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NEPAMIRŠTAMOS LIETUVIŲ

DIENOS MELBOURNE

Nors ir būta abejonių Lietuvių 
Dienų sėkmingumu, tačiau 
praėjusios Liet. Dienos Melbourne 
ne tik kad nieko neapvylė, bet, gali
ma sakyti, išblaškė visas abejones: 
pasirodo, mes pajėgiame ir sugeba
me parengti ir išlaikyti savo rengi
nius aukštame lygyje, sukelti entu
ziastišką nuotaiką ir visus suvažia
vusius apjungti jaukia lietuviška ši
luma. Čia be abejo pagrindinį vaid
menį suvaidino gera organizacija, 
nes viskas buvo iš anksto pramaty
ta. Gal tik reikėjo prieš parengimus 
salėse pastatyti daugiau žmonių prie 
bilietų pardavimo, tai būtų sutrum
pėjusios norinčių gauti bilietų eilės. 
Tačiau ir dėl to niekas nenukentėjo: 
norėjusieji visi buvo aprūpinti bilie
tais ir niekas nepaliko už durų.

Ir šios Lietuvių Dienos kaip ir vi
sos praėjusios iš tikro buvo per
krautos: kiekvieną vakarą vis po 
parengimą, kiti net dienos metu (M. 
K. Čiurlionio koncertas), gausūs vi
sokių organizacijų suvažiavimai, 
jaunimo ir studentų dieninės ir va
karinės programos, sporto šventė... 
žodžiu, visi jaučiame, kad šešių die
nų tikrai neužtenka visus užsimoji
mus pilnai patenkinti ir įvykdyti. 
Vis dėl to sunku surasti išmintingą 
išeitį, nes visi norime tuo pačiu metu 
ir drauge pabūti, ir parengimuose 
dalyvauti, ir savo organizacinius 
reikalus atlikti. Ir kas be to - dargi 
būtina surasti valandėlę kitą laiko ir 
su bičiuliais individualiai paben
drauti, pasimatyti, pasisvečiuoti. 
Kitaip sakant, Lietuvių Dienose iki 
paskutinės minutės buvo išnaudotos 
ir dienos ir naktys. Bet svarbiausia: 
niekam nuobodžiauti neteko! Tik 
Naujų Metų baliuje visas skubėji
mas ir įtampa atsileido. Visi pasijuto 
tą vakarą pilnai užsitarnavę po 
įtempto darbo atsikvėpti, pasi
džiaugti ir pasilinksminti. Bet ir čia 
nebuvo lengva pusantro tūkstančio 
žmonių minioje vieni kitus susirasti.

Čia būtina pabrėžti, kad šių Lie
tuvių Dienų lygį ir prestižą akivaiz
džiai pakėlė svečiai iš Šiaurės Ame
rikos: Hamiltono (Kanados) tautinių 
šokių grupė Gyvataras ir čikagiečiai 
solistai Nerija Linkevičiūtė ir Ber-
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Pakelta
Mūsų Pastogės 
prenumerata

Atsižvelgiant į tebevykstančių 
Australijoje infliaciją ir nuolat ky
lančias kainas, ALB Krašto Valdyba 
nutarė nuo šių metų pradžios pakelti 
Mūsų Pastogės prenumeratą pen
kiais doleriais. Taigi nuo dabar me
tinė Mūsų Pastogės prenumerata 
yra $ 20. Užsienyje M. P-gės prenu
merata paprastu paštu 24 dol., oro 
paštu į N. Zelandiją 35 dol., oro paš
tu į Ameriką, Europą - 50 dolerių. 
Atskiro numerio kaina 40 centų. 

nardas Prapuolenis. Be jų gal ir apie 
pačias Liet. Dienas, pravestas vien 
tik savomis jėgomis, būtume visai 
kitokios nuomonės...

Ypač pabrėžtina šiose Lietuvių 
Dienose įvestoji melburniškių nau
jovė: tai patsai Lietuvių Dienų ati
darymas. Jis buvo labai gerai suor
ganizuotas, iškilmingoje salėje ir 
puikiai pravestas. Čia tai tikrai Liet. 
Dienų rengėjai nusipelnė ypatingos 
padėkos ir pagarbos. Seniai reikėjo 
išeiti iš sporto salių, kur nesijausda
vo nei iškilmė, nei susidarydavo ati
tinkama nuotaika. Gi šį kartą buvo 
pakviesta ir dalyvavo daug aukštų 
australų svečių (federalinio parla
mento pirmininkas B. Snedden su 
ponia, Viktorijos premjeras Hamer, 
arkivyskupas Little, visa eilė minis- 
terių ir parlamentarų).

Atidarymo iškilmes pradėjo Liet. 
Dienoms rengti Komiteto pirm. p. 
K. Lynikas, o Liet. Dienas oficialiai

Nukelta į psL Z

PLB P kas 
sveikina

Liet. Dienas
MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
DIENŲ DALYVIAI,

Šiame didžiame mūsų tautos išsi
blaškyme didesni ir nuolatiniai mū
sų susiėjimai ir jų metu puoselėjami 
kultūriniai bendravimai yra mūsų 
stiprybės versmės, padedančios 
mums pasisemti naujų jėgų mūsų 
didesniems darbams. Dėl to tad ir 
ryžtamės didelius sunkumus nuga
lėti, daug jėgų ir lėšų paaukoti, kad 
vyktų įvairūs kongresai, suvažiavi
mai, seimai, dienos, kurių metu mes 
dalinamės savo laimėjimais, prane
šame apie savo nuveiktus darbus, 
sudarome naujus planus, pabend
raujame, padraugaujame ir, vienas 
kitą arčiau savęs pajutę, į savo kas
dienybę grįžtame stipresni, gajesni, 
ryžtingesni.

Tokio ryžto didelę naudą supras
dama, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, jau antrą kartą ne 
tik kvietė kitų kraštų lietuvius vykti 
į Australijos Lietuvių Dienas, bet ir 
pati organizavo iš zykąs tuo paleng
vindama atvykimo galimybes.

PLB valdyba žino Australijos 
Lietuvių Bendruomenės darbus, 
kultūrinę bei politinę veiklą, jais 
džiaugiasi ir už jų atlikimą dėkoja. 
Sunku būtų visus juos išvardinti, 
todėl ir nemėginsiu. Bet negaliu ne
paminėti vieno, kuris jau turi išskir
tinės istorinės reikšmės. O tas dar
bas tai yra privertimas Australijos 
vyriausybės panaikinti nelemtą 
Whitlam’o nuosprendį pripažinti 
Baltijos valstybių okupaciją ir grą
žinti Australiją į šio Sovietų smurto

de jure nepripažįstančių valstybių 
tarpą. Tą Australijos lietuvių ir 
kartu kitų pabaltiečių laimėjimą lai
kome pačiu didžiausiu pokario išei
vijos politiniu laimėjimu, juo di
džiuojamės ir Australijos lietuviams 
ir kitiems pabaltiečiams ir kitų tau
tybių atstovams, prie šio laimėjimo 
prisidėjusiems, labai nuoširdžiai dė
kojame. UŽ TAI JUMS GARBĖ.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu 
šių Australijos Lietuvių Dienų or
ganizatorius - Australijos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybę, Dienoms 

rengti komitetą, visus kitus prie šio 
darbo prisidėjusius asmenis ir orga
nizacijas, garbingus svečius ir daly
vius ir linkiu smagios, draugiškos, 
šventiškos nuotaikos. Ta proga 
kviečiu visus 1978 metų vasaryje

NAUJA ALB KRAŠTO

Prof. Dr. A. Kabaila
ALB Krašto Valdybos p-kas

Gruodžio 12 d. Vokietijoje mirė 
rašytojas H. Buddensieg, pasižymė
jęs kaip vertėjas poezijos iš lietuvių 
kalbos. Iš jo vertimų pažymėtina 
Donelaičio ’’Metai”. 

solistai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis Lietuvių 
Dienų atidarymo metu Melbourne. 
Prie fortepiono pianistė Nemira 
Masiulytė iš Adelaidės.

Nuotrauka Z. Gružausko

aplankyti Uragvajų, kur įvyks Pietų 
Amerikos, o jei jūs atvyksite, tai ir 
viso pasaulio Lietuvių Išeivijos 
Kongresas ir tais pačiais metais lie
pos pradžioje kviečiu atvykti į To
rontą, Kanadoje, kur įvyks Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas, 
penktoji JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų Šventė ir, gal būt, pirmos Pa
saulio Lietuvių Išeivijos Sporto Žai
dynės.

Gražių ir linksmų Dienų!
Bronius Nainys 

PLB valdybos pirmininkas

VALDYBA
1977 - 1978 m. Kadencijai

Pirmininkas: Algis Kabaila. 
(Prof.)., 10 Vista St. Greenwich, 
NSW, 2065-Tel. 43 2306 (namų), 
662 3029 (darbo).

Vicepirmininkas: Vytas Patašius, 
55 Riverview Rd., Earlwood’ NSW, 
22O6.Tel.: 55 4640 (namų).

Iždininkas: Algis Milašas, 58/60 
(Flat 20) Oxford St., Epping, NSW, 
2121 Tel.: 86 4348 (namų).

Sekretorius: Viktoras Jaras, 10 
Thomas St., Merrylands, NSW, 
2160-Tel.: 682 3580 (namų), 72 1972 
(darbo).

Narys Jaunimo reikalams: Laurie 
D. Cox, 136 Pendle Way, Pendle 
Hill, NSW, 2145-Tel.: 631 3688 ar 
631 5539

Narys Švietimo ir Kultūros rei
kalams: Ramutis Zakarevičius (Dr.), 
26 Cherrybrook Rd,, West Pennant 
Hills, NSW, 2120.Tel.: 84 4772 (na
mų), 662 2806 (darbe).

Narys Lėšų Telkimo reikalams: 
Petras Ropė, 8 Chown Pl., Fairfield, 
NŠW, 2165 .Tel.: 759 7094 (darbe).
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Žengiant
į naujuosius

Po didžiųjų iškilmių Melbourne 
vėl grįžtame į mūsų kasdieniško 
darbo dirvonus, tačiau jau kitokie: 
sustiprėję, moraliai ir gal fiziškai 
atsigavę, įgiję daugiau ryžto ir jėgų. 
Prieš akis atsiverianti kasdieninė 
pilkuma ir būsimo darbo plotai ne 
smukdo, bet greičiau kelia nuotaiką 
ir skatina pastangas savo darbus, 
savo užsimojimus atlikti kuo rūpes
tingiau ir produktyviau. Tokį entu
ziazmą kelia ir skelia kūrybinę ki
birkštį kaip tik neseniai turėtos Lie
tuvių Dienos Melbourne.

Per eilę metų įsitikinome, kad kas 
antri metai rengiamos mūsų Lietu
vių Dienos yra ne vien tik mūsų 
darbų ir pastangų vainikas, bet jos 
yra drauge ir akstinas bei variklis 
mūsų tolimesniems darbams ir užsi
mojimams. 0 tai liudija faktas, kad 
kiekvienu kartu Lietuvių Dienos 
darosi vis našesnės, turtingesnės ir 
kūrybingesnės.

Nors jaučiame, kad su metais mū
sų jėgos senka, tačiau mums pastip
rinimų ateina iš kitų, daug pajėges
nių lietuvių bendruomenių užsieny
je. Ir šį kartą mūsų Lietuvių Dienas 
ypač praturtino svečiai; iš Šiaurės 
Amerikos: kanadiečių lietuvių šokė
jų grupė Gyvataras ir čikagiškiai 
dainininkai Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis bei rašytojas 
A. Norimas su žmona.- Jų dalyvavi
mas Australijos Lietuvių Dienose, o 
taip pat ir grupinis bei pavienių 
svečių ta proga apsilankymas kaip 
tik liudija, kad mes, Australijos lie
tuviai, nesame atitrūkusi, pasaulio 
pakraštyje vegetuojanti grupelė, o 
integralinė visos lietuvių išeivijos 
dalis, ne tik laukianti pagalbos iš ki
tur, bet pajėgianti ir pati savo veikla 
ir patraukti, ir duoti.

•Ilgiau čia pagyvenus įsitikinome, 
kad ir nuotoliai nuo kitų lietuviškų 
centrų nėra nenugalimi, kad prie jų 
priartėjome galėdami ir patys kitur 
nuvykti, ir kitus pasikviesti. Tai 
faktai, kad mes nesustojome vietoje, 
o žengiame pirmyn su naujais lai
mėjimais ir atsiekimais.

Australijos lietuvių bendruome
ninis solidarumas ir jų pastangos 
susilaukia kaskart vis daugiau dė
mesio ir įvertinimo. Jeigu iki šiolei 
lankėsi tik pavieniai svečiai, tarsi 
žvalgai, tai dabar, kaip matome, at
vyksta iš kitur net grupėmis drauge 
dalyvauti ir drauge pasidžiaugti sa
vo ir mūsų atsiekimais. Dar dau
giau: štai jau šių metų pabaigoje, 

A.A.
EDVARDUI NAGULEVIČIUI

staiga mirus, giliame liūdesy pasilikusią jo žmoną mielą Birutę ir visas 
kitas gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Jadvyga ir Romualdas Venclovai
Irvis ir Nijolė Venclovai

Mielam bičiuliui
A.A.

