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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
Lietuvių Dienos Melbourne prasi!' 

dėjo gruodžio 27 d. iškilmingomis seki 
madienįo pamaldomis St. Petriko kate
droje. Sv.Mišias atlaikė kun. P.Butkus 
jam atsistavo kun. Pr.Vaseris ir kunl 
A.Spurgis M.I.C., pamokslą pasakeĮ 
kun. dr. P.Bačinskas, sveikindamas ir 
kviesdamas visus atstovus taikingai 
spręsti visas iškilusias problemas. 
Pamaldoms besibaigiant žodį tarė 
Melbourno Arkivyskupas James Knox, 
jis pasveikino is visos Australijos su
važiavusius lietuvius .primindamas jiems 
sunkią. Lietuvos dalią, Sibiro kancias| 
ir lietuvaičiu parašyta maldaknygę Si
bire, kurių šiandieną skaito visas pa
saulis.

KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Didelio susidomėjimo kėlė ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimas, kuris 
įvyko erdviose ir gražiose Melbourno 
Lietuvių Namuose sekančią dieną. 
Į didelę salų prisirinko pilna atstovą ir 
stebėtojų, kurie sekė Krašto Tarybos 
posėdžius su atsidėjimu.

Pirmas suvažiavimą pasveikino 
Melbourno Apylinkės pirmininkas p. 
M.Didžys, po jo žodį tarė šių namų 
šeimininkas p. Jokubauskas. Po 
įžanginių pasveikinimą Krašto Valdybos 
pirmininkas p. Maksvytis atidarė su
važiavimą. Prezidiumo sudarymas su
kėlė tam tikros įtampos ir nervotumo ne 
tik atstovams, bet ir stebėtojams, kuri 
šalis laimės. Už pasiūlytus kandida
tus buvo balsojama slaptu balsavimo 
būdu. Kol mandatų komisija suskai
čiavo balsus, vyko gausūs sveikinimai 
iš įvairių mūsų tautinių institucijų ir 
asmenų.

Suvažiavimas į preziudiumą išsi
rinko: prof. A.Kabailą, p. Mikailą ir dr. 
V.Donėlą, preziudiumo pirmininku buvo 
išrinktas prof. A.Kabaila. Paskelbus 
mandatų komisijai balsavimo duomenis, 
įtampa atslūgo, opozicija pasirodė 

ALB Krašto Tarybos prezidiumas tarybos posėdžio me
tu. Iš dešinės Krašto Tarybos pirmininkas prof. Dr. A. 
Kabaila, A. Mikaila ir Dr. V. Doniela - prezidiumo 
nariai. Nuotrauka N. Butkūno

aiškioje mažumoje.
Vykdomųjų organų atskaitominiai 

pranešimai buvo įdomūs ir su atyda vi
sų išklausyti. Po pranešimų kilo ar
šios diskusijos, kaip ir galima buvo 
laukti, tačiau jos vyko kultūringoje 
formoje, be jokių užgauliojimų, ir 
savivaliavimų, kaip kartais pasitaiko 
tokios rūšies parlamentariniuose deba
tuose.

Kiek ilgiau užtruko būstinės nu
statymas būsimai ALB Krašto Valdybai.

Tačiau visus argumentus 
pavartojus už ir prieš prieita nutarimo: 
perkelti būstinę iš Sydnejaus į Adelai
dę. Tuo ii' baigėsi pirmos dienos sun
kus darbai.

■ Antroji suvažiavimo diena prasi
dėjo paskaitomis. Pirmas skaitė p. 
A.Mikaila tėma:"20 metų ALB-nei”(pa- 
skaitos santrauką paskelbsime vėliau). 
Antras kalbėtojas buvo dr. V.Doniėla: 
ALB-nės gairės. Gaila, kad prelegen
tas dėl laiko stokos turėjo savo paskai
tą trumpinti, ji sukėlė klausytojuose 
gyvą susidomėjimą ir pageidavimų ją 
ištisai paskelbti spaudoje. Tikimės, 
kad tai bus padaryta.

Šios dienos darbai vyko taikos 
dvasioje, todėl ne nuostabu kad abi 
Šalys, pozicija ir opozicija, rado gali
mu susitarti taikingai eiti į bendrų dar
bų. Krašto Valdybos pirmininkas p. 
Maksvytis ir opozicijos vadas p. J. 
Kedys padavė vienas antram rankų 
išreikšdami susitaikymų ir draugystę. 
Buvo perskaityti tekstai preziudiumo 
pirmininko ir abejų vadovų atskiri 
pareiškimai taikos ir vienybės reikalu. 
Be abejo,tai buvo pats reikšmingiausias 
šio suvažiavimo įvykis, kuris parodė 
abejų šalių gerą valią. Bet kad žodis 
taptų kūnu, reikia dar kurį laikų budėti 
ir dėti pastangų, kad įkaitintas aistras 
nuramintų.

Svarstant Mūsų Pastogės reika-

SUDIE P. ANDRIULIUI
Pereitų metų gruodžio 19 d. po 

ilgesnės ligos užgeso Adelaidejerašy- 
tojas Pulgis Andriušis. Adelaidės lie
tuviai drauge su velionio artimaisiais 
liūdėdami pagarbiai su juo atsisveikino 
ir vėl sugrįžo į kasdienišką gyvenimą. 
Ta proga spaudoje buvo prisiminta, kad 
velionis pasimirė nesulaukęs švenčių, 
kad jis ilgesnį laiką sirguliavo sto
kodamas kvapo ir kad daktarai negalėjo 
jam pagelbėti. Dar pasakyta, kad 
velionis liūdesy paliko žmoną ir tris 
vaikus, kad buvęs jumoristas, parašęs 
keletą knygų ir buvo mėgiamas visuose 
parengimuose . . .

Tačiau laidojant Pulgį Audrinsi 
ar daug kas pagalvojo, kad tą dieną 
buvo laidojamas ne vien tas kasdieniš
kas Pulgis Andriušis, kuri adelaidiš- 
kiai lietuviai per dvidešimti metų be
velk kasdien sutikdavo parengimuose, 
pobūviuose, o buvo laidojamas vienas 
iš pačių didžiųjų lietuvių tautos sūnų 
- rašytojas kūrėjas, apie kurio mirtį 
sužinoję jo liūdės viso pasaulio lie
tuviai neišskiriant ir pavergtųjųokupuo 
toje Lietuvoje. Ir jeigu Pulgis Andriu
šis kasdienybėje niekuo neišsiskyrė 
iš visų eilinių tautiečių ir buyo nuolanr 
kus riet ir tam, kuris drįso iš jo šaipy
tis turėdamas daugiau pinigų ar galios, 
tačiau jis savo kūrybine dvasia, savo 
sau lygiu neturinčiais kūriniais jis 
jau buvo Įžengęs į lietuvių, tautos 
istoriją ir "įsirikiavęs i. gretas tokiu 
vardų, kaip Donelaitis, Valančius, 
Čiurlionis. Vaižgantas, Putinas. Šie 
vardai yra musų tautinės kultūros vir
šūnės, ir su jais vertai ir garbingai 
lygiuojasi ir Pulgis Andriušis.

Su. P. Andriusio mirtimi tauta ne
teko kūrėjo, menininko, žodžio meistro, 
ir tai yra daugiau, nepalyginamai dau
giau, negu netekti valstybininko, po
litiko ar visuomenininko, veikėjo, nes 
kūrėjas visados yra vienkartinis ir 
ne.pamainomas. Visuomeninė veikla, 
politika, lygiai kaip ir ūkininkavimas 
remiasi tęstinumu, nes siu sričių dar
buotojams mirus ar pasitraukus ateina 
kiti ir tęsia jų darbą.

Kūrėjo tačiau niekas negali pa
keisti ar pavaduoti. Kūryba ribojasi 
asmeniu - kureju.ir jam mirus niekas ne 
gali jo darbo tęsti, jo nebaigtų veikalų 
užbaigti. Čia yra kūrybos didybė ir 
drauge jos tragiką.

Kaip kūrėjas ir rašytojas Pulgis 
Andriušis mirdamas neatsiskyrė, ne- 
nutolo nuo mūsų, bet greičiau dar la
biau priartėjo. Gyvam jam būnant jo 
kūrinius paskaitę padėdavome į lentyną 
ir laukėme naujų. Jam mirus mes vėl 
atskleisime jo knygas, skaitydami 
žavėsimes jo darbais ir juose atrasime 
jį, gyvą,nepraeinantį, laiko neišdildomą. 
Galima būtų šia proga priminti jo 
biografinius faktus, kad Pulgis Andriu-

MUSIJ PASTOGĖS SKAITYTOJE 

ŽINIAI

Mūsų Pastogės prenumerata, nuo 
sausio 1 dienos pakilo iki $10.00 
metams, pusei metų $5.00. Užsienyje 
metams $12.00. Atskiro nr. kaina 2Šž- 
Skelbimų kainos paliko tos pačios.

Pulgis Andriušis 
šis - Andrusevičius kilme aukštaitis, 
gimęs GJidziu kaime, Tauragnų vals
čiuje, mokėsi, keliavo, buvo laikrašti
ninkas ir rašytojas, išleidęs keletą 
knygų ir mirė sulaukęs vos 63 metų 
Adelaidėje. Tačiau šitokie ar smulkiau 
paduoti daviniai Pulgio Andriusio kaip 
kūrėjo biografijos neišsemia: jo kaip 
rašytojo biografija gludi jo kūriniuose, 
kur jis kaip autorius bus nuolat ir nuo
lat atskleidžiamas vis naujas ir aktua
lus. Čia jis atsiskleidžia ne vien kaip 
menininkas, bet ir kaip asmuo, nes jo 
raštuose išsakyta ir besąlyginė meilė 
žmogui bei gamtai, pagarba gyvybei, 
priekaištai mūsųžmogiškoms silpnybėms 
ir ydoms, šitokia Pulgio Andriusio 
biografija bus nuolat ir nuolat rašoma 
ir papildoma, nes jis gyvens savo 
kūryboje per kartų kartas ir kiekviena 
generacija į jį žvelgs iš savo gyvena
mojo laiko dvasios ir nuotaikų.

Tačiau s'iandie mums skaudu jo 
netekus. Tegu jis savo kūrybine asme
nybe buvo visus praaugęs ir pasidaręs 
visos tautos nuosavybe, vis tik jo ne
tekimas gal jautriau palietė mus - Aust 
talijos lietuvius, nes jis kaip tik buvo 
mūsų tarpe, dalinosi ta pačia kas
dieniška buitimi ir pagaliau atgulė 
amžinam poilsiui šiame krašte, iš ku
rio daugumas taip pat gal neišeisim. 
Jis drauge buvo ne tik Adelaidės- lie
tuvių kolonijos, bet ir visos musų šio 
krašto bendruomenės pasididžiavimas.

Gal butų banalu šiam didžiam 
menininkui linkėti amžinos ramybės 
ir poilsio. Tikiu, jam būtų didesnis 
džiaugsmas, jeigu jo kūrybinė dvasia, 
trykštanti iš jo darbų, pažadintų ir 
uždegtų naujus talentus, kurie kaip 
žibintai švytėtų tautai ir žmonijai.

V. Kazokas
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Redakto- MIRĖ PULGIS ANDRIUŠIS

riaus žodis!

MIRĖ DAIL. ALGIRDAS ŠIMKŪNAS

Sausio 8 d, jo bute buvo rastas 
negyvas Australijoje gerai ’ žinomas 
lietuvis dailininkas Algirdas Šimkūnas. 
Jo mirties priežastis aiškina Sydnėjaus 
policija.

