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Kiekvienas darbas turės tikrą pa- 
, sisekimą, jei bus ryžto, entuziazmo, 
tikėjimo ir pamėgimo. Šios sąlygos 
tinka tiek Australijos Lietuvių Die
nų Rengimo Komitetui, tiek ir 
visiems veikiantiems vienetams, 
grupėms ar atskiriems asmenims, 
kurie ryžtasi dalyvauti būsimose 
Lietuvių Dienose Melbourne...

A.L. Dienoms Rengti Komitetas, 
vadovaujamas inž. Kęstučio Lyniko, 
sudarė pilną Lietuvių Dienų paren
gimų programą, kuri jau buvo pas
kelbta mūsų spaudoje.

Komitetui malonu konstatuoti, 
kad tautiečiai rodo susidomėjimo 
Lietuvių Dienomis bei jų sėkmingu 
pravedimu, keldami sugestijas 
mūsų spaudoje. Komitetas dėkoda
mas tiems tautiečiams gali tik pra
nešti, kad jų sugestijos, kiek buvo 
galima, iš dalies patenkintos. Taip 
pat Komitetas tikina, kad ir ateityje 
visi pareiškimai Lietuvi]; Dienų rei
kalais bus prltinfl sirgau aemešiu.

Kai kurių tautiečių spaudoje ir 
privačiuose pokalbiuose kelti pasiū
lymai mažinti parengimų skaičių 
buvo svarstyti, tačiau L.D.R. Ko
mitetas turi vadovautis veikiančiais 
A.L. B-nės Krašto Valdybos ir

Kultūros Tarybos priim
tais nuostatais, kurie nustato priva
lomus pagrindinius A.L. Dienų pa
rengimus.

Australijos Lietuvių Dienos šuo
liais artinasi. Komitetas dar kartą 
primena tautiečiams, kad Lietuvių 
Dienos yra geriausia proga kviesti

DELEGACIJA PAS MINISTERĮ 
PIRMININKĄ

Kovo 18 d. Australijos ministeris 
pirmininkas Mr. M. Fraser 
Canberroje priėmė Australijos baltų 
delegaciją, kurią sudarė lietuvių, 
latvių ir estų bendruomenių atsto- 
vai.Iš lietuvių dalyvavo Australijos- 
Baltų Tarybos piririininkas B. Stan- 
kūnavičius, ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas A. Šimkus, latvių 
bendruomenės pirm. E. Voitkuns ir- 
vicepirm. A. Auzinš, estų federaci
jos pirm. R. Olino, vicepirm. M. 
Taimre ir estų b-nės pirm. Sydneju- 
je bei estų laikraščio “Meie Kodu“ 
redaktorė T. Kroli.

Delegacija išreiškė padėką minis
teriui pirmininkui, kad buvo 
atšauktas buv . min. p-ko G. Whit- 
lam pripažinimas de jure Pabaltijo 
kraštų Sovietų Sąjungai, taip pat 
pasikalbėta baltus ir Australiją lie
čiančiais politiniais reikalais. Dele
gacija matėsi su federalinio parla
mento pirmininku Mr. B. Snedden. 
Taip pat buvo kalbėta ir apie N. 
Zelandiją užsimenant, kad ir N.
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Zelandijos naujoji vyriausybė 
atšauktų prieš tai darbiečių valdžios 
padarytą panašų kaip Whitlamo 
pripažinimą.

Portugalijoje rinkimai paskelbti 
balandžio 25 d. Tuo numatoma bai
gti krašte karinę valdžią.

Ig. Alekna 
A.L.D.M. Rengti Komiteto 

Spaudos ir Informacijos Narys

svečius iš užsienio norint parodyti 
ne tik jiems dar svetimą, nematytą 
mūsų gyvenamą kraštą, bet taip pat 
parodyti mūsų pastangas ir darbą 
tautiniam gyvastingumui išlaikyti. 
Pakartojame priminimą, nes 
tolimesnei išvykai reikia didesnio 
pasiruošimo.

Lietuvių Dienų parengimų daly
vių ir svečių patogumui Komitetas 
išleis kišeninio formato informacinį 
leidinį. Jo. medžiagos sudarymui pa
rengimų vadovai susisieks su vei
kiančiais vienetais ar atskirais as
menimis.

A.L.D.R. Komitetas jau yra pas
kelbęs A.L. Dienų ženkliuko ir lipi- 
nuko projektams paruošti konkursą, 
todėl prašo, kas tik galite, projektus 
siųsti Komiteto pirmininkui adresu: 
K.J. Lvr ikas, 13 Edgecombe St., 
Kew, Viu 3101.

L.D.R. Komitetas ne tik skatina, 
bet ir A »oširdžiai prašo visus vei- 
kianc’tM viehetus, grupes ar pavie
nius asmenis su ryžtu ir entuziazmu 
ruoštis būsimoms Australijos Lie
tuvių Dienoms, nes jų pasisekimas 
priklauso nuo tinkamo pasiruošimo. 
Todėl Komitetas linki chorams, vai
kų chorams, jaunimo grupėms, tau
tinių šokių vienetams, 
sportininkams ir visiems būsimiems 
A.L. Dienų dalyviams sėkmingo ir 
našaus darbo.

Lietuvos diplomatijos šefas S. 
Lozoraitis pasiuntė Australijos už
sienio reikalų ministeriui raštą, 
kuriame lietuvių tautos vardu 
pareiškia gilią padėką už Australijos 
vyriausybės nutarimą atšaukti 
ankstyvesnės - darbiečių - valdžios 
suteiktą Baltijos Valstybių prievar
tinio įjungimo į Sovietų Sąjungą 
pripažinimą.

Savo rašte S. Lozoraitis pažymi, 
kad šis kilnus Australijos vyriausy
bės aktas, patvirtinantis nekintamą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos teisę 
atstatyti savo nepriklausomybę, liks 
tarptautinių santykių istorijoje kaip 
svarbus įnašas į sukūrimą tikros 
tarptautinės bendruomenės, 
pagrįstos teisingumu ir sugebančios 
pasipriešinti neteisėtumui.

Vliko Taryba 1976 vasario 28 d. 
posėdžiavo Kultūros Židiny, New 
Yorke. Posėdis gausus dalyviais: 14 
tarybos narių, 6 valdybos nariai ir 
Tautos Fondo Valdybos 
pirmininkas.

Tarybos pirm. Juozas Pažemėnas, 
dalyvavęs valdybos posėdžiuose, 
charakterizavo valdybą šiais 
žodžiais: “Valdyba gyvai svarsto ir 
pozityviai dirba“. Valdybos pirm, 
dr. J.K, Valiūnas painformavo 
posėdžio dalyvius apie paskutinių 
penkių savaičių valdybos darbą. 
Paruoštas ir paskelbtas spaudoje 
Vasario 16 Vliko pareiškimas drau
ge su Tautos Fondo tarybos pirm, 
prel. Jonu Balkūnu. Išleistas press 
release ne lietuvių spaudai apie inž. 
Mindaugo Tamonio, prof. Jono 
Kazlausko ir dail. Arūno Tarabildos 
nužudymus. Pasiųstas raštas ir 

, press release JT Žmogaus Teisių 
Komisijai Ženevoje. Gautas 
atsakymas, kad jų nuorašai išsiun
tinėti visoms delegacijoms. 
Valdybos pirm, vasario 14-16 buvęs 
Toronte, kur vasario 14 taręsis su 
Toronto ir kitų vietovių visuomeni
ninkais apie reikalą ir galimybes da
lyvauti Vliko darbuose. Vasario 15 

? „ jis pasakęs pagrindinę kalbą Vasario 
. 16 minėjime ir vasario 16 turėjęs 

posėdį su Tautos Fondo Toronto 
skyriaus valdyba. Vasario 20 daly
vavęs Estijos Gen. Konsulo 
priėmine, N.Y. Tarybos narys 

Juozas Audėnas vasario 22 kalbėjo 
Rochesteryje, N.Y. Vasario 16 
minėjime. Pasiųsti, valdybos nario 
dr. B. Nemicko paruošti, protesto 
laiškai Valstybės Departamentui ir 
kai kurioms kitom vyriausybėm, 
kurių diplomatiniai atstovai praė
jusiais metais lankėsi Vilniuje. Kai 
kuriom vyriausybėm pasiųsti ir 
trumpi memorandumai. Sąmatos 

projektas nebaigtas, nes šių metų 
sąmatą dėl organizavimo 
Informacijos tarnybos 
svetimiesiems numatoma žymiai 
pakeisti ir padidinti.

Valdybos narys Jurgis Valaitis 
painformavo, kad yra pasiųsti laiš
kai AL Bendruomenei-• ir ALTAai, 
kviečiant įsijungti į Tautos Fondą 
nariais.

Valdybos narys Bronius Bieliukas 
painformavo, kad jis sausio 31 • 
vasario 1 buvęs Philadelphijoje 
ALBendruomenės studijų savaitga
lyje. Ten Algimantas Gureckas 
skaitė plačią paskaitą apie Amerikos 
laikyseną Lietuvos ir mūsų veiksnių 
atžvilgiu. Trys daktarai - Algirdas 
Budreckis, Richard Krickus ir Elona 
Vaišnienė - kalbėjo apie “Antruosius 
piligrimus - lietuvius Amerikoje“; 
dr. Vytautas Vygantas - “Kas dary
tina tikėjimo persekiojimo paverg
toje Lietuvoje reikalu?“ Visa tai bu
vo sausio 31 d. Vasario 1, po pamal
dų, Br. Bieliukas skaitęs paskaitą - 
“Laisvinimo veiksnių sąrangos ir jų 
susikaupimo siekiant“. Bendruome
nės studijų savaitgaly taip pat da
lyvavo Vliko valdybos narys Algis 
Vedeckas, Tautos Fondo bei ALB 
New Yorko Apyg. pirm. Aleksand
ras Vakselis ir buvęs ilgametis Eltos 
redaktorius ir New Yorko Apyg. 
vald. narys Vincas Rastenis. Vasario 
15 Br. Beliukas kalbėjęs Newarke ir 
Patersome, N.J. apie “Vasario 16 ir 
lietuvių tautos
rezistenciją“.Newarko ir Patersono 
lietuvių kolonijos nedidelės, bet la
bai jautrios Lietuvos laisvinimo rei
kalui.

Vasario 8 Philadelphijoje lankėsi 
Vliko valdybos narys dr. Bronius 
Nemickas, turėjęs ten ilgesnius pa
sikalbėjimus SU vietos tautininkais
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Bendruomenės 
rūpesčiais

Iki Australijos Liet. B -nės Krašto 
Tarybos suvažiavimo beliko vos de
vyni mėnesiai. Pats laikas jau dabar 
apie tai rūpintis ir pakalbėti, juo 
labiau, kad per tą laiką reikia išrinkti 
naują ALB Krašto Tarybą ir pasi
ruošti suvažiavimui.

O Ji 5
Čia ir būtų pati esmė: ką 

išrinksime į naują Tarybą ir kaip 
pačiam suvažiavimui pasiruošime. 
Nors ir kaip iškilmingai apie Krašto 
Tarybos suvažiavimus pakalbame ir 
kiek daug vilčių į juos dedame, vis 
tik kas kartą tie suvažiavimai darosi 
skurdesni ir skystesni. Reikia pri
pažinti, kad jau per daug metų tie 
suvažiavimai įgijo nesulaužomą 
standartą ir šabloną - sveikinimai, 
apyskaitiniai pranešimai, amžinas, 
niekad iš programos neišeinąs 
statuto svarstymas, pagaliau vyk
domųjų organų rinkimai ir užbaiga. 
Tokių suvažiavimų rezultatas - 
nauja Krašto Valdyba ir daugiau 
nieko. O ir naujai Krašto Valdybai 
po tokių suvažiavimų užsikabinimas 
menkas: kai suvažiavimuose nieko 
konstruktyvaus nesvarstoma ir ne
nutariama, tai ir Valdybai tenka 
pradėti darbą praktiškai nuo nieko.

O vis dėl to galima būtų ir net rei
kėtų tikėtis šio to daugiau, negu tik 
suvažiavime (atlikti paprasčiausias 
formalybes, tSrios- praktiškai ir ne
reikalingos, ir neprasmingos. Jau 
daug kartų buvo keliama net ir 
tuose pačiuose suvažiavimuose for
maliuosius dalykus, kaip apyskaitas 
išimti iš suvažiavimo programos, o 
jų vietoje pastatyti konkrečias pro
blemas, jas išsvarstyti ir pasidaryti 
reikiamas išvadas ar nutarimus. 
Vietoj gaišinus laiką suvažiavime 
besiklausant ataskaitinių 
pranešimų, juos reikėtų iš anksto 
paruoštus išsiuntinėti Krašto Tary
bos nariams, kurie, susipažinę, su
važiavime skirtu laiku išdiskutuotų 
ir priimtų.

Tad ką gi suvažiavime 
svarstyti?. Klausimas gal ir ne vie
toje, nes suvažiavimo programą pa
ruošia Krašto Valdyba, ir ji, dvejus 
metus išbuvusi bendruomenės 
prieky, geriausia jaučia visą bend
ruomenės pulsą, ko jai ypatingai 
reikia ir tieš'1 kuriais taškais 
daugiausia sukoncentruoti dėmesį. 
Tarybos nariai irgi nėra kokie paša
liečiai, o renkami pirmiausia tokie, 
kurie sielojasi bendruomenės reika
lais ir norėtų, kad bendruomenės 

Mūsų mielą bendradarbę Aldoną VEŠČIŪNAITĘ, jos broliui dail. 
Albertui VEŠČIūNUI Amerikoje staiga mirus, skausme nuoširdžiai už
jaučiame.

