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PASAULIO POLITIKOS KELIAIS
Šnipinėjimo pasauly - nauja sen

sacija. Komunistų šnipų tinklo narys 
36 m. čekas Svetozaras Simko ištrū
ko iš savo tarnybos, ir Britanija jam 
ir šeimai suteikė azylio - polit. pabė
gėlio prieglobstį. Jis nėra stambiau
sio didumo žuvis, bet vis dėl to vie
nas geriausių sužvejojimų šioje sri
tyje Vakarams per paskutinį de
šimtmetį. Jis patarnauja Vakarams 
vertingais komun. šnipų veikimo 
vakaruose atidengimais. Kinkos 
šioje pusėje ėmė drebėti daugeliui 
išdavikų. Trys britai: du žurnalistai 
ir vienas kariškis - šoferis jau tapo 
apkaltinti. Du amerikiečiai iš Brita
nijos deportuojami į JAV "atsiskai
tymui" iš išdavikiškos veiklos. Įdo
mus dalykas, kad vienas šių ameri
kiečių Philip Agee, atsivertėlis - 
’’konvertitas” iš ČIA žvalgybos, ne
seniai lankėsi Maskvoje ir matėsi ar 
bandė matytis su pagarsėjusiu Kim 
Philby, kuris prieš daugelį metų 
buvo aukštai iškilęs britų špionaže, 
kartu dirbdamas rusams, ir vėliau 
pabėgęs į sovietus. Dabar jis Mas
kvoje pušų pulkininko laipsny turi 
tarnybą KGB (saugume). Dabar 
Agee išsižada, -kad, matęs ar kalbė
jęs su Philby. Įtariama, kad Agee 
tikslas buvo atidengti jam - Philby, 
įsitikinusiam komunistui, britų šni
pinėjimo "metodus, kurių pastarasis 
dar tiksliai nežinojo. Į Simko ati
dengimus įvelta ir daugiau asmenų.
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Antradieniais 
Trečiadieniais 
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MELBOURNE
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Trečiadieniais 
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CANBERRA A.N.U. STOTIS 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. vak. 

1010kHz bangoje
Adelaidėje girdisi Melbourne stotis 3ZZ

LIETUVIŲ RADIJO
VALANDĖLĖ ADELAIDĖJE

Adei. Apyl. Valdyba Adelaidės 
Universiteto radijo stotyje išsirūpi
no lietuvių kalba radijo pusvalandį, 
kuris bus transliuojamas per 5 UV 
radijo stotį (banga 530) kas antrą 
sekmadienį 1 vai. p.p. ir kartojamas 
šeštadienį 9.30 v. ryto. Pirmasis 
pusvalandis buvo transliuojamas 
kovo 13 d. Liet, valandėlė yra apy
linkės valdybos žinioje ir kontrolėje. 
Valandėlei paruošti ir pravesti su
daryta grupė žmonių. Programos 
vedėju pakviesta J. Jonavičius. Jam 
talkininkaus J. Neverauskas, Dr. D. 
Viliūnaitė, L. Pocienė. Muzikinę dalį 
tvarko G. Vasiliauskienė, jai talkina 
N. Masiulytė. Technikinės dalies 
vadovas A. Grigonis ir padėjėjas R. 
Fišeris.

Tikriausiai daugeliui sovietininkų 
teks palikti Britaniją. Perbėgęs 
Simko su žmoja ir 12 m. sūneliu turi 
aprūpintą saugią nuo galimų kerš
tautojų vietą.

* ♦
Indijos min. pirmininkė Gandhi 

priešrinkiminėje kampanijoje buvo 
atvykusi į savo rinkimų sritį, kurios 
balsuotojai 1967 ir 1971 m. suteikė 
jai stambų laimėjimą. Bet žmonių 
nuotaikos keičiasi ir ji ten laukto 
entuziazmo šį kartą nesusilaukė. 
Kaimyninėje rinkimų srity kandida
tuoja į parlamentą jos 30 m. amž. 
sūnus Sanjay ir irgi ten nuotaikos 
toli nuo smarkaus parėmimo. Indi
joje stiprėjančios opozicijos daroma 
priekaištų, kad ji smarkiai prote
guoja saver "boy” - sūnų ir atrodo, 
kad valdymui nori įsteigti savo di
nastiją. Neseniai po ypatingosios 
krašto būklės sąlygų atšaukimo pa
leido iš suėmimų daugelį opozicio
nierių, kurie dabar ruošiasi prieš
rinkiminėje kompanijoje būsimai 
kovai. Tačiau vienas svarbus jų iš 
naujos Jonatos Liaudies partijos se
no amžiaus Narainas, laikytas areš
te, suklupo dėl nesveikatos ir neži
nia, ar galės kandidatuoti prieš 
Gandhi.

* *
"Juodasis Hitleris, juodasis Stali

nas, bestija, žudikas ar tyronas” - tai 
biaurūs pavadinimai, kurie sklinda 
per pasaulį ir taikomi Ugandos pre
zidentui Idui Aminui. Jis žiauriausiu 
būdu viešpatauja Ugandoje nuo 
1971 m. pradžios nuvertus anksčiau 
buv. prezidentą Obote, kuris dabar 
yra Tanzanijoje ir Aminas bijosi jo, 
jo šalininkų ir net savo šešėlio, nes 
priešjį buvo daug pasikėsinimų, bet 
mirė ne jis, o masės kitų, kuriuos jis 
žudė be pasigailėjimo. Manoma, kad 
jo laikais viso žuvusių skaičius gali 
siekti net 300.000 žmonių, keliasde-

N A U J
Septyni Rumunijos disidentai, jų 

tarpe ir žinomas rašytojas P. Goma, 
prisiuntė būsimai Belgrado konfe
rencijai pasirašytą protestą, kuria
me pabrėžiama žmogaus teisių lau
žymas Rumunijoje ir visoje Sov. Są
jungoje bei satelitiniuose kraštuose. 
Rašte siūloma sušaukti specialią 
tarptautinę konferenciją vien tik 
žmogaus teisių klausimu.

Dar šia vasarą pradės, veikti ga
lingiausias pasaulyje Vatikano 
trumpų radio bangų siųstuvas. Tada 
transliacijos lengvai pasieks Sov. 
Sąjungą ir spėjama sunkiai bus so
vietų trukdomos. Per Vatikano ra
diją duodamos informacijos ir lietu
vių kalba.

Maskvoje buvo suruoštos žydų 
demonstracijos protestuojant dėl 
emigracijos suvaržymų. Apie 60 žy
dų sėdėjo priešais aukščiausios sov. 
tarybos būstinę. Panašių demons
tracijų buvo ir kituose sov. mies
tuose.

Bronius Murinas Pavasario nuotaikos

šimt tūkstančių azijiečių išvarė iš 
Ugandos be turtų ir kt. Dabar buvo 
suimti juodasis anglikonų arkivys
kupas Luwum ir du jo ministerial, 
apkaltinti ruošiamu sukilimu. Viešai 
buvo pranešta, kad nelaiminga būdu 
jie žuvo auto katastrofoje, bet yra 
davinių, kad jie buvo nušauti. Jų 
kūnai slaptai palaidoti "giminėms 
prašant”, bet yra žinių, kad gimi
nėms neleista dalyvauti laidotuvėse 
ir kad arkivyskupą nušovė pats 
Aminas. Jo brutalumas didžiausias 
ir jis pasiruošęs vykti į Londoną ka
ralienės karūnavimo iškilmėms, 
nors britų parlamente reikalauta 
uždrausti jam atvykti. Pasauly kilo 
platus pasipiktinimas jo žiauriu 
viešpatavimu.

♦ *
Etiopijos politinei būklei daugiau 

paaiškėjus, vis dėlto vertinama, kad 
ir naujo režimo vadai eis komunisti
niu marksistiniu keliu. (p.a.)

IENOS
Tuo tarpu Vienoje (Austrijoj) de

monstravo apie 120 anksčiau išemig
ravusių žydų, reikalaujančių sugrį
žimo į Sov. S-gą.

Ugandos prez. Idi Amin pasidarė 
pasaulio dėmesio centre: pilni laik
raščiai pranešimų apie kruvinus 
įvykius Ugandoje. Įtakingas Pietų 
Afrikos juodųjų laikraštis ’’The 
World” rašo: "Mes smerkiame Ami
ną, kaip kraujo ištroškusį krimina
listą, kuris praradęs teisę vadintis 
žmogumi”.

Sausio pabaigoje Maskvos raudo
nojoje aikštėje susidegino apie 40 
metų vyras. Įvykį aprašė švedų 
spauda. Ta proga britų laikraščiai 
prisiminė anksčiau protesto ženklan 
susideginusius - čeką Jan Palach 
(1969 m.) ir Romą Kalantą Kaune.

Kovo 5 d. baisus žemės drebėji
mas sukrėtė Rumuniją. Bukarešte, 
Rumunijos sostinėje, sugriauta

ARKIVYSKUPO LAIŠKAS

Vasario 10 d. Ugandos arkivyskupas Ja- 
nani Lu\vum, kartu su 18 vyskupų pasira
šė ir įteikė prezidentui Idi Amin'ui laišką, 
už kurį jis užmokėjo savo gyvybe. Nu
jausdamas galimas pasekmės, arkivysku
pas laiško nuorašą buvo pasiuntęs į Keni
ją. o dabar jj išspausdino britų „Obser
ver“ (vasario 20 d.).

Laiške nurodoma, kad krašte vyksta 
nuolatinės žudynės, kad viena gentis su
kiršinama prieš kitą, net šeimos nariai 
pasidaro vienas kito priešai. Aprašoma, 
kaip buvo iškrėstas ir grasinamas pats ar
kivyskupas ir keli vyskupai. Siūloma pa
teikti sąrašus be pėdsako žuvusių žmonių, 
kurių šeimos priklauso parapijoms. Pra
nešama, kad bijodami teroro, Ugandą pa
lieka išmokslintieji žmonės, kurie kraštui 
yra labai reikalingi. „Ginklais, kuriuos 
pirkome savo kraštui ginti, žudomi mūsų 
pačių žmonės“, rašo vyskupai.

Be kita ko, ilgame laiške sakoma: „Nors 
Jūsų Ekscelencija pranešėte per radiją, 
kad jokios užsienio įtakos nėra krašte, 
kad visus nutarimus daro gynimo taryba 
ir ministrų kabinetas, tačiau krašte vy
rauja nuomonė, kad mūsų tautos reikalus 
diriguoja pašaliniai žmonės, kuriems ne
rūpi Ugandos ir jos gyventojų likimas ir 
gerovė“.

Kitą dieną arkivyskupas buvo suimtas, 
o po kelių valandų jau jo nebebuvo gy
vųjų tarpe. Net ir jo lavonas nebuvo ati
duotas artimiesiems ir anglikonų Bažny
čios vadovybei tinkamai palaidoti.

daugybė daugiaaukščių namų. 
Nuostoliai materialiai ir gyvybėmis 
neapskaičiuojami. Žemės drebėji
mas buvo toks stiprus, kad buvo 
jaučiamas net Romoje ir Maskvoje. 
Panašaus stiprumo žemės drebėji
mas pernai įvyko Kinijoje, kur žuvo 
virš 600.000 žmonių.

Anglijos karalienė Elžbieta H sa
vo 25-rių metų karaliavimo sukak
ties proga lanko britų bendruome
nės kraštus. Šiuo metu ji vieši Aus
tralijoje.

Prancūzijos vyriausybė liepė išsi
kraustyti Sovietų diplomatui V. Rybačen- 
ko, pagavus perimant naujausių kompiu
terių brėžinius.
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Reikšmingas 
posūkis

Ne nuo šiandie buvo kalbama, kad 
minėdami savo tautines šventes ar 
kitus reikšmingus tautai įvykius ne
uždarytume savose getuose, o ban
dytume iškelti į viešumą, kad kiti 
žinotų ir girdėtų apie mus. Tai mūsų 
minėjimų galbūt tiesioginis tikslas. 
Naujuoju keliu dar pernai pasuko 
melburniečiai surengdami trėmimų 
minėjimą ir, kaip dabar skaitome,ir 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimą. Panašiu keliu paju
dėjo ir Canberros lietuviai, sureng
dami Vasario 16-sios minėjimo pro
ga iškilmingus pietus ir į juos pasi
kviesdami sostinės aukštus austra
lus pareigūnus ir politikus. Tai ke
lias, kuriuo einant ir veikiant Lietu
vai daugiau laimėsime ir plačiau ją 
išgarsinsime, negu būdami užsidarę 
tik savųjų tarpe. Atsiranda ir be 
abejo atsiras priekaištų, kodėl mes 

taip anksčiau nedarėme, nors būtume 
galėję.

Bet ar būtume galėję? Klausimas 
labai problematiškas ir galima atsa
kyti vien remiantis spėjimais. Tik 
viena aišku, kad kiekvienam dalykui 
ar veiklai reikia ir laiko, ir pribren
dimo, kol svajonę ar užsimojimą ga
lėtumei įgyvendinti. Galimas daik
tas, kad šitokiai mūsų veiklai gali
mybės atsivėnė kaip tik dabar, nes 
anksčiau nebuvome įsitvirtinę savo
se pozicijose ir, svarbiausia .neturė
jome atitinkamų autoritetų, kurie 
išdrįstų panašiu keliu eiti ir su ku
riais atitinkami asmenys ar institu
cijos norėtų skaitytis. Dabar tokių 
autoritetų turime ir kaip tik dabar ir 
įvykęs tasai laiko pribrendimas, ka
da mūsų uždara veikla nepasiteisi
na. Žinant būdus ir turint atitinka
mų autoritetų, pasirodo, šiandie ne
sunku prieiti ir užmegsti kontaktus 
net su pačiom Australijos viršūnėm, 
apie ką anksčiau tebuvo galima tik 
svajoti.

Kaip matome, užtvaros jau pra
laužtos. Nusiskundžiame, kad dar 
mums neprieinama didžioji Austra
lijos spauda ir kitos informacijos 
priemonės. Bet ir čia kliūtis nėra 
nenugalima. Kai jau didieji santy
kiauja su mūsų bendruomene, tai 
netrukus ateis ir pati spauda, tele
vizija ar radijas. Svarbu, kad nori
mos informacijos priemonės būtų iš 
anksto painformuotos ir net pak
viestos primenant, kas vyksta ir kas 
dalyvauja. O spauda tai žinodama 
nepraleis progos pasiųsti savo 
atstovų, užuodus, kad vyksta kas 
nors reikšmingo ar sensacingo. Mū
sų atvejąs kiekvienu kartu sukelia • 
nemažo žingeidumo: matyt, kad yra 
kas nors svarbaus, kad su nežinoma 
bendruomene skaitosi ir į jos paren
gimus lankosi tokios stambios žu
vys, kaip parlamentarai, senatoriai, 
ministerial, net premjerai. Galima 
įsivaizduoti, kiek būtų kalbos, jei

------------------------------------------------------------------------------------------------- -—

Skaudžiai išgyvename netekę brangios draugės 
A.A.

JANINOS KAIRIŪKŠTIENĖS, 
mirusios vasario 25 d. Dievas jai buvo geras - pasimirė be didelių kančių. 
Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

U. Vilkienė ir šeima

vieną dieną mūsų tarpe atsirastų 
gubernatorius! Sakysite, svajonė, 
bet ji nesunkiai gali virsti realybe.

Kaip ten bebūtų, kiekvienu atveju 
tenka tik pasidžiaugti mūsų veiklos 
naujuoju posūkiu ir nuoširdžiai pa
sveikinti pačius iniciatorius. Čia ir 
prasideda naujas požiūris į santy
kius gyvenamojo krašto gyventojų 
su ateiviais. Tai integracija, kuri 
reiškia bendravimą ir santykiavimą 
tiek vietinių, tiek ateivių kaip lygus 
su lygiu. Be abejo, integracija įma
noma tik tautiniai sąmoningų asme
nų ar bendruomenių tarpe, kas reiš
kia, kad integruodamiesi mes savo 
tautinį individualumą tik labiau pa
brėžiame ir išryškiname, bet jo ne
prarandame. Tik neturįs tautinio 
sąmoningumo žmogus negalės 
integruotis, nes jis tik mėgdžios ki
tus nežinodamas, kas jis pats yra. 
Gaila, bet tokių mūsiškių tarpe yra 
gana daug.

(v.k.)

Sveikina Užsienio Reik. Ministeris
Čia skelbiame Australijos užsie

nių reikalų ministerio The Hon. 
Andrew Peacock sveikinimą Can
berros lietuviams Vasario 16-sios 
minėjimo proga:

The President,
Canberra Lithuanian Community.

On the occasion of your celebration 
of the fifty ninth anniversary of the 
Declaration -of Independence of Lit
huania as a Sovereign Republic, I 
have great pleasure in extending 
my vary best wishes to you. No 
doubt this occasion is being celebra
ted in many different parts of the 
world, spread as your community is 
around the globe. The tragic cir
cumstances which produced this 
dispersion are constantly a source of 
our sympathy and understanding.

However, those unhappy events 
have not, I am pleased to say, been 
without their considerable positive 
benefits for democratic nations like 
Australia. In many parts of the 
world your countrymen have cont

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
Canberroje

Kas tik yra daroma Kanberoje tai 
vis prašmatniau kaip kitur. Nepri
klausomybės šventė, 59-tašis Ne
priklausomybės atstatymo jubilie
jus buvo minimas du kartu, dviejų 
apimčių.

Pirmasis įvyko vasario 20 dieną. 
Rengėjai buvo sporto Klubas ’’Vil
kas”. Po pamaldų gana didelis skai
čius tautiečių susirinko į Lietuvių 
Klubo patalpas. Dviem vėliavom 
papuoštoje salėje girdėjosi Moro- 
zinsko vyrų choro juostoje įdainuo
tos dainos. Nors ir gyvename vie
nam mieste, retai kada susieiname 
didesniu būriu, todėl tokiom progom

IŠKILMĖS CANBERROJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMI
NĖJIMO PIETŪS CANBERROJE

Krašto Tarybos pirmininkui A.V. 
Balsiui pasiūlius Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį atšvęsti viešiau 
australų tarpe, Canberfos Apylin
kės Valdyba 26-to vasario suruošė 
iškilmingus pietus į kuriuos atėjo 
apie 90 lietuvių ir svečių, taip pat ir 
Krašto Valdybos pirmininkas prof. 
Kabaila.

Pietus atidarydamas, Apylinkės 
pirmininkas Dr. Kemežys trumpai 
išdėstė Nepriklausomybės paskel
bimo istorinį sąryšį ir Australijos 
lietuvių patirtį ir siekimus. Taip pat 
žodžius tarė Prof. Kabaila. Canber
ros Senatorius John Knight, J.A.V. 
Ambassados Kultūrinių Reikalų 
Attache p. Finlay, Estų pirmininkas 
p. Holm, ir vietiniai politikai Peter 
Hughes ir Greg Cornwell.

Svarbiausias šio vakaro australas 
svečias tai buvo Liberalų Partijos 

ributed in cultural and other fields 
to the societies which they adopted. 
This has been very much the case in 
Australia. As loyal Australians, 
with distinctive and valuable tradi
tions, you have made substantial 
contributions to this country. Your 
cultural traditions have enriched us, 
your industriousness has. made ūs 
strong and your loyalty has suppor
ted us. As a nation, we are grateful.

The history of Lithuania, since 
the thirteenth century, has been 
distinguished; but also often un
happy. The facts are well known to 
us. The resilience of your country
men is, however, legend and I know, 
from my own contacts with your 
community here in Australia, that 
the best of your traditions are very 
much alive.

Once again, I want, therefore, to 
pass on to you my warmest personal 
congratulations and best wishes. I 
hope that you will have a most plea
sant evening on 26th February.

gera pasišnekėti ilgesnį laiką nesi- 
mačiusiems. Tą suprasdami rengėjai 
kiek užvilkino atidarymą oficialio
sios programos.

Minėjimas atidarytas Krašto 
Tarybos pirmininko p. Balsio. Po 
tylos minutės buvo kviečiamas inž. 
Dirkis pravesti pokalbį su jaunimu 
jiems suprantama terminologija ir 
kalba.

Prelegentas susirinkusių tarpe 
pasigedo klausytojų, į kuriuos buvo 
pasirengęs prabilti, turėjo pakeisti 
turinį čia pat. Prelegentas "pasigir
damas” apie neseniai turėtą pokalbį 
su N.S.W. Chief Secretary perdavė 
to pokalbio pagrindines mintis: žo
dis ’’asimiliacija” yra išbraukta iš 
valstybinio žodyno. Tautinės grupės 
yra skatinamos puoselėti savo kul
tūrą ir išlaikyti savo kalbą ir papro
čius. Be šių pageidavimų emigrantai 
turėtų neužmiršti ir savo pareigų 
juos priglaudusiam kraštui - turime 
būti lojaliais piliečiais. Tam procesui 
naudojamas naujas terminas: ’’Inte
gracija”. Po inž. P. Dirkio pokalbio 
sekė iešminė. Steikus gamino vy-

A.C.T. Senatorius John Knight. Šis 
jaunas senatorius yra nuoširdus pa- 
baltiečių draugas jau keli metai. Į 
Federalinį Senatą jis buvo išrinktas 
gruodžio mėn. 1975 m. Prieš tai jis 
dirbo Užsienio Reikalų Ministerijai 
ir dalinai Liberalų Partijos Vadovui 
Billy Snedden ir Andrew Peacock 
kaipo užsienio reikalų politikos pa
tarėjas. Senatorius John Knight bu
vo tas žmogus, kuris paruošė doku
mentus, bylą ir įtikino Australijos 
Ministerų Pirmininką Malcolm Fra
ser atšaukti Australijos de jure Ru
sijai Pabaltijos valstybių pripažini
mą.

Senatoriaus Knight meilė pabal- 
tiečiams labai ryškiai atsivėrė, kai 
jis per savo kalbą pietų metu pers
kaitė sveikinimo laišką Canberros 
lietuviams asmeniškai pasirašytą 
Australijos Užsienio Reikalų Minis
terio Andrew Peacock. Tai buvo 
nuostabus momentas ir širdingas 
gestas, dėl kurio senatoriaus Knight 
nė vienas lietuvis neturėtų pamiršti.

Pietų prasitęsimas į ankstyvą 
rytą sekančios dienos Ijudijo kad jie 
buvo pasisekę ir grynai iš tarpusa
vinio bendravimo prasmės.

KK

resnio amžiaus sportininkai su jau
natvišku judrumu ir skoniu.

Nors minėjimas ir nebuvo pra
vestas tradiciniu žanru, jis atsiekė 
savo tikslą: paminėta Vasario 16-toji 
ir sueita platesniam pabendravimui 
tarpusavyje ir su jaunimu.

Antrasis minėjimas buvo kitokio 
pobūdžio ir kitos apimties, iškilmin
gi pietūs įvyko vasario 26, Lietuvių 
Klubo patalpose. Svečių tarpe buvo 
Krašto Valdybos pirmininkas prof. 
Kabaila, Federalinės vyriausybės 
atstovas senatorius Knight, U.S.A, 
ambasadoriaus atstovas, vietinės
legislatūros atstovai, Liberalų par
tijos atstovai, aukšto rango kariškiai 
ir visi lietuviai, kurie tik norėjo ir 
galėjo dalyvauti.

Salė Ginos Genienės ir Liucijos 
Kalikaitės pastangomis ir p. Kerai- 
čio organizavimu skendėjo me
džiuose, gėlėse ir žalumynuose. Taip 
pat prisidėjo p.p. Minius ir Dabrega. 
Ir salės sutvarkymu ir stalų paruo
šimu rūpinosi ir dirbo visi Apylinkės 
Valdybos nariai, nežiūrint, kad kai 
kurie jau buvo atsistatydinę iš pa
reigų. Pasigėrėtina, kad reikalui 
esant sugebam užmiršti tarpusavio 
vaidus ir parodom didelį solidarumą. 
Tik tokio visuotinio darbo dėka šie 
pietūs pavyko 100%. Po įžanginio 
pasivaišinimo priėmimų salėje, 
sėsta prie stalų su ’’įprastu” pusva
landžio pavėlavimu. Tačiau tai buvo 
svečių kaltė, nes visi lietuviai susi
rinko su pasigrožėtinu punktualu
mu. Štai ir vėl įrodėm, kad sugebam 
susirinkti laiku. Ponios atvyko pasi
puošusios tautiniais rūbais ir bali
nėm sukniom, vyrai irgi neatsiliko -
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ALB Krašto Valdyba pasisako Monikos dilema
The opinions of the Federal Executive of the Australian Lithuanian 

Community (ALB Krašto Valdyba) are expressed in this column.

BENDRUOMENĖS TĘSTINUMAS
Jei bendruomeninė veikla bent kiek prisideda prie lietuvių laisvės sie

kimų ir tie siekimai mums brangūs, tai turime svarstyti bendruomenės 
tęstinumo galimybes. Tęstinumo galimybės ypač svarbios, jei priimsime 
dėmesin tai, kad lietuvių laisvės troškimai gali išsipildyti gal tik po dau
gelio metų. Tai ir yra svarbi priežastis bendruomenės tęstinumo galimy
bes gvildenti.

Bendruomenės tęstinumą reikia skirti nuo asmenų, ar ir kartų gyvas
ties. Mat, laiko skalė yra kitokia pavienio asmens gyvenime, negu kad 
tautos gyvenime.Penkios dešimtys metų asmens gyvenime sudaro to 
gyvenimo didžiumą, gi tautos gyvenime tik lašelį istorijos jūroje. Tad 
siekdami tautinių tikslų esame priversti ieškoti būdų, kad mūsų bend
ruomenė ir su ja mūsų tautiniai tikslai nemirtų su mūsų kartos mirtimi.

Šitoje temoje labai svarbus jaunuomenės lietuviškumo išlaikymas. Dėl 
to daug sielojamės, tą klausimą plačiai svarstome ir toliau turime svars
tyti. Šia proga, betgi, pagvildenkime skirtingą, bet mūsų ateičiai svarbų 
faktorių.

Ar tai mums patinka ar ne, negalime nepripažinti kad daugumas dabar 
išeivijoje mūsų jaunųjų bendruomenės narių sukuriamų šeimų yra miš
rios. Jei tos mišrios šeimos nuo mūsų bendruomenės nubyrės,tai vos po 
keletos dešimties metų visa Australijos Lietuvių Bendruomenė gali ne
turėti nei šimto aktyvių ir pajėgių narių. Jei tai įvyktų, mirtų mūsų kul
tūriniai vienetai, parapijos, klubai, laikraščiai. Su tuo mirtų ir mūsų vil
tys padėti lietuvių laisvės siekimui.

Kad tokios bendruomenės mirties išvengus, turime visais būdais 
stengtis mišrias šeimas įjungti į aktyvų bendruomenės gyvenimą, o ne į 
juos šnairuoti, nelaikant jų pilnateisiais bendruomenės nariais. Kuris iš 
mūsų savo asmeniniame gyvenime su įtūžimu stumiame nuo savęs mums 
draugiškai nusiteikusius asmenis? Tą gali daryti tik neprotingas. Gi 
bendruomeniniame gyvenime dažnai nesąmoningai atstumiame mums 
draugiškus asmenis vien tik dėl to, kad jie nelietuviai. Logika rodo, kad į 
Australijos Lietuvių Bendruomenę turėtume išskėstomis rankomis pri
siimti mišrių lietuviškų šeimų narius, džiaugtis, kad jie mūsų Bendruo
menėje nori dalyvauti, atydžiai išklausyti ir dėmesin priimti jų nuomo
nes. Negana to, laikas rimtai pasvarstyti, ar neturėtume į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę priimti ir kitataučius, neturinčius šeimos ar 
kraujo ryšio su lietuviais, jei jie nuoširdžiai prisidėtų prie Bendruomenės 
gyvenimo ir mūsų tautinių siekimų. Tik tolerancijos keliu eidami galime 
viltis, kad su mūsų kartos mirtimi nemirs mūsų Bendruomenė.

ALB Krašto Valdyba

Ava Saudargienė

Spektaklio premjera, tai egzami
nas kelių mėnesių įtempto darbo, 
įvedimas bandančio vaikščioti kūdi
kio į sceną. Premjera kelia nerimą, 
nervų įtempimą, o kartais sielvartą 
režisoriui ir aktoriams. Pirmame 
spektaklyje iškilę nesklandumai ne 
tiek pastebimi žiūrovų, kiek režiso- 
riaus ir aktorių. Publika nemato kas 
vyksta užkulisyje.

Pauliaus Rūtenio ’’Monikos” 
premjera praėjo sklandžiai. Tik pri
tyrę scenos mylėtojai galėjo paste
bėti nesklandumus, aktorių nerviš
kumą ir varžymąsi. Spektaklį kar
tojant, jautėsi apšlifavimas, išlygin
tas ritmas, aktorių ’’susigyveni
mas”.

Premjeroje publikai buvo sunku 
susikoncentruoti, kritiškai susu
muoti, padaryti išvadas. Pakartoti
nas spektaklis suteikė žiūrovams 
daugiau malonumo, bet reakcija bu
vo ta pati: žiūrovai išėjo diskutuo
dami, susimąstę, beiešką atsakymo 
Monikos dilemai, kurio autorius ne
davė.

’’Monikos” autorius Paulius Rūte
nis kartu ir režįsorius.Savo veikalą 
repeticijose tobulino, tašė kampus, 
lygino posūkius. Panaudojęs akto
rius, kaip statybininkas panaudoja 
medžiagą, tobulino dialogus, ir mi
zanscenas, iki viskas plaukė be užsi
kirtimų. Idėja, gyvenimo iškelta 
problema, autoriaus sąmonėje 
brendo iki gavo formą, spalvas, rit
mą ir muzikalumą.

Monikos dilema realistinė, kilusi 
iš sąlygų, kuriose esame priversti 
gyventi. Ar autorius galėjo duoti 
atsakymą? Jis galėjo duoti, bet tada 
veikalas nustotų aktualumo. Neda
vęs atsakymo, autorius pastatė patį 
žiūrovą problemos centre, kurią gali 
išspręsti tik bendruomenė, ar tik 
pats gyvenimas.

Spalvingoje pradžioje, Monikos 
gimtadienio šventėje, paaiškėja 
Monikos tragedija. Jauna Monika 
(0. Maksvytienė) susižavėjusi 
adoptuoto krašto prabanga, žibėji
mu, patraukta lengvo gyvenimo, iš
tekėjusi už elegantiško australo 
Marko Elder (H. Šliteris). Uošvė 
Margarita Elder (K. Dauguvietytė) 
nemėgsta svetimtautės marčios, 
nauja bendruomenė priima šaltai, o 
ir pati lietuvaitė nepuola jiems į glė
bį. Monika laimės neranda, kryžke
lėje stovi. Buvusio sužadėtinio Jono 
Rupeikos (J. Dambrauskas) netikė
tas atėjimas į ’’party”, sukelia audrą 
jos sieloje, kurią dar labiau kursto 
realistė lietuvaitė Alė Musteikytė 
(D. Labutytė), primindama lietuviš
ką bendruomenę, nuo kurios Monika 
nutolo.

Alė, kuri Elder’ių šeimai padeda 
namų ruošoje, su Monika kalbasi 
kaip draugė, ją kritikuoja. Monikos 
vienamžė, kaimietiško tipo lietuvai
tė, gal būt, vienišai, nuo bendruo
menės atskilusiai Monikai, atstoja 
ne tiek draugę, kiek motiną.

Vaizdai iš ’’Monikos” spektaklio: 1. Viengungių kasdienybė: Paulius 
Rūtenis (kairėje) ir Julius Dambrauskas. 2. Iš ’’Monikos” pirmo veiksmo: 
Iš k.: Juozas Maksvytis, Daiva Labutytė-Bieri, Danutė Karpavičienė, 
Henrikas Šliteris, Onutė Maksvytienė (Monika), Stasys Skorulis ir Gra
žina Zigaitytė-Hurba. Prieky sėdi Ksenija Dauguvietytė.

...Canberroje
( Atkelta iš 2 psl.) 

dauguma buvo apsirengę formaliom 
eilutėm. Ant stalų lino servietėlės ir 
mirgančios žvakutės. Šitokioj aplin
koj prasidėjo iškilmingi pietūs. Ati
daromą žodį tarė Dr. K. Kemežys. 
Gana ugningais žodžiais paaiškino 
Vasario 16-tosios prasmę.

Ceremonmeisteriu pakviestas inž; 
Difkis paprašė p. Balsį paskaityti 
maldą Viešpačiui už suteiktas gėry
bes. Visi pietūs pravesti anglų kal
ba, kad nereikėtų aiškinti svečiams 
kas sakoma ir kodėl. Ilgos kalbos 
nuobodžios, todėl buvo apsiribota 
tostais ir trumpais pasveikinimais. 
Prof. Kabaila pasiūlė tostą už kara
lienę, senatorius Knight perdavė 
Federalinės valdžios sveikinimus ir 
pakvietė tostui už Nepriklausomą 
Lietuvą. Amerikos Jungtinių Vals
tybių vyriausybės vardu sveikino 
U.S. Ambasadoriaus įgaliotinis p. E. 
Finley. Už laisvą tautų apsisprendi
mo teises pakelti taures pasiūlė estų 
bendruomenės pirmininkas p. Hol
mes. Dr. P. Hughes MLA ir Mūsų 
klubo narys pasiūlė tostą už žmo
gaus teises ir už kovojančius dėl 
žmogaus teisių. Sveikinimus taip 
pat pareiškė p. G. Cornwell, MLA. 
Tostai ir sveikinimai buvo derinami 
su patarnaujančių sparta
tam, kad būtų laiko ir pavalgyti ir 
pasikalbėti. Pietūs baigti 11 vai. 
vak. Patarnautojai ir virėjai buvo 
kariuomenės gurguolės kareiviai, 
labai gabūs, nes sugebėjo išvirti bu
rokėlių sriubą ir kugelį užkandai.

Pirmas patiekalas buvo silkės mor
kose, po to sekė sriuba, kugelio rie
kelė ir pagrindinis patiekalas - kala
kutas. Saldžiam - pupelių kava su 
namie keptais tortais ir krupniko la
šeliu. Nepaprastai skanūs tortai 
buvo paruošti ponių L. čeičienės, R. 
Genienės, P. Keraitienės, 0. 
Pilkienės, A. Kovalskienės, M. Bal
sienės, V. Gružauskienės ir p. Šim
kienės, sen. Visoms buvo nuoširdžiai 
padėkota.

Jau yra tokia tvarka, kad rengė
jams nedėkavojama, bet jie daug 
dirbo, ir jiems priklauso padėkos 
žodis bent šiame reportaže: Poniai 
Jankuvienei ir ponui Gružui - valdy
bos nariams, daktarui Kemežiui ir 
ponui Keraičiui - buvