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RINKIMAI ’77
įtaigūs ir nenumatyti Australijos 
bėraliniai rinkimai įvyks š.m. 
juodžio 10 d. Tai yra metais pa- 
jkstinti rinkimai, kurie turėjo būti 

ateinančių metų gruodžio mėn. 
Idžioj esanti liberalų partija pas- 
Ibė rinkimus metais anksčiau no

kdama laimėti daugiau laiko, kad 
hai pravestų savo ekonominę 
Jjgramą. Opozicinė - darbo partija 
lis rinkimais labai nepatenkinta, 
js tam nebuvo pasiruošusi ir mo
suoja, kad dabartinė liberalų vy- 
iusybė net neturėjusi skelbti rin- 
įnų neišbuvusi pilnos kadencijos 
ėjų metų), nes tiek fed. parla- 

• nte, tiek ir senate turėjusi savo 
Į ūdai didelę persvarą ir galėjusi be 
j učių vykdyti savo programą. Ne- 
jrint to Australijos gen. guberna- 
ius rinkimams pritarė ir spalio 

joaigoje parlamentas buvo paleis- 

kustralijos Lietuvių Bendruome- 
Jir Mūsų Pastogė palieka neutrali 
įesiangažuoja už jokių Australijos 
Etinę partiją paliekant kiekvie- 

i bendruomenės nariui asmeniš- 
apsispręsti. Vis dėl to prieš ati- 
dant savo balsą kiekvienas 

įidruomenės narys turėtų galvoti 
i vien tik pagal savo išskaičiavi- 
įs, bet ir turėti omeny taip pat ir 
|sų tautinius interesus, kurie 
įvo ir tebėra kiekvieno sąmoningo 
įuvio dėmesio centre.
pieš balsuojant lietuvis turėtų 
j vien remtis partijų rinkiminiais 
padais, bet taip pat neužmiršti ir 
yeities, kai prieš trejus metus 
IstralijsoDarbo Partija, tuo metu 
jnisi valdžioje su G. Whitlam 
įešaky, padarė pasaulinį skandalą 
{pažindama Pabaltijo kraštus, t.y. 
štuvą, Latviją ir Estiją de jure 
'vietų Rusijos priklausomybėje. 
Ji buvo smūgis ne vien tik pabal- 
■itiams, bet ir iš viso mažoms tau- 
is, kurių likimu lengvai prekiauja 
įiieji.
Kaip pastaruoju metu australų 
ludoje buvo iškelta, Australijos 

■ rbo Partija (ALP) neatsisakė sa- 
3 anuo metu vestos politikos ir to 
įkosi iki dabar, atvirai pateisinda- 
aanuo metu vestą partijos lyderio 
Whitlam užsienio politiką, kuris 
Suošė rinkimuose taiko į Austra
is ministerius pirmininkus.
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Australijos lietuviai rūpinasi ne 
vien tik savo asmeniškais patogu
mais šiame krašte, bet lygiai neša 
atsakomybę jungdamiesi į kovą už 
savo tautos ateitį. Tautinis sąmo
ningumas ir mūsų tautos ateitis te
gu ir būna tais apsisprendimo taš
kais, už kokią Australijos politinę 
partiją turėtume atiduoti savo 
balsą.

RINKIMAI GRUODŽIO 10 d.

Primename visiems skaitytojams, 
kad gruodžio 10 d. įvyksta Australi
jos federaliniai rinkimai. Balsuoti 
privalo kiekvienas Australijos pilie
tis arba kilęs ir Australijoje gyvenąs 
iš Britų Bendruomenės kraštų (Bri
tish Commonwealth). Kiekvienas 
balsuotojas painformuotas ir žino 
savo balsavimo vietą ir balsavimo 
apylinkę. Jeigu tą dieną balsuotojas 
nėra savoje balsavimo apylinkėje, 
bet savo valstijos ribose, jis gali sa
vo balsą atiduoti bet kokioje balsa
vimo vietoje primindamas kad jis 
yra pašalietis iš tokios ir tokios bal
savimo apygardos. Tačiau jei bal
suotojas serga arba netoli gimdymo, 
arba yra toliau kaip 8 km. nuo savo 
balsavimo vietos, jis turi balsuoti 
per paštą. Norint tuo pasinaudoti 
reikia tuojau gauti iš rinkiminės įs
taigos arba pašto įstaigos prašymo 
formuliarą, jį užpildyti ir pasiųsti 
rinkiminei įstaigai. Rinkiminių 
įstaigų adresai randami telefonų 
knygoje ’’Commonwealth Govern
ment” skyriuje knygos pradžioje.

Atminkime: balsavimai yra pri
valomi. Be pateisinamos priežasties 
nebalsavusieji gali būti baudžiami 
administracine bauda.

Kazys Bradūnas

KRAUJU KRIKŠTYTI

Mano genties
Pirmajam pilkapy guli
Visi jauni
Visi gražūs,
Su rūtom prie kepurių, 
Susižiedavę su mirtimi.

Kas juos paguldė?
Kam juos užklojo
Ten,
Kur sauso šaltinio dugne 
Plyšta žemės širdis...

Imk ir laikyki
Balto kaulo žvakidę — 
Nekvėpuok... Neužpūski 
Mėlyno lino liepsnos...

Dabar
Mano tautos
Paskutiniam pilkapy brinksta 
Legendos grūdas, 
Sėkla dainos,
Ir krauju krikštyti 
Tampa vėl gyvybe.

Lietuvos nepriklausomybės ir žuvusiems kovose už laisvę paminklas 
Leipalingyje, pastatytas 1928 m. minint Lietuvos nepriklausomybės 10 
metų sukaktį. Projektas skulptoriaus B. Solonickio—Malchi, kuris gyve
na Los Angeles mieste, Amerikoje.

pasaulyje
LIETUVIS KANDIDATAS Į FED. 

PARLAMENTĄ

Australijos Liberalų Partija 
Werriwa rinkiminėje apygardoje 
(N.S.W.) išstatė savo kandidatu į 
federalinį parlamentą lietuvį Joną 
Abromą. Jo oponentu yra darbiečių 
partijos (ALP) vadas Mr. G. Whit
lam. Jonas Abromas yra draudimo 
kompanijos agentas, gerai žinomas 
visoje apylinkėje ir, be abejo, lietu
vių tarpe, aktyvus liberalų partijos 
narys nuo 1962 metų ir šiuo metu 
yra liberalų partijos Green Valley 
skyriaus pirmininkas. Jo kandida- 

j turą remia N.S.W. liberalų partijos 
vykdomasis komitetas, dabartiniai 
senatoriai Miša Lajovic ir Peter 
Baume.

Spaudoje ir rinkiminėje propa
gandoje Jonas Abromas pristato
mas kaip lietuvis, atvykęs į Austra
liją 1949 m. ir įstojęs į liberalų par
tiją 1962 m.

Somalija galutinai nutraukė san
tykius su Sovietų Sąjunga pareika
laudama atšaukti iš Somalijos visus 
sovietų karinius ekspertus ir apleis
ti sovietų karinio laivyno bazę, kurią 
sovietai buvo įrengę prieš eilę metų 
ir buvo laikoma viena svarbiausių 
sovietų karinių bazių Indijos vande
nyne. Tuo pačiu Somalijos vyriau
sybė pareikalavo Kubos diploma
tams apleisti Somaliją per 48 valan
das. Įdomu, ar sovietai tiems reika
lavimams taip lengvai nusileis.

SVEIKINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
BEI BENDRADARBIUS ŠVENČIŲ PROGA PER MŪSŲ PASTOGĘ!

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaida: tik 5 
doleriai už šventini sveikinimą.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat 
i paremsite Mūsų Pastogę.

Sveikinimų užsakymus siųsti iki gruodžio 10 d. Mūsų Pastogės adresu:
13 Percy St., Bankstowu, N.S.W. 2200
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Kariuomenę 
minint

Kiekvienais metais prisimename 
lapkričio d. Lietuvos Kariuomenės 
atkūrimo šventę, kuri tiek nepri
klausomybės laikais, tiek ir išeivijo
je pasidarė tarsi oficiali lietuvių 
tautinė šventė. Visose kolonijose 
rengiami Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjimai, visai pagrįstai 
keliami kariuomenės nuopelnai at
statant Lietuvos nepriklausomybę, 
prisimenami jos žygiai nepriklauso
mybės kovose, apgailima, kad nebu
vo jai leista pasipriešinti gresiant 
okupacijai ir pagaliau okupantų de
formuota.

Kiekvienu atveju Lietuvos ka
riuomenė buvo lietuvių tautos dalis, 
ir jos žygiai bei laimėjimai drauge 
yra ir tautos laimėjimai. Betgi atsi
menant lietuvių tautos esamą pajė
gumą turime sutikti, kad šiandie 
tauta negali išvystyti tokios karinės 
galybės, kokią turėjo prieš pusę 
tūkstančio metų, ir kad tauta esa
momis aplinkybėmis už savo egzis
tenciją turi kovoti visai kitais meto
dais ir ginklais, negu reguliari ka
riuomenė. Kovoje už būvį, už tauti
nę egzistenciją šiandie kiekvienas 
sąmoningas lietuvis privalo būti 
nuolatiniu kariu, kovojančiu bet ko
kiu ginklu ir bet kokiose sąlygose.

Visur yra ribos ir kiekvienam da
lykui yra saikas. Kalbėdami apie sa
vo kariuomenę mes nuolat linkę 
perdėti, jos reikšmę ir svarbą suab
soliutinti. Tačiau daug daug dalykų 
turėjo būti anksčiau atlikta, kol pa
galiau buvo privesta prie t&jkad ne 
tik buvo galima kariuomenę pradėti 
formuoti, bet patys žmonės stojo 
savanoriais ir sudarė tos kariuome
nės branduolį. Juk negalėjo viskas 
savaime vykti - nei iš šio, nei iš to 
ima buriuotis savanoriai, iš jų atsi
randa vadai, kurie jau skelbia mobi
lizaciją. Priešingai, turėjo būti nuei
tas ilgas ir skaudus kelias, kol tauta 
buvo įsąmoninta, pribrandinta savo 
teises ir ginklu įrodyti bei apginti. 
Tautą ruošiant nepriklausomam gy
venimui sudėta nepalyginamai dau
giau aukų anksčiau, negu jų buvo 
sudėta nepriklausomybės kovose. 
Prisiminkime tik visus tuos vardin
tus ir nevardintus kovotojus, kurie 
švietė ir sąmonino tautą, spaudos 
darbuotojus, knygnešius, tikėjimo 
gynėjus, pagaliau mokytojus, kaimų 
daraktorius - jie visi žadino tautą, 
sąmonino ir vedė nepriklausomybės 
link. Kitaip sakant, visi tie, kurie 
dar nuo Mažvydo laikų vienokiu ar 
kitokiu būdu stojo už lietuvių tautą, 
jos gerovei angažavosi ir dirbo jos 
naudai su nemažesne rizika, kaip 
kad ir karys fronte, jie visi yra nea
bejotini lietuvių tautos kariai, akty
vūs kovotojai, rizikavę savo laisve, 
turtu ir gyvybe už tautos interesus. 
Aktualioji iš savanorių ir pašauktų
jų sudarytoji Lietuvos kariuomenė

A.A.
Dr. VALTERIUI DIDŽIUI

mirus, žmoną Liudą, sūnų Martyną ir dukrą Ievutę su šeimomis giliai 
užjaučiame.

tik atbaigė tą tautos išlaisvinimo 
darbą, kurį buvo pradėjęs Valan
čius, tęsė Kudirka, Maironis, ir at
baigė Basanavičius, paskelbęs Lie
tuvos nepriklausomybės deklaraci
ją. Toli nesiekiant tik suskaičiuoki
me visas sudėtas aukas iki Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo dienos — 
1918 metų lapkričio 23-sios, ir pa
matysime, kad dar prieš formalų 
kariuomenės atkūrimą tokia kad ir 
neuniformuota kariuomenė jau eg
zistavo ir kuone šimtą metų aršiai 
kovojo visuose frontuose. Čia tiktų 
kaip pavyzdys duonos paruošimas. 
Reikia ilgo kelio ir daug darbo rankų 
nuo sėjėjo iki kepėjų, kai jie tešli- 
nius kepalus sušauna į krosnį. Lie
tuvos kariuomenė nepriklausomy
bės kovose ir buvo toje kepėjų rolė
je, kai jau buvo viskas jiems iš 
anksto paruošta ir beliko tik duoną 
iškepti. Tai teigiant niekas nenori 
nuvertinti kariuomenės ir jos reikš
mės, tik atkreipti dėmesį, kad ka
riuomenė tautos gyvenime nėra ab
soliutus veiksnys, kaip kad iki šiolei 
priimta. Visa Lietuva kadaise buvo 
nusėta paminklais žuvusioms nepri
klausomybės kovose, bet kas žino, 
kiek paminklų buvo pastatyta 
knygnešiams, švietėjams, tautos 
žadintojams ir sąmoninto jams, kurie 
nemažiau aukų paklojo, kaip ir ka
riuomenė. tad minint kariuomenės 
dieną lygiai privalu prisiminti ir 
tuos visus kovotojus, be kurių veik
los ir aukų nebūtų atsikūrusi ir pati 
kariuomenė. (v.k.)

MIRUSIEJI
SUDIE

FELICIJONUI BORTKEVIČIUI

Spalio 12 d. Melbourne mirė Feli
cijonas Bortkevičius sulaukęs 80 
metų.

Velionis gimė 1887 m. birželio 9 d. 
Kuršėnuose. Baigė Šiaulių gimnazi
ją ir stojo savanoriu į Lietuvos gy
nėjų eiles. Matome jį I-je Karo Mo
kyklos karininkų laidoje.

Nutilus karo veiksmams Felicijo
nas stoja į Lietuvos universiteto 
teisių fakultetą. Baigęs studijas dir
bo Vidaus Reik. Ministerijoje. 1934 
m. komandiruojamas i Sorbonos 
universitetą Prancūzijoje krimino
logijos studijoms. Grįžęs vėl dirba 
Vid. Reik. Ministerijos Departa
mento direktoriaus pareigose.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lie
tuvą F. Bortkevičius su šeima pasi
traukia į Vokietiją. Karui baigiantis 
jis sutinkamas Tuttlingene, Pietų 
Vokietijoje. Vokietijai kapituliavus 
toje apylinkėje susiburia lietuviai ir 
F. Bortkevičius išrenkamas lietuvių 
Komiteto pirmininku. Padedamas 
dukrų Danos ir Laimos, kurios lais
vai kalbėjo prancūziškai, F. Bortke
vičius labai daug padeda lietuviams 
okupacinės prancūzų valdžios įstai
gose. Paminėtinas ir toks pavyzdys. 
Prancūzams varant vokiečius be
laisvius jų tarpe pastebėtas ir lietu
vis gen. K. Tallat—Kelpša. Tą pat 
dieną F. Bortkevičius kreipėsi į 
prancūzų komandantūrą ir mūsų 
generolas buvo paleistas. Vėliau F. 
Bortkevičius su šeima persikėlė į

ALB Melburno Apylinkės 
Valdyba

Mūsų Pastogės popietė Adelaidė
je, įvykusi spalio 23 d., praėjo labai 
sėkmingai ir davė 500 dolerių gryno 
pelno.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
ba yra labai dėkinga:

Menininkų parodos organizatorei 
p. L Pocienei ir parodos dalyviams 
p.p. L Day, A. Kudirkai, L Pocienei, 
V. Venc, B. Westenberg, Ž. Wes- 
tenberg ir L. Žygui.

Sceninės programos dalyviams 
p.p. A. Gučiuvienei, J. Neverauskui, 
A. Petrikui, N. Skidzevičiui, ’’Ne
muno dukrų” kvartetui ir jų akom- 
paniatorei N. Masiulytei, išgelbėju- 
sioms rengėjus iš nemalonios padė
ties ir paskutinę minutę sutikusioms 
užpildyti programoje susidariusią 
spragą.

PRIPAŽĮSTA HELSINKIO NAUDĄ
„Index on Censorship“ žurnalo praves

tame Sovietų S-gos disidentų (gyvenančių 
Vakaruose) apklausinėjime patirta, kad, 
jų nuomone, Helsinkio 'konferencija buvu
si teigiamas reiškinys. Jų manymu, tai bu
vęs Sovietų S-gos pirmas ideologinis pra
laimėjimas, suteikiant .Rytų Europos gy
ventojams teisinę bazę reikalauti žmogaus 
teisių. Tačiau du žinomi disidentai, A. 
Amalrikas ir V. Bukovskis, galvoja, kad 
už šią koncesiją per brangiai užmokėta, 
pripažįstant status quo Rytų Europoje ir 
Baltijos valstybėse.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

Ignas Alekna

A.A. ANDRIUS LUCKUS

A.a. Andrius Luckus

A.a. F. Bortkevičius
Vokietijos amerikiečių zoną, iš kur 
1949 metais išemigravo į Australiją 
ir įsikūrė Melbourne.

Būdamas ramaus ir lėto būdo ve
lionis Melbourno lietuvių gyvenime

Spalio 19 d. Geelonge staiga mirė 
vos 54 metų sulaukęs Andrius Luc
kus, ištiktas širdies priepuolio.

Už a.a. Andrių atlaikė pamaldas ir 
laidojimo apeigas atliko Melbourne 
kapelionas kun. P. Vaseris. Palaido
tas Geelongo Eastern kapinėse, pa
lydėtas gausaus būrio lietuvių.

Nenuostabu, kad į laidotuves su
sirinko beveik visi >Geelongo lietu
viai, nes velionio dvynukės dukros 
Lilija ir Liucija gerai žinomos vietos 
lietuviams dar nuo savaitgalio mo
kyklos, gyvai reiškėsi skautuose, 
sporto klube, tautiniuose šokiuose, 
chore.

Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė 
apylinkės valdybos vardu p. M. Ky
mantas, Lietuvių Sąjungos vardu p. 
J. Gailius, kun. P. Vaseris po apeigų 
užpylė ant velionio karsto žiupsnelį 
lietuviškos žemės.

Palaidojus, velionio Andriaus

padėka
Pietų gamintojoms p.p. A. K 

minskienei, M. Neverauskienei, 
Raginienei, O. Stimburienei, I. V 
sylienei, S. Fišerytei, D. Neverai 
kaitei, R. Varnaitei.

Pagelbininkams p.p. Dumčiuv 
nei ir D. Dundai.

Visiems ir visoms mugės skanės 
ir loterijos laimikių aukotojams, k 
rių dėl didelio skaičiaus visų neįn 
noma išvardinti. Prašom patikę 
kad esate su dideliu dėkingumu p 
simenami ir su pagarba įvertinau

Dar kartą nuoširdžiai dėkojai 
visiems adelaidiškiams.

ALB Adelaidės Apylinkė
Valdyba

Su dideliu dėkingumu priėmei 
Adelaidės APyl. Valdybos per j 
narį p. Reinkę prisiųstą 500 dol. či 
ir tuo pačiu reiškiame nuoširdi 
padėką Apyl. Valdybai už gra: 
iniciatyvą tokią popietę Mūsų P; 
togės naudai suorganizuoti, ir 
siems Adelaidės tautiečiams ir N 
sų Pastogės bičiuliams už gaus 
sudėtas aukas.

Mūsų Pastogės Administrac

buvo kiek kuklus, bet širdy dide 
patriotas, jautrus visiems lietu; 
kiems reikalams. Kai jo dukra Da 
(Žilinskienė) iš lietuvių pirmoji t 
gė Melbourno universitetą, tė; 
didžiavosi, kad tai padarė ne tik 
dukra, bet ir lietuvaitė.

Jau nuo 1960 m. jis buvo išėję 
pensiją. Globojamas žmonos Ste 
nijos ir lankomas dukrų Danos 
linskienės, Laimos Ray, ramiai lei 
dienas iki buvo pašauktas į Anap 
Po gedulingų pamaldų velioi 
karstą nešė žentas ir penki vaik 
čiai. Gausaus tautiečių būrio pa 
dėtas į Springvale kapinių kremą 
riumą ir atsisveikintas Marija, N 
rija giesme.

Visi laidotuvių dalyviai buvo m 
lės Stefanijos pakviesti į šermenis 
namuose.

žmona Filomena visus pakvietė į 
vo namus šermenų.

A.a. Andrius Luckus gimė Me 
žiuose 1923 m. spalio 16 d. Trei 
nių keliais atsirado Vakaruose 
1949 m. emigravo į Australiją, 
veik visą gyvenimą praleidęs C 
longe. Būdamas labai darbštus, k 
mūrininkas jis dirbo prie Geeloi 
Liet. Namų statybos, savo šeii 
pastatė dvejus namus ir prasikū 
tikėjosi ramaus pensininko gyvi 
mo. Nuliūdime paliko žmona F 
mena, dukros Lilija ir Liucija, 
dukros Regina ir Henrika, žen 
Bruno ir anūkai. Kaip tauraus lie 
vio ir bendradarbio liūdi visi G 
longo lietuviai ir stiklo gaminių f 
riko bendradarbiai. J-G
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Kazys Bradūnas

Žymusis mūsų poetas Kazys Bra
dūnas, kaip ir visi didieji kūrėjai, ei
na tik savo vieno tepramintu kūry
biniu keliu ir atidengia naujas žmo
giškosios būties ir žmogiškojo išgy
venimo horizontus. Jo kūrybos ke
lias neveda į svetimas ir egzotiškas 
pasaulio tolumas. Jis leidžiasi į tau
tos sąmonės ir istorijos gilumas. 
Bradūnas poeto daug aprėpiančiu 
žvilgsniu žvelgia į žemdirbio būtį ir į 
Ekimo nubrėžtą žemdirbio, kaip 
genties gyvybės išlaikytojo ir agra
rinės kultūros kūrėjo, pašaukimą. 
Bradūno žemdirbiškoji kūryba - tai 
pagarbus himnas žemei ir žmogaus 
dvasiniam kilnumui. Iki Bradūno 
niekas nebuvo taip įdomiai supratęs 
ir atskleidęs intymiosios žemdirbio 
sielos istorijos.

Poetas stipriai jaučia paslaptingą 
gyvųjų ryšį su jau praėjusiomis ir 
nužydėjusiomis protėvių kartomis. 
"Aš, pravertęs dobilienos plutą, / 
Tūkstančius pėdų po ja randu — / 
Kiekvienoj vagoj senolių būta, / 
Neišplovė jų nei laikas, nei vanduo”. 
Sekdamas tomis laiko neišplautomis 
senolių pėdomis, Bradūnas leidžia
si į amžių gelmę, į priešistorinę senų 
senovę, į ugnies gimimo erą, kada 
sustojo ledynų įsibėgėjimas ir šilu
mos iš ledo atkariautas juodžemis 
tapo žemdirbio veiklos terenu, kada 
žemdirbys darbo prakaitu pabudino 
gaivalingąją žemės vaisingumo jėgą, 
’padėjęs iš to tolimo proistorės taš
ko, poetas nuosekliai tęsia dialogą 
su žemdirbių genties praeitimi, su 
istorija, ją taip organiškai sutapati
nęs su savo asmeniu, tarsi jo krau- 
juje tekėtų, nešdami neramumą, 
tautos likimo ženklai.

Bradūnui darbas nėra prakeiki
mas ir vargas. Jam darbas yra kil
nus vyksmas šventos buvimo pas
lapties. Darbas žemdirbiui yra liki- 
minė pareiga ir gyvenimo džiaugs
mas. Dirvon kritęs prakaito lašas 
pasiekia žemės gelmes, aukoja jai 
žmogaus prigimties dalį. Duona šilta 
kaip širdis - joje žemės paslaptingo
sios gyvastingumo galios, teikian
čios stiprybę ir jėgą. Žmogus ir že
mė, prakaitas ir duona - tai tik dalys 
vienos visumos, vienos bendros bu
vimo misterijos.

Bradūnas kūrybiniu žodžiu už
tvirtina žmogaus, kaip aukotojo ir 
aukos, ir žemės, kaip aukuro ir gy
vybės šaltinio, mistinį beveik sakra
mentinį santykį. ’’Žagrė ir kūjis ir 
vairas, mano ranka palytėti, / Tam
pa daiktai pašvęsti slaptam ir senam 
ritualui. / Aukuro karštas akmuo - 
visa tavo mindoma žemė. / Virpa 
aukos baladžių kiekvienas raumens 
Įtempimas.” Štai koks dirbančio 
žmogaus išaukštinimas! Žmogus nė
ra tik varganas žemės kurmis, 
klampojus molėtą dirvą. Jis yra 
pasiekęs aukščiausią žmogiškojo 
vertingumo laipsnį. Jis - žynys, au- 
kojąs žemei savo paties raumenų jė- 
?as šventojo darbo apeigoje. Bradū
no žemdirbių būtis apgaubta gied
ria, palaimai lygia ramybės nuotai
ka. Dvasinio subrendimo pilnatvėje

TAUTOS KULTŪRINIO PAVELDĖJIMO 
SAUGOTOJAS

Poetui
Kaziui Bradūnui
60 m.

pajuntama, kad nebėra buityje di
desnių dalykų, kurių reikėtų geisti, 
nes gyvenimo ir mirties vienoda 
vertė. ’’Man gyvybė / Nėra visko 
pradžia / Ir mirtis / Nėra pabaiga. / 
Einu tarp abiejų ežia...”

Senosios Lietuvos žemdirbių pan
teistinė pasaulėjauta laiko tėkmėje 
neišnyko. Ji tarsi užslėpta liko kai 
kuriuose iki šiol neišnykusiuose 
papročiuose, pasakose, raudose, po
ringėse, kalbos formose, bet vis tik 
buvo iš žmonių sąmonės išdilusi. 
Krikščionybė apaugo senąjį žemdir
bių dvasios pasaulį, kaip skiepas 
apauga senąjį vaismedžio kelmą. 
Bet kaip pirminės medžio šaknys ir 
suklestėję skiepo žiedai bei vaisiai 
sudaro pilną vaismedį, taip ir sena
sis kultūrinis tautos paveldėjimas 
kartu su vėlesniųjų amžių įtakoje

APEIGOS
TAUTOS ŠVENTĖJE

Kai Istorija, įžiebus melsvą ugnį, 
Šlaksto žemę žuvusių krauju 
Ir per amžių juodąją bedugnę 
Mostelia su želmeniu nauju

Aš klaupiuos į pašvęstąjį smėlį 
Su didžiu stebuklo laukimu 
Ir kiekvieną kritusio šešėlį 
Kaip kautynių vėliavą imu.

O tautos dvasia sparnus ištiesia, 
Lyg ošimą tolimų dainų,
Ir, giedodama herojiškąją giesmę, 
Kyla iš liepsnos ir pelenų. 

ODISĖJAS BUVO NEKANTRUS

Odisėjas buvo nekantrus, 
Ir ilgiau Homeras neištvėrė — 
Jam atkėlė tėviškės vartus, 
Kur ištroškęs kraujo atsigėrė.

Odisėjui
Dvidešimtis metų be tėvynės
Buvo prakeikimas pakely, 
Man, tarytum tremtiniui grandinės, 
Velkasi jau trisdešimt keli.

Odisėjas gimtąją Itakę
Dar išvydo ryto rūkuose, ~ 
Man kelionėje jau temsta akys 
Ir nušvinta vien tik sapnuose.

Odisėjau, tu grįžai atkeršyti.
Dvidešimtmetis— tau gi baisi skriauda. 
Aš nenoriu nieko — man tik peršti 
Viso perkirsto gyvenimo žaizda.

įvykusiais dvasios perkeitimais su
daro tautos kultūrinio ir dvasinio 
reiškimosi pilnatvę. Bradūnas atka
sė pačias giliąsias senojo mūsų kul
tūrinio paveldėjimo šaknis ir ten su
rado neišsemiamus kūrybos šalti
nius.

Bradūno lyrinis herojus sakosi 
esąs krikštytas Sūdavoje, bet atėjęs 
pagoniška žeme ir nors ir nebetikįs 
žemės dievais, bet einąs jų pramintu 
keliu. Jo poezijos pasaulyje beveik 
nėra skirtumo tarp to, kas krikščio
niška ir tarp to, kas yra atitekėję į šį 
šimtmetį iš lietuvių gamtinio tikėji
mo. Atvirumas dvasingumui įkvepia 
poetą kūrybinei vienos antgamtiš
kumo pasaulėjautos dviejų skirtingų 
elementų suderinimui, tarsi lietuvių 
religijos senojo ir naujojo įstatymo 
sintezei. Visa tai, žinoma, yra tik li
teratūrinis išradingumas, stiliaus 
puošmenos - ne tikėjimo, bet poezi
jos tikrovė. Pagoniškieji įvaizdžiai ir 
metaforos Bradūno kūrybai teikia 
paslaptingą, archajišką, beveik ri
tualinį užkalbėjimų ir pagarbinimų 
skambėjimą. Atgaivinimas senųjų 

laikų dvasinės atmosferos moder
niškai Bradūno poezijai teikia ne
pralenkiamo naujumo, originalumo 
ir lietuvio širdžiai labai artimo pat
rauklumo.
_ Tautos kultūrinis paveldėjimas 
sudaro visos Bradūno poezijos turi
nį, yra tarsi centrinė jos ašis. Bra
dūnas - plačios apimties poetas. Ga
lėtume sakyti, kad jo poezija plati ir 
įvairi, kaip plati yra žmogaus 
dvasia, kaip platus ir permainingas 
yra tautos gyvenimas negailestin
game ir siaubingame laiko tekėjime. 
Čia paminėtoji Bradūno žemdirbiš
koji ir žemės galių sudvasinimo poe
zija, sukaupta keliose pirmosiose jo 
knygose, iškėlė lietuvių tautos pa
veldėjimo tik vieną - būtent dvasinę 
- dalį. Tolimesnėse knygose Bradū
nas gimtąją žemę įsimylėjusio žem
dirbio akimis pažvelgė į paliktąją 
tėvynę tremtinio nostalgijos pos
muose. Jis ieškojo svarbių momentų 

istoriniame tautos paveldėjime, at
siremdamas į karalių Mindaugo ir 
Gedimino asmenis. Artimesnės pra
eities kovas ir tautos nelaisvės tra
gediją piešia į girią nueinančių 
kraujo laštakų įvaizdžiais. Poetas 
mato telkšančius kraujo klanus vi
soje mūsų istorijoje - ir ten, kur mū
šyje suklupo Gediminas, ir Mindau
go kritimo vietoje, ir Sibire, ir miško 
brolių kulkomis išgenėtoje kruvino
je girių aikštelėje. Bet ir pro kraujo 
laštakus viltingai skamba posmas: 
’’Ant mindauginės katedros užpiltų 
pamatų / Auga žolė, auga nauja 
karta. / Ji nuodyta, nušauta, pakar
ta / Bet auga / Kaip debesys, kaip 
vėjas liepsnose, / Kaip ąžuolynas 
kaimo kapuose”. Ąžuolynas - ištver
mės ir nepalaužiamumo simbolis. 
Tokia yra mūsų tauta. Akcentuoda
mas kultūrinį tautos paveldėjimą, 
poetas sustojo prie Vilniaus meno' 
turtų, spręsdamas genijaus santykį 
su tauta, prakalbino lietuviškosios 
kūrybos genijus Donelaitį ir Čiur
lionį.

Susirūpinimas tautos likimu plūs
te plūsta iš kiekvienos poeto kny
gos, pavirtęs širdį jaudinančiais po
ezijos posmais, pavirtęs tikėjimu 
tautos amžinatve.

Aš - tavin įšaknijus tauta 
Ne klajoklių gentis.
Aš istorijos neišrauta, 
Man tik žaislas mirtis.
Bradūno kūryba įstato skaitytoją 

į daugiasrovę tautos kūrybinių galių 
išsivystymo tėkmę, besiveržiančią 
pirmyn istorinio laiko krantuose. 
Kaipo tokia, ta kūryba yra labiausiai 
lietuviška, labiausiai tautinė, la
biausiai patriotinė, paremta dvasios, 
ne kardo laimėjimais.

Poetas Bradūnas šiemet pasiekė 
savo 60 amžiaus metų ribą. Yra iš
leidęs 12 poezijos knygų. Beveik vi
sos jos atžymėtos reikšmingomis 
premijomis.

Šalia kūrybos Bradūnas yra pasi
nėręs į kultūrininko darbus. Jis - 
laikraštininkas, literatūros kritikas 
ir redaktorius. Vokietijoje kelis me
tus redagavo žurnalą ’’Aidus”. Nuo 
1961 m. redaguoja dienraščio 
’’Draugo” kultūrinį priedą - Mokslas, 
Menas, literatūra - kuris savo rim
tumu ir greitu atsiliepimu į visus 
lietuviškojo kultūrinio gyvenimo 
pasireiškimus pralenkia egzistuo
jančius kultūros žurnalus. Su kitais 
žemininkų srovės rašytojais reda
gavo ir leido ’’Literatūros lankus”. 
Suredagavo kelias didelės svarbos 
knygas: naujosios lietuvių poezijos 
antologiją ’’Žemė”, išeivijos lietuvių 
poezijos antologiją ’’Lietuvių poezija 
III”, išeivijos lietuvių literatūros 
apžvalginę knygą ’’Lietuvių litera
tūra svetur 1945-1967” ir poeto Ma
černio poezijos rinktinę.

Pilnai išnaudodamas savo kūrybi- 
i nio žodžio dovaną lietuvių senojo 

dvasinio paveldėjimo naujam 
atskleidimui, Bradūnas jau ir pats 
savąją kūrybą yra dovanojęs tautai 
kaip svarbų kultūrinį paveldėjimą.

Gedas Sidabras

PO ŽVAKĖS LIEPSNA

Trumpas žmogaus gyvenimas 
Dar greičiau trumpėja 
Be tėvynės, 
Tremty —
Tirpsta kaip vaškas 
Po žvakės liepsna.
Ir mano ranka 
Visada ugnyje.
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LAIŠKAS IŠ ANGLIJOS

Ar buvo nubaustas?
Įdomiai perskaičiau ’’Mūsų Pasto

gės” 25 numeryje patalpintą 
straipsnį ’’Putiną prisimenant”. Ja
me be kita ko, yra rašoma taip:

’’...Keičiantis sąlygoms pergy
venant okupacijas V. Mykolaitis iš
liko tvirtas ir ištikimas sau, savo 
principams ir net sunkiausiose tau
tai valandose jis buvo tarsi patvaru
mo simbolis. Galbūt jo kaip didelio 
autoriteto ne tik literatūroje bet ir 
gyvenime nepalietė jokie okupantai 
net nedrįsdami prievartauti”.

Bet lietuviškoje spaudoje man te
ko surasti ir kitokio turinio straips
nių. Tai noriu juos čia nors dalinai 
priminti.

’’Nidos” knygų klubo išleistoje 
’’Ketvirtoje Pradalgėje” patalpintas 
straipsnis ’’Prometėjizmo poetas 
mirė”. Jo autorius S. Santvaras pla
čiai aprašo mirusio rašytojo V. My
kolaičio—Putino gyvenimą, veiklą ir 
mirtį. Neaiškiomis mintimis truputį 
paliečia klausimą,ar Putinas buvo 
rusų nubaustas už taip vadinamą 
bendradarbiavimą su vokiškaisiais 
okupantais. Kaip jau žinome, pir
maisiais okupacijos metais komu
nistai stengėsi Putiną įtraukti į savo 
veiklą ir dangstytis jo populiariu 
vardu. O kaip Putinas sutiko vokie
čių okupaciją ir ką tuomet rašė, štai 
S. Santvaro straipsnio ištrauka:

”...1940-1943 m. laikotarpy V. 
Mykolaitis—Putinas parašė pluoštą 
eilėraščių, neglostančių nei raudo
nojo, nei rudojo okupanto, prabilo 
savo įgimtu tiesumu ir atvirumu, 
pavadino tuos eilėraščius Rūščiom 
dienom, bet vokiečių cenzūra nelei
do jų spausdinti, nepasirodė jie ir 
Sovietų Sąjungos ’’penkioliktoj res
publikoj”. Ant. Kniūška, Sakalo 
knygų leidyklos vedėjas, slapta at
mušė to rinkinio šimtą kitą eg-

PADĖKA
Kolegų autorių ir savo vardu dė

koju Sydnejaus Senųjų Skautų Židi
nio vadovams už taip rūpestingai 
suruoštą paskutinių poros metų bė
gyje pasirodžiusių Sydnejuje gyve
nančių lietuvių autorių naujų knygų 
pristatymą ir knygų parodą spalio 
9 d.

Ypatinga padėka priklauso pa
rengimo organizatoriui p. Broniui 
Žaliui ir programos sudarytojai po
niai Danutei Skorulienei, tam reika
lui pašventusiai daug laiko, 
įdėjusiai, kaip sakoma, širdį ir puikų 
literatūrinį nusimanymą.

Ačiū pranešėjai poniai Jadvygai 
Viliūnienei už jaukų parengimo pra- 
vedimą. Jūs, ponia, tokiose pareigo
se esate nepralenkiama.

Ačiū rašytojui Vincui Kazokui už 
įvadinį žodį ir mūsų knygų įstatymą 
į lietuvių literatūros rėmus.

Ačiū tekstų skaitytojams ir skai
tytojams: ponioms Marinai Cox, 
Eglei Suchaversky, Gražinai Hurba, 
Julijai Basil, Danai Bartkevičienei, 
panelei Vidai Viliūnaitei, inž. Vy
tautui Juškai, aktoriams Pauliui 
Rūteniui ir Stasiui Skoruliui. Jūsų 
lūpose mūsų žodžiai skambėjo aiš
kiai, meniškai, pagaunančiai. Ir kaip 
miela, kad prie mūsų kūrybos susi
telkė toks gražus būrelis meniškojo 
skaitymo atlikėjų - prityrę aktoriai 
ir talentingi jauni žmonės.

Ačiū gitaristui p. Dariui Gečiaus- 
kui ir skaidres parodžiusiam p. Al
giui Dudaičiui.

Ačiū ponioms Aldonai Jablons
kienei, Lidijai Žalienei ir Adelei 
Skirkienei už pyragus ir kavutę. 
Tie, mielosios ponios, jūsų pyragai 
buvo tikra poezija.

Ačiū, ačiū.

Juozas Almis Jūragis
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zempliorių, bet, antrą sykį rusams 
Lietuvą okupavus, Putinas viešam 
rašytojų susirinkime turėjo Rūščių 
dienų išleidimą apgailestauti, pri
valėjo tarti, kad į įvykių prasmę ne
pajėgęs įžvelgti, buvęs suklaidin
tas”. (Puslapis 19).

Toliau, Putino nubaudimo klausi
mu, autorius spėliojamai rašo taip:

’’...Klausimas tuo tarpu lieka at
viras - mes tikrai nežinome, ar Puti
nui užteko tų prisipažinimų. Galimas 
dalykas, kad, rusams grįžus į Lietu-' 
vą, jam teko išgyventi ir daug dra
matiškesnių bei skaudesnių epizodų. 
Kada nors gal bus atversti ir tie jo 
gyvenimo lapai.” (Psl. 49).

Savo ilgame straipsnyje S. Sant
varas tik spėlioja, kad Putinas galė
jo būti nubaustas ir tikisi, gal atei
tyje kas nors paaiškės. Bet J. Aistis 
savo straipsnyje ’’Poeto drama” (ž. 
’’Draugo” literatūrinis priedas, 1968 
m. Nr. 141) apie Putino nubaudimą 
jau rašo žymiai aiškiau ir be spėlio
jimų. Štai jo straipsnio ištrauka:

’’...Atėjus vokiečiams, jis (Puti
nas) parašė ir paskelbė eilių, kurios 
pasmerkė komunizmą ir okupaciją 
už jos vartojamas nužmogėjusias 
priemones. Už tas eiles Mykolaitis- 
—Putinas užmokėjo dešimčia metų 
nesąlyginės vergijos. Čia noriu pa
daryti įtarpą. Iš patikimų šaltinių 
sužinojau, kad Mykolaitį-Putiną 
partijoje apgynęs Petras Juodelis.

POPIETĖ SU SŪKURIU

Vita Force

LECITHIN VITAMIN 
E granules 

naikina cholestorolio nuosėdas kraujagyslėse. Jeigu jūs jaučiate fizinį ar 
protinį nuovargi, naudokite jas. Reikalaukite Health Food krautuvėse.

Sūkurio jaunieji, pasirengę šokiui. Gilumoje kairėje Sūkurio vadovė p.
Marina Cox. Nuotrauka Jono Birieto

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA N

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už W 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki p 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind. >’ 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento. E
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas H 
užskaitomi kas 3 mėn. h
• Įstaiga veikia: ft
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių N 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne. ft

Pašto adresas: ’’TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001. L1
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių ft 
Namai. 6 Eastrv St.. Norwood. L

Bet čia įvyko viena iš tų nesupran
tamų ir nenumanomų bolševikinių 
nesąmonių. Petrą Juodelį uždarė 
dešimčiai metų Vorkutos koncen
tracijos lagery, o Mykolaičiui—Pu
tinui liepė .atlikti išpažintį... Jo ne
nužudė, neištrėmė, net kalėjiman 
nepasodino. Priešingai jį paliko tose 
pačiose pareigose. Bet už tai jis tu
rėjo naikinti pats save, garbinti 
okupantus, garbinti didžiausią ne 
tiktai šių, bet ir visų laikų despotą 
Staliną.”

Tai žymiai skirtingos spaudos ži
nios. Įdomu, kurios yra teisingos?

V. Vytenietis

Didelis jų būrys. Išbėga lengvai 
pasišokinėdami — šokėjos ilgais 
spalvingais sijonais pasisukdamos, 
šokėjai — šviesiam rūbe margaspal
vėm juostom persirišę.

’’Sūkurys" - jauni šokėjai, dina
miški. Margi, spalvingi jų šokiai. 
Gyvumas, miklumas būdinga mūsų 
tautiniams šokiams. Įmantrūs 
žingsniai, lankstus liemuo, mergai
čių grakštumas visuomet patraukia 
savus ir kitataučius žiūrovus. Me
nasi mirguliuojančios, linguojančios 
vėjuj Lietuvos pievos, laukai, skam
būs pavėsingi miškai, lieknos pušai
tės.

Didelis šokėjų būrys. Šoka pa
mainomis, pasikeisdami. Dinamiš
kasis malūnas visuomet efektingas, 
jei šokėjai gali įsisukti malūno spar
nais, nevaržomi permažos scenos ar 
panašiai. Ir šį kart neapvilia. Aiškiai 
vienas mėgiamiausių šokių ir žiūro
vuose ir tarp šokėjų. Visad populia
rus suktinis, šustas arba žiogeliai, 
ir:
Kam žiogams rūpintis rytojum?
Šiandien jie tik šokti nori!

’’Kepurinė” - gracingais, darniais 
mostais, sveikindamos - mergaitės 
pasitinka vasarą laukuose.

Jaunatviškai gražus — ’’Noriu 
miego”:
Siųstų bernužėlis tarną su liktarna 
pažiūrėti — ką mergužė veikia

— nemiga kankina
’’Tabalas” — naujas ir šokėjų gru

pavime ir melodijos ritme, ištisai 
pagaunantis pynių kaita. Parsivež
tas vadovės Marinos Cox iš tautinių 
šokių kursų vykusių netoli Chicagos. 
Naujumai šokių choreografijoj, įne
šimai varijacijų visuomet priimtina.