‘ “Mūsų Pastogės“ Redakcija

Mūsų Pastogė Nr. 12,1976.3.29, psL2
f » *. * , r - r . • • * _ . . iTj • e • ' «

s »' 55ji

gyvenimas ir veikla būtų kuo 
sėkmingesnė. Pagaliau rinktieji 
Tarybos nariai ir patys turi prieš 
vykdami į suvažiavimą pagalvoti ir 
atsivežti sumanymų, idėjų, kurios 
dąugeliu atvejų galėtų būti labai 
konstruktyvios. Tam tikslui būna 
pramatytas labai svarbus 
suvažiavimo darbotvarkės punktas - 
klausimai ir sumanymai. Tai, galima 
sakyti, teoretiškai žiūrint pati 
kūrybingiausia suvažiavimo dalis, 
bet kuriai iki šiol būdavo skiriamas 
pats nedėkingiausias laikas, kaip 
tarpas, kol skaičiuojami rinkimo 
balsai, arba prisimenama tasai 
punktas prieš pat suvažiavimo pa
baigą, kada visi jau renkasi 
pieštukus ir velkasi švarkais.

Lygiai nemaža bendruomeninių 
problemų iškeliama metų eigoje pa
čių skaitytojų spaudoje, į kurias 
beveik niekas nereaguoja ne dėl to, 
kad jos nebūtų vertos dėmesio, bet 
paprasčiausia, kad asmeniškai 
niekas nesijaučia kompetetingas jas f 
toliau gvildenti, o tuo tarpu oficialūs 
bendruomenės organai nežinia kodėl 
tyli.

Jau ne nuo šiandie pastebima, kad 
bendruomeninė veikla įstrigusi į sa
votišką stagnaciją: tik statuto para
grafuose telikusios kultūros 
tarybos. 0 tai gaunasi dėl to, kad 
nėra platesnio užsimojimo ar bet 
kokio ilgalaikio bei trumpalaikio 
veiklos plano bei gairių.

Tiesa, gal ne vienas pagalvos, kad 
beprasmiai tie planai, jei paliks tik 
nutarimuose. Tokiu atveju jau būtų 
visai kita kalba, vis tik kitokios vei
klos perspektyvos, kai turima kon
kretūs uždaviniai, negu tikėtis re
zultatų rankoje jokių užsimojimų 
neturint.

Tad ir norėtųsi iš anksto perspėti: 
dėkime visas pastangas, kad busi
masis Krašto Tarybos suvažiavimas 
išbristų iš sausų formalybių, būtų 
kūrybingas ir baigtųsi konkrečiais 
veiklos planais ir programa.

Kviečiame ir kitus pasisakyti šiuo 
reikalu.

(v.k.)

Sovietų atstovas Paryžiuje įteikė 
Prancūzijos užsienių reik, ministe
rijai protestą, kad prancūzų televi
zijoje buvo rodomas filmas pagal A. 
Solženicino veikalą “Viena diena 
Ivano Denisovičiaus gyvenime“ ir 
buvo taip pat transliuotas pasikal
bėjimas su autorium apie padėtį So
vietų Sąjungoje. Pagal protestą so
vietai tai laiko kišimusi į svetimos 
valstybės vidaus reikalus. Prancūzų 
oficialūs sluogsniai į tai atsako, kad 
visai priešingai: toks protestas rei
škiąs kaip tik sovietų kišimąsi į 
Prancūzijos vidaus reikalus.

MALDA IR AUKOMIS
gelbėkime mūsų tautos kilnumą gelbėdami tikėjimą okupuotojeListuvoje

Aukas siųsti
L. K. Religinė Šalpa - Lithuanian Cath. Religious Aid, 64 - 09 56 th. Rd., 
MASPETH, N. Y. 11378, arba
L. K. Religinės Šalpos Rėmėjai - Lithuanian Cath. Religious Aid 
Auxiliary, 6825 So. Talman Ave., CHICAGO, DI. 60629 USA.

Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nariai rėmėjai aukoja metams ne
mažiau kaip 5.00 dol., amžinieji nariai - lOO.oo dol. ir mecenatai -1000.00 
dol. "• ‘

Visiems aukotojams išduodami kvitai, ir jų aukos Amerikoje yra at
leidžiamos nuo federalinių mokesčių.
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Dėmesio!
PASAULIO LIETUVIAMS 
KUNIGAMS

Pasaulio Lietuvių Kunigų Vienybė 
skelbia šiuos 1976 metus Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Metais.

Pop. Pijus XI pasirūpino įsteigti 
nuo svetimųjų arkivyskupijų ar 
vyskupijų nepriklausomą Lietuvos 
bažnytinę provinciją, tai padaryda
mas 1926 m. balandžio 4 d. raštu 
“Lituanorum gente“.

Jungiamės su visais lietuviais ku
nigais pasaulyje paminėti 50 metų 
sukaktį: asmeniškai, susirinkimuo
se, suvažiavimuose studijuojant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios padėtį; 
persekiojimo faktų skleidimu kovo
jant už brolių ir sesių tikėjimo ir re
liginės išraiškos laisvę; atnaujimant 
ir stiprinant . tikinčiųjų lietuvių 
bendruomenes laisvajame 
pasaulyje. aj jį

Pasaulio Lietusių "Kunigų 
Vienybė susirinks iškilmingam po
sėdžiui Tarpt. Eucharistinio Kong
reso metu rugp. 1-8, 1976 m., Phila
delphia, Pa. Rugp. 1-8 dienas skel-

ŽINIA GYDYTOJAMS

Pasaulio lietuvių gyduytojų 
sąjunga (PLGS) ruošiasi išleisti lie
tuvių gydytojų adresų knygutę. 
Lietuviai gydytojai, ypač jaunieji 
medikai, prašomi atsiliepti. PLGS 
jau eilę metų leidžia žurnalą ’’medi
cina”. Rašyti - MEDICINA c/o J. 
Dargis, 10326 Kipling St., 
Westchester, DI. 60153. <•

Vliko...
Atkelta iš psl. 1

Tarybos narys Kęstutis Miklas va
sario 15 kalbėjo Bostone, Mass., apie 
“Helsinkio konferenciją ir dabartį“, 
o vasario 29 - Stamford, Conn. 
Vasario 16 minėjime apie “Dabartį 
ir ateitį“.

Tarybos posėdyje išklausytas dr. 
Br. Nemicko referatas 
“HELSINKIO konferencijos 
susitarimų politiniai aspektai“.

Jurgis Valaitis perskaitė 3-jų ko
misijos -Valaičio, Vaitekūno ir 
Bieliuko surinktus pasiūlymus dėl 
laisvinimo organizacijos sąrangos, į- 
teikdamas posėdžio dalyviams Vai
tiekūno ir savo referatus ir Politikos 
ir Teisių komisijos išvadas iš Vliko 
grupių centrų pasisakymų. Kai ta
rybos nariai bus išstudijavę visus 
pasiūlymus, Taryba visa tai 
svarstys vėlesniuose posėdžiuose. 
Posėdžio dalyviams taip pat per
duoti nuorašai: V. Vaitiekūno skai
tyto specialaus pranešimo tarybai. 
Lietuvių Krikščionių Darbininkų 
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biame Maldos Savaite už Lietuvos 
Bažnyčią. Kviečiame lietuvius 
pasaulyje jungtis su mumis maldoje.

Su malda junkime ir auką. Kon
greso lietuvių programa kainuos 
apie $ 75,000. Prašau neatidėliojant 
padaryti rinkliavas bažnyčioje ir 
pasiųsti: Lithuanian Committee for 
the Eucharistic Congress, 1913 Wa
llace St., Philadelphia, Pa. 19130. 
Kongrese dalyvaus visos tautos, tik . 
ne Lietuva. Mes ją atstovausime. 
Visi į darbą.

Prel. Jonas Balkūnas
Pasaulio Liet. Kun. Vienybės 

Pirmininkas

PASAULYJE
Kinijoje norima įvesti naują rašybą, 
kuri pakeistų iki šiol galiojusią, labai 
nepatogią ir nepaprastai sudėtingą. 
Naujoji rašyba bus fonetinė, būtent, 
kiekvienam‘kalbiniam 'garsui'-atitik
tų atskira raidė. :

.. ,

Per Nemuną tie Jurbarku stato
mas tiltas, kuris jungs Suvalkiją su 
Žemaitija ir nereikės važiuoti užuo
lanka per Kauną. Tiltas gelžbetoni
nis dvylikos atramų ir bus ilgiausias 
Lietuvoje

♦♦♦

Iš privačių šaltinių patirta, kad 
vasario 16 d. netoli Rygos 
(Latvijoje) traukinių nelaimėje žuvo 
apie 200 žmonių. Nors apie nelaimę 
sovietinė spauda neskelbia, bet 
buvo reiškiamos užuojautos žuvusių 
artimiesiems.

Sąjungos vardu, ir Algimanto Gu- 
recko PLB seime skaitytos paskai
tos “Laisvinimo veiksnių koordina
cija“.

Taryba patvirtino Kontrolės ko
misijos 1975 m. sąmatos vykdymą ir 
paskelbė, kad Vliko valdyba 1975 m. 
išleido: bendriesiems reikalams (pa
talpų nuomai, raštinęs išlaidoms, 
tarnautojams) 16,714 dol., 
leidiniams (įvairiomis kalbomis 
Eltos biuleteniams, knygoms, press 
release) 16058 dol., radio translia
cijoms į Lietuvą 7,163 dol., Bražins
kų bylai 5,234 dol, kitiems reikalams 
3,396 dol. Iš viso - apie 48,564 dol. 
Šiems metams reikalingos daug di
desnės lėšos. i.J

Taryba pavedė Stasiui Lūšiui 
sudaryti Bostono Politikos ir Teisių 
komisiją ir jos sąstatą pristatyti ta
rybai tvirtinti. Taryba išrinko 
Tautos Fondo reikalams komisijon 
A.Vedecką, J. Valaitį, J. Pažemėną 
ir B. Bieliuką; Kontrolės komisijon - 
V. Vaitiekūną, L. Virbicką ir dr. A. 
Skėrį. Posėdžiui pirmininkavo J. 
Pažemėnas, Vienybės Sąjūdžio ats
tovas, sekretoriavo A. Sperauskas, 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio atstovas.

(ELTA)
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DAR VIENAS NEIŠBANDYTAS KELIAS
JAUNIMO STOVYKLOS, KAIP LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PRIEMONĖ

Norėdami įprasminti, pateisinti 
savo egzistenciją emigracijoje, pasi
statėme eilę svarbių tautinių tikslų, 
šventai pasirįžę jų siekti. Iš tiesų, 
bent pirmaisiais metais šio ryžto ir 
entuziazmo mums nestigo. Niekas 
negalėtų mūsų kaltinti, kad mes 
nieko ar mažai padarėme.

Bet žiūrėdami į praeitį iš laiko 
perspektyvos dabar vis aiškiau pas
tebime, kad tautiniai tikslai, kaip jie 
svarbūs bebūtų, ne visi yra vienodos 
vertės. Nemažiau svarbu ir tų tikslų 
siekimo tvarka. Visi jie yra glaudžiai 
vienas su kitu surišti, vienas kitą 
papildo, todėl jų siekimas bei vyk
dymas turi vykti pagal tam tikrą ei- 
lę.Reikia skirti kurie jų yra pirmos, 
o kurie tik antraeilės reikšmės.

Pįrmasis mūsų rūpestis buvo 
sukurti savo tautinius centrus- lie
tuvių namus, kame niekeno nevar
žomas galėtų vystytis mūsų tautinis 
ir kultūrinis gyvenimas. Tuos cen
trus jau beveik visos didesnės kolo
nijos turi. Bet. jų statyba ir 
asmeninis įsikūrimas užsitęsė per
ilgai, atitraukdami mūsų dėmesį 
nuo daug svarbesnio tikslo - lietu
vybės išlaikymo priaugančioje 
kartoje.Laikas nelaukia. Jis 
nesulaikomai teka lyg upės srovė, 
versdamas jos vagoj pasitaikusias 
užtvankas ir nusinešdamas visa, kas 
šion srovėn patenka. Nepajutom, 
kaip mūsų vaikai iš kūdikių tapo 
jaunuoliais ir aplinkos veikiami 
sparčiai ėmė nutausti. Būtų 
nesąžininga vien tėvus dėl to bea- 
todairiniai pasmerkti. Visi buvome 
emigrantai - naujokai ir nesusivo
kėme, kad per tokį, palyginti, 
trumpą laikotarpį tiek daug galėtu
me prarasti, i .

Su vaikais namie kalbėjome gim
tąją kalba, kiekvienas pagal savąjį 
supratimą stengėmės jiems įžiebti 
lietuvybės kibirkštį, leidom juos į 
savaitgalio mokyklas, siuntėme juos 
įsijungti į lietuviškus jaunimo sam
būrius ir tikėjomės, kad to pilnai už
tenka lietuvybei išlaikyti. Su įsavait- 
galio mokyklos užbaigimu baigiasi 
jaunimo ir tautinis auklėjimas.

Tačiau dabar visi matome, kad 
aukščiau minėto tautinio auklėjimo, 
tiksliau tariant, tautinio sąmonimo 
priemonės nebuvo ir nėra pilnos ir 
pakankamos. Faktinai jaunimas 
išėjęs iš savaitgalio mokyklos yra 
paliekamas Dievo valiai, kai šio am
žiaus jaunuoliai labiausiai imlūs į- 
vairiaušiom įtakoms, taigi, ir tauti
niam sąmoniningimui. Tačiau šios 
progos pakankamai neišnaudojome.

