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Po didvyriškų pastangų bei didžių 
aukų 1918 metais vasario 16 dieną 
mūsų tautai vėl sušvito laisvė ir ne
priklausomybė. Laisvę laimėjusi, 
džiaugmo triumfe pradėjo ji naują 
tautinės kūrybos gadynę, apimančią 
visą tautinio gyvenimo plotmę.

Šia prasme nuostabion pagalbon 
atėjo ir Kristaus Vietininkas Popie
žius Pijus XI. Lankydamas Lietuvą 
1920 metų pradžioje, Pijus XI matė 
mūsų tautos nepalaužiamą tikėjimą, 
išlaikytą ir sunkiose josios gyveni
mo valandose. Ir jis šios reikšmin
gos tikrovės neužmiršo.

Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybės ir visos tautos pastangų dėka 
1926 metais balandžio 4 dieną iškil
mingu raštu "Lituanorum gente” 
Pijus XI kuria Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios nepriklausomą provinci
ją, tuo atbaigdamas Lietuvos laisvės 
troškimą ir Lietuvos Katalikų Baž
nyčios gyvenime.

’’Popiežiaus Pijaus Xb pirmaeilės 
is turinės ręįksrijnės cfeMas, tWteny ti
nes provincijos sudarymas, užbaigė 
nepriklausomos Lietuvos kūrimo 
darbą”( - taip vertina vysk. P. Būčys 
šias Pijaus XI nuoširdžias pastan
gas-/

Lietuvos bažnytinės provincijos 
steigimas, turėjęs didžios reikšmės 
lietuvių tautai ir valstybei, šiais me
tais mini 50 metų sukaktį.

Šioje istorinės reikšmės sukakty
je dalyvauja pavergta Tėvynė savo 
kančia ir nepalaužiama ištikimybe 
Tėvų žemei ir Kristui Rūpintojėliui. 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka drąsiai skelbia tai visam laisva
jam pasauliui.

Į šį didį istorinį jubiliejų Pasaulio

HELSINKIO PAKTAS 
LAUŽOMAS

JAV Atstovų Rūmuose, 1976 m. 
vasario 4 d., Kongresmanas 
Lawrence P. McDonald (D., 
Georgia) taip kalbėjo dėl SSSR nes- 
silaikymo Helsinkio susitarimo:

‘Mr. Speaker, Nieko nenustebino, 
kad Sovietų Sąjunga nesilaiko 

susitarimų, kuriuos ji pasirašė Hel
sinkyje. Padrąsina tačiau tas faktas, 
kad kai kurie Europos parlamenta

rai tai pastebėjo ir protestuoja prieš 
tai. Aš čia paduodu žinią apie tai, 
kokia ji tilpo Londono ‘Daily Teleg
raph*, 1976 m. sausio 29 d. savo 
kolegų dėmesiui:

Parlamentarai iš šešių Europos 
kraštų vakar apkaltino Rusiją, kad ji 

‘laužanti* Helsinko detentės princi
pus.

Britanijos, Prancūzijos, Airijos, 
Austrijos ir Norvegijos 
parlamentarai pasirašė deklaraciją 
Strasburge, pareikšdami, kad nuo 
Helsinkio viršūnių susitikimo
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Arūnas Tarabflda Šaukliai
Grafika. Iš ciklo ’’Vilniaus legendos”. Dailininko gyvybė buvo pakirsta 

pačiame kūrybiniame žydėjime einant 35-sius metus (1969) Lietuvoje

Lietuvių Bendruomenė, jungianti 
visus laisvajame pasaulyje esančius 
lietuvius, 1976 metus skelbia 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS METAIS. Ji kartu kviečia 
visus laisvojo pasaulio lietuvius 
švęsti šiuos jubiliejinius metus lie
tuvybės bei krikščioniškojo atsinau
jinimo dvasioje.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

‘Sovietų Sąjunga laužė principus, 
nustatytus santykiams tarp daly
vaujančių valstybių*.

Deklaracijoje, kuri buvo pateikta 
18 -os Europos tautų Asamblėjai, 
yra šie punktai:

1. Sovietų Sąjunga ‘tiesiogiai ar 
netiesiogiai* kišosi į Portugalijos vi
daus reikalus;

2. Sovietų Sąjunga ‘inspiruoja ir 
palaiko jėgos vartojimą prieš Ango
los politinę vienybę*;

3. Sovietai ‘vienpusiškai didino iš
laidas savo ginklavimuisi žemėje, 
jūroje ir ore*;

4. Rusija ‘nerespektuoja mažumų 
jos teritorijoje' teisių', prieš 
įstatymą, jų žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių*. Be to, deklara
cija kaltino rusus, kad jieneskatina 
Rytų - Vakarų kelionių ir turizmo.

ELTA)

Amerikos exprezidentas R. Nixon 
vizitavo Kiniją, kur buvo sutiktas 
su didele pompa ir net priimtas pa
ties Mao Cetungjcaipkoks reikšmin-

ATSIŠAU KIMAS
, BRANGŪS LIETUVIAI,

Tarptautinei padėčiai susikompli
kavus ir Lietuvos bylos klausimui 
pakrypus nepalankia linija, esame 
priversti vis daugiau ir daugiau 
pasitikėti savo jėgomis: Tai reiškia, 
kad turime dar daugiau dirbti, dar 
jaugiau ir garsiau skelbti pasauliui 
apie Lietuvos padėtį. Tai reiškia, 
kad tos pastangos pareikalaus 
žymiai didesnio pasišventimo ir 
darbų bei NEPALYGINAMAI 
DAUGIAU LĖŠŲ - mūsų visų aukų 
LIETUVAI GELBĖTI.

Taip pasakyta praėjusios savaitės 
bendrame Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos 
Fondo pirmininkų atsišaukime, 
VLIKas organizuoja
INFORMACIJOS BIURĄ, kuris 
vykdys pagrindinius ir didžiuosius 
dokumentacijos ir informacijos 
uždavinius, susijusius su Lietuvos 
laisvinimo darbu.

Informacijos biurą aprūpinti 

gas valstybės vyras. Šitas reiškinys 
daugeliui yra neatsakoma mįslė.

*♦*
Amerikoje, Virginia universiteto 

mokslininkai pagamino naujos rū
šies plieną, kuris yra stipresnis negu 
bet koks kitas metalas ar lydinys.

**»
Pakelti 6.4% atlyginimai Austra

lijoje smarkiai atsiliepė į kainas: pa
kils maisto produktų kainos, drau
dimo mokesčiai, automobilių regis
tracija, gėrimai. 

pakankamomis ir nuolatinėmis lėšo
mis, taip kad jis galėtų veikti profe
sionali niame lygyje, yra Tautos 
Fondo pagrindinis rūpestis.

Jūsų, mieli lietuviai, parama pra
ėjusiais metais padrąsino mus šiam 
darbui ryžtis. Eltos Informacijos 
Biuro pastoviam finansavimui užti
krinti, kreipiamės į jus netarpiškos 
paramos ne tik šio Vasario šešiolik
tosios sukakties proga, bet ir 
visomis progomis, visų metų bėgyje. 
Kviečiame aukas siųsti tiesiog 

Lietuvos išlaisvinimui, Tautos Fon
dui, kaip iki šiol, arba tapti šio darbo 
talkininku įstojant Tautos Fondo 
nariu.

Tautos Fondo nariu gali 
pasidaryti asmuo, įmokėjęs 
nemažiau $100.oo metams. Tautos 
Fondo nariai turi teisę asmeniškai 
arba per įgaliotinį dalyvauti 
metiniame Tautos Fondo suvažiavi
me, kuriame renkama Tautos Fondo 
Taryba ir svarstomi kiti šios orga
nizacijos reikalai.

Lietuviškos patriotinės organiza
cijos taip pat gali pasidaryti Tautos 
Fondo nariais ir jos šiuo maloniai 
kviečiamos. Tautos Fondas yra 
inkorporuota organizacija. Visos 
aukos Tautos Fondui atleidžiamos 
nuo JAV-bių mokesčių.

Aukas prašome siųsti užpildant 
prideramą atkarpą. Čekius rašyti 
Lithuanian National Foundation 
vardu ir siųsti sekančiu adresu: 
64-14 56th. Road, Maspeth, NY 
11378. Nuoširdus Ačiū!

Aleksandras Vakselis 
Tautos Fondo Valdybos

, Pirmininkas (ELTA)
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Būkime i

pasirengę

Daugiau kaip prieš penkioliką 
metų a.a. J .J. Bačiūnas bene pirma
sis praskynė kelius į Australiją čia 
atradęs lietuvius, gerai organizuotą 
bendruomenę ir vėliau garsiai pro
pagavęs Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Po to svečių iš užjūrių į Au
reliją pribuvo nuolat ir nuolat ir 
įvairaus kalibro: paprastų turistų ir 
reikšmingų asmenybių. Ir kiekvienu 
kartu mes mokėjome savo svečius 
priimti, globoti ir išleisti. Nežinia 
tik, ar kad tų svečių kasmet vis gau
sėja, ar patys pasijutom įgiję dau
giau svorio, bet pastaruoju metu 
mes savo vizitoriams mažiau skiria
me dėmesio ir ne tiek daug respek- 
to, kaip kad anksčiau. Taip buvo ne
perseniausiai keletas gana reikš
mingų svečių, kurių mūsų oficialieji 
organai net nepastebėjo ar nerado 
reikalo į juos atkreipti didesnio dė
mesio. 0 vis tik galėtume ir kitaip 
save reprezentuoti. Niekad dar pa
rodytas dėmesys ir respektas svečių 
atžvilgiu šeimininkams nepakenkė, 
o greičiau pakėlė pačių namų presti
žą.

Nekalbant apie pavienius svečius, 
štai 1978 m. įvyks Australijoje pa
saulio lietuvių skautų jamboree - 
šeštoji tautinė stovykla, į kurią su
važiuos ne vien tik jaunimas, bet ir 
visas skautiškasis lietuvių elitas. Ar 
mes visi ir šiam įvykiui paliksime 
nesuinteresuoti, viską palikdami tik 
skautams, nes tai esąs tik skautų 
reikalas? Iš ’tiesų; toji būsima sto
vykla nėra vien tik vietinių skautų, 
bet praktiškai mūsų visų rūpestis, 
nes ir skautai reprezentuoja ne vien 
tik save, o ir visą mūsų bendruome
nę. Tad ir šiuo atveju sutartinas 
bendradarbiavimas visos bendruo
menės reprezentacijai yra neišven
giamas ir net privalomas.

Busimoji jubiliejinė skautų sto
vykla 1978 metais bus mūsų bend

Kalba Diplomatijos šefas
LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS, 
PASAKYTAS PER RADIJĄ NE
PRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

PROGA.

Vasario šešioliktosios dieną, kuria 
minima Nepriklausomybės šventė, 
yra svarbiausia Lietuvos naujosios 
istorijos data. Tą 1918 metų dieną 
Valstybės Taryba, susirinkusi mūsų 
sostinėje Vilniuje, paskelbė mūsų 
senos valstybės suverenumo bei ne
priklausomybės atstatymą, tuo su
grąžindama lietuvių tautai priklau
sančią jai vietą laisvų tautų tarpe.

Šis įvykis nebuvo atsitiktinis. Jį 
brandino pati tauta, saugodama sa
vo kalbą, savitą kultūrą, savo tikė- 

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo. žmoną Eugeniją, 
dukterį Tamarą Vingilienę ir sūnų Jurgį su šeimomis bei visus 
artimuosius.

Irena ir Kostas Bagdonavičiai

ruomenei savotiškas egzaminas, 
kaip mes mokame sutartinai dirbti, 
reprezentuotis ir svečius respek
tuoti. Po šito egzamino paaiškės, ar 
Australijos lietuviai pribrendę bei 
pajėgūs didesniems uždaviniams. 
Gal net ir Jaunimo Kongresas kada 
nors galės būti surengtas Australi
joje.

Antai pereitame M.P. Nr. A. 
Laukaitis papriekaištauja 
mūsiškiams pereito Jaunimo kon
greso dalyviams, kodėl jie nepriėmę 
pasiūlymo sekantį Jaunimo Kon
gresą surengti Australijoje. Gal ir 
vietoje pastaba, tačiau iš eilės mo
tyvų neatrodo, kad mūsiškiai kon
greso dalyviai būtų turėję bent kokį 
- visuomeninį ar moralinį pagrindą 
apsispręsti ir prisiimti tokias dideles 
pareigas ir uždavinį. Iš tikrųjų tie 
mūsų kongreso dalyviai nebuvo 
rinkti kaip atstovai, o dalyvavo as
meniškai kaip savanoriai, tad be jo
kių įgaliojimų nei iš bendruomenės, 
nei iš jaunimo sąjungos, kuri tebėra 
tik popieryje, ką nors spręsti ar įsi
pareigoti bei įpareigoti, nes ruo
šiantis kongresui būtų ne kelių jau
nuolių darbas, bet aišku, tam užda
viniui įkinkyta ir visa mūsų bend
ruomenė. Neatrodo, kad ir pati 
Krašto Valdyba būtų kada nors jau
nimo kongreso rengimą Australijoje 
svarsčiusi arba pramačiusi ir per 
savo narį jaunimo reikalams pain
formavusi vykstančiuosius į Jauni
mo Kongresą. Iš kitos pusės neatro
do, kad tam jau būtų pribrendęs lai
kas, nes neturime dar čia Australi
jos jaunimą apjungiančio vieneto - 
jaunimo sąjungos, kuri būtų pajėgi 
spręsti ir vykdyti. Visai kas kita 
skautai. Tad ir būsimoji skautų tau
tinę stovykla bus tarsi preliminari
nis jaunimo kongresas ir greičiausia 
nuo šio pasirodymo paaiškės gali
mybės surengti Australijoje ir Pa 
šaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą.

Kiekvienu atveju reikia mums 
daugiau dėmesio ir respekto paro
dyti užjūrio svečiams nežiūrint, ar 
jie yra pavieniai asmenys, ar grupi
niai vienetai. Čia yra mūsų pačių re
prezentacija. (v.k.) 

jimą, tautinį susipratimą bei solida
rumą. Štai kodėl mūsų nepriklauso
mybės atkūrimas nesukėlė jokios 
nesantaikos, kurį dabar dažnai su
krečia naujai sudarytas valstybes, 
bet - priešingai - sujungė visus lie
tuvius į bendrą darbą Lietuvos ge
rovei ir pažangai. Tokį laimingą plė
tojimąsi sustabdė ir jo padarinius 
sunaikino sovietai, puldami ir oku
puodami Lietuvą, kaip lygiai Estiją 
ir Latviją, laužydami sutarčių ir 
bendros teisės nuostatus.

Sugriovę mūsų valstybinio ir vi
suomenės gyvenimo pagrindus, so
vietai primetė Lietuvai komunistinę 
santvarką, kuri pačioje Sovietų Są
jungoje ligi šiai dienai, praėjus be
veik šešiasdešimčiai metų nuo tos

jimą, tautinį susipratimą bei s< 
rūmą. Štai kodėl mūsų aeprikl: 
mybės atkūrimas nesukėlė j< 
nesantaikos, kurį dabar dažna 
krečia naujai sudarytas vaistu 
bet - priešingai - sujungė visu: 
tuvius į bendrą darbą Lietuvo: 
rovei ir pažangai. Tokį laimingą 
tojimąsi sustabdė ir jo padar 
sunaikino sovietai, puldami ir 
puodami Lietuvą, kaip lygiai E 
ir Latviją, laužydami sutarei 
bendros teisės nuostatus.

Sugriovę mūsų valstybinio i 
suomenės gyvenimo pagrindus 
vietai primetė Lietuvai komuni 
santvarką, kuri pačioje Sovieti 
jungoje ligi šiai dienai, praėju: 
veik šešiasdešimčiai metų nuc

Skaudaus liūdesio valandose
A.A.

KOSTUI JASBUČIUI
mirus, jo sūnų VYTAUTĄ, dukteris JUDITĄ ir RENATĄ su šeimomis 
ir. visus artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Newkastelio Apylinkės Valdyba
Newkastelio Choras
Newkastelio Diskusijų Klubas

valstybės įsteigimo, yra palaikoma 
prievarta, vykdoma visose politinio, 
dvasinio, bažnytinio gyvenimo sri
tyse. Gausūs vadinamųjų disidentų 
liudijimai vis daugiau paryškina šį 
pastovų tautų ir žmogaus teisių pa
žeidimą Sovietų Sąjungoje.

Visa tai vyksta tuo metu, kai ki
tur civilizuotas pasaulis baigia su
teikti suverenumą ir nepriklauso
mybę paskutinėms kolonijalinėms 
tautoms, kada tautų ir pavienių 
žmonių laisvė yra pripažinta kaip 
būtinas civilizacijos veiksnys, tarp- 
tautininės santvarkos elementas.

Šitomis aplinkybėmis yra supran
tamas ir neišvengiamas lietuvių 
tautos įsitikinimas, jog jai padarytas 
smurtas, jos nepriklausomybės pa
naikinimas tebėra priešingas tiek 
jos gyvybiniams interesams, tiek ci
vilizuotų tautų priimtiems teisės bei 
moralės dėsniams, ir todėl privalo 
būti atitaisytas. Toks mūsų tautos 
įsitikinimas ir jos moralinė laikyse
na okupuotame krašte randa at
garsį Vakarų valstybėse, kurių dau
gelis nepripažįsta Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Šia proga tenka 
labai dėkingai atsiminti, jog Helsin
kio vadinamosios saugumo ir bend
radarbiavimo konferencijos išvaka
rėse Amerikos Jungtinių Valstybių 
prezidentas Gerald Ford pareiškė 
viešai, jog Amerika niekada nepri
pažino Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, 
nepripažįsta jos dabar ir kad ši ne
pripažinimo politika likš^Helšiiikio 
konferencijos rezultatų nepaliesta. 
Toks svarbiausios pasaulio valsty
bės nusistatymas turi pirmaeilės 
reikšmės lietuvių tautai ir iš viso 
teisėtumo apgynimui tarptautinėje 
plotmėje.

Draugingų mums valstybių tarpe 
ypatingai paminėtina Australija. 
Jos dabartinė liberalų koalicijos su
daryta vyriausybė yra atšaukusi sa
vo pirmtakūnės - darbiečių partijos 
pastatytos vyriausybės nutarimą 
pripažinti Baltijos Valstybių pri
verstiną įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Šis kilnus Australijos aktas paliks 
ne tik Baltijos Valstybių istorijoje, 
bet taip pat kovos už tarptautinės 
tvarkos atstatymą ir teisingos tarp
tautinės teisės kūrimo istorijoje.

Lietuvos nepriklausomybės bylai 
turi didžios reikšmės taip pat Vaka
rų valstybių nusistatymas, pagal 
kurį Helsinkyje nebuvo sudaryta 
jokių tarptautinių sutarčių, o tiktai 
nustatytos konferencijos dalyvių 
tam tikros elgsenos gairės. Tai 
konstatavo ir Prancūzijos respubli
kos prezidefttas, pabrėždamas ta 
proga, jog pasirašydama Helsinkio 
konferencijos aktus, Prancūzija ne
suteikė pripažinimo tokiom -tarp
tautinėm padėtim, kurių ji nebuvo 
pripažinusi ankščiau. Šis pareiški
mas interpretuojamas tuo būdu, kad 
Prancūzija ir toliau nepripažįsta da
bartinės sovietų primestos Baltijos 
Valstybėms padėties.

Kad Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas nėra Vakaruose užmirš
tas yra pirmiausia mūsų tautos pa- . 
triotizmo pasekmė, o antra, užsienio 
lietuvių nuopelnas, kurie nuo pat 
pirmosios sovietų įsiveržimo į Lie
tuvą dienos veikliai rūpinasi pa
vergto krašto reikalais. Tai primin
damas aš pažymiu, jog Lietuvos 
diplomatiniai ir konsuhariniai atsto
vai visada ištikimai atstovauja Lie
tuvos valstybei.

"■ "am •

PADĖKIME 
LENKAMS

LENKAI PROTESTUOJA.

Neseniai įvykęs Lenkijos komu
nistų partijos kongresas padarė ke
letą nutarimų, kurie pakeis dabarti
nę Lenkijos kohstutuciją ir pastū
mės arčiau sovietinės santvarkos.

1) Nutarta pakeisti Lenkijos var
dą. Vietoje dabartinio Polska 
Rzeczpospolita Ludova - Lenkijos 
Liaudies Valstybė, bus rašoma Len
kijos Socialistinė Respublika.

2) Panaikinamas parlamentas - 
Sejm. Bus renkama Deputatų Tary
ba, taip kaip Sovietų Rusijoje. Kan
didatus statys tik komunistų partija 
iš savo narių arba ’’nepartinių bol
ševikų”.

3) Konstitucijon įrašoma deklara
cija, kad Lenkija skelbia ’’Amžiną 
draugystę Sovietų Sąjungai ir rusų 
tautai.”

Šis paskutinis punktas labai jau
dina lenkus, nes deklaravus konsti
tucijoje ’’Amžiną draugystę - Ether- 
nal Fraternity” kiekvienas lenkų 
bandymas atsikratyti rusų ’’globos” 
bus skaitoma prasikaltimu prieš 
konstituciją ir baudžiama už valsty
bės išdavimą.

Lenkų Exilinei Vyriausybei Lon
done prašant, Melbourne lenkų 
bendruomene“kovo l3 d., šeštadienį, 
7 v.v. Melbourne City Town Hall sa
lėje rengia viešą protesto mitingą, į 
kurį kviečia visų pavergtųjų tautų 
bendruomenes.

Mitingas bus anglų kalba ir daly
vaus australų politikai ir partijų va
dovai.

Kadangi Lietuvių Bendruomenė 
aktyviai dalyvauja Pavergtųjų Tau
tų Tarybos veikloje, todėl ir lietu
viai kviečiami gausingai tame pro
testo mitinge dalyvauti.

Nepamirškime, kad lenkai visose 
pabaltiečių demonstracijose visada 
su savo vėliava skaitlingai dalyvau
davo mums padėdami. Dabar mūsų 
eilė jiems padėti, nes kartu dirbda
mi visada daugiau nuveiksime.

Melbourne Apyl. Valdyba

Šiaurės Queenslandą nusiaubė 
viesulai: labiausiai nukentėjo Bun- 
daberg miestas ir apylinkės. Su
griauta apie 200 namų. Taip pat di
džiuliai potvyniai ištiko N.S.W. 
šiaurinius pakraščius: prigėrė tūks
tančiai avių ir galvijų. Iš kai kurių 
vietovių teko žmones evakuoti lėk
tuvais.

Pereitą savaitę Newcastle lietu
viai neteko vieno aktyvaus tautie
čio: mirė Kostas Jasbutis. Apie jį 
plačiau skaitysime vėliau.

Ši Vasario šešioliktosios sukaktis 
testiprina mūsų viltį, kad tautų ir 
žmonių laisvės siekimai ilgainiui 
laimės ir Lietuva atstatys savo ne
priklausomybę.

Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu nuoširdžiai sveikinu lietuvius 
krašte ir svetur, linkėdaihas visiems 
sėkmės asmeniniame gyvenime o 
ypač tuose darbuose, kurie skiriami 
tautos gerovei ir būsimai laisvaijai . 
Lietuvai.
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LINKIME DAR ANTRA TIEK!
LIETUVIAMS 

N. ZELANDIJOJE
Vasario 22 d. tuoj po Atžalos 

spektaklio Liet. Klube žiūrovai bū- 
Esliais dalinasi patirtais įspūdžiais iš 
ą'tik matyto spektaklio prie baro 

nugerdami vieną kitą lašelį, o tuo 
tarpu Atžalos administratorius p. A. 
Dudaitis valgykloje rikiuoja stalus 
ruošdamas puotą... Atrodė, kad te
atralai turės bendrą vakarienę, kaip 
įprasta, po sunkaus darbo. Pagaliau 
prie stalų susodinami apie 50 svečių 
ir po pirmų kąsnių pripilamos šam
pano taurės. Atžalos teatro kolek
tyvo vadovas p. S. Skorulis nutildęs 
visus apreiškia šio gražaus subuvi
mo priežastį: ką tik matyto spek
taklio režisorius Julius Dambraus
kas tą dieną kaip tik švenčia savo 
penkiasdešimtą gimtadienį. Pake
liamos taurės ir sugiedama ’’Ilgiau
sių metų”. Dar po žodį pasako svei
kindami solenizantą kun. P. Butkus, 
klubo pirm. V. Simniškis ir po to lei
džiama pasisakyti pačiam Juliui. Jis 
kuklus, nesipuikina, dėkoja savo 
bendradarbiams, bičiuliams, kad 
nepasididžiavo dalyvauti šioje šven
tėje.

Vėliau, išsikalbėjus su sukaktuvi
ninku Julium, paaiškėjo, kad jis 
kuone apsigimęs teatralas. Dar bū
damas gimnazistu Telšiuose, kur ir 
baigė gimnaziją, Julius parodė pa
linkimo ir gabumų teatro menui: 
vietiniam Telšių teatre jis pradėjo 
kaip statistas, vėliau gavo vieną po 
kitos ir tikras roles suvaidinti. En
tuziazmas ir palinkimas liudijo jį tu
rint neabejotinų gabumų teatro me
nui. Tačiau nebuvo palankių sąlygų 
juos išvystyti. Gautas patyrimas 
Telšių teatre nebuvo tiesioginė mo
kykla, o greičiau paskatinimas dar 
labiau teatru domėtis. Be abejo, 
daug skaitė teatro klausimais. Atsi
dūręs Vokietijoje jis griebiasi reži- 
sūros ir 1945 m. pabaigoje. Luebecke 
pastato K. Binkio ’’Atžalyną”, o vė
liau ten pat dar pastato S. Čiurlio
nienės ’’Aušros sūnus”.