Velionis dail. A. Šimkūnas jau į 
Australiją atvyko (1950 m.) kaip su
brendęs dailininkas, dailės studijas 
pradėjęs dar Vilniaus dailės akademi
joje ir lavinęsis Meno ir pritaikomo
sios dailės mokykloje Freiburge. Ne

Mirties Angelas ištiesė savo 
sparnus virš saulėtos Adelaidės. 
Pereitų metų gruodžio 19 d. jis nusky- 

I nė ir rašytojo Pulgio Andriušio gyvy- 
NAUJUS VEIKLOS METUS SUTINKANT I Grįžęs . sekmingos

t Džiugu yra konstatuoti faktą, kad viešnagės po Šiaurės Ameriką 1968 m. 
pradėdami naujuosius metus džiaugia- 1 velionis pradeda tankiau negaluoti 
mes taika ir ramybe. Magiškas z’odis j Dingęs Amerikoje jo rašytos a.a. J.J. 
yra taika, bet ją įgyvendinti žodžių i Baciūno biografijos rankraštis jį ypač 
neužtenka, reikia geros valios ir taiką _ sukrėtė. Rašydamas šią biografiją jis 
palaikančių darbų. Nedidelė mūsų’ I pašventė virš dvejų metų.
kolonija Australijoje, tačiau kaip matė- j Prieš keletą mėnesių ištiktas 
me, gali būti didelė nesantaika. Nuo stiprios astmos atgulė į karališkų 
mūsų priklausys kaip ilgai ir kaip I Adelaidės ligoninę. Po kiek laiko jis 
stipriai mes rūpinsimės išlaikyti taiką, I lyg ir pradėjo taisytis, bet lemtis buvo 
kad galėtume visas savo kūrybines ga- kitokia.
lias skirti tautinei kultūrai ugdyti. I Lapkričio 15 d. buvo vėl grąžin-

Jvairumas nuomonių ne'ra mūsų I tas į tą pačią ligoninę, iš kurios gyvas 
priešas, nei taikos griovėjas, tai natų- jau neišėjo. Palengvėjimo valandomis 
ralus bendruomeninio gyvenimo reiški- I jis domėjosi lietuvišku gyvenimu Ade- 
nys. Tačiau metodai, kuriais reiškiamo j laidėje ir visoje Australijoje.
savo nuomones, kuriais siekiame savo Gruodžio 20 d. jis buvo pašarvo-
tikslų gali būti kultūringi ir nekultūrin- (tas laidotuvių biuro koplyčioje, kur 
gi, moralūs ir nemoralūs, laisvi ir prie- j adelaidiškiai rinkosi su velioniu atsi- 
vartaujanti. Laisvė yra socialinio gy- sveikinti. Pirmadienį, 9 vai. ryto a.a. 
venimo didelė vertybė, dėl jos niekada | Pulgis Andriušis paskutinį kartą atvy- 
zmonija nesustos kovojusi ir jos sieku- Į ko į šv. Kazimiero koplyčių ąžuolinia- 
si. Turime mokėti kito nuomonę,gerbti, me karste. Pamaldų metu klebonas kun. 
ją suprasti ir jai leisti pasireikšti. Į A.Kazlauskas priminė, sakydamas pa-

BŪtu, blogai,jei iš tų nesusiprati- j mokslą, jo stambius Įnašus lietuvių 
mų nepasimokytume, bet dar blogiau literatūrai ir kultūrai. ' Paminėjo dar, 
būtų, jei mes nuolat tuos pačius nema- Į kad velionio tikrasis vardas buvo 
lonumus keltume iš naujo ir neleistume > Fulgencijus Andriusevičius. 
padarytoms žaizdoms užgyti. Tas kas Kapuose su velioniu atsisveikino
buvo negera, reikia užmiršti, ir kuo Į Adelaidės apylinkės valdybos pirmi- 
greičiau užmiršime,tuo bus geriau mums ■ ninkas p. V.Straukas, Adei. Liet. S-gos 
patiems ir mūsų bendruomenei. Visas I pirm. p. P.Bielskis, ateitininkų sen- 
mūsų veiklos pasisekimas gludi darnia- draugių vardu žodį tarė p. P.Pusdešris, 
me sugyvenime ir kūrybingoje veikloje, i režisorius J.GuČius pabrėžė velionio 
to mes ir sieksime Mūsų Pastoges pus-I Žurnalistinį ir literatūrinį talentą; V. 
lupiuose. Dumčius, atsisveikindamas artimų

Pasikeitus redaktoriams kviečia- , draugų vardu, priminė, kad kai dulkėtu 
me visus senus ir naujus Mūsų Pastoges 
bendradarbius prisidėti prie laikraščio 
tobulinimo - į jį rašant, jį platinant ir 
skleidžiant jo mintis ir idėjas.

Tuo pačiu tenka atsipras’yti ger
biamųjų skaitytojų,kad perimant laikraš
čio redagavimą, teko susivėlinti su jo 
išleidimu.

AM

IŠ VLIKO VEIKLOS

Vliko Tarybos posėdyje, gruo
džio 18 d. įvykusiame New yorke 
apsvarstyta visa eilė klausimų. Vliko 
Valdybos dvieju pastarųjų mėnesių 
veiklos apžvalgą pateikė vicepirminin
kas Juozas Audėnas ir sekretorius 
Stasys Dzikas, papildomą Vliko sąmatą 
referavo finansų tvarkytojas Jurgis 
Valaitis.

Audėnas, pradėdamas apžvalginį 
pranešimą, pabrėžė, kad du pastarieji 
mėnesiai buvo svarbūs keliais įvyk- 
kiais: tai, Prano ir Algirdo Bražinskų 
atsidūrimas Turkijoje, Simo Kudirkos 
išdavimas sovietams, dar ir Vliko Sei
mas Čikagoje. Vliko veikla daugiau
siai lietė minėtus tris klausimus, nors, 
žinoma, buvo normaliai vykdomi ir visi 
kiti isinareieoiimai.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimo, įvykusio 1970 m.

gruodžio 5-6 d. Čikagoje,

N U T A R I M A I

Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, 
Valdybos ir Tautos Fondo pranešimus 
bei Seimo atstovų pareiškimus, nutarė:

1. Seimas paveda Vliko Valdybai 
padėkoti JAV prezidentui Nixonui už 
jo skubią reakciją, kurią buvo siekiama 
ištirti lietuvio jūrininko Simo Kudirkos, 
siekusio azilio teisės, gėdingą išdavi
mą sovietams ir už Prezidento įsakymą 
JAV įstaigoms bei asmenims, kad 
panašūs įvykiai ateityje nepasikartotų.

2.Seimas ragina visus lietuvius 
kiekviena proga kelti aikštėn Sovietų 
Sąjungos vykdytą ir tebevykdomą lietu
vių tautos genocidą.

3. Seimas kaltina Sovietų Sąjungą 
ir jos jūrininkų nežmonišką elgesį su

I Tauragnų vieškeliu atjos raitelis į 
Gaidžių kaimą pranešti Pulgio ainijai,

Lietuviai

Simu Kudirka, norėjusiu išsiveržti iš 
bols'evikinio tautų kalėjimo. Seimas 
įspėja Lietuvos okupantą, kad keršto 
priemonių ėmimasis prieš jūrininką Si
mą Kudirką, jo šeimą ar artimuosius 
bus visuotinai pasmerktas ne tik visų 
lietuvių, bet ir kitų laisvės principus 
gerbiančių žmonių. Seimas kaltina ir 
JAV pareigūnus, išdavus Simą Kudirką, 
sovietams.

4. Okupuotų Baltijos valstybių 
sėkmingai laisvės kovai vesti būtina 
koordinuoti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos organizacijų veiklą, keliant tų 
valstybių nepriklausomybės atstatymo 
klausimą tarptautinėje plotmėje. Sei
mas siūlo Vliko Valdybai imtis inicia
tyvos, kad būtų sukviestas lietuvių, 
latvių, ir estų vyriausių laisvinimo 
organizacijų pasitarimas bendros akci
jos klausimais.

5..Seimas pripažįsta, kad sėkmingas 
Vliko darbas yra varžomas sąmatos 
ribotumo. Lėšų trūkumas ypačiai jau
čiamas palaikant, plečiant ir tobulinant 
Vliko informacijos organizaciją. Dėko
damas Tautos Fondui už suaktyvintą 
lėšų telkimą, Seimas pritaria fondo 
planams išplėsti savo atstovybių ir 
įgaliotinių tinklą, derinant savo darbą 
su Amerikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomene. Seimas, žadėda
mas savo ir jo atstovaujamų organizaci
jų talką Tautos Fondo pastangoms, 
kviečia lietuvių visuomenę dosniai 
aukoti Lietuvos laisvinimo reikalams, 
skiriant tam reikalui bent vienos die
nos uždarbi per metus.

6. Seimas prašo Vliko Valdybą 
siekti, kad būtų išleista studija apie 
lietuvių etnografines sienas.

7. Seimas liūdi netekęs ilgamečio 
Vliko pirmininko prel. Mykolo Krupavi
čiaus. Su jo mirtimi lietuvių tauta ne
teko vieno didžiau šių Lietuvos valsty
bininkų ir laisvės kovotojų. 

jog jį ištiko mirtis, Silio ežere trauk
dami valkšną žvejai sustos minutėlei ir 
persižengnos ...

Velionis Pulgis Andriušis buvo 
gimęs 1907 m. kovo 18 d. Gaidžių 
kaime, Tauragnų valsčiuje, Utenos 
apskr.

Vladas Dumčius

svetur
8. Seimas dideliu pasitenkinimu 

išklausė pranešimuose pabrėžtą nuo
širdų bendradarbiavimą tarp Vliko ir 
kitu lietuvių veiksnių. Sėkmingesniam 
tarpusavio bendradarbiavimui pasiekti, 
Vliko Valdyba prašoma artimoje ateity
je sukviesti laisvinimo organizacijų 
atstovų pasitarimą.

9. Seimas džiaugiasi lietuvių jau
nimu, išreiškusiu savo gilų patriotizmą 
bei išvysčiusį aktyvią veiklą ryšium su 
Simo Kudirkos išdavimu.

10. Seimas dėkoja Vliko Valdybai, 
Amerikos Lietuvių Tarybai, Lietuvių 
Bendruomenei ir kitoms lietuvių organi
zacijoms už atliekamą darbą Lietuvos 
laisvinimo bei lietuvybės išlaikymo 
baruose.

11. Seimas dėkoja nepriklausomos 
Lietuvos valstybės tęstinumo reiškė
jams - mūsų diplomatams - už jų pas
tangas Lietuvos laisvei ir nepriklauso
mybei atstatyti.

12. Didelė padėka reiškiama lietu
vių spaudai ir radijo programų vedėjams 
už didelę paramą ir akciją Lietuvos 
laisvės kovoje. ELTA

***

VLIKO DARBO PLANAS 1971 metams
Vlikas savo pagrindiniu uždavi

niu laiko: veikti Į laisvojo pasaulio 
vyriausybes ir tarptautines institucijas, 
ginant okupuotos Lietuvos ir lietuvių 
tautos interesus bei siekiant padėti 
Lietuvai atstatyti nepriklausomybę. 
rItio tikslu Vilkas: a) seks tarptautinių 
įvykių raidą; b) rengsis galimai Euro
pos saugumo konferencijai, telkdamas 
reikiamą dokumentaciją, kreipdamasis į 
atitinkamas vyriausybes kontaktais, 
memorandumais, siekdamas, kad toje 
konferencijoje nebūtų pakenkta Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo bylai; 
c) palaikys glaudžius ryšius su JAV 
Valst. departmentu ir kitų kraštų užsie

žiūrint gana nepalankių sąlygų ypač 
ateiviams dail. Šimkūnas visu savo 
veržlumu metėsi i meno pasauli . ir 
Australijoje, ypač Sydnejuje,išsikovojo 
respekta ir pripažinimą, priklausė Aust
ralijos dailininkų sąjungai ir dalyvavo 
beveik visose iškilesnėse sąjungos 
rengtose parodose. Šalia to jis buvo 
surengęs ir visą eilę savo individualių 
parodu. Pradžioje reiškęsis kaip
grafikas, vėliau mėtėsi i tapybą 
patraukdamas dėmėsi savo spalvingumu 
ir originaliomis kompozicijomis.

Lietuviškame gyvenime velionis 
irgi labai aktyviai reiškėsi kaip kultūri
ninkas, spaudos darbuotojas. Priklausė 
Sydnėjaus Šviesos Sambūriui. Sydne- 
jaus Liet. PlunksnosKlubui.

Per pastaruosius kelerius metus 
velionis pasitraukė iš visuomeninio 
gyvenimo ir gyveno vienišas, ir užsi
daręs, tačiau kūrė ir kontempliavo. 
Beveik visą laiką duoną užsidirbdamas 
išdirbo Sydnėjaus centriniame pašte. 
Prieš porą metų jo surengtoji individuali 
nė dailės paroda susilaukė labai palan
kios kritikos. Velionis buvo viengun
gis, šalia kūrybos domėjosi filosofija 
ir religinėmis problemomis.

A.a. Algirdas Šimkūnas buvo gi
męs 1927 m. kovo 19 d. Gatakiemio kai
me, Saldutiškio vaisė., Utenos apskr. 
Australijoje turėjo brolį, kuris prieš 
porą metų širdies liga mirė Melbourne. 
Jo palikimu ir palaikais rūpinasi ar
čiau jo stovėję lietuviai ir kolegos 
dailininkai.

nio reikalų įstaigomis; d) veiks visur, 
kur tarptautinėje plotmėje bus paliesti 
ar grasomi Lietuvos bei lietuvių intere
sai (Bražinskų pabėgimas, S.Kudirkos 
išdavimas).

Vlikas, siekdamas pralaužti ne
lemtąjį tylos sąmokslą ir paveikti pa
saulio viešąją nuomonę, kels Lietuvos 
bylos klausimą tarptautinėje plotmėje, 
leis informacines brošiūras, tęs Eltos 
biuletenių svetimomis kalbomis leidimą 
skatins lietuvių akademikų reiškimąsi, 
keliant Lietuvos klausimą mokslo įstai
gose, sieks panaudoti televiziją Lietu
vos klausimui išgarsinti,reaguos asme
niškai ir raštais įžymesnius įvykius.