Žaismingai komiškas vaikinų šo
kis - ’’Oželis”. ’’Mikitienė” - merginos 
ir vienos moka linksmintis - sukasi 
rateliais, subėga eilėmis, keičiasi 
poromis. Arba vėl smarkus, links
mas dzūkų šokis - ’’Sukčius”. Ir kiti.

Visai neardo šokių darnumo šokė
jų nevienodas ūgis, vykusiai vado
vės išspręstas dalant grupėmis 
aukštesniųjų, mažesnių ir vėl kiek 
didesnių - subėgant rateliams, pas
kiriems šokiams. Paskutiniam šokiui 
subėga visi - ’’Kalvelis”.

Mažieji šokėjai lyg ir perrimtai, 
stengiasi labai žingsnių nesumaišyti. 
Bet ir tas mažuose patrauklu.

Jau 1975 metais pradėjusi for
muotis vaikų tautinių šokių grupė - 
išaugo, sustiprėjo. ’’Sūkurys” - kas
met pildosi naujais šokėjais, pirma
mečiams nemažai darbo ir pastangų 
reikia. Šokių vadovė Marina Cox. 
Pavaduotojas - Jonas Bireta. Muzi
kos vadovas - Jonas Zubrickas.

Labai nuotaikingai praėjusi metų 
užbaigimo popietė Lidcombe para
pijos salėje, spalio 30 d., skambėjo 
akordeonisto stipriu akompanavi- 
mu šokiams, ryškiabalsėms prane
šėjoms supažindinant žiūrovus su 
kiekvienu šokiu, nusakant trumpai 
ar įvedant dainos žodžiais.

Aldona Veščiūnaitė
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PIRMAS SKAMBUTIS

Atžalos rankose

Lapkričio 13 d. Sydnejaus lietu
viai išgyveno atmintiną šventę. Tą 
dieną Lietuvių Klube įvyko Atžalos 
teatro premjera: pastatyta M. He- 
necken ir B. Kolje trijų veiksmų ko
medija ’’Pirmas skambutis”. Iš tik
rųjų ir buvo kuo pasidžiaugti: tegu 
ir lengvo žanro veikalas, bet suvai
dintas ypatingai gerai, kas Atžalos 
teatro grupei suteikia užpelnytų 
kreditų.

Komedijos turiny didelių atradi
mų nėra: tai miesčioniškos veidmai
nystės ir tuštybės sugretinimas su 
nusistovėjusia kaimietiška morale, 
kuri, patekusi miesčioniškon aplin- 
kon, staiga ištirpsta. Veikalo stip
riausia pusė yra charakteriai, ku
riuos aktoriams sukurti ir juos per 
netrumpą veikalą įtemptai išlaikyti 
iš vaidintojų reikalauja pastangų ir 
sumanumo. Daugeliui ypač vyresnių 
žiūrovų šis veikalas nebuvo naujie
na, nes kai kurie jį bus matę dar ne
priklausomos Lietuvos teatre.

Ir Australijoje ’’Pirmas skambu
tis” nėra pirmas: adelaidiškiai jį 
pastatė režisuojant Pauliui Rūteniui 
dar 1949 m. Ir šį kartą gal daugiau 
sentimento skatinama K. Daugu
vietytė, atžymėdama savo 45 metų 
scenos darbo sukaktį, kaip tik pasi
rinko statyti šį veikaliuką, kuriame 
ji kaip artistė pati debiutavo, žo
džiu, pats veikalas plačiu mastu 
imant gal ir nėra reikšmingas, bet 
lietuvių teatre jau turi savo istoriją.
Nesileidžiant į komedijos turinį 

iėmesin krinta aktorių sukurti cha
rakteriai, kurie ir sudaro visą ko- 
nedijos svorį. Ir reikia pabrėžti, kad 
juos sukurti Atžalos vaidintojams 

cena iš ’’Pirmo skambučio”: H. Šliteris (Boby), J. Maksvytis (Emil) ir S. 
korulis (Paginot). Nuotrauka E. Karpavičiaus

MURRAY’S H.F. STORES
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Pranešame savo mieliems klientams, kad ir toliau tęsiam siuntinių 
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Keičiame valiutą, kad galėtų įsigyti prekių specialiose krautuvėse. 
Siūlome auto mašinas, motociklus, šaldytuvus, televizijos aparatus, 
mezgamas, siuvamas ir skalbimo mašinas ir gyvenamus butus.
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aiškiai pavyko. Tas kaip tik liudija 
Atžalos kaip vieneto stiprybę ir iš
kilumą. Be abejo, pati sunkiausia 
rolė atiteko Henrikui Šliteriui, bet 
čia užteko jo paties natūralios laiky
senos, kuri šioje vietoje visai tiko. 
Tačiau nelengva buvo Stasiui Sko- 
ruliui suvaidinti vėjavaikišką pary- 
žietišką ’’playboy”, o dar sunkiau 
buvo Juliui Dambrauskui vaizduoti 
tipingą provincijos atstovą su visu 
jo naivumu, betgi jie savo vaidme
nyse buvo pasigėrėtini. Profesoriaus 
rolėje labai tiko Juozas Maksvytis, 
tačiau gaila, kad pakeitus išvaizdą 
Aktorius neparodė jokios permainos 
ir savo charakteryje, kas buvo būti
na. Visai naujas talentas išryškėjo 
Kazės Bitinienės asmeny: kaip vai
dintoja pasirodė ji pajėgi ir net ža
vinga. Pilną tuštybės tipišką mies
čionę moterį puikiai pavaizdavo Da
na Karpavičienė, o Gražina Zigaity- 
tė tiesiog stebėtinai suvaidino tą 
permainą, kai iš naivios kaimietės 
išsivystė rafinuota miestietė. Kas
tytis Stašionis, atrodo, tarsi ir gimęs 
tarno rolei. Eglei žižytei teko labai 
nedidutė rolė, bet vis tiek scenoje ji 
moka laikytis. Pauliaus Rūtenio 

’ vaidmuo taip pat buvo nedidelis, bet 
jis kaip senas scenos vilkas patraukė 
žiūrovų dėmesį savo koketiška lai
kysena.

Žodžiu, vaidybos atžvilgiu šioje 
komedijoje Atžalos vaidintojai pasi-

Spektakliui pasibaigus. Iš kairės: S. Skorulis (Paginot), K. Bitinienė 
(Clemence), J. Dambrauskas (Lepenchois), H. Šliteris (Boby), G. Zigai- 
tytė (Suzanne), J. Maksvytis (Emil), D. Karpavičienė (Simone), K. Dau
guvietytė (režisorė), E. žižytė (Lulu), P. Rūtenis (Chanterna).

Nuotrauka E. Karpavičiaus

rodė savo aukštybėje. Aišku, ieš
kant galima atrasti ir priekabių, bet 
tai būtų, kaip prancūzai sako, plauko 
skaldymas į keturias dalis.

O kad taip sklandžiai ir pakiliai 
visa premjera praėjo, tai be abejo 
kalta pati režisorė Ksenija Daugu
vietytė. Juk ne kas kitas, o ji turėjo 
viską išmąstyti, pramatyti ir ap
skaičiuoti kiekvieno judesius, išryš
kinti charakterius, nieko nepertemti 
ir sukurti atitinkamą atmosferą. 
Scenoje jos nesimatė, bet užkulisy ji 
pati vaidino su kiekvienu ir už kiek
vieną. Sveikiname Ksaną! Jos prieš 
keturiasdešimt penkerius metus 
šiame veikale debiutas šį kartą virto 
jos režisūriniu triumfu!

Negalima tylomis praeiti ir pro 
Algį Dudaitį. Tai Atžalos neatskira-

Laiškas iš Adelaidės
LIETUVIŠKO ŽODŽIO

SARGYBOJE
Sunkų kelią praėjo ir dabar tebe

eina mūsų spausdintas žodis tėvy
nėje ir išeivijoje.Tėvynėje netrūksta 
skaitytojų, bet suvaržytas ir vienai 
ideologijai pajungtas kūrėjas - rašy
tojas. Emigracijoje pilna laisve nau
dojasi rašytojas ir žurnalistas, bet 
ima stigti skaitytojų. Negausūs 
knygų tiražai retai išperkami ir il
giem laikam užsiguli sandėliuose. 
Mūsų periodika, retėjant vyresnia-

I jai kartai, kas metai ryškiau pajunta 
leidyklos atsirandančius sunkumus. 
Spausdinimo išlaidos didėja, o 
bendradarbių ir prenumeratorių 
skaičius mažėja.

Dėl šių priežasčių abu Australijo
je leidžiami lietuviški laikraščiai — 
Mūsų Pastogė ir Tėviškės Aidai — 
jau seniai naudojasi "pašalinėm pa
jamom” — įvairių formų piniginėm 
aukom. Jas sudeda atskiri asmenys, 
dažniausia prenumeratoriai, kurie ir 
taip jau savo prenumeratą būna ap
mokėję, ir įvairios organizacijos, 
tam tikslui rengdamos balius ar ki
tokius parengimus.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdy
ba, norėdama Mūsų Pastogę parem
ti, užpatentavo naują išradimą, ku
riuo naudojasi jau kelintą kartą. 
Vietoj rengus tam tikslui balių 
sulėkščių plovimais, stambiom or
kestrų išlaidom ir kitokiais išanksti
niais piniginiais užsiangažavimais, 
nežinant koks bus pelnas, pradėta 
rengti vadinamosios kultūrinės po
pietės.

Sudaroma kukli meninė progra
ma iš vietinių pajėgų. Neatsisakoma 
ir ’’importo”. Pernai atsiskraidino 
M.P. redaktorių. Šiais metais buvo 
pakviesta sydnejiškė solistė Gražina 
Zigaitytė, kuri, deja, dėl susidėjusių 
aplinkybių Adelaidės nepasiekė.

Popietė buvo gerai išreklamuota 
plakatais, vietiniuose biuleteniuose 
ir Mūsų Pastogėj. Parengimo dieną 

ma dalis, veikianti užkulisyje, bet jo 
sukurtas sceninis apipavidalinimas, 
garsai ir šviesos tai irgi jo paties 
spalvinga vaidyba!

Be abejo, tokiame lygyje pastaty
ti veikalą yra viso Atžalos kolektyvo 
sunkaus ir įtempto darbo išdava. 
Nors tai scenos mėgėjų darbas, bet 
Atžala ir ankstesniuose savo pasta
tymuose siekdama perfekcijos su
blizgėdavo profesionališku atbaig- 
tumu, tačiau šį kartą Atžala galėjo 
konkuruoti ir su profesionalais. Bū
tų nepateisinama, jei šis veikalas 
nebūtų parodytas ir kitose lietuvių 
kolonijose. Be abejo, pačiai Atžalai 
būtų sunku įveikti atstumus, bet čia 
galėtų ir turėtų prisidėti ir mūsų vi
suomeniniai organai bei institucijos.

n.n.

po pamaldų lebonas kun. A. Spur- 
gis kreipėsi į klausytojus priminda
mas, kad Lietuvių Namuose rengia
ma popietė Mūsų Pastogę finansi
niai paremti.