Konstruktyvi kritika kiekvienai 
organizacijai naudinga. Ji iššaukia 
diskusijas, didina susidomėjimą kal
bamu reikalu, gimdo naujas idėjas ir 
išjudina iš sustingimo tuos, kuriems 
skirta organizacijai vadovauti. Su 
tokiomis .mintimis priimam ir N. 
Ralio pasisakymą Australijos Lietu
vių Fondo reikalu, tilpusi M.P. Nr.4 
šių metų vasario 2 d. Autorius, atsi
liepdamas į Fondo valdybos kreipi
mąsi į visuomenę nuoširdžiau remti 
Fondą, siūlo Fondo valdybai, kad ši, 
užuot priekaištaudama tautiečiams, 
pati parodytų daugiau iniciatyvos ir 
paieškotų priežasčių, kodėl susido
mėjimas Fondu nėra reikiamai di
delis. Pagal autorių tai stoka rekla
mos greičiausia būsianti pagrindinė 
to nesidomėjimo bei abejingumo 
priežastis. Jei neapsirinku, N. Ralys 
bus bene pirmasis M.P. skaitytojas, 
viešai savo kritiškas pastabas išdės
tęs dėl Fondo valdybos veiklos. Visa 
kita, kas ligi šiol apie Australijos 
Lietuvių Fonda buvo rašyta, buvo 
beveik išimtinai pačių valdybos na

Julius Dambrauskas
Atvykęs į Australiją jis mėtosi iš 

vietos į vietą, neišskiriant ir Tas
manijos, versdamasis įvairiais ama
tais, kol galutinai nutupia Sydneju- 
je. Čia kiek sušilęs padus jau dairosi 
tinkamų asmenų steigti lietuvių te
atrui. Netrukus jis suburia gražų 
kolektyvą ir jau 1953 m. Sydnejaus 
Independent teatre vėl subujoja Ju
liaus pastatytas ’’Atžalynas”, kuris 
ir davė užuomazgą Sydnejaus Atža
los teatrui, pastačiusiam per visą 
laiką eilę brandžių veikalų, kurių 
vienus režisavo pats Julius Dam
brauskas, o kitus pakaitomis S. 
Skorulis, K. Dauguvietytė ir kt. Ta
čiau Julius nuo Atžalos neatitrūko ir 
savo neperdegančiu entuziazmu ją 
kaitino ir stūmė prie naujų darbų.

Nors ir penkiasdešimties sulaukęs 
Julius yra kupinas jaunatviško užsi
degimo statyti ir kurti. Artimiau
sioje ateityje jis planuoja pastatyti 
Sydnejuje dar porą trejetą veikalų, 
ir tik lietuvių autorių.

Šia proga linkime Juliui dar daug 
daug kūrybinių metų!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDE
rių darbas. Savo laiku buvo kreipta
si į eilę kultūrininkų, kad pasisakytų 
spaudoje ir susirinkimuose naujai 
įsteigto Fondo reikalu ir tuo būdu 
padėtų šiai institucijai įsipilietinti 
mūsų visuomenės sąmonėje. Deja, 
tos talkos mažai tesulaukta. Būta ir 
džiuginančių apraiškų. Tai darbščių 
tautiečių sutikimas būti Fondo įga
liotiniais paskirose mūsų kolonijose 
ir jųjų darbo vaisiai. Tik kiek jų 
pastangas remia vietinės bendruo
menės valdybos, Fondo vadovybei 
apie tai maža žinoma.

N. Ralys pabrėžia, kad mūsų tau
tiečiai nesiskubina su savo aukomis 
bei parama dar ir dėl to, kad dauge
lis jų Australijos Lietuvių Fondą 
maišo su kitais fondais. Turima, be 
abejo, galvoje Amerikos Lietuvių 
Fondas ir Tautos Fondas. Amerikos 
Lietuvių Fondas pagal savo įstatus 
remia lietuvių kultūrinę veiklą JAV 
ribose. Jį sekant ir buvo sukurtas 
Australijos Lietuvių Fondas. Jokiu 
būdu tai nėra padalinys JAV fondo, 
o visiškai atskira institucija remti 
kultūrinį reiškimąsi Australijos že
myne. Visai atskira institucija yra 
Tautos Fondas, kurio centras Ame
rikoje, o poskyris su įgaliotiniu vei
kia ir Australijoje. Jojo uždavinys 
telkti lėšas remti lietuvių politinei 
veiklai. Negi dar vis yra mūsų tau
tiečių, kurie tų dalykų neskiria?

Papriekaištauja p. Ralys, kad apie 
Australijos Lietuvių Fondo tikslus 
ir uždavinius ligi šiol kalbėta tik 
abstrakčioje formoje, neužsianga
žuojant jokiais konkrečiais planais. 
Mano supratimu A.L.F. valdyba ligi 
šiol tik ir galėjo daugiau ar mažiau

Australų Baltų Taryba deda pa
stangų, kad ir Naujosios Zelandijos 
vyriausybė atšauktų ankstyvesnės 
darbiečių valdžios padarytą Pabal
tijo kraštų pripažinimą Sovietų Ru
sijai.

Po visų mūsų memorandumų ir 
peticijų dabar reikalinga, kad būtų 
padarytas ’’spaudimas” iš N. Zelan
dijoje gyvenančių estų, latvių ir lie
tuvių.

Neturėdami asmeninio kontakto 
su N.Z. Lietuvių Bendruomene ir 
neturėdami adresų, mes prašome N. 
Zelandijoje gyvenančius šio laikraš
čio skaitytojus, pavieniai ir per savo 
bendruomenę daryti žygių, kartu su 
estais ir latviais, kad ir N.Z. vyriau
sybė atšauktų tą niekam garbės ne
darantį pripažinimą.

Rašykite peticijas ir memorandu
mus savo vyriausybei. Rašykite pa
vienius laiškus mandagioje formoje 
savo N.Z. Prime Minister, Minister 
for Foreign Affairs, Parliament 
Speaker, Leader of the Senate ir sa
vo elektorato parlamentarams.

Rašykite laiškus N. Zelandijos 
laikraščiams "Letters to the Editor” 
klausdami, kodėl tas N. Zelandijai 
garbės nedarąs pripažinimas dar 
nėra atšauktas? Rašykite laiškus vi
sų religijų vadams ir vyskupams 
prašydami užtarimo.

Laiškus taip pat gali rašyti ir 
Australijos piliečiai N.Z. vyriausy
bei ir spaudai, pavyzdžiui, sakyda
mi, kad prieš važiuodamas atostogų 
į N.Zelandiją norėtumei matyti, kad 
Pabaltijo kraštams padaryta 
skriauda būtų atitaisyta. Arba daug 
maloniau pirktumei N.Z. produktus, 
jei vyriausybė pakeistų padarytą 
pripažinimą.

Mes prašome Australijos lietu
vius kurie turite pažįstamų N.Z., 
praneškite jiems apie mūsų prašy
mą.

Aš tikiu, kad N.Z. Lietuvių Bend
ruomenės vadovai nepalaikys už

kalbėti abstrakčiai. Kol Fondas ne
turi savo kasoje sutelkęs žymesnės 
sumos, bet kokie konkretūs įsipa
reigojimai ar pažadai neįtikinančiai 
skambėtų. Atskiri valdybos nariai 
spaudoje yra išdėstę bei suminėję ir 
konkrečius uždavinius. Buvo tai pri
vatūs pasisakymai, bet valdyba kai 
kuriuos jų laiko savo uždavinių gai
rėmis. Kalbant dėl konkrečių užda
vinių abejoju, ar tikslinga būtų Fon
dui angažuotis darbams, kurių jis 
pats negali įvykdyti ir kurie ne jam 
priklauso. A.L. Fondo paskirtis yra 
telkti lėšas Australijos lietuvių 
švietimui, mokslui, tautinei veiklai 
ir kultūrinei apraiškai remti. Kokie 
lituanistiniai švietimo bei kultūriniai 
darbai yra reikalingi paramos, gali 
teisingiau ir tiksliau spręsti tie as
menys bei organizaciniai junginiai, 
kurie tuos darbus vykdo. Čia ir pri
einame prie esminio klausimo: ar 
pats Fondas ieško, kam ir kaip pa
dėti; ar kaip Amerikoje daroma, kad 
švietimo vadovai, kultūriniai viene
tai bei paskiri kūrėjai ieško Fondo 
paramos savo užsimojimams įgy
vendinti? Atrodo, tiki ' antrasis at
vejąs yra praktiškas ir atitinkąs 
A.L. Fondo statuto dvasiai.

N. Ralio pasisakyme užsimenama 
Amerikos Lietuvių Fondas. Ir jis 
nekonkretizuoja savo uždavinių bei 
dienos darbų. Statutas tik bendrai 
nusako: Fondas įsteigtas skatinti in 
remti lietuvišką švietimą, mokslą, 
kultūrą, literatūrą. Praeitais metais 
pasiekė milijoną dolerių, ir pradėtas 
vajus antram milijonui sutelkti. 
Operuojama tik palūkanomis, pa
grindinio kapitalo neliečiant. Švieti- 

bloga, kad skelbiame šį viešą prašy
mą. Mes neturime jokios blogos va
lios ir nenorime niekam reikšti nu
rodymų, ką veikti. Mes darome 
vien tik todėl, kad neturime Jūsų 
adresų. Mūsų tikslas yra padėti Lie
tuvos laisvės reikalui ir kartu dirb
dami su Jumis visada pasieksime 
geresnių rezultatų.

Mūsų adresas: Baltic Council of 
Australia.

P.O. Box 128. North Melbourne.
Vic. 3051. Australia

Alb. Pocius, lietuvių atst. 
Baltų Taryboje.

Pakartotinai Sydnejaus Liet. Te
atras Atžala vasario 22 d. suvaidino 
V. Alanto komediją ’’Šiapus uždan
gos”. Spektaklis sutraukė nemaža 
žiūrovų ir praėjo palyginamai 
sklandžiau ir laisviau, negu premje
ros metu. Tą pačią dieną spektaklio 
režisorius Julius Dambrauskas at
šventė savo penkiasdešimtą gimta
dienį. Sveikiname!

♦♦♦

Pereitą savaitę (vasario 20 d.) 
Sydnejuje matėme Dr. A. Viliūną 
televizijoje, Channel 10. Jis dešim
ties minučių pokalbyje išdėstė savo 
pažiūras į Medibank pabrėždamas, 
kad Medibank koks yra dabar, rei
kalingas reformų.

mui ir kultūros reikalams paremti 
1975 m. iš gautų palūkanų teko 
40.000 dolerių. Lėšas skirsto 6 as
menų komisija - 3 fondo valdybos ir 
3 bendruomenės valdybos. Pagal iš
gales tenkina organizacijų bei atski
rų asmenų pasiūlymiis bei prašy
mus.

Būtų, žinoma, idealu, kad ir Aus
tralijos Lietuvių Fondas teliestų tik 
palūkanas. Tik mes jį pavėluotai 
pradėjome, o ir neskiriam, mano įsi
tikinimu, reikiamo dėmesio. Kol su
telksime žymesnę sumą, gali ir ne
būti kas remia. Fondo valdyba tat 
yra nutarusi atidaryti kasos langą, 
pasiekusi 5000 dolerių. Ši suma jau 
turima. Švaistytis tačiau dar nėra 
kuo.

N. Ralys kelia abejonę dėl tikslin
gumo panaudoti Fondo lėšas prof. J. 
Marvan ’’Modern Lithuanian De- 
clention” leidžiant. Rankraštis šiuo 
metu yra pasiųstas Amerikos Lie
tuvių Fondo valdybai ir laukiama jos 
sprendimo. Prof. Sehmalstieg yra 
parašęs vaikalo įvertinimą, ir greitai 
jį galėsime pasiskaityti Dr. J. Gir
niaus redaguojamame Aidų žurnale.

Visai sutinku su N. Raliu, jog rei
kėjo bent vieną asmenį iš Australi
jos pasiųsti į pernai Amerikoje vy
kusius tautinių šokių kursus. Į mus 
tačiau tuo reikalu niekas nesikreipė.

Laukiam ir daugiau sugestijų bei 
pasisakymų, o labiausiai - konkre
čios paramos.

Jonas Meiliūnas, 
A.L.F. Valdybos Pirmininkas

REMKIME AUSTRALUOS 
LIETUVIŲ FONDĄ!

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO ĮGALIOTINIAI

Sydney, B. Stašionis - Liet. Klu
bas, 16-18 East Terrace, Bankstown 
2200.

Adelaide: S. Dainius, 25 Manuel 
A^e., Blair Athol, S .A. 5084.

Newcastle: J. Lizdenis, 17 
Michael St., Maryville, NJS.W. 2293,

Perth: prof. Dr. A. Budrikis, 1 
Hotchin Str. Nedlands, W.A. 6009.

Canberra: A.V. Balsys, 22 Fer- 
gusson Cr., Deakin. ACT 2600.
J J. -
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Per pastaruosius kelerius metus 
daugelis tautiečių minėjo ar mini 
įvairias sukaktis, Ta proga jų drau
gai spaudoje parašo rašinėlių 
sukaktuvininkus išaukštindami ir 
priskirdami jiems tariamų nuopelnų 
arba prisegdami neužtarnautų 
ordenų. ’•

Ypač daug nuopelnų mėgstame 
priskirti įnirusiems nekrologuose. 
Skaitant mūsų spaudą Australijoje 
dažnai galima užtikti nekrologuose 
mirusį buvus kūrėju savanoriu ar 
Vyties Kryžiaus kavalierium.

Jaučiu pareigą šį reikalą iškelti, 
nes greit nebebus, kas tokius 
dalykus galėtų patikslinti, 
nesžinančių tetikome Australijoje 
tik du.