Kitų darbų srity dar pažymėta: 
Vlikas, būdamas Lietuvos laisvės ko
vos priešakyje, sieks darnaus mūsų 
organizacijų ar institucijų dalyvavimo 
toje kovoje, todėl jis rems Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veiklą, suderin
tai veiklai aptarti kvies veiksnių konfe
renciją, sieks visiškos darnos tarp mūsų 
pagrindinių organizacijų.

Numatyti bendri žygiai su latviais 
ir estais, ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas Lietuvos bylos dokumentaci
jai. Bus baigta, prof. B.Kaslo ruošia
moji, nacių - sovietų, sąmokslo prieš 
Lietuvą dokumentacija, numatyta 
studija Lietuvos politinių ir etnografi
nių sienų klausimu.

Vlikas seks pavergtos Lietuvos 
padėtį, pavergtųjų lietuvių ištvermei ir 
ryžto dvasiai stiprinti bus tęsiamas 
lietuviškųjų radijo programų perdavi
mas į Lietuvą, be to, Vlikas ieškos 
kelių įtraukti gyvąsias išeivijos jėgas 
į laisvinimo talką, palaikys ryšius su 
jaunimu bei jo organizacijomis, Vlikas 
sieks, kad jo darbai būtų išeivijos 
teisingai suprasti - bus ir toliau palai
komi ryšiai su visuomene, spauda, bus 
tęsiamas lietuviškos Eltos leidimas.

Pagaliau, kadangi Vliko veikla 
priklauso nuo išeivijos finansinės 
paramos, todėl Vlikas sieks Tautos 
Fo,ndo lėšų telkimą ple'sti, tobulinti ir, 
be to, suderintos išeivių lėšų telkimo 
sistemos. Lėšų telkimas bus derinamas 
su ALT ir Liet. Bendruomenes tos pat 
paskirties planais.

ELTA

MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI 
ĮSIGYTI AUKOJO:

Kun. S. Gaidelis, S.J. $25.00
S. ir J. Ruveliai $ 10.00
L. Bungarda $ 8.00
Brone Dirmantas JAV. S 10.00
Nuoširdžiai dėkojame už aukas.
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LIETUVIŲ
Australijos lietuvių jungtinis choras Dainų Šventėje 
Melbourne. Prieky dirigentė p. G. Vasiliauskienė

DIENOS

lūs prieita nuomonės, kad laikraštį 
reikia palikti Sydnejuje, nežiūrint kur 
būtų iškelta Krašto Valdyba. Gaila, 
kad nebuvo pilnai apsvarstytas klausi
mas savo spaustuvės įsigijimo reikalu, 
o paliktas spręsti Krašto Valdybai.

Trečioji darbo diena buvo skirta 
vykdomųjų organų rinkimams. Adelai
dės atstovas p. Vytautas Neverauskas 
pareiškė, kad Adelaidės lietuviai yra 
pasiruošę priimti Krašto Valdybą ir 
patiekė kandidatų sąrašą. Išdiskutavus 
klausimą buvo prieita prie balsavimo. 
Išrinkti sekantį! atstovai į naują Krašto 
Valdybą:

1.Vytautas Neverauskas, 2. Jurgis 
Vasiliauskas, 3. Jonas Neverauskas, 
4. Viktoras Baltutis, 5.Romas Pocius,

MELBOURNE
6. Martynas Pocius, 7. Elena Dainienė.

Kandidatais liko: 1. p. Ru- 
dzenskas, 2. p. Zamoiskis.S.p.Raginis, 

Krašto Kontrolės Komisiją nu
tarta palikti Sydnejuje ir išrinkta 
sekantis asmenys: V.Bukevičius, V. 
Šliogeris jnr., ir p. Patašius. Kandida
tu liko A.Dudaitis.

Krašto Garbės Teismas paliko 
Adelaidėje, išrinkti sekanti asmenys į 
Garbės Teismą: A.Maželis, J.Jonavi- 
čius, L.Martinkus, V.Linkus ir B. 
Straukas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes 
Seimo atstovais išrinkti: prof. A.Kabai- 
la, Juozas Lapšys, dr. A.Mauragis, dr. 
V.Doniela ir V.Kazokas.

Toliau sekė sveikinimų ir rezo
liucijų priėmimas, kurias skelbiame 
atskirai.

Krašto Tarybos XII paprastos sesijos priimtos

R E Z 0 L 1 U C I J 0 S

Australijos Lietuvių Studentų Sąjungos 1970.12.28 d. rezoliucijos reikalu
Taryba, įvertindama akademinio jaunimo domėjimąsi bendruomeninio gy

venimo reikalais, priėmė dėmesin ALLS-gos 1970 m. gruodžio 28 d. rezoliuciją, 
adresuotą ALB Tarybos prezidiumui.

BENDRUOMENES VIENINGUMO REIKALU
Taryba, laikydama AL Bendruomenę socialiniu reiškiniu, apjungiančiu 

visus lietuvius tautiniu principu, yra įsitikinus, kad esančių įvairių pažiūrų 
grupių bendravimas turėtų reikštis tautinio solidarumo rėmuose ir krikščioniškos 
etikos dvasioje, drauge ugdant bendruomenę apjungiančius veiksnius - tautinės 
kultūros išsaugojimo ir tautos išlaisvinimo mintis.

JAUNUOLIŲ ĮJUNGIMO BENDRUOMENINIAM DARBUI REIKALU
Taryba, būdama suinteresuota didesniu lietuvių jaunuolių dalyvavimu 

bendruomeninių reikalu tvarkyme, paveda Krašto Valdybai patyrinėti galimybes 
ir priemones jaunuoliams įjungti į aktingesnę visokeriopą bendruomeninę veiklą 
artimiausiu laiku, kad būtų užtikrintas veiklos tolygus intensyvumas.

ŠVIETIMO REIKALU
Taryba, suvokdama reiškiamą susirūpinimą švietimo reikalais, paveda 

Krašto Valdybai rasti būdų bei priemonių švietimui, ypatingai jaunųjų tautiečių 
tarpe, sustiprinti.

m “MŪSŲ PASTOGES” REIKALU
Taryba, įvertindama bendruomeninio organo reikšmę lietuvių tarpusaviams 

santykiams tamprinti, laiko tikslinga būsiant leisti "Mūsų Pastogėje” pasi
reikšti, daugiau nei ligšiol, įvairioms nuomonėms bendruomeninio reiškimosi 
klausimais drauge neišleidžiant iš akių reikalo tuo būdu puoselėti tautines- 
kūlturines vertybes bei saugoti jas nuo galimų pažeidimų; nesgi spausdintas 
žodis nėra vien informacijos, bet ir ugdymo priemonė.

■ SPAUSTUVES REIKALU
Taryba, pritardama Krašto Valdybos minčiai turėti bendruomeninėmis bei 

tautiečių lėšomis įgytiną spaustuvę “Mūsų Pastogei” spausdinti, siūlo Krašto 
Valdybai ištirti visas galimybes tokiai spaustuvei įsteigti.

PADĖKA p. MYKOLUI ZAKARUI
Taryba ir jos prezidiumas, negalėdami gyvu žodžiu padėkoti ponui Mykolui 

Zakarui, buv. ALB Krašto Valdybos Pirmininkui, už atliktą darbą bevadovaujant 
mūsų bendruomenei, lygiai už pastangas organizuojant šios Tarybos sesiją,šia - 
ja Tarybos rezoliucija reiškia nuoširdžią padėka ir siunčia jam geriausius linkė
jimus.

PADĖKA KRAŠTO VALDYBAI
Taryba ir jos prezidiumas reiškia padėką ALB Krašto Valdybos pirminin

kui ponui Juozui Maksvyčiui ir visiems 1969/1970 metų kadencijos Krašto Val- 

| dybos nariams už atliktą darbą Bendruomenei, tikėdama, kad jie savo patyrimu 
i bei darbu ir toliau prisidės prie Bendruomenės stiprėjimo.
| PADĖKA p. VINCUI KAZOKUI

I Taryba apgaili “Mūsų Pastogės” ilgamečio redaktoriaus p. Vinco Kazoko 
pasitraukimą iš pareigų, reiškia jam nuoširdžią, padėką už atliktą darbą ir pa
keltą pasišventimą devynerius metus redaguojant bendruomeninį organą, kuriame 

I' ir jis pats savo turiningais raštais dėjosi prie bendruomeninės sąmonės brandi
nimo, vadovaudamasis Lietuvių Chartos nusakytais principais ir bendradarbiau
damas su leidėju - ALB Krašto Valdyba.

Taryba, suvokdama socialinio, o taip pat ir bendruomeninio gyvenimo 
apraiškų įvairumą ir įvairių - nei nuo leidėjo, nei nuo redaktoriaus nepareinamų

I veiksnių pasireiškimus, nori atžymėti, jog nežiūrint įvairių pagrįstų ar pramany-

Itų priekaištavimų redaktoriui; Vinco Kazoko reiškimasis raštais "Mūsų Pastogė
je” visada atitiko lietuvio aspiracijas ugdyti tautinę asmenybę besikeičiančiose 
aplinkybėse.

I Taryba jaučia, jog Vinco Kazoko, poeto ir rašytojo, redagavusio “Mūsų 
Pastogę,”, asmenyje nustojo retų žmogaus ypatybių, kurios kuria ir augina kultūri
nes vertybes, mūsų visu branginamas ir vertinamas ir drauge tikisi, jog kūrybi-

I' nės Vinco Kazoko galios bus jo panaudotos, kaip ir lig šiol, mūsų Bendruomenės 
kultūrai turtinti, linkėdama jam ir ateityje neapleisti mūsų bendruomeninio 
darbo dirvonų.

PADĖKA LIETUVIŲ DIENŲ RENGIMO KOMITETUI
Taryba, įvertindama didelį darbą, atliktą beorganizuojant Lietuvių Dienas

I Melbourne - reikšmingą įvykį mūsų Bendruomeniniame gyvenime, reiškia savo 
padėką Lietuvių Dienų Komitetui ir jo pirmininkui p. A.Liubinui, atskirų parengi-

J mų vadovams, organizatoriams dalyviams ir visiems kitiems,prisidėjusiemsprie 
i Lietuvių Dienų pasisekimo, kuo džiaugėsi iš visos Australijos suvažiavę tau

tiečiai.

PADĖKA VEIKĖJAMS

Taryba reiškia nuoširdžią padėką visiems Bendruomenes Darbuotojams, 
■ taip pat ir atskiriems veikėjams, kurių asmenine iniciatyva pradėtieji darbai 
Į buvo indėliu Bendruomenei stiprėti.

SVEIKINIMO RAŠTAI
I 1. PLB (Vyr.) Valdybai (p. S.Barzdukui)
I 2. VLIKui (Dr. K.Valiūnui)

I" 3. Liet. Diplomatijos Šefui (p. S.Lozoraičiui)
4. JE Vyskupams V.Brizgiui ir A.L. Deksniui
5. Australijos vyriausybei ir opozicijai - Mr. Gorton ir Mr. Whitlam

j 6. Melbourne Arkivyskupui J.Knox

Į Melbourne 1970 m. Gruodžio mėn. 30 d.
Redakcinė Komisija

KRONIKA
Vliko Valdybos sekretorius Stasys 

Dzikas, Vliko seime Čikagoje,gruodžio 
5-6 d., pateikė Valdybos aptartą 1971 
metų Lietuvos laisvinimo programą. 
Ją numatyti nelengva, nes ir Vliko 
veiklos prigimtis yra tokia, kad laikas 
ir įvykiai dažnai diktuoja darbus, kurie 
jokiuose planuose negali būti numatyti. 
Nurodęs i, Vliko vietą Lietuvos laisvi
nimo pastangų sąrangoje, St. Dzikas 
teigė, kad Vilkui išreiškiant Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės idėją, 
sąmoninga lietuvių tautos dauguma ne
gali priešintis nei šiai idėjai, nei ją 
atstovaujančiai institucijai. Vilkas 
laukia visų lietuvių talkos, konkrečių 
pasiūlymų ir darbų.

Toliau priminęs šių dienų- tarp
tautinę padėtį, sovietų pastangas su
kviesti Europos saugumo konferenciją, 
Sovietų Sąjungoje pastebimą viltingą 
reiškinį: atvira intelektualų pasiprieši
nimą komunistinei diktatūrai, VlikoSekre- 
torius pabrėžė, kad mūsų, dėmėsys 
primiausia krypsta į mūsų intelektualus, 
dirbančius mokslo ir tyrimo įstaigose.

Laukiama, kad jie ir studentija atliks 
lietuviškąją misiją savo aplinkoje. 
Vilkas, visus kviesdamas įtaiką, labai 
aukštai vertina lietuviškųjų organizaci
jų atliekamus darbus, kuriais padedama 
Lietuvai ir jos laisvės bylai.

REDAKCINES KOLEGIJOS NARIAI 
ATOSTOGAUJA

S. ir A.J.Juragiai atostogas pra
leidžia besivažinėdami po Viktorijos ir 
Pietų Australijos valstybes; lanko 
pažįstamus ir gražės niąsias vietas.