Šio tikslo siekiant Amerikos lie
tuviai plačiai praktikuoja jaunimo 
stovyklas. Ir atrodo, kad jos duoda 
gerus vaisius. Ar neatėjo laikas ir 
mums panaudoti šią gal paskutinę 
priemonę lietuvybei išlaikyti, ar ri
zikuosime ir toliau didesnę savo 
prieauglio dalį nurašyti.

Iškeldamas šią mintį, patiekiu ke
letą samprotavimų ir konkrečių 
pasiūlymų, kaip mintis diskusijoms, 
jei kas tuo klausimu susidomėtų.

Stovyklą reikėtų organizuoti 
vasaros atostogų metu, dviejų sa
vaičių laikotarpiui. Trumpesniam 
laikui - nespėjama įsitraukti į darbą. 
Stovyklavimas ilgiau negu dvi sa
vaites gali virsti nuboduliu. Stovy
klautojų amžius 16-25 m. Vadovais 
turėtų būti patys stovyklautojai, 
bendruomenės vadovybės parinkti 
vyresnio amžiaus, visuomeninėje 
veikloj besireiškią jaunuoliai'. Turi
me gana daug pedagoginius mokslus 
baigusių aktyvių jaunų lietuvių, 
kurie turi patirties prie jaunimo 
nuotaikų prisitaikinti ir prie jų pri
eiti.

Jaunuoliai bręsdami laisvomis 
asmenybėmis, nevisąda noriai prii-

Rašo B. Straukas

ma iš' pašalies primetamus 
principus. Todėl bet kuria linkme 
juos pakreipti, reikia didelio atsar
gumo ir takto. Tik laimėjus jaunuo
lio laisvą apsisprendimą būti lietu
viu, galima bandyti tolimesnę jam į- 
taką.

Stovykla nėra mokymo instituci
ja, jos programą turėtų sudaryti 
pasikalbėjimai, diskusijos, referatai. 
Turėtų būti pravedami ir pramogi
niai pobūviai su pačių stovyklautojų, 
ir vadovų sukurta programa, šalia 
oficialiosios programos. Principiniai 
nusistatyti, kad stovyklautojai 
viešai kalba tik lietuviškai 
(nesikišant į asmeniškus pasikalbė
jimus). Todėl ir į stovyklas turėtų 
būti priimami jaunuoliai , moką lie
tuviškai susikalbėti. Priimti lietuvių 
kalbos nemokančius, nebūtų 
prasmės. Jie įneštų tik disonanso ir 
verstų kitus naudoti anglų kalbą.

Vasario 20 d. liberalų partijos federalinio parlamento narys Mr. Barry 
Simon Moe mieste atidarė McMillan elektoratui savo būstinę. Į atidary
mą pakvietė visus, prisidėjusius jį išrenkant. Nuotraukoje iš kairės kuro 
ir energijos ministeris Jim Balfour, Liet. B-nės Latrobe Valley seniūnė 
Veronika Koženiauskienė ir fed. parlamento narys Barry Simon. Panaši 
nuotrauka su aprašymu paskelbta ir “Latrobe Valley Express“ 
laikraštyje.

DIENORAŠTIS

PUNTUKO STOVYKLOJE
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Šiandien pirmą kartą girdėjome 
brolio Boriso rankose verkiantį 
akordeoną. Kai jam buvo liūdna, 
mums smagu. Ir kaip dar smagu, 
visa valgykla pasipuošė tautiniais 
kaspinais ir balionais. Kažkas turi 
linksmo įvykti, bet kas?

***
Paukštytė Linda buvo atvesta už

rištom akim ir pasodinta paukšty
čių, vilkiukų, sesių ir brolių skautų 
tarpe už gražiai dekoruoto stalo. 
Vienuolika žvakučių susmigo į ką tik 
Viktoro iškeptą tortą, ženklindamos 
vienuoliktąjį gimtadienį. Ilgiausių 
metų ir valio Lindai!

Prie vėliavos nuleidimo silpniau
siai pasirodė broliai vyčiai, kai jie 
tris kartus išmetę sesę Lindą aukš
tyn, nedrįso jos pabučiuoti. Tikriau
siai sesė Linda to iš jų laukė ir ne
būtų atsisakiusi, kaip tas paikas vil
kiukas Lauros bučkio.

15 sausio
Trimitas keltis prikėlė stovyklą. 

Danguje nė vieno debesėlio. Šian
dien iškylų diena. Tuoj po pusryčių 
visai dienai išėjo sesės ir broliai į

Stovyklai reikėtų surasti pado
rias, ne ubagiškas patalpas. Stovy
klautojai turėtų prisidėti prie sto
vyklavimo išlaidų, bet didžiąją 
išlaidų dalį turėtų padengti bend
ruomenių vadovybės. Juk tokių sto
vyklų rengimas yra tautinis inves
tavimas. Šiais laikais valstybės pil
nai apmoka jaunimo mokymą, nors 
gerai žino, kad ne visi mokslus 
baigs. Daugelis jų nubirs nieko ne
išmokę ir nepasiekę.

Pagaliau ir mes, siųsdami tik 2-3 
jaunuolius į jaunimo kongresus, iš
leidžiame po kelis tūkstančius dole
rių, be jokios garantijos, kad šie 
jaunuoliai aktyviai įsijungs į mūsų 
tautinį gyvenimą. Todėl ir didesnių 
sumų išlaidos stovykloms, neturėtų 
mūsų gąsdinti. Bendruomenių val
dybos kas metai sukaupia gana im
ponuojančias sumas ir gale metų jas 
išbarsto, lyg Kalėdų seneliai skirda-

Rašo Aleksandras Kelmietis 

iškylą kuprinėm ir šypsenom pasi
dabinę.

***
Išėjo pusdieniui ir vilkiukai į 

iškylą. Greitai du mažieji vilkiukai 
‘ Danius ir Raimondas grįžo į stovyk
lą, tešla ir miltais išsibaltinę, kaip 
malūninkai. Pasirodė, jie kepė duo
ną ir brolis Arvydas juos pavarė nu
siprausti. Arvydas sukūręs ugnelę 
mokino vilkiukus,kaip reikia duonos 
išsikepti, kaip kiaušinį, kaip ugnelę 
susikurti, kaip ją užgesyti. Viską jie 
darė su didžiausiu įdomumu, bet kai 
reikėjo valgyti, jų pačių iškeptos 
duonos ir kiaušinio, atsisakė.

*♦*
Ne be nuotykių buvo ir skautų iš

kyla. Mat, reikėjo patiems pietus 
pasigaminti, valgyti norėjosi, Sesė 
Audrutė, ištraukusi karštą duoną iš 

> žarijų, padavė Robertui tiesiog į 
rankas, bet šis nudegęs
pirštus, sviedė duoną į upę, kad 
atšaltų. Ištraukus iš vandens, rei
kėjo šlapią valgyti.

Gi paukštytės, vadovaujant sesei 
Gintai, pastatė stovyklos modelį, 

mi dovanas kam reikia ir kam nerei- 
kia.Turint aiškų tikslą šios sumos 
galėtų būti naudingiau išleidžiamos. 
Jaunosios kartos išlaikymas lietuvių 
tautai, yra pats svarbiausias ir gy
vybingiausias mūsų tikslas ir šio 
tikslo turime siekti nesigailėdami 
nei darbo nei lėšų.

Imtis dalinių priemonių būtų tas 
pats, ką tiesti namui pamatus, 
žinant, kad niekuomet jam nebus 
uždėtas stogas ir niekas jame negy
vens. Lietuvybės išlaikymas nėra 
vien tėvų, bet mūsų visų rūpestis. 
Priešingu atveju, visa mūsų veikla, 
mūsų tautinių tvirtovių - lietuvių 
namų statymas, neturint kam jų 
perduoti, būtų tuščias jau 
nykstančios dabartinės kartos 
energijos ir lėšų išmetimas.

Kodėl, neturint kitokių 
priemonių, nepabandyti šios pasta
rosios, užuot beviltiškai į visą ranka 
pamojus.

“Kai apskritai netenkama vilties, 
tai nebegali teikti prasmės nei ko
vai, o kas pasitraukia iš kovos, ją ti
krai pralaimi“. “Kokios galimybės 
bebūtų, kova už tai, kas brangu ir 
vertinga, niekad nėra beviltiška ir 
beprasmiška. Pats kovojimas jau 
yra savyje laimėjimas. Todėl tikra 
viltis niekuomet nenuvilia“. “Galima 
prarasti valstybės nepriklausomybę 
ir ją vėl atkurti. Bet mirusios tautos 
niekas neprikels. Ji miršta visam 
laikui“ (Dr. J. Girnius “Tauta ir tau
tinė ištikimybė“).

Šių metų gale rengiamės Lietu
vių Dienom Melbourne. Čia sugūžės 
gražus būrys mūsų jaunimo: šokėjų, 
sportininkų ir kt. Dar turime 
pakankamai laiko ir ar negalėtume 
pabandyti tokią stovyklą suorgani
zuoti. Ne tiek svarbu, kas ją praves
tų, bet parodyti iniciatyvos šiuo rei
kalu turėtų imtis Krašto Valdyba. 
Nesant impulso iš viršaus, maža vil
ties susilaukti jo iš padalinių.

Melbourne lietuvių bendruomenė 
šiuo metu yra viena iš veikliausių ir 
vieningiausių, tutinti gražų 
atžalyną, todėl visai pagrįstai galė
tumėm tikėtis, kad tokią stovyklą 
suorganizuoti Melbourne nebūtų 
jokios problemos.

kuris gražiai reprezentuoja jų suge
bėjimą ir talentą. Padarė Vilniaus 
verbas iš eukaliptų gyliukų, kurias 
žada pardavinėti Kaziuko mugėje. 
Tai labai įdomus išradimas papuošti 
savo kambarius.

16 sausio
Laikas ir lietus sugadino stovyk

los papuošalus, daug jų reikia 
atnaujinti, kad atvykę tėveliai ir lie
tuviškoji visuomenė galėtų 
pasidžiaugti savo jaunimo 
sugebėjimu ir darbštumu. Visi tu
rėjo apie savo palapines susitvar
kyti. Linksma buvo žiūrėti, kaip iš 
samanėlių, akmenėlių, smėlio ir kit. 
mūsų skautukai margino tautines 
emblemas, rašė lietuviškus vardus, 
piešė valstybinius ženklus, ir kartu 
buvo liūdna pagalvojus, kaip mažai 
lietuviškoji visuomenė besirūpina 
tuo visu. Kas ateis ir pamatys, kas 
pasidžiaugs ir pagirs? Šiandien 
mums Lietuva yra jaunimas už kurį 
reikia kovoti, o ne seni prisiminimai, 
ar plepalai, apie kuriuos tiek daug 
kalbama.

Nukelta į psl. 4
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KALBA AMERIKA!
Rašo‘M.P.‘bendradarbis ROMAS SAKALAS

Lietuvos Bažnyčios Kronika ir
žmonijos alkis

Eucharistija ir žmonijos alkis - tai 
artėjančio 41-i*riojo Tarptautinio eu
charistinio kongreso tema. Rugp. 
1-8 d.d., Filadelfijoje, Amerikos ry
tuose, ruošiamas pasaulinis katalikų 
maldininkų suvažiavimas 
greičiausiai sutrauks daugiau nei 
milijoną tikinčiųjų.

Pirmasis Tarptautinis 
eucharistinis kongresas buvo sur- 
ruoštas 1874 m. Avignone, Prancū
zijoje. Pereitasis įvyko Melbourne 
1973 m. JAV-bėse Kongresas vyks
ta jau antrą kartą; pirmas buvo 1926 
m. Čikagoje.

Organizuojasi ir Lietuviai

Lietuvių organizuotu dalyvavimu 
rūpinasi specialus komitetas, 
kuriam vadovauja Amerikos lietu
vių katalikų tarnybos . vedėjas kun. 
Kazimieras Pugevičius iš 
Baltimorės. Jam talkina būrys Fila
delfijos lietuvių: V. Volertas, A. 
Juzaitis, R. Viesulas, A. Zerr, kun. 
Sakalauskas, ir kiti. Finansų 
telkimu rūpinasi prel. J. Balkūnas, 
lietuvių kunigų vienybės pirm. 
Šiomis dienomis Vašingtone orga
nizuojasi pakomisė informacijos rei
kalams, kuriai vadovauja K. čižiū- 
nas, pereitojo Jaunimo Kongreso 
informacijos tarnybos bendradarbis. 
Lietuvių komitetą globoja vysk. 
Vincentas Brizgys iš Čikagos.

Lietuviai organizuotai dalyvavo ir 
pirmykščiuose ^kongresuose (pavz. 
Rio de Janeire, Miunchene, Melb
ourne), tad manoma, kad ir šiame jų 
nemaža atsilankys. Šį kartą jų ak
tyvus dalyvavimas gali būti ypačiai 
reikšmingas, netgi būtinas. Kodėl? 
Atsakyti galima vienu žodžiu - 
KRONIKA.

LIETUVOS TIKINČIŲJŲ 
ŠAUKSMAS

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika pradėjo eiti 1972 m. prad
žioje. Per ketverius pastaruosius 
metus Vakarus pasiekė jau 20 Kro
nikos laidų. Tačiau, nors ten 
skelbiama informacija giliai supurtė 
išeivijos lietuvius, pasaulio katali
kybės centruose* ypačiai Vatikane, 
susilaukta menko atgarsio. Tiesa, 
Kronika kartas nuo karto aprašoma 
Amerikos katalikų spaudoje. Štai 
išsamus straipsnis apie ištremtąjį 
Vilniaus vyskupą J. Steponavičių, 
atspausdintas “National Catholic 
Review“ savaitraštyje (vas. 29 d. 
laidoje). Straipsnio autorius, kun. K. 
Pugevičius gerai panaudoja 
Kronikose sutelktą medžiagą.