Lietuvos kovose už 
nepriklausomybę 1919-1920 m. 
dalyvavo iš viso apie 40.000 karių, 
nors kariuomenėje karių buvo 
daugiau. 1920 m. pabaigoje mūsų 
kariuomenėje buvo apie 60.000 
karių. Lietuvos kariuomenės 

kūrėjais savanoriais buvo 
pripažinta 11.500 asmenų ir jiems 
vėliau išįjboti atitinkami pažy
mėjimai bei apdovanoti kūrėjo 
savanorio medaliais. Pagal specialų 
įstatymą kūrėju savanoriu buvo 
pripažinta tik asmenys 
nemobilizuojamo ar nešaukiamo į 
kariuomenę amžiaus, įstoję į 
kariuomenę savanoriais 1918-1920 
m.Įstoję po 1920 m. gruodžio 31 d., 
kad ir nešaukiamo amžiaus jau 
kūrėjais savanoriais nebuvo užskai
tomi. Mat, tikros kovos pasibaigė 
1920 m. gruodžio mėn.. Be to, įstojęs 
savanoriu kariuomenėje turėjo 
ištarnauti pilnus metus, kitaip 
savanoriu neužskaitomas.

Australijoje 1953-54 m. kūrėjai 
savanoriai buvo įsteigę du Kūrėjų 
Savanorių Sąjungos skyrius: vieną 
Sydnejuje ir vieną Perthe. Viso 
Australijoje buvo suregistuota tik

- - ■ ■ A *• '
J. Zinkus

AUSTRALIJOS SAFARI
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Po pietų važinėjame toliau po Mac 
Donnell aukštumas. Sustoję keliose 
vietose stebime keistas uolų forma
cijas. Norėtųsi ilgiau čia pasidairyti, 
bet kaitrūs saulės spinduliai veja į 
autobusą. Dienai baigiantis dar nu 
važiuojame i kupranugarių ūkį. Kas 
norėjo, sumokėjęs 50 «• galėjo ant 
kupranugario pajoti. Jojimas nesu
dėtingas, lik labai lėtas. Trys kara
liai, joję į Betlejų, turėjo būti ypa
tingai kantrūs.

Grįžę į stovyklą randame belau
kiantį fotografą, kuris prie autobuso 
visus nufotografuoja. 
Pravažinėjome 158 km.

Pinna*'.»• velkiname Ame
Mprmgs jr >iuart vieskenu vyKsia- 
ine į pietus-. Kelias vietomis siauras, 
bet grįstas. \ ėliau sukame į vakarus 
raudonus žemės laukų keliu. Jis ne
grįstas, bet kietas, vietomis van
• lens apsemtas, bet juo autobusas 
pravažiuoja neklimpdamas. Pielau 
•aftie Curtin Springs vietovėje. Tai 
iei miestas, nei kaimas, bet ūkis,
• ur įtaisyta neblogi įrengimai pri
tinti turistams. Savotiška žolių sto
gu pastogė, kur yra keletas stalų ir 
-.uolų. Pakraščiais narvuose skirtin
gų rūšių Australijos paukščiai, o 
viena papūga vaikštinėja laisva ir 
mėgsta puki praeinančius. Šalia
imi maža krautuvėlė su įvairiais 

gėrimais, saldumynais, suvenyrais. 
Aptarnauja sena, bet labai judri šei
mininkė.

Žinome, kad netrukus privažiuo-
< Ayers Rock akmenį-. Vairuoto

jas siūlo premiją tam, kuris pirmas 
pantai \ s Ayers Rock, bet už netikro 
kalno parodymą teks mokėti 10 cen
tų baudą skraidančio gydytojo bazei 
paremti. Supratau, kad pakely bus 
koks nors ir kitas akmuo. Jau pra-
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18 kūrėjai savanoriai. Dabar, 1976 
m. vasario mėn. Australijoje tėra 
gyvų tik 10 kūrėjų savanorių; kiti 
mirę arba išvykę kitur. Pavyz., 
Adelaidėje 1975 m. mirė paskutin- 
tieji du kūrėjai savanoriai: majoras 
J. Pyragius ir kūr.-sav. viršila L. 
Vasiliūnas.
Vyties Kryžiaus ordeno reikalu 

turiu pareikšti, kad šis ordenas buvo 
trijų laipsnių ir dviejų rūšių: 1. su 
kardais ir 2. be kardų. Vyties 
kryžius su kardais buvo duodamas 

respublikos prezidento kariui už 
parodytą drąsą ir kovotojo 
nuopelnus kautynėse su priešu. 
Pirmus kelerius metus (rodos, iki 
1926 m.). Vyties Kryžium be kardų 
buvo valstybės prezidento atžymėti 
kariai, ilgesnį laiką dalyvavę kauty
nėse, bet ypatingos drąsos žygių 
neatlikę. Kadangi kovų su priešu 
nuo 1923 m. nebebuvo, tai nuo apie 
1926 m. Vyties Kryžium apdovano
jimų irgi nebuvo. Buvo įvesti taikos 
meto už gerą tarnybą ordenai, pra
džioje D.L.K. Gedimino, o vėliau 
D.L.K. Vytauto. Vyties Kryžium 
apdovanotų karių buvo nedaug. 
Per visą laiką apie 1300 asmenų.
Į Australiją Vyties Kryžium apdo- 

vanoįtų atvyko tik keletas, mano 
žiniomis mažiau kaip dešimt, jų 
tarpe vienas apdovanotas: net 
dviem Vyties Kryžiais su kardais, 
jau miręs pik. Itn. Paškevičius. Syd
nejuje buvo tik vienas karys, 
apdovanotas Vyties Kryžium, miręs 
jau prieš keletą metų. 1975 m. mirė 
Australijoje gyvenę du paskutinieji, 
apdovanoti Vyties Kryžium: pik. 
Kazys Labutis iš Canberros ir 
viršila Leonas Vasiliūnas iš 
Adelaidės. Daugiau Vyties Kryžium 

dėjo šaukti pirmieji pamatę Ayers 
Rock. Užkimšti pakelia rankas, ir 
tokių buvo apie pusė keleivių. Pasi
rodo, čia buvo Mt. Conner. Žinoma, 
oauda lieka bauda, ir turėjo būti 
sumokėta.

• Privažiuojame ir Ayers Rock 
taboridženai vadina ULURU). Sto
vyklą įsitaisome netoli prižiūrėtojo 
namų. Lauke karšta. Skubame į vie
nintelę krautuvėlę ko nors šalto at
sigerti. Parduotuvė įrengta barakė
lyje. Prie įėjimo užrašai, draudžiu 
įeiti be marškinių, negalima gėrimų 
atidaryti viduje ir pan. Jei viduje 
kas pradaro šaldytuvą kiek ilgiau, 
šeimininkas perspėja uždaryti. Par
duodami čia su Ayers Rock įrašais 
marškiniai ir įvairios knygos. Prekių 
daug ir įvairių.

Popietėje privažiuojame prie 
Ayers Rock pakraščio ir su palydo
vu visi išeiname. Vaikščiojant aplink 
uolą palydovas aiškina. Uolos ilgis 
3.21 km., plotis 2.4 km. ir aukštis 
330 metrų. Atrastas 1873 m. ir pa
vadintas tuo laiku buvusio Pietų 
Australijos premjero vardu. Uolos 
apačioje yra daug nišų ir prabudi
mų, kuriuose nuo seniausių laikų 
vyko aboridženų apeigos. Dar ir da
bar yra kelios aboridženams šventos 
vietos, į kurias mums draudžiama 
užeiti. Privargom ne tiek nuo vaikš
čiojimo, kiek nuo karščio. Su 
džiaugsmu pasitikome vėl atvažia
vusį mus pasiimti autobusą.

Po vakarienės vėl vykstame apie 
2 km. nuo Ayers Rock pasižiūrėti 
saulėlydžio.

Saulei leidžiantis labai trumpai 
(apie dvi minutes) Ayers Rock pa
viršiuje vyksta sp'alvų pasikeitimas. 
Iš rudo pasidaro raudonas, vėliau 
violetinis ir galop visai tamsus. Į

apdovanotų karių Australijoje 
neliko.

Jei pavartysime mūsų vietos 
spaudą, tai joje tikrų ir tariamų kū
rėjų savanorių rasim paminėtų apie 
150, t.y. apie tris kartus tiek, kiek 

buvo tikrų kūrėjų savanorių. Kas tai 
panašaus yra ir su tikrais ir

Melb. Liet.
PADĖKA AUKOTOJAMS

Melboumo Lietuvių Bibliotekai 
knygas aukojo:
p. A. Baltrukonienė 2 knygas
p. L. Baltrūnas 97 knygas
p. J.Juška - 2 knygas
p. L. Kaladė 1 knyga
p. Juozas Kvietelaitis 1 knyga

Gerbiamiems tautiečiams už pa
aukotas knygas nuoširdžiai dėkoju.

MELBOURNO LIETUVIŲ
BIBLIOTEKOS VEIKLA

Nuo 1975 m. kovo 16 d. iki 1976 m. 
vasario 10 d. į Melbourne Lietuvių 
Biblioteką buvo atsilankę 248 asme
nys, kuriems išduota 780 knygų ir 30 
žurnalų. Biblioteka turi 2870 knygų 
ir 298 įvairių žurnalų.

Knygos duodamos skaitymui ne
mokamai.

M.L. Biblioteka 1975 m. rugpiūčio 
•iki 1976 m. sausio 31 d. yra gavusi 
naujų knygų iš šių leidyklų:
,IŠ J.A.V. Draugo leidyklos - knygy- 
Ino 19 knygų
Iš J .A. V. Lietuviškos Knygos Klubo 

Turistai stebi Ayers Rock saulei leidžiantis

stebėjimo vietą atvažiavo keturi au
tobusai ir daug privačių mašinų.

Norį užlipti ant Ayers Rock šį ry
lą keliasi 5 vai. Už pusvalandžio 
autobusas išvažiuoja su 21 keleiviu 
ir palydovu. Iš 22 važiuojančių penki 
vyrai. Vasarą į Ayers Rock lipti die
nos metu cįraudžiama, nes perkaršta. 
Pradedame lipti visi kartu, bet dalis 
merginų greitai atsiliko. Pritrūkę 
kvapo ir mes sėdomės pailsėti. Vie
noje statesnėje vietoje pritaisyta 
prisilaikymui grandinė. Sušilę pa
siekėm uolos-aukštumą, bet tai dar 
ne viskas. Reikia nueiti iki pat cent
ro. Maži iškilimai ir duobės vargina 
einant aukštyn ir žemyn. Pagaliau 
priėjome vietą, kur ant akmens pa
dėklo atversta knyga. Į .ją. pasirašę 
susėdame laukdami atsilikusių. Iš 
pirmųjų atėjusių buvo ir vienas vy
ras, gerokai vyresnis už mane. Pa
lydovas atėjo su paskutiniosiomis. 
Jis drąsino jas, kai jos trūkdamos 
kvapo norėjo ’’pasiduoti” ir grįžti 
atgal. Nulipti žemyn buvo lengviau.

Po pusryčių vykstame Olga kalnų 

tariamais Vyties Kryžiaus kavalie
riais. Aš likęs vyr. laipsnio Lietuvos 
kariuomenės karys prašau būsimus 
nekrologų rašytojus būti apdaires
niais ir nesinaudoti Valstybės prezi
dento teise ir ateityje neapdovanoti 
mirusių Lietuvos karių nei Vyties 
Kryžiaus ordenu, nei kūrėjo sava
norio titulu.

V. Šliogeris
Kūrėjas savanoris ats. plkn.

Bibliotekoje
4 knygas

Iš J.A.V. Lietuvių Enciklopedijos 
leid. 8 knygas
Iš J.A.V. Dirvos leidyklos 3 knygas 
Iš Londono Nidos Knygų Klubo

5 knygas.
Taipgi, artimiausiu laiku iš lei

dyklų bus gauta naujų knygų: - V. 
Alanto novelių rinkinys, Dovydėno 
anglu kalba Broliai Domeikos ir A. 
Barono Alijošiaus lašai.

Šia proga, noriu prašyti knygų 
skaitytojus, kad paimtų iš knygyno 
knygų ilgiau mėnesio neužlaikytu
mėte o ypač naujų leidinių, kuriais 
norėtų ir kiti skaitytojai pasinau
doti.
Iš leidyklų, kad galima būtų gauti 
naujų knygų, maloniai prašyčiau 
mielas tautietes ir tautiečius paau
koti kiek pinigais arba aukojant 
knygų, leidyklų išleistų 1972 - 1976 
metais.

Tikėdamas, kad jūsų neapsunkins 
šis prašymas ir pagelbėsite bibliote
ką papildyti naujomis knygomis, iš 
anksto reiškiu nuoširdžią padėką.

M.L. Bibliotekos Vedėjas K. Slika

apžiūrėti. Tai įdomi apvalių viršūnių 
kalnų grupė, užimanti 7 km ilgį ir 5 
km plotį. Negaliu pasakyti, kiek toje 
grupėje kalnų, bet jų aukščiausias 
1042 metrų nuo jūros lygio. (Ayers 
Rock 875 m. nuo j.l.). Aboridženai 
Olga kalnus vadina Katajuta. Diena 
buvo karšta, tad ir Olga kalnų ap
žiūrėjimas tebuvo tik paviršutiniš
kas. Po pietų turime laisvalaikio. 
Išeiti nėra kur, ir dar karšta. Par
duotuvės savininkas sako, kad jo 
kieme termometras rodo 113% F. 
(apie 45°Cj. Jaunimas stovyklos ra
jone d ūksią ir laistosi vandeniu, o 
vyresnieji murkso pavėsy.