E. ir Iz. Jonaičiai plaukioja po 
Ramiojo Vandenyno salyną. Tikimės, 
kad sugrįžę, apie vasario pradžią, 
pasidalys įspūdžiais su MP skaityto
jais.

♦ **

Filadelfijoje, JAV, jaunuoliai suorgani
zavo žuvų rijimo varžybas.

Pirmąją vie.ą laimėjo jaunuolis, kuris 
prarijo 84 žuvis.

l.Iūšiį Pastogė‘Nt. 1-2; 1971.1.18; psl'.J
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LIETUVIAI PASAULYJE

Sausio 11 d. Time žurnale per 
visą puslapį paskelbta lietuvės filmij 
aktorės Joanos Šimkutės nuotrauka.

Kylantų filmų žvaigždė lietuvaitė 
Joanna Shimkus, praminta mažoji švelni 
gėlelė, jūs galite ją pamatyti filmoje 
- The Virgin and the Gypsy, kuri eina 
šią savaitę Sydney,Double Bay, Vogue.

“The N.Y .Times” gruodžio 14 d. 
laidoje paskelbė savo korespondento 
J.F .Clarity straipsnį - įspūdžius iš 
Vilniaus. “Lietuviai atgauna daugumą 
savo sostinėje”. Įspūdžiai teikia 
lėkštumo įspūdį, tačiau iškelia Vil
niaus gyventoją prisirišimą prie religi
jos, drauge pastebėti ir kai kurie 
būdingi reiškiniai. Autorius, atrodo, 
aplankė Aušros Vartus, Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią, pasikalbėjo gatvėje. 
Vis dėlto gerai, kai straipsnio pradžia 
apie Vilniaus lietuvius paskelbta dien
raščio primame puslapyje ir jis pailius
truotas Baltijos valstybių žemėlapiais. 
Tuo būdu, pasitarnauta Lietuvos, lie
tuvių vardo išgarsinimui amerikiečių 
masėse.

***
Belgijoje gyvenantis rašytojas Edv. Cin

zas pasikalbėjime su „Neprikl. Lietuvos“ 
(Kanada) korespondentu R. Šileriu pasisa-į 
kė, kad turi parašęs ar rašo šias knygas: 
„Raudonojo arklio vasarą“ ir „Mėlynąkįl 
žydą“.

JAV Mackaus fondo leidykla dar. šiais 
metais išleis jo romaną „Brolio Mykolo 
gatvę“. Sekančią rašytojas sakosi bandy
siąs išleisti Vilniuje.

persekiojami žydai
Gruodžio 24 d., katalikų Kūčių 

dieną ir žydų Chanukah šventėje, Le
ningrado teismas paskelbė nuosprendį: 
du žydai, Dimsits ir Kuznecov, nuteisti 
mirties bausme sušaudant, devyniems 
paskirtos kalėjimo - stovyklos bausmės 
iki 15 metų. Jie buvo kaltinami 1970 m. 
birželio 15 d. su sovietiniu lėktuvu 
siekė pabėgti i Švediją ir jie nubausti 
pagal Rusijos Federacijos Baudžiamo
sios Teisenos straipsnį 64-A, kuriuo 
bėgimas į, užsienį laikomas valstybės 
išdavimu, ir pagal 15 str., kuriuo sieki
mas įvykdyti nusikaltimą yra lygus pa
čiam nusikaltimui. Devyni iš vienuo
likos, iš tikrųjų, norėjo emigruoti ar 
pabėgti į Izraelį.

Kas tie žydai, pasmerkti mirtimi 
ar kalėjimo bausmėmis? Keturi jų - buvę 
Rygos, taigi Baltijos valstybių, gy
ventojai. IČuznecovo (jo tėvas-rusas, 
motina-zydė), mirtimi nuteistojo, žmo
na taip pat iš Rygos. Ji anksčiau nu
teista 10 metų darba stovykloje, brolis 
aštuoneriems metams. Dar vienas, 
dvyliktasis žydas, būsiąs teisiamas 
atskirai, taip pat iš Rygos.

Šiuo metu žydų organizacijos vi
same pasaulyje protesto mitingais 
smerkia Sovietu Sąjungą, reikalauja 
pakeisti mirties bausmes, ar paleisti 
nuteistuosius. Salia Izraelio,ypatingai 
veiksmingi JAV žydai, siekia ir prez. 
Nixono, Popiežiaus Pauliaus VI-jo ir
Mūsų Pastogė„Nr.1-2; 1971.1.18

Prof. J.Kazlausko, kalbininko, 
neaiški mirtis tebejaudina okup. Lie
tuvos gyventojus. Vilniaus spauda 
gruodžio 4 d. paskelbė teismo medici
ninės komisijos 8 žinovų • - ekspertų 
pranešimą, iš- kurio seka, kad J.Kaz
lauskas, spalio 8 d. dingęs ir kad lap
kričio 17 d. jo lavonas buvo rastas 
Neries upėje, Vingio rajone. Kūne ne
buvę ras ta. sužalojimu.

Pranešimas budingas, nes jis 
turėjo atsirasti dėl visos eilės neaišku
mų, gandų. Eltos žiniomis, prof. Kaz
lauskas paskutinį kartą buvo matomas 
Vilniaus pašte spalio 8 d. Po to jis... 
dingo. Lietuvoje niekas nemano, kad 
Kazlauskas būtų nusiskandinęs ir vi
siems aišku, kodėl Vilniaus įstaigos 
susirūpino pateikti žinią apie Kazlaus
ko lavoną, terastą upėje po sesių 
savaičių.

ATIDEDAMAS KONKURSAS 
„Laisvosios Lietuvos“ ir LAS vietininki-

jos JAV meno paveikslų konkursas atide
damas 6 mėnesiams.

ROMANO KONKURSO KOMISIJA
„Draugo“ dienraščio šiemetinę geriau

siam romanui premijuoti komisiją sudaro 
Jonas Aistis, J. Blekaitis, A. Sužiedėlis ir 
A. Vaičiulaitis.

BILIJARDININKAS JOE BALSIS
MinersviUėje (JAV) gyvenąs Joe Balsis 

yra vienas geriausių bilijardo žaidėjų 
Amerikoje. Turėdamas vos 12 metų, jis 
laimėjo jaunių pirmenybes, o 1946 m. buvo 
Amerikos armijos čempionu.

Jis ir dabar visur kviečiamas parodyti 
savo talėntą įvairiuose bilijardo suvažiavi
muose.

STUDIJUOJA IR DĖSTO LIETUVIU 
KALBĄ

Amerikos lietuvis Leonas Šulcas jau ke- 
leri metai studijuoja mediciną Vienoje, 
Austrijoje. Jis turi įsigijęs medicinos kan
didato laipsnį, bet studijas tęsia toliau 
doktoratui įsigyti.

L. Šulcas jau treti metai dėsto lietuvių 
kalbą Vienos indoeuropiečių institute.

LIETUVIS GEOGRAFAS
JAV Kento universitete (Ohio) nuo šių 

mokslo metų Amerikos ir Kanados geogra
fiją pradėjo dėstyti magistras Mindaugas 
Matulionis.

Dabar jis ruošiasi doktoratui.

A. VALAITYTĖ TELEVIZIJOJE
Vokiečių televizijoje dainavo vadinamų

jų „šlagerių“ dainininkė Anelė Valaitytė.

kitų paramos. Lietuviams svarbu pažy
mėti, kad ir šiuo atveju, kaip Bražins
kų ar Kudirkos atvejais, pasipriešinimą 
okupantui, pasaulio akyse, reiškia Bal
tijos kraštai, jų žmonės. Bėgdami į lais
vę ar jos siekdami, jie akivaizdžiai 
liūdijo, kokia padėtis Baltijos valsty
bėse, kokia pobūdžio santvarka Sovieti- 
joje, koks žiaurus, nežmoniškas komu
nizmas, kokia dvasia viešpatauja sovie
tų teismuose. Pagaliau, kad komunisti
nėje santvarkoje (Lenkijoje ir kitur) 
tebekunkuliuoja pasipriešinimo, maisto

; psl.4

Gražiną ir Romą K A T A U S K U S, 
sulaukusius pirmagimės dukrelės, nuoširdžiai sveikina

P.L.I.A.S. Canberros Skyrius

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS 
AUSTRALIJOJE SUVAŽIAVIMAS

Pasinaudodami Lietuvių Dienų 
suvažiavimu Melbourne, Tautos Fondo 
atstovai iŠ visos Australijos susirinko 
(gruodžio 30 d.) Kensingtone, Lietu
vių Parapijos Namuose aptarti savo 
bėgamųjų reikalų. Posėdyje dalyvavo 
TFA pirmininkas dr. A.Mauragis, Mel
bourne skyriaus pirmininkas F.Ročius 
ir V.Žiogas, Adelaidės skyriaus pirmi
ninkas J.Stepanas. Be to VLIKO 
įgaliotinis Australijai p. J.Lapšys ir

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Ramunė Zinkutė-Cobb savo 

iniciatyva parašė protestą, Amerikos 
Ambasadoriui Canberoje, pokuriuopasi
rašė virš šimtas asmenų dėl Simono 
Kudirkos žiauraus išdavimo Sovietams 
ir atsisakymo jam suteikti egzilo teisių.

Amerikos Ambasadorius atsakė 
laišku apgailestaudamas tokį įvykį ir 
užtikrino, kad Amerikos Vyriausybė 
dės visas pastangas, kad daugiau 
tokių j vykių nepasikartotų.

Šioje vietoje malonu yra konstan- 
tuoti faktą,kaip sveika ir naudinga gali 
būti privati iniciatyva.

***
Gautas nauja’s "Pasaulio Lie

tuvis” lapkričio - gruodžio mėn. Nume
ris turtingas informacija apie pasaulio 
lietuviu veiklą ir nemažai apie Austra
lijos lietuvius.

FILMAS APIE KIAULES
Lietuvoje pastatytas mo'.-slo populiarini

mo filmas ap'e kiaules — „Lietuv'.s balto
sios“.

Jame pasakoiAn-a. kaip buvo išauginta 
nauja Lietuvos baltųjų kiaulių veislė. Jo- 
esančios produ’-tinros. nes vieno ansipar- 
šiavimo metu kiaulė atveda 12 paršelių. Po 
dviejų mėnesiu tie baltieji paršeliai jau 
sveria 20 ar daugiau kg. o šimtą kg svori- 
pasiekia per 175 dienas. Kontrolinio penė
jimo duome'imis. tai yra greičiausiai au
ganti kiaulių veislė.

neapykantos komunizmui nuotaikos.Del 
to 1970 metai ir ypač paskutinieji trys 
mėnesiai buvo ypatingai svarbus apla
mai ir reikšmingi Lietuvos laisvinimo 
bylai.

ELTA

VISUR VISAIP
BAISŪS METAI

Japonijoje 1966 metai buvo vadinamieji 
Arklio ir ugnies metai. Tokie metai išpuo
la vis kartą per šešiasdešimt metų.

Sena legenda sako, kad tais metais gi
musios merginos turi palinkimą užmušti 
savo vyrus, todėl vyrai bijo jas vesti.

Prietarai žmonėse dar tokie stiprūs, kad 
šeimos iš anksto buvo susirūpinusios žiū
rėti', jog tais metais nebūtų kūdikių^ Juk 
gali ateiti į pasaulį duktė, kuriai grėstų 
senmergystė.

Dėl to tokiais metais sumažėja gyvento
jų prieauglis.

***
Sako, kad tyrinėtojai Puerta Rike užda

rė miške į narvą penkis vyrus, norėdami 
išsiaiškinti, ką su jais darys beždžionės.

Pasirodo, beždžionės su uždarytais žmo
nėmis elgiasi taip, kaip žmonės zoologijos 
soduose su uždarytais gyvuliais. Jos apsu
pa iš visų pusių narvą ir bando maitinti 
narve esančius žmones.

Kremliaus posėdyje
Brežnevas savo kalboje pa

reiškė, jog salėje yra Amerikos 
šnipas, ir įsakė jį tuoj suimti. 
Milicininkas, nieko nelaukda
mas, nuėjo tiesiai prie šnipo ir 
jį suėmė. Vėliau posėdžio daly

J.Mulokas, buvęs ilgametis Melbourne 
skyriaus pirmininkas ir didelis VLIKO 
rėmėjas.

Dr. A.Mauragis padarė pranešima 
apie TF veiklą Australijoje, skyrių 
pirmininkai apie savo veiklą. Bražins
kų bylai vesti yra surinkta $557,18 ir 
dar yra renkamos aukos.

J.Lapšys, VLIKO įgaliotinis, 
TFA veikla užgyrė ir ragino ją galimai 
daugiau išplėsti mažesnėse lietuvių 
kolonijose.

Nutarta pravesti TF aukų rinki
mo vaju. Laikas bus paskelbtas vė
liau.

Sausio 3 d. Melbourne vedė jau 
plačiai pagarsėjęs solistas dainininkas 
Gintaras Kalpokas. Su žmona Kathy 
jis išsileido povestuvinėn kelionėn po 
šiaurinio N.S.W. pakraščius.

***
Taip pat sausio 3 d. Sydnejuje 

susituokė Audronė Milašaitė ir Dr. A. 
Stepanas iš Adelaidės. Gausiu svečių 
tarpe vestuvėse dominavo Sydnejaus ir 
Adelaidės jaunimas.

***

ĮDOMŪS FAKTAI

Kalifornijos kondorai yra didžiausi 
sparnuočiai, užtinkami šiaurės Ameri
koje. Jų ištiesti sparnai siekią 10 pė
dų ir prisilaiko daugiausia Kalifornijos 
Sierra kalnuose. Medžiotojai jų skai
čių gerokai apkarpė. Kondorai susi
poravę padeda tik viena kiaušinį per 
dvejus metus. Spėjama, kad šie di
džiuliai paukščiai atitinka indėną 
legendarinį "audru, paukštį”.

viai klausinėję milicininką, iš' 
kur jis žinojęs, jog tas asmuo 
yra šnipas.

— Labai paprastai, — atsakė 
milicininkas, — pats Leninas 
juk rašė, kad “priešas niekad 
nemiega”. Aš pastebėjau, kad 
suimtasis buvo vienintelis per 
visą posėdį nė karto neužmi
gęs ...

Mandagus mokinys
Mokytojas subarė Petriuką už 

nešvarias rankas.
— Ką sakytum, jei mokytojas 

ateitų klasėn tokiom nešvariom 
rankom? — klausė mokytojas.

— Aš, prisilaikydamas man
dagumo, nieko nesakyčiau ...

***
- Ar jums ne gėda? Jūsų vaikai 

jau eina į mokyklą, o jūs dar vis bėgio- 
jate paskui jaunas moteris.

- Na, tai ką? Ar dėlto mano vai
kai turi neiti Į mokyklą?

***
■Alaus bare: "Mano žmona tikras 

angelas.”
- “Mano dar gyva”.
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NAUJI LEIDINIAI

NAUJI LEIDINIAI
Jurgis Gliaudą, “Aitvarai ir 

giria”, išleido Lietuvos Atgimimo Są
jūdis, 1970 m. Tai "Laisvosios Lie
tuvos” knygų leidyklos leidinys nr. 
1-1970 inrudeni premijuotas romanas. 
Leidinio mecenatai: Ona ir Valerijonas 
Simkai. Knygoje vaizduojami Lietuvos 
partizanai ir jų didvyriškų kovą. 245 
psl. Viršelis dail. A.Rukšlelės.

“Lietuva caro ir kaizerio naguo
se”, Ant. Gintnerio redaguoti atsimini
mai iš 1 pasaulio karo laikų,1914-1918m. 
508 psl. Knyga - įvairių asmenų atsi
minimai, gausiai iliustruota ir teikia 
gausu pluošta medžiagos apie 1 pas .ka
ro įvykius, juose pasireiškusius ar 
dalyvavusius lietuvius. Knygai paruoš
ti A.Gintneris neabejotinai įdėjo daug 
kruopštaus darbo. Jai atsirasti talki
ninkavo visas būrys lietuvių, aukojusių 
didesnes ar mažesnes sumas pinigų.

“Skautiški Žaidimai”, žaidimus 
surinko ps. Birutė Kidollenė, s. kun. 
Antanas Saulaitis, S J ir s. Liūtas Gri
nius. Išleido Lietuvių Skaučių Seseri
ja 1969 m. (platinama nuo 1970 m.), 
130 psl. Knygoje autoriai pateikė net 
347 žaidimus. Pradžioje A.Saulaitis, 
apibudina skautiškuosius žaidimus bei 
jų tikslų. įžangoje paskautininkė B. 
Kidolienė nurodė, kad dauguma žaidimų 
paimta iš Saulaicio ir jos pačios užra
šų, kai kurie versti iš anglų kalbos. B. 
Kidolienė dar pažymėjo, kad “skauta- 
vimo idėja paremta žaidimu, nes tai pa
ti mėgstamiausia jaunimo užsiėmimų 
forma, atnešanti daugiausia naudos 
skautiškame auklejime”. Knygelėje 
nemažai ir lietuvių liaudies žaidimų, 
todėl jie gali būti naudojami ir lituanis
tinėse mokyklose. Leidinio kaina - 
1 dol., gaunama pas skautiškų leidinių 
platintojus.

ANTRAS ŽINGSNIS
Prieš pat praėjusias Kalėdas 

poezijos mylėtojai susilaukė gražios 
šventinės dovanos - Prozos ir Poezi
jos Lakštų 2-ro numerio. Poezijos ir 
Prozos Lakštų yra išėję daugiau, bet 
lietuviškasis - antras. Jame po pora 
eilerašcių yra davę 10 Australijoje 
gyvenančių lietuvių poetų. Keli poetai 
į redaktorių kvietimą dalyvauti neatsi
liepė. Kadangi šiame Lakšte duodama 
tik poezijos,tai Lakštas turi ir antrinę 
antraštę - Australijos lietuviai poetai.

Gražus ir girtinas leidėjų darbas 
pirmą kartą lietuvių poetų Australijoje 
dauguma pristatyti visuomenei vienoje 
šeimoje. Tai kažkas panašu į antologi
ją, nors savo apimtimi Lakštas turi 
siauresnę paskirtį. Kai kurie Lakšte 
dalyvaujančių poetu jau žinomi literatū
ros pasaulyje savo kūrybos rinkiniais, 
kiti dar tik rodasi perijodikoj. Dabar 
jie visi būriu stoja prieš skaitytojus ir 
leidžia save kiek pažinti.

Poezijos atranka Lakšte yra taik
li poeto nuotaikos, formos, turinio at
žvilgiu. Perskaitę tuos pora eilėraščių 
nors ir nedaug, bet bent šiek tiek gali
me pajusti atskiro kūrėjo savąjį vidaus 
pasaulį ir jo išraišką.

Netolimoj ateity leidėjai numato 
paskirti ištisą Lakštą žymaus kūrėjo 
pulgio Andriusio atminimui.

Gražus leidėjų sumanymas ir 
ryžtas leisti Poezijos i£ Prozos Lakš
tus vertas visuomenės nuoširdaus pri
tarimo ir paramos. Krašto Kultūros

Taryba Įvertinusi leidėjų pastangas 
Lakšto leidimui skyrė $30.00 paramos. 
Nors leidėjai iki šiol ribojosi tik pro
zos ir poezijos reprezentavimu, bet gal 
ateity jie ras galima Lakštų apimtį pra
plėsti, kad j juos galėtų tilpti pav. M. 
K.Čiurlionis, didelis mūsų tautos nuzi- 
kas ir tapytojas, kurio šiais metais 
minime 60 metų mirties sukakti.

Lietuviškų Poezijos ir Prozos 
Lakštų redaktoriai ir leidėjai: J.A.Jū- 
ragis, Box 28, Yagoona, N.S.W. 2190 ir 
J.Janavičius, 104 Old Prospect Rd., 
Wentworthville, N.S.W. 2145.

J. SI.STUDIJŲ DIENOS - 1970
Prieš pat Kalėdas, gruodžio 17d. 

pasirodė laikraštinio formato neperiodi
nis leidinys '’Studijų Dienos - 1970" 
Leidėjas ALB Kultūras Taryba, reda
gavo Andrius Garolis. Siame leidinyje 
atspausdintos visos paskaitos, skaity
tos Studijų Dienose Melbourne. Pa
skelbta medžiaga yra labai aktuali, 
svarbi ir nesenstanti, todėl pravartu 
kiekvienam įsigyti leidinį ir jį laiks 
nuo laiko iš naujo perskaityti. Ypač 
naudingas tėvams, mokytojams ir 
apskritai tautinį darbą dirbantiems kul
tūrininkams ir visuomeninkams.

Simo Kudirkos išdavimas turėjo 
platų atgarsį JAV Kongreso Senate ir 
Atšt. Rūmuose. Senate gruodžio 1 d. 
kalbėjo sen. G.Albott (Colo) ir pažymėjo 
kad Simą Kudirką išdavus, ne tik buvo 
pažeista Ženevos konvenjcija, bet ir 
JAV dvasia.Senatorius, norėdamas, kad 
kiti senatoriai susipažintų su padėtimi, 
jiems sutikus, pavedė Kongreso leidiny 
atspausdinti “The New York Times”, 
lapkričio 29 d. paskelbtą ilgą R.D. 
McFadden straipsnį. Sen. E^Kennedy, 
(Mass.) tą pačią dieną stebėjosi, kiek 
daug JAV vyriausybės žmonių nesirūpi
na žmoniškumo klausimais. Jis prašė 
Kongreso leidiny paskelbti visą eilę 
svarbių raštų: jo paties, kaip pabėgėliu 
reikalams pakomisės pirmininko laišką 
Valst. sekretoriui W.Rogers, Aga Khan, 
J.Tautų komisaro pabėgėlių reikalams 
telegramą, įvairioms įstaigoms pabėgė
lių klausimams, raštus - telegramas.

Sen. E.Kennedy (Mass.) senate 
kalbėjo antrą kartą, gruodžio 7 d., 
patyrus apie Baltųjų Rūmų paskelbtus 
dokumentus Kudirkos klausimu. Kennedy 
savo, senato ir visų lietuvių bei kitų 
pabėgėlių vardu pareiškė viltį, kad šis 
kraštas nesuterš ateity savo istorijos , 
suteikdamas globa visiems tiems, ku
rie jos karštai trokšta.

Atstovų Rūmuose Kongrese kelio
lika atstovų kalbėjo lapkričio 30, gruo
džio 1 ir vėliau. Lapkričio 30 Kudirkos 
išdavimą griežtai smerkė atstovai John 
S.Monagan (Conn.), H.Keith ( Mass.) 
Roman C.Pucinski (III.), Pucinski kal
bėjo ypatingai karštai ir kreipėsi į Kon
greso narių sąžinę. Jo žodžiais, ar ne 
tragiška, kai “mes savo vaikams 
pasakosime, kaip komunistų žvejų gauja 
įlipa į JAV laivą ir barbarišku būdu 
sumuša savo įgulos narį, jį išsigabena, 
gi mūsų pačių žmonės stovi ir stebi 
įvykį”.

ELTA

Vliko pirmininkas dr. J.K.Valiū
nas gruodžio 11 d. išsiuntė telegramas 
JAV Kongreso Atst. Rūmų užsienio 
klausimų pakomisei, svarstančiai S. 
Kudirkos išdavimo klausimą. Pareikšta 
padėka už išsamius apklausinėjimus, 
prašyta, kad jie būtų tęsiami, iškeliant 
ir aplinkybes, kurios lietuvį Kudirką 
privertė vykdyti jo desperatišką šuolį į 
laisvę (sovietų teroras okup. Lietuvoje, 
okupacijos padariniai, gyventojų lais
vės troškimas ir pan.).

K ŠIMONIS Liepsnelė

AR GIRDITE?
Ar girdite, kaip laivo bortas dreba 
Nuo pulso plyštančios širdies? 
Jie gyvą žmogų, užkalė į grabą, 
Spiovė į veidą laisvės ir mirties.

Pakrantėj sėdi grąže sotus liurbiai, 
Kalakutiena užsigerdami.
0 ten gyvybę po lašeli siurbia 
Mūs kraujo broliui nepalikdami.

Jokios vilties, kai laivo bortas dunda 
Jau budelio žingsniu klaikiu...
Aš paimu nuo Simo lūpų skundą
Ir jį priešmirtinį šaukiu:
0, milžiniškoji Laisvės statula, 
Stovi kurčia ir akla...

Kazys Bradūnas

apie S. Kudirka

Telegramos pasiųstos pakomisės 
pirmininkui Wayne L.Hays, Ohio valst. 
atstovui Rūmuose ir penkiems pakomi
sės nariams, James G.Fulton, Pa., 
Bradford F.Morse, Mass., Edward J. 
Derwinski, Ill., John C-Zablocki, Wis. 
ir Roman C.Pucinski, Ill. Lietuviai 
skatinami minėtiems Atst.Rūmų nariams 
rašyti, ypač ju atstovaujamose valsti
jose, be to, atskirai ir pakomisės 
pirmininkui. Adresas: US Congress, 
Washington, DC., 20515.

ELTA
***

“Amerikos lietuvių akcijos komi
teto” pirm. R.Kezys gruodžio 11 d. iš
siuntė panašaus turinio telegramas 
pakomisės, Atst.Rūmuose tyrinėjančios 
Kudirkos išdavimo klausimą, pirmi
ninkui Hays ir nariams. Dar prašoma, 
kad Valst. departmentas padarytų viešą 
pareiškimą sovietinės okupacijos ne
pripažinimo klausimu ir kad tame De
partments būtų įsteigtas atskiras sky
rius Baltijos valstybių reikalams.

ELTA
***

JAV prezidentas R.M.Nixon 
gruodžio 10 d. Baltuosiuose Rūmuose 
įvykusioje spaudos konferencijoje vie
no žurnalistų buvo paklaustas: kokia 
tamstos asmens nuomonė pabėgėlių 
klausimu, ryšium su lietuviu, sumuštu 
Pakraščių Sargybos laive? Preziden
tas atsakė: “Jau esu nurodęs, kad -aš, 
kaip amerikietis, buvau nepaprastai 
pasipiktinęs ir sukrėstas tokiu ne

įtikėtinu įvykiu. Apgailestauju, kad 
Pakraščių Sargybos informavimo tvarka, 
pranešant apie įvykį Balt. Rūmams ųie- 
buvo pakankama, nes apie šį klausimą 
aš (laiku) nebuvau painformuotas. Aš 
galiu jus patikinti, kad tai ateity ne
bepasikartos.

JAV-bės jau 190 metų didžiuoja
si tradicijomis, kurios teikia galimybes 
pabėgėliams ir ^garantuoja, jų saugumą. 
Mes tų tradicijų laikysimės”.

Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, gruodžio 10 d. New Yorke minė
jęs Žmogaus Teisių Dieną, priėmė nu
tarimą, kuriuo išreiškiama padėka J. 
Tautų Pabėgėlių reikalų aukštajam 
komisarui, pasisakiusiam Simo Kudirkos 
išdavimo reikalu. PET Seimas pareiš.- 
kė viltį, kad Komisaras toliau seks 
Kudirkos klausimą, pradės tyrinėjimus 
pagrobto lietuvio jūrininko likimo 
klausimu ir reikalaus Kudirkos išlais
vinimo.

***

Ryšium su Simo Kudirkos išdavi
mu rusams, Vilkas gruodžio 11 d. iš
siuntė aplinkrašti laisvojo paąaulio 
bendrinėms lietuvių organizacijoms, 
paakindamas jas tuoj rašyti JAV prezi
dentui R.M.Nixonui memorandumus ir 
prašyti, kad jis viešai pasisakytų Lie
tuvą, Latviją ir . Estiją esant nepri
klausomomis, tik sovietų okupuotomis 
valstybėmis ir kad jis per Jungt.Tautas 
bei kitu būdu reikalautų panaikinti 
tų valstybių okupaciją ir atstatyti jų 
laisvę.

Musą Pastogė Mr.1-2; 1971.1.18; psl.5
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BRAŽINSKŲ BYLOS
SPRENDIMAS

Bražinskai tebėra teismo žinioje. 
Trys teismo instancijos juos pripažino 
politiniais pabėgėliais, tačiau Valsty
bės prokuroras perdavė skundą. Vyriau
siajam Turkijos teismui, prašydamas 
bylą persvarstyti. Tikimasi,kad greitu 
laiku gali būti ir šio teismo nutarimas. 
Koks jis bus - nežinia. Gali būti, pro
kuroro skundas bus atmestas, bet gali 
būti ir nutarta, kad Apeliacinis teismas 
bylą, persvarstytų. Antruoju atveju 
sprendimo tektų laukti dar ilgesnį lai
ką..

Jei teismas prokuroro skundą 
atmestų, tuo atveju Bražinskai gali 
būti pripažinti pabėgėliais ir jie gali 

• būti priimti į pabėgėlių stovyklą Istam- 
bule, Jungtinių Tautų Pabėgėlii; 
Komisaro žinion.

Bražinskų byla reikalinga didelės 
paramos. Visi prašomi savo auka prisi
dėti. Aukas siųskite Tautos Fondui.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas renka medžiagą apie mūsų 
laisvės kovotojus Praną ir Algirdą 
Bražinskus ir Simų Kudirką.

Jis prašo visų lietuvių, gyvenan
čių įvairiuose kraštuose ir sekančių 
spaudą įvairiomis svetimomis kalbomis, 
visą medžiagą, liečiančią Bražinskus 
ir Kudirką .iškirpti ir tas iškarpas bei 
jų fotokopijas siųsti Vlikui. Reikia 
pažymėti leidinio (laikraščio, žurnalo) 
pavadinimą, datą ir leidimo vietą.

Lietuvos laisvės kovai ir būsi
mai jos istorijai tai yra ir bus labai 
vertinga medžiaga, juo labiau, kad šiuo 
metu jos apie Lietuvą visame pasauly
je skelbiama nepaprastai daug.

Iškarpas siųsti adresu: VLIKas
29 West 57 Street,
New York, N.Y. 10019, USA

...

Vliko advokatas Ankaroje 1970 m. 
gruodžio 27 d. advokatei Elenai Arma- 
nienei pranešė, kad Turkijos Aukščiau
sias Teismas atmetė prokuroro skundą 
ir tuo patvirtino Apeliacinio ir kitų

Dialogas
Motina sako savo paauglei 

du' '-.eriai:
Prašau iš pasimatymo grįž

ti n< vėliau, kaip dešimtą valan
dą vakaro.

— Bet, mama, aš jau nebe 
vaikas!

— Todėl aš ir liepiu.

* 
* MURRAY’S H.F. STORES I

CAG firnonr CTDcrT evnwrv m . ne i-jm646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

j informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius į
J į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir J 
3 .anksčiau nustatytomis sąlygomis. J
# Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti ‘‘Sovietų <
# Rusijoje pasirinktinai” arba “Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę informaci- .#
# ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.
5 Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, 3 
m Cabramatta, Newcastle if Sydney, N.S.W- *

SKYBIAI:BEGISTBUOTI

CABRAMATTA
BANKSTOWN:

BANKSTOWN.
PARRAMATTA:

557 Hunter Street, NEWCASTLE. Tel.:
2-3596.

f

SYDNEY, N.S.W.:
CABRAMATTA:

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

93 Northumberland Street, WICK
HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.

PARRAMATTA
NEWCASTLE, N.S.W.: »

* 
* 
♦

. 143 Cabramatta Road, 
Tel.: 728-7078.

5 Kitchener Parade, 
Tel.: 709 8089

293. Church Street, 
Tel.: 635-9728.
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teismų nutarimus Prano ir Algirdo Bra
žinskų byloje. Šiuo nutarimu jiems 
galutinai pripažintos politinių pabėgė
lių teisės ir jie nebus rusams išduoti. 
Netrukus paaiškės jų tolimesnė padė
tis.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerbiamas Dr. A. Mauragi,
Atsisveikindamas su ilgamečiu 

“Mūsų Pastogės,, redaktoriumi, linkiu 
Jūsų, Krašto Tarybos pavedimu, su
daromai laikinajai Redakcinei Kolegi
jai daug sėkmės Jūsų prisiimtose 
pareigose.

Tikiu, kad mūsų bendruomeninis 
laikraštis “Mūsų Pastogė” ateityje bus 
dar plačiau skaitomas, ir duos galimy
bės mums svarbiais klausimais įvairio
mis nuomonėmis pasidalinti.'

Žinodamas, kad sekančių metų 
sąmatose, Krašto Revizijos Komisija 
yra pramačiusi pakelti “Mūsų Pastogės,, 
prenumeratą iki $10.00,- per metus, 
pridedu $3 0.00, - prenumeratą sekan
tiems trejiems metams.

Prof. A.Kabaila
ALB Krašto Tarybos Pirmininkas

Redakciniam kolektyvui pradedant 
darbą, nuoširdžiai linkiu daug ištver
mės ir sumanumo: Sveikindamas naują
ją ALB Krašto Valdybą ir bendruome
nės laikraščio redakciją, skiriu $25.00 
“Mūsų Pastogės’ spaustuvei.

Aukščiausiojo palaimos ir ge
riausios sėkmės!

Kun. S.Gaidelis, S.J.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
geriausi linkėjimai “Mūsų Pastogės,, 
skaitytojams ir Lietuvių Saleziečių 
bendradarbiams: Tautinei spaudai pa
remti siunčiu $10.00.

Kun. P.M . Urbaitis, SDB
Pone Redaktoriau,

Siunčiu Jums prenumeratos mokes
tį už 1971 metus. Money Order nr. su
moje 20 dolerių. Likutį skiriu naujos 
spaustuvės įsikūrimo reikalams.

Širdingai dėkoju uz šią paslaugų 
iš anksto. Laukiu ir 1971 metais Jūsų 
gražiai redaguojamo laikraščio - Pasto
gės.

Su pagarba
B. Dirmantąs, Chicago Ill.

saleziečiai kreipiasi
Mielas Tautieti,

nepaslaptis, kad šiandien mums prieš akis stovi ypatinga, visų kitų 
pagrinde glūdinti, problema: kaip išsaugoti priaugančiųjų kartą nuo nutautėjimo 
ir kokiu būdu įgalinti ją užimti senesniųjų, nori nenori, apleidžiamas darbo ir 
kovos pozicijas.

Romoje gyvenantieji naujakuriai lietuviai saleziečiai ir jų Bendradarbiai, 
dažnai mus aplankančių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikėjų ir net kitatau
čių simpatijų lydimi, ryžtamės prie viršminėto užmojo labai konkrečiai prisidėti.

ROMA - visų pripažintas kosmopolitinis centras. Vatikanas ir Katalikų 
Bažnyčia, su nauja ekumenine dvasia, tiesia rankas visiems geros valios žmo
nėms. Romos ir Europos lietuviai kankinių koplyčios įprasminimui ras naujo 
Įkvėpimo ir ryžto vieningiems žygiams su viso pasaulio lietuviais.

Pagal 1968 metų duomenis (“Laivas", 1969 m.), lietuvių pačioj Lietuvoj 
yra 2.389.000, o visame pasaulyje - 4.662.250. 2000 metais lietuvių tautybės 
žmonės turėtu pakilti iki maždaug 6.900.000. Taigi, jei ir nepasieksime pasau
lio izraelitų skaičiaus, bent ryžkimės pasisavinti jų išsilaikymo ir kovos dvasią 
Prisiminkime anac testamentinį Lietuvos pogrindžio palikimą: "Vyresniajai kar
tai nykstant, ruoškime jaunimą, kad jis būtų lietuviškas, kad suprastų Lietuvos 
reikalus ir juos gintų laisvame pasaulyje.” (J.Audėnas, ELTA).

° Viso šito šviesoj, mes su viltimi žvelgiam į įvairius Europos ir Romos 
° lietuvių veiklos mazgus, kuriais ryžtamės dar daugiau prisidėti prie jaunimo 
o jungimo bei judinimo.
° Stovyklavietė LITUANIA Alpėse, autoritetingų mūsų veikėjų numatymu, 
° turės tapti tarptautiniu lietuviškojo jaunimo slidinėjimo sporto bei vasaros 
° atostogų centru Italijos Alpėse;
° besikuriantieji Romos VYTĖNAI, su ruošiamu jaunimo bendrabučiu, galės 
° sutraukti mokslo metu ir atostogoms bei tam tikrom progom mūsų skautus, 
° ateitininkus ir panašias jaunimo organizacijas (gretimai yra dar parduodamas 
o žemės sklypas).
° Šioje jaukioje apylinkėje galės kurtis ir LIETUVIŠKAS SODŽIUS, žinant, 
° kad pasiturintieji lietuviai mėgsta įsigyti nekilnojamojo turto ten, kur randa tam 
° palankesnes sąlygas. O argi Roma nėra viena iš tokių patrauklesnių vietovių? 
o - Tam turima galvoj sudaryti visiems patikimą “juridinįasmenį” (ens morale), 
o kurio vardu užpirkti sklypą ir jį išlaikyti lietuvių nuosavybėj. O tatai padaryti 
° galima ypač su pasaulio lietuvių ir jų organizacijų talka.
° Šis kreipimasis yra daromas su J. Em.. kard. Ant. Šamote ir J.E. vysk. Ant, 
° Deksnio pritarimu ir nori pasitarnauti bendrai kalbai užvesti dėl aukščiau išvar- 
o dintų Italijos, Europos ir pasaulio lietuvių siekiamų tikslų. Visiems svarbu 
° turėti tvirtą atramos tašką ir sustiprinti bendradarbiavimą naujo vieningumo 
° dvasia naujiems žygiams.
= Su pagarba ir dėkingumu Saleziečių ir Bendradarbių vardu -
° Centro direktorius Bendradarbių delegatas
o kun. Pr. Gavėnas, SDB kun. P.M. Urbaitis, SDB

/PORTAS

Uždarymo iškilmės - Kalba Varpo pirmininkas J. Tamošiūnas. Už jo stovi buv. 
A.L.F.A.S. V-bos pirmininkas A. Bladzevičius.

1971 ir 1972 jy metų SPORTO ŠVENTĖS

Po gražaus tarpusavio susitarimo 
1971-jų metų sporto sveutj apsiėmė 
rengti Sydnejaus Sporto Klubas KOVAS 
padedant Bankstowno Sporto Klubui 

NERIS, kai 1972-jų metų Sporto Švente 
rengs Bankstowno Sp.Kl. NERIS, 
padedant Syjnėjaus Sp.Kl. Kovui.