’’Australijoj turime du lietuviškus 
laikraščius. Viename jų — Tėviškės 
Aiduose daugiau liečiamas religinis, 
o Mūsų Pastogėje visuomeninis ir 
kultūrinis gyvenimas. Abu laikraš
čiai yra mums reikalingi. Kad .jie 
negali išsilaikyti iš prenumeratų ir 
reikalingi aukų, mes visi turime 
rausti”, jautriai pareiškė iškilusis 
pamokslininkas ir prašė popietėj vi
sus dalyvauti.

Jau nuo 12 vai. stalus pradėjo už
sėsti ankstyvieji svečiai, atsiskubinę 
pasistiprinti tai progai šeimininkių 
paruoštais pietumis. Ilgas stalas bu
vo apkrautas Mūsų Pastogės ’’mar
kės” vyno buteliais, kuriuos parūpi
no Apylinkės Valdyba ir dosnūs 
tautiečiai.

Tie buteliai vyno mėgėjus pasiekė 
loterijos keliu. Čia pat mažojoj salėj 
buvo surengta nedidelės apimties 
meno paroda. Už parduotus pa
veikslus sutartas procentas taip pat 
buvo skirtas Mūsų Pastogei.

Popietę oficialiai atidarė apylin
kės pirmininkas p. V. Neverauskas, 
paaiškindamas rengiamos popietės 
tikslą, apibūdinęs spaudą, o ypatin
gai lietuvių išeivių spaudą, suglaus
tai peržvelgė Mūsų Pastogės nueitą 
kelią ir jo reikšmę mūsų bendruo
menei. Pirmininkas pabrėžė, kad 
Mūsų Pastogė yra mūsų bendruo
menės gyvenimo veidrodis. Jame 
per dvidešimt septynerius metus 
užfiksuota mūsų vargai ir džiaugs
mai, laimėjimai ir nesėkmės. Jei 
kiekvienas prenumeratorius surastų 
dar po vieną skaitytoją, leidimo 
problemos žymiai sušvelnėtų. Prie-

Nukelta į psl. o
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Lietuviško 
žodžio...

Atkelta iš psl. 5

kaistai, kad 20 dol. metinė prenu
merata yra peraukšta, visai nepag
rįsti. Juk tik 38 centai savaitei, tik 
stiklas alaus! Tai nėra tokia jau ne
pakeliama auka.

Būkštaujame, kad lietuviški 
laikraščiai ilgai neišsilaikys. Kol kas 
tai nepagrįstos aimanos. Nors jau 
netekome žymios vyresniosios kar
tos dalies, tačiau Mūsų Pastogės 
prenumeratorių skaičius ne tik ne
nukentėjo, bet šiek tiek net pakilo. 
Tad jei vietoj iš kaimynų skolinę 
Mūsų Pastogę ją užsiprenumeruo
tume, dar daugelį metų šis mūsų 
bendruomenės laikraštis mus regu
liariai lankytų.

Meninę programą pravedė J. Ne- 
verauskas. Adelaidiškiai ir šį kartą į 
popietę rinkosi ne tik atvirom šir
dim, bet ir atlapom kišenėm visur 
dosniai išlaidaudami. Rezultate 
Apylinkės Valdyba Mūsų Pastogei 
pasiuntė 500 dolerių čekį.

Daugeliu atvejų adelaidiškiai pir
mauja, bet kai kur ir vėlinasi. Saky
sim, radijo valandėles seniai turėjo 
Geelongas, berods, jas ir vėl užmir
šo. Sydnejus ir Melbournas irgi se
niai įsivedę lietuviškus radijo pus
valandžius. Adelaidiškiai nors ir 
paskutiniai, tačiau irgi pirmą kartą 
prabilo per radiją į klausytojus š.m. 
kovo 13 d. Nuo pat pradžios šiam 
pusvalandžiui vadovavo J. Jonavi- 
čius. Jam pasitraukus visą pusva
landžio tvarkymo naštą užsikrovė V. 
Baltutis.

Šiuo metu lietuviškas radijo pus
valandis Adelaidėje perduodamas 
per 5UV stotį kas antrą savaitę sek
madieniais 1—1.30 vai. ir šeštadie
niais (toji pati programa) 9-9.30 vai. 
Su. radijo stoties vadovais vedami 
pasitarimai, kad lietuviškom laidom 
būtų paskirtas kas savaitę pastovus 
laikas. Kol kas nežinia, ar pasiseks 
ką laimėti.

Lietuviškom radijo laidom leidimą 
išrūpino ALB Adelaidės Apyl. Val
dyba. Pradžioj turėta nemaža sun
kumų su programos įrašais į juoste
les. Priemonėms įsigyti pravestas 
piniginis vajus buvo gana sėkmin
gas. Šiuo metu jau įsigyta visa rei
kalinga įrašams daryti aparatūra, 
įbudavota Lietuvių Namų viename 
kambary speciali spinta šiai apara
tūrai sutalpinti, tad šiuo atžvilgiu 
nėra jokių techninių sunkumų. Ta
čiau nemaža rūpesčių sudaro pačios 
programos parinkimas ir suredaga- 
vimas. Juk vis tiek per metus susi
daro 26 valandų programa, kurios 
bet kuo neužpildysi. Programų žo
dinės ir muzikinės dalys turi būti 
kruopščiai atrenkamos ir į juostelę 
’’sulipdomos”. Neturint po ranka 
muzikinių archyvų, kaip plokštelių 
ar juostų, viską reikia susimedžioti 
iš kur nors, pasiskolinti ar išsinuo
moti. Labai jau trūksta lietuviškos 
muzikos. Būtų didelis palengvini
mas, jeigu valandėlių klausytojai 
patys pasiūlytų turimus muzikinius 
įrašus paskolinti ar nurodyti, kur jų 
gauti.

Susiduriama ir su piniginiais sun
kumais. Už kiekvieną laidą radijo 
stočiai reikia mokėti 6 dolerius, tai 
per metus susidaro virš 300 dolerių. 
Nemažai kainuoja įrašams juostos ir 
kitokios su tuo surištos medžiagos. 
Todėl valandėlės organizatoriams 
reikalinga nuolatinė tautiečių ir pi
niginė parama.

Lietuviškos radijo laidos yra 
geros ir plačiai klausomos. Gauti 
sveikinantys atsiliepimai ir iš tokių 
tautiečių, kurie šiaip mūsų bend
ruomeniniame gyvenime nesirodo. 
Tad šios radijo laidos ne tik mus

* surasti darbą ar įsigyti specialybę
* sveikatos vaikų priežiūros klausimais
* pensijų ir paramų šeimoms reikalais
* anglų kalbos mokymosi reikalu
* teisiniais patarimais

Visų savo teisių ir jums priklausančių 
privilegijų išsiaiškinimui rašykite mums 
ŠIUO adreSU Information Branch

Department of Immigration & 
Ethnic Affairs

P.O. Box 262JJICKSON 2602, A.C.T
,r I u f v '’T f : Kt.”: ‘V« •»

arba skambinkite telefonu:
Sydney (02) 

221 1111, Melbourne (03) 662 3000, 
Brisbane (07) 225 2233, Adelaide 
(08) 50 3650, Perth (09) 322 3366

Jūsų Australijos vyriausybė

pradžiugina savąja muzika ir infor
muoja apie bendruomenės gyveni
mą, bet kartu mus ir jungia.

* * *

Šiuo metu prasidėjo jau trečiosios 
laidos lietuvių kalbos abitūros (mat
riculation) egzaminai. Juos laiko 
septyni jaunuoliai.

Šiais metais išsirūpinta egzami
nus laikyti čia pat Adelaidėje. Tai 
nuopelnas dviejų šiems kursams pa
sišventusių ponių: I. Davis - Požo- 
laitės ir E. Varnienės, kurios yra ir 
šių kursų atsiradimo pradininkės. 
Šios dvi energingos ponios įeina į 
apylinkės valdybos sudarytą Švieti
mo Tarybą: E. Varnienė pirmininkė 
ir I. Davis sekretorė. Teko arčiau 
susipažinti su jų organizuotais ir ve
damais kursais ir negali nesistebėti 
jų ištverme, kruopščiu pasiruošimu 
ir pareigingumu. Jos ne tik praveda 
pamokas, bet sudaro ir atspausdina 
konspektus: ir vertimus, multipli
kuoja įvairius tekstus ir juos išdali
na savo mokiniams. Už visa tai jos 
negauna jokio atlyginimo.

Kadangi norint gauti teisę egza
minams laikyti prie Adelaidės uni
versiteto, reikia turėti šio universi
teto akademiką - profesorių ar lek
torių, kuris imtųsi už egzaminus at

sakomybės, minėtos mokytojos ir 
šią kliūtį nugalėjo. Pakviestas ir to
kiu egzaminatorium sutiko būti 
prof. Fanel, kuris gerai yra susipa
žinęs su latvių, o taip pat ir lietuvių 
kalbomis. Būdamos iš profesijos 
mokytojos (I. Davis, berods, vienin
telė lietuvė gimnazijos vyresnioji 
moderniųjų kalbų — prancūzų, vo
kiečių — mokytoja, E. Varnienė 
pradžios mokyklos mokytoja), baig
damos mokslo metus rūpinasi ir šių 
kursų prieaugliu. Jos sudarė abiejų 
savaitgalio mokyklų baigusių sąrašą 
ir atspausdinusios kvietimus lietu
vių ir anglų kalbom išsiuntinėjo są
rašuose numatytiems asmenims, 
prašydamos kitais metais regis
truotis į lituanistinius dvejų metų 
kursus, o po to, kas norės, ir į abitū
ros kursus. Kokio >atgarsio šis jų 
kvietimas susilauks, pamatysime 
ateinančių metų pradžioje.

Susiduriama su nemažais sunku
mais ieškant šiems kursams moky
tojų. Dvi savaitgalio mokyklos yra 
absorbavusios beveik visus buvu
sius mokytojus, tad tenka kviesti 
kursuose dėstytojais ir ne mokyto
jus. Nežiūrint to, geroj vadovybėj 
šie kursai savo tikslą atsiekia. Abi 
praėjusios laidos visu šimtu procen
tų egzaminus išlaikė. To pat tikimasi 
ir šiais metais.

Kursai turi neįkainuojamą vertę 
ta prasme, kad į juos ateina sąmo
ningi jaunuoliai, patys apsisprendę 
geriau pramokti lietuvių kalbos ir 
tuo pačiu išlikti arčiau lietuviško 
kamieno. Adelaidiškiai turėtų šią 
progą išnaudoti ir savo vaikus para
ginti į šiuos kursus įsirašyti. Savo 
laiku kun. A. Spurgis yra pareiškęs, 
kad lietuvis, kuris savo vaikų neiš
augina lietuviais, juos tautiniai nu
žudo. Tai skaudi, bet nenuginčijama 
tiesa. B. Straukas

Ką skaitai?
— Pasakyk, ką tu skaitai, ir 

aš pasakysiu, kas tu esi.
— Skaitau Homerą, Platoną, 

Sokratą.
— Aišku. Tu — melagis.

