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Brangūs lietuviai!
Nepriklausomybės šventės proga A.L.B. Krašto Valdybos vardu svei

kinu Australijos bei viso pasaulio lietuvius linkėdamas asmeniškos sėk
mės ir ryžto kovoje dėl mūsų Tautos laisvo apsisprendimo teisių - nepri
klausomybės.

Deja, kai kurie iš mūsų tautiečių linkę pasiduoti apatijai ir savo tautos 
nepriklausomybės netekimą priima kaip likimo įvykį, be jokios vilties 
sulaukti šviesesnių dienų savo kraštui. Šitoks labai negatyvus galvoji
mas neturėtų rasti vietos susipratusio lietuvio sąmonėje, nes istorijoje 
praeities įvykiai aiškiai parodo, kad nesvarbu laikė ilgumas ar žmonių 
skaičiai tautoje, bet yra svarbu turėti ryžtą ir tvirtą nusistatymą išlaiky
ti kovos tęstinumą atitinkamame lygyje ir formoje. Kalbėdami apie ko
vos tęstinumą mes neturėtume pamiršti, kad pirmas ir svarbiausias už
simojimas išeivijoje yra lietuvybės išlaikymas ir be abejo kalba yra pa
grindinis įrankis.

Todėl mūsų brangios šventės proga kviečiu visus pasibelsti į savo są
žinės duris, panagrinėti ir atsakyti patys sau, ar mūsų asmeniški bei or
ganizaciniai tautiniai darbai, mūsų užsimojimai, mūsų planai, mūsų 
veikla yra vykdoma prasmingiausiu bei naudingiausiu būdu mūsų tautai

A.P. Šimkus
A.L.B. Kr. Vald. Pirmininkas

A VASARIO ŠEŠIOLI CTOSJOS
minėjimai

VASARIO

Lietuvos ’Nepriklausomybės pa
skelbimo'minėjimas -Canberroje 
įvyks vasario 15 d., sekmadienį, 2 
vai. Lietuvių Klube. Tą pačią dieną 
nuo 8 iki 12 vai. vak. rengiamas Liet. 
Klube bendruomenės šokių vakaras: 
smagi muzika, vakarienė, jaukus 
padalyvavimas. Bilietai gaunami 
Klube ir pas apyl. valdybos narius.

Canberros Apyl. Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS

Pranešame, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėjimas 
(Vasario 16-ji) įvyks vasario 15 d., 
sekmadienį. Pamaldos 10 vai. šv. 
Jono bažnyčioje, Nth. Geelong. Or
ganizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. Minėjimas 11 vai. Liet. 
Bendruomenės Namuose. Progra
moje: minėjimo atidarymas, paskai
ta, meninė dalis. Laukiame visų at
silankant.

ALBGeelongo Apyl. Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

NEWKASTELYJE.

Newkastelio Valdyba praneša, 
kad Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyks Vasario 21 d., šešta
dienį, St. Peters Hall Dixon Street, 
Hamilton.

Oficialioji dalis prasideda 7.30 - 
punktualiai. Ši dalis, skirta lietu
viams. p. Balsys iš. Canberros pa
kviestas svečiu - kalbėtoju.

8 vaL pobūvis, į kurį kviečiami 
visi įprasti mūsų svečiai. Geras šo
kių orkestras "Trio Kontinentai”, 
gėrimų bufetas. Užkandžius atsi
nešti.

Prašome skaitlingai dalyvauti* vi
sus su draugais, šeimomis ir jaunaja 
karta.

VASARINU MINĖJIMAS 
MELBOURNE '

Lietuvos nepriklausomybės, šven
tę melburniškiai minės vasario 15 d., 
sekmadienį: 12 vai. pamaldos šv. 
Jono bažnyčioje. 2 vai. pietūs Lietu
vių Namuose, 50 Errol St., Nth Mel
bourne. 3 vai. iškilmingas minėjimas 
kurio meninėje dalyje bus Aušros 
teatro premjera "Aušros sūnūs”.

SYDNEY
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties minėjimas 
Sydnejuje įvyks šia tvarka:

šeštadienį, vasario 14 d. 6 vai. 
Bankstown Civic Centre iškilmingas 
minėjimas:

a. Paskaita - Dr. A. Ivinskis (vyr. 
lektorius Newcastle universitete)

b. Koncertinė dalis, išpildys ge
riausios vietinės pajėgos ir "Dainos”

HENRIKAS NAGYS

NAMAI

Vieną vakarą sugrįšiu vėl namo.
Bus skaidri, šalta žiemos naktis.
Švies didžiulės žvaigždės tylumoj, 
Ir beržai stovės šalikelėm balti...

Taip prieisiu kelią į namus...
Tolumoj suvirps varpeliai - ir skambės, skambės...
Grįžulas tarp ąžuolo šakų plazdės -
Didelis, liepsnojąs neramus...

Ir praversiu aš namų duris -
Pasigirs pažįstami balsai, ir atspindys
Plazdančios ugnies ant mano veido kris...
Ir suplaks taip taikiai ir lengvai širdis...

Laisvės Varpas, Amerikos lietuvių padovanotas Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Jame įrašyti B.K. Balučio žodžiai: ”0 skambink per amžius/ 
vaikams Lietuvos, /kad laisvės nevertas, /kas negina jos”. Šis varpas 
buvo įmontuotas Karo Muziejaus bokšte Kaune. Nors šiandie jo ir nėra, 
vis tiek jis ir paliko mūsų tautos laisvės siekimo simboliu.

‘ choras.
Po minėjimo vyks pasilinksmini- 

•mas Lietuvių klube, su paįvairinta 
programa.

Sekmadienį, vasario 15 d. 11.30 
vai. pamaldos Šv. Joachimo bažny
čioje, Lidcombe, giedant "Dainos” 
chorui.

Pamaldose visos organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

Viešnia iš USA
Vasario 13 d. atvyksta į Australiją 

savaitei paviešėt viešnia iš USA ar
cheologijos, Rytų Europos specia
listė, prof. Dr. Marija Gimbutienė. 
Viešnia maloniai sutiko Sydnejaus 
lietuviams pakalbėti apie senovės 
lietuvių tikėjimą ir dievus. Jos pa
skaita įvyks sekmadienį, vasario 15 
d., 3 vai. Lietuvių Klube. Tautiečiai 
maloniai kviečiami pasiklausyti. Or
ganizuoja Plunksnos Klubas.

Kanada šį mėnesį paleido savo 
pirmą žemės satelitą, kuris bus iški
lęs virš žemės 22.300 mylių ir tar
naus krašto vidiniams reikalams - 
per jį palaikyti tiesioginį ryšį su izo
liuotomis vietovėmis krašto gilumo
je.

***

Atvykęs į Vaįar^isoiyieįtų disi
dentas Plušč Vięnnpje pareiškė, kad 
disidentais perpildytos sovietų psi
chiatrinės ligoninės. Vien tik Dniep- 
ropetrovsko tokioje ligoninėje esą 
apie 60 disidentų, kurių nusistatymą 
stengiamasi palaužti arba juos su
naikinti.
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Mylėkime
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LIETUVĄ
į y 'J*-* a t - sįt ■

Lietį^oš nepriklausomybės šven
tė kiekvieną lietuvį turėtų nuteikti 

! ; pasididžiavimu, kad to buvo pasiek- 
i • ta, ir drauge ryžtu, kad tą nepri- 
L klausomybę dar reikia laimėti, iško

voti.
.2 Švęsdami Vasario 16-ją daugiau- 

f ■. šia ribojamės pirmuoju atveju: pa
sidžiaugiame 1918 metų mūsų vei- 

___kėjų patriotų : ryžtu ir rizika pa
skelbti Lietuvos nepriklausomybę ir 
didžiuojamės to meto savanoriais ir 

- reguliaria kariuomene, kuri tą ne
priklausomybės deklaraciją realiza
vo atkovodama Lietuvai laisvę. Tuo 
dažniausiai ir baigiasi mūsų šios 
šventės minėjimai su viltimi su
rengti panašių minėjimą ir kitais 

! metais.
Ar šito užtenka? Ar nereikėtų, 

kad šie Vasario 16 minėjimai pasi- 
\^ darytjį laisvės šaukliu, kad jie kai

tintų/ kiekvieną kovai už Lietuvos 
laisvę. O tokią kovą už Lietuvos 
laisvę galime pradėti jau šiandie ar
ba jai pasiruošti taip, kad momentui 
atėjus būtume tikri būsimą pergale. 
Suprantama, nei čia, nei pačioje 
Lietuvoje negalime ir nėra reikalo 
organizuoti karinių dalinių ir juos 
treniruoti būsimai kovai. Šiuo metu 
net ir nėra ko ąyajoti apie karinę jė
gą. Gal jf bus reikalinga tada, kai 
okupantas iš vidaus subyrės ar bus 
išorinių jėgų suskaldytas. Tačiau iki 
to laiko yra kitų esminių uždavinių, 
kurie vykdytini šiandie būsimos 
laisvos Lietuvos vardan.

Visi mes mylime Lietuvą ir jai 
trokštame laimingesnės ateities. 
Tačiau Lietuva nėra tik tam tikras 
žemės plotas geografiniame taške. 
Lietuvą sudaro ir žemė, ir jos žmo
nės - lietuviai. Todėl kai sakome, 
kad mylime Lietuvą, tai mylime ne 
tik Lietuvos laukus, upes ar krū
mus, bet mylime ir pačius lietuvius, 
kurių kiekvienas sudaro dalį Lietu
vos. Iš tikrųjų kiekvieno sąmoningo 
lietuvio širdy telpa mažytė Lietuva, 
nesvarbu, kur toks lietuvis bebūtų - 
pavergtoje tėvynėje, Sibiro ištrė
mime ar pasiklydęs pasaulyje. Mus

visus jungia tas vienas ir nedalomas 
šventas, net magiškas žodis: Lietu
va. Taigi, mylėti Lietuvą, tuo pačiu 
reiškia mylėti lietuvį. 0 šitos meilės 
mums reikia ir mokytis, ir siekti. 
Nuo čia ir prasideda mūsų ruošima
sis ir kelių tiesimas į nepriklausomą 
ir laisvą Lietuvą.

Vasario 16-ją minėdami pirmiau
sia deklaruokime savo meilę Lietu
vai, panašiai, kaip kad ją deklaravo 
Lietuvos nepriklausomybės savano
riai neklausdami, už kokią Lietuvą 
jie besąlyginiai angažavosi - ne už 
smetininę, ne už tarybinę, ne už so
cialistinę ar fašistinę, bet visų pirma 
už LIETUVĄ laisvą ir nepriklauso
mą. Įvardijimas ir nusistatymas už 
tam tikrą Lietuvą parodo, kad mes 
savo meilę Lietuvai ribojam ir sąly
gojanti. Gi šito neturėtų būti, nes juk 
meilė nėra nei ribojama, nei sąlygo
jama. Yra tik dvi galimybės - arba 
mylime, arba nemylime. Mūsų šios 
dienos tarpusavio santykiai ir liūdi- . 
ja, kad mes nesame meilės Lietuvai 
pilnai įsisąmoninę. Mūsų pačių susi- 
grupavimai tam tiaros Lietuvos pa
grindu kaip tik ir atskleidžia kiek
vieno skirtingai suprastą sąlygotą 
meilę tai pačiai Lietuvai. Bet ar tai 
meilė? Vienaip pasitinkame ir prii
mame lietuvį iš kito krašto, ir visai 
kitaip lietuvį iš pavergtos Lietuvos. 
Tas kaip tik liudija, kad mūsų de
klaruojama meilė Lietuvai yra pilna 
kliūčių ir kad tas kliūtis reikia šalin
ti. Tik tyra ir nesąlygota meilė Lie
tuvai, prives prie jos nepriklauso
mybės. 0 tokią meilę reikia ugdyti ir 
jos mokytis. Būkime tikri: kovodami 
kiekvienas už skirtingą, tam tikrą 
Lietuvą mes niekad jai nepriklau
somybės neiškovosim. Nesąlygota 
meilė Lietuvai yra tiesiausias kelias 
į jos nepriklausomybę. Neklauskime 
šiandie, kokia bus būsima Lietuva: 
jeigu ją nuoširdžiai mylėsim, tai 
meilėje mokėsim ir susitarti dėl bū
simos santvarkos ir valdymosi for
mos.