***
1971-jy mėty PABALTIEČIŲ SPORTO 

ŠVENTĖ

Šių mėty PabaltiečiŲ Sporto šventė 
susitarus su latviy ir esty sporto komi
teto nariais, įvyks Karalienės gimimo 
dienos proga birželio mėn. 13-14 d.d. 
Melbourne ir šventės rengėjas bus 
Melbourne Varpas, kartu su ALFAS-ir. 
PabaltiečiŲ komiteto valdybomis. Čia 

> numatoma išstatyti visas lietuviy 

rinktines žaidynėms su latviais ir 
estais.

1973-jy mėty SPORTO ŠVENTĖ
- HOBARTE

Visų kluby dideliam pritarimui 
1973-jų mėty sporto šventė buvo ati
duota rengti Hobarto Perkūnui. Nors 
čia ir yra maža lietuviy kolonija, 
tačiauper.kūniečiy ryžtas surengti pas 
save sporto šventę yra labai sveikinti
nas ir su džiaugsmu visi klubai sutiko 
dalyvauti Hobarte.

1971-jy metų ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ

Šių, mėty žiemos sporto šventę 
rengia Canberros Vilkas ir ji įvyks rug- 

■piūčio mėnesio pirmąjį savaitgalį 
Snieguotuose Kalnuose.

A. L-tis
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller AveAshfield,N.S.W,2131 

Tel. 798 0306

XXI-ji SPORTO
XX1-SIOS SPORTO ŠVENTĖS 

REZULTATAI

VYRŲ KREPŠINIS

I- ji vieta
II- ji „
III- ji „
IV- ji „
V- ji „
VI- ji „

SYDNĖJAUS
Adelaides 
Geelongo 
Melbourne 
Bankstowno _____
Hobarto PERKŪNAS

KOVAS 
VYTIS 
VYTIS 
VARPAS Isk 
NERIS

I- ji
II- ji.
III- ji
IV- i
V- ji

II-ji 
IH-ji
IV- ji
V- ji
VI- ji 
vn-ji

MOTERŲ KREPŠINIS 
vieta ADELAIDĖS

„ Melbourne
„ Sydnėjaus
„ Geelongo
„ Bankstowno

5tšk
3t3<
3tšk

2tšk
Otšk

4tškVYTIS
VARPAS 3tšk
KOVAS 2tšk
VYTIS Itšk
NERIS Otšk

BERNIOKŲ KREPŠINIS
vieta ADELAIDĖS
„ Melbourne
„ Geelongo
„ Sydnėjaus
„ Canberros
„ Bankstowno
„ Hobarto PERKŪNAS

VYTIS Stšk 
VARPAS 4tŠk 
VYTIS 
KOVAS 
VILKAS 
NERIS

MERGAIČIŲ KREPŠINIS 
vieta MELBOURNO VARPAS 2tškI-ji

II- ji
III- ji

,, Adelaidės
Sydnėjaus

VYTIS 
KOVAS

2tšk
2tšk

IV-■ji „ Geelongo VYTIS

VYRŲ TINKLINIS

Otšk

1-ji vieta SYDNĖJAUS KOVAS Stšk
II-ji >» Geelongo VYTIS 4tšk
III-ji ,, Canberros VILKAS 3tsk
IV-ji Adelaidės VYTIS 2tšk
V-ji >» Melbourne VARPAS Itšk
Vl-ji „ Bankstowno NERIS

MOTERŲ TINKLINIS

Otšk

I-ji vieta GEELONGO VYTIS 2tšk
II-ji Sydnėjaus KOVAS Itšk
III-ji Adelaidės VYTIS Otšk

VYRŲ STALO TENISAS
Komandiniai:
I- ji vieta MELBOURNO VARPAS
II- ji „ Sydnėjaus KOVAS

INDIVIDUALINIAI
1-ji vieta V.Sirjatavičius.Melb. Varpas
H-ji ............... ‘ ‘ ’

III-ji
V. Vasaris, Syd.
J.Ablonskis, Melb.

Kovas 
Varpas

VYRŲ DVEJETAI

I- ji vieta V.Sirjatavičius ir R.Jarutis
Melbourne Varpas

II- ji vieta V.Vasaris ir V.Binkis
Sydnėjaus Kovas

MIŠRŪS DVEJETAI

I- ji vieta V.Sirjatavičius ir I.Kviėcins-
kienė Melbourne Varpas

II- ji vieta P.Bimba(Melb) ir N.Švedaitė
(Canb.)

III- ji vieta R.Jarutis (Melb) ir O.Pil-
kienė (Canb.)

I- ji vieta Sydnėjaus
II- ji
III- ji
IV- ji

Canberros
Melbourne
Adelaidės

MOTERŲ KOMANDINĖS

KOVAS 3tšk
VILKAS 2tšk
VARPAS itsk
VYTIS Otšk

MOTERŲ INDIVIDUALINĖS

I- ji vieta R.Araitė Sydnėjaus Kovas
II- ji vieta N.Grinccvičiutė-Wallis Syd

Kovas
III- ji vieta O.Pilkienė Canberros Vilkas

. II-ji

MOTERŲ DVEJETAI
vieta O.Pilkienė ir N.Švedaitė 

Canberros Vilkas 
vieta R.Araitė ir N.Wallis Syd 

Kovas

ŠVENTE MELBOURNE
vieta I.Kviecinskienė ir G.Ra
manauskienė Melbourne Varpas

4tšk 
3tšk 
2tšk 
2tšk
OtŠk

III-ji

ŠACHMATAI

I-ji vieta MELBOURNO VARPAS 3tšk
II-ji „ Sydnėjaus KOVAS 2tšk
IH-ji „ Geelongo VYTIS Itsk
IV-ji „ Adelaidės VYTIS Otsk

ŽAIBO TURNYRO

I-ji vieta

LAIMĖTOJAI

A.Baltutis
Melbourne VARPAS 7tšk
J. Dambrauskas
Sydnėjaus
V. Opulskis 
Adelaidės

6tškKOVAS

StškVYTIS

Dėl

LAUKO TENISAS

blogo oro lauko teniso pirmenybės 
negalima buvo įvykdyti:

GOLFAS
Laimėtoju tapo R.Ragauskas Melbourne 
Varpas:

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ VYRŲ 
KREPŠINIO 1971-jŲ mėty RINKTINĖ

SYDNĖJAUS - Kovas
A.Čerkesas, S.Lukoševičius,

G.Mikalauskas, G.Gustafson, D.Atkin
son (treneris).

ADELAIDĖS - Vytis
R.Daugalis, A.Rcivytis, L.Hustas

GEELONGO - Vytis
G.Brazdžionis (kapitonas), V. 

Brazdžionis, J.Obeliūnas:
MELBOURNO - Varpas

Uždarymo žodį taria Lietuvių Dienų Rengimo K-to pirmininkas A.E. Liubinas. 
Šone matosi Kovo pirmininkas V. Daudatas ir dalis .kovieėių.

Liet. Dienų atidarymas “elbourne. Kalba Varpo sporto 
klubo pirm. p. Tamošiūnas. Prieky sėdi iš k.: Liet. Die
noms Rengti K-to pirm. p., A.E.Liubinas, A.L.F.A.S. pirm, 
p. A. Bladzevičius ir Krašto Kultūros ' arybos pirminin
kas p. J. Maksvytis. Nuotrauka N. Butlrūno.

A.Milvydas, V.Mačiulaitis.

BANKSTOWNO - Neris
A.Andriejūnas (vieekapitonas).

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
KREPŠINIO RINKTINE

ADELAIDĖS - Vytis
V.Juciūtė,(kapitonė), B.Latvė- 

naitė, K.Stalbaitė, N.Marcinkevičiūtė, 
A.Rcivytis (treneris) .
MELBOURNO - Varpas

R. Šidlauskaitė, L.Smilgevičiūtė, 
A.Tamošiūnaitė.

SYDNĖJAUS - Kovas
S. Gustafson, R.Araitė, A.Kaspe- 

raitytė:
GEELONGO - Vytis

A.Jankauskaitė, R.Vaičekauskaitė.

BANKSTOWNO - Neris
S.Sinkleraitė.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIŲ 
BERNIUKŲ KREPŠINIO RINKTINĖ 

ADELAIDĖS - Vytis
A.Jaunutis (kapitonas), A.Pau

liukevičius, K.Pauliukevičius.
GEELONGO - Vytis

E.Gvildys, R.Gvildys, A.Rakaus- 
kas:
MELBOURNO - Varpas

P. Baltrūnas,
CANBERROS - Vilkas

G.Genys, A.Pilka.
BANKSTOWNO - Neris

P.Andricjūnas,
SYDNEY - Kovas

M.Liubinskas.

A:Verbyla.

S.Bernotas.

Treneris - A.Ignatavičius Adelaidės 
Vytis.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIŲ 
MERGAIČIŲ KREPŠINIO RINKTINĖ

MELBOURNO - Varpas
R.Šidlauskaitė(kapitonė), A.

Tamošiūnaitė, V.Katiliūtė.
ADELAIDĖS - Vytis

K.Stalbaitė, A.Stalbaitė, K.Šul- 
eaitė. A.Rcivytis - treneris.
SYDNĖJAUS - Kovas

R.Araitė, I.Kaciušytė, A.Kaspe- 
raitytė.

GEELONGO - Vytis
A.Mačiulytė, L.Srėderytė.

BAUDŲ MĖTYMAI

Vyru Komandiniai:
I- ji vieta ADELAIDĖS
II- ji „ Sydnėjaus
III- ji „ Geelongo
Vyru Individualiniai:
I- ji vieta Sankauskas Bankstowno Neris

15 baudy
II- ji vieta A.Ignatavičius Adelaidės

Vytis 11 baudy
III- ji vieta Mačiulaitis (Varpas) ir

Kymantas (Geelong) po 9.
Motery Komandinės:
I-ji vieta MELBOURNO VARPAS 14 b

II-ji „ Geelongo VYTIS 12 b
III-ji „ Sydnėjaus KOVAS 8 b 
Motery Individualiniai:
Laimėtoja R.Kasperaitytė Syd. KOVAS 
4 baudos.

VYTIS 21 b 
KOVAS 17 b 
VYTIS 16 b

NAUJOJI A.L.F.A.S. VALDYBA
Susirinku visy Australijos lietu

vių sporto kluby pirmininkai ar jy 
atstovai išrinko naujųjų 1971-jy mėty 

/Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Valdybų, kuri yra iš Mcl- 

• bourno Varpo atstovu.. Ji pasiskirstė 
sekančioms pareigoms: J.TAMOŠ1Ū- 
NAS - pirmininkas, R.RAGAUSKAS - 
sekretorius ir O. BALTRUŠAITIS - 
iždininkas. Pirmininko adresas:

J. Tamošiūnas,
20 Quinn Street,
HEIDELBERG, VIC. 3 084.

PRANEŠIMAS
Šiuo pranešu Sydnėjaus lietuvių 

šachmatiniky žiniai,kad sausio 28 d. 
(ketvirtadienį) 7.30 vai. vakare Lietu
vių Namuose Lidcombe įvyks “Kovo” 
metinis šachmatų žaibo turnyras. 
Turnyre gali dalyvauti visi lietuviai 
sachmatinikai. Tų patį vakarų įvyks 
“Kovo” metinio šachmatų turnyro už
baigimas ir dovanų įteikimas.

S.L. Sporto Klubo “Kovo” 
Šachmatu Sekcijos vadovas

' Mūstj- Pastogė- Nr ,1-2.;. 1971.1.18,;. .psl,7.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

SAVAITGALIO MOKYKLOS MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMAS

Praeitu metu gruodžio 12 d. 
Adelaidės Apylinkės Bendruomenės 
Sąvaitgalio mokykla, veikianti Lietuvių 
Namuose, sėkmingai užbaigė 21-sius 
mokslo metus. Tam atžymėti buvo su
rengtas mokinių pasirodymas ir mokslo 
metų užbaigimo aktas i kurį susirinko 
daug mokinių tėvų ir mokyklos rėmėjų.

Programa buvo pradėta V.Baltučio 
mokinių vaizdeliu: “ Tėviškėlės Beieė 
kant”, kuriame savaitgalio mokyklos 
mokiniai, per paskutiniąją metų pamoką,
kalbėdami apieLietuvą, nutaria eiti 
savo tėvų žemės ieškoti - aplankyti. 
Kelionėje, priėję gražią miško aikštele, 
pavargę vaikai suminga. Atėjusios 
laumes pasigaili vaikų ir burtų keliu 
juos perkelia į, tėvų žemę, kur ir pati 
Lietuva su jais pasikalba. Vaizdelyje 
gražiai įpinta mokinių deklomacijos, 
dainos ir tautiniai šokiai. Nepaprastai 
vykę A.Dundos dekoracijos prisidėjo 
prie pilno vaizdelio pasisekimo. Vaiz
delį režisavo J.Neverauskaitė.

iškilmingas aktas buvo pradėtas 
pažymėjimų įteikimu, šiais metais mo
kykla baigusiems 5 mokiniams. Trys iš 
jų susirinkusiems paskaitė savo "dip
lominius" darbus. Malonu buvo klausy
tis jaunosios kartos labai gražaus lie
tuviško tarimo. Baigusiems pažymėji
mus ir dovanas įteikė Apylinkės pirmi
ninkas p. V.Straukas, kuris savo kalbo
je pabrėžė mokytojų, vaidmenį mūsų 
savaitgalio mokyklose.