Tačiau dėmesys kreiptinas ir į tą 
faktą, kad jei ne kun. Pugevičiaus 
pastangos, straipsnis greičiausiai 
būtų likęs neparašytas ir nepas
kelbtas aname savaitraštyje. 
Skaudu, bet reikia konstatuoti, jog 
amerikiečiai katalikai nesiima inici
atyvos Kroniką popdliarinti. Kodėl? 
Juk Kronikos anglų kalba vertimai 
juos pasiekia! Kai kas aiškina,' jog 
tai atspindi bendrą šio krašto kata
likų nesiorientavimą toli nuo savo 
pastogės kenčiančių tikinčiųjų pa
dėtimi.

Kita vertus, teko girdėti, jog tie 
lietuviai, kurie pirmieji gauna nau
jąsias “Kronikos“ laidas nesiskubina 
jų pristatyti vertėjams. Skundžia
masi^ jog suvėluota informacija 
trukdo Kronikos skleidimui vietinių 
gyventojų tarpe. Kodėl taip yra, ne
aišku.

.... IR VATIKANO TYLA

Paskatos skleisti žinias apie nio- 
kiojamus Lietuvos katalikus nesu
laukiama ir iš Vatikano . Anaiptol! 
Neseniai New Yorke Simas Kudirka 
skundėsi, jog Vatikanan nusiuntęs 
laišką Lietuvos tikinčiųjų reikalu 
su dviem tūkstančiais parašų, tačiau 
atsakymo negavęs. Vatikano tyla 
Amerikos lietuviuose kelia šiokio 
tokio nerimo
KRONIKA IR KONGRESAS

Tokios padėties akivaizdoje lietu
vių dalyvavimas šiame 41-mame

JAV LIETUVIŲ GYVENIME

FORDO LAIŠKAS LIETUVIAMS
JAV prezidentas Geraldas Fordas 

vasario 26 d. nusiuntė sveikinimo 
laišką “lietuvių kilmės 
amerikiečiams“, Amerikos dviejų 
šimtų metų sukakties proga. Laiške 
jis gina Helsinkio deklaraciją, 
aiškindamas, jog tai buvo reikalinga 
“mažinti įtampas ir atidaryti komu
nikacijos kelius“ tarp rytų ir vaka
rų. Toliau prezidentas užtikrina, jog 
Europos saugumo konferencija ne
pakeitė oficialaus JAV nusistatymo 
nepripažinti Pabaltijo valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą.
—1 iF'fj ■■

Puntuko ...
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Egzaminų diena. Kiekvienam yra 
sunku su Lietuvos istorija, su ideo
logija, su lietuvių kalba, bet yra 
pastangos, tuos sunkumus nugalėti, 
yra noras išmokti. Kai to noro pri
truks, tada sakysime baigta su mūsų 
skautais ir visa lietuviška veikla. 
Tuo tarpu mūsų skautai dar. tvirtai 
nori egzaminus laikyti ir žinoti apie 
Lietuvą ir lietuvius.

♦**
Rūstus buvo Kangaroo Court. Tai 

jau tradicija, nežinau kada ji 
prasidėjo ir kas ją pradėjo, jau an
troje stovykloje matau tą teismą. 
Skautams tai labai. patinka, proga 
gerai pasijuokti. Kiekvienas gali 
būti apkaltintas ir nubaustas, bet čia 
gali būti ir tam tikrų pavojų išeiti, 
kaip sakoma, į lankas. Mes 
Lietuvoje turėjome nerašytą įstaty
mą padaryti paskutinę naktį kokią 
nors ‘štuką* stovykloje. Tą naktį 
turėjo būti sustiprinta sargyba. 
Dabar tos visos išdaigos atliekamos 
Cangaroo Court, visiems dalyvau
jant ir visiems šposaujant. Ir šį kar
tą Kangaroo teismas buvo rūstus, 
net patį stovyklos viršininką išmau
dė po dušu.

*♦*

Šios dienos programa buvo vyk
doma iš antro galo, viskas sukeista, 
kad stovyklautojai turėtų daugiau 
‘fun‘. Nežinau kiek to fun išgyveno 
kiti, man tai nieko juokingo nebuvo, 
net ir tada, kai viršininkas su adju
tante atbuli vaikščiojo stovyklos 
aikštėje. Žinoma, čia nieko ir žalingo 
nebuvo. Ateityje reikėtų pagalvoti, 
ar verta tokią naujovę įnešti į pro
gramą.

♦♦♦
Retas atsitikimas laužų istorijoje, 

kai tuo pačiu metu ir prie to paties

Tarptautiniame eucharistiniame 
kongrese gali būti ypač prasmingas.

Kongreso proga numatoma išlei
sti prof. V.Vardžio knygą anglų kal
ba apie tikėjimo padėtį Lietuvoje. 
Lietuvių komitetas Filadelfijoje 
dabar planuoja ir kitus būdus orga
nizuotą lietuvių dalyvavimą paver- 

+ sti prasmingu uždaviniu. ~
Kiekvienai Kongreso dienai, o jų 

bus aštuonios, numatyta susitelkti 
ties įvairiais žmonijos alkio aspek
tais: alkio Dievui, duonai, laisvei, 
Šv. Dvasiai, teisybei, susipratimui, 
taikai ir Kristui. Jeigu pavyks lie
tuviams sužadinti pasaulio katalikų 
alkį Kronikai, pastangos bus vertin
gos.

Panašaus turinio laišką Fordas 
keliom dienom anksčiau pasiuntė 
Amerikos estams, drauge 
sutikdamas būti pasaulinės estų 
šventės ESTO 76 garbės 
pirmininku.

BALTIEJI RŪMAI SUKVIEČIA 
TAUTYBIŲ ATSTOVUS

Apie 120 įvairių tautybių ameri
kiečių kovo 9 d. lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose, kur vyko pranešimai ir 
diskusijos tautinių mažumų aktua
liomis temomis. Lietuvius atstovavo 
Aušra Zerr - J A VLB Krašto Valdy-

A. Jakšto piešinys

laužo, programoje pasirodo trys 
generacijos: senelis, sūnus ir vai
kaitis, visi trys Mauragiai. Mūsų 
laužų programose visada pasirodė 
dvi sesės - Audrutė ir Audronė, 
kartais trečioji Rita, jos mums pas
kaito tetos Marijos ir dėdžio Luige 
laiškus. Tuose laiškuose išgirstame 
daug įvairių patarimų įsimylėju
siems. Kiek iš to turi naudos įsimy
lėjusieji sunku pasakyti, bet kad tos 
sesės berašydamos ir beskaityda- 
mos tuos laiškus gerai pramoko lie- 
vių kalbos, tai čia ir tikra nauda.

♦♦♦

17 sausio
Šiandien Puntuko stovykloj 

patekėjo saulutė nuostabiai graži, 
broliams ir sesėms skautams dar 
saldžiai tebemiegant ir vakarykščio 
laužo ugnelei dar tebesmilkstant 
storų nuodėgulių ir minkštų pelenų 
patale. Šiandien paskutinioji 
stovyklos diena, ką padarysi, kad 

bos narė, dr. Kazys Bobelis - Amėri- 
kos Lietuvių Tarybos Pirmininkas ir 
kiti. Taipgi dalyvavo Pabaltiečių 
komiteto Vašingtone reikalų 
vedėjas Edvardas Šumanas.

Svečiai trumpam matėsi ir su 
prezidentu Fordu. Po pietų išsame
snį pranešimą padarė Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Europos rei
kalams, Arthur Hartman.

Anot vieno dalyvio, susirinkimas 
Baltuosiuose Rūmuose suruoštas 
ryšium su prez. Fordo kampanija 
būti Amerikos prezidentu ateinantį 
rudenį.

ZAPARACKAS KANDIDATUOJA

Algis Zaparackas kovo 1 d. pas
kelbė kandidatuosiąs į JAV Atstovų 
Rūmus. Respublikonų partija (jis 
yra partijos Michigan© valstijos • 
skyriaus 1 ketvirtasis 
viceprezidentas), jam pasiūlė kandi
datuoti 18-tame rajone, Detroto 
kaimynystėje. Jei bus išrinktas 
ateinantį rudenį, A. Zaparackas bus 
pirmas lietuvis, Amerikos Kongreso 
narys. Australijos lietuviams jis la
biausiai pažįstamas kaip 1966 
m.įvykusio IPLJ Kongreso pirm. 
Pastaraisiais metais jis gyvai reiš
kiasi Detroito lietuvių veikloje.

NOVELĖS KONKURSAS

“Dirva“ Amerikoje skelbia vėl 
kasmetinį novelės konkursą. 
Premija - 600 dolerių. Mecenatas - 
Simas Kašelionis. Autoriams nei 
novelės turinys, nei dydis neapribo
jama. Konkursui rankraščiai 
paruoštini mašinėle pasirašant sla
pyvardžiu ir -pridėjus uždarytą 
voką, ant kurio užrašoma slapyvar-’ 
dis, o viduje autoriaus vardas ir ad
resas, ir viską prisiųsti iki birželio 
15 d. adresu: “Dirva“, Novelės 
Konkursas, P.O. Box 03206, Cleve
land, OHIO 44103, U.S.A.

tas laikas taip greitai bėga. Liūdna, 
kai reikia skirtis su savo mielais 
draugais, su medeliais ir takais, ku
riais tiek daug vaikštinėjomė:

**»
Nors ir paskutinioji stovyklos 

diena, bet darbai nesustoja: dar te
besitęsia egzaminai. Ak, tie egza
minai, geriau, kad jų nebūtų, ne 
vienas taip pagalvoja. Ant lentos jau 
paskelbti konkursiniai taškai, pir 
mąją vietą laimėjo paukštytės, 
antrąją - sesės skautės. Kaip čia taip 
atsitiko, kad abi pirmąsias vietas 
nunešė mergaitės? Tikriausiai sesės 
Gintos nuopelnas, arba, jei norite, 
kaltė.

♦4*
Maudomės šiandien prieš pietus, 

nes po pietų turėsime daug darbo, 
tėvai atvažiuos, o gal ir kitų svečių 
sulauksime. Visas popietis iškilmėm 
pašvęstas. Maudytis visi skautai 
mėgsta, tartum būtų ančių giminės. 
Nuostabu, kad jie visi moka gerai 
plaukti, ir mažiausi vilkiukai; ir tie, 
geriau plaukia už mane.

Po pietų pradėjo rodytis tėvai, 
bet lauktų svečių nebuvo. Jiems, 
matyt, neįdomus mūsų jaunimas, ar 
gali būti jie įdomūs mūsų jaunimui? 
Tegul jie. galvoja ir tegul nekaltina 
jaunimo dėl nutautėjimo. Tautinis 
jaunimas yra reikalingas tautinės 
aplinkos, tautinio užnugario, 
tautiniai socialinio bendravimo, jūsų 
visų, kurie esate lietuviai. Kai to 
nėra, negali būti ir tautinio jaunimo.

*♦*
Vėliavos nuleidimo ir stovyklos 

uždarymo apeigos buvo sujungtos 
su medelio pasodinimo ir Puntuko 
akmens atidarymo iškilmėmis. Vė
liavų aikštėje, dešiniajame kampe, 
išsirikiavo stovyklos skautai prie 
medeliui iškastos duobės. Stovyklos 
viršininkui vadovaujant, visų 
vienetų atstovai pasodino eglutę, tą
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KONGRESINIAI NUOTYKIAI
Pasakoja: E.Castropavičius, R. Peronauskas, Kreiva Strėlė

(Tęsiny* ii pr.

GYVENIMAS ARGENTINOS 
KONGRESINĖJE STOVYKLOJ.

Jaunimas susirenka iš 
Argentinos, Uragvajaus, Brazilijos, 
Kolumbijos, Venecuelos, Amerikos, 
Kanados, Vak. Vokietijos, Austra
lijos. Viso labo keli šimtai žmonių. 
Simas Kudirka turėjo atvykti kaip 
oficialus svečias, bet nežinia kodėl 
nepasirodė. Stovyklautojų tarpe su
sidarė gera nuotaika. Iš pradžių kal
bų skirtumas problemos nesudarė, 
bet po kelių dienų vis tik pradėjom 
tą skirtumą jausti, nes sunku susi
kalbėti su tais, kurie nekalba nei 
lietuviškai, nei angliškai. O mes gi 
nemokam nei ispaniškai, nei portu
gališkai. Tai ir pradedam bendrauti 
su amerikiečiais ir kanadiečiais, nes

M. P. Nr.)
visi vienas kitą lengvai suprantam ir 
esam maloniai nustebinti girdėdami 
svetimus akcentus. Tiesiog įdomu!

Pagaliau prasideda problemos ir 
nesklandumai. Pasigendam tualeti
nio popieriaus. Pasirodo, toks 
popieris laikomas liuksusu Pietų 
Amerikoje. Net ir Argentinos 
“pezos“ šiuo atveju atliko dvigubą 
paskirtį.Iš viso sanitarinė sistema 
stovykloje buvo toli gražu nepavyz- 
dinga. Maistas irgi buvo nepavydė
tinas. Patikimiausias valgis buvo 
duona ir Coca-Cola. Vienos vakarie
nės metu penkiems stambiems Aus
tralijos vyrams buvo paservuota 
penki griežinėliai salami su duona ir 
Coca-Cola.Pasiskundus vadovybei 
mums buvo paaiškinta, kad kitiems 
tokios porcijos buvo net perdaug, o

Capitol teatre Sydnejuje pradėjo savo spektaklius Sibiro kazokų 
šokėjų grupė iš Sov. Rusijos. Replikuodami į tai Sydnejaus ukrainiečiai 
surengė demonstraciją parodydami realią Sibiro tikrovę, kur gyvenimas 
vyksta koncentracijos stovyklose su šimtais tūkstančių politinių kalinių. 
Nuotraukoje gyvasis paveikslas su šešiom kalinėm už spygliuotų vielų ir 
KGB sargybinis. “S. M. HERALD“ kovo 23 d. paskelbęs šią nuotrauką

Prie lietuviškų Kūčių stalo Jaunimo kongreso stovykloje Argentinoje. 
Nuotraukoje: Birutė Mikužienė iš Adelaidės ir Ignas Vaičiulevičius iš 
Hobarto (Tasm.)

parašė: “Ukrainiečiai atskleidžia kitokią sceną, negu rodo kazokų 
spektaklis“. Prie demonstracijos prisidėjo ir kitos tautybės.

