKELBIMAS

Sydnejaus Liet. Klubui skubiai 
reikalingos virtuvės darbininkės ir 
padavėjos. Mokamas geras atlygini
mas. Kreiptis tel. 708 1414 arba 
asmeniškai.

Daug sužinosi 
skaitydamas
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