EDVARDUI NAGULEVIČIUI 
staiga mirus, jo žmoną Birutę ir artimuosius ginai užjaučiame.

0. ir V. Arai
M. ir G. Umbražiūnai

0. Meili ūnienė

arba tiksliau ateinančių metų pačio
je pradžioje turėsime dar didesnį ir 
reikšmingesnį įvykį: ne kur kitur, o 
kaip tik Australijoje organizuojama 
tautinė skautų stovykla, į kurią nu
matoma skautiško jaunimo, o drau
ge ir svečių iš viso lietuviško pasau
lio. Tai nepaprastos reikšmės įvykis, 
kuris akivaizdžiai pakels Australijos 
lietuvių prestižą, kas mums ne tik 
žadina pasididžiavimo, bet drauge ir 
dar labiau įpareigoja savo svorį iš
laikyti ir jį net kelti. Numatomas vi
so lietuviško pasaulio skautų sąs
krydis vertintinas kaip siauresnės 
apimties jaunimo kongresas. Po 
sėkmingos tautinės stovyklos (kuo 
mes neabejojame!), gal Australijoje 
vyks ir kitokie globalinio masto lie
tuvių sąskrydžiai, kaip jaunimo 
kongresas, pasaulio lietuvių 
bendruomenės seimas ir kt. 0 tai 
reiškia, kad Australijos lietuviai vi
soje pasaulio lietuvių sąrangoje nėra 
kokie prašalaičiai, o veikli ir kūry
binga lietuvių bendruomenė penk
tajame kontinente.

Tad ir žengiant į naujuosius me
tus esame kupini ryžto ir vilčių, kad 
mūsų visų darbai ir pastangos yra ir 
iš toliau matomos bei vertinamos, 
kas mus skatina, neleidžia nuleisti 
rankų. Už visa tai esame dėkingi ne 
vien tik mūsų nepavargstantiems 
darbuotojams, bet ir visiems talki
ninkams iš užjūrių, kurie pas mus 
pasirodo ne tuščiomis rankomis.

(v.k.)

NEPAMIRŠTAMOS LIET. DIENOS
i... Atkelta iš ps

atidarė fed. parlamento pirm. Bill 
Snedden, gi ta proga gerą kalbą pa
sakė Viktorijos ministeris tautybių 
reikalams W. Joną.

Toliau sekė trumpa programėlė; 
Melb. Dainos Sambūris, diriguojant 
D. Levickienei, sudainavo B. Bud- 
riūno kantatą ”0 Vilniuj pasilik, 
valdove” su solistu J. Rubu. Mel- 
burniečių Klumpakojis pašoko du 
šokius ir svečiai solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
duetu sudainavo dvi dainas. Už
baigta Liet. Dienų atidarymo meni
nė dalis kanadiečių Gyvataro dviem 
šokiais.

Po atidarymo kviestiesiems sve
čiams buvo surengtas priėmimas 
Liet. Namuose.

Tokiu puikiu ir skoningu atidary
mu galima visai pagrįstai didžiuotis, 
nenuostabu todėl, kad ir eilėje visų 
kitų parengimų matėsi ir aukštų 
svečių iš australų pusės.

Atidarymas įvyko sekmadienį, . 
gruodžio 26 d. Tos pat dienos vakare 
įvyko Literatūros ir Dainos vakaras, 
kuris praėjo gana sėkmingai, nors šį 
kartą dominavo ne tiek kūrybinis 
žodis, kiek daina. Savo kūrybos

Mielam prieteliui
A.A. 

ANTANUI KARPIUI 
mirus, jo žmoną Eleną ir dukrą Vidą giliame liūdesy nuoširdžiai užjaučia 

Adomas, Marija ir Alys Stasai

Dideliam scenos darbo mylėtojui, Atžalos teatro aktoriui 
A.A.

ANTANUI KARPIUI
mirus, liūdi ir skausme likusias žmoną ir dukrą giliai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Teatro Atžalos
Kolektyvas

NETEKOME DIPLOMATO

MIRĖ DR. J.J. BIELSKIS

1976 gruodžio 26, širdies smūgio 
ištiktas, mirė Lietuvos generalinis 
konsulas Los Angeles dr. Julius Jo
nas Bielskis. Velionis yra daug nusi
pelnęs atgaunant Lietuvai nepri
klausomybę, nuo 1923 liepos 16 vei
kė kaip konsularinis agentas, o 1924 
vasario 9 JAV vyriausybės buvo 
pripažintas Lietuvos konsulu New 
Yorke (pirmasis Lietuvos konsulas 
JAV). 1926 lapkrityje buvo iš kon- 
sularinės tarnybos pasitraukęs, bet 
1939 grįžo kaip Lietuvos garbės 
konsulas Los Angeles. 1966 sausio 5 
buvo paskirtas Garbės generaliniu 
konsulu, kuriuo išbuvo iki mirties.

J.J. Bielskis buvo gimęs 1891

skaitė: A. Lukšytė (Sydney), J. 
Mikštas, svečias iš Los Angeles A. 
Norimas, Viktoras Baltutis, ir V. 
Kazokas. Dainavo svečiai iš Čikagos 
N. Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis, 
irgi svečias iš Amerikos solistas 
Gintaras Kalpokas ir Melbourne 
moterų sekstetas. (Apie 
kiekvieną parengimą bus plačiau 
rašoma atskirai, tad šioje apžvalgoje 
į platesnes analizes nesileisime).

Gruodžio 27 d. Liet. Namuose ati
daryta Lietuvos pašto ženklų paro
da ( p. V. Biveinio iš Canberros rin
kinys), kuri truko iki N. Metų. Taip 
pat prasidėjo Studentų suvažiavi
mas, Sporto šventė ir Meno bei tau
todailės parodos atidarymas. Gaila, 
paroda truko tik tris dienas. Gi va
kare įvyko Australijos lietuvių jau
nimo tautinių šokių vakaras. Daly
vavo Melbourne Klumpakojis ir 
Gintaras, Pertho Šatrija, Sydnejaus 
Grandinėlė.

Gruodžio 28 d. prasidėjo ALB 
Krašto Tarybos posėdžiai, dienos 
metu (2 vai.) M.K. Čiurlionio kon
certas, o vakare Jaunimo vakaras - 
koncertas.

Gruodžio 29 d. tęsė savo posė- 
džius ALB Krašto Taryba, Melb. 
Parapijos Namuose vyko Australi
jos liet, kunigų konferencija, o va
kare ištisas kanadiečių Gyvataro 
tautinių šokių koncertas.

Gruodžio 30 d. Krašto Tarybos 
posėdžiai, studentų diskusijos, Jau
nimo Sąjungos suvažiavimas, inži
nierių ir architektų suvažiavimas, o 
vakare vyko tradicinė Dainų Šven
tė.

Gruodžio 31 d. sporto šventės už
darymas, ramovėnų suvažiavimas ir 
vakare Naujų Metų balius.

Šalia to minėtinos jaunimo ir stu
dentų išvykos, specialiai svečiams 
organizuotos ekskursijos. Kaip Liet. 
Dienų pratęsimas laikytina ir sausio 
2 d. Liet. Namuose įvykęs svečių 
solistų iš Čikagos N. Linkevičiūtės ir 
B. Prapuolenio ištisas koncertas.

sausio 6 Tytuvėnuose, Raseinių 
apskrity. Lietuvoj pradėjęs gimna
ziją, 1908 atvyko į JAV. 1915 baigė 
Blumer Naturopathic College Hart
forde, Connecticut naturopatijos 
daktaro laipsniu. Vėliau George 
Washington© universitete klausė 
bendrosios ir tarptautinės teisės 
paskaitų, New Yorko universitete 
studijavo ekonomiką ir finansus, o 
Georgetown universitete tarptauti
nius santykius ir konsulinę tarnybą. 
1932 baigė teisę American Univer
sity Kalifornijoj L.L.B. laipsniu.

Nuliūdime liko žmona Ona, sūnus 
Alfredas, duktė Rūta Hagmann, aš- 
tuoni anūkai ir viena proanūkė.

Po mirties palaikai buvo sudegin
ti, o sausio 6 šv. Povilo katalikų baž
nyčioj velionio atminimas bus pa
gerbtas pamaldomis. Lietuvos dip
lomatinę tarnybą atstovaus Lietu
vos generalinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis ir tars atsisveiki
nimo žodį. (ELTA)

Lietuvių Dienos praėjo žaibo 
greitumu, bet jos paliko gilių įspū
džių kiekvienam kas tik jose dalyva- 

. vo. Ap’ie jas dar bus ilgai kalbama ir 
rašoma, nes tai nėra tik menkutis 
švystelėjimas, o ištisų dvejų metų 
pasiruošimas ir darbų vainikas.

Malonu ta proga konstatuoti, kad 
beveik po visų parengimų vengia il
gų kalbų ir padėkavonių, kaip kad 
buvo praktikuojama anksčiau. 0 tai 
irgi laikytina progresu.

s.d.

MIRUSIEJI
Prieš Kalėdas staiga mirė Vokie

tijoje Vyt. Nakas, pastaruoju metu 
Muenchene dirbęs Radio Liberty 
lietuvių skyriuje. Jis žinomas kaip 
menininkas dainininkas, artimas 
mūsų svečių Nerijos Linkevičiūtės 
ir Bernardo Prapuolenio bičiulis ir 
bendradarbis.

Taip pat prieš Kalėdas Amerikoje 
mirė kompozitorius muzikas Vladas 
Jakubėnas. Šalia savo kūrybinio 
darbo jis plačiai darbavosi ir spau
doje, autoritetingai pristatydamas 
mūsų muzikinius atsiekimus.

Tuoj po Kalėdų auto nelaimėje 
Čikagoje žuvo vyras ir žmona Šlei- 
žiai, ir p. Gaučienė, liko sunkiai su
žeistas rašytojas P. Gaučys, plačiai 
žinomas vertėjas ir publicistas, ir 
rašytojas Anatolijus Kairys.

Melbourne prieš šventes širdies 
smūgio ištiktas mirė jaunas ir akty
vus lietuvis Vytautas Nagulevičius. .
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DIPLOMATINĖ DVIKOVA
Lapkričio mėnesį Jungtinių Ame

rikos Valstybių Ambasadorius 
Jungtinėm Tautom William Scran
ton, kalbėdamas Trečiojoje (Žmo
gaus Teisių) Komisijoje, padarė J. 
Tautoms priekaištą dėl jų neveiklu
mo ir kai kurių JT narių hipokrizijos 
kas liečia žmogaus teises. Jis tarp 
kitko pasakė;.”...Jungtinių Tautų po
litika yra laikyti paslaptyje savo 
reikalų eigą ir neleisti svarstyti Ko
mitete literaliai dešimtis tūkstančių 
peticijų Jungtinėms Tautoms, 
kurios mini žmogaus teisių pažeidi
mą daugelyje kraštų. Nežiūrint to 
mes visi žinome apie ką reikalas ei
na: pagrindinių laisvių ir ypatingai 
religinių pareiškimų paneigimas 
Pabaltijo kraštuose - Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje; priverstinė 
politinė indoktrinacija taip vadina
mose ’’darbo stovyklose” Indokini
joje; politinių kalinių masinius kali
nimus ir kankinimus kai kuriuose 
Lotynų Amerikos kraštuose; masi
nes žudynes kaikuriuose Afrikos 
kraštuose; minties, religijos ir 
emigracijos laisvės paneigimas So
vietų Sąjungoje”.

Į ambasadoriaus Scranton kalbą 
įsikarščiavusi atasakė Sovietų 
delegatė į tą komisiją Biriukova. 
Atrodo, kad jai ypatingai įgėlė Pa
baltijo valstybių paminėjimas. Ji 
pasakė: ’’...Žmogaus teisės Sovietų 
respublikose yra apsaugojamos pa
čios Sovietų prigimties,kuri garan
tuoja visiems piliečiams teises. Vi
sos respublikos, įskaitant Latviją, 
Lietuvą ir Estiją užima joms pride
rama vietą respublikų šeimoje, kuri 
sudaro Sovietų Sąjungą”.

Toliau ji prikaišiojo JAV delega
tui, kad jis "brutaliai klastoja tiesą” 
ir ”be pagrindo puola Sovietų Są
jungą ir kitas valstybes”. Sovietų 
Sąjungos delegacija esą kategoriš
kai atmeta šį puolimą ir laiko jį mė
ginimu mesti šešėlį į Sovietų Sąjun

gos politiką žmogaus teisių srityje.
Į Biriukovos kalbą atsakė W. 

Taplei Bennett, Jr., JAV Jungti
nėms Tautoms vyriausio delegato 
pavaduotojas: ”... Mes ką tik išklau
sėm ilgoką Sovietų delegatės pa
reiškimą dėl žmogaus teises liečian
čios Gubernatoriaus Scrantono kal
bos prieš dvi dienas. Sovietų dele
gatė aprašė visus socialinius laimė
jimus Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
žmonėms, kaip Sovietų Sąjungos 
nuopelnus. Kalbėkim atvirai: Latvi
ja, Estija ir Lietuva buvo nepriklau
somos respublikos, kai jos buvo 
užimtos Sovietų Sąjungos ginkluota 
jėga. Mano vyriausybė, tarp ko kita, 
niekuomet nepripažino šių kadaise 
nepriklausomų valstybių absorbavi- 
mo į Sovietų Sąjungą ...”