Puntuko ...
J'

Lietuvos miškų gražuolę. Tai sim
bolis šios gražios stovyklos, o kartu 
ir Lietuvos.

Puntuko vardas stovykloje taip 
pasidarė populiarus, kad Sydnejaus 
skautai jo niekados nebeužmirš. 
Reikėjo gražiomis iškilmėmis tą 
gražų vardą įamžinti. Iškilmės pra
sidėjo visiems skautams sulipus ant 
Puntuko akmens ir sustojus ratu ant 
jo nugaros. Svečiai stovėjo kiek to
liau ant gretimų uolų. Stovyklos 
viršininkas A. Mikutavičius tarė 
trumpą žodį ir paprašė «v.s. A. 
Mauragį pravesti iškilmes, pasakyti 
žodį, bei paaiškinti šių iškilmių 
prasmę. Ant didelio akmens (kiek 
mažesnio už savo brolį Lietuvoje) 
plokštumos yra iškaltas žodis - 
PUNTUKAS ir 1976.1.7-17 data. 
Šias raides ir skaičius iškalė skautai 
per laisvalaikius. Iškilmių užbaigai 
sugiedotas Puntuko himnas, kurį 
sukūrė sesė Elenutė Kiverytė jai 
sušukta tris kart ‘Valio4! Graži Pun
tuko legenda, sujungta su Dariaus - 
Girėno žygiu, paliks ilgai mūsų 
atmintyje.

**♦
Stovyklos užbaigimo iškilmės yra 

labai prasmingos ceremonijos, jose 
atrenkami pasižymėję, užsipelnę, 
verti pagyrimų ir dovanų. Skautai 
pakeliami į vyresniškumo ir paty
rimo aukštesnius laipsnius, nauji 
duoda įžodžius ir jiems užrišami 
kaklaraiščiai. Ir šiais metais mes 
turėjome tokių atrinktų nemažai. 
Galima sakyti, kad tai yra derlius, iš 
kurio laukiama naujo derliaus.

Nors oficialioji stovyklos dalis ir 
užsibaigė, bet be laužo skautai iš 
stovyklos negali išvažiuoti. Puntuko 
stovyklos laužai buvo geri ir įdomūs. 
Rimas Milašas pasirodė talentingas 
laužavedys. Mat, jis studijavo 
dramą ir yra gerai susipažinęs su 
modernia teatro kryptimi, kuri va
dinama absurdo teatru. Toji teatra
linė kryptis labai tinka skautams 
prie laužo. Vaidina idiotai, kurie su
kelia daug juoko. Rimas, vyr. 
sesėms padedant, sukūrė sagą, kuri 
kone kiekvienoje laužo programoje 
buvo vaidinama su didžiausiu pasi
sekimu-

Prie laužo buvo skaitomas ir Pun
tuko stovyklos dienoraštis, kuris 
taip pat buvo teigiamas reiškinys ir 
mielai klausomas skautų.

Paskutinis laužas buvo 
įdomiausias, čia buvo visos mūsų te
atralinės jėgos sutelktos, ir gerai 
pasirodė. Tėvai taip pat gyvai pri
sidėjo prie geros nuotaikos 
sukūrimo, programoje dalyvavo ir 
svečiai ukrainiečiai. Gaila, kad 
sutingusį Sydnejaus lietuvių visuo
menė tų laužų nematė.

Pabaiga*

A. Jakšto piešinys

ir iš viso Argentinoje jaučiamas 
maisto trūkumas dėl vykstančios 
revoliucijos.

Kitą dieną išėjome į nedidelį mies
tuką, kuris buvo apie mylią nuo sto
vyklos. Kavinėje gavom puikios 
mėsos, šviežių daržovių, vaisių ir gai 
vinančio vyno už pasakiškai žemą 
kainą. Pasirodo, Argentinoje maisto 
trūkumo nebuvo. (Buenos Aires 
mieste vieną vakarą šešiese užėjom 
į labai gerą restoraną miesto centre 
ir karališkai pavalgėm sumokėdami 
tik po 60 amerikoniškų centų!). O 
stovykloje kalbama apie maisto trū
kumą!

Už keturias ar penkias dienas 
stovykloje mes sumokėjome po 35 
dolerius, maitino kaip koncentraci
jos lagery ir laikė primityviose hi
gieniškose sąlygose. Už tuos pačius 
pinigus Argentinoje privačiai mes 
galėjome gyventi karališkai. Paga
liau daug atstovų ir dalyvių epide
miškai susirgo. Kartą užtikome 
lėkštėse kirmėlėtą mėsą viešai už- 
protestavom, bet vadovybės 
buvome nutildyti. Taip ir išbuvom 
ant duonos ir' Coca-Cola dietos. 
Stovyklos tarnautojai turbūt šaipėsi 
iš mūsų, nes jų šaldytuvuose gero 
maisto netrūko.

Paskutinę dieną stovyklautojams 
buvo paruošta didelė staigmena: 
patiekta geros mėsos, kurios galėjo 
užtekti pašerti visai armijai. Bet iki 
tol mes jau buvome atpratę valgyti 
ir galėjom tik truputį pakramsnoti.

•w -
Sveikiname Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubą “KOVĄ“ su gražiu 

25 - rių metų veiklos jubiliejum!
ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

LIETUVIAI ADELAIDĖS MENO 
FESTIVALYJE.

Kovo 6-28 ęl.d. Adelaidėje vyksta 
Meno Festivalis, kuriame dalyvauja 
žymūs ir garsūs rašytojai, poetai, 
dramaturgai, dainininkai, artistai, 
šokėjai ir menininkai. Kas dieną yra 
rengiami įvairūs koncertai, rečita
liai, spektakliai; visose galerijose 
vyksta meno parodos ir t.t.

Tenka pasidžiaugti, kad ir Ade
laidės lietuviai, nors ir nebūdami 
savo skaičiumi gausūs, dalyvauja 
Festivalio programoje ir gražiai 
atstovauja savo tautą. Lietuvių 
tautinė vėliava iškilmingai plevė
suoja King Wiliam gatvėje. Tauti
niais motyvais paruoštas standartds 
- vėliava puošė įėjimo vartus į uni
versitetą North Tejrace (po 2 die
nų kažkas ją pasisavino). Lietuviai 
dailininkai dalyvauja įvairiose meno 
parodose. Adelaidės Lietuvių 
Muziejus-Archyvas, vadovaujamas

Už tat svečiai kirto iš peties.
Geriausia stovyklos dalis tai buvo 

Kūčios ir Kalėdos. Įsigijom daug 
naujų draugų, tik gaila, kad arčiau 
negalėjom susipažinti su vietiniais 
lietuviais, nes komunikacija buvo 
didelė problema, ir iš tikrųjų nieko 
bendro su jais ir neturėjom išsky
nus tolimą tautinę kilmę. Vis tik 
išsiskyrėm labai draugiškai nusitei
kę.

Stovykla pasibaigė, ir kitą dieną 
pavėluotais autobusais (tipiška 
Pietų Amerikai, kur viskas 
atsilieka) išvažiavom į Buenos 
Aires. Mes labai norėjome pamatyti 
patį miestą. Viskas su labai dideliu 
politiniu atspalviu. Visur matėsi 
daug ginkluotų kareivių. Pravažia
vom pro vieną vietą, kur prieš kele
tą dienų buvo nušauta apie šimtas 
žmonių. Toji vieta buvo tik apie 20 
min. kelio nuo mūsų stovyklos!

Dieną praleidę Buenos Aires mie
ste ir vakare susirinkom į trečiojo 
Pasaulio Liet. Jaunimo Kongreso 
atidarymą. Įdomu pastebėti, kad 
Women's Liberation dar nepasiekė 
lietuviškos visuomenės, nes scenoje 
visi vadovai buvo rimti vvrai išsky
rus vieną moterį iš Brazilijos Živilę 
Juraitytę.

Oficialiai atidarymo daliai pasi
baigus visi išvykom laivu į Monte
video. Išplaukėm vėlai, ir laive pasi
linksminimas truko iki ryto.

(Kitą savaitę: Urugvajus ir Brazi
lija arba “The Great Escape)

p. M. Rudzensko, taip pat yra-įtrau- 
tas į Adelaidės Meno Festivalį. Kaip 
skelbia “Focus“(žr. ‘The 
Advertiser“, 13.3.76, “Exhibitions“ 
skyrių) - A.L. Muziejus - Archyvas 
yra atidarytas visiems lankytojams 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 1 
vai. iki 3 vai. p.p., kuriame yra 
išstatyta gintaro, audinių, medžio 
išdirbinių, paveikslų, pinigų, ženklų 
ir medalių kolekcijos.

Mūsų jauna, graži ir dinamiška 
tautinių šokių grupė “Žilvinas“ taip 
pat dalyvauja Festivalio 
programoje. Kovo 17 d. “Žilvinas“ 
dalyvavo Rymill Parke “Adelaide 
Folkloric Society's“ surengtame 
koncerte, šauniai pasirodydamas ir 
iškeldamas mūsų tautinių šokių 
grožį. Sekantis “Žilvino“ pasirody
mas įvyko kovo 26 d. 8 vai. vak. 
Royalty Teatre, (ALŽ)

***
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PASISAKYMAI
SPAUDA,JOS LAISVĖ
•< . - IR ETIKA

“Mūsų Pastogės“ nr. 10 veda
majame (v.k.) išdėsto lietuviškos 
spaudos sunkumus ypač pabrėžda
mas bendradarbių stoką. Kaip 
straipsnyje rašoma, ir taip yra, kad 
lietuviškos spaudos bendrabarbis ne 
tik nieko negauna, bet dar pats ap
moka rašmenų ir pašto išlaidas ir 
net pats prenumeruojasi laikraštį. 
Kadangi kiekvienas žmogus palieka 
žmogumi, tad ir mūsiškiai bendra
darbiai taip pat yra žmonės ir 
rašydami turi savo motyvus bei tik
slus. Vieni redaktoriaus bičiuliai, 
suprasdami jo padėtį, gelbsti jam, 
kiti, norėdami išreikšti savo minti
jimą viešai, dar kiti, norėdami ką 
nors kitą, ar save pagarsinti ir t.t. 
Nesvarbu, kokiu motyvu asmuo 
rašo laikraštin, bet kadangi jis nėra 
apmokamas ir iš to negyvena, kiek
vienas nori turėti kokį moralinį at
pildą ir toleranciją.

Jei straipsnis nepatinka, mes 
kiekvienas turime teisę parašyti 
savo priešingą nuomonę. Tuo tik 
praturtintume laikraštį. Bet pas 
mus yra kitaip. Gyvename krašte, 
kuriame yra pilna spaudos laisvė. 
Jei kas per spaudą įžeidžia kitą 
asmenį ir jam tuo pakenkia, tokiais 
jau pasirūpina įstatymais nusakyta 
teisė. Šiame krašte gali rašyti savo 
politinius įsitikinimus, kokius turi, 
nebijodamas, kad kraštą valdo 
kitaip įsitikinę žmonės.

Kiekvienas rašantysis žino, kad ir 
be kailio, liksi visiems neįtiksi. Kad 
irtas pats:parašau. ką, -uošvienė 
giria, o švogeris’į kudlas kimba, o 
kiek dar priešų įsigyju! Parašai ko
respondenciją ir žiūrėk - praleidai 
netyčia kieno nors vardą, o ypač 
minėjime dalyvavusio vaikelio, na, 
ir pasipila priekaištai, kad tik ponų 
vaikus aprašau, o jau mus vargše
lius- skriaudžiu. Po tokių pirčių 
pasižadi daugiau nei žodžio nerašyti, 
bet kur tau - praeina kiek laiko, ir 
vėl nebeiškenti.

V.k. rašo, kad naujų bendradarbių 
surasti sunku, bet mano supratimu, 
dalis redaktorių ir daugelis skaity
tojų bendradarbius atbaido taip, kad 
jie jau visam pasitraukia.