Švęsdami Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, visų pirma angažuo- 
kimės ne už tam tikrą determinuotą 
Lietuvą, bet už LIETUVĄ, tokią 
Lietuvą, už kokią aukojosi mūsų sa
vanoriai, sukilėliai ir partizanai, l 
Meilė Lietuvai ir meilė lietuviui te
būna viena ir ta pati - nedaloma ir 
nesąlygota! (v.k.)

Gilią užuojautą reiškiame VYTAUTUI PATAŠIUI, jo brangiam dėdei 
Jonui Patašiui mirus.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Šachmatų
Sekcijos Valdyba ir nariai

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Klebonui kun. A. Spurgiui ir kun. P. Daukniui 
už lankymą ligos metu ir už suteiktus paskutinius patarnavimus-palydint 
amžinybėn mūsų brangų vyrą ir tėvą Aloyzą.

Taip pat dėkojam Moterų Sekcijai, Katalikių Moterų Draugijai, Šv. 
Kazimiero Savaitgalio Mokyklai, Apylinkės Valdybai, Lietuvių Sąjungai 
ir visiems mieliems draugams ir pažįstamiems už lankymą ligoninėj, už 
gėles, užuojautas žodžiu ir spaudoje, už užprašymą Šv. Mišių už Aloyzo 
vėlę, už aukas kultūrinėm institucijom jo atminimui ir už visokį patarna
vimą laidotuvių metu. Ypatinga padėka Prekybos Instituto Kolegoms, 
kurie nešė karstą ir p. J. Lapšiui už prasmingus atsisveikinimo žodžius 
kapuose. Dėkojam p. Dumčiui, kuris atsisveikino Apylinkės Valdybos 
vardu.

Tegul Dievas atlygina jums visiems.

Namie ir svetur
PIRMAUJANTI LIETUVAITE

Sydnejaus universitete 
odontologijos fakulteto antrąjį 
kursą geriausiai pabaigė lietuvaitė 
■Laura Dambrauskaitė. Jai teko pir
moji Dental Board premija ir 
pirmoji premija iš Royal College pf 
Dental Society.

Sveikiname Laurą reikšdami ge
riausius linkėjimus ir šiems 
metams. Jos tėvelis yra aktorius - 

režisorius, kurio statytą premjerą 
’Šiapus uždangos’ matėme Lietuvių 
Klube sausio 11 d.

♦♦♦
Pernai Čiurlionio 100 m. sukakties 

proga buvo paskelbtas konkursas 
sukurti lietuvišku muzikiniu kūri
nių. Premijos mecenatas - Dr. J. 
Lenkaitis. Prieš Kalėdas paskelbti 
šio konkurso rezultatai: I-ji premija 
paskirta kompozitoriui Juliui Gai
deliui už jo ’’Lietuvišką rapsodiją”, 
II-ji - komp. Vytautui Kerbeliui už 
’’Lietuvišką suitą”, ir Hl-ji - vienuo
lei komp. Bernardai už -’’Fantaziją 
lietuviškomis temomis”.

Metų metais Sydnejaus sporto 
klubas Kovas niekad neišėjo iš 
spaudos puslapių, visada pirmau
jantis ne tik sporte, bet ir visų kitų 
organizacijų tarpe. Dabar Kovui su
ėjo jau dvidešimt penkeri metukai! 
Jaunas amžiumi, bet brandus veikla. 
Todėl ir jubiliejinis Kovo balius ko
vo 20 d. ukrainiečių salėje 
Lidcombe, suprantama, bus bran
dus, iškilmingas, kovingas.

MIRĖ E. BLIOKAS

Vasario 4 d. sunkiai sirgęs ligoni
nėje mirė sydnejiškiams gerai žino
mas bendruomenės narys Eduardas 
Bliokas. Plačiau apie velionį kitame 
numery.

KLUBO DOVANA

Vasario 16 d. šventės proga, Syd
nejaus Lietuvių Klubas sutiko duoti 
nemokamai vakarienę dviem minė
jime dalyvavusiems tautiečiams.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės V-ba 
šią klubo dovaną paskirs loterijos 
būdu. Prie įėjimo į minėjimo salę 
(Civic Centre) kiekvienam bus iš
duotas numeruotas bilietėlis. Po mi

Česė Paliulienė 
Jūratė Naujalienė

nėjimo Lietuvių Klube vykstančia
me pasilinksminime bus traukiama 
loterija ir ištraukto bilieto savinin
kas gaus tuoj pat dviem asmenims 
vakarienę ar sekančią dieną pietus 
nemokamai klubo valgykloje.

Į minėjimą ir pasilinksminimą įė
jimas nemokamas. Civic Centre bus 
renkamos aukos salės išlaidų pa
dengimui.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

"The Sound of Music”
Vienas iš gražiausių filmų - Sound 

of Music - bus rodomas Sydnejaus 
Liet. Klube vasario 11 d. 8 vai. vak. 
Žinovai tvirtina, kad šitą filmą turi 
pamatyti kiekvienas, nes tai esąs 
vienas iš geriausių pastatymų iš viso 
filmų istorijoje.

Primename, kad ateity filmai 
Liet. Klube bus rodomi pastoviai 
kas antrą trečiadienį 7.30 vai. ivak.

N.S.W^Svejkatęs. departmentąs 
pesrspėja, kad ateinančią žiemą 
Sydnejuje gresia Hong Kong flu 
epidemija. Jau dabar laboratorijos 
ir specialistai įkinkyti paruošti 
atitinkamą kiekį skiepų prieš šitą 
epidemiją. Lietuviai irgi turėtų pa
siskiepyti.

/
♦♦♦

NAUJI
"M.P.” SKAITYTOJAI

NAUJI’’MŪSŲ PASTOGĖS” 
prenumeratoriai

V. KUTAS N.S.W.
A.BAJELIS N.S.W.
V.BIŽYS N.S.W.
J. MAŠČINSKAS N.S.W.
V.DRONSEIKA VIC.
K. ŠČITNICKAS N.S.W.
A. KALĖDIENĖ N.S.W.
V. JANUŠKEVIČIENĖ N.S.W.
J. ANDZIULIS SA.
0. JARMALAVIČIENĖ N.S.W.
V. STALBA S.A.
A. RAITI t QLD.
A.KALUZA CANADA
J. KRYGERIS S.A.
E.JASIŪNAS U.S.A.
R. RUDIENĖ N.S.W.
L. EIDINTAS N.S.W.
I. RUBAŽEVIČIUS VIC.

A.A. 
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų ir jų šeimas gilaus liūdesio valandoje 
užjaučiame.

Migai M. Migevičienė
Šapronai Deikai

Dudaičiai

Mūsų Pastogė Nr. 5,1976.2.9, psl. 2

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

-FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.
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III-JO JAUNIMO KONGRESO LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA . I
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Tre

čiasis Kongresas, įvykęs 
1975.XII.20 -1976.1.6 Buenos Airėse 
- Argentinoje, Montevidejuje - 
Urugvajuje ir Sao Paulyje - Brazili
joje ir atstovaująs Argentinos, Aus
tralijos, Brazilijos, Jungtinių Ame
rikos Valstybių, Kanados, Kolumbi
jos, Švedijos, Uragvajaus, Venecu- 
elos ir Vakarų Vokietijos lietuvių 
jaunimui, nuoširdžiai dėkoja Argen
tinos, Brazilijos bei Urugvajaus lie
tuviams už Kongreso suruošimą ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei už 
jos visakeriopą moralinę ir finansinę 
paramą. Aptaręs rūpimuosius klau
simus, Kongresas vieningai skelbia 
III PLJK nutarimus:

JAUNIMO POLITINĖS
.y—4- . . . . r7;-

VEIKLOS REIKALU

1
Jaunimo Kongresas pabrėžia, kad 

pasaulio lietuvių jaunimo pagrindi
nis uždavinys yra remti Lietuvos 
gyventojų ir išeivijos lietuvių pas
tangas atstatyti nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. To siekdamas Jau
nimo Kongresas pasisako už kovą 
prieš rusiškąjį imperializmą Pabal
tijy ir primestą komunistinę sant
varką Lietuvoje. Jaunimo Kongre
sas teigia, kad šio tikslo siekti gali
ma įvairiais taikingais būdais, kurie 
priklauso nuo gyvenamo krašto są- 
lygy-

2
Jaunimo Konresas ragina lietuvių 

veiksnius ir visuomenę remti politi
nių mokslų studentus bei specialis
tus.

3
Jaunimo Kongresas įpareigoja 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą 
(PLJS) siekti Lietuvos bylą išlaikyti 
gyvą tarptautinių problemų sąraše.
PLJS

a. remia pastangas iškelti Pabal
tijo valstybių bylą Jungtinėse Tau
tose, ir

b. stengiasi kreipti pasaulio vie
šąją nuomonę ir paskirų kraštų vy
riausybių požiūrį Pabaltijo valsybių 
klausimu lietuviams naudinga kryp
timi.

Atsižvelgdama į mūsų brolių lie
tuvių kančias Sovietų Sąjungos po
litinių kalinių kalėjimuose, PLJS

a. ryžtasi įtaigoti pasaulio viešąją 
nuomonę šiuo klausimu, ir
/b. remia Amnestijos Internacio
nalo ir BATUNo (Baltic Appeal to 
the United Nations) pastangas juos 
išlaisvinti.

Jaunimo Kongresas įpareigoja 
PLJS valdybą skirti vieną savo narį 
politinės veiklos koordinatoriumi, 
kuris

a. politinei veiklai derinti palaikys
artimus ryšius su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės (PLB) valdyba ir su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu (VLIKu), >'

b. PLJS vardu vienų metų bėgyje 
sušauks politinę konferenciją su 
PLB ir VLIKu,

c. keturis kartus per metus siun
tinės aplinkrąščrūs kraštų LJS poli
tinės veiklos koordinatoriams arba 
valdyboms, kuriuose skelbs sėkmes 
bei nesėkmes ir projektus ateities 
veiklai,

d. rūpinsis politine veikla
i. pasiinformuodamas apie lietu

vių ir pabaltiečių politinę veiklą, ir
ii. suorganizuodamas PLJS poli

tinės veiklos koordinacinę komisiją, 
kuri paruoštų ir stengtųsi įgyven
dinti metinį veiklos planą,1

e. ragins kraštų LJS arba kraštų 
Lietuvių Bendruomenės jaunimo 
atstovus pasiųsti $ 25 auką VLIKui, 
kad tie pareigūnai gautų Eltos biu
letenį, ir

f. per IV PLJK atstovų suvažiavi
mą padarys pranešimą apie savo 
veiklą.

4
Jaunimo Kongresas siūlo kraštų 

LJS politinės veiklos organizavimo 
gaires. Suprasdamas, jog kraštuose 
skiriasi politinės veiklos sąlygos, 
Kongresas siūlo jomis naudotis pa
gal kraštų politinės vaiklos galimy
bes.

a. Krašto LJS valdyba paskiria 
politinės veikios koordinatorių, ku
ris

i. palaiko ryšį su PLJS politinės 
veiklos koordinatoriumi ir infor-, 
muoja jį apie krašto politinę veiklą,

ii. palaiko ryšį su krašto LB ir su 
kitomis organizacijomis bei įstaigo
mis, kurios rūpinasi politiniais rei
kalais,
iii. rūpinasi politine veikla

-pasiinformuodamas apie lietuvių 

TĖVU ŽEME LIETUVA
MŪSŲ ŠIRDY VISADA!

ir pabaltiečių politinę veiklą, -ir
- suorganizuodamas krašto LJS 

politinės veiklos komisiją, kuri pa
ruoštų ir stengtųsi įgyvendinti me
tinį veiklos planą.

iv. užmezga ryšius su kitomis pa
baltiečių grupėmis,

v. palaiko ryšį su paskirų vietovių 
LJS vienetais ir rūpinasi,

-kad vienetuose veiktų politinės 
r.yeiklos^ftjordinatoriai,- į

- kad vienetai užmegstų ryšį su 
kitais pabaltiečiais, ir

- vienetų politinės veiklos pavei
kumu, ir
vi. steigia krašto PLJ politinės in
formacijos centrą, kuriame būtų 
telkiama VLIKo, LB ir kita infor
macija.

Lietuvos reikalu
Lietuvos Diplomatijos šefas mi- 

nisteris Stasys Lozoraitis pasiuntė 
Jungtinių Tautų generalinės asam
blėjos pirmininkui raštą, kuriame 
dar kartą iškelia Lietuvoje ir kituo
se Pabaltijo kraštuose Sovietų Są
jungos vykdomus tarptautinės tei
sės pažeidimus, atvirai nusikalsiant 
prieš Jungtinių Tautų Statutą. 
Jungtinių Tautų generalinei asam
blėjai svarstant Portugalijos įvy
kius, pažymi rašte Lozoraitis, sovie
tų delegatas buvo pareiškęs, kad 
’’niekam neleistina mindžioti tvirtą 
ir nekintamą tautų teisę pačiom, be 
įsikišimo iš šalies, spręsti savo liki- - 
mą ”. Šio pasisakymo tikslas buvo 
sudaryti įspūdį, kad ir Sovietų Są
junga gerbianti tarptautinės teisės 
nuostatus. Iš tikrųjų, tačiau, rašo 
Lozoraitis, ta pati Sovietų Sąjunga 
pačiame Europos centre po kojomis dėlių, ar mažų. Tačiau “tokiai Sov. 
mindžioja lietuvių tautos tvirtą ne- Sąjungai Jungtinėse Tautose niekas 
kintamą teisę be įsikišimo iš šalies nekelia priekaištų dėl to paties nu
spręsti savo likimą. Lietuva, pažymi sikaltimo. Jeigu bent tokia pasauli

nė institucija kaip Jungtinės Tautos 
? ir Sov.Sąjungą pastatytų greta Čili, 
• jau reikalas būtų bent moraliai 

reikšmingas. Apie politinių kalinių 
padėtį Sovietų Sąjungoje kalba ne 
vien tik ’’fašistiniai” pabėgėliai, bet 
ir Solženicinas, ir Sacharovas ir visa 
eilė kitų garsių liudytojų, bet kas 
juos girdi.

Daug sužinosi

Mūsų Pastogę!

Jungtinėse Tautose pasmerkta 
Čili valstybė (Pietų Amerikoje) už 
politinių kalinių kankinimus. Buvo 

■*4 nutarta pasiųsti Jungtinių Tautų 
komisiją padėtį ištirti vietoje, bet 
Čili tokios komisijos neįsileido.

Vis tiems mažiukams kliūva! Tie
sa, persekiojimai dėl politikos vis 
tiek yra blogis, ar jis vykdomas di-

I "Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus
■ indelius 9% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių mėtų galo, t.y.
■ birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus J (shares) iki 10% dividendo.
■ "Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10 V: %,
■ asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš ll>Zi%, iki $ 1000 be j garantijos iš 12’A %. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. S "Įstaiga veikia:

MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol J St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry J St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

b. Krašto LJS politinės - veiklos 
gairės yra surašomos ’’politinės 
veiklos vadovėlyje”, kuriame apibū
dinama nuolatinė ir nepaprastų įvy
kių politinė veikla. Vadovėlį parūpi
na krašto LJS politinės veiklos ko
ordinatorius.

c. Dirbdami nuolatinį politinį dar

bą, krašto LJS ir jo vienetų politi
niai koordinatoriai

i. paruošia laiškus įtakingų vieto
vės laikraščių laiškų skyriams Va
sario 16-tos, Birželio išvežimų ir ki
tomis progomis, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos, lietuvių politi
nių kalinių ir kitomis temomis,

ii. organizuoja veiklą politinių ka
linių reikalu per BATUNo ’’Sąžinės 
kalinių” planą, •

iii. kreipiasi į savo krašto atstovus 
arba vyriausybę, prašydami iškelti 
Jungtinėse Tautose

- rašydami laiškus savo atstovams 
vyriausybėje ir spaudai, ir

- remdami pastangas parlamente 
arba kongrese iškelti Pabaltijo 
klausimą Jungtinėse Tautose, 

rašte Lozoraitis, vis dar yra sovietų 
karinėje okupacijoje, kuri jai buvo 
brutaliai primesta, sunaikinant jos 
nepriklausomybę. Lietuvių tauta 
gyvena priespaudos sistemoje, ku
rioje yr grubiai paneigiami kultū
ringo pasaulio pripažinti teisės 
principai irpagrindinės žmogaus 
teisės.

VIS TIE MAŽIUKAI KENČIA...

..iv. paruošia politinius plakatus, 
kurie galėtų būti kilnojami iš vienos 
vietos į kitą,

v. paruošia ir platina leidinius ir 
kitą medžiagą krašto kalba Pabaltijo 
klausimu, ir

vi. paruošia ir platina politinę li
teratūrą vietovės lietuviams.

d. Nepaprastiem įvykiam krašto 
ir vienetų LJS politiniai koordinato
riai

i. yra pasiruošę viešom demons
tracijom - žino kur gauti tam tikslui 
leidimus, kaip išspausdinti lapelius, 
kaip paruošti plakatus ir kaip infor
muoti bai angažuoti vietovės lietu
vius demonstracijom, ir
ii. informuoja vietovės laikraščių, 
radijo bei televizijos redakcijas ir 
prašo jų palankių vedamųjų.

■ ItBus daugiau

Kylanti 
žvaigždė

GRAŽINA ZIGAITYTĖ

Kylanti žvaigždė lenvojo žanro 
scenos pasirodymuose daininkė 
Gražina Žigaitytė. Ją ne kartą 
sydnejiškiai lietuviai girdėjo įvairių 
parengimų progomis, o vasario 15 
debiutuoja kaip profesionalė 
Sydnejaus Liet. Klube išpildydama 
sekmadienio vakaro programą. 
Gražina yra ne tik dainininkė, bet ir 
artistė vaidinusi neseniai 
matytame Atžalos spektaklyje 
’’Šiapus uždangos”.'
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Australijos Dienos Pietūs

Australijos Baltų Taryba, kartu 
su estų, latvių ir lietuvių bendruo
menių vadovais deda pastangas, kad 
ir Naujoji Zelandija atšauktų jų se
nosios darbiečių valdžios padarytą 
rusų kolonizacijos pripažinimą Pa
baltijo kraštuose.

Sausio 23 d. Melbourne, Viktori
jos Gubernatorius miesto salėje su
rengė Australijos Dienos Pietus - 
Australia Day Luncheon, kur daly
vavo ir Naujosios Zelandijos High 
Commissioner. Į vaišes buvo pa
kviesti lietuvių , latvių ir čekų 
bendruomenės vadovai su poniom. 
Lietuvius atstovavo Baltų Tarybos 
pirm. Balys Stankūnavičius ir 
Melb. Apyl. pirm. Alb. Pocius. Iškil
mėse dalyvavo min. pirm. M. Fraser 
su ponia, keletas ministerių, arki
vyskupas F. Little ir Viktorijos val
džios atstovai. Iš darbiečių dalyvavo 
tik A. Grasby. Kiti darbiečiai boiko
tavo dėl Santamarijos pakvietimo.

Buvo gera proga susitikti daug 
pažįstamų mūsų rėmėjų ir su jų pa- 

i. rama priminti Naujosios Zelandijos 
l. atstovams, kad būtų laikas ir jiems 
’• padaryti taip, kaip padarė naujoji 
i Australijos valdžia, atšaukdama 
i Pabaltijo tautų pripažinimą Rusijos 
vergų Imperijai.

' ATVYKSTA KURT 
WALDHEIM

i Vasario gale į Australiją atvyksta 
Jungtinių Tautų sekretorius Kurt 
Waldheim (austrų kilmės), kuris iš 
Lietuvos gautam katalikų prašymui 
su 17.000 parašų nedavė eigos 

Jungtinėse Tautose.
!

I K A
Lietuvių atstovams pasiūlius, Pa

vergtų Tautų Federalinė Taryba 
ruošia jam atitinkamą priėmimą.

Bus bandoma gauti pasimatymą - 
audienciją ir įteikti peticiją reika
laujant, kad Jungtinės Tautos 
pradėtų Sovietų Rusijos dekoloni
zaciją ir suteiktų laisvo apsispren
dimo teisę visoms rusų pavergtoms 
tautoms.

Tam tikslui ruošiama peticija ir 
tarp australų bus renkami parašai.

Dievui padedant, mes laimėjome 
Pabaltijo tautų pripažinimo Rusijai 
atšaukimą. Dabar turime pradėti 
bendrą žygį, kad Jungtinės Tautos 
pradėtų judinti Sovietu Rusijos 
dekolinazacijos klausimą. Darbas

nebus lengvas, bet mes laimėsime, 
nes tiesa yra mūsų pusėje.

Alb. P.
♦♦♦

Moterų Draugijos Blynų Balius 
vasario 28 d. Sydnejaus Liet. Klube. 
Šis balius bus kitoks, negu buvę 
prieš tai: ponioms asistuos vyrai, 
programą išpildys vyrai... Gal ir 
blynus keps vyrai, ką gali žinoti. 
Matyt, pernykščiai moterų metai 
nepraėjo tuščiom!

Pasirodo, kad Eva Kubbos ne tik 
pirmaujanti lietuvė dailininkė Aus
tralijoje, bet nemažiau ir gera šei
mininkė. Štai apie ją skaitome Syd
nejaus laikraštyje ’’Sunday Times” 
(vasario 1 d. laidoje), kur aprašyta ji

ne tik kaip menininkė, bet šeiminin
kė, duodanti kelis lietuviškų valgių 
receptus - šaltus barščius ir cepeli
nus.

Žinomas visuomenininkas, buv. 
Sydnejaus Meno Ansamblio organi
zatorius Vytautas Asevičius - Aras 
pereitą savaitę išvyko į užjūrius: 
numato, vykdamas į Kanadą pasi
matyti su artimaisiais,pirma užsukti 
į Lietuvą ir iš ten visur kitur. Arti- 
mieji bičiuliai atsisveikino linkėdami 
geriausios sėkmės.

♦♦♦

Amerikiečiai taupumo sumeti
mais žada siaurinti Radio Liberty 
transliacijas, tuo tarpu Sov. Sąjunga 
stengiasi paveikti Vak. Vokietiją, 
kad Radio Liberty ir Radio Free 
Europe būtų visai uždarytos. Abi 
stotys veikia Vak. Vokietijoje.

Ir sumainė žiedelius...
Sausio 9 d. suskurę šeimos židinį 

viena iš aktyviųjų Sydnejaus lietu
vaičių Violeta Bitinaitė, ištekėjusi 
už Geoffrey Russell Sims. Jaunuo
sius sutuokė kun. P. Butkus, o ves
tuvinė puota įvyko šauniame Men-, 
zies hotelyje dalyvaujant apie aš
tuoniasdešimčiai svečių. Jungtuvių 
metu bažnyčioje giedojo buvę an
sambliečiai vadovaujant Broniui Ki- 
veriui.

Violetą pažįsta visi sydnejiškiai ir 
galima sakyti visas Australijos lie
tuvių jaunimas. Nuo pat mažens ak
tyvi skautė, veikli lietuvių studentų 
sąjungoje, dalyvavo antrajame Jau
nimo Kongrese. Baigusi Sydney 
universitetą.

Jos išrinktasis Geoffrey R. Sims 
taip pat baigęs aukštąjį mokslą ir 
sėkmingai verčiasi savarankiškai 
dirbdamas importo - eksporto biz
nyje. Jis yr melbumietis ir atrodo, 
abu galutinai įsikurs Melbourne.

J. Zinkus

AUSTRALIJOS SAFARI
(T«riny« Š pr. M. P. Nr.)

Vienoje vietoe prie kelio staiga pa
matome iškilią akmeninę moterį. 
Sako, kad ant to akmtens. susirink
davo moterys laukti sau vyrų. Nors 
ir nesimatė, bet palydovas aiškino, 
kad šioje apylinkėje yra tūkstančius 
hėktarų užimą ūkiai, įkurti ameri
kiečių ir anglų kapitalu.

Nusipirkęs gėrimo išeinu į veran
dą. Prie staliuko sėdi pražilęs abori- 
dženas, skrybėlę pasipuošęs poins- 
sianos žiedu, ir šypsosi. Prisėdęs 
užkalbinu. Kalba sunkiai angliškai, 
pasisako dirbąs PMG (pašto žiny- 
bpje), bet kokios jo pareigos taip ir 
neišsiaiškinau. Kai mudu dirbame 
tos pačios ministerijos žinyboje, pa
siūliau nusifotografuoti. Jis sutiko. 

ir~Atsisveikinant prašė, kad kai kitą 
kartą važiuosiu, jo vėl paieškočiau. 
Šiaurėje gyveną čiabuviai yra juodi 
kaip anglis ir skirtingi nuo tų, ku- 
riuos sutinkame miestuose. Gal čia 
tūri įtakos stipresnė saulė ar stoka 
vandens?

Temstant, nuvažiavę 973 km. su
stojame Dunmurra. Čia didelis Shell 
garažas su restoranu, moteliu ir ka
ravanų parku. Nenorintiems statyti 
palapinių savininkas pasiūlo miegoti 
ant apleisto namo stogo, kuris yra 
plokščias. Apačioje laikomos vištos. 
Daugelis pasiūlymu pasinaudoja. Aš 
su savo bendrakeleiviu pasistatome 
palapinę šalia autobuso. Mus pasekė 
dar viena vedusių pora ir viena mo
teris. Autobuso tarnautojai kaip vi
sada miega lauke netoli autobuso.

Penktadienį vėl keliamės 5 vai. 
N.T. laiku. Šios diends kelionė nėra 
tokia tolima, tik numatoma daug 
sustojimų. Pirmasis - Daly Waters 
miestelis. Čia yra kelių ir labai dide
lių ūkių centras. Iki miestelio jau
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yra supiltas geležinkeliui pylimas ir 
tiltai, tačiau geležinkelis vis dar ne- 
pravestas. Miestelis paskendęs di
deliuose poinssiana medžiuose, ku
rių šviesiai raudoni dideli žiedai 
nustelbia lapus.

Važiuojant Stuart vieškeliu pa
stebime pakelėj nuvirtusį didžiulį 
sunkvežimį. Nesustojame, tik sulė
tintu greičiu pravažiuojant matėsi 
daug negyvų arklių ir galvijų. Su
stoję Larrimah miestelyje sutikom 
du vyrus,kurie važiuodami savo 
VW Combi nelaimės vietoje buvo 
sustoję. Sako, prie sunkvežimio ra
dę užrašą: "Vairuotojas O.K. Prašau 
sunaikinti sveikus ir sužeistus gy
vulius”. Vaizdas pasigailėtinas. Tie 
vyrai nušovė sužeistus gyvulius, 
vėliau apieškoję krūmus iššaudė, ką 
rado gyvo. Šioje vietoje nėra van
dens, tad gyvuliai pastiptų iš troš
kulio.

Larrimah miestelyje vienoje gat
vės pusėje išsidėstę komerciniai ir 
gyvenamieji pastatai, kitoje - gele
žinkelio stotis (Commonwealth). Iš 
čia dviaukščiais vagonais galvijai 
išvežami į skerdyklas.

Išsukę iš pagrindinio kelio priva
žiuojame Elsey kapines. Tai istori
nės kapinės, kuriose palaidotųjų da
tos nurodytos daugiausia šio šimt
mečio pirmaisiais metais. Kapai la
bai išsklaidyti. Kai kur pažymėta, 
kad čia palaidoti nežinomi keleiviai.

Pietų sustojame Matarankoje. 
Karo metu čia buvusi kariuomenės 
bazė. Dabr Matarankos sodyboje 
laukiami turistai. Įėję pro vartus at
siduriame prie didelio namo, kur 
įrengti apsistojimui kambariai. 
Lauke įrengta keletas žaidimų. To
liau tropikinis miškelis, už jo upė. 

Joje yra didelių žuvų, bet jų gaudyti 
negalima. Šalia miško yra natūralūs 
švaraus vandens maudymosi basei
nas. Vanduo į Baseiną patenka iš 
požemio, ir jo temperatūra ištisus 
metus būna 86°F. (apie 30°C). Su
kritome į vandenį ir vis juo neatsi
džiaugiame. Buvo ir tokių, kurie ne
ketino maudytis, bet įsibridę taip 
susižavėjo, kad ištuštinę kišenes 
krito vandenin su visu apdaru.

Netrukus privažiuojame didesnį 
miestą - Katherine. Gatvėse daug 
aboridženų, pavieniui ir būreliais. 
Girdime„”liubra” (aboridženų mo
teris) šaukia, lyg ką bara, išmetinė
ja. Kai kurie iš vyrų atrodo nelabai 
stipriai laikosi ant kojų. Išlipus iš 
autobuso jaučiasi karštis ir tvanka. 
Skubame į barą kuo nors šaltu atsi
gaivinti. Viduje tik alų pilstanti bal
toji, visi kiti - aboridženai. Trys bili
jardo stalai irgi apgulti jaunų abori
dženų. Viename pakrašty sėdi kele
tas senių, jų tarpe ir "liubra”.

Mieste gavom tos pačios dienos 
”Teh Australian” - jis brangesnis, 
nes pristatomas lėktuvu. Kitose 
vietose teko tenkintis poros dienų 
senumo laikraščiais. Karšta. Pa
vaikščiojęs po miestą' užeinu į kitą 
barą, čia sėdi keletas baltųjų vyrų, 
bet ir čia daugumoj vietiniai - abori
dženai. Netrukus prieina vienas 
jaunas aboridženas ir kviečia bili
jardo žaisti. Padėkojęs atsisakau, 
nes už 5 minučių turiu išvažiuoti. 
Bare skardinė lemonado - 30 centų, 
alus - 58 c.

Pusvalandį pavažiavę sustojame 
Katherine Gorge parke. Įrengiame 
stovyklą, apsitvarkome. Daug įky
rių musių. Iki vakarienės daug laiko, 
tai einame maudytis į Katherine 
upę. Merginos bijo eiti į vandenį - 
bijančios krokodilų. Bet jeigu čia 
įrengta maudyklė, tai turi būti sau
gu. Vandeny gerokai atsigaiviname. 
Vakare apšviestuose stovyklos pa
statuose vėl bėginėja driežai, žalios

varlės ir įvairūs vabzdžiai. Šiandie 
nuvažiavome 370 km?’ n ’

Rytą išardomo stovyklą ir viską 
pakrovę į autobusą išeiname prie 
upės laiveliais paplaukyti. Sulipame 
į plačią alumininę valtį, varomą 
dviejų motorų ir talpinančią virš 40 
žmonių. Pradžioje upė plati: krantai 
aukšti (virš 60 m. (200 pėdų), užstoja 
saulę ir net vietomis pertamsu fo
tografuoti. Vanduo ramus, švarus ir 
šaltas. Valties vairuotojas paduoda 
puodelį ir siūlo atsigerti. Jis garan
tuoja, kad vanduo geras ir niekas 
nesusirgs. Gėriau ir aš, bet skonis 
nepatiko.

Kiek paplaukus sustabdoma val
tis, ir turime išlipti, nes pro akmenis 
neįmanu praplaukti. Einame akme
nuotu krantu į antrą upės dalį. 
Mums parodomi aboridženų pieši
niai uolose, maždau 200 metų senu
mo. Jie yra pavėsyje ir pakankama
me aukštume, kad saulė nenubluki
na ir potvyniai nepasiekia (vanduo 
potvynių metu pakyla iki 40 pėdų).

Prieiname vandenį ir kitą tokios 
pat talpos valtį. Čia upė gili - apie 40 
pėdų. Krantai atrodo dar aukštesni. 
Praplaukiame Jades kalną. Čia buvo 
filmuojama ”Jeda” filn -'s. Vaizdai 
ypatingai gražūs.

Po šios išvykos grįžtame vėl į 
Katherine miestelį ir apsipirkę 
vykstame toliau. Pakeliui į Darviną 
sustojame apžiūrėti Adelaide River 
karių kapinių. Jos valdžios lėšomis 
tvarkomos ir prižiūrimos. Čia palai
doti daugumoje Darwino bombar
davimo metu žuvę kariai.

Šiandien nukeliavę 352 km. sto
vyklą įrengiame netoli Darwino. 
Vieta nėra labai patraukli. Čia prie 
mūsų prisideda dar dvi moterys, 
lėktuvu atskraidintos iš Maitland, 
N.S.W.

Antrasis mūsų kelionės 
sekmadienis' prasidėjo anksti. Stipri 
perkūnija naktį mane pažadina. Iš
einu iš palapinės. Dangus grėsmin-
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PASISAKYMAS KLUBO 
REIKALAIS
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Sveikiname valdybos narę EGLĘ ŽIŽYTĘ, sukūrusią šeimos židinį 
su JURI SUCHOWERSKI, ir linkime šviesaus ir saulėto gyvenimo.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Klubas yra sydnejiškių džiaugs
mas ir paguoda ir turbūt stambiau
sias mūsų veiklos rezultatas, kuris 
išliks ilgiems laikams. Visi esame 
dėkingi buvusioms valdyboms už 
pastangas ir ištvermę, už sąžiningu
mą ir pasišventimą organizuojant 
bei statant klubą ir jau treti metai 
gražiai tvarkant.

Tačiau prie geriausių norų ne vis
ką pasiseka įvykdyti. Prisimename 
pereitais metais spalio 14 d. Klubo 
visuotini narių susirinkimą. Dalyva
vo tik 122 nariai iš apie 750 bendro 
narių skaičiaus. Permažai. Gal daug 
reiškė ir nepatogus laikas (antra
dienis 8 v.v.). Pageidautina sekantį 
susirinkimą šaukti sekmadienį apie 
3 vai. Ir dalyvių nepritruks, ir bus 
daugiau laiko svarstymams.

Dienotvarkėje aš pasigedau dvie
jų dalykų: 1) klubo dienotvarkėj ne
buvo kultūros reikalams atskiro 
punkto ir apie kultūrinę veiklą nie
kas nekalbėjo ir jokių sumanymų 
neiškėlė. Rodos, Klubo tiksluose to
kia veikla numatyta. 2) Susirinkime 
nariai permąžai dėmesio kreipė į 
klubo apyskaitą.

KULTŪRINIAI REIKALAI
Suprantama, kad Klubo vadovybė 

pirmiausiai rūpinasi galimai greičiau 
išbristi iš gana didelės paskolos. 
Taigi ūkio ir pelno reikalai pirmoje 
vietoje. Tad Klubo kultūrine veikla 
tenka rūpintis mums - eiliniams na
riams sudarant kultūrinės veiklos 
ratelius, sekcijas ar komisijas įvai
riose srityse. Mums nariams tenka 
prisiimti kaltę, kad iki šiol nieko ne- 
padarėm. Vien tik šachmatų sekci

jos neužtenka. Steigtini, pavz., 
spaudos rėmimo, diskusijų, literatų, 
teatro, kultūrinės srities paskaitų ir 
t.t. būreliai. Šitai turi organizuoti 
skaitlinga mūsų šviesuomenė - mūsų 
mokyti vaikai padedant dar liku
siems gyviems senukams. Kur jie? 
Ypač kur mūsų Filisterių Būrelio 
vieši pasirodymai?

SPAUDOS KLAUSIMU
1974 m. susirinkime buvo iškeltas 

sumanymas užprenumeruoti lietu
viškos spaudos ir gauti iš Klubo 
Valdybos nors kampą skaityklai. 
Nieko nepadaryta. Iš Klubo valdy
bos galima būtų reikalauti, kad 
skirtų pavz., 400 dol. kasmet mūsų 
spaudos prenumeratoms, kad suda
rytų ratelį ar komisiją, kuri parink
tų leidinius ir juos Klubo vardu už
prenumeruotų. Klubo Valdyba ga
lėtų net kiek primokėti vienam iš 
tarnautojų, kuris kasdien, sakysim, 
4 v.v. išdėliotų ant spaudai skirto 
stalo ir vėliau surinkęs padėtų į 
spintą ar lentyną iki rytojaus. Tai 
nedidelis dalykas ir jį galima įvyk
dyti.

Kaip žinome, mūsų vietinė spauda 
finansiniai sunkiai verčiasi. Atėjo 
laikas, kad Klubas ją efektyviai 
remtų ir palaikytų. Neužtenka duoti 
salę ir orkestrą bei auką spaudos 
baliaus proga. Siūlau vienos iš po
kerio mašinų visas pajamas (o maši
nų klubas turi rodos 26) skirti Mūsų 
Pastogei. Per 1975 metus visos po
kerio mašinos davė gryno pelno (at
skaičius visokias išlaidas) net 
$ 101.770! Išeitų, vidutiniškai viena 
mašina davė 5000 dol. pelno. Tai

Nuoširdžiai sveikiname . ii ,
RIMĄ ir BARBARĄ RAMANAUSKUS, sukūrusius šeimos židinį, ir 

linkime šviesaus ir laimingo gyvenimo.
Makarų šeima

duokime tuos 5000 dol. Mūsų Pasto
gei.

Kai kas iš tautiečių pamatuotai 
pareikš, - o kaip su Tėviškės Aidais? 
Ir katalikų laikraštis atlieka patrio
tinį darbą. Toks pareiškimas turi 
pagrindo. Aš manau, kad Mūsų 
Pastogę skaitome daugumoje Syd
nejaus tautiečiai. Tai tegu mūsų 
praleisti pinigai ir eina Mūsų Pasto
gei. Gi Melbourne tautiečiai daugu
moje skaito Tėviškės Aidus. Jie turi 

savo gražų, didesnį už mūsiškį 
klubą, irgi palyginus pelningą. Tegu 
Melbourne Klubas padeda Tėviškės 
Aidams. Be to, ir Adelaidėje yra 
daug skaitančių Tėviškės Aidus. 
Tegu ir jie iš savo pelno juos remia.

jaunimo rėmimas
Kai statėm klubą, tai galvojom, 

kad iš jo pelno paremsime visoke
riopą lietuvšką veiklą, o ypač jauni
mą. Pakol kas to rėmimo mažai tesi
mato. Davėm kiek perdažę nedidelį 
garažą, o jei jaunimo organizacijos 
ruošia vakarėlį, duodame klubo salę, 
orkestrą ir dar klubo auką. Atrodo, 
atėjo laikas ne tik pagalvoti, bet ir 
ką nors daugiau padaryti jaunimo 
naudai.

Senas garažas būtų tikęs 1949 
metų standartui, tačiau dabar jis 
netinka. Toks garažas daugiau at

stumia jaunimą, negu patraukia prie 
lietuvybės. Siūlau turimą fibrinį na
mą pertvarkyti ir pavesti jaunimo 
reikalams. Iš viso namo vieną kam
barį su virtuve ir prausykla paskirti 
namo sargui naudotis veltui už tai, 
kad palaikys tvarką ir švarą jauni
mo namuose. To namo pertvarkymo 
išlaidos nebus perdidelės, be to gali
ma tikėtis, kad patriotai senukai 
amatininkai, dabar jau pensininkai 
padarytų daug darbų ir veltui. Se
nukai pensininkai dar patriotinio 
idealizmo nepritrūko! Šitą namą pa
vedus jaunimui gal jį laikinai ir pa
tenkintume. Turime prisiminti, kad 
Melbourne ir Adelaidės tautiečiai 
savo jaunimui daug dosnesni, ir kaip 
atrodo, ten ir jaunimo veikla gyves
nė.

(Bus daugiau)

Pasirodė naujas prancūzų kalba 
"Cahiers du Samizdat” (Samizdato 
Sąsiuviniai) Nr. 32 (1975 m. lapkri
čio - gruodžio nr.). Šio leidinio tiks
las, pagal jo redaktorių pasisakymą, 
esąs teikti reguliarią informaciją 
apie laisvą spaudą ir mintį Sovietų 
Sąjungoje. Biuletenis spausdinamas 
Briuselyje, Belgijoje. (ELTA)

gai debesuotas. Pasiimu padžiautą 
savo rankšluosti ir dar. kitų kėliau- - 
tojų iškabintus skalbinius ir grįžtu į 
palapinę. Greit stiprūs lietaus lašai 
pažadina ne tik mane, bet ir visą 
stovyklą. Lijo iki aušros. Net van
duo pradėjo veržtis į palapinę. Mano 
bendrakeleivis jau su lova aptvin- 
dytas. Paliovus lyti išeiname laukan. 
Visur vanduo, tik smilgų viršūnės 
kyšo virš vandens. Autobuso tar
nautojai siūlo keisti planą ir ilgiau 
čia nepalikti. Mat, čia šiuo metu 
daug lyja, tad gali ir kitą naktį tas 
pats pasikartoti. Taip viską pasi
krovę išvykstame Darwino apžiūrė
ti. Palapines ir čiužinius paliekame, 
kad pradžiūtų.

Vairuotojas praneša,kad į ciklono 
sugriautus priemiesčius (ciklonas 
siautė 1974 m. Kalėdų metu) turistai 
neleidžiami. Įspėja, kad iš 
autobuso namų nefotografuotų, nes 
pasitaikę, kad vietos gyventojai į 
fotografą yra paleidę plytų ir akme
nų. Sako, teisme nieko nelaimėtu- 
mėm.

Dar neprivažiavus miesto aero
drome matome nedidelius apverstus 
lėktuvus ir sugriautus pastatus. Ki
toje kelio pusėje šalia geležinkelio 
riogso prie žemės palenkti geležiniai 
telefono stulpai, (jų plotis nedidelis - 
kaip geležinkelio bėgiai), ir turėjo 
būti milžiniška audros jėga, kuri 
juos prie žemės prilenkė. Važinėjam 
po gyvenamus priemiesčius. Retai 
kur pamatysi namą, nepaliestą cik
lono. Kitur ištisoj gatvėj sveikos 
gyventvietės nepamatysi. Kai kurių 
namų stogai ir sienos užtaisytos 
brezentais. Kitur sugriautų namų 
vietoje stovi karavanai. Gatvėse 
žmonių nesimato, bet aišku, kad čia 
gyvenama. Per autobuso langus 
spragsi foto aparatai. Trumpai su
stojame keliose vietose pasižvalgyti.

Važiuojame Fannie Bay pakran
tėmis. Vairuotojas atkreipia dėmesį 
į aukštais krūmais apaugusį pajūrį.

kuriame anksčiau buvo įsitaisę hi
piai. Manoma, kad ciklono metu jų 
daug žuvę. Vienoje vietoje lauke 
įrengtas karo muziejus. Tai praėju
sio karo lėktuvai, patrankos ir kito
kie likučiai. (Darwinas išaugo į did
miestį tik antram pasauliniam karui 
pasibaigus). Jūroje stovi graikų lai
vas "Petris”, kuriame dabar gyvena 
apie 1000 benamių darviniečių.

Pervažiuojame centrinėmis mies
to gatvėmis. Didieji pastatai, atro
do, ciklono nepaliesti arba jie patai
syti taip, kad padarytos žalos nesi
mato. Patys didžiausi pastatai val
diški, kur įsikūrusios Common
wealth įstaigos. Porai valandų auto
busas sustoja, ir visi išeiname pasi
dairyti kas savo šviesa.

Dar prieš apleisdamas Sydnejų 
norėjau stipriau žvilgterėti į Darwi
no ir Australijos aboridženų proble
mas. Apie juos skaitant užtikdavau 
prieštaraujančių aprašymų.

Gatvėse važiuojančių ir pėsčiųjų 
judėjimas mažas. Užklausiu praei

vių kur galima gauti laikraščių. Vie
ni nežiną, kiti tvirtina, kad sekma
dieniais viskas uždaryta. Dar tuo 
pačiu klausimu užkalbinu skubančią 
moteriškę. Ji nurodo, laikraščių 
parduotuvę, tik pastebi, kad Darwi- 
ne laikraščiai sekmadienias neišlei
džiami. Kitų vietų laikraščiai būsią 
tik po 4 vai. atskridus lėktuvui. Be
sikalbant pasisakau kad tik keliau
tojas, joks reporteris, bet vien 
smalsumo vedinas teiraujuosi apie 
Darwino gyventojų nuotaikas. Jos 
teigimu, gyventojų nuotaikos esan
čios labai blogos, ypač kad nieko ne
daroma žaizdų užgydymui. Nestato
ma naujų ir netaisomi apgriauti pa
statai. Buvo kalbama, kad paskirta 
ir jau išleista daug pinigų, bet iš to 
dar nė vienas namas nepastatytas. 
Darwinieciai, kurie buvo evakuoti į 
pietus, grįžta, bet daugelis iš jų, 
nematytdami jokios ateities, vėl iš
važiuoja. Gyvenimas išnuomuotame 
graikų laive "Petris” (gyvena apie 
1000 benamių) yra dar sunkesnis.

Barniai ir peštynės yja .kasdieninis 
įvykis. Ji girdėjusi, kad dabar Dar- 
wine telikę vos 12.000 gyventojų iš 
buvusių 42.000. Darbiečių vyriausy
bės vadai buvo daug prižadėję, bet 
nieko pozityvaus neįvykdę. Po mi- 
nisterių kabineto pertvarkymo 
Darwino reikalai pavesti naujam 
neprityrusiam parlamentarui (Paul 
Keating). Jis Darwine nėra buvęs ir 
apie jo problemas neturi jokio su
pratimo. Sako, Darwinas yra mirš
tanti sostinė.

Padėkojęs poniai einu dėl visa ko 
laikraščių parduotuvės kryptimi. Ji 
atidara, viduje daug žmonių. Gaunu 
Sydnejaus sekmadieninius laikraš
čius. Gatvėje užklausiu poros sto
viniuojančių vyrų, ką dar būtų gali
ma Darwine pamatyti. Atsako, kad 
nei dabar, nei vėliau nieko gero čia 
nerasi, o tik griuvėsius. Naktį esą 
pora gerų restoranų.

Iki išvažiavimo dar daug laiko. 
Prisėdau parke galvodamas pavar
tyti laikraščius.

"Nice day”, užkalbina mane sėdįs 
ant gretimo suolo. Įsikalbant. Klau
sinėju apie Darviną. Jis pats lai
kraščių neskaitąs ir pataria jais ne
tikėti. Priekaištauja darbiečių vy
riausybei ir tvirtina, kad darvinie- 
čiai per rinkimus bus darbiečiams 
kerštingi.

Važiuojant autobusas dar sustoja 
prie Botanikos sodo. Čią prie mūsų 
prisijungia dar dvi męrginos iš 
Perth ir pagyvenusi pora iš Tasma
nijos. (Grįžęs į Sydney vėl seku lai
kraščiuose aprašymus. Sunday Te
legraph 1975.12.21 rašo, kad Darwi
ne yra 35.000 gyventojų ir jau pa
statytas vienas gyvenamas namas. 
1976 m. būsią pastatyta 1400 namų. 
Štai ir vėl informacija plaunasi).

(Bus daugiau)
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KLUBUI

Sportiniu gyvenimas Sydnejuje 
prasidėjo jau su pirmaisiais pokari
niais lietuviais emigrantais. Vokie
tijoje mūsų žinomo krepšininko J. 
Gružausko iniciatyva 1950 m. vasa
rio 11 dieną buvo sušauktas steigia
masis susirinkimas ir įsteigtas Syd- 
nejaus Lietuvių Sporto Klubas, ku
rio pirmąją valdybą sudarė J. Gru
žauskas - pirm., V. Deikus, A. Ra
manauskas ir S. Paulauskas. Šis 
klubas kurio vyrai krepšininkai at
stovavo Sydnejų I-je Sporto Šven
tėje, teišsilaikė tik apie vienerius 
metus.

Lietuvių sportininkų šeimai vis 
didėjant Sydnejuje, tuometinio 
Krašto V-bos pirmininko J. Vaičai
čio, kuris vėliau persikėlė gyventi į 
Ameriką ir ten mirė, paraginti 
sportininkai 1951 metų kovo 4-tą 
dieną sušaukė Camperdown bažny
čios salėje steigiamąjį susirinkimą. 
Susirinkę 19-ka sporto entuziastų, 
nutaria atgaivinti lietuvišką sportinį 
gyvenimą čia ir įsteigia naująjį 
sporto klubą, kuriam, vardą pasiūlo 
buvęs tuometinis krepšininkas ir 
dabar žinomas mūsų dailininkas H. 
Šalkauskas. Pirmąją valdybą suda
ro: A. Ustjanauskas - pirm, (vėliau 
taip pat išvykęs į Ameriką ten mi
ręs), VI. Šneideris - vicep., V. Šutas - 
sekretorius, J. Kapočius - iždin., VI. 
Daudaras - reikalų vedėjas ir L. Ma- 
karovaitė - moterų vadovė. Savo 
veiklą naujasis klubas pradėjo su 
krepšinio, vyrų ir moterų stalo teni
so ir šachmatų sekcijomis. Pirmoji 
valdyba prieš akis turėjo gana sun
kų ir didelį darbą, nes viską reikėjo 
pradėti iš nieko. Nors tuo metu pa
tys sportininkai ir jų rėmėjai, paly
ginus su dabartiniu laiku ir buvo la
bai neturtingi, nes visų pagrindinis 
tikslas buvo kūrimasis, tačiau spor
tinis entuziazmas, noras viens kitam 
padėti, labai greitai nugalėjo visas 
kliūtis. Buvo įsigyta visa sportinė 
apranga, stalo teniso stalai ir kt. ir, 
svarbiausia, kad visos komandos, 
kur jos bežaidė, buvo tiek morali
niai, tiek ir materialiniai visų lietu
vių remiamos, nors tada automobilių 
niekas ir neturėjo. Tai buvo uždegta 
tikra lietuviška sportinė ugnis, ku
rios per šiuos dvidešimt penkerius 
metus neįstengė užgesinti,*tegu ir 
pasitaikė namažai įvairiausiu audrų 
ir uraganų.

Su kiekvienais metais ’’Kovo” 
veikla vis keitėsi, klubas darėsi vis 
didesnis, stipresnis, narių skaičius 
augo, ir vienu metu, gana ilgoką 
metų skaičių "Kovas” Sydnejuje 
buvo pati didžiausia lietuviška or
ganizacija. Jau sekančiais metais po 
įsikūrimo, į aktyvią veiklą įsijungė 
ir krepšininkės merginos, vėliau 
praplečiant ir tinklinio sekciją. Įsi
kūrė ir gana stipriai laikėsi koviečių 
futbolininkai, kurie vėliau, neturė
dami reikiamo prieauglio, turėjo

25
METAI

PADĖKA

Mūsų brangiai motinai, uošvei ir senelei mirus, reiškiame nuoširdžią 
padėką:

Kun. P. Butkui už Šv. Mišių auką ir atkalbėtą rąžančių prie velionės 
karsto.

Kun. P. Martuzui už Šv. Mišias ir palydėjimą į amžiną poilsio vietą.
Br. Kiveriui už vargonavimą ir Dainos choro choristams už giesmes 

Šv. Mišių metu.
Genutei Kasperaitienei su dukra ir sūnum, paruošusiai pietus laidotu

vių dalyviams.
Ir visiems aukojusiems už velionės sielą Šv. Mišių auką, gėles bei da

lyvavimą laidotuvėse.
Paltanavičių ir Paetzold šeimos

savo veiklą pabaigti. Šalia aktyvio
sios sportinės veiklos "Kovas” turė
jo ir savo meno sekciją, kuriai pri
klausė tautinių šokių grupė, suside
danti iš 12-kos porų.Ši sekcija, va
dovaujama Aid. Bernotaitės 1955 m. 
pastatė V. Alanto ’’Buhalterijos 
Klaidą”.

Per savo gyvavimo 25-rius metus 
Kovas buvo iškilęs į savo veiklos 
viršūnes, kai lygiai jis buvo nusmu
kęs ir į žemumas. Organizaciniame 
gyvenime tas pasitaiko labai dažnai. 
Gi dar dažniau, pasitaikant nuosmu
kiams, dirbantieji pavargsta, nusi
vilia ir gaunasi liūdna užsidarymo 
pabaiga, kas jau atsitiko su nemažu 
mūsų organizacijų skaičiumi. Šių 
dienų ’’Kovas” ir dabartiniai jo na
riai gali tik didžiuotis savaisiais ve
teranais, kurių dar gražus būrys ne
pavargo ir ilgus metus, perėję įvai
riausius vargus, šiandien vis tiek su 

dideliu pasiaukojimu dirba tą lietu
višką sportinį darbą, kuris iš jų pa
reikalavo nesuskaitomų valandų, 
rūpesčių ir kantrybės. Nuoširdi 
sportinė pagarba jiems ir, reik tikė
tis, kad jų parodytas ir rodomas pa
vyzdys, bent dalimi įskiepins jau
nuosius koviečius ir, atėjus laikui, 
jie nedvejodami perims veteranų 
darbą.

Nuo pat pirmųjų ir iki dabartinių 
dienų pagrindinė sporto sekcija bu
vo ir yra krepšinis. Apie šią sekciją,

Kovo vėliavos šventinimo iškilmės*

Nepavargstantis ir iškilusis kovietis stalo tenisininkas Vincas Binkis 
priima pergalės trofėją, kurią jam įteikia ALFAS pirm. J. Tamošiūnas 
sporto šventėje 1972 m.

paminint jos visus iškiliausius žai
dėjus ir laimėjimus, reikėtų didelio 
ir plataus straipsnio. Tačiau nuo 
pirmojo įsikūrimo, kai pačiu pir
muoju treneriu buvo VI. Daudaras, 
savo jaunystėje žaidęs garsiajame 
Lietuvos JSQ klube ir .buvęs vienas 
iš geriausių žaidėjų, atstovavęs jį ir 
užsienyje, savo komandos kapitonu 
turėdamas jau Vokietijoje pagarsė
jusį studentą krepšininką V. Šutą, 
vėliau tapusį N.S.W. rinktinės žai
dėju ir vėliau išrenkamas į Austra
lijos rinktinės pirmąjį penketuką, 
pradedama skinti pergąlės ir laimė
jimai. Nuo trečiosios sporto šventės 
koviečiai vyrai išplėšia pirmąsias 
vietas trejus metus iš eįjęs, tą vėliau 
savo 20-čio veikloje vėl gražiai pa
kartodami. Metų eigoje iš iškiles
niųjų krepšininkų galima būtų pa
minėti prieš porą metų mirusį V. 
Koženiauską, kuris buvo skaitomas 
’’geležiniu gynėju”, R. Genį, buvusi 
vieną iš geriausių puolikų, D. Krau- 
cevičių - dalyvavusį 20-je sporto 
švenčių. Jis 1951-2 išrinktas į 
N.S.W. rinktinę. Be aktyvaus žaidi
mo jis buvo valdybose, vadovavo 
krepšiniui ir ilgus metus buVo ’’Ko
vo” veiklos aktyvusis variklis. Kitas 

iškilusis veteranas, dar ir šiandien 
savo puikiais metimais stebindamas 
krepšinio mėgėjus, yra S. Lukoše
vičius. Jis 1969 m. reprezentavo 
N.S.W. valstiją, eilę metų yra Aus
tralijos lietuvių rinktinės narys, žai
dęs už ją prieš Amerikos lietuvius, 
sporto šventėse dalyvavęs jau ir 
20-tį kartų, be krepšinio puikiai 
žaidžia tinklinį ir, turbūt, visoje 
Australijoje nėra sportininko, kuris 
nežinotų ’’Chicken”. Koviečių krep
šiniui daug nusipelnė iš Adelaidės 
atvykęs ir pernai vėl į ją sugrįžęs D. 
Atkinson. Be savo gražių iškilimų P. 
Australijoje, atvykęs į Sydnejų, jis 
žaidė, treniravo ir vadovavo kovie- 
čiams krepšininkams, ir jo įdėtas 
darbas ir atsiekti vaisiai tuo laiku 
nusmukusią komandą vėl iškėlė į 
pirmaeiles vietas. ą L-tis.

(Bus daugiau)

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Viena is KoVo buvusių valdybų: iš k. St. Jūraitis, V. Augustinavičius, 
D. Labutytė, A. Laukaitis, A. Šimaitis.

DĖMESIO! DĖMESIO!

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪPINOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMĮ BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ 
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALUOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St., "
Glen Waverley.Vie. 3150

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!
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SKAITYTOJAI
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mes švenčiame savo tautines 
šventes artimiausią sekmadienį, nes 
minėjimų dalį sudaro iškilmingos 
pamaldos.

Gyvenant išeivijoje mums nėra 
galimybes tautines šventes švęsti 
tikrąją dieną. Šiais metais mes mi
nėsime Nepriklausomybės Šventę 
ne vasario 16 d., bet vasario 15 d., 
sekmadienį, tačiau neturėtume pa
miršti ir tikrosios dienos, kuri bus 
pirmadienį, vasario 16 d.

Kas galite iš ryto užeikite į savo 
vietines bažnyčias pasimelsti už 
Lietuvą prašant Gerojo Dievo iš
tvermės pavergtoje tėvynėje esan
tiems mūsų broliams ir vienybės 
mūsų Bendruomenei, kad galėtume 
visi tvirtai kovoti už mūsų tautos 
laisvę ir teisę į laisvą apsisprendi
mą.

Vakare papuoškite savo vakarie
nės stalą tautinio rašto staltiese ir 
uždėkite žvakidėje tris tautinių 
spalvų žvakutes, kad lietuviškoji 
šviesa amžinai būtų gyva jūsų šei
moje ir jūsų namuose.

Šiandieniniame pasaulyje mažai 
tokių dalykų, kurie gali būti klasifi
kuojami kaipo naujiena, o išgirstos 
naujenybės visose gyvenimo srityse 
mūsų visiškai nenustebina. Kas va
kar buvo neįmanoma - tai matome 
šiandieną, ir kas neįmanoma šian
dieną - tai matysime rytoj, nes va
karykščios dienos neįmanomiausios 
fantazijos šiandien - realiausia ir ap
čiuopiama tikrovė. 0 nors ne vienas 
anų dienų mokytojas gana šnairai 
nužvelgdavo savo mokinį, kuris 
užuot uoliai kalęs priklausomas 
istorijos datas, pradaręs suolo 
dangtį kalė Jules Verne ’’Kelionė į 
mėnulį’’. Patsai esu patyręs nurautą 
ausį, kai Kanauninkas, pagavęs ma
ne ’’bevaikščiojantį po mėnulį”, pri- 
barė verčiau susirūpinti Karalyste

AUSTRALIJA 
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI MA nariams vasario mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas:

b end r ą j ą - Už mūsų sergančius ir 
visus kitus fiziniai suvargusius bro- 

. liūs;
misijų- Kad Vakarų pasaulis ge
riau įsisąmonintų dvasinių ir mora
linių vertybių pranešumą virš ma
terialinių ir medžiaginių.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Pastaruoju laiku daug pažangos 

padaryta, gydant įvairiausias ligas. 
Deja, belieka tolimas ir sunkus ke
lias, piln<as neaiškumų ir pas
lapčių,

Kaip ten bebūtų, turima vilčių, 
kad pagaliau bus surastos tinkamos 
priemonės, kurias išmintingai pir- 
taikius, daugelio sveikata bus atsta
tyta.