Mokykloje
Petrui labai nesiseka aritme

tika.
— Tai neįmanoma daugiau 

pakęsti! — sušuko mokytojas. 
—- Nejaugi neturi brolio, ku
ris tau padėtų?

— Ne, — atsakė Petras. — 
Ne, bet mama sakė, kad kovo 
mėnesį turėsiu.

ar 1Q77 11 21. nd fi
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MELBOURNE

TAUTYBIŲ KONFERENCIJA
Lapkričio 12 ir 13 dienomis Vikto

rijos vyriausybė sušaukė visų imi
grantų etninių bendruomenių kon
ferenciją Shepparton mieste. Mies
tas yra Viktorijos šiaurėje prie 
Goulburn upės ir turi virš 22.000 
gyv.

Konferencijoje dalyvavo Viktori
jos Imigracijos ir Ethninių Reik, mi- 
nisteris Walter Joną su ponia, Tu
rizmo ir- kitų valdžios įstaigų atsto
vai, Shepparton burmistras su ponia 
ir beveik visų bendruomenių vado
vai arba jų atstovai.

Lietuvius atstovavo Melb. Apyl. 
pirm. Alb. Pocius su ponia ir Balys 
Stankūnavičius. Konferencijos tiks
las buvo aptarti kaip įvairios bend
ruomenės galėtų daugiau bendra
darbiauti savo tarpe išlaikant savo 
tautinius papročius ir kultūrinį pali
kimą.

Antras svarbus punktas buvo ap
tarti Shepparton mieste su valdžios 
parama kuriamo ’’International 
Village” — Tautybių kaimo reikalus.

Shepparton miesto valdyba ant 56 
akrų sklypo paskyrė 22 vieno akro 
sklypelius norėdama, kad įvairios 
tautybės ten įsirengtų savo namus 
su pastovia savo tautinio meno ir 
liaudies kūrinių paroda.

Užuosdami propagandos reikšmę 
į konferenciją atskubėjo Rusijos, 
Lenkijos, Vengrijos ir Yoguslavijos 
komunistinių vyriausybių konsulai, 
siūlydami savo paramą. Iš Vakarų 
valstybių pusės taip pat dalyvavo 
Italijos, Graikijos, Šveicarijos, Vo
kietijos ir Didž. Britanijos konsulai. 
Korėja, Japonija, Filipinai ir Turkija 
atsiuntė savo konsulatų pareigūnus 
su diplomatiniu statusu.

Lietuvių ir vengrų bendruomenių 
atstovams pasiūlius, konferencija 
nutarė, kad International Village 
vidaus įrengimu rūpinsis ir tvarkys
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KELIONĖS { LIETUVĄ
Ateinančiais metais organizuojamos dvi ekskursinės grupės į Vilnių.
Pirmoji grupė išvyksta 1978 m. birželio 15 d.
Antroji grupė išvyksta 1978 m. rugpiūčio 10 d.
Dėl detalių rašykite ar skambinkite čia naduotu adresu bei telefonais.
Interesantus informuoja lietuviškai Algis Bučinskas tel. (02) 26 5066

PAVESKIT SAVO 
MUMS

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney, 2000. Tei.
26 2665, 26 2008, 26 3526, 61 3426 

RŪPESČIUS------------------------------------------------
sijas po miestus; parduodam bilietus 
lėktuvais, laivais ir kitom susisieki-

Mes parūpinam užsienio pasus, mo priemonėm į betkur pasaulyje.
vizas, užsakom viešbučius, ekskur- 
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Vabzdžiai veisiasi fantastiniu 
greičiu. Sakysim, musė patelė per 
sezoną sudeda apie 500 kiaušinėlių. 
Per dvi savaites iš kiekvieno kiauši
nėlio išsivysto jau subrendęs vabz
dys. Kiekviena nauja patelė vėl su
deda 500 kiaušinėlių. Jeigu iš visų 
kiaušinėlių išsiperėtų vabzdys ir 
jeigu visos musės išliktų gyvos, tai 
iš vienos musės per sezoną susida
rytų 200,000,000,000,000,000,000 
spiečius musių!

Viktorijoje gyvenančių imigrantų 
tautinės bendruomenės.

Konferencija buvo labai naudinga. 
Atnaujintos pažintys su kitų bend
ruomenių vadovais. Užkirstas kelias 
komunistų propagandai ir nutarta 
už metų vėl susirinkti panašiai kon
ferencijai. Shepparton burmistras ir 
miesto valdyba surengė šeštadienio 
vakare vaišes, o užbaigai sekmadie
nį iešminę - Bar-Q.

Lietuvių atstovai Viktorijos val
džios atstovų buvo sutikti kaip seni 
pažįstami ir vaišių metu daugiausia 
pasiliko su lietuviais. Taip pat teko 
pasikalbėti su Britanijos, Vakarų 
Vokietijos ir Graikijos konsulais, 
kurie labai gerai supranta dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir žino apie Mel
bourne lietuvių kultūrinę veiklą. 
Daugumas jų su Shepparton bur
mistru, jei tarnyba leis, pažadėjo 
dalyvauti Vasario 16 d. šventėje.

Reikia pasidžiaugti, kad Melbour
ne lietuviai būdami vieningi, turė
dami gražius Liet. Namus ir gyvą 
kultūrinę bei politinę veiklą, įsigijo 
gerą vardą tarp Viktorijos vyriau
sybės ir kitų tautybių bendruome
nių. Šiandien atstovauti lietuvius 
prie vyriausybės ar įvairiose konfe
rencijose nebėra pareiga bet maloni 
garbė. Alb. P.

PERTH
Pertho Apylinkės Valdyba numa

to surengti Naujų Metų sutikimą 
atvirame ore p.p. Čižeikų sodyboje.

*♦*
Pertho apyl. valdybos narys jau

nimo reikalams P. Čekanauskas il
gesniam laikui yra išvykęs. Jo vie
toje pakviestas į valdybą kandidatas 
Kazys Žuromskis.

*♦*

GEELONG
Geelongo Liet. Sąjungos metinis 

susirinkimas įvyko spalio 23 d. Liet. 
Namuose, kuriam pirmininkavo p. J. 
Renkauskas, sekretoriavo p. V. Bin- 
dokas. Susirinkimas praėjo gana 
sklandžiai, be vargo išrinkta nauja 
valdyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Gailius, vicepirm. J. 
Medelis, sekretorė S. Bungardienė, 
kasininkas V. Adomaitis ir narė mo
terų reikalams I. Gailiuvienė. Kan
didatai: R. Valys, K. Šimkus, K. Ga- 
ralevičius.

Revizijos Komisija paliko toji 
pati: V. Bindokas, L. Volodka, J. 
Renkauskas.

Valdyba nutarė lapkričio 20 d. su
ruošti iešminę 12 vai., 15 Gairlock 
Grove, Newtown prie Barwon upės; 
gruodžio 10 d. 7 vai. Liet. Namuose 
numato surengti tradicinį kalėdinį 
pobūvį su vaišėmis jaunimui, kur 
bus rodomos ir skaidrės.

įBlANUJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave 

-Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

Vadovų sąskrydis
XII-SIS LSS AUSTRALIJOS 

RAJONO VADOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Mielos Sesės ir Broliai Vadovai

Artėjame prie VI-sios Tautinės 
Stovyklos. Pirmą kartą Australijoje 
turėsime tokį gausų skautų ir skau
čių sąskrydį, kuriame, be malonaus 
stovyklavimo, esame numatę ir va
dovų suvažiavimą. Pagrindinis mū
sų rūpestis, kaip išplėsti skautų 
veiklą visoje Australijos lietuvių 
bendruomenėje. Būtų idealu, kad 
visas lietuviškas jaunimas įsijungtų 
į skautybę. Tokio idealo gal ir neat
sieksime, tačiau nuo jo atsisakyti 
negalime. Visi ta linkme eidami, ga
lime daug padaryti.

Suvažiavimui didelės reikšmės 
suteiks dalyvavimas LSS Tarybos 
pirmininkės v.s. Lilės Miliukienės, 
Seserijos Vyriausios Skautininkės 
v.s. Irenos Kerelienės, Brolijos Vy
riausio Skautininko s. Sigito Mik- 
naičio, Lietuviškos Skautybės Fon
do pirmininko v.s. Česlovo Kiliulio ir 
kitų.

Skautų vadovų suvažiavimas šau
kiamas 1978 m. sausio 5 d., ketvir
tadienį, 9.30 vai. VI-sios TS 
’’Scouter Lodge” patalpose. Darbot
varkė:

1. s. H. Antanaičio pašnekesys: 
Australijos lietuvių skautų ryšių

AUSROS TUNTE
Sydnejaus skautų Aušros tunto 

skautai vyksta į Vl-ją tautinę sto
vyklą Melbourne autobusu. Su au
tobusų bendrove jau susitarta ir su 
malonumu skelbiame vykstantiems 
tokias kainas: už pirmą keleivį šei
moje - $ 20, už tos pačios šeimos 
antrą keleivį taip pat 20 dol., už iš 
tos pačios šeimos trečią keleivį - 10 
dol. ir už sekančius veltui.

Mokestį jau dabar galima siųsti 
paštu tunto iždn. Antanui Mikutavi
čiui 4/28 Rookwood Rd. Yagoona 
2100 (ne vėliau gruodžio 2 d.) arba 
bus galima apsimokėti gruodžio 4 d. 
Ingleburne, kur numatomos tradici
nės skautų Kūčios.

Autobusas išvyks į Melbourną 
sausio 1 d. iš Liet. Klubo Banks- 
towne ir grįš sausio 16 d. Tikslus 
laikas bus praneštas Kūčių vakarie
nės metu Ingleburne ir Mūsų Pasto
gėje. Autobuso ir turto kontingento 
vadovas bus s.v. vsl. Jonas Birietas.

KŪČIOS. Aušros Tuntas ruošia 
savo tradicines skautų Kūčias gruo
džio 4 d., sekmadienį, Ingleburne, 
skautų žemėje. Visi maloniai kvie
čiami atvykti tuoj po sekmadienio 
pamaldų. Visi skautai ir skautės da
lyvauja Kūčiose uniformuoti. Ta 
proga ten pat įvyks ir Tunto sueiga.

**♦
Aušros Tunto paukštyčių draugi

ninke yra v.s. vsl. Elena Kiverytė iš 
šių pareigų pasitraukus sesei 
Audrutei Šliteryrei. Kviečiame 
visas jaunas mergaites jungtis į 
skautų eiles. Sesės Elenutės tel. 
727 8729.