Jungtinių Valslybių iniciatyva 
Žmogaus Teisų Komisijoj yra svei
kintinas posūkis nuo ankstyvesnių, 
blankesnių pareiškimų, padarytų 
’’detantės dvasioje”. Reikia tikėtis, 
kad ambasadorių Scranton ir Ben
nett pareiškimai pranašauja naują 
taikingą ofenzyvą žmogaus teisėms 
ir apsisprendimo teisei įgyvendinti.

ELTA

Dienraštis The Washington Post 
gruodžio 19 laidoj, skilty For the 
Record rašo apie JAV diplomato 
Sidney Sober pareiškimą Jungtinių 
Tautų svarstybose gruodžio 2. So
ber paminėjo, jog visiems yra žino
ma JAV apsisprendimo politika. Iš 
teritorijų, kurias JAV yra turėję 
savo žinioj, vienos yra gavę nepri
klausomybę, o kitos įsijungė į JAV 
šeimą. Pačios JAV, kilusios iš kolo
nijų, nėra kolonijinė valstybė ir ne
numato tokia būti. Tuo tarpu jokia 
galybė istorijoj nėra buvusi tokia 
godi svetimų žemių kaip Sovietų 
Sąjunga. Užtenka pažvelgti bent į 
vieną iš gausių kraštų nuo Šiaurės 
Europos iki Rytų Azijos. JAV pasi
traukė iš įvairių Ramiojo vandenyno

-įįgeseaeaesegegeasaesggssaegegsgsessgegesegseeseagseeeseggggsasas

Mielą bendradarbę
GRAŽINĄ ZIGAITYTĘ ir LESLEY HURBA, sukūrusius šeimos 

židinį, sveikina ir saulėto gyvenimo linki
Sydnejaus Lietuvių Atžalos Teatro

Kolektyvas

salų, kurias buvo užėmę per antrąjį 
pasaulinį karą. Ar SS gali tą patį 
pasakyti? Nereikia pamiršti, jog, 
pavyzdžiui, 1940 SS karine jėga už
grobė kaimynines laisvas valstybes: 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Tas anks
čiau laisvas Pabaltijo valstybes SS 
tebelaiko savo replėse ir joms neigia 
pagrindines žmonių teises. Viena iš 
jų - religinė laisvė. Paprastas JAV 
delegacijos klausimas: Ar tas anks
čiau nepriklausomas valstybes SS ir 
toliau turi intencijų laikyti savo ži
nioj? Ar objektybi istorija pašauks 
SS ataskaitai?

Gruodžio 28 VLIKo primininkas 
dr. J.K. Valiūnas diplomatui S. So
ber pasiuntė padėkos laišką:

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, įvykusio 1976 m. 
gruodžio 4-5 d.d. Shoreham Americana viešbutyje, Washington, D.C. at
stovai ir svečiai.

Naujojo Amerikos prezidento J. 
Carter administracijoje valstybės 
sekretorium (užsienių reik, ministe- 
riu) paskirtas C. Vance. Jis pareiškė 
spaudos konferencijoje, kad jis 
sieksiąs užmegsti glaudesnius san
tykius su vakarų Europos komunis
tų partijomis. Jo įsitikinimu, komu
nistų dalyvavimas vak. Europos 
valstybių vyriausybėse būtų dides
nė Maskvai rakštis, negu jų laiky
mas nuošaliai. Daug kas vakaruose 
tokiai jo minčiai pritaria. Nuo sausio 
20 d. C. Vance perims turėtą Dr. 
Kissinger postą.

***

Santaka
Andrius Norimas

IŠTRAUKA IŠ NOVELĖS ’’SANTAKA”
skaityta Lietuvių Dienų Ui

Pravėrusi duris, Vanda pamato 
savo bendragyventoją Marytę jau 
belenkiančią stiklinę sovietiškos 
degtinės.

-Tai jau vakarieniauji? Ar ilgai iš
tversi šitaip?

-Tegul viskas eina po velnių! Man 
jau nusibodo - supranti? Nusibodo!... 
Bet... aš jau turiu eiti...

- Kur eiti?
-Prie santakos... Dešimtą valandą 

aš ten turiu būti... Taip darau kas
met. Pažadėjau laukti iki 
dvykliktos.

-Bet kam tu pažadėjai?
-Feliksui... FeUksui Arbaičiui. O... 

jau seniai... Gal jis jau žuvęs, gal ve
dęs, ir pamiršo mūsų susitarimą... O 
aš vis dar laikausi mūsų pasižadėji
mo kiekvieną liepos keturioliktąją 
susitikti prie santakos...

-Po tiek metų! Ir tu tiki?
-Kai metai po metų jo vis nesu

laukiau, man dabar jau vistiek ar jis 
ateis, ar ne... Noriu tą dien pabūti 
viena, prisiminti viską iš naujo...

Marytė jau gatvėje. Nebejaučia 
išgertos degtinės veikimo. Tarytum 
viskas išgaravo, pradėjus ruoštis į 
pasimatymą.

Visi sako, kad geras patarimas yra 
vertingesnis už pinigus, bet daugelis 

‘pagėįdauja tik pinigų’ 

jraturos vakare Melbourne
Pamažu tolsta nuo centrinio 

triukšmo.
-Ir šitaip kartojasi kiekvienais 

metais... Skubu tą pačią liepos die
ną... Ar rasiu jį tenai?

Nė gyvo žmogaus tarp tyliai šna
rančių dviejų upių srovių. Marytė 
ištiesia pavargusias kojas. Taip gera 
pasirąžyti vasaros naktį ant dar šilto 
smėlio! Atsiremia abiem alkūnėmis 
aukštielninka ir - ieško milijarduose 
planetų anos, savos žvaigždės, kurią 
Feliksas jai rodė.

-Jis sakė tada... kad mano žvilgs
nis, pasiekęs tą žvaigždę, susitiks su 
jo žvilgsniu iš kurios nors kitos že
mės vietos. Ir tuo būdu mes vienas 
antrą jausime. Jo žodžiai man įstri
go širdin. Pasižadėjome susitikti 
kasmet šioje vietoje, kuri per am
žius liks ta pati... Tai Nemunas ir jo 
santaka su Nerimi. Čia turime vie
nas antro laukti kiekvieną liepos ke
turioliktąją... Ir dingo tada Felik
sas... Vėliau pasipainiojo Stepas... 
veržlus komunistas, apgavikas!... 
Jis smurtu mane... privertė. Kai vo
kiečiai po metų staiga ėmė veržtis į 
Kauną, Stepas turėjo bėgti... o aš - 
tik kelios savaitė kai buvau pagim
džiusi Vytuką... Į sunkvežimį paso
dino su sūneliu... ir lėkėme tada į 
nežinią...

-Staiga trenksmas! Susimaišė vis
kas... Atsipeikėjau rugiuose, o šalia 
Vytukas taip gailiai klykė,;. Stepas, 
paėmęs lagaminą, išėjo pagalbos 
ieškoti. Ilgai laukiau sužeista, be

kąsnio burnoj ir kūdikiu glėby, kol 
pravažiuojančiųjų buvau paimta 
tarp purvinų maskolių ir jų mergų... 
Ligoninėn mane padėjo. Vytukas 
ant mano kaistančios krūtinės už
šalo amžinai... Aš neverkiau, o tik 
šaukiau kaip beprotė... Man prane
šė, jog Stepas žuvęs... Kaip šmėkla 
aš klajojau rusų sostinėj. Kai po ke
lių dienų išvydau vėl Steponą - po 
ranka vedėsi moterį - aprengęs ma
no rudeniniu apsiaustu!... Štai, kam 
iš rugių jis nunešė mūsų lagaminą!.. 
Rusijoje paskyrė tada mane į mote
rų kovotojų batalioną... O, šaudžiau 
aš gerai - vis Stepo kaktą prieky 
matydavau!...

Marytė vilgo liežuviu sausas lū
pas. Staiga - akys užkliūva už aukšto 
vyro silueto.

-Feliksas... O, Dieve! Nejau tai 
jis? Po tik metų, pagaliau!

-Labai atsiprašau, drauge... Aš 
ieškau čia... moters... vardu - Marija 
Standytė...

-Iš kur jis žino mano pavardę?
-Taip, aš esu Marija Standytė... 

Jocienė. Bet... juk jūs - ne Feliksas...
-O, ne, ne!.. Aš esu Jonas Pabra- 

dys. Feliksas buvo mano jaunystės 
draugas.

-Buvo?.. Kas su juo? Kurgi Felik
sas?

-Jis gyvas, gyvas... Amerikoj! 
Gavau iš jo laišką. Jis parašė kelis 
žodžius ir atsiuntė jums dovanėlių...

-Feliksas gyvas! Mano svajonė ir 
meilė - gyvas! Jis Amerikoj! Viešpa
tie, kaip gera...

-Neverkite... Neverkite, prašau... 
drauge Maryte... Juk tai geros nau
jienos!

'HHHitfrt.----------------------------- .

Marytė nė nejunta, kaip išlipa iš 
autobuso, kaip skrenda gatvėmis, 
kaip atsirakina duris.

-Vanda! Girdi, Vanda! Aš sulau
kiau!

-Ko tu sulaukei?
-Rytoj... Rytoj Jonas Pabradys 

atneš man Felikso laišką! Ir dovanų!
-O kas tas - Pa-bra-dys?
-Jis Felkso draugas. Vanda, įsi

vaizduok! Feliksas Amerikoj!
-Ak, Amerikoj! Matai, matai... Na, 

gerai, gerai... -Tai gal jau miego
sime?

Jonas Pabradys su nedideliu pa
ketėliu pabeldžia į duris. Duryse 
nepažįstama moteris. Tačiau gilu
moje pastebi nuleista galva sėdinčią 
Marytę.

-Aš... pas Mariją Jočienę... Ar 
galima?

Marytė pakelia galvą. Jos išplės
tose akyse siaubas. Nespėja Jonas 
Pabradys susivokti, kaip prie jo at
siranda du vyrai.

-Prašau dokumentus! Draugas ei
si su mumis į saugumo komisariatą - 
apklausinėjimui. Jūs ir Marija Jo
cienė esate įtariami šnipinėjimu!

Marytė be žodžių atsikelia ir eina 
pro duris.

-Ar pranešti vedėjui, kad rytoj 
nebūsi darbe?

Giliu žvilgsniu perveria Marytė 
Vandos sielą. Gūdi neapykanta, ap
maudas, panieka ir skausmas ap- , 
gautų vilčių pasiekia draugės pačias 
sielos gelmes. Sulaikomų jausmų 
audra sekundę kiloja areštuotosios 
krūtinę. Pajudinusi pabalusias lū- ‘ 
•pas, Marytė spiaur.a - tiesiai Vandai 
į veidą!
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VLIKO SEIME
»HHJA

Pereitų metų gruodžio 4-5 d.d. 
Washingtone, D.C., įvyko Vliko Sei
mas, kuris, kaip informuoja Elta, 
buvęs konstruktyvus ir darbingas. 
Dabar Vlikų sudaro 15 organizacijų - 
politinių partijų ir rezistencinių są
jūdžių. Seimo prezidiumą sudarė 
prof. Dr. C. Masaitis - pirm., prof. 
Dr. J. Valaitis - p-ko pavaduotojas ir 
sekretorė Vaiva Vėbraitė.

Seimui ataskaitini pranešimą pa
darė Vliko pirm. Dr. J.K. Valiūnas, 
apie Vliko lėšas ir Tautos Fondą

n u t a
1. Seimas griežtai protestuoja 

prieš Lietuvos okupaciją ir prieš pa
neigimą lietuvių teisės į savitą kul
tūrą, prieš rusifikaciją bei pastangas 
žaloti tautinį lietuvio būdą.

2. Seimas reiškia gilią pagarbą 
pavergtiems lietuviams, ryžtingai 
kovojantiems prieš sovietinę oku
paciją ir už lietuvio asmens teises.

3. Seimas kviečia laisvuosius lie
tuvius dar aktyviau jungtis į pa
vergtos tėvynės laisvinimą, vado
vaujamą VLIKo,kuris už Lietuvos 
ribų, lietuvių tautai siekiant išsilais
vinimo, reiškia ir vykdo jos politinę 
valią.

4. Seimas prašo VLIKo Valdybą 
labiau išplėsti ir sustiprinti Lietuvos
laisvinimo veiklą laisvajame pasau
lyje, ypač Europoje.

5. Seimas įpareigoja VLIKo Val
dybą organizuoti lietuvių žmogaus 
teisių komisiją ir stiprinti šios sri
ties informacinę veiklą.

6. Seimas dėkoja lietuvių organi
zacijoms, dalyvaujančioms tarptau* 
tiniuose sąjūdžiuose, už jų indėlį į 
Lietuvos laisvinimo darbą ir skatina 
VLIKo Valdybą remti jų pastangas.