Iš kitos pusės, turime nepamiršti 
maldos reikšmės ypač sveikatos at
žvilgiu. Či daug gali padėti tikinčios 
širdies nuolanki malda. Ja turime 
pasinaudoti, užtikrinant šviesą gy
dytojams jų profesijos tyrinėjimuo
se bei puoselėjant jų pasišventimą 
dėl ligonių. Pagaliau mūsų malda 
yra reikšminga pažadinti ūpą ir viltį 
pačiuose ligonyse, nes kartais žmo
giškai imant, liga gali atrodyti ne
pagydoma, gi Dievo gerumas ir Jo 
galia nepažįsta jokių kliūčių.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

PASISAKO
Susėskite visa šeima iškilmingai 

vakarienei. Kurių vaikai jau sukūrė 
savas šeimas ir esate vieni, pasi
kvieskite savo bičiulius arba kaimy
nus. Tebūnie šis vakaras šventas 
taip kaip jis buvo laisvoje Lietuvoje.

Mūsų broliai ir sesės pavergtoje 
tėvynėje irgi panašiai prisimena šią 
šventą dieną ir visi pakelia tostą už 
Lietuvą nebodami okupanto draudi
mo, o per vakarienę papasakoja 
savo vaikams apie garbingą Lietu
vos praeitį ir šviesias laisvės dienas.

Prisiimkime šį gražų paprotį ir 
mes. Jeigu mes švęsime Vasario 16 
d. savo šeimose, jaunimas pripras 
gerbti savo tėvų žemę, ir Lietuva 
bus gyva mūsų širdyse.

Alb. Pocius, Melboune.

PORA PASTABŲ

Vienam canberriškių nepatiko 
(trumpai prieš rinkimus) nepalanki 
G. Whitlamui pastaba, kad jo asme
ninės ambicijos jį pražudė. Prikišta 
”M. Pastogei”, kad nepaaiškinama, 
kokiais faktais tai pagrįsta.

Teko labai nustebti ir dėl tvirtini-

MAGNETINIS VANDUO
Rašo Kukutis

Dievo, negu gaišinti laiką tokiomis 
pasvietėmis, kur žmogus nei gyvas, 
ir nei miręs, neužlips.

Betgi - užlipo! Ir, dargi, gyvas!? 
Žinia, tais laikais, aiškus komenta
ras būtų buvęs, kad su ’’velnio pa
galba”, bet šiandieną mes žinome 
geriau.

Aš, kaip kažin ką, irgi būčiau 
buvęs išradėjas! Bėda tik, kad per- 
vėlai gimiau ir kol pasiekiau išra
dingumo amžių - veik visakas buvo 
išrasta, šamkis, suinteresuotus 
Dangaus Karalyste, į Žemaičių Kal
variją veždavo Fordu, patsai, tada 
dar skaisčiai jaunas, kun. Butkus jo
dinėjo ant raudono ’’Indian”, virš 
Gliaubertų ūkio ištempta mylios il
gumo antena gaudė viso pasaulio 
muziką ir per mandrai suriestą 
ruporą pūtė į vyšnias sode... o ką jau 
ir bekalbėti apie Normantų lentpjū
vę ir kalvę! Čia, žmogau, ratas suko 
ratą ir diržas vijo diržą... Ak, sakau! 
Atveža, būdavo, papūnis trisieksnio 
storio ąžuolą, o čia tik kyšt per tokią 
tarką ir kitame gale jau klojasi len
tutės - nors pačioje klebonijoje grin
dis kalk!

Č:a mano bus ir buvę nutarta iš
rasti tokią mašiną, kuri, taip sakyti, 
užbaigtų visas žinomas mašinas. Šio 
stebuklo pagrinde, kuris eventualiai 
turėjo piauti malkas,skusti bulves, 
plėšyti vakarais plunksnas, prista
tyti visą šeimai reikalingą vandenį, 
pašerti paršą ir, netgi, atlikti visą 
mokyklos namuose užduotą aritme
tiką, buvo įkombinuotas mamos 
verpiamasis ratelis, kurį Žemaitijoje 
vadindavome ’’Kalvaratas”. Ir aš 
esu tikras, kad buvau arti visiškai 
tikro dalyko! Ach!, kad taip būtų 
pavykę kaipnors sukombinuoti (ne
būtinai naują!) budilninką, tai šioji 
mašina būtų netik, kad grojusi ar
monika, bet dar ir taktą barabanu 
prilaikiusi...

Bet... nesuprato mama mano gerų 
intencijų, o tėvulis, pamatęs visą tą, 
iki paskutinio momento paslaptyje 
išlaikytą, ”kalvaratinę” kongliome-

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, p. E. Bliokienę, jos dukterį Tamarą, jos sūnų Jurgį ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Vytautas ir Ričardas
Bukevičiai

* '' "V -r"
mo, kad per ”M.P.” varomą akciją 
lietuviai susidaro kraštutinių deši
niųjų vardą, kas nepadės mums ir su 
liberalais.

Tuo reikalu savaime prašosi pora 
pastabų. Savo laiku Darbiečių par
tija su Whiltamu laimėjo Australijos 
vadovavimą. Po 3 metų šio krašto 
’’socializavimo” rinkikų dauguma su 
stambia persvara nušalino juos ir 
išsirinko valdžion Liberalų - Kraš
tiečių partijų koaliciją. Toje prieš 
Whitlamą pasisakiusioje daugumoje 
atsidūrė ir lietuviai su labai maža 
išimtimi ir ne veltui, nes koalicijos 
vadas min. pirm. Fraser jau atšaukė 
Whitlamo Sovietams padarytą ’’do
vaną” - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pripažinimą Sovietų ’’malonei”. Lie
tuviai, jų bendruomenė, balsuodama 
prieš Whitlamą, balsavo už Lietuvą, 
už jos laisvę. Maža lietuvių saujelė, 
balsavusi už Whitlamą, balsavo 
prieš Lietuvą. Kalbėti, kad lietuviai 
pasidaro kažkokiais kraštutiniais 
dešiniaisiais (gal, fašistais?), yra per 
drąsus ir neteisingas tvirtinimas ir, 
canberriškio žodžiais ’’visiškai ne
paaiškinama, kokiais faktais tai pa
grįsta”. Ar kiekvienas, kuris siekia 
savo Tėvynei laisvės, pasidaro 
kraštutiniu dešiniuoju?

raciją, pasikasė pakaušį ir tarė: - "Ir 
sugalvok, tu, man!” Išradimo,’aišku, 
buvo labai gaila, bet džiaugiausi iš
vengęs ašarų, nes tėvas tris vakarus 
šnirpštė, kol ratelis pradėjo vilną 
verpti taip, kaip mama norėjo.

Taip tai, maždaug pasibaigė vieno 
išradėjo karjiera ir tai jau praeitis - 
istorija. Visdėlto, pakeliui į šeštą 
dešimtinę ir visą laiką naudojantis 
tik kitų išradimais, mane dažnai 
kniečia klausimai:

' .’.Kiek toli t>ūtų atžingsniavęs Šian
dieninis pasaulis, jeigu vakarykščios 
dienos pasaulis būtų tik prideramai 
kalęs istorijos datas ir prideramai 
rūpinęsis tik Karalyste Dievo? Kiek 
toU būtų pažengęs žmogus šių dienų 
technikoje, jeigu ne anų dienų palė
pių, sandėliukų bei malkinių išradė
jai, dažniausiai kvailiais. , idijotais, 
bepročiais ir netgi heretikais vadi
nami? Kas, jeigu anie būtų .kaip lie
piami) ugnyje sudeginę arba žemėn 
užkasę savo varganus išradimus? Ir 
žvelgiant į istoriją, kuris šių dienų 
patogumas savo laiku nebuvo vadi
namas ’’Velnio išmislas”, kurio išra
dėjo darbuose istorijos žili dėdės 
įmatė žingsnį į ateitį ir progresą?

Štai ’’Pastogėje” nuskaitome apie 
Lietuvos mokslinikų naujai paste
bėtas Magnetinio Vandens ypaty
bes. Pirmiausia per galvą perbėga 
gana skeptiška mintis: - ’’Magnetinis 
vanduo? Taip, taip! - ko dar neprisi
galvos!..” Betgi - o ką gali žinoti?! 
Kokio, galų gale, to vandens nėra!? 
Drumzlinas, kuriame dažniausiai 
taškosi politikieriai, sunkusis - būti
nas atominės bombos gamyboje, už- 
tvankinis - kurio iš užtvankos gali 
gerti kiek tik nori, bet jeigu bėga iš 
krano - mokėk. Toliau - lietaus, pats 
geriausias plauti galvai, jūros - pats 
geriausias išmirkyti skūras ir t.t. ir 
t.t. Tik pagalvokite! Čia taipogi ne
užmirštinas vanduo su miežių sul- 
ties priemaiša, kuris, išbėgęs per 
visą įmamą mašineriją, savo tikrą 
skonį parodo Pub’e prie kranelio... 

Ypatinga šio vandens magnetinė ta-

Jei 46 m. amžiaus japonas Kozo 
Ohichi užvalgydavo duonos ar. bul
vių, jis pasidarydavo girtas. Medici
niškai ištyrinėjus buvo nustatyta, 
kad jo virškinimo latake veisėsi 
■mieles gaminantis grybelis, kuris 
angliavandenius paversdavo alko
holiu. Antibiotikais tasai grybelis 
buvo sunaikintas ir taip to japono 
viduriuose buvo uždarytas nelega
lus spirito bravoras.

Adelaidės univer. prof. Castle ko
mentavo, kad Darbiečius išrinko sa
vo laiku ne dėl jų socialistinių prog
ramų, o dėl to, kad po 23 metų Libe
ralų viešpatavimo norėta valdžioje 
pamėginti permainų, bet kada paži
no juos su Whitlamu ir jų socializmą, 
tai jau neberinko.

Kas dėl Whitlamo ambicijos, tai 
jis norėjo būti kietu, ambicingu ir 
arogantišku šeimininku savo parti
joje. Jis ir gener. - gubernatorių 
Kerrą norėjo tvarkyti, bet nepavy
ko. Jei Whitlam bū tų laimėjęs, jis 
Kerrą iš gubernatoriaus vietos būtų 
iš karto išmetęs.

Labai pravartu šia proga paminė
ti šias polit. komentatoriaus Cas- 
sandros iš Canberros eilutes, tilpu
sias ’’Sunday Mail” (Adel. 
1975.XII.28 d.). Ten rašoma: po rin
kimų įvykęs Labor partijos Caucus 
(atstovų taryba) parodė, kad Gough 
Whitlam yra toU nuo dominavimo 
savo partijoje. Caucus tada atidėjo 
partijos vado rinkimus (perrinki
mus) iki sausio pabaigos ir tai jau 
buvo įžeidimas. - - -

’’Whitlamo stifius per paskutinį 
dešimtmetį pasižymi tikru arogan
tiškumu, bet jis pranyko gruodžio 
13-tos vakarą. Pralaimėjiinas pada
rė jį pažemintu žmogumi ir jau nebe 
kupinu tos idėjos, kad jis vienas ga
lėtų padaryti Labor partiją svarbia 
politine jėga. Dabar naujas Whitlam 
žino, kad jo geriausios dienos liko 
praeity”. Dar rašoma, kad tuaLrpu 
nėra tinkamo pakaitalo jam ir, jeigu 
nepasikeis Whitlamo būdąs,'jis tu
rės pasitraukti iš vado vietos, kada 
tik tinkamas įpėdinis iškils. r

(p.a.)

patybė pastebima - matoma Austra- 
Ujoje. Braliukas! - kiek šis sutraukia 
žmonių ir iš kišeniaus ištraukia si
dabro!... Pamėgintų kas nors porai 
savaičių tuos kranelius užsukti! Oh, 
boy!.. Kiltų tokios demonstracijps, 
kad unijų susibėgimai Gaugui pa
ramstyti atrodytų tik vaikiškas 
švilpukas prieš ’’Queen Mary” švil
pi-

Visdėlto - gal nesijuokime iš to ta
rybinio ’’Magnetinio Vandens”, nes 
kaip sakyta - o ką gali žinoti! Ar 
daug kas-tikėjo į Koperniką, Galilie- 
jų, Marconį ir Edisoną, o ir kitus, 
kurie raišiojo vielų galiukus ir iš 
bonkutės į bonkutę pilstė kokį tai 
liūrlaką.

Taigi - nuvažiuoji Lietuvon gimi
nių aplankyti ir stovėdamas prie ko
kio tai krūmo giri broliui, kad: - 
’’Ach, kokie gražūs ir dideli jūsų pa- 
midorąi!” Ir ką sakysi tada, kai bro- 

—listau atsikirs: - ’’Durniau! Čia auga 
raudonieji serbentai!”

• •
Amerikietis sunkvežimio vairuo

tojas Carl C. Crim per 26 metus iš
važinėjo pusantro milijono mylių ir 
neturėjo jokio akcidento. Jo nuva
žiuotas kelias prilygsta 60-čiai kelio
nių aplink žemę per ekvatorių.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
NEWCASTLE

Iškila - iešminė,

Valdybos organizuojamas 
piknikas Blackallparke 25.1.76 buvo 
atšauktas5 pervisas Newkastelio ra
dio stotis, pikniko išvakarėse dėl 
lietaus. Tačiau ne visi atšaukimą 
girdėjo ir Zakarų klanas su svečiais, 
Barščiai ir Kairiai buvo atvykę į 
parką. Nustatytos naujos datos - 
1.2.1976 - sekmadienį suvažiavo di
delė dalis newkasteliečių (Kairiai 
antrą kartą). Matėsi taip pat Julius 
Zakarauskas su šeima iš Sydney.

Šį kartą piknike vyravo labai 
draugiška dvasia - valgiai sudėti ant 
bendrų stalų ir teko paragauti bei 
pasikeisti patiekalais įvairių šeimi
ninkių, gi tiesiog nuo ledų gaivinan
čių gėrimų iŠ liuksusinio J. Prans- 
kūno motorizuoto bufeto netrūko.

Dr>G. Kišonas sugebėjo iškviesti 
visus sportinėms varžyboms. Čia 
pirmas vietas laimėjo ir prizus gavo:
1. Moterų bėgime - Stefa Kairienė;
2. Vyrų bėgime - Genės Daugėlaitės 
vyras Keith, 3. Pensininkų bėgime - 
J. Kontnimas, 4. Virvės traukime

laimėjimas teko Alf. Šerno 
grupei (prieš Alf. Bajalio grupę).

Antaninai Grigaliūnienei atvežus 
k'feptą vištą (iš papratimo bei tradi
cijos) loterijai atsirado ir daugiau 
prizų, kuriuos paskyrė valdyba ir 
tokiu būdu spontaniškai sudaryta 
loterija-buvo greitai išpirkta, pirmą 
prizą laimint Petrui Kairiui visai 
pelnytai, nes-jfc savo atsivežtais ka
sečių aparatais linksmino lietuviš
komis dainomis ir muzika visus čia 
dalyvavusius.

SYDNEY

ROTARY KLUBAS LIETUVIŲ 
KLUBE

Vasario 2 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube buvo surengęs iškilmingą va
karienę Bankstowno australų 
Rotary Klubas su atstovais iš pla
čios apylinkės. Dalyvavo gerokai 
virš šimto žmonių. Buvo suorgani
zuota ir įvairi programa: lenkų 
didelė tautinių šokių grupė pašoko 
kelis šokius ir padainavo keletą dai
nelių, viena estė pagrojo akordeonu, 
dar viena ponia solistė (neišaiškinta 
kilmė) padainavo solo, viena iš 
Rotary klubo ponia skambino piani
nu ir pabaigoje pasirodė lietuviai: 
trys lietuvaitės H.Laurinaitienė 
(piano), G. Žigaitytė ir G. Kazokienė 
(duetas) padainavo tris būdingas 
lietuvių liaudies dainas. Gražina solo 
atliko raliavimą ir G. Saukos vado
vaujama tautinių šokių grupė 
pašoko keletą tautinių šokių. 
Pabaiga buvo tikrai efektinga, kai 
grupė šoko ragučių polką, į šokį

ĮVAIRI KRONIKA

DĖL LITUANISTINIŲ KURSŲ 
MELBOURNE

Nors jau mokslo metai ir prasidė
jo, dar vis galima užsiregistruoti į 
Lituanistinius kursus. /

Jaunuoliai ir suaugę, nepraleiski

 

te progos. Nedelsdami atvykite į 
Princess Hill High School, old 
street, North Carlton (VIC) 54, ir 
ten tuojau pat galėsite pas lietuvių 

 

kalbos mokytojus užsiregistruoti ir 
pradėti pamokas.

Mokslas vyksta kas savaitę šešta
dieniais. Pradžia 9.15 iš ryto.

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinkite p. Sungailai 2325599.

Moterų veikloje

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vai. v.; ketv. 4-11, penk. 4-12, 

šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm, 12.30 iki 11 v.v.

įtraukdama ir didelę dalį vakaro 
svečių.

Tenka pasidžiaugti, kad tą vakarą 
lietuvių pasirodymas susilaukė ypa
tingo dėmesio ir įvertinimo. Mū
siškiai pasirodė labai imponuojančiai j 
ir išskirtinai gerai. Paprasčiausios Į 
lietuvių liaudies dainos, kai jos pri
statomos kultūringai tinkamoje for
moje, palieka ypatingai gilų įspūdį

Sydnejaus Lietuvių Moterų Soc. 
Globos Draugija praneša paskutiniu 
laiku sergančius ir Draugijos lan
komus ligonius:

J. Karitonas - Prince Alfred ligo
ninės priežiūroj; Lidcombe ligoni-, 
nėj: J. Bastys; B. Kaufeldas (dabar 
namuose), Makūnienė (dabar na
muose), J. Šliteris - Lady Gowrie 
Nursing Home, Jaudegis - Banks
towno ligoninėj (dabar namuose), E. 
Bliokas - Kogarah, St. George ligo
ninėj, kun. P. Martūzas - St. Vincent 
Hospital, Darlinghurst; J. Bartinin- 
kaitis - Tudor House Nursing Home, 
Burwood; Račkauskienė - Lakemba 
Convalescent Home.

Su padėka pranešami Draugijai 
aukoję asmenys: A. ir J. Šeferiai - 
$20.00, V. Januškevičienė - $10.00, 
P. ir C. Protai - $5.00, V. Rimkienė - 
$3.00, L. Žalienė - $2.00.

S.L.M.S.Glob. D-jos 
Valdyba.

RUOŠKIMĖS STUDIJŲ
DIENOMS MELBOURNE

Balandžio 15-19 dienomis vyks 
tradicinės- Studijų Dienos Melbour
ne. Šių metų bendra Studijų Dienų 
diskusijų mintis numatoma: Lietu
vių Bendruomenės konservatizmas 
progresuojančiame pasaulyje.

Būtų pageidaujama, kad tautiečiai 
susikoncentruotų realiais motyvais, 
išryškinti ateities Lietuvių fiėnd- 
ruomenės pavidalą ir surastų prie
monių mūsų kultūros tęstinumui 
išeivijoje.

Studijų dienų programa dar nėra 
pilnai paruošta, bet kalbėtojai jau 
yra pakviesti. Kalbėtojų tarpe gal 
būt bus ir australų.

Lietuviai menininkai yra kviečia-

»

»
♦

i

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstowu. Tel: 708-1414

Vasario 15 d.

GRAŽINA ZIGAITYTĖ

Vasario 22 d.
GABRIELA FARAH 

Žavinga dainininkė, pakartotinai vėl 
pas mus!

Valgykla veikia: pfrmd.-penktad. nuo 6 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. i 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak. ,

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius. | 
i

ŠOKIŲ MUZIKA:
Šeštadieniais nuo 8 iki 12 val.,sekm. nuo 7.00 iki 11.00 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

i

l

UŽDARAS PRIĖMIMAS

Vasario 13 d. vakare Melb. Apyl. 
Valdyba rengia Vasario 16 d. proga 
uždarą priėmimą australams politi- 
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mi išstatyti, laike Studijų Dienų, sa
vo meno eksponatus Melbourne 
Lietuvių Namuose. Pilna programa 
bus paskelbta bent mėnesį prieš 
prasidedant.

SYDNEY RAMOVĖVŲ ŽINIAI

L.K.V.S. ’’Ramovė” Sydney Sky
riaus Valdyba, vasario 22 d. (sek
madienį) 1 vai. p.p. skautų žemėje, 
Ingleburne, ruošia gegužinę - iešmi- 
nę. Kviečiami skaitlingai dalyvauti 
visi ramovėnai, jų šeimos, draugai ir 
rėmėjai. Gegužinėn pakviesta ir da
lyvaus broliai latviai ir estai atsar
gos kariai - veteranai.

Pagal galimybę, bus vietoje orga
nizuojama atskirų tautybių pasiro
dymai, dainos, muzika, žaidimai ir

vakare vėliavų nuleidimo iškilmės. 
Vietoje veiks iešminės patiekalai ir 
gėri mų bufetas. Įėjimas - nemoka
mas. -

Kviečiame visus iš arti ir toli, 
pasinaudoti besibaigiančios vasaros 
malonumais žaliuojančioje gamtoje.

Esant lietingam orui, gegužinė 
įvyks sekantį sekmadienį, t.y. vasa
rio 29 d. tuo pačiu laiku.

bKVS "Ramovė” Sydney 
Skyriaus Valdyba

PRANEŠIMAS

Sydnejaus lietuvių šachmatininkų 
dėmesiui: nuo vasario 11 d. Sydne
jaus Lietuvių Klube vėl pradedamos 
šachmatų žaidynės nusistovėjusiu 
laiku - trečiadienių vakarais. Kvie
čiu visus šachmatininkus dalyvauti.

Šachmatų sekcijos vadovas

Dėmesio! Dėmesio!
Teatras "ATŽALA kartoja Vytauto Alanto trijų veiksmų komediją

ŠIAPUS UŽDANGOS
vasario 22 d., 3.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube

kams, akademikams ir organizacijų 
vadovams. Jau prižadėjo dalyvauti 
visa eilė politikų, kaip fed. ministe- 
ris Webster, B. Snedden, M. Bailieu, 
P. Falconer, Ross Edwards ir kt. Iš 
lietuvių šiame priėmime bus irgi 
kviestiniai asmenys.

Melb. Apyl. Valdyba taip pat iš
leido lapelį apie Lietuvą angliškai. 
Jame duota trumpa Lietuvos istori
ja, jos okupacija ir lietuvių pastan
gos atgauti nepriklausomybę.

LEAVE YOUR TEARS IN 
MOSCOW

IEŠOTE DARBO?

Sydnejaus Liet. Klubui reikalinga 
raštinės tarnautoja 25-30 valandų 
per savaitę (casual). Pageidautina 
baigusi prekybos mokyklą (business 
College.). Kreiptis tel. 7081414.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų.
■ 'tt;.'' b* .v: v

Dar prieš Kalėdas sydnejaus 
Lietuvių, Komitetas ..Lietuvos bylai 
išleido angliškai B. Armonienės jau 
plačiai pagarsėjusią knygą Palik 
ašaras Maskvoje', kuri Amerikoje 
buvo išleista keliomis laidomis lie.*; 
tuviškai ir angliškai. Minėtas komi
tetas. šią knygą išleido Sydnejuje 
pakartotinai norint, kad ji kuo pla
čiausiai būtų paskleista australų 
tarpe, ypač kai buvo aktualus pa- 
baltiečių klausimas kovojant prieš 
dasrbiečių vyriausybės Pabaltijo 
kraštų įteisinimą Sov. Sąjungai.

Dar šios knygos galima gauti Lie
tuvių Komitete Lietuvos Bylai už
sakymus siunčiant - P.O. Box 470, 
Strathfield, N.S.W. 2135. Knygos 
kaina 4 dol. Už persiuntimą pri
mokėti 60 centų.-

■■■■■■■■■maiaiaiBaiaiiigaaiitaiiitian
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