Prieš desėtką metų V. Martišius 
parašė straipsnį, kuris neatitiko 
tuolaikinių senosios kartos 
įsitikinimų, ir jo straipsnis nukelia
vo į šiukšlių dėžę. Tada aš parašiau 
straipsnį apie jaunosios kartos 
bendradarbių prieauglį, žinoma, 
minėdamas ir Viktoro pavardę, ir 
tas straipsnis dienos šviesos 
neišvydo. Prieš pat praėjusius fede- 
ralinius rinkimus t'as pats V. Mar
tišius, kuris yra tikriausiai vienin
telis lietuvis, taip aukštai iškilęs 
valstybinėje tarnyboje, parašė 
straipsnį apie buv. ministerį pirmi
ninką Whitlamą ir lietuviškos spau
dos laikymąsi jo atžvilgiu. To 
straipsnio buvo atspausdinta tik 
dalis. Gaila, neteko jo viso perskai
tyti. Toje vietoje, kurią perskaičiau, 
mano nuomonė su Viktoro nuomone 
nesutiko nei vienu tašku. Jis rašė, 
kad jis jokiai partijai nepriklauso, aš 
priklausau liberalų partijai - mes 
ginčijamės iki sušilimo, dėl savo įsi
tikinimų, ir abudu liekame prie savų 
nuomonių, bet jis gerbia ir toleruoja 
manuosius, d aš jo įsitikinimus. Bet 
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po šio jo pasirodymo nutiko kitaip. 
Kažkoks anonimas paskambino jo 
motinai ir iškoliojo. Jis gavo tris 
anoniminius laiškus net su 
gKąsinimais ir pasmerkimais kaip 
lietuvių tautos išdaviko.

Kaip žema! Jei tų su jo nuomone 
nesutinki, kodėl neparašai ir 
nesudirbi jo į skudurėlius grįsdamas 
savais argumentais. Tiesa, vienas 
rašė irgi slapyvardžiu ir net 
nedrįsdamas Martišiaus vadinti 
tikra pavarde, o tik vadindamas jį 
“Canberriškiu“. Ar su tokia spaudos 
etika mes galime prisijaukinti jaunų 
bendradarbių? Per ilgai mes 
išbuvome pavergti ir diktatorių val
domi, ir todėl gal šiandien dar nega
limi suprasti demokratinių laisvių^ o 
norime visada primesti savo 
nuomonę kitam, ir kas jos nepaklau
so jį reikia sutrėkšti. Pažįstų daug, 
kurie gali rašyti ir kadaise rašė, bet 
nutilo ir tyli, ir ne kartą pagalvoji ar 
ne geriau būtų ir man pačiam burną 
užčiaupus. Pilkų Petras.
Gerb. Redaktoriau!

Šių metų Mūsų Pastogės Nr. 7 
(vasario 22 d.) paskelbta Australijos 
Lietuvių Dienų, kurios įvyks metų 
pabaigoje Melbourne, programa. 
Ties ja reikėtų kiek susimąstyti, nes 
yra dalykų, kurie turėtų būti per - 
svarstyti, nes priimant tą programą 
tokią, kaip ji paskelbta, gaunasi 
nepateisinamų sutapimų laiko atž
vilgiu. Teisybė, labai sunku plačios 
apimties programą sutalpinti į šešių 
dienų rėmus, bet vėl gi neįtikina, 
kad programos sustatytojai būtų 
kiek rimčiau prie šio projekto padir
bėję.

Gyvenimas Adelaidėje
K . y T

ALB ADELAIDĖS APYLINKĖS 
.SUSIRINKIMAS

Adelaidės apylinkės valdybos 
šauktas visuotinis susirinkimas įvy
ko 1976 m. kovo 14-tą dieną, Lietu
vių Namuose. Susirinkę išklausė 
apylinkės valdybos pranešimų ir 
kaip visuomet susidūrė su problema 
- naujos apylinkės valdybos išrinki
mu.

Pranešimai trumpi ir trafareti
niai; be įžvalgesnio darbų 
įvertinimo, be bandymo iškelti apy
linkės vargus ir problemas, paliečių 
porą minėjimų, sukauptų ir išleistų 
pinigų sumas, kontrolės komisija 
palaimino kasininko darbą, o 
susirinkusieji n u plojo, 
patvirtindami valdybos veiklą. ■?

Prieš penkioliką metų buvę karšti 
ir pilni diskusijų,, susikryžiavusių 
nuomonių aiškinimų susirinkimai 
priešrinkiminė agitacija, noras 
patekti į “valdžią“ dingo. Jaunimas 
ir tada buvo abuojus, bet kokiems 
susirinkimams, toks liko ir šiandien, 
nors jau suruošti trys kongresai, 
bandant juos įtikinti ir paveikti, kad 
jungtųsi į bendruomenės eiles, kad 
imtųsi darbo iš vis retėjančių 
senimo gretų. j >

Tirpsta ir tautinė sąmonė, taip 
stipriai pasireiškusi pirmomis mūsų 
dienomis Australijoje. Ne tik 
pasenome, neišaugindami 
sąmoningo jaunimo, bet ir mums 
patiems išblėso tautinė savigarba;

Štai gruodžio 26 d.: 4 vai. spdrti- 
ninkų, studentų, jaunimo parengimo 
dalyvių registracija ir jaunimo pie
tūs, o čia pat už valandos meno ir 
tautodailės parodos atidarymas. 
Savaime suprantama, kad per vieną 
valandą jaunimas nepraveš savo 
registracijos ir nepavalgys pietų, 
kai 5 vai. dailės parodos atidarymas 
yra vienas iš labiausiai reprezenta
cinių Lietuvių Dienų parengimų.

Žiūrėkime, kas vyksta gruodžio 
29 d., trečiadienį: 9 vai. ryto sporto 
varžybos, kurios trunka paprastai 
visą dieną; 10 vai. studentų iškyla ir 
čia pat 10 vai. jaunimo sąjungos su
važiavimas. Dauguma mūsų 
jaunimo yra studijuojantis ir spor
tuojantis jaunimas. Tad iš šių trijų 
atvejų gal daugiausia patrauks 
sporto varžybos, nes šiaip ar taip 
sportininkai iš visų yra drausmin
giausia organizacija. Toji dalis jau
nimo, kuris tą dieną neturi sportinių 
žaidynių, tikriausia dėsis prie stu
dentų iškylos, nes tai yra pramoga, 
tai kas liks Jaunimo Sąjungos 
suvažiavime? O čia pat dar tos 
pačios dienos 3 vai. pramatytas 
Čiurlionio koncertas. Įdomu, kas 
jame dalyvaus? Jaunimas išsiskirs- 
tęs, ALB Krašto Taryba 
posėdžiauja ir tikriausia savo posė
džių nepertrauks. O vis dėl to reikė
tų derinti taip, kad Čiurlionio kon
certe galėtų dalyvauti kuo daugiau 
jaunimo, nes Čiurlionis yra labiau
siai reprezentacinė asmenybė, kuo 
mes galim pagrįstai didžiuotis. Ir 
jaunimas pasijustų tvirtesniais lie
tuviais pamatęs Čiurlionio darbus ir 
pasiklausęs jo garsinės kūrybos. 
Atrodo, derinta lyg tyčia taip, kad 
Čiurlionį nuo jaunimo patys 
slėptume.

Gal čia programos sustatytojų 
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pareigos, kova dėl tautos laisvės, 
lietuvybės išlaikymo; ne vienam jau 
skamba šie šūkiai disonansu, nepa- 
siekią surambėjusios širdies gelmių. 
Nebeblizga akyse ašaros, giedant 
tautos giesmę - himną, tik nekant
rumas nervina, kad per dažnai jis 
giedamas, per ilgai užtęsiamas - be
veik nebereikalingas. Gal visa tai 
juodas pesimizmas, bet ir nelinksma 
kai iš virš penkių šimtų tautiečių, 
skaitančių save aktyviais 
Bendruomenės nariais, 
susirinkim'an atvyksta tiktai 70 ir tai 
daugelis pensininkų - nugarkaulis 
lietuviško gyvenimo.

Valdybos veikloje stigo iniciaty
vos kelti bendruomenei taip svarbų 
kultūrinį gyvenimą, kuris buvo pa
liktas organizacijoms, meno viene
tams ir pavieniams asmenims.

Iš kasininko pranešimo paaiškėjo, 
kad valdyba savo kadenciją pradėjo 
su nemaža suma, bet dvejų metų 
tarpe dauguma išlaidų sudarė para
mos įvairioms institucijoms, 
kurioms paramos reikalingumas ga
na abejotinas. Dalis pinigų užšaldy- 

- ta Laisvės Lietuvai Fonde, nepa
liekant jokių aiškesnių ir formalių 
nurodymų, kada ir kaip juos panau
doti. Susirinkimas, nors spaudžia
mas šio užšaldymo nepatvirtino, pa
likdamas sekančios valdybos kom
petencijai jo panaudojimą.

Neskaitant kelių trumpų pastabų, 
neatsirado tautiečių, kurie valdybos 
darbą bent objektyviai ir kritiškai į- 
vertintų. Gal ir tai savotiškas abuo
jumas valdybos veiklos atžvilgiu ar 
baimė, kad kritika, nors ir konst- 
truktyvi, atbaidys kandidatus į se
kančią valdybą?

Po ilgų prašymų ir apeliacijų len
toje liko septyni kandidatai, kurie, 
ar tai neturėdami drąsos, ar dar li
kusio tautinio sąmoningumo 
veikiami, neišbraukė savo pavar
džių. Keisčiausia, kad daugelio iš- 
sibraukusiųjų motyvai beveik tie 
patys: aš jau apsikrovęs darbais, 
dalyvauju ten ir ten ir t.t.

neapsižiūrėjimas, o gal per daug vi
sokių suvažiavimų sukrauta į tą patį 
laiką. Ar negalėtų ir kitos mūsų jau
nimo organizacijos pasekti skautų 
pavyzdžiu: jie dalyvauja pilnai Lie
tuvių Dienose, o pasibaigus L. Die
noms išvažiuoja į savo stovyklas 
užsiimti skautiškais darbais. Pana
šiai galėtų padaryti ir sportininkai 
bei studentai, pasirinkdami savo su
važiavimams ir programoms kitą 
laiką.

Grįžtant prie Lietuvių Dienų pro
gramos aiškiai matosi, kad jaunimas 
išskirtas. O šito neturėtų būti.

J. Vaičius

Naujojon valdybon išrinkti: V. 
Aleksandravičius, V. Baltutis, M. 
Renkė, V. Neverauskas ir K. 
Taparas.

Linkėtina naujajai valdybai išju
dinti apsnūstantį Adelaidės lietuvių 
kultūrinį gyvenimą, įtraukiant jau
nimą ir galutinai išsklaidyti dar vis: 
nors ir blėstančias, nesugyvenimo 
žarijas.

Susirinkimą tvarkingai ir darniai 
pravedė J. Neverauskas, sekreto
riavo V. Marcinkevičius.

u v.Koras

VAIDILOS TEATRE
Vasario 20 d. įvyko metinis 

“VAIDILOS“ teatro susirinkimas. 
Administratorius J. Neverauskas, 
trumpai pranešė apie teatro nuvei
ktus darbus praėjusių metų eigoje.

Federacijos suvažiavimo proga 
Melbourne, “Vaidila“ gastroliavo su 
A. Kairio “Šviesa kuri užsidegė“, 
“Ramovės“ organizuotame partiza
nų minėjime Adelaidėje, buvo 
suvaidintas G. Kemeraitės parašy
tas veikalėlis, teatro aktoriai daly
vavo Katalikių Moterų Draugijos 
metiniame “šiupinyje“ ir Adelaidės 
Apylinkės Valdybos ruoštame 
Tautos Šventės minėjime.

Šių metų 16,vąsario minėjimo 
proga “Vaidila“ skaitė - inscenizavo 
A. Škėmos “Živilės“ trečią veiksmą.

Ateities planuose, numatyta 
pastatyti porą veikalų, kurių lau
kiama iš Amerikos. Juos parūpinti 
yra pažadėję akt. Vit.' Žukauskas ir 
buvęs adelaidiškis L. Karmazinas.

Teatrui pasisekus “sumedžioti“ 
keletą jaunų žmonių būtų bandyta 
statyti sulietuvintą “Brandos 
Atestatą“.

Iždininkas V. Baltutis 
painformavo apie teatro finansinį 
padėtį. Pasirodė, kad didžiausią 
nuostolį davė gastrolės Sydnejuje 
su “Stella Maris“.

Visiems aktoriams vienbalsiai 
pritariant, teatro finansus nutarta 
perkelti į “Talką“.

Rež. J. Venslovavičiui pasitrau
kus iš teatro “Vaidila“ dėkoja už jo 
didelį įnašą bei atliktą darbą ir linki 
sėkmės jo ateities planuose.

Nuoširdžiais plojimais, teatro 
gretosna buvo priimtas naujas na
rys p. N. Volkas, administratoriaus 
pareigose. Tai didelis teatrui laimė
jimas, nes N. Volkas yra ir aktorius 
vaidinęs Canberros scenoje.

Naujam nariui, “Vaidilos“ teatro 
administratoriui, grupė linki sėkmės 
ir glaudaus bendradarbiavimo.

Adelaidės teatras, kaip ir kiti 
kultūriniai vienetai, išskyrus 
tautinių šokių grupę, desperatiškai 
šaukiasi jaunų žmonių.

Daug veikalų reikia atmesti vien 
dėl to, kad nėra aktorių jaunoms ro
lėms.

Tėvai ir visi “Mūsų Pastogės“ 
skaitytojai gal galėtų individualiai 
pakalbinti jaunimą stoti į teatro 
grupę. Profesijonalų nieks nesitiki, 
Teatro paskirtis nėra “nustebinti 
svietą“ savo puikia vaidyba.

Teatro paskirtis pasidarė, kaip 
galint ir kuo ilgiau išlaikyti lietuvių 
bendruomenę krūvoje suburiant 
juos į teatro pastatytus spektaklius.