7. Seimas, labai vertindamas 
PLB, ALTos ir kitų lietuvių organi
zacijų bei institucijų pastangas Lie
tuvos laisvės bylai, pritaria VLIKo 
ryšiams su šiomis organizacijomis, 
paveda jo Valdybai toliau siekti or
ganizacinės darnos, ypatingai Jung
tinėse Amerikos Valstybėse; prašo 
tęsti Lietuvos laisvinimo konferen
cijų darbus ir ieškoti būdų VLIKo 
organizacijai stiprinti bei plėsti.

8. Seimas mano, kad visuomeninė 
ir politinė diferenciacija sudaro na
tūralias sąlygas demokratiniams 
palinkimams ir įpročiams bei dvasiai 
ugdyti, darbo suderinimo siekti ir 
Lietuvos laisvinimo darbo tęstinu
mą laiduoti.

9. VLIKo Seimas džiaugiasi mūsų 
jaunesnės kartos ir Lietuvių Jauni
mo sąjungos ypatingai padidėjusiu 
dėmesiu Lietuvos laisvinimui savo 
Kongreso metu Pietų Amerikoje ir 
dalyvaujant VLIK Seime, o taip pat 
planuojant konkrečius darbus ir šiuo 
metu. Seimas pritaria minčiai siekti 
dar glaudesnio bendradarbiavimo ir 
ryšių su jaunimu ateityje.

10. Seimas dėkoja VLIKo Tarybai 
ir Valdybai už atliktą darbą, labai 
vertina veiklą Pasaulinėje Pabaltie- 
čių Santalkoje ir Tautos Fondo pa
stangas kaupiant lėšas Lietuvos 
laisvinimui. Ypatingą padėką reiškia 
Kanados Tautos Fondo atstovybės 
pirmininkui J. Vaičeliūnui ir Toron-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veiki* 24 valandas per parą.
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kalbėjo Tautos Fondo valdybos 
pirm. I. Gasiliūnas. Seimo eigoje 
platų pranešimą apie gyvenimą Lie
tuvoje, jos sovietizaciją ir lietuvių 
rusifikaciją padarė Aušra ir Jonas 
Jurašai. Prof. D. Krivickas nušvietė 
tarptautinę padėti ir detentės dau- 
giariopą prasmę. Be to, buvo suda
rytos atskiros komisijos specifiniais 
klausimais, kurie sudarė pagrindą 
Seimo nutarimams, kuriuos čia 
skelbiame ištisai:

Etniniams Reikalams Komisijai 
REIKALINGAS PIRMININKAS

i m a i
to atstovybės pirmininkui A. Fira- 
vičiui už įtektas stambias aukas. 
Seimas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukotojams.

11. Seimas dėkoja Lietuvos Diplo
matinės Tarnybos nariams, organi
zacijoms bei asmenims, žodžiu arba 
raštu Seimą sveikinusiems.

12. Seimas dėkoja Jungtinių Ame
rikos Valstybių Bendruomenės Wa- 
shingtono apylinkės valdybai, gra
žiai paruošusiai techniškas sąlygas 
Seimo sesijai vykti. ELTA

u a © g
Reuterio telegramų agentūra 

pranešė iš Maskvos šią žinią:
Gruodžio 1 dieną penki lietuviai 

pranešė Maskvoje, kad jie įsteigė 
sambūrį, kurio tikslas bus prižiūrėti, 
kad sovietai vykdytų Helsinkio nu
tarimų vykdymą Pabaltijo respubli
koms. Jie taip pat kaltino, kad Lie
tuvoje Bažnyčia yra persekiojama.

Šis sambūris turi ryšių su panašia 
disidentų grupe, kuri buvo įsteigta 
Maskvoje pereitą gegužį ir kuri jau 
paskelbė eilę raportų dėl sovietų 
nesilaikymo nutarimų žmogaus 
teisių srityje, kurie pereitais metais 
buvo pasirašyti 35 valstybių Euro
pos Saugumo Konferencijoje Hel
sinkyje. Tie nutarimai liečia ir reli
ginę laisvę.

Pareigos: pirmininkauti Komisijai Etniniams Reikalams vienerius metus 
ir per tą laiką planuoti ir derinti Komisijos darbą pagal 1976 m. Etni
niams Reikalams Komisijos statutą.

Dvylikos mėnesių laikotarpyje daugiau specifiniai ištyrinėti ir rapor
tuoti:

a/ patį tinkamiausią metodą, pagal kurį Komisija turėtų būti sudaryta 
ir pritaikinta jos ilgesnei veiklai;

b/ ištyrėnėti plačias entinių reikalų sritis, apsvarstyti problemas ir iš
ryškinti privalumus.

Tarnybos sąlygos: pradinis paskyrimas negali būti ilgesnis kaip viene- 
ri metai. Pirmininkas gali būti iš naujo samdomas pasibaigus metų ter
minui.

Atlyginimas: $ 30,770 metinė alga ir dar $ 420 metinis priedas išlai
doms.

Kvalifikacijos: Aukšto lygio administratyvinis pajėgumas; būti gerai 
susipažinusiam su ateivių, besikuriančių Australijoje, problemomis, pui
kiai suprasti etninių organizacijų veiklą ir siekius, būti pajėgiam sudaryti 
konstruktyvius ryšius su tokiomis organizacijomis. Kandidato etninė 
kilmė laikoma kaip teigiamybė.

Prašymas: nurodant kvalifikacijas, patyrimą, amžių ir kitas atitinka
mas detales, prašymą siųsti šiuo adresu: Mr. B.R. Davies, Under Secre
tary, Premier’s Department, 8th Floor, State Office Block, Sydney, 2000.

Tolimesnes informacijas teikia Mrs. Lozzi-Cuthberston, 270 4128.
Terminas: prašymus paduoti iki vasario 4 dienos.

Spaudos konferencijoje Maskvoje 
lietuvis religinis aktyvistas Viktoras 
Pektus perskaitė pareiškimą, kur 
Helsinkio signatarai prašomi atsi
minti, kad dabartinis Lietuvos sta
tus (sovietinė respublika)yra išdava 
sovietų armijos įžengimo į jos teri
toriją 1940 m. birželio 15 d.

Pareiškimas todėl prašo kreipti 
ypatingą dėmesį į žmogaus teisių 
bojimą Lietuvoje.

Lietuvių sambūrio nariai minimi 
šiecEitan Finkelštein, fizikas ir žydų 
aktivistas; kun. Karolis Garuckas, 
Rytų Lietuvos bažnytkaimio alta
rista; Tomas Venclova; Ona Lu- 
kauskaitė - Poškienė.

Kartu su Maskvos grupe išleis
tame pareiškime penki vyrai apkal
tino Lietuvos valdžią, kad ji pažeidė 
Helsinkio principus, ištremdama du 
vyskupus - Julijoną Steponavičių ir 
Vincentą Sladkevičių į mažas vieto
ves už jų diecezijų ribų.

Kitame dokumente pareiškė, kad 
du vyrai - Jonas Matulionis ir Vladas 
Lapenis - spalio 19 d. buvo Lietuvos 
sostinėje Vilniuje suimti ir apkaltin
ti religinės ir ’’šmeižiančios” litera
tūros dauginimu ir platinimu.

(ELTA)

VIEŠOJI NUOMONĖ GALINGA

Prieš Kalėdas iš Sov. Sąjungos į 
Vakarus buvo išleistas ilgai sovietų 
kalėjimuose kankintas rašytojas V. 
Bukovskist kuris buvo iškeistas į Či
lės komunistų vadą Corvalan. Pa

Kompozitorius Bronius Budriūnas 
tikina, kad iki šiol iškilmių proga 
mūsų giedamas ’’Ilgiausių metų” yra 
lietuviams visai svetimas savo me
lodija ir netiksliu kirčiavimu. Vietoj 
senojo ’’Ilgiausių metų” jis siūlo sa
vo sukurtą. "Valio, ilgiausių metų”, 
kas yra artimiau mūsų dvasiai. Čia 
skelbiame kompozitoriaus versiją 
tikėdami, kad su laiku ji prigis ir ją 
giedosime atitinkamomis progomis.

klaustas, ar Vakarų viešoji opinija 
turėjusi įtakos į jo išlaisvinimą, Bu- 
kovskis atsakė:

-Taip. Jeigu mes, sovietiniai kali- 
' niai iš viso esame gyvi, tai už tai dė
kingi Vakarų viešajai opinijai.

V. Bukovskio - Corvalan mainai 
sukėlė didelio pasipiktinimo Vaka
ruose veikiančiose komunistų 
partijose. Išmainydami politinius 
kalinius sovietai patys įrodė, kad jie 
persekioją žmones už laisvės idėjas, 
už kurias buvo per amžius kovota.

♦♦♦

Prieš Kalėdas Leningrade • buvo 
areštuoti keturi sovietų disidentai, 
jų tarpe žinomas kovotojas už žmo
gaus teises V. Borisovas.

Pereitais metais perbėgo -iš Rytų 
į Vakarų Vokietiją 5200 vokiečių.

Naujai prezidentu išrinktasis J. 
Carter savo patarėju pasirinko len
kų kilmės politiką - diplomatą Zbig
niew Brzezinski. Jis gimęs Varšu
voje, yra 48 metų, ir yra geras rytų 
Europos ir sovietinių reikalų specia
listas. Sov. Sąjungai toks Brzezins- 
kio paskyrimas labai nepatinka, ir 
net netiesioginiais diplomatiniais 
kanalais bandė Carterį įtaigoti, kad 
jo nepaskirtų, bet šis siūlymą: at
metęs. ,,

*♦»

CM pateikia duomenis, kad Vakariečių 
pastangos kelti ir finansuoti Sov. S-gos 
ūkį neduoda lauktų rezultatų. Už įvežtas 
naujas mechanizacijos priemones ir pa
statytus fabrikus iki šiol Comecon jau yra 
skolinga 32.000 milijonų dolerių. Tuo tar
pu vakariečių pastatytuose fabrikuose, 
panaudojant pigią darbo jėgą, gaminamos 
prekės lengvai konkuruojančios tarptauti
nėje rinkoje.
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ALB KRAŠTO TARYBOS 15-JI SESIJA
H'r.. p , .

Lietuvių Dienų metu Melbourne I Australijoje šeši lietuvių sporto 
JY - «« , jdubaį su goo narių.

Suvažiavimui . turėjusi priduoti 
svorio P. Sungailos paskaita ’’Lietu
vai laisvės beieškant”, atrodo, savo 
tikslo nepasiekė: prelegentas pra
džioje pabėręs priekaištų mūsų 
spaudai nukreipė žvilgsnį į šiandie
ninės Lietuvos padėtį pabrėždamas 
paspartintą Lietuvos rusinimą, są
žinės suvaržymą ir tikėjimo perse
kiojimą, tačiau į savo užsibrėžtą te
mą taip ir neatsakė. Todėl nei pla
tesnių diskusijų iššaukė, nei išvadų 

' nepasidaryta.
Seka Australijos Liet. Bendruo

menės vykdomųjų organų rinkimai. 
Į Krašto Valdybą Sydnejaus apylin
kė patiekė šiuos kandidatus 
(skliausteliuose prie pavardės 
paduoti skaičiai ženklina gautus 
balsus): A. Kabaila (51), V. Patašius 
(52), A. Milašas (54), L. Cox (45), V. 
Jaras (45), R. Zakarevičius (46), P. 
Ropė (36), V. Bitinas (28), M. Naku- 
tis (15), L- Simanauskas (10), I. Bie
liūnas (7). Tokiu būdu į ALB Krašto 
Valdybą išrinkti: A. Kabaila, V. Pa
tašius. A. Milašas. L. Cox, V. Jaras,.

gruodžio 28-30 d.d. įvyko penkiolik
toji ALB Krašto Tarybos sesija. Jo
je dalyvavo užsiregistravę 66 atsto
vai, į suvažiavimą neatvyko 8.

Sesiją pradėjo ALB Krašto Val
dybos pirm. p. A. Šimkus, pasvei
kindamas susirinkusius ir tuoj pra
sidėjo darbai: sudarytas ir priimtas 
suvažiavimo prezidiumas: pirm. A. 
Balsys (Canberra) ir nariai V. Kože- 
niauskienė (Latrobe Valley) ir Alt. 
Šernas (Newcastle). Sekretoriais 
pakviesti A. Matukevičienė ir A. 
Bladzevičius. Mandatų Komisija: V. 
Dumčius, K. Taparas ir I. Taunys 
(visi iš Adelaidės). Rezoliucijų ko
misiją pradžioje sudarė P. Dirkis, 
Tamašauskas ir B. Stankūnavičius, 
bet vėliau dėl įvairių įsipareigojimų 
kitur minėtoji komisija iširo. Pačiam 
suvažiavimui pabaigoje teko rezo
liucijas iš vietos priimti. Jas atitin
kamai suformuluoti pavesta naujajai 
Krašto Valdybai.

Sekė sveikinimai. Suvažiavimą 
sveikino Pasaulio Liet. B-nės Valdy
bos vardu viešnia Nerija Linkevi
čiūtė, perskaitydama PLB p-ko B. 
Nainio sveikinimą (jį skelbiame at-
skirai), Lietuvių Dienoms Rengti 
K-to pirm. K. Lynikas ir S. Čižaus- 
kas - Katalikų Federacijos pirm.

ALB Krašto Valdybos ataskaiti
nius pranešimus padarė: pirm. A. 
Šimkus, iždin. Ališauskas (jam ne
sant jo pranešimą perskaitė A. Bla
dzevičius), narys jaunimo reik. V. 
Juška, narys šviet. reik. P. Sungai- 
la, ir narė kult, reikalams D. Levic
kienė. Pranešimai didelių diskusijų 
nesukėlė ir jie visi buvo Tarybos su 
užgyrimu priimti.

Kiek įdomesnis buvo Australijos 
Liet. Fondo Valdybos pirmininko J. 
Meiliūno pranešimas. Pasirodo, kad 
šiuo metu A.L. Fonde sukaupta jau 
15.000 dolerių sumą, kurią sudaro 
tautiečių aukos. Fonde jau įrašyta 
48 šimtininkai, aukoję Fondui po 
šimtą ar daugiau dolerių. Palygina
moji statistika parodė, kad didžiau
sią sumą suaukojo Viktorijos lietu
viai, bet proporcingai, pagal lietuvių 
skaičių, daugiausiai įnešę Canberros 
lietuviai. Fondas yra gavęs ir paliki
mų, tačiau jų negali realizuoti kaip 
neregistruota organizacija. Todėl 
Fondo Valdyba paruošė naują Fon
do statutą, pagal kurį Australijos 
Lietuvių Fondas yra savistovi pelno 
nesiekianti organizacija, turinti savo 
narius. Nario įstojimo mokestis - 25 
dol. Šis statutas Tarybos buvo pri
imtas ir tuo Australijos Liet. Fondas 
pasidarė nepriklausoma organizaci
ja. Fondo lėšų skirstymą sprendžia 
A.L. Fondo Valdyba, atsižvelgdama 
į ALB organų rekomendacijas ar 
patarimus.

Balsuojant už naują Fondo Statu
tą pasisakė 39 nariai, susilaikė 7 ir 
prieštaravo 4.

Iš kitų pranešimų paminėtini: Dr. 
A. Mauragis pranešė apie skautų 
veiklą ir savo pranešime išreiškė di
delį rūpestį dė mūsų jaunimo iš viso, 
į kurį mūsų visuomenė permažai 
kreipia dėmesio. Dr. A. Mauragio 
pranešimas buvo vertas platesnių 
diskusijų ir svarstymų, bet tam su
važiavimas nebuvo pasirengęs. Apie 
Jaunimo Sąjungos rūpesčius kalbėjo 
jos. pir-kė B. Prašmutaitė, o apie fi
zinio auklėjimo sąjungą pranešė Ta
mošiūnas, pabrėždamas, kad veikia

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Dr. V. Barkuvienei ir Dr. B. Vingiliui, prižiūrėju
siems mane ligoninėje. Taip pat mano gili padėka visiems, mane lankiu
siems ligoninėje ir namuose, ypač V. Narušienei, V.V. Juzėnams, D. 
Bartkevičienei, W.E. Jenčewskams, M. Migevičienei, Žitkauskams, L.J. 
Vėteikiams, V. Staugirdienei, P. Jurjonui ir savo šeimai. Dėkoju mane 
užjautusiems žodžiu ir raštu. > ■>, • >

1 /' v--‘i *: .■ 'M:
Antanas Statkus, Cabramatta

Australijos Lietuvių Dienas simbolizuojantis piešinys, panaudotas ant 
parengimų programų viršelių Melbourne.

Literatūrinis konkursas
Akademinis Skautų Sąjūdis Ade

laidės Skyrius skelbia prozos veika
lo konkursą.

Konkurse kviečiami dalyvauti visi 
Australijos lietuviai rašytojai ir mė
gėjai. Konkurso dalyvių amžius ne
apribotas. Rašinio forma gali būti 
novelė, apysaka ar atsiminimai. 
Veiksmas gali vykti Lietuvoje ar 
išeivijoje. Veikalo dydis apie 200

■" iniJala

R. Zakarevičius, P. Ropė.
Krašto Kontrolės Komisiją taip 

pat sudaro sydnejiškiai: V. Bukevi- 
čius (48), B. Vingilis (47) ir A. Reis- 
gys (29). Kandidatu liko N. Vaičiur- 
gytė (26).

Krašto Garbės Teismas įsisenėji
mo keliu paliko Adelaidėje. Garbės 
Teismą sudaro: kun. A. Spurgis 
(40), P. Bielskis (36), Jz. Lapšys (51), 
V. Neverauskas (43) ir J. Stepanas 
(38). Kandidatais liko M. Rudzens- 
kas (29) ir J. Binkevičius (24).

Nors pati kūrybingiausia suvažia
vimo dalis turėtų būti klausimai ir 
sumanymai, bet ar dėl nuovargio, ar 
dėl skubos įdomesnių klausimų ne
iškilo. Gerokai buvo pakalbėta, ar 
Tarybos suvažiavimą jungti su Liet. 
Dienomis, kaip iki šiol, ar jį šaukti 
kitu metu. Ir čia nieko nenutarta ir 
palikta senoji padėtis.

Pastebėtina, kad šiame suvažia
vime mažiausia buvo skirta laiko 
B-nės Statutui. Dėl jo nesitampyta 
valandų valandom, kaip anksčiau, 
bet po trumpo referavimo buvo pri
imtas toks, kaip kad Komisija buvo 
paruošiusi.

(quarto) puslapių po 150-160 žodžių 
puslapyje. Veikalas turi-būti para
šytas mašinėle ir atiduotas jury ko
misijai ne vėliau 1977 m. lapkričio 
mėnesio 1 dienos.

Už geriausią prozos veikalą ski
riama premija $ 500.00 (australiš
kų).

Premijos įteikimas numatomas 
pradžioje 1978 metų, per Šeštąją 
Tautinę stovyklą Melbourne.

Neradus tinkamo premijuoti vei
kalo, premija nebus duodama. Pro
zos veikalas negali būti skelbtas 
spaudoje prieš konkursą. Rašytojas 
pasirašo slapyvarde, o kitame užkli
juotame voke įrašo savo pavardę.

Konkursas bus pravedamas slap
tai. Jo dalyviai bus laikomi paslap
tyje. Nelaimėjusieji premijos nebus 
skelbiami spaudoje. Todėl visi rašy
tojai ari mėgėjai, ypač. jaunesnioji 
karta; kviečiami dalyvauti konkurse

ALB GARBĖS NARĖS

ALB Krašto Tarybos suvažiavime 
pasiūlyta ir visų Tarybos narių 
vienbalsiai nutarta paskelbti Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
GARBĖS NARĖMIS šios bendruo
menei nusipelnusios lietuvės:

ONA BAUŽIENĖ, Sydnejaus 
Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
pirmininkė, Lietuvių Sodybos En- 
gadine steigėja;

ELENA REISONIENĖ, žinoma 
visuomenininke - kultūrininkė, J J. 
Bačiūno vardo bibliotekos Adelai
dėje vedėja.

Abi ponios PLB Valdybos apdo
vanotos Lietuvių Fondo Amerikoje 
išleistais nepriklausomos Lietuvių 
trijų prezidentų medaliais.

Abi ALB Garbės Narės skaityto
jams bus pristatytos artimiausia 
proga.

Suvažiavimo pabaigoje pakalbėta 
ir Mūsų Pastogės reikalais. Trumpą 
pranešimą padarė Mūsų Pastogės 
Administracinės Komisijos pirm. M. 
Zakaras, iškeldamas Mūsų Pastogės 
spaustuvės steigimo klausimą. Re
daktorius priminė, kad jis neketinąs 
suvažiavimui jokios ataskaitos duo
ti, nes jis su kiekvienu išleistu M.P. 
numeriu tuo pačiu duoda ir savo 
darbo viešą atskaitomybę. Bend
ruose pokalbiuose buvo padaryta 
pastabų dėl laikraščio turinio, už ką 
redaktorius padėkojo viską priim
damas širdin ir dėmesin.

Rezoliucijų tikrąja prasme pasi
gesta. Praktiškai pati rezoliucijų 
komisija suvažiavimo eigoje buvo 
iširusi, todėl posėdžio metu siūlę kas 
ką sugalvojo. Daugiausia sustota - 
ką sveikinti. Apie rezoliucijas gal iš
girsime vėliau, nes jas, kaip minėta, 

'suvažiavimas pavedė suformuluoti 
naujajai Krašto Valdybai.

Suvažiavimas baigtas Tautos 
Himnu. Atrodo, ir po šio suvažiavi
mo naujajai Krašto Valdybai teks 
darbą pradėti nuo nieko, nes kokių 
nors ypatingų nutarimų ar įpareigo
jimų suvažiavimas jai nepaliko. 
Liūdna ir graudu, kad mūsų suva
žiavimai kaskart darosi vis tuštesni. 
Ar tas liudija mūsų išsekimą?

inf.

D I E N R ASČIO “WASHINGTON 
POST” pranešimu gruodžio 3 d. lai
doje, JAV valstybės departamentas 
atmetė Prano ir Algirdo Bražinskų 
prašymą, gauti politinę globą bei pa
vilkti šiame krašte. Greičiausiai šj 
sprendimą padarė pats'sekr. H. Kis- 
singeris, baigiantis eiti savo parei
gas. Motyvuojama faktu, kad P. A. 
Bražinskai į JAV yra atvykę be ofi
cialios vizos. Jų byla vėl perduota 
imigracijos ir natūralizacijos parei
gūnams, kurie naują apklausinėjimą 
buvo numatę gruodžio 16 d. Su Wor- 
cesterio veikėja J. Našukaite-Mack 
ir LB Bostono apylinkės pirm. A. 
Matjoška abu Bražinskai lankėsi se
natoriaus E. W. Brooke įstaigoje 
Bo:tone. Jis jiems pažadėjo savo pa
ramą, bet patarė visiems, kurie jų 
reikalu laiškais kreipiasi į JAV 
kongresą, prašyti ne politinės globos, 
o tik teisės visam laikui .pasilikti 
JAV.

ir atskleisti savo sugebėjimus bei 
talentus be baimės būti išstatytiems 
viešumai.

Šiuo konkursu ASS tikisi pratur
tinti lietuvišką spausdintą žodį Aus
tralijoj.

Visais klausimais, liečiančiais .šį 
konkursą prašoma kreiptis į ASS 
sekretorę B. Mockūnienę, 4 Avon 
st., Kurralta Park, S.A. 5037.

Br. Mockūnienė
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Namie ir svetur
Drauge su amerikiečių turistų 

grupe buvo atvykęs atnaujinti senas 
bičiulystes prieš 20 metų iš Sydney 
išvykęs Paulius Sirgedas su ponia. 
Abu dalyvavo Liet. Dienose Mel
bourne, o Sydnejuje sausio 6 d.d. 
p.p. Jablonskių namuose, Hurst- 
ville, kur anksčiau gyveno ir p.p. 
Sirgedai, Sydnejaus Plunksnos Klu
bas suorganizavo susitikimą su savo 
Plunksnos Klubo steigėju ir pir
muoju pirmininku, šeimyniškoje 
formoje visą susitikimą pravedė da
bartinis Plunksnos Klubo pirm. V. 
Kazokas. Drauge dalyvavo ir svečiai 
iš Los Angeles p.p. A. ir O. Mironai: 
ponia ta proga gražiai padeklamavo 
V. Kazoko eilių, o A. Mironas pa
skaitė savo kūrybos. Prie p. Jab
lonskienės gražiai paruošto vaišių 
stalo maloniai padalyvauta ir pa
bendrauta.
GRAŽIAUSIA STOVYKLAVIETĖ 
VISOJE AUSTRALIJOJE

Skautų vadovų pasitarime, kuris 
įvyko gruodžio 29 d. Melbourne, pa
aiškėjo, kad VI Tautinė Stovykla 
įvyks gražiausioje Australijos 
stovyklavėtėje, kuri yra specialiai 
įrengta Gillwell kursų vadovams 
ruošti. Čia yra gražus parkas su 
ežerėliais ir specialiais pastatais bei 
įrengimais. Šioji stovyklavietė iki 
šiol niekam nebuvo nuomuojama, s. 
Stasiliūno pastangomis, kuris yra VI 
T.S. Rengimo Komiteto narys ir ge
ras šios stovyklavietės, administra
toriaus bičiulis, pavyko gauti. Mūsų 
skautai, o taip pat ir užjūrio lietuviai 
skautai, turės tikrai gražią, gerą ir 
patogią stovyklavietę savo 60 metų 
jubiliejui atšvęsti. Visas jaunimas 
kviečiamas prie šios jubiliejinės 
šventės prisidėti, ypač laukiama, iš 
tėvų aktyvios paramos, padedant 
susiorganizuoti naujiems skautų 
vienetams.

am

RUOŠIAMĖS
VI-jai TAUTINEI STOVYKLAI

Sydnejaus skautai gražiai sto
vyklauja savo Ingelburn stovykla
vietėje. Aiškiai matomas vienas di
delis tikslas: gražiai pasiruošti VI-jai 
T.S., kuri įvyks kitais metais Mel
bourne, kartu stovyklaujant su viso 
pasaulio lietuviais skautais. Stovyk
loje įdomūs pionerijos darbai, links
mi laužai, naujos dainos ir gerai su
stiprinta rikiuotė, mankšta. Sto
vyklai vadovauja pats tuntininkas 
vyr. skl. s.v. J. Belkus, maisto ga
minimą prižiūri prityrę skautai vy
čiai A. Mikus ir V. Šliteris. Stovyk
loje stovyklauja 45 skautai.