Korespondentė 

palaikymas su Amerikos ir pasaulio 
skautais.

2. Australijos tuntininkų praneši
mai apie veiklą tunte.

3. Australijos rajono skautų fondo 
klausimas.
Po pietų:

4. v.s. A. Mauragio pašnekesys: 
Žvilgsnis į ateitį.

5. Rajoninės stovyklos nustaty
mas.

6. Narušio skydo varžybų klausi
mas.

Klausimai ir sumanymai.
Iki malonaus pasimatymo suva

žiavime.
Budėk!

v.s. A. Mauragis
L.S.S. AUSTRALIJOS RAJONO 

VADAS
SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

Vadovų Suvažiavime dalyvauti 
kviečiami:

1. Svečiai - aukštieji LSS parei
gūnai: LSS Tarybos Pirmininkė, LS 
Seserijos Vyr. Skautininke, LSB 
Vyr. Skautininkas, Liet. Skautybės 
Fondo Pirmininkas ir kt.;

2. LSS Australijos Rajono Vadijos 
nariai;

3. LSB Australijos Rajono Jūrų 
Skautų Įgaliotinis;

4. Tuntų dvasios vadovai;
5. Tuntininkai / vietininkai;
6. Adelaidės ASS Skyriaus pirmi

ninkas;
7. Skautininkų ramovių seniūnai;
8. Sydnejaus Senųjų Skautų Židi

nio tėvūnas;
9. Skautų Tėvų Komitetų pirmi

ninkai.

Inf.

LSS AUSTRALIJOS RAJONO 
VADUOS POSĖDIS

LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis įvyko spalio 25 d., Banks- 
town’e. Tartasi VI-sios Tautinės 
Stovyklos, Rajono Vadovų Suvažia
vimo, VI T.S. svečių sutikimo ir kt. 
reikalais.

Sekantis Rajono Vadijos posėdis 
įvyks lapkričio 28 d., Bankstown’e.

VI T.S. ANTSPAUDAS

Kaip informuoja Australijos Paš
to biuletenis ’’Stamp Preview” (Nr. 
7, 1977), bus paruoštas specialus 
antspaudas Lietuvių VI-jai Tautinei 
Stovyklai, įvykstančiai Gilwell 
Scout Park, Gembrook, Viktorijoje, 
sausio 2 - 15 d.d., 1978, paminėti. 
Vokai antspaudavimui gali būti 
pristatyti Gembrook’o paštui, arba 
pasiųsti paštu: Postmaster Gem
brook, Victoria - 3783, prašant 
vokus antspauduoti šiuo antspaudu.

INF.

Klaidos
Dviejų suimtų nusikaltėlių 

pokalbis:
— Ar tu tiki, kad būna juri

dinių klaidų?
— Žinoma. Mane triskart iš

teisino.
Mūsų Pastogė Nr. 46, 1977.11.21, psl. 7
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ CHORAS ’’DAINA” KVIEČIA Į SAVO 
METINĮ f

KONCERTĄ — BALIŲ
gruodžio 3 d. Sydnejaus Liet. Klube, East Terrace, Bankstown. Pradžia 7 
vai.

Programoje "Dainos” vyrų, moterų ir mišrus chorai diriguojant Br.
Kiveriui ir Zitai.

Laukiame visų iš arti ir toli. Įėjimas veltui.
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Informacija
MELBOURNE
SVARBU MELBURNIEČIAMS

Nuo lapkričio 4 d. gauta lietuviška 
radijo valandėlė Melbourne per 3 
EA radijo stotį. Lietuviška progra
ma transliuojama pirmadieniais 11 
vai. ryto ir penktadieniais 3 vai. p.p. 
Banga 268 m. arba 1120 KHs.

Sudarytas Lietuviškos radijo va
landėlės komitetas, į kurį įeina: 
pirm. Alb. Pocius, Viva Alekna, 
Gabrys Žemkalnis, D. Simankevi- 
čienė, kun. P. Vaseris ir D. Antanai
tienė.

VIKTORIJOS EVANGELIKAMS

Kun. W. Kostizenas grįžo iš atos
togų aplankęs savo mamytę ir gi
mines Kanadoje ir Europoje.

Jis vėl praves pamaldas su Šv. 
Komunija lapkričio 27 dieną 12.30 
vai. Lietuvių Namų koplyčioje, 
North Melbourne.

Tai bus pirmas Advento sekma
dienis ir maloniai kviečiame visus iš 
arti ir iš tolimesnių vietovių į pa
maldas gausiai atsilankyti.

Tautiečiai, patys reikalingi pagalbos 
ar turį idėjų, kaip toji pagalba atei
viams teiktina, rašykite Sydney 
Apylinkės Valdybos pirmininkui, 
kuris jūsų sugestijas ir pageidavi
mus perduos Tautybių Labdaros 
Komitetui.

NAUJA MŪSŲ PASTOGĖS 
PAŠTO DĖŽUTĖ

Nuo lapkričio 14 d. atidaryta nau
ja Mūsų Pastogės pašto dėžutė 
Bankstowno pašte naujai įsteigtos ir 
įregistruotos Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Sąjungos vardu (ang
liškai: Australian Lithuanian Pub
lishing Society Ltd. P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200).

Nuo pat Mūsų Pastogės įsteigimo 
galiojusi pašto dėžutė Sydnejaus 
centriniame pašte (G.P.O Box 4558 
Sydney) tuo pačiu uždaroma. Ji dar 
bus Mūsų Pastogės žinioje apie 6 
mėnesius. Mūsų Pastogės adminis
traciniais ir visais kitais reikalais 
prašome rašyti naujuoju adresu: 
P.O. Box 550, Bankstown, N.S.W. 
2200.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

Lapkričio 26 d., šešt.:
DARIN & TINA 

žavios nuogom krūtinėm šokėjos

Lapkričio 27 d., sekm., 3 vai.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lietuviš
kos knygos, plokštelės, pašto ženk
lai, lipinukai ant mašinų klijuoti.

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš- .......
nešimui didesniais kiekiais duodama Primename, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gė- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
rimus ir 5% už alų. syklėse nurodytą aprangą. -

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

Evangelikų Parapijos Taryba

SYDNEY
PRANEŠIMAS

Lapkričio 27 d. 3 vai. Syd. Lietu
vių Klube įvyksta •Kariuomenės 
šventės minėjimas. Tuo pačiu metu 
Klubo Jaunimo Centre numatoma 
speciali programa jaunimui žemiau 
18 metų: bus rodomi jaunimui tinką 
filmai,- duodami lengvi gėrimai, 
bulvių džiuvėsėliai (čipsai).

Dalyvaudami Kariuomenės šven
tės minėjime tėvai gali vaikus palik
ti Jaunimo Centre - jie bus užimti ir 
prižiūrimi.

TAUTIEČIŲ DĖMESIUI

Ethnic Committee of N.S.W. rū
pinasi ir ateivių šalpos reikalais.

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO PROGA RUOŠIAMĄ 

linksmą vakarušką
KURI ĮVYKS GRUODŽIO 3 d., ŠEŠTADIENĮ, 8 V AL. VAKARE, 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 50 ERROL ST., NORTH MELBOURNE.

SMAGI MUZIKA IR SKANI VAKARIENĖ
GĖRIMAI GAUNAMI VIETOJE

ĮĖJIMAS $ 3.00

LITUANISTINIŲ KURSŲ KOMITETAS

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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kVisus maloniai kviečiame
į L.K.V.S. RAMOVĖS Melbourne Sk. ruošiamą

| metinį balių
h lapkričio 26 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose, North Melbourne,
3 čia kartu vyks ir I transporto 30 m . sukakties atžymėjimas.

Puikus orkestras, vakarienė, loterija ir kitos prašmatnybės.
Bilietai pas V. Šalkūną 869682 ir prie įėjimo.

Moterų veikloj
S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba 

praneša, kad pastatyti Lietuvių So
dyboje Engadine seklyčią - salę su 
statybininkais kontraktas jau pasi
rašytas ir statybos darbai pradėti. 
Statybininkai yra p.p. A. Kutka ir

GEELONG

LIETUVIAI KARNIVALE

Karnivalo procesijoje dalyvavo 
Geelongo taut, šokių grupė ’’Šešu
pė” jos vadovės Birutės Liebich 
pastangomis. Tai įvyko lapkričio 4 d. 
Gala Day Festivalio parade, kur da
lyvavo apie 15.000 žmonių. Procesija 
užtruko virš valandos. Čia buvo ir 
lietuvių ’’Float”, kurį paruošė jauni
mas. Tai tautinėmis spalvomis 
dengtas sunkvežimis, paskendęs ža
lumynuose, pakrautas šieno, su
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V. Mickevičius. Jie statė ir jau 
esančius sodybos namelius - butus.

Ta proga perspėjame, kad Drau
gijos numatytoji Lietuvių Sodyboje 
gruodžio 4 d. metinė Draugijos ieš- 
minė dėl pradėtų statybos darbų 
neįvyks ir atidedama vėlesniam lai
kui, apie ką bus pranešta spaudoje.

Draugijos Valdyba

DRAUGIJOS LANKOMI 
LIGONIAI

J. Kantonas - Nursing Home, 
Cabramatta; J. Šlyteris - Yagoona, 
Nursing H.; Prancūzevičius - St. 
Bedes N.H. Hurstville; Osinas - St. 
Sergei N.H. Cabramatta; B. Rač
kauskienė - N.H. Lakemba; S. Pakš- 
taitis - Coogee N.H.; M. Apinys - 
Little Bloomfield St., Darlinghurst; 
E. Nausėda - North Shore Hosp.

tautiniais rūbais vilkinčiu jaunimu, 
su dalgiais, grėbliais Jjei plakatais, 
reprezentuojančiais taut, šokių gru
pę, sportininkus ir skautus. Sunk
vežimį lydėjo taut, šokių muzika per 
garsintuvus. Lietuvių pasirodymas 
susilaukė išskirtino dėmesio.

Sydnejiškė Birutė Leverytė sun
kiai serga Melbourne Prince Henry 
ligoninėje. Ją ištiko apendicito prie
puolis, kuris sprogo sukeldamas 
rimtų komplikacijų. Melbourne 
un-te ji ką tik baigė miesto planavi
mo studijas.

PRANEŠIMAS

Gruodžio 10 d. Sydnejaus Lietu
vių Klube matysime pirmą kartą 
Pabaltiečių Gražuolės rinkimus 
(’’Miss Baltic Nations Quest”). Da
lyvaus estai, latviai ir lietuviai. 
Kiekviena tauta pristatys po 3 savo 
•gražiausias merginas. Kandidatės į 
gražuoles pasirodys bikiniuose, išei
giniuose ir vakariniuose rūbuose. 
Šiam vakarui specialiai paskirti tei
sėjai išrinks ’’Miss Baltic Nations” ir 
’’Miss Personality”. Klubo svečiai 
taip pat neatsilikdami išrinks ”Miss 
Charity”. Po programos seks ’’Gala” 
šokių vakaras.
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