V. Marcinkonytė
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Namie ir
PLUNKSNOS KLUBE.

Kovo 21 d. Sydnejaus Liet. 
Plunksnos Klubas turėjo neeilinį 
parengimą: buvo surengta Lietuvos 
pašto ženklų paroda su atitinkama 
paskaita. Svečias iš Canberros p. V. 
Biveinis, Lietuvos paštų ženklų 
rinkėjas, išstatė parodai savo gausų 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį ir įdo
miai pakalbėjo. Parodoje išstatyta 
ne vien tik lietuviški pašto ženklai, 
bet ir visi kiti, galioję ir kursavę 
Lietuvos teritorijoje įvairiais laiko
tarpiais įskaitant visas okupacijas.

Pažymėtina, kad pašto ženklų pa
ruošimas parodai buvo pavyzdingai 
geras: pašto ženklai atskiruose la
puose sugrupuoti pagal datas ir is
torinius įvykius su' tiksliais infor
maciniais įrašais lietuviškai ir ang
liškai.

Pašto ženklų entuziastai ir rinkė
jai paroda ypač gyvai domėjosi ir 
privačiuose pokalbiuose pasigedo 
lietuvių filatelistų draugijos tamp
resniam ryšiui ir sėkmingesnei ko
munikacijai.

Baigiant oficialų pašnekesį Dr. V. 
Doniela dėkingumo ženklan prele
gentui p. V. Biveiniui įteikė kaip do
vaną Lietuvos visą vienos laidos 
penkių centų pašto ženklų lakštą 
(100 ženkliukų), kas ypač pradžiu
gino prelegentą ir visi dalyviai gau
siai plojo: Pažymėtina ta proga, kad 
Dr. V. Doniela yra patsai aistringas 
pašto ženklų rinkėjas, bene vienin
telis Australijoje turįs pilniausią 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį su vi-

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas.

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI balandžio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intenci j as x
BENDRĄJĄ - Už visus, kurie ieško 
tiesos;
MISIJŲ - Kad užsimegstų našus 
dialogas tarp mūsų Bažnyčios ir di
džiųjų Azijos tautų religijų.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA* AUKOJU . TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Kiekvienas žmogus pats sau yra 
neišspręsta mįslė. Be to, jis yra ir 
kruopštus ieškotojas. Tas jo 
ieškojimas yra dinamiškas, atseit, 
tęsiasi per visą jo gyvenimą.

Žmogus linkęs vis iš naujo savęs 
klausti - kas aš esu, kokia prasmė 
žmogaus gyvenimui, jo kančiai, mir
čiai? Ką reiškia žmojuje tas nenus
lopinamas, paslaptingas aidas iš 
anapus? Galima tvirtinti, kad šiame 
milžiniškame troškime išsiaiškinti 
bent vieną iš tų pagrindinių 
klausimų slypi Pontijaus Piloto už
klausimas: “Kas yra tiesa?“

“Dievas trokšta, kad visi žmonės 
būtų išganyti ir pasiektų tiesos 
pažinimą“ (lTim.2,4). Jis vienas gali 
duoti žmogui galutinį ir tikrą atsa
kymą visiems žmogui rūpimiems 
klausimams. “Daugel kartų Dievas 
yra kalbėjęs mūsų protėviams per 
pranašus, o galiausiai šiomis dieno
mis jis prabilo į mus 'per Sūnų“ 
(Žyd.1,1)

Tad melskimės, kad visi, kurie 
nuoširdžiai ieško tiesos, surastų Tą, 
kuris save pavadino Tiesa, Keliu ir 
Gyvenimu. 0 žmogus Jį tikrai su
ras, jei ieškos Jo visu savo širdies 
nuolankumu. Mat, tik nuolankie
siems ’ Viešpats atskleidžia savo 
tiesą. Išganytojas juk atėjo į pasaulį, 
kad apsireikštų neturtėliams ir 
sutrintos širdies.■ - """ '

Kun.S. Gaidelis, S. J.

svetur
šokiais filatelistų ypač vertinamais 
priedais.

Pašto ženklų paroda Lietuvių 
Klube truko tą dieną nuo antros iki 
šeštos valandos, ir susidomėjusieji 
visą laiką buvo apgulę išstatytus 
eksponatus žavėdamiesi sumaniu ir 
skoningu ženklų įrėminimu ir jų pa
togiu paruošimu eksponavimui.

Kadangi parengimas buvo ypač 
specifinis, paskaitoje dalyvavo dau
giausia tik tie, kurie anksčiau ir taip 
pat dabar tebesidomi pašto ženklais 
ir jų rinkimu, tad dalyvių buvo ge
roka pusšimtinė.

Adelaidė “Vaidilos“ teatro aktoriai Živilės scenoje. Iš kairės N. 
Skidzevičius, V. Marcinkonytė, J. Venslovavičius, B. Rainys, J. 
Neverauskas. Dekoracijos V. Opulskio. Nuotrauka A. Budrio.

Aušros Tunte
Rašo Ginta Viliūnaitė 
Tunto Korespondentė

Jau geros kelios savaitės prabėgo, 
kai pasikeitė “Aušros“ tunto štabo 
sąstatas. Tos savaitės praėjo besi
tariant, beplanuojant ateinančių 
mėtų programą.'Šia proga norime 
dar kartą labai padėkoti mūsų 
mielam buvusiam tuntininkui s. B. 
Barkui, kuris ilgus metus taip 

. kruopščiai darbavosi lietuviškajam 
skautiškam jaunimui.

Vasario 16 d. proga Tuntas daly
vavo iškilmingose pamaldose 
Lidcombe, po kurių įvyko Tunto 
sueiga. Tos sueigos metu visas Tun
tas, nuo mažiausios paukštytės iki 
vyriausio skauto vyčio visi atsis
veikino su Broliu Barkum ir kartu 
palinkėjo sėkmės, pažadėjo paramą 
naujam Tuntininkui Jeronimui 
Belkui.

Naują Tunto štabą sudaro: 
Tuntininkas s.v.v.sl. Jeronimas Bel- 
kus(709-8163)
Adjutantas s.v.sl. Darius Gečiaus
kas, (789-6325)
Seserijos Vadovė, v.s.sl. Elena Ki- 
verytė (727-8729)
Brolijos Vadovas (Iždininkas), s.v.sl. 
Antanas Mikutavičius (708-1942) 
Korespondentė, v.s.v.sl. Ginta Vi
liūnaitė, (630-6112)

Tėvų Komiteto atstovas prie Šta
bo dar neišrinktas.

Visi štabo nariai pilni energijos, 
planų ir gerų4 norų atlikti uždėtas 
pareigas sąžiningai ir gerai. Turime, 
tačiau, pabrėžti, kad be narių, be 
skautų mūsų planai ir užsimojimai 
bus tik balsas šaukiantis tyruose. 
Kreipiamės todėl į vyresnius skau
tus, ir ypatingai į tėvelius prašyda
mi sudaryti sąlygas ir paraginti vai
kučius bet kokio amžiaus jungtis į 
skautiškas eilės, kad jos neretėtų, o 
tankėtų.

“AUŠROS“ TUNTO IŠKYLA

Ankstų vasario 28 d. rytą-šešta- 
dienį - Tunto skautės ir skautai (dar 
pusiau apsimiegoję) susirinko prie 
Lietuvių Namų Bankstowne iš kur 
privačiom mašinom nuvažiavo į 
Skautų žemę Ingleburn dienos

Kovo 20 d. Sydnejaus lietuvių 
sporto klubas “Kovas“ atšventė 
savo 25-rių metų gyvavimo sukaktį 
grandioziniu balium puošnioje ukra
iniečių salėje Lidcombe. Įvertindami 
“Kovo“ veiklą ir priedo gal ypač 
pasiilgę padoresnio baliaus, tautie
čiai susirinko pasidžiaugti ypatingai 
gausiai: dalyvių atsilankė daugiau 
negu 400. Baliaus metu “Kovo“ ju
biliejaus minėjimą gražiai pravedė 
klubo pirmininkas p. A. Laukaitis 
lietuviškai ir angliškai, pravedė 
pirmą kartą su tokiais stambiais 
fantais loteriją, kurioje laimikiais 
išstatyti buvo “Palangos“ Kelionių 
biuro fantas - turistinė išvyka dviem 
žmonėm į Singapūrą, mūsų žinomų 

iškylai.
Dienos programą pradėjo brolis 

Gediminas, pravesdamas įdomius ir 
retai matytus skautiškus žaidimus, 
skautams, besiruošiantiems Žaidėjo 
specialybei. Tiršti debesys grasino 
dideliu lietum, bet laimingu būdu 
tik truputį nupurkštė.

Artėjant pietų laikui, mūsų ‘terific 
kukąs' brolis Viktoras nutarė, kad 
jau atėjo laikas pamokyti skautus 
virimo. Šiai pareigai paskirti kruop
ščiai pradėjo darbą, o mes likusieji 
pasiruošėm alkanai dienai... Baimė 
buvo be pagrindo (dėka gero moky
tojo ir uolių mokinių) - visi 
pripažino, kad pietūs buvo ypatingai 
skanūs.

Po pietų buvo numatytas maudy
masis, plaukimas. Nužygiavę ilgą 
kelią, radome mūsų upę užtvinusią 
ir srovę perstiprią mūsų jėgoms. 
Žygiavimo nuovargis nesumažino 
skautiško entuziazmo ir, užtraukę 
naują dainą, pasukom atgal. 
Stovykloje susėdom į mašinas, 
kurios mus nuvežė į Macquarie 
Fields baseiną. Čia vyčiai ir 
vyresnės sesės pravedė skęstančio 
gelbėjimo programas kartu su plau
kimo treniruote, besiruošiant 
A.A.S.E. (Egzilų Skautų) plaukino 
karnavalui.

Į stovyklavietę grįžom visi užtar
nautai pavargę ir ‘pilnai pasiruošę 
vakarienei, po kurios turėjome laužą 
su įvairiausia programa. Išskirtinas 
buvo vilkiukų pasirodymas, kuris 
nukėlė mus į tolimas džiungles, o 
maži vilkiukai labai vaizdingai pasi
vertė į gauruotus, maurojančius 
žvėris... Vakaras apgaubė laužo nu
šviestą, dainomis skambančią sto
vyklavietę ir priminė, kad laikas 
baigti..Pakrauti į mašinas, visi buvo 
išdalinti ir grąžinti į namus.

Tunto štabas savo šių metų 
programoje yra numatęs daugiau 
tokių trumpesnių ir ilgesnių iškylų. 
Maloniai kviečiame tėvelius 
atkreipti dėmesį į Tunto Aplinkraštį 
ir “Mūsų Pastogės“ skelbimus ir 
nauda priklausys ne tik nuo kokybės 
bet ir nuo kiekybės

dailininkų paveikslai ir kiti fantai. 
Baliui grojo lietuvių suorganizuota 
kapela (D. Gečiauskas, A. Laurinai
tis, J. Zubrickas irkt,). Programa 
Gražinos Žigaitytės.

Nežiūrint tokiame dideliame ba
liuje pasitaikiusių ir neišvengiamų 
kelių nesklandumų, balius laikytinas 
labai pasisekusiu ir dalyviai skirstė
si pakilioje nuotaikoje. Ne vien 
sporte, bet ir šičia sporto klubas 
“Kovas“ pasirodė tinkamoje aukš
tumoje. Visi sporto klubo vadovai ir 
sportininkai dirbo išsijuosę ir aiškiai 
matėsi tvirta organizacinė drausmė 
klubo pirmininko p. A. Laukaičio 
vadovybėje.

***
Lietuviškos kapelos debiutas 

“Kovo“ baliuje ypatingo entuziazmo 
nesukėlė: besaikiai nukrypimai ba
liaus dalyvių nesužavėjo. Daugelis 
pramoginės muzikos žinovų ir 
mėgėjų pripažino, kad kapela dar 
gerokai žalia ir turėtų dar daug 
darbo įdėti, kad galėtų pasirodyti 
viešumoje. t

“Kovo“ baliaus svečiai pasijuto 
labai nesmagiai, kai vienas progra
mos dalyvis, norėdamas priversti 
klausytis jo dainavimo, šūktelėjo vi
sai publikai vulgariu anglišku 
išsireiškimu nutilti. Žinoma, baliaus 
organizatoriams negalima nieko 
prikišti, nes niekas negali 
pramatyti, kas kur netikėtai 
išsišoks, bet artistas tegali klausy
tojus priversti klausytis tik savo 
menu, bet ne užgauliais šūksniais

Jau nuo pereitų metų liepos mėn. 
Sydnejaus Liet. Klube išdidžiai 
stovi pokerio mašina su pažadu 
laimingajam išmokėti 500 dolerių
jackpotą. Ir tik kovo 21 d. ji pirmą 
kartą prasižiojo papildama savo 
stambiausią laimikį - 500 dol.K» 
Astrauskui. Gundantiems savo 
laimę ir nusiviliantiems vienas nuo
latinių klubo lankytojų, kuris pats 
niekad pokerio mašinos nepaliečia, 
praeidamas visados nepagaili 
paguodos žodžio: turėkite vilties - su 
kiekvienu patraukimu vis arčiau lai
mikio! K. Astrauskas tą lemtingą 
patraukimą ir nusinešė!

**♦
Smagu, kad sydnejiškiai gana toli 

pramato: būsimoms Australijos 
Lietuvių Dienoms Sydnejuje 1978 
m. jau užsakė pagrindiniams paren
gimams sales - paėmė visą 
Bankstown Civic Centrą. Atrodo, 
visi parengimai bus sukoncentruoti 
vienoje vietoje, o čia pat ir lietuvių 
centras - Sydnejaus Lietuvių 
Klubas.

»**
Dail. Leonas Urbonas pakviestas 

dėstyti meną Frensham mergaičių 
gimnazijoje Mittagonge. Frensham 
gimnazija priklauso šešių mokyklų 
korporacijai Winifred West Schools 
Ltd., kuriai priklauso ir žinomos 
Sturt dirbtuvės ir amatų mokykla.

Įrodymas
Dvi poros tėvų atėjo į sve

čius, skundžiasi, kad dabartinėje 
amerikietiškoje aplinkoje ne
įmanoma vaikų išmokyti lietu
viškai. šeimininkas pasiklausęs * 
tų kalbų, šūktelėjo:

— Murziau, ateik čia! — Pro 
atviras duris iš kito kambario 
ateina šuo. “Murziau, atnešk du
benį!” Nubėga šuo į virtuvę ir 
grįžta su dubenėliu dantyse. Šei
mininkas paglosto šunį ir sako:

— Aš išmokiau lietuviškai sa
vo šunį, o jūs negalite išmokyti ' 
savo vaikų!

ooooooooooooooooooooo<
Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
- - ■ '■ . , r .

j: )

NAUJA 
VALDYBA.

LIET KLUBO

d. įvyko 
Klubo

Canberros 
metinis

lietuvių draugus kitataučius, į 
kurie nori pramokti lietuviškai, ir i 
c) penkis ligvistus - kalbininkus, ku- { 
rie Studijų tikslais susidomėję lietu- j 
vių kalba. i

Nesu dar atsilankęs jo paskaitose J 
ir nekalbėsiu apie reikšmę ir naudą J 
šio užsimojimo, tik palinkėsiu p. G. i 
Kaminskui sėkmės ir ištvermės, o J 
apsilankęs parašysiu daugiau. * 

P. Pilka »

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS

Kovo 14 
Lietumi!
susirinkimas. Iš turinčių teisę bal
suoti narių atsilankė maždaug pusė, 
kas parodo, kad dar klubo reikalais 
tautiečiai susiinteresavę ir rūpinasi 

^ateitimi. Klubo pirmininkas
BRISBANE ivalgą.0 iždininkas Jurgis Petronis ’

piniginę apyskaitą. Per praėjusius . Dr. Kun. J. VAŠKAS -Marijonas J
metus buvo pelnyta virš 10.000 do- ii Chikagos, pradėjo Velykines J
lerių. Metinė veikla ir piniginė rekolekcijas Australijos lietuviams. > 
apyskaita susirinkimo buvo užgirsta Jojo pirmas sustojimas buvo i 
ir priimta. Naują Klubo valdybą Brisbane. Misijonierius ne vien kaip Į 
sudaro: .b... pamokslininkas, bet kartu ir savp ■

Pirmininkas - P. D irk is, sekretorė asmenybe “užkerėjo“ visus vietos! 
lietuvius. Mūsų neskaitlinga bei J 
visako išsiilgusi kolonija vos • 
nesudraskė svečio, nes kiekvieną i‘ 
šeima norėjo atsitempti jį bent va J 
landelei į savus namučius. Sužavėti i 
brisbaniečiai, linki gerb. svečiui i 
pačios geriausios sėkmės! *

♦♦♦ i
Mūsų garsiųjų “atpušku“ metu.; 

Brisbanėj lankėsi visoj Australijoj 
žinomas dosnusis G. Antanėlis. Yra 
pagrindo tikėti, kad jis ir šio apsi
lankymo proga neišvažiavo nieko 
neapdovanojęs.

Onutė Andriulytė, atlikusi įsipa
reigojimus už stipendiją Wollon- 
gonge grįžo į Brisbanę pas tėvelius 
ir susirado darbo pagal savo profe
siją. Atrodo, kad čia ir pastoviai 
apsistos. Jos brolis Jonas, atrodo, iš 
Sydnejiškių išplės Žygaitytę Juliją 
(ne tą garsią solistę) į

***
Brisbaniečius apsėdo mašinų 

nelaimės: Irenos Stankūnienės buvo 
pavogta, bet galiausiai policijos su
rasta; kaltininkas pagal čia veikian- 
čifis įstatymus už “neteisingą pasi
naudojimą“ svetima- mašina gavo 
keletą savaičių “prabangaus

- N. 'Šimkuvienė, iždininkas - M. 
Mauragis ir nariai -L'. Žilinskienė, 
Rd. Daukus, Dr.G. Danta i* A. Ra
dzevičius.

Susirinkimas praėjo labai 
sklandžiai, be jokių ginčų ar prie
kaištavimų, o po susirinkimo visi 
pasivaišino p. R. Genienės 
paruoštom dešrelėm ir alučiu.
VILKAS VĖL SUSTAUGĖ

Per eilę metų Canberros sporto 
klubas “VILKAS“ priklausė Lietu
vių Klubui, kuris rėmė pinigais ir 
tvarkė visus reikalus liečiančius 
sportą.

1974 m. Liet. Klubo valdyba iš 
savo veiklos sporto klubo reikalus 
išėmė ir taip veik porą metų Canbe
rros sportinis lietuvių gyvenimas 
vyko tik pavienių žmonių pastango
mis. 1976 m. vasario 29 d. G. Šimkus 
sušaukė sportuojančių ir sportui 
pritarančių susirinkimą ir išrinko 
Canberros Sporto Klubo “VILKO“ 
valdybą:

Pirmininkas - Dr. A. Jankus, 
sekretorius - G. Šimkus, iždininkas - 
V. Maželienė. Sporto šakų atstovai: 
Krepšinio T. Gružas; tinklinio - M. 
Mauragis; Stalo teniso - O Pilkienė; 
Golfo - P. Gružauskas.

Ilgai nelaukę jau kovo 10 d. 
surengė lėšoms telkti iešminę, kurį 
praėjo labai puikiai, tik gaila, kad iš 
lauktų 100 žmonių atsilankė tik pus
šimtis. - (p)

LIETUVIŲ KALBA CANBERROS 
UNIVERSITETE

NAUJA MOTERŲ D - JOS
valdyba

i

Jau trečia savaitė kaip prasidėjo 
lietuvių kalbos dėstymas Canberros 
Tautiniame Universitete. Gintautas 
Kaminskas, šių paskaitų organiza
torius ir dėstytojas, baiminosi, ar 
susidarys pakankamai klausytojų. 
Jo viltys išsipildė su kaupu. Šiuo 
metu jis turi virš 30 klausytojų tri
jose grupėse:

a( Lietuvius, truputį mokančius 
lietuviškai;

PADĖKA
Nuoširdžią padėką reiškiame 

padėjusiems išpildyti oficialiąją ir 
meninę Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo proga 1976. 2. 
14 d. dalį.

Ačiū už paskaitą svečiui iš New
castle Dr. Algiui Ivinskiui. Kun. P. 
Butkui už invokaciją. Jaunosioms 
dainininkėiųs: A. Šliterytei, A. 
Stašionytei, R. Barkutei, K. Cox ir 
T. Daubaraitei. A. Plūkui už paruo
šimą dainų. Deklamatoriams: 
G. Viliūnaitei, V. Viliūnaitei ir R. 
Milašui. Duetui: R. Maksvytytei ir 
V. Maksvytytei ir J. Maksvyčiui už 
akompanavimą. “DAINOS“ chorui 
ir dirigentei Z. Belkutei.

Programos pranešėjai
Bogušaitei. Programos ko-ordinato- 
rei J. Viliūnienei. Visiems dosniai 
parėmusiems moraline ir pinigine 
auka ir visiems atsilankiusiems į 
minėjimą lietuviškas ačiū.

Šyd. Apylinkės Valdyba 
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1976 m. vasario 22 d. metiniame 
Soc. Globos Moterų Dr.-jos susirin
kime išrinktoji valdyba pareigomis 
pasiskirstė:
Pirmininkė - Jonė Žalkauskienė;

Sekretorė - Bronė Bitienė;
Iždininkė - Vera Morkūnienė;
Ligonių lankytojos - Bona Hare ir 

Dana Kuzickienė;
Parengimai - Anelė Reimerienė ir 

Gražina Kunčiūnienė.
Visais reikalais prašome kreiptis 

pas D-jos pirmininkę: J. Žalkaus
kienė, 16 Nandina St., Forest Hill, 
Vic. 3131, telef. 874-5250.

Dr.-jos Valdyba maloniai prašo, 
nares bei rėmėjas-jus nedelsiant pa
remti fantais, būsimą loteriją gegu
žės 2 d. Fantus priima visos Soc. 
Globos Moterų D-jos Valdybos 
narės. - r

Iš anksto visiems širdingas AČIŪ!

Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne

PRANEŠIMAS

J.

Balandžio 4 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydn. Liet. Klubo mažojoje salėje į- 
vyks p. V. Šliogerio paskaita - pra
nešimas tema: “Pasaulio įvykių apž
valga“, kur tarp kita ko bus patiekta 
Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
Sovietų Sąjungos ūkinio ir karinio 
pajėgumo palyginimai - lentelės.

Tautiečiai maloniai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir pasiklausyti. 
Šitos politinių įvykių apžvalgos, 
kurios numatytos reguliariai

FILMAI

Balandžio 4 d., sekmadienį, 7 vai

“Dr. ŽIV AGO*

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

i 
l 
l 
l 
i 
l 
i 
1
l 
i

16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 706-1414

Balandžio 3 d., šeštadienį;

Algio Pluko vyrų oktetas
lietuviškos ir kitokios dainos

Jaudinanti meilės ir nuotykių 
istorija

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4 iki 1 vai., ‘isėšt. 2 iki 1 
vai., sekm. 12.30 iki 11 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

poilsio“, o jei mašina apdrausta, tai 
tegul savininkė ją susitvarko ir jau 
susitvarkė. Tiesa, mūsų kapelionui 
ir VI. Račiūnui grįžtant iš Neprik
lausomybės Šventės minėjimo 
vienam į priekį, o kitam į užpakalį 
kažkas įvažiavo. Svarstom susirinkę 
bendruomenės bei parapijos nariai 
padūmodami: gal visai
neišgeriančių ir patsai Dievulis 
nesaugo... Koresp.

•rf

kiekvieną mėnesį, yra visai naujas 
dalykas ir, be abejo, labai pozityvus, 
ir šitai reikėtų priimti kaip labai tei
giamą reiškinį mūsų kultūrinėje 
veikloje. Sveikiname p. V. Šliogerį 
ir Liet. Klubo vadovybę už gražią 
iniciatyvą.

SLIDINĖTOJŲ DĖMESIUI

Metų vidury, per mokyklų atos
togas organizuojama slidininkų 
išvyka į Naująją Zelandiją. Išvyka 
organizuojama per lietuvišką 
kelionių įstaigą “PALANGA“. Jau 
susidaręs gražus būrys norinčiųjų, 
bet dar vietų yra laisvų.

Kelionė lėktuvu iš Sydney ir 
atgal, viešbutis ir mašinos nuoma 16 
dienų išvykai kaštuos 450 dolerių. 
Išvykstama iš Sydnėjaus rugpiūčio 
28 d. ir grįžtama į Sydney rugsėjo 12 
d. Numatoma apsistoti Coronet 
Peak resorse.

Susiinteresavę kreipiasi pas 
P.Pilką, Box 150, Fyshvick,ACT 
2609, telef. 95-7684, arba siųsti 450 
dolerių iki gegužės 1 d. Užsakyta 20 
vietų ir pirmieji, sumokėję nurodytą 
sumą, bus pagal eilę sąraše.

PRANEŠIMA S

L.K.V. S-gos Vak. Australijos 
Skyriaus Valdyba užbaigdama savo 
metinę kadenciją balandžio 10 d., 
šeštadienį, 7 vai. Leederville salėje 
šaukia visuotinį susirinkimą, kur 
bus renkama nauja valdyba ir ta pa
čia proga bus atšvęsta 11 metų 
sukaktis, kai skyrius įsigijo savo 
vėliavą. . -da. • -

ŠOKIAI grojant ‘Golden Trio' 
kapelai: Penktadieniais
šeštadieniais 8* 12 vai.

ir l 
i 
i 
i 
i 
i. . . ... ... .. i

Valgykla veikia: treč. - penkt. 6 - 91 
vai., šešt. 6 -10 vai., sekmad. 1-9 vai. j 
Pirmadieniais ir antradieniais j 
valgykla uždaryta.

Darbotvarkei pasibaigus bendras 
visų pasivaišinimas. Skyriaus val
dyba kviečia visus ramovėnus, 
savanorius, šaulius ir lietuvius sve
čius tą vakarą atsilankyti.

Sekančią dieną, sekmadienį, 11 
vai. bus laikomos pamaldos už visus 
skyriaus mirusius narius.

L.K.V. Ramovės Vak. Austr. 
- ; ■ Skyriau Valdyba.

*♦*
Dail. Leono Urbono nepaprasta 

dailės paroda ir tebekuriamos “pen
kių akrų drobės“ - sodybos atidary
mas balandžio 3 d. (šeštadienį) 
laukia svečių lietuvių iš arti ir toli. 
Vieta: Lot 8 Allambie Rd., 
Mittagong, N.S.W. Paroda 
nepaprasta, nes meno mylėtojai 
galės įsigyti dailininko kūrinių pagal 
savo išgales, o sodybos atidarymui 
atviri vartai visiems: meno 
mylėtojams, gražios gamtos ir ap

linkos mėgėjams, piknikautojams - 
visi bus užganėdinti ir laimingi!
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Mūsų Pastogei
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