Oras geras, gamta graži, nuotaika 
gera, stovyklauk ir norėk. Mažokas 
skaičius stovyklauja vilkiukų ir 
paukštyčių, reikėtų, kad jų būtų 
daugiau. Jaunimas visada mėgsta 
stovyklas, jaunų draugystes, žaidi
mus, juoką. Kodėl tėvai jiems nesu
teikia to malonumo? Ar čia nėra to 
nelemto ’’suskilimo” rezultatai? Ne
derėtų žaisti vaikų laime ir mūsų 
tautos gerove. Kviečiame visus su
sipratusius tėvus įrašyti savo jau
nius į skautus, kad jie galėtų tinka
mai pasiruošę dalyvauti kartu su vi
sais istoriniame įvykyje Vl-je Tau
tinėje Stovykloje Melbourne sekan
čiais metais.

am

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 27 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene
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RAŠYTOJO SKUNDAS

Plačiai žinomas lietuvis rašytojas 
Juozas Kralikauskas per pastaruo
sius metus du kartus buvo išvykęs į 
Lietuvą aplankyti savo artimųjų, 
tėvų kapų ir pasirinkti medžiagos 
savo tolimesnei kūrybai. Ne tiek sa
vo išgyvenimus, kiek nusiskundimą 
jis išdėstė kanadiškiuose ’Tėviškės 
Žiburiuose” apie turistų suvaržy
mus Lietuvoje, apie labai ribotą 
svečiavimosi laiką, apie fantastiniai 
komplikuotą sovietinę biurokratiją 
ir kelionės sunkumus.

Be abejo, panašius jausmus ir iš
gyvenimus turi kiekvienas, besilan
kąs Lietuvoje, tiktai šioje vietoje 
tenka nusistebėti, kad rašytojas vi
sus priekaištus nukreipia į lietuvius, 
dirbančius sovietinėje administraci
joje, tarsi Lietuva nebūtų okupuota 
ir tvarkytųsi savarankiškai. Iš tik
rųjų Lietuvoje lietuvis neturi savo 
valios ir atlieka savo pareigas so
vietinių potvarkių ribose ir KGB 
priežiūroje. Kas dėtųsi, jeigu lietu
viai kad ir komunistai patys Lietu-

KALĖDINIS ŠAMPANAS
Rašo Kukutis

Kalėdos, kaip tokios, neturėtų 
būti didelė naujiena. Gi, kiekvienas 
iš mūsų tiek, kiek turime metų, tiek 
kartų šventėme ir Kalėdas. Taip, 
daleistina, kad pirmosios šešerios 
nelabai prisimintinos dėl buvusio 
mažo amžiaus. Vienok, ar nestebėti
na, kaip ryškios likosi atmintyje 
pradžiamokyklinės Kalėdos ir visa 
toji šventiška nuotaika, kurią iki pat 
dangaus aukštybių, kur angelai gie
dojo ’’Gloria in Excelsis”, iškeldavo 
spalvotų pieštukų dėžutė. Arba, vė
liau, kai tėvo apkamšytas gūniomis, 
snieguotais laukais skriejai į tėviš
kę, kur laukė mama, kalnai ragaišio, 
sieksniai kilbasų ir svarbiausia - už
šalęs tėviškės ežeras. Taigi - ežeras! 
0 kur kitur išmėginsi porą naujų ni
keliuotų pačiūžų? Dargi - viso kaimo 
bamblių nuostabai ir pavydui!..

Dabar, žinia, kiti laikai, svetimas, 
taip sakyti, kraštas ir kitokios Kalė
dos. Tačiau, turbūt, pagal seną įpra
timą, vistiek jų laukiame. Viena, kad 
padegintų prieš saulę tauką, kitas - 
kad apsilankius pas seniai nebūtus, 
trečias - kad pasakius prakalbą, pa
sitarnavus bendruomenei, o bend
rai, kad pasidžiaugus nauja pora ko
jinių, nauju šlipsu ir (būtinai!) bon- 
kute pobritvinio ’’Old Spice”. Taigi, 
Kalėdos, kaipo tokios, neturėtų būti 
naujiena, bet - yra! Lygiai kaip ir 
anoji bonkutė ’’Old Spice”, pra
kvimpanti naujų čemeryčių kvapais.

Mes, kurie esame išėję į vadina
mąją ’’Sportinę pensiją”, kažinkaip 
nejučiomis įpratome, kad tikros 
Kalėdos ateina tik kas antri metai. 
Ir ’’Kalėdos, Kalėdos!..”, o tos pačios 
bėdos? Jeigu esi važiuojantis (ir va
žiuoji), tai suki sau galvą, kaip visą- 
ką sukrauti į čemodaną ir kaip visus 
čemodanus sukišti į mašiną, kai šioje 
jau sėdi žmona, uošvienė, tėvas ir 
dar du choristai? Vienok - šiais me
tais jau bus geriau, nes sūnus ir 
dukra važiuoja jau savais keliais, o 
’’Princą” sutiko pagloboti kaimynas. 
O jeigu sėdi, taip pasakius, namuo-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA U
į 

’’TALK A” LTD.
I

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus I 
indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. I 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už {našus 1 
(shares) iki 10% dividento. ]

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines I 
paskolas iki $ 3.000 su garantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš I 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. j

•įstaiga veikia: T
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol I 

St. North Melbourne. I
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Liet. Namai, 6 I 

Eastry St., Norwood. į
Pašto adresas: TALKA, Box 146, P.O. Norwood, S.A. 5067 f}

voje nepriklausomai tvarkytųsi, ga
lima tik spėlioti, bet imant dėmesin 
šiandienius faktus, tokie priekaištai 
lietuviui tikrai skaudūs ir nepagrįs
ti, atsimenant, kad be Maskvos ži
nios niekas net žingsnelio savaran
kiškai negali žengti.

se, tai tų problemų mažką mažiau! 
Šaldytuvas pilnas vištų, kieme žolė 
auga it iš proto išėjusi, ir biesas ži
no, kur tie atsarginiai matracai už
kišti!? Sakau! - ne juokas! O sako - 
Kalėdos?.. Ir taip septynias dienas ir 
septynias naktis grumiesi su gyve
nimu, giminėmis, draugais, pažįsta
mais, o jeigu esi minkštesnės šir
dies, tei net ir su nepažįstamais sve- 
timplaukiais. Net tiek, kad tau pa
čiam, kaip aniems geriems žmonėms 
anais laikais anoje užeigoje, namuo
se mažai belieka vietos. Septynias 
paras miegi stačias, valgai stačias, 
bėgi (aišku!) stačias ir beveik sėdi - 
stačias.

Skambina Petras - padėk sustaty
ti kėdes ir surikiuoti suolus. Gerai! 
Skambina Povilas - padėk pabūti 
prie bilietų kontrolės. Gerai, gerai!! 
Jonui sugedo Fordas -nuvežk Jonie
nę į repeticijas. Ak, gerai, jau ge
rai!!! Žmona skambina - neužmiršk 
atvežti rolmopsų ir pažiūrėk garaže 
ant trečiosios lentynos ketvirtasis 
stiklas iš kairės - grybai. Ir šuniui 
dėžę atidaryk! Gerai? Aišku, kad 
gerai. Neg’ sakysi - ”Pasikark!” O 
čia trečią valandą reikia į posėdį ir... 
nėra marškinių. Yra kojinės (naujo
sios), bet nėra batų!!! ’’Princas” jau 
dvi dienos kaip nenamuose, o vonio
je, šimtas paralių, vis dar turškiasi 
uošvienė... Dargi jai ir į vaistinę už
važiuok - pritrūko, matyt, kokios 
tručyznos?..

Su žmona, kadangi ji trijų komi
tetų pirmininkė, susitinki tik Nau
jųjų Metų išvakarėse ir kartu nuva
žiuojate į balių. Bet tai ir čia - vos tik 
spėjai atsisėsti, taip tuojau ir prisi
statė koks tai kreivomis akimis, jau, 
mužikas ir ’’pakšt, pakšt” jai į ranką. 
Šimtą metų esąs jos nematęs ir: - 
Ai, kaip ponia gražiai atrodote!” 

Nespėji dar ir susigaudyti, kas jisai 
toks per vienas, o jau, žiūrėk, jie 
skersai ir išilgai salės stumdo foks
trotą. Nu, o ką? Išlenki stiklą (ir 
antrą) subrendusio gėrimo ir žvalg- 
staisi. Ir - Jackau, tu, mano! - prie 
trečio stalo sėdi Zosytė! Taip! - toji 
pati, kurią prieš kiek tai metų, tie
siog tau iš panosės, nunešė tas šmi- 
kaila Ignacas. Dievuliau, tu, mano! - 
kiek tų prisiminimų!.. Ajajai, ajajai! 
Ir nebūtinai, kad taip tikrai yra, bet 
nuo ano stalo į tave plaukia viso pa
saulio rožių kvapai...

Norėtumei, žmogus, pakilti nuo 
stalo (kur jau čia nenorėsi!), bet tai 
kaip paliksi uošvienę vieną sėdėti?

ATEITININKŲ STOVYKLA

Sausio 29-31 d.d. Sydnejaus atei
tininkai organizuoja stovyklą skautų 
žemėje Ingleburne. Stovyklauja 
ateitininkai sendraugiai drauge su 
jaunučiais.

Perkūnas! Negalėjo senė namuose 
kiurksoti! Išlenki dar vieną. Taip 
sulaistyti galvos ratukai sukasi pil
nu tempu - kaip čia jos atsiprašyti? 
Beveik net meldiesi, kad kuris nors 
iš pažįstamų kur salėje nors ranka 
pamotų ar ką jau. Ir, kaip sakyti, 
beveik iš tavo burnjstiesiog į Dievo 
ausį. Kažinkas purto tave už peties 
ir: - ”Hi, Dad!”, - sūnus.

Greitai galvoji - o ko tas, paršas, 
dabar nori? Greičiausiai to vadina
mojo ’’dosch” arba mašinos rakto? 

Taigi, atėjo laikai! Pirmiau duodavai 
keturis ? ’’bobus” ir palieki namuose, 
nosį įteleviziją įkišusi, o dabar, kaip 
tik atidaro burną, be penkinės neiš
sisuksi. ”Ak, šunės nematę, duosiu 
dešimt... Nauji Metai, balius...” Au
tomatiškai sieki piniginės, nes vaiks, 
ką tu pasakysi - ’’Old Spice” nupirko.

”Dad, say Hallo, to my friend 
Sharron”, - prabyla sūnelis. Tai kaip 
čia dabar? Ir kai pamatai už jo nu
garos stovėjusią ’’Sharron” (ar kaip 
tenai?), tai tau net ir akiniai apraso
ja. Liekna, kaip reikia, išsirpusi, kur 
reikia. O-ho-ho! Broliukas! Tas pec- 
kelis visiškai į tėvą nusigimęs, turi 
akį! O-ho-ho! Na ir ”HaUo!” Sūnus 
nusitempia merginą prie uošvienės 
ir su : - ’’Bobute, sakyk labas mano 
friend Šarūne” pristato ją...ėėė... 
senelei. O kai Šarūne pradeda su 
bobute ulbėti lietuviškai, lyg ką tik 
būtų atvažiavusi iš sodžiaus, tai tau 
krūtinę nulieja šiltas jausmas it bū
tumei visą stiklą to subrendusio gė
rimo nelašuoto išgėręs. Dievaž! - 
negalėtumei būti jau tiek lintelėjęs, 
bet kai sūnus su Šarūne nueina šok
ti, čiumpi uošvienę už parankės ir 
suki valsą. (Nors orkestras groja 
tango!)

Sakau! - kas per šventės, kas per 
Kalėdos. ’’Sūnus metų viduryje že- 
nijasi lietuvaitę! Prieteliau, duokš 
tuziną šampano, o kai pagausi minu
tę laiko - ateik, padėsi korką išmušti! 
Mano sieloj šiandien šventė!” Ir kol 
neši šampaną prie Zosytės stalo, 
galvoji: - ’’Kaip tas Maironis tokius 
žodžius sugalvojo, bene jis vaikų tu
rėjo?!” Šmikaila?Ach, koks jis ten 
šmikaila! ’’Kaip, uošvienėje, sūnaus 
uošvį, poną Ignacą, taip vadinsi? Ja, 
ir koks čia vargas tos Kalėdos!?”
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27—SIOS SPORTO ŠVENTĖS REZULTATAI
27-SIOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ’ SPORTO ŠVENTĖS 
VARŽYBŲ REZULTATAI.

Vyrų krepšinis: I - Geelongo ’’Vy
tis”, II - Melbourne ’’Varpas”, III - 
Sydnejaus ’’Kovas”.

Moterų krepšinis: I - Melbourno 
"Varpas”, II - Sydnejaus ’’Kovas", 
m - Adelaidės "Vytis”.

Jaunių berniukų krepšinis: I - 
Geelongo "Vytis”, II - Melbourno 
"Varpas”, III - Hobarto ’’Perkūnas”.

Jaunių mergaičių krepšinis: I - 
Adelaidės ’’Vytis”, II - Canberros 
’’Vilkas”, III - Melbourno "Varpas”.

Vyrų tinklinis: I - Sydnejaus ”Ko- 
vasl”, II - Canberros "Vilkas”, III - 
Sydnejaus ’’Kovas II”.

Moterų tinklinis: I - Sydnejaus 
"Kovas”, H - Geelongo "Vytis”.

Lauko tenisas'.vyrai individua
liai: A. Kaltinis Hobarto "Perkūnas*. 
Dvejetai: R. Leveris ir L. Leveris 
Sydnejaus "Kovas”. Mišrus dveje
tas: R. Leveris ir J. Petrauskaitė 
Sydnejaus "Kovas”.

Lauko tenisas ".moterys individu
aliai: L. Pocienė Adelaidės "Vytis”. 
Dvejetas: L. Pocienė (Adelaide) ir J. 
Petrauskaitė (Sydnejus).

Golfo vyrai: J. Tilmanis Melbour
no ’’Varpas”; Moterys: M. Turnes 
Geelongo ’’Vytis”.

Vyrų Handicap: J. Tilmanis (Mel- 
bournas). Moterys: R. Ženk (Gee- 
longas).

Squash: vyrai: V. Ramonaitis 
Adelaidės ’’Vytis”, moterų: J. Pet
rauskaitė Sydnejaus ’’Kovas”.

Stalo tenisas - vyrai komandiniai: 
Melbourno ’’Varpas”; individualiai: 
V. Sirjatavičius (Melbournas). 
Moterų individualiai: N. Wallis - 
Grineevičiūtė (Sydnejus). Vyrų 
dvejetas: V. Sirjatavičius ir J. Ma- 
šanauskas (Melbournas). Mišrus 
dvejetas: V. Sirjatavičius (Melbour
nas) ir V. Laukaitienė (Sydnejus).

Šachmatai: Individualiai: A. Bal
tutis Melbourno ’’Varpas”, II - J. 
Dambrauskas Sydnejaus ’’Kovas”, 
HI - IV V. Mačiulaitis ir A. Rakštelis 
Melbourno ’’Varpas”.

AUSTRALIJA IR 
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI sausio mėn. MA nariams skyrė 
šias intencijas;
bendrąją - kad maldos ir pastan
gos krikščionių vienybės tikslu 
remtųsi nuoširdžiu paklusnumu Šv. 
Dvasiai.
misijų- kad teisingumo ir taikos 
nuostatai, paskelbti evangelijoje 
Kristaus ir Bažnyčios vadovybės, 
taip pat būtų priimami ir ne krikš
čionių, jų valdovams rodant kelią. 
Trumpas rytmetinis
aukojimas:VISA AUKOJU TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS 
ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Pradėdami Naujus Metus krikš

čionių vienybės ženkle, turime juos 
pradėti Šv. Tėvo vadovybėje pra
šant sėkmės mūsų darbams tarp ko 
kito ir ekumeninėje srityje. Mūsų 
maldos neturi apsiriboti vien tik ofi
cialiąja ekumenine savaite (sausio 
18-25 dienomis), bet turi būti tęsia
mos ištisus metus, jei norime, kad 
Kristaus maldos žodžiai ’’...kad visi 
būtų viena” (Jn. 17.22) realizuotųsi 
greitu laiku.

Ekumeniškų pastangų sekmei 
labai svarbi sąlyga yra paklusnumas 
Šv. Dvasios įkvėpimui. Tai viena iš 
būtinųjų sąlygų tiek asmeniniame, 
tiek visuomeniniame krikščioniška
me gyvenime. Šv. Povilas, pav., sa
ko korintiečiams: ’...nė vienas negali 
pasakyti Viešpats Jėzus, kaip tik

Žaibo turnyras: I - A. Baltutis 
(Melbournas), H - V. Opulskis Ade
laidės ’’Vytis”, III - V. Mačiulaitis 
(Melbournas).

Krepšinio baudų mėtymo varžy
bos. Komandiniai vyrai: Melbourno 
’’VarpasIII”, moterų: Geelongo 
’’Vytis". Individualiai: vyrų A. Ver- 
byla (Melbournas), moterų L. Šnei- 
derytė (Geelongas).

Būti šauliu - garbė!

ŠAULIŲ KUOPOS NARIAMS IR 
BŪSIMIEMS ŠAULIAMS.

Praėjusiais metais įsikūręs Syd- 
nejuje šaulių dalinys gerokai padi
dėjo narių skaičiumi ir padarė didelę 
pažangą kultūrinėje veikloje. Šaulių 
dalinyje jau yra ir moterų šaulių 
sekcija. Šiuo metu naujų narių įsto
jimas į Šaulių Sąjungą truputį sta
bilizavosi, nes atsirado asmenų, ku
rie pradėjo skleisti nepamatuotus 
gandus. Vieni kalba, kad šaulių dali
nių steigimas yra ramovėnų organi
zacijos skaldymas. Tai visai nelogiš
ka taip galvoti ir kalbėti, nes šaulių 
organizacija yra kaip atžala - talki
ninkė ir tų pačių įdėjų, kaip ’’Ramo
vės” organizacija, tęsti kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą ir lietuvybės iš
laikymą. Susipažinkime su spauda ir 
imkime pavyzdį iš Amerikos, Kana
dos, Anglijos ir kitur virš 20 metų 
gyvuojančius šaulių dalinius ir ma
tysime, kad ten tarp šaulių ir ramo
vėnų nėra trynimosi ir visi vieningai 
dirba statutuose nustatyta tvarka. 
Mes, čia Australijoje, Šaulių Sąjun
gos narius, kol kas, skaičiuojame tik 
desėtkais, o ten jau tūkstančiais. 
Neatsilikime ir mes, būkime vienin
gi ir įvertinkime šaulių organizaciją 
tremtyje.

Šventoje Dvasioje” (1 Kor. 12.3). Iš 
to mums turi būti aišku, kad Dievo 
karalystės plitimui be Šv. Dvasios 
nieko nenuveiksime.

Iš antros pusės esame liudytojai, 
kad nuo Vatikano H suvažiavime 
paskelbto dekreto, liečiančio eku
menizmo principus, krikščioniškų 
bendruomenių savitarpio suartėji
me daug kas jau atsiekta, nežiūrint 
įvairių kliūčių ir, pagal kai kuriuos, 
per ilgo uždelsimo. Pastangos nebu
vo tuščios. Jau daug kas pasikeitė 
teigiama kryptimi ligšioliniuose Ka
talikų Bažnyčios santykiuose iš vie
nos pusės ir pravoslavų bei kitų re
ligijų - iš antros. Čia būtų neįmano
ma visa tai išvardinti.

Tad šių metų pradžioje įsisąmo
ninkime, kad jei norime didesnės 
sėkmės ir Viešpaties palaimos mūsų 
darbams ekumeninėje srityje, turi
me geriau įsigilinti ir suprasti Kris
taus evangeliją, kur aiškiai pabrė
žiama paklusnumo Šv. Dvasiai rei
kalingumas. Tik Šv. Dvasia ir tik Ji 
viena gali žmones viršgamtiškai ap
šviesti, suteikti rekalingą dvasinę 
paramą ir užtikrinti sėkmę žmogaus 
pastangoms.

Įsidėmėtini Vatikano II suvažia
vimo virš minėto dekreto baigia
mieji žodžiai: ’’Šventasis Sinodas 
karštai trokšta, kad Katalikų Baž
nyčios vaikų ir atsiskyrusių brolių 
užsimojimai eitų išvien ir kad nebū
tų statoma jokių kliūčių Dievo ap
vaizdos keliams bei užbėgama už 
akių-būsimoms Šventosios Dvasios 
paskatoms” (Ek. dekr. skyr. 24.)

Kun. S. Gaidelis, S.J.

1977 METŲ RINKTINĖS.
Krepšinis:

Vyrų: A. Wiasak, E. Kardas, S. 
Karpuška (Geelongas), R. Gulbinas, 
Čerkesas (Sydnejus), J. Jaunutis, F. 
Čekauskas (Adelaide), R. Leknius, 
A. Milvydas (Melbournas). Treneris 
S. Šutas.

Moterų: A. Tamošiūnaitė, R. Šid
lauskaitė, E. Vyšniauskaitė, L. Pi-

Kiti neįsigilinę įrodinėja, kad šau
lių dalinys nėra registruotas Aus
tralijos valdžios įstaigose, todėl gali 
būti nemalonumų ir nesusipratimų 
už nelegalią veiklą. Norint užkirsti 
kelią tokiems nepagrįstiems gan
dams, Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
Šaulių Kuopos Valdyba praneša vi
siems šaulių kuopos nariams ir būsi
miems šauliams, kad šaulių dalinio 
registracijos klausimas išaiškintas: 
N.S.W. Government Department of 
Services, 1976 m. gruodžio 7 d. raš
tu, atsakant į paduotą pareiškimą, 
dėl šaulių dalinio registracijos, pra
nešė, kad šaulių dalinio registruoti 
nereikia, todėl mes galime laisvai 
veikti Š. S-gos Statute nustatyta 
tvarka. Tai labai maloni žinia, kuri 
suteikia daugiau noro ir energijos 
dirbti ir plėsti kultūrinę veiklą.

Lietuvos Šaulių Sąjunga tremty
je stengiasi: steigti šios organizaci
jos dalinius, steigti, remti ir stiprinti 
jau esančias vaidinimo kuopeles, 
chorus, orkestrus, ansamblius, 
sporto komandas ir kitokiais būdais

Australijos Lietuvių Fonde
Australijos Liet. Fondo Valdybai 

malonu konstatuoti, kad tautiečiai 
savo aukomis remia ir ugdo A. Liet. 
Fondą.

Pastaruoju metu aukojo:
100 dol. : p. Juozas Kvietelaitis 

(Melb.) savo auką skirdamas Liet. 
Dienų filmo pagaminimo reikalams.

50 doL: Soc. Globos Moterų Drau
gija (Melb.) vietoj vainikų mirus a.a. 
V. Aglinskui, T. Kemešai, P. Petrai
čiui ir A. Rakutienei.

20 dol.: p.p. V. ir J. Juškai (Melb.)
15 dol.: Sale seniūnija (Vic.) - su

sirinkimo metu sudėtinė auka.
Po 10 dol.: p.p. J. Meiliūnas ir Ig.

PAIEŠKOJIMAS

Dr. Marija Laurušonytė - Linienė 
ieško p. Vytauto Adutavičiaus, karo 
metu gyvenusio Sommerfeld Nieder 
- Lausitz stovykloje Vokietijoje. 
Šeimos nariai ar žinantieji, kur jis 
gyvena, maloniai prašomi pranešti: 
M; Linas, M.D., 2817 71st Street, 
Chicago, Illinois, 60629, U.S.A.

Pasimirusiojo giminės užsakė jam 
gėlių vainikų. Telefonu buvo papra
šyta, kad kaspinas būtų ypatingai 
platus su užrašu: “Ilsėkis ramybėje” 
ant abiejų šonų ir, jei dar liks vietos, 
“Susitiksim danguje”.

Gėlių krautuvės savininkas buvo 
išvykęs, todėl užsakymų atliko jo pa
dėjėjas. Pagaliau vainikas buvo at
vežtas laidotuvėms. Kaspinas buvo 
tikrai labai platus, o ant jo susirin
kusiųjų didžiam nustebimui buvo pa
rašyta didelėms auksinėm raidėm: 
“Ilsėkis ramybėje ant abiejų šonų ir, 
jei dar liks vietos, susitiksim dan
guje”. 

kelytė, A. Sohaitė (Melbournas), R. 
Grigonytė, R. Rupinskaitė (Adelai
de), J. Kaciušytė, R. Kasperaitytė 
(Sydnejus), L. Šrederytė (Geelon
gas). Treneris S. Visockis.

Jaunių berniukų: P. Šutas, D. Šu
tas, K. Jomantas (Geelongas), E. 
Paškevičius (Hobartas), T. Baltutis, 
S. Balnionis, V. Soha, V. Žilinskas 
(Melbournas), J. Ignatavičius, P. 
Urnevičius, A. Vieraitis (Adelaide). 
Treneris E. Šutas.

Jaunių mergaičių: R. Zylė (Gee
longas), L. Mackevičiūtė, A. Sohai
tė, R. Bertašiūtė (Melbournas), N. 
Opulskytė, R. Rupinskaitė, L. Jau- 
nutytė, R. Grigonytė (Adelaide), V. 
Venslovaitė, T. Budzinskaitė (Can
berra). Treneris S. Visockis.

Vyrų tinklinis:G. Sauka, A. Zduo- 
ba, J. Belkus, E. Karpavičius, R. 
Milašas, R. Dambrauskas (Sydne
jus), M. Mauragis, G. Šimkus (Can
berra), G. Kymantas, A. Braželis 
(Geelongas). Treneris G. Sauka.

vykdyti lietuvių tautinę, kultūrinę ir 
visuomeninę veiklą.

Šaulių Sąjungos Tremtyje Statu
tas yra labai palankus ne tik buv. 
Neprikl. Lietuvos šauliams, bet ir 
būsimiems šauliams, nes į Š. Sąjun
gą gali įstoti ne tik vyrai ir moterys 
bet ir jaunimas nuo 15 metų Na
riais gali būti ir ne lietuvių kilmės a- 
asmenys, jei jie rūpinasi lietuvių 
tautos reikalais ir dirba jos naudai. 
Taigi, kuriems rūpi lietuvybės išlai
kymo ir Lietuvos išlaisvinimo reika
lai, kviečiami visi stoti nariais į Šau
lių Sąjungą. Pareiškimų galima 
gauti pas visus šaulių Kuopos Val
dybos narius.

Naujieji 1977 metai tesuteikia 
naujų vilčių bei dvasinės stiprybės 
ir tepraeina jie šauliškos darnos, tė
vynės meilės bei kitų šauliškų ir as
meniškų laimėjimų ženkle. Tepriar- 
tina jie mūsų brangios Tėvynės lais
vės dieną.

S. Pačėsa
Šaulių Kuopos Valdybos Vardu.

Alekna (Melb.) - aukos Liet. Dienų 
filmo gaminimo reikalams.

5 dol.: p. T. Vaitas (ATC), J. Da
gienė (Melb.) - auka L.D. filmo ga
minimo reikalams.

A.L. Fondo šimtininkas. Į A.L. 
Fondo šimtininkų sąrašą įrašytas p. 
J. Kvietelaitis.

A.L. Fondas ne tik pats parėmė, 
bet ir A.L.D.R. Komitetui prašant 
priima aukas Liet. Dienų Filmo ga
minimo reikalams. Fondo Valdyba, 
sveikindama naują šimtininką taip 
pat dėkoja visiems Fondo rėmėjams 
už aukas.

A.L. Fondo Valdyba

Tautos Fonde
Per Tautos Fondo Įgaliotinį 

Perthe p. V. Skrolį gauta $ 30.00. 
Aukojo įvairiomis progomis šie tau
tiečiai: p. Pasčekienė - $ 5, p. Bur
neikienė - vietoj gėlių mirus a.a. Va
liukėnui $ 5, V. Valodka vietoj gėlių 
a.a. M. Miliauskienei mirus $ 10 ir A. 
Klimaitis $ 10.

NEWCASTLE
Per ALB pirm. Alf. Šerną a.a. 

Petrų Leonavičiaus pagerbimui 
aukojo $ 5 p. J. Bačeliūnas-Brown.

SYDNEY
A.a. Juozo Pališkio atminimui au

koja T.F. vietoj gėlių $ 5 A. ir L. 
Kramiliai. Taip pat gauta $ 5 iš 
Alekssanders Grincevics. Nuoširdus 
ačiū visiems aukotojams ir T.F. dar
buotojams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney ..
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE
KALĖDINĖ ŠVENTĖ.

Vietos ApyL Valdyba pagal čia 
nusistovėjusią tradiciją gruodžio 
12-tą dieną, suruošė kalėdinį pobūvį 
- Kalėdų Eglutę mūsų apylinkės 
mažiesiems. Po lietuviškų pamaldų į 
salę sugūžėjo veik pušimtis mažų, 
mažesnių ir mažiausių. O, kad toks 
skaičius būt galima anųjų pamatyti 
kada kokio nors minėjimo proga 
bandomą sulipdyti koks vaikų cho
relis ar tautinių šokių grupelė. Yra 
sunku tokiu ataveju surankioti bent 
tuzinas. Bet organizatoriai ir rengė
jai džiaugėsi ir buvo labai patenkinti 
sulaukę taip skaitlingai atsilankiusių 
mažųjų bei jų tėvelių ar šiaip ma
žuosius atlydėjusių.

Vietos apyl. vald. pirm. K. Stan
kūnas pasveikinęs susirinkusius 
priminęs ir tą tautinę pareigą vi
siems - suaugusiems bei mažiems, 
iškvietė Kalėdų senelį, kuris gau
siomis dovanomis apdovanojo visus 
mažuosius.

Kor.

Svetur
<• t! ,

ATEITININKŲ KONGRESAS
CLEVELANDE

Ateitininkijos 65 metų istorijoje 
IX-sis jos kongresas įvyksta 1977 m. 
rugsėjo 1-4 dienomis - Darbo dienos 
savaitgaly - Clevelande.

Kongreso pagrindinė mintis - Gy
voji dvasia: dvasinio atsinaujinimo 
pagrindas, kovojanti Lietuva ir 
ateitininkai ir lietuvių kultūros kū
rybos puoselėjimas.

Tai visų paskaitų, simpoziumo, 
diskusijų ir kitų kongreso renginių 
svarbiausios temos.

Numatomos moksleivių, studentų 
ir sendraugių atskiros konferenci
jos. Susipažinimo vakaras, iškilmin
gos pamaldos Šv. Jono katedroje, 
specialiai kongresui užsakytos dra
mos pastatymas, meno paroda, ban
ketas sudarys didelę kongreso 
programos dalį.

Kongreso darbai vyks Bond Court 
viešbuty, 777 St. Clair avė, Cleve- 
lando miesto centre.

Kongreso komitetui vadovauja 
Ateitininkų Federacijos Tarybos 
pirm. kun. Gediminas Kijauskas, 
S.J., 18022 Neff Rd. Cleveland, Ohio 
44119. Jam talkininkauja jau suda
rytos atskiros komisijos įvairiems 
kongreso parengiamiesiems 
darbams.

1976 gruodžio 29 Sao Paulo, Brazili
joj, mirė Estijos generalinis konsu
las Ferdinand Saukęs.

GEELONG
KALĖDINIS POBŪVIS
Prieš šventes Liet. Namuose 

Geelongo Liet. Sąjungos Valdyba 
buvo surengusi tradicinį prieškalė
dinį pobūvį su mintimi savųjų tarpe 
pabendrauti, ir pasidalinti šventi
niais linkėjimais. Čia ypač pasidar
bavo mūsų šeimininkės - p.p. I. Gai- 
liuvienė, H. Adomaitienė, A. Mede
lienė, M. Valienė, E. Bindokienė, L. 
Bungardienė, B. Starinskienė, pa- 
ruošdamos iškilmingą vakarienę. 
Prie durų visus pasitiko Kalėdų Se
nelis, kuris pilstė pastiprintą ir at
šaldytą midutį, o kiti dar buvo ap
dovanoti ir saujele riešutėlių. Susė
dus už vaišių stalo kun. Valodka su
kalbėjo maldą, o Liet. S-gos pirm. p. 
J. Gailius pasveikino visus linkėda
mas smagių švenčių, dėkodamas už 
atsilankymą ir ypač šeimininkėms 
už paruoštas vaišes. Tautinių šokių 
grupės vadovė p. Birutė Liebich su 
vyru visus džiugino kalėdinėm gies
mėm iš juostelių, o mokykliniam 
jaunimui suruošė elektrinių maši
nėlių lenktynes. Ačiū rengėjams už 
tokį nuotaikingą vakarą!

Pusšimčio sukakties proga šeima 
Salomėjai Bungardienei suruošė 

gražią iešminę, kur buvo 
gausu svečių, užkandžių ir šampano. 
Solenizantė p. S. Bungardienė yra 
nepavargstanti veikėja Geelongo 
liet, bendruomenėje, ypač skautų 
eilėse. Ta proga jai palinkėta daug 
darbingų metų lietuviškame gyve
nime. Buvęs
įoo&oooocaoooooooeooooooogjooooooeoooeooeoooac

Pagerbiant savo sportininkus sporto Klubo Kovo valdyba sausio 22 d., 
šeštadienį, 5 vai. ruošia nepaprastą

KOVO BARBEQUE
Silvijos Jarmalavičiūtės - Hoerger sodyboje 8 Braddon st. Concord. 

Maistas ir gėrimai vietoje.
Maloniai kviečiami visi sportininkai, sporto bičiuliai iš arti ir toli 

gausiai atsilankyti.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Dar prieš šventes seni bičiuliai A. 

Laukaitis ir Stirbinskas sudėję po 20 
dol. kaip kalėdinę dovaną užsakė oro 
paštu Mūsų Pastogę J. Ilčiukui 
Amerikoje.

♦♦♦

Po pasaulinės olimpijados E. Pa
lubinsko vardas Canberroje ypač 
prigijo: pastebėti sostinės jaunieji 
sportininkai australiukai vilkį 
T-shirt su įrašu - Edy Palubinskas. 
Sakyčiau gera reklama lietuviams!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace; Bwkstown. TeL: 708-1414 

jrrrrrrrrr j j j rr rr j j j j j j jj~f rrrrrrrrjr j j j -»

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Sausio 22 d. Mr.&Mrs.
IMPOSSIBLE

Moteris ir vyras viename asmenyje. 
Įsitikinsite tokį dvilypį asmenį pa
matę sausio 22 d. Sydnejaus Liet. 
Klube, kur jis/ji atliks programą.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- tree. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai sekm. 
12.30 - 11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

negali atsidžiagti Sydnejaus Liet. 
Klubu. Sako, kad mes ką nors pana
šaus turėtume Čikagoje!

***

Sausio 9 d. Sydnejuje įvyko šau
nios vestuvės: ištekėjo sydnejiš- 
kiams lietuviams gerai pažįstama 
veikli ir talentinga Gražina Zigaity- 
tė už Lesley Burba. Gražina mūsų 
tarpe žinoma kaip puiki solistė dai
nininkė, aktorė, deklamuotoja. Lin
kime abiem laimingo gyvenimo.

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

VIETOJ ©C 
90 GĖLIŲ

Pagerbiant a.a. A. Karpį.B. Šid
lauskas vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo 10 dolerių.

' ‘i • '•

Mirus a.a. E. Nagulevičiui,B. Bar- 
kus vietoje gėlių ir vainikų jį pa
gerbdamas aukojo skautų tautinei 
stovyklai paremti 10 dolerių.

Sydnejuje buvo jų du pasirodymai: 
australams Martin Plaza kaip Syd
nejaus Meno festivalio programinė 
dalis sausio 14 d., ir sausio 15 d. lie
tuviams Bankstowno stadione.

***
Vasario 16 d. minėjimas Sydneju

je įvyks vasario 13 d. parapijos sa
lėje Lidcombe. Smulkesnė informa
cija vėliau.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ
99MM9*9#**»***9****»«*«*«*^

Naujai išrinktasis JAV preziden
tas J. Carter rinkiminei kampanijai 
išleido 21,8 milijono dolerių.

LIETUVIU 
radio programos 

amsteūiipje
SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p.

800kHz bangoj*

MELBOURNE stotis 3ŽZ
Antradieniais 9.30-10 vai. vok.
Trečiadieniais 9.30-10 vai. ryto

1220 kHz bangoj*

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX 
Ketvirtadieniais 8-830 vai. va*. 

1010 kHz bangoj* 
piatairfrj- *»•*>•» M*ia*«r** uz

Mūsų svečiai solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
paliko taip sužavėtiAustralija ir 
mūsų tautiečiais, kad išvykdami 
prisiekė dar kartą sugrįžti. 0 gal juo 
paveikė mūsų šiltoji vasara atsime
nant, kad jie grįžta į ledinę Čikagą.

♦♦♦

Teko nugirsti, kad mūsų mielas 
bičiulis Antanas Laukaitis išrinktas 
vyriausiu Australijos lietuvių sporto 
vadu. Gal dėl to jis geria tik pieną su 
Whisky, kaip kad visi premjerai.

Kaip sporto šventės rezultatai ro
do, koviečiai labai daug taurių iš 
Melbourne neparsivežė, tačiau jie 
nenugalimi barbeque paruošimo 
mene. Norite įsitikinti? Atvykite 
sausio 22 d. į Silvijos rezidenciją 8 
Braddon st.. Concord pavakariais (5 
vai.).

Čikagietis Džiugas Dirmantas, 
prieš 15 metų buvęs sydnejiškis,

Liet. Dienose Melbourne matėsi 
tautiečių beveik iš viso pasaulio. 
Dalyvavo ir prel. P. Jatulis iš Ro
mos, kuris prieš daug metų klebo
navo Adelaidėje.

♦*»

Šių metų ’’Reader’s Digest” sau
sio numeryje paskelbė platų 
straipsnį apie lietuvį Simą Kudirką, 
kuris 1970 m. nesėkmingai bandė 
pabėgti nuo sovietų laivo, bet ame
rikiečių buvo brutaliai išduotas. Ap
rašoma jo išgyvenimai sovietų kalė
jimuose ir pagaliau išsilaisvinimas. 
Šiuo metu Simas Kudirka su šeima 
gyvena Amerikoje ir rašo savo iš
gyvenimų knygą, kuri bus išleista 
lietuviškai ir angliškai. Jo viena 
dukrelė lanko Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje.

*•*
Po sėkmingų ir užburiančių pasi

rodymų Lietuvių Dienose, kanadie
čių Gyvataras dar koncertavo Ade
laidėje, Canberroje ir Sydnejuje.
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