Vakare dar kartą nuvažiuojame 
prie Ayers Rock stebėti saulėlydžio. 
Iš čia nuvažiuojame į toliau esantį 
motelio barą pavakariuoti. Tą dieną 
nuvažiuota 129 km.

Trečiadienį keliamės vėliau ir iš
važiuojame 7 vai. Mat, atsirado en
tuziastų, norinčių Ayers Rock pa
matyti ir fotografuoti saulei tekant. 
Nieko įdomaus nepastebėję išvyks
tame tuo pačiu keliu, kaip ir atva
žiavom.
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LAZDA TURI DU GALUS®*
Rašo Kukutis

"šalia keli** Krekenavos, stovi 
karčįama ružava...” Oi, oi!., kuris iš 
mūšy savo amžiuje nesame pragydę 
šios žinomos lietuviškos pincikliuš- 
kus žodžiais, o mažiausiai -juos gir
dėję? Be abejonės - šioji karčiama į 
lietuviškąją tautosaką isilindo tik 
per savo spalvą, nes šiaip ji tikrai 
nieku nesiskyrė nuo tūkstančio ir 
vienos karčiamos, kurios tupėjo prie 
kiekvieno kelelio. Ir nesvarbu į ku
rią puse atsivėrė jos durys, kur žiū
rėjo langai, kas stovėjo už aukšto 
stalo; apsilankyfrio tikslas buvo vie
nas ir tas pats - išgerti!

Kam, tada, rūpėjo šinkoriaus ar 
šinkarkos tautybė?! ’’Mesk ant stalo 
bonką baltakės, nulupk silkę, su- 
piaustyk svogūną*’(baranką ar galą 
beigeiio gauni priedui) ir... balius. 
Chaika ir Icikas lietuviškon scenon 
buvo taip įaugę, kaip ir plačiašakis 
klevas, savo plačiomis šakomis 
dangstęs vėjų apipešiotą šiaudinį 
karčiamos stogą...

Vienok - atėjo laisvės dienos. Pa
pūtė nauji vėjai. Karčiama pasi- 
krikštino į ’’Restoraną” ir baltakė - į 
’’skaidriąją”. Už bufeto stovėjo Rut- 
kus, Butkienė lupo silkes ir piaustė 
svogūnus (baranką ar riekę duonos 
vis dar gaudavai ’’magaryčiomis”).
Tačiau ir tada, pravėręs duris bei 
peržengęs slenkstį, atėjai ne patri- 
jotizmo vedamas, bet paprastai - iš
gerti, nes gerklė buvo sausa it 
skiedra... Ir štai, va, išėjo Pilkų Pet
ro pagirtas ir tuometinės' vyriausy
bės palaimintas dekretas: - ’’Savi 
pas savus - Lietuvis pas Lietuvį!”

Sekant Pilkų Petrą, reikia su
prasti, kad patrijotiškas buvo reika
las pasigerti pas Rutkų, bet - kiau
lystė nusilakti pas Iciką. Kad kilnus 
ir susipratęs lietuvis batus pirko pas 
Taučių ir padus kalėsi pas Šnipą... 
Vienok, kai į šį reikalą pažvelgi gi
liau, tai gaunasi savos rūšies Cirkas, 
turint omenyje faktą, kad Rutkus 
pardavinėjo WOLF & ENGĖLMAN 
alų, o veik visą Lietuvoje naudojamą 
avalynės odą raugino Šiaulių 
FRENKELIS. Ir kol mažųjų mies
telių miestelėnai ir kaimiečiai sąži
ningai klijavo į knygutes ’’Mėlynuo
sius Ženkliukus” (nevertus jiems 
atspausdinti popieriaus!), tai Icikas 
ir jo Chaika, prisipirkę ’’Maisto”, 
’’Pienocentro”, ’’Lietūkio” ir pan. 
akcijų, vis dar valgė vištieną keptą 
svieste. Nepamirština ir tai, kad 
stovėdami už aukšto bufeto pirmos 
klasės restorane, vėl linksmino ir 
girdė ištroškusius aukštus cilinde- 
rius, frakus, balines - vakarines 
suknias ir lapes!

Netaip jau senai, kai Whitlam’as 
prieš Bass’o rinkimus išsižiojo Lie
tuvą buvusią fašistinių nuotaikų 
valstybe, tai meš šokome aukštyn ir 
žemyn. Dr. Mauragio paraginti, są
žiningai kalėme istorijos datas, 
idant reikalui esant galėtume at
remti nepagrįstus užmetimus mūsų 
tautai. Betgi! Ar po Whitlam’o išsi
šokimo (ir žvelgdami į priklausomas 
datas ir istoriją) pagalvojome, kad 
toksai anų dienų viešas anti - semi
tinis sąjūdis, šių dienų požiūriuose ir 
interpetacijoje, yra traktuojamas 
kaipo fašistinė ir anti - rasinė akcija? 
Šiandieną (ir besąlyginiai!) mes 
smerkiame nacinę Vokietiją!?. Ly
giai taip pat, užjausdami žydus, 
smerkiame savo spaudoje Krem
liaus vedamą politiką prieš žydus ir 
Izraelio tautą bendrai?!.

Ir jeigu mes ieškome teisybės, 
kur, tada, toji Teisybė? Kiek laimin
gas ir, taip jau labai, patenkintas 
būtų Pilkų Petras, jeigu rytoj Mal- 
com’as Fraser’is arba, va, galingasis 
Bob’as Hawke staiga pradėtų skelb
ti, kad: - ’’Australai pas australus!?” 
Kiek ilgai varstytus! Pilkų Petro ir 
Cambjerros Lietuvių Klubo durys, 

jeigu toksai "catch - cry” prigytų 
australų tarpe taip, kaip Lietuvoje 
prigijo ’’Savi pas savus!”.

Toliau, sugrįžtant prie anos ’’Kre
kenavos karčiamos”, būdamas atsi
gimęs į tėvą, kuris į padorią čierkelę 
niekuomet nespiovė, noriu pasakyti, 
kad nesu nusistatęs prieš į virš pa
minėtąja! institucijai panšias insti- 
t ucijas. Žino apie tai Dievas, ar ne
žino - jos yra reikalingos ir taip radę, 
kitaip-nepaliksime. Visi, gi, žinome, 
kad jeigu benuvažiuotai į Adelaidę, 
nukaktum į Melburną, apsilankytum 
Canberroje arba atsirastumei Syd- 
niejuje, tai visur prie kelelio stovi 
karčiamėlė. Šiandiena ji pakrikštyta 
į ’’Klubą”, bet, vienok, tenai užėjęs 
vis puti į seną triūbą... Tik vietoje 
virš stogo lingavusio klevo, šiandie
na užvilkta kokia tai patrijotinė

Prekyba auksu Australijoj
LAISVA PREKYBA AUKSU 

AUSTRALIJOJE

Ilgus metus Australijoje nebuvo 
laisvos prekybos auksu ar auksinė
mis monetomis. Eilinis pilietis galė
jo turėti nuosavybėje aukso tik už 
50 dolerių Vertės. Visas auksas iš 
kasyklų ar privačiai turėtas turėjo 
būti perduotas Reserve bankui. Tik 
monetų kolektoriai - numizmatikai 
ar pirkliai, gavę specialų Reserve 
banko leidimą,galėjo turėti, s aukso 
monetų daugiau, tačiau ir pati to
kiomis monetomis prekyba buvo 
Reserve banko priežiūroje.

Neseniai liberalų vyriausybė pa
keitė prekybos auksu taisykles. Da
bar kiekvienas pilietis gali laisvai 
laikyti, pirkti, parduoti auksą plyte
lėmis ar monetomis. Jau įsisteigė 
eilė rimtų firmų ir bankų, prekiau
jančių auksu.

Auksas parduodamas įvairiame 
pavidale:

1) plokštelėmis, plytelėmis nuo 
vienos iki 400 uncijų svorio ir gry
numo .995 ar,999, arba 24 karatų.

2) monetomis, kurių yra visokių 
rūšių ir iš įvairių laikotarpių bei 
kraštų. Jų vertė priklauso nuo svo
rio ir nuo senumo. Retesnės mone-

VASARIO 16-ji Albury

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimą suor
ganizavo ALB Albury apyl. valdyba 
vasario 14 d. p.p. Valių sodyboje. 
Apylinkės pirm. S. Valys atidarė 
minėjimą pakviesdamas sugiedoti 
Tautos Himną. Jis dienai pritaikin
tame žodyje pabrėžė, kad dirbdami 
Lietuvos laisvės atstatymui daugiau 
dėmesio kreiptume į šių laikų realy
bę.

Dvi sesutės Vija ir Jūratė Gaide
ly tės padeklamavo po eilėraštį. Jau
nimo Kongreso atstovės iš Mel
bourne Zita ir Birutė Prašmutaitės 
padarė gerai paruoštą ir išsamų 
pranešimą iš Jaunimo Kongreso, 
įvykusio Pietų Amerikoje. Praneši
mą papildė skaidrėmis iš paties 
Kongreso. Joms didelė padėka, kad 
atvyko ir supažindino su Kongreso 
eiga.

Toliau sekė pobūvis, kurį paruošė 
mūsų ponios. Besiklausydami lietu
viškos muzikos, kurią perdavė iš 
juostelių p. A. Gaidelis, jaukiai lie
tuviškai pabendravome. Ačiū p.p. 
Valiams jau nebe pirmą kartą sutei
kiantiems prieglaudą panašiems po
būviams jų gražiame sode.

B.L1 

skraistė. Kol tų karčiamų nebuvo 
galėjai negyvai pasigerti kur tik no
rėjai, bet dabar, jeigu gerklelę pri
sipili pas graiką ar australą, tai esi 
labai menkas patrijotas? O jeigu 
bonką . nešiesi namuosna pirkęs pas 
italą, tai jau kuoneveik tautinių in
teresų išdavikas... Vyrai!, turėkite 
širdį ir ...nepliurpkite nesąmonių!

Kas jau betkuriame klube perdėm 
lietuviško, jeigu pampsti australišką 
alų? Kur tas vadinamasis ’’patrijo- 
tizmas” ir ’’susipratimas”, jeigu už 
tą privilegiją metams susimoki 10-15 
dolerių? Ar Sydniejaus pokerinės 
nuolaidesnės lietuviams? Ar Ade
laidėje susimokėjęs už bonką - gauni 
dvi? Ar Melburno Klubo vadovybė 
žiūri į tautiečius patrijotiškomis, o 
ne komercinėmis, akimis? Ar, galų 
gale, Canberros Lietuvių Klube su 
patarnautojoms susišneki lietuviš
kai? Ir kokius medalius nukalė 
bendruomenė tiems, kurie savo lai
ku širdį ir dūšią atidavė bekeldami 
aukštyn sienas? įskaitant ir patį ta
ve, Pilkasis Petrai?...

tos visados rinkoje brangesnės, nes 
jas graibsto kolekcionieriai ne tiek 
dė aukso, kiek pačios numizmatinės 
vertės.

Perkant monetas įsidėmėtinas jų 
svoris. Taip pat reikia žinoti, kad 
aukso prekyboje uncija yra 31.1 
gramo, one 28.35,gramo, kaip kitoj 
prekyboj.

Aukso kaina svyruoja. Pav. 1974 
’m. pabaigoje aukso uncija kainavo 
199 amer. doleriai už unciją, dabar 
kaina kritusi ir mokama už unciją 
130 amer. dol. Aukso kainos svy
ruoja dėl daugelio priežasčių. Ne
žiūrint to, per tūkstančius metų 
auksas buvo patikimiausia, negen
danti, nerūdyjanti garantija viso
kiuose sukrėtimuose.

Turint galvoje, kad gyvename 
neramiais revoliucijų bei karų lai
kais, kada popierinių pinigų vertė 
dažnai pavirsta į nieką, visiems pa
tartina dalį savo santaupų iškeisti į

Austr. Liet.
SKIRS PREMIJAS

Australijos Lietuvių Fondo val
dybos posėdyje vasario 7 d. nutarta 
šių metų pabaigoje skirti tris pre
mijas: 1) originalaus ir alrinktinio 
kultūrinio bei apžvalginio pobūdžio 
rašinio, tilpusio Australijos spaudo
je, autoriui; 2) išskirtinai gerai išlai
kiusiam lietuvių kalbos egzaminą 
matrikuliacijos pažymėjimui ir 3) 
originalaus ir atrinktino paveikslo 
Lietuvių Dienų parodoje dailininkui.

Premijų dydis ir taisyklės bus 
sprendžiama sekančiame valdybos 
posėdyje ir paskelbta mūsų spaudo
je.

PREMIJA UŽ MOKSLINĮ RAŠINĮ

Dar vis laukia$1000 premija jau
nesnės kartos akademikui už moks
linį lituanistinės temos darbą. ALF 
valdyba nutarė ir nežinomąjį mece
natą atidengti: tai a.a. Povilas Alek
na, miręs 1975 m. lapkričio 11 d. 
Sydnejuje. Premijos reikalu infor
macijos kreiptis į komisijos pirmi
ninką A. Zubrą.

REMS LEIDINIUS

Pasiteiravus sužinota, kad Aus
tralijos Lietuvių Fondo valdyba 
mielai rems bei talkini atspausti 
’’Australijos lietuviai” leidinį ir po
mirtinį Pulgio - Andriušio tomą.