Toliau kalbėjo mokyklos kapelionas 
kun. A.Kazlauskas, palygindamas 
savaitgalio mokyklą su vargo mokykla.

Mokyklos vedėjas V.Statnickas, 
nupasakojęs mokyklos vargus irdžiaugs- 
mus, pabrėžė vieną, ypatingai malonų 
•faktą: šiais metais mokyklą pradėjo 
28 mokiniai - baigė 45, tai prieauglis 
teikiąs dideliu vilčių ilgamečiam mo
kyklos išlaikymui.Padėkojęs visiems 
rėmėjams, tiek organizacijoms, tiek 
pavieniams asmenims, vedėjas padėko
jo mokytojams, kurie šiemet mokykloje 
dirbo: p.p. Maželiui, Zamoiskienei, 
Urbonienei, Blandienei, M.Neverauskai 
tei, Pačiavičiutei, R.Bielskytei.

Pasižymėjusiems mokiniams buvo 
įteiktos lietuvišką knygą dovanos. 
Ypatingą dėmesį atkripė knygų padova- 
nuotų mokiniams J'.Baoiuno vardo 
bibliotekos darbuotojų uz lietuviškų 
knygų skolinimą, ir skaitymą iš biblio
tekos. Tas rodo, kad suteikus sąlygas, 
vaikai lietuviškas knygas mielai skaito 
Vakaras buvo baigtas tautos himnu. 
Vėliaus dar sekė bendra vakarienė, 
kurioje svečiais buvo visi Sv. Kazi
miero mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Buvęs.

LATROBE VALLEY
KALĖDŲ EGLUTE

Kalėdų Eglutė Latrobe Valley 
seniūnijoj įvyko gruodžio 20 d. prie 
Yallourn užtvankos. Diena pasitaikė 
graži, tai jaunimas ir senimas linksmai 
praleido popietę, o seniūnui p. V.Pleš’- 
kūnui nereikėjo rūpintis, kur dėti tokią 
gausybę ledų ir vaisvandenių. Visi 
pasigedo "senlūnienės” p. Pleškūnie- 
nės, kuri parengimų metu tautiečius 
vaisina pačios gamintais užkandžiais. 
Prieš šventes jos sveikata sušlubavo, 
o per Kalėdas net buvo paguldyta li
goninėn . Šiuo metu gydosi namuose 
vyro ir slaugės priežiūroj. Linkime 
greit pasveikti.

**♦
Gruodžio 17 d. Moe mieste Good 

Neighbour Council suruošė tarptautinį 
festivalį, kuriame dalyvauti buvo pa
kviesti ir lietuviai. Kadangi meninių 
pajėgų latrobiečiai kaip ir neturi, tai 
festivaliui buvo suruošta lietuviška 
parodėlė ir išstatyta audiniai bei ginta
ro dirbiniai. Festivalis sutraukė apie 
400 žiūrovų, ir visi parodėlę aplankė ir 

ja domėjosi. Vienos australų moterų 
organizacijos sekretorė taip susižavėjo 
gintaro dirbiniais, kad pakvietė p. V. 
Koženiauskienę į jų susirinkimą pa
demonstruoti ir papasakoti apie gintarą. 
Vietos spauda aprašė įvyki paminėda
ma ir lietuvių dalyvavimą, o iš "Gerųjų 
Kaimynų" organizacijos už parodos su
rengimą p. V.Koženiauskienė sulaukė 
padėkos laiško. Tai jau penkta p. V. 
Koženiausklenės suruošta paroda Moe 
mieste. Tokias parodas ruošiant labai 
pasigendama brošiūrėlių apie Lietuvą, 
kurias būtu, galima išdalinti suinteresuo
tiems lankytojams.

a.a.

CANBERRA
INFORMACIJA Canberros ir jos’ 

apylinkių lietuviams.
Lietuvių Namuose pertvarkyta 

ir šiuo metu veikla biblioteka, turinti 
per 400-tus įvairaus turinio knygų. 
Netrukus numatoma įsigyti naujus leidi
nius, liečiančius lietuvių literatūra, 
lietuvių ir anglų kalbomis. Norintieji 
pasinaudoti knygomis kreipiasi i. Klu
bo pirmininką p. A.Andriuška, ir narius

Pranešimai
KORP! ROMUVA INFORMUOJA

Musų fili Stasys StankūnaviČius 
buvo pakviestas skaityti Korpl Romu
vos pranešimą apie lietuvių, kalbos 
padėtį Australijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos suvažiavimo posėdžio metu, 
kuris įvyko 1970 m. gruodžio 28 d., 
"EI Toro” restorane, 184 Russell St., 
Melbourne.

Studentų Sąjungos atstovai vien
balsiai nutarė tuos kursus remti. Su
važiavimas kreipėsi į visus A.L.S. 
S-gos skyrius prašydamas piniginiai 
prisidėti prie Korpl Romuvos lituanisti
nio lavinimosi fondo.

1970 m. gruodžio 28 d., Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės delegatų 
posėdžio metu, p. Albertui Šeikiui pa- 
siūlus ir suvažiavimo prezidiumui suti
kus, mūsų filisteriui buvo leista su
važiavimą adresuoti. Jo adreso tema 
buvo: "Lietuvių kalbos mokymo padė
tis".

To pasėkoje Korpl Romuvos 
lituanistinio lavinimosi fondui aukojo 
šie suvažiavimo delegatai, posėdžių 
stebėtojai bei svečiai:
Adomėnas, Alfonsas, Syd. $ 5.00
Alekna, Ignas, Melb. $ 3.00
Alekna, Povilas Syd. S 5.00
Aniulis, Vytautas Melb. $25.00
Baltramijūnas Raimundas W.gng $ 2.00
Bakaitis, Antanas Melb. $ 2.00
Barkus, Balys Syd. s 5.00
Barkus, Liudas Melb. s 2.00
Bartaška, Kazys .. $ 2.00
Bukevičius, Vytautas Syd. $10.00
Butkūnas, Napoleonas Melb. $ 2.00
Cox, Laurence Syd. $10.00
Dauknys, Pranas, kun.G.lng $ 5.00
Dainiene, Elena Adld. $ 5.00
Didžys, Martynas Melb. $ 5.00
Dudėnas, Jonas $ 5.00
Eskirtienė, Elena Sale $ 5.00
Gailiūnas, Matas W.gng $ 2.00
Gailiuniene Bronė $ 3.00
Gašlūnas, Petras Adld. s 4.00
Grudzinskas, Jonas, inž. Syd . $ 5.00
Jaras, Viktoras $ 5.00
Jokubauskas, Algirdas Melb. $ 5.00
Kabaila.dr. Algimantas Syd’. $10.00
Kaladė, Henrikas Melb. $ 2.00
Kantvilas, Aleksandras Hbrt. S 5.00

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems prieteliams lankiusiems mano brangia žmoną 
Janiną jos sunkios ligos metu.

Taip pat gili mano padėka visiems gausiai palydėjusiems velionę jos 
paskutinėje kelionėje į Rookwoodo kapines.

Dėkingas esu kunigams p. Butkui ir P.Martuzui už tikybines apeigas bei 
patarnavimus suteiktus velionei bei paguodos žodžius Jos artimiesiems.

Te Aukščiausias atlygina Jums visiems už Jūsų kilnias širdis.
Paškauskas

*******/****************w/w*w*w*w+/*#wwww/w/*w*w/wwww+/* 

SYDNEY - WOLLONGONG JŪROS DIENA

! Įvyks, nežiūrint kliūčių, kad dėl remonto negavome įprastoje vietoje ; 
; salės. Tradicinė jūros Diena organizuojama Wollongong Apylinkės ir Sydney ; 
; Ateitininkų. Šventė Įvyks sausio 31 d. - sekmadienį (ilgąjį savaitgalį). I 
[ Jūros Dieną pradėsime pamaldomis 11 vai. St. Joseph’s bažnyčioje, 48 - 
; Park Rd., Bulli. Giedos pamaldų metu "Dainos" choras,vad. Br. Kiverio. :

Po pamaldų. Bulli Beach sportas ir poilsis pajūry. 4 vai. p.p. Bulli Police:
: Boys Club salėj - 255 Princes Highway - bus Juros Dienos meninė programa, 

kuria is'pildys "Dainos" choras ir kiti artistai.
Wollongong ponių paruoštas bufetas bei gaivinantys gėrimai gaivins visus ; 

pavargusius jūros bangose.
I; Esant blogam orui ši salė bus atdara jau nuo 10 vai. ryto. Maloniai 

kviečiami Wollongongo ir Sydnejaus lietuviai skaitlingai dalyvauti pamaldose ir
;; minėjime.

Rengėjai

*******♦****■*♦♦****♦*♦♦**♦♦♦*♦♦♦******#♦#♦##*<***♦>♦♦♦♦#♦*#♦##*♦♦##♦***♦♦#♦♦**<

- p. R.Genienę ir Alytų.

Klubo Valdyba kitų darbų apimtyje 
yra numačiusi klubo patalpų praplėtimą. 
Siam darbui į talką sutiko ateiti ir 
vietos lietuvių architektų skyrius, 
tačiau, nors ir geri norai, darbus mažai 
ką pastūmėjo pirmyn. Klubo V-ba tiki
si, kad geri norai nugalės tas kliūtis 
ir likusieji darbai netolimoje ateityje 
bus įgyvendinti.

A.

Kazlauskas, Karolis dr. Melb. S 5.00
Karvelis, Leonardas Syd. $10.00
Kazokas, Vincas S 5.00
Kazokas, Vincas Perth $ 2.00
Klimaitis, Andrius .. $ 5.00
Kymantas, Mečys G.lng $ 3.00
Lingienė, Marija Perth $ 2.00
Linkus, Vitalius Adld- S 5.00
Liutikienė, Ona Perth S 5.00
Martinkus, Liudas Adld. $ 2.00
Martišius, Viktoras Cnb- S 5.00
Mauragls, dr. AleksandrasSyd $ 5.00
Meiliūnas, Henrikas .. $20.00
Miellauskas, Jonas Perth $10.00
Mikaila, Antanas Melb $ 5.00

Sydnėjaus Sporto Klubo "Kovas” rengia 
savo sportininkų dalyvavusių XXI-je Sporto Šventėje Melbourne

PAGERBIMO VAKARĄ

sausio 23 d., (šeštadienį) 7 vai. vak.
Bankstowno Lietuvių Namuose

Programoje:
Sportininkų pristatymas, dovanų įteikimas, geras bufetas 

ir smagus pasišokimas. Sportininkams dalyvavimas būtinas 
kai visi sportininkų bičiuliai ir rėmėjai maloniai kviečiami.

“Kovo” Valdyba

BRISBANE-NEWCASTLE-NEW ZEA
LAND Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI sausio mėn. MA. nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Kad maldos už vienybę 

pasklistų tarp visų 
krikščionių ir puoselė
tų vienybę, kurią Kris
lus yra užtikrinęs savo 
Bažnyčiai.

misijų- Kad krikščionys misijų 
kraštuose nofiai 
bendradarbiautų savo 
tautos socialiniam ger
būviui gerinti:

Rytmetinis aukojimas: VISA AUKOJU 
TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIR
DIE! Kun. S.Gaidclis, Š.J.

Spurgis, Albinas kun. Adld. $10.00
Stašionis, Bronius Syd. $ 5.00
Strauskas, Bronius Adld. S 1.00

Neverauskas, Jonas Adld- $ 2.00
Neverauskas, Vytautas .. $ 5.00
Pelenauskas,Juozas Melb. $ 5.00
Petraitis, Juozas .. $ 2.00
Pocius, Albinas .. $ 2.00
Protas, Kęstutis Syd. $ 3.00
Raginis, Vaclovas Adld. $ 2.00
Reisgienė, Martyna Syd. $ 5.00
Reisgys, Anskis .. $ 5.00
Rudzenskas, Mečys Adld. $ 2.00
Saudargas, Vaclovas Syd. . $ 2.00
Simniškis, Vytautas .. $20.00

Viso $370.00

Stuopys, Viktoras Chicago $ 5.00
Taunys, Ignas Adld. $10.00
Vaitiekūnas, Algirdas Melb. $10.00
Vanagas, Bronius .. $10.00
Vasiliauskas .Jurgis Adld $ 2.00
Veteikis, Julius Syd. s 4.00
Vingilis, Benius dr. $20.00
Vingrys, Bronius Melb. $ 5.00
Zdanavičius, Kazys dr. .. $ 3.00

Visiems aukojusiems Korpl 
Romuva nuoširdžiai dėkoja.
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