’’Mes visi didžiuojamės klubais, 
bet juos remti nerandame reikalo”. 
Ar tai jau aksiominė teisybė? Taip, 
jeigu ką, galima nukalbėti tik apie 
Canberros Klubą, kuris išdygo iš 
patrijotiškumo sėklos, išaugo, profe
sionalo laistomas, nuvyto tobulovų 
karpomas ir baigia nudžiūti mėgėjų 
rankose. Pilniausioje tiesoje - kam 
yra Canberroje klubas remti? Kele
tą! našlių, mačiusioms geresnes die
nas; keletai senyvo amžiaus pensio- 
nierių, kurie jau senai atsigėrė; ke
letai, baigiančių nusikosėtu' Public 
Servants ?? Ir keletai dar jaunų 
žmonių, kuriems priklauso visas pa
saulis? Ir, Die, neduok, kad jie per 
dienas ir naktis sėdėtų klube, nes tie 
kurie sėdėjo ir rėmė, neleidžiami 
buvo nario ženkliuką prie raktų 
grandinėlės prisikabinti...

Nekalbėti apie Adelaidę, nes per- 
mažai apie juos žinau. O kiek žinau - 
tai jų vis priperkami sklypai neliū- 
dyja apie pramatomą bankrotą. 
Melburnas dar tik kūdikėlis klubi
niuose vystykluose. Betgi ar Syd- 
niejau ’’Balanso Lapai” (siekią pen
kias skaitlines!) nusako, kad ’’juos 
remti nerandame reikalo’’?;

Be abejonės, nėra malonu, kai į 
tave ’’trenkia perkūnas iš giedro 
dangaus”. Vienok, tokia patirtis, nei 
Pilkų Petrui, nei man pačiam, ir nei 
anam ’’Palangos Parsidavėliui”, gy
venant patrijotiškomis sąvokomis, 
nėra naujiena. Tą patį bus savo gy
venime patyręs ir ’’Mūsų pastogės” 
gerb. Ponas Redaktorius? Ne?! Ir 
šiuo atveju galima pasakyti tik taip: 
- ’’Palangos Parsidavėlis” nebus ilgai 
’’nusipirkėlis”, jeigu į gyvenimą žiū
rės ne komercinėmis, o patrijotinė- 
mis, akimis. Nes: - ’’Lazda turi du 
galus!” ir... priklauso kas ir už kokio 
galo laiko...

auksą. Vyresnieji turi atsiminti, kad 
prieš mirštant monetas lengva per
duoti savo vaikams ir jie nuo to ne
turės mokėti palikimo mokesčių.

Iš kitos pusės tenka atsiminti, kad 
perdaug aukso prisipirkti neverta, 
nes auksas taikos ir ramiais laikais 
procentų neneša, tačiau auksas gali 
išgelbėti iš beviltiškų padėčių viso
kių suiručių laikais.

V.Š.

Fondo planai

FILMO BENDROVĖ

Melbourne steigiasi filmo bendro
vė. Tikslas - įsigyti filmavimo apa
ratus ir tuo būdu įgalinti užfiksuoti 
lietuvių gyvenimą Australijoje ju
damuose paveiksluose. Pradėti pa
siryžta su šių metų Lietuvių Dieno
mis.

Bendrovė bus 20 asmenų, nes tiek 
pasirinkto tipo bendrovei teleidžia 
valstijos nuostatai. Ji bus regis
truota Victorijoje. Dalininkų atsa
komybė tik už aparatūrą. Aišku, kad 
tai ne pelno tikslams bendrovė, o tik 
patalkinti mūsų bendruomenės už
daviniams ir lietuvių išeivijos isto
rijai.

Sėkmingai baigė Adelaidės uni
versitete studijas B. S. laipsniu Jo
nas Mockūnas. Jis taip pat dalyvavo 
ir Jaunimo Kongrese.

♦♦♦

Neseniai sydnejiškiai galėjo gėrė
tis adelaidiškio dailininko V. Šerelio 
kūriniais, kurie buvo išstatyti Bo- 
nython galerijoje drauge su dar 
dviem dailininkais.

Balandžio 11 d. Adelaidės Liet. 
Namuose įvyks p. I. Jokubauskienės 
iš Melbourne dailės paroda.

. . .& .Iaq <1
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Vasario 16-ji
MINĖJIMAI

NEPRIKAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS MELBOURNE.

Šiais metais Melbourne Apylinkės 
Valdyba sugalvojo kitokio pobūdžio 
minėjimą. Jis apėmė dvi dienas ir 
išėjo iš siaurų lietuviško geto ribų. 
Penktadienio vaka-e, t.y. vasario 13 
d., Lietuvių Namuose, North Mel
bourne, Apylinkės Valdyba suruošė 
puikų priėmimą, i kurį pakvietė 
australų politinių partijų vadus, 

bažnyčių atstovus, parlamentarus, 
federalinius ministerius ir ’’Paverg
tų Tautų” atstovus. Socialinės Glo
bos moterys paruošė labai skanią 
užkandą ir gražiai visus aptarnavo.

Apylinkės Valdybos Pirmininkas 
p. Albinas Pocius pasveikino susi
rinkusius svečius ir reikšmingais 
žodžiais apibūdino lietuvių tautos 
garbingą praeiti ir sunkią dabartinę 
padėti. Dar kalbėjo Krašto Valdy
bos Pirmininkas p. A. Šimkus, kuris 
nušvietė lietuvių tautos nueitą kelią 
ir viltį ateičiai.

Nors kiek pavėlavęs, bet labai pa
lankiai kalbėjo Senatorius Green
wood. Viktorijos ’’Country” partijos 
vadas, parlamentaras Ross Ed
wards, pasveikinęs lietuvius šven
tės proga, paėmęs taurę pasiūlė tos
tą už Lietuvą. Kada svečiai ministe
rial, parlamentarai, kunigai, vysku
pas ir profesoriai pakėlė taures, ma
tėsi mūsų atstovaujančio jaunimo 
veiduose pasididžiavimas savo lie
tuviška kilme ir vėliau kaip lygus su 
lygiu jie drąsiai diskutavo Lietuvos 
laisvės problemas.

Vasario 15 d., sekmadienį, Minė- 
jimas*prasidėjo pamaldomis Šv. Jo
no bažnyčioje, kur organizacijos da
lyvavo su vėliavomis. Kun. Pr. Va- 
seris pasakė gražų, tai šventei

pamokslą, o parapijos choras, 
vadovaujamas p. Morkūno, giedojo 
giesmes maldaujant Aukščiausiojo 
globos ir užtarimo mūsų tautai.

Turbūt nė vienas lietuvis iš baž
nyčios nevyko į savo namus, bet visi 
sugūžėjo į Lietuvių Namus, kur 
skautų Komitetas buvo paruošęs 
puikius pietus. Pasistiprinę ir troš
kulį numalšinę, visi suėjo į didžiąją 
teatro salę ir užėmė visas sėdimas 
vietas apačioje ir balkone. Ramovė- 
nų gražiai papuoštas gėlėmis ir ža
lumynais žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminklas, atkreipė įeinančių 
į salę dėmesį.

Apylinkės Valdybos Pirmininkas 
p. ALb. Pocius pasveikino visus 
tautiečius mūsų didžiosios valstybi
nės Šventės proga ir palinkėjo vi
siems greitai sulaukti laisvės dienų. 
Kun. Pr. Vaseris buvo pakviestas 
sukalbėti invokaciją ir po pagerbimo 
tylos minute žuvusių už Lietuvos 
laisvę, sugiedotas Tautos Himnas.

Dar kalbėjo p. Pocius, trumpai iš
keldamas šios didelės šventės reikš
mę, kurią mums padovanojo knyg
nešiai, aušrininkai, varpininkai ir 
Vasario 16 d. akto signatarai, kurią 
saVo krauju pašventino mūsų sava
noriai - kūrėjai ir sutvirtino mūsų 
sesės ir broliai, nekaltieji kankiniai 
Rainiuose, Pravieniškyje, Červenė
je, Vorkutoje, Kalymoje ir Kazach
stano stepėse. Jų aukos ir kraujas

neleidžia užmiršti ir išsižadėti Vasa
rio 16 d. idealo atkurti laisvą ir de
mokratinę Lietuvą.

Alb. Pociaus iškeltos mintys čia 
gyvenančiam jaunimui yra pozity
vios. Jo žodžiai: ’’Mūsų jaunimas čia 
užaugo, čia jų tarnybos ir ateitis. 
Jeigu mes norėsime laikyti, juos sa
vam ratelyje uždarytus, jie atmes 
lietuvybę ir suaustralės. Mums rei
kia daryti viską, kad jaunimas eitų į 
australišką gyvenimą, kaip susipra
tę lietuviai, būdami išdidūs savo lie
tuviška kilme. Nėra prasmės”, - tęsė 
jis toliau, - ’’mums susirinkus vienas 
kitam pasakoti apie Lietuvos nelai
mes. Reikia pradėti vis garsiau

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, TĘS ?IA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St.,
Glen Waverley, Vic. 3150 

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!

Vasario 16 proga Melb. Liet. Namuose australų politikams priėmimo 
metu: kalba sen. L Greenwood, šalia stovi priėmimo organizatorius 
Melb. apyl. p-kas A. Pocius ir pačioje kairėje Krašto V-bos pirm. Ą. Šim
kus
belstis į Australijos ir pasaulio poli
tikų duris, ne kaip vargšai emigran
tai, bet kaip teisėti šio krašto pilie
čiai, nors ir lietuviškos kilmės.”

Po trumpos p. A. Pociaus kalbos, 
tuoj sekė meninė dalis. Melbourne 
lietuvių mėgėjų teatras ’’Aušra” pa
statė Sofijos Kymantaitės - Čiurlio
nienės 4 veiksmų dramą ’’Aušros 
Sūnūs”. Režisavo - Regina Mačienė. 
Neesu teatro kritikė, todėl- nesiim
siu smulkaus dramos aprašinėjimo, 
bet kaip žiūrovė jaučiau didelį pasi
tenkinimą ir įvertinau tokiai dienai 
pritaikintą dramą. Tą patį girdėjau 
ir iš kitų žiūrovų.

Visiems reikia laikas nuo laiko 
poilsio, taip ir ’’Aušros” teatras po 
ilgesnės pertraukos (nors mažesnių 
pasirodymų teatro ribose laikas nuo 
laiko buvo) stipriai pasirodė. Jis ne
miręs ir nemirs. Gal jis su profesio
nalais ir negali lygintis, bet jis stovi 
viename lygyje su kitų apylinkių 
mėgėjų teatrais ir turi gana daug 
talentingo prieauglio iš jaunimo tar
po. Mums tik reikia daugiau įverti
nimo ir paskatinimo atskirų asmenų 
pastangų vietos sąlygose, o ne ne
pagrįstos viską neigiančios, viską 
ardančios kritikos.

Drama ’’Aušros Sūnūs” nors vaiz
duoja caristinės priespaudos laikus, 
bet mes žinome, kad istorija pasi
kartojo ir priespauda panaši, todėl

nors žmonių būvo daug, salėje tylu, 
nes publika atydžiai sekė dramos 
eigą.

Visi veikėjai atitinkamai parinkti 
savo rolėms ir gerai pasiruošę. Ypa
tingai charakteringas Rusteika, kurį

Vasario 16-ji
Lietuvoje

Gautas (per Londoną) Lietuvos 
pogrindžio Nacionalinio Liaudies 
Fronto politbiuletenis (Informacija 
Nr. 21). Čia paduodamas jo pilnas 
tekstas. Vasario, Tautos Atgimimo 
Šventės, Atsišaukimas

Ir šviesa ir tiesa
Mūs žingsnius telydi...

Tautiečiai,
Nacionalinis Liaudies Frontas, iš

leidęs Manifestą, Laisvės ir Taikos 
Programą visam ateinančiam de
šimtmečiui, kurį išplatino Lietuvos 
TSR ir vėliau užsieny, vedąs po savo 
vėliava visas nacionalinio judėjimo 
grupes, sąjungas bei organizacijas, 
sveikina visus tautiečius Nacionali
nės Šventės proga vasario 16, kuri 
mums visiems turi simbolizuoti kaip 
Atgimimo Švyturį po ilgos carinės 
Rusijos vergovės. Ši data neprarado 
savo aktualumo ir šiandien dar la-

vaidino Vytautas Miliauskas. Jis 
pasižymėjo garsia, aiškia tarsena ir 
laisva laikysena. Neatsiliko ir Viltis 
Kružienė - Rusteikienės rolėje. Iš 
jaunesnių verta paminėti Vidą Macį, 
Jurgio rolėje ir Aldoną Butkutę, 
Rožės rolėje. Jie savo roles suvaidi
no pasigėrėtinai gerai. Edvardas 
Šidlauskas turėjo sunkią laikrodi
ninko Albino Stinkio rolę, bet jis 
parsidavėlio asmenį sukūrė gana 
įtikinančiai. Antraeilėse rolėse 
pasirodė Adomas Adomaitis, žanda
ru Stolcu, Vincas NĮotūza, žandaru 
Petrovu, Bronė Naujokaitienė, uba
gės Barboros Dainaitės rolėje ir Eu
genijus Žvinakis, kaimynas Šatkus. 
Jų vaidyba gražiai papildė pagrindi
nius charakterius. Vieną pastabą 
norėčiau padaryti, kad kai kurie ar
tistai galėjo truputį garsiau kalbėti.

Dvi su puse valandos trukęs vai
dinimas, scenos vaizdu, prie nušauto 
jauno knygnešio Jurgio ir Lietuvai 
laisvės šauksmu, pasibaigė. Publika 
plojo be sustojimo, tik ponas Pocius 
užlipęs ant scenos nuramino. Jis pa
dėkojo artistams už suvaidinimą to
kios įspūdingos dramos ir įteikė 
jiems puokštę gėlių.

Ponia Regina Mačienė padėkojo 
artistams už glaudų bendradarbia
vimą ir dar keliems asmenims, kurie 
prisidėjo darbu prie vaidinimo pasi
sekimo.

Alisa Baltrukonienė.

oficialaus minėjimo, kad pagerbti 
visus, be jokio skirtumo, laisvės ko
votojus, kritusius už Lietuvos laisvę 
ir Nepriklausomybę su visais prie
šais, nežiūrint kokiomis spalvomis 
jie tušuoja savo agresyvią, ekspan- 
sionistinę prigimtį.

Nacionalistinis liaudies frontas, 
stęvėdamas patriotinėse ir interna
cionalinėse pozicijose,griežtai parei
škė savo vyriausybei, nerinktai, lie
tuvių laisvų rinkimų pagrindu, kad 
jokios pastangos mus priversti tylė
ti yra bergždžios. Mes reikalaujame 
V.Lenino Laisvės ir Tautų 
Apsisprendimo Tezių įgyvendinimo 
praktikoje. Konsolidacijoje su savo 
sąjungininkais - Lietuvos Laisvojo 

Demokratinio Jaunimo Sąjunga 
(komjaunimo pakaita), Lietuvos 
Katalikų Sąjunga ir kitomis 
nacionalistinėmis, socialistinėmis 
grupėmis reikalaujame:

1. apsisprendimo teisės, 
plebiscito,

2. laisvos užsienio politikos. 
Lietuvos atstovo SNO.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL. 725408. VeQda 24 valandas per parą.
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biau Vasario 16 turi mus įkvėpti 
naujiems laisvės žingsniams sun
kiame kelyje į mūsų tautos politinę 
Nepriklausomybę, kurią mes pa
sieksime, jei visi kaip vienas stosime 
ją ginti. N.L.F. ta. proga kreipiasi į 
visus dorus lietuvius, visus patrio
tus, visus tikinčius ir netikinčius, 
moksleivius, studentus, jaunuolius 
ir merginas, Lietuvos TSR komjau
nuolius, fabrikų, kolektyvinių bei 
tarybinių ūkių darbininkus, darbo 
inteligentiją ir kareivius ir kviečia 
prisidėti prie Nacionalinės Šventės

Lietuvos jaunime, eik su mumis 
kartu, nes iš Tavęs reikalauja laiko 
dvasia, meilė ir pagarba mūsų 
bendrai Tėvynei - Lietuvai. Šią 
šventinę proklamaciją padaugink ir 
išplatink visur. Būk atsargus, nes 
Tave seka KGB, venk provokatorių, 
užsienio šnipų ir
agentų.Išplatindamas šį lapelį Tu 
pasitarnausi Tėvynei, Laisvei ir 
Taikai.

Vilnius, 25.2.1975 N.L.F.
((ELTA)
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KOVO
KREPŠININKŲ LAIMĖJIMAI.

Po sporto šventės Geelonge ko- 
viečiai, truputį pailsėję, ir vėl pra
dėjo intensyviai žaisti. Sezono pra
džiai Wollongong krepšinio sąjunga 
buvo suruošusi didžiulį provincijos 
ir stipresnių Sydnejaus miesto ko
mandų krepšinio turnyrą, kuriame 
dalyvavo ir Kovo vyrai bei moterys. 
Merginos, turėdamos labai stiprias 
priešininkes, didesnių laimėjimų 
neatsiekė. Tačiau vyrai padarė pačią 
didžiausią sezono pradžios staigme
ną, laimėdami šį sunkų ir svarbų 
turnyrą.

Pirmąjį laimėjimą koviečiai, žais
dami ypatingai gerai ir vadovaujami 
lietuvių kilmės amerikiečio (motinos 
tėvai atvykę iš Lietuvos prieš I-jį P. 
Karą) D. Ankeney, kuris dabar mo
kytojauja. St. Marys, atsiekė gana 
lengvai prieš stiprią Sydnejaus 
I-sios div. komandą Manly 55:40.

Po geros pradžios antrąsias rung
tynes koviečiai laimi prieš Wollon
gong komandą P.B.C. 45:43. Trečio
sios rungtynės prieš Woll. Techn. 
Col., kurias gana lengvai koviečiai 
laimi 47:37.

Turnyro pirmąjį pralaimėjimą 
Kovo vyrai gauna prieš Rosemont 
vyrus. Rungtynės visą laiką labai 
įtemptos, ir taškas seka tašką, ta
čiau pabaigoje, po žaistų tą dieną 
kelių rungtynių, jaučiasi nuovargis, 
ir australai laimi 44:41. Nors ir su 
vienu pralaimėjimu, koviečiai pa
tenka į pusfinalus ir juos laimi prieš 
Sydnejaus Eastern Suburbs 38:31, 
tuo patekdami į šio turnyro didžiuo
sius finalus.

Kovo vyrai po pergalių Wollongonge. Klūpo iš k. P. Gustafson ir S. Lu
koševičius. Stovi iš k. A. Čerkesas, M. Mikalauskas, R. Gulbinas, D. An
keney ir V. Dulinskas.

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI kovo mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
bendrąją - Gyventi paprastume, so
lidarizuojant su visa žmonija.
misijų - Kad rasinės problemos Af
rikoje būtų sprendžiamos tikrosios 
meilės ir tiesos šviesoje.

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

Brangus Broli, Sese!

Dievas sutvėrė žmogų ne kokiam 
egoistinio izoliacizmo kultui, bet 
bendruomenės kūrimui ir nuolati
niam bendravimui su abiejų lyčių 
individais.

Šio mėnesio MA intencija kaip tik 
liečia šį pagrindinį žmogiškos esybės 
bruožą - bendradarbiavimo reikalin
gumą. Nundieninių kraštutinumų ir 
smurto akivaizdoje, kurį nuolat

Dabartinė "Kovo” Valdyba: iš kairės D. Newman, S. Gustafson, P. 
Gustafson, V. Laukaitytė, A. Laukaitis (pirm.), Z. Motiejūnienė, B. Pas- 
kočimas. Trūksta V. Gulbino.

Dėl varžybų laimėtojo vardo ko
viečiai susitinka su ta pačia Rose
mont komanda, prieš kurią pusfina
liuose buvo pralaimėję. Salė perpil
dyta žiūrovais jau nuo pat pradžių 
palaiko savąją komandą, tačiau ko
viečiai, labai Gražiai žaisdami, pus- 
laikį laimi 25:,19. Antrajame kėliny
je australai išvysto ypatingai didelį 
spaudimą ir naudoja savo greitį, 
prieš ką koviečiai negali dėl nuovar
gio pilnai atsispirti ir rungtynės 
baigiasi 46:46. Pratęsime, atgavę 
truputį jėgų, koviečiai perima žaidi

kursto žmogiškasis egoizmas bend
ruomenėje, mums tenka prisiminti 
rimtą pareigą bendrauti su kitais 
visu nuoširdumu. Be to, mūsų laikų 
negalavimai liepia mums suprasti, 
kad mes šią pareigą tinkamai pajėg
sime atlikti tik tada,jei patys gy
vensime rimtai ir net asketiškai.

Bažnyčia bendradarbiavimą su 
kitais bei savitarpę vienybę laiko 
mūsų gyvenamųjų dienų ženklu. 
Būtent, kiekvienas mūsų dienų 
krikščionis - apaštalas turi pareigą 
bendradarbiavimą puoselėti ir savo 
gyvenimo paprastumu, nuoširdumu, 
draugiškumu įrodyti. Gi tikrai našus 
krikščioniškasis solidarumas plaukia 
iš artimo meilės įstatymo užlaiky
mo: ’’Nėra didesnės meilės, kaip gy
vybę už draugus atiduoti.” (Jn. 
15,13).

Tad stenkimės kovo mėnesį mal
dauti, kad pajėgtume įrodyti soli
darumą savo broliams ir sesėms vi
sose bendruomenės srityse - indivi
dualioje, šeimos, savo profesijos, 
tautinėj ir tarptautinėje plotmėje.

Kun. S. Gaidelis, S J,į15t; 

mo vadovavimą, nors priešininkai 
neatleidžia, ir taškas seka tašką. 
Tačiau, paskutinėse sekundėse ypa
tingai gražus koviečių žaidimo deri
nys laimi jiems lemiamus du taškus 
ir rungtynės baigiasi 53:51. Šis lai
mėjimas vietiniams australams, kur 
krepšinis yra labai populiarus, ir 
svečiams iš Sydnejaus buvo labai 
didelė staigmena. Turnyras ir visi 
laimėjimai buvo plačiai aprašyti 
vietinėje spaudoje ir komentuojama 
per radio ir televiziją. Tai buvo ypa
tingai graži sportinė propaganda 
lietuviškajam Kovui, neužilgo šven
čiančiam savo 25-tį. Už laimėjimą 
koviečiai gavo puikią taurę ir pinigi
nę dovaną.

SEZONO PRADŽIA.
Naujo sezono preliminarinėse vy

rų krepšinio Sydnejaus aukščiausios 
I-sios divizijos varžybose koviečiai 
susitiko su Ryde - Eastwood ko
manda ir jas laimėjo 43:4.1, kai 
prieš Liverpool pralaimėta 34:39, ir 
labai gražiose rungtynėse, vien tik 
dėl nesėkmės, koviečiai pralaimėjo 
prieš vieną iš stipriausių būsimų 
varžybų komandą Sutherland 38:42.

Pirmojoje divizijoje, pagal aus
tralų nutarimus, koviečiai atstovau
ja distriktą ir žaidžia už Nepean 
sporto distriktą.

KREPŠINIO IR TINKLINIO 
TRENIRUOTĖS

Sydnejaus Kovo sportininkai pra
dėjo treniruotis šia tvarka:

Jaunės mergaitės treniruojasi 
kiekvieną šeštadienį Lidcombe 
R.S.L. Sports Centre, tarp Lidcom

NEPAMIRŠKIME KOVO 20-sios DIENOS IR SPORTO KLUBO 
’’K O V O” 25-čio JUBILIEJINIO BALIAUS UKRAINIEČIŲ SALĖJE 
LIDCOMBE. VISI LAUKIAMI!

ADELAIDĖJE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS

Vasario 15 d. Adelaidėje buvo iš
kilmingai paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 58-ji sukak
tis.

Minėjimas prasidėjo vėliavų pa
kėlimu Lietuvių Namų sodelyje ir 
Liet. Kat. Centre Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo atlaikytos Šv. Mi
šios. Po pietų iškilmingas minėjimo 
aktas įvyko Lietuvių Namuose. Ati
daromąjį žodį tarė Apylinkės Val
dybos pirmininkė B. Mikužienė. Šiai 
dienai pritaikytą paskaitą skaitė P. 
Bielskis. Sveikinimus ir linkėjimus 
pareiškė latvių ir estų atstovai.

Meninėje minėjimo programos 
dalyje ALTŠG ’’Žilvinas”, vadovau

be ir Auburn prie gelžkelio linijos 
šalia maudymosi baseino. Pradžia 12 
vai.

Jauniai berniukai žaidžia ten pat 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto.

Moterys treniruojasi šeštadie
niais nuo 2 p.p. ten pat.

Vyrai treniruojasi šeštadieniais 
nuo 5 vai. p.p. Parammatta Mc 
Arthur High School.

Vyrai tinklininkai treniruojasi 
kiekvieną pirmadienį nuo 8 vai. vak. 
Burwood Girls High School.

Prieš kelias savaites susidarė 
merginų tinklinio komanda, kurias 
pradėjo treniruoti R. Dambrauskas. 
Treniruotės vyksta kiekvieną tre
čiadienį nuo 8 vai. vak. Liverpool 
Girls High School.

Stalo tenisas jauniams ir visiems, 
norintiems jį žaisti, yra Lietuvių 
Klube Bankstowne, ir šią sekciją la
bai pavyzdingai ir gražiai veda Juo
zas Kalgovas.

Kovo valdyba šių metų sezono 
pradžioje kviečia visus, ypatingai 
pradedančius ar jau žaidžiusius jau
nius vėl įsijungti į savo mėgiamą 
žaidimą, kad būtų galima tinkamai 
pasirodyti sporto šventėje Mel
bourne.

DAKTARAI GOLFININKAI.
Koviečiai daktarai sportininkai 

ypatingai gerai žinomi Liverpool 
golfo klube, kur jie labai sėkmingai 
atstovauja šį klubą paskirose šio 
sporto klasėse. Dr. Irvis Venclovas 
šį klubą atstovauja pačioje aukš
čiausioje ”A” klasėje, dr. Liuką Pet
rauskas - ”B” klasėje ir dr. Kostas 
Bagdonas ”C” klasėje. Be golfo visi 
trys daktarai labai akty vūs ir kitose 
sporto šakose. Dr. I. Venclovas yra 
buvęs ilgametis Kovo* Sydnejaus ir 
Australijos lietuvių šachmatų meis
teris, dabar vienas iš geriausių Lie
tuvių Klubo komandoje. Dr. L. Pet
rauskas, buvęs Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyvis, jai laimint prieš
karines Europos pirmenybes, 
šiuo metu yra sklandymo instrukto
rius ir motorinių lėktuvų lakūnas, 
turįs ir savo sklandytuvą. Dr. K. 
Bagdonas, Lietuvoje taip pat atsto
vavęs valstybinę krepšinio rinktinę, 
vėliau perėjęs į stalo tenisą, šiuo 
metu aktyviai žaidžia ir atstovauja 
Kovo rinktinę.

Tačiau daktarus, po įtemptų 
sportinių varžybų, jungia vienas 
malonus ’’sportas", tai prancūziškas 
pokeris, kurio čempioną būtų ir man 
labai sunku nustatyti.

A.L.

jamas V.P. Neverausko, akordeonu 
palydint M. Dumčienei, pašoko ’’Su
batėlę”, ’’Blezdinginį Jonkelį” ir 
’’Gyvatarą”. Ištrauką iš A. Škėmos 
dramos ’’Živilė” atliko ALT ’’Vaidi
la” aktoriai: J. Venslovavičius, B. 
Rainys, N. Skidzevičius, V. Marcin- 
konytė ir J. Neverauskas. Režisavo 
J. Neverauskas. Choras ’’Lituania” 
diriguojamas G. Vasiliauskienės, iš
pildė Naujalio - Juzeliūno ’’Lietuva 
brangi”, S. Sodeikos ’’Šiaurės pa
švaistė”, iš Verdi operos "Nabukas” - 
’’Lėkite dainos”. Akompanavo N. 
Masiulytė.

Vasario 16-sios minėjimas buvo 
baigtas vėliavų nuleidimu prie Žu
vusioms už Lietuvą paminklo. Nu
leidimo ceremonijas atliko ramovė- 
nai, o visi susirinkusieji sugiedojo 
Tautos Himną ir maldą.

(ALŽ)
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FILMAI LIET. KLUBE

LIETUVOS ISTORIJA
FILATELIJOJ

PRANEŠIMAS
r:W|- ’^<5

A;L.B. Adelaidės Apylinkės 
Valdyba kviečia Adelaidės lietuvius 
į metinį - ataskaitinį, visuotinį susi
rinkimą, kuris įvyks kovo 14 d., 3 
vai. Lietuvių Namuose, Eastry Str. 
N 6-8 Norwood.

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimas.
4. Praeitų metų visuotinio susirinki
mo protokolo skaitymas.
5. Pranešimai:
a) Pirmininkės.
b) Iždininko.
c) Kontrolės Komisijos.
d) Garbės Teismo.
e) Švietimo Tarybos.
f) P.L.J.S-gos Adelaidės Skyriaus.
g) Lietuviškų organizacijų.

6. Diskusijos dėl pranešimų.
7. Valdybos veiklos tvirtinimas.
8. Valdybos rinkimai.
9. Kontrolės Komisijos rinkimai.
10. Garbės Teismo rinkimai.
11. Klausimai ir sumanymai. 
12.Susirinkimo uždarymas. 
13.Taųtos Himnas.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba

TĖVŲ DĖMESIUI

Sydnejaus Lietuvių Parapijos Sa
vaitgalio Mokykla vasario 22 d. pra
dėjo darbą. Mokykloje veikia vaikų 
darželis ir keturi skyriai. Lankyti 
užsirašę 36 vaikai. Mokykloje dėsto: 
p.p. A. Stasiūnaitienė, A. Zubric- 
kienė, J. Burokienė, P. Pullinen (ve
dėja), S. Mauragienė, Č. Liutikas ir 
M. Cox. Tą pat dieną įvyko ir tėvų 
susirinkimas bei išrinktas Tėvų Ko
mitetas iš šių asmenų: E. Lašaitis 
(pirm.), R. Šarkauskienė, K. Ankus, 
V. Stasiųnaitię. —-'■

Kviečiame ir daugiau vaikų ir tė
velių įsijungti į mokyklos darbą. 
Mokykla veikia kiekvieną sekma
dienį prie bažnyčios Lidcombe nuo 
9.30 vai. ryto.

Visais reikalais kreiptis į mokyk
los vedėją P. Pullinen tel. 8698180 
arba į Tėvų'K-to pirm. E. Lašaitį tel. 
73 4118.

LIETUVIAI KVIEČIAMI 
BENDRADARBIAUTI

Ruošiant sutrumpintą Australijos 
fotografijos istoriją, į kurią numato
ma spalvingos iliustracijos iš tauty
bių veiklos. Sąryšy su tuo lietuviai 
fotografai ir filmuotojai (buvę ar te
besą) kviečiami bendradarbiauti. 
Pradžioje knygos autorius būtų dė
kingas gavęs asmenišką nuotrauką 
paduodant gimimo datą, pripažini
mą ir kilmės tautybę. Dėl tikslesnės 
informacijos rašykite: Con Tanre, 61 
Belmont Rd., Mosman 2088.

ĮSISTEIGĖ ŠAULIŲ BŪRYS.

Vasario 15 d. Bankstowne, Lietu
vių Klubo patalpose, įvyko Lietuvos 
Šiaulių Sąjungos tremtyje Sydney 
Šiaulių būrio steigiamasis susirinki
mas, kurį pradėjo šaulys veteranas 
S. Pačėsa ir susirinkimui pirminin
kauti pakvietė šaulį veteraną Joną 
Karitoną, o sekretoriauti Jūratę 
Reisgytę. Į susirinkimą atvyko ir 
ats. pulk. V. Šliogeris, kuris tarė la
bai palankų žodį ir palinkėjo geriau
sios sėkmės darbuose. LŠST Centro 
Valdybos įgaliotinis S. Pačėsa pada
rė platų pranešimą šaulių būrio 
steigimo reikalu ir perskaitė svar
besnius Statuto punktus. Po trumpu 
diskusijų įvyko valdomųjų organų 
rinkimai. Išrinkti pasiskirstė parei
gomis. Šiaulių Būrio Valdyba: 1. 
pirmininkas - S. Pačėsa, 2. vicepir- 

į mininkas - B. Kaufeldas, 3 iždininkas 
- V. Kondreckas. Kontrolės Komisi
ja: pirmininkas - J.P. Kedys, nariai -
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Canberiškis p. V. Biveinis yra be
ne vienintelis Australijoje, turįs pil
ną Lįetuvos pašto ženklų kolekciją, 
kurią jis ketina prodyti ir plačiau su 
Lietuvos pašto ženklų istorija supa
žindinti Sydnejaus lietuvius kovo 21 
d., sek nadienį. Plunksnos Klubas tą 
dieną Lietuvių Klube rengia p. V. 
Biveinio paskaitą ir drauge jo pašto 
ženklų parodą, kuri bus atidaryta 
jau nuo 2 vai. klubo viršutinėje salė
je. Tautiečiai maloniai kviečiami ap
lankyti parodą, susipažinti su Lietu
va pašto ženkluose ir pasiklausyti 
įdomaus p. V. Biveinio pranešimo.

MELBOURNE
Varpo metinis susirinkimas įvyko 

vasario 21 d. Išrinkta sąstato valdy- 
ba:Pirmininkas R. Ragauskas, vice
pirmininkės I. Kviecinskienė ir V. 
Balnionienė, sekretorius A. Liubi- 
nas, iždininkė J. Liubinienė, turto 
vedėjas J. Vaitkus, parengimų va
dovas D. Liubinas, kandidatai: Bai- 
kauskas, Akumbakas. Revizijos Ko
misija: A. Bladzevičius, A. Ališaus
kas, A. Muteniekas, Kandidatai: 
Sidlauskas, Mačiulaitis

Klubo Varpo adresas: 8 Lebanon 
St., Strathmore, 3041, Tel. 03 
379 1294

r

SYDNEJAUS SPORTO KLUBAS ’’KOVA S” kovo 20 dieną 
šeštadienį) rengia savo 25-rių metų

JUBILIEJINĮ BALIŲ
įvykstantį Ukrainiečių Klubo salėje 11-15 Church St., Lidcombe.

Programoje: i

. Iškilmingas 25-čio aktas, solistės GRAŽINOS ZIGAITYTĖS meninės 
grupės pasirodymas, didžiosios ’’Kovo” loterijos, su pirmu prizu kelione 
dviems į Singapūrą traukimu, laimingas įėjimo prizas - 100 dol. vertės . 
vario išdirbinys, šampano tostas nemokamai, kokteilių ir gėrimų barai, 
puikūs užkandžiai ir lietuviška kapela iki apalpimo.

Įėjimas - 4 dol., jauniams iki 16 metų ir pensininkams - 2 dol. Stalus 
rezervuoti pas A? Laukaitį tel. 7980306, arba pas kitus valdybos narius.

KVIEČIAMI VISI. Pradžia 7.30 v.v.
Valdyba

KIEK AS SUŽINOJAU!
Mūsų viešnia prof. Dr. M. Gimbu

tienė vasario 21 d. išvyko iš Sydne- 
jaus į Los Angeles. Australija ir 
Australijos lietuviais visapusiškai 
sužavėta. Praleido porą dienų Mel
bourne pas p.p. Karazijus, o p.p. Ja
kučiai surengė savo namuose vieš
nios ir daugelio melburniškių jaukų 
susitikimą. Nors dėl staigaus streiko 
ji užtruko Sydnejuje vieną dieną il
giau, bet nesigaili nė vienos minu
tės, praleistos Australijoje.

K. Belkus ir P. žitkauskas. Klausi
muose ir sumanymuose pasikalbėta 
įvairiais organizaciją liečiančiais 
klausimais.

S.P.
GRAŽUS LIETUVIŠKO
SOLIDARUMO ŽENKLAS

Long Jetty (NSW) gyvenąs p. A. 
Jasaitis atsiuntė Newkastelio Apy
linkės Valdybai $ 5.00 pareikšda
mas, kad negalėdamas pats asme
niškai atvykti į Lietuvos Neprikau- 
somybės Šventės minėjimą New- 
kastelyje skiria šią auką šios šven
tės proga Newkastelio Valdybai pa
remdamas jos veiklą.

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

Kovo 10 d., trečiadieni, 7.30 vai.: 
”Papillon”.M. Išsilaisvinimo ir nuo
tykių filmas, grįstas faktais. Vienas 

įdomiausių pastatymų.
Kovo 24 d., trečiadieni, 7.30 vai.: 
jife is a Cabaret”. M. Muzikalinis 
Imas, vaizduojąs Vokietijos krizę 

930 m.
Netrukus numatoma Klube radi

kalių pakeitimų. Ateity filmai bus 
odomi sekmadieniais. Apie tai bus 
aiku pranešta.

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

šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.
Valgykla veikia: pirmd.-penktąd. nuo 6 iki 9 v.v., šeštad. nuo 6 iki 10 v.v. 

sekmad. nuo JI vai. vak.i iki 9 vaL vak.
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

ŠOKIŲ MUZIKA:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai.,sekm. nuo 7.00 iki 1190 vaL

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Dr. B. Vingilis su ponia neseniai 
išvyko pasidairyti apUnk pasaulį.

Vos tik apvesdinę savo sūnų To
mą su Suzanne Trevor vasario 14 d., 
Aldona ir Adolfas Jablonskiai jau 
kovo 1 d. išskrido į Ameriką pasi
matyti su giminėmis, artimaisiais ir 
bičiuliais. Linkime abiem sėkmingos 
smagios kelionės.

Sydnejiškiai Jaunimo Kongreso 
dalyviai kovo 28 d., sekmadienį, 4 
vai. Lietuvių Klube ruošia visuome
nei platesni Kongreso pristatymą 
savo pranešimais ir skaidrėmis. 
Plačiau apie tai bus pranešta vėliau, 
bet būkime tikri, toji popietė bus 
kiekvienam įdomi.

Būrelis melbourniškių - p.p. V. 
Laukaičiai, V. Vailioniai ir Budriai 
nusisamdę namą gražiame Sydne- 
jaus Seaforth priemiestyje prie jū
ros ir visi gražiai atostogaudami ke
tina čia praleisti trejetą savaičių. 
Aną šeštadienį visi urmu atvyko su
sipažinti su Sydnejaus Liet. Klubu ir 
taip pat dalyvavo Moterų Draugijos 
blynų baliuje.

Kovo 7 d.
BILLY COWPER

Puikus akordeonistas pakartotinai 
Lietuvių Klube!

Kovo 14 d.
TheRENO BROTHERS 

neužmirštami komedijantai

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

Pagerbdami mirusiuosius Eduar
dą Blioką ir Alfonsą Paliulį vietoje 
gėlių $ 10.00 aukoja Mūsų Pastogei 
Gražina ir Leonas Petrauskai

Pagerbdami a.a. Kostą J a s b u t į 
vietoj gėlių ir vainikų ant jo kapo 
Mūsų Pastogei aukojo: 
Newcastle Apyl. V-ba
A. D. Bajaliai 
Alf. Šernas 
J.G. Žemaitis 
Stasys Macejauskas 
Dr. M. šeškus 
J. Česnaitis 
P. Kairys 
Alfonsas Danielius
B. Liūgą 
J. Lizdenis 
P. Liūgienė 
S. Daugėla 
H. Zakarauskas 
S. Klemenis 
S. Kairienė .
B. Gasparoniėnė 
E.V. Liūgą 
P. Leonavičius 
J. Levickas

$10.00 
$ 5.00 
$ 5.00 
$ 3.00 
$ 5.00 
$ 3.00 
$ 2.00 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00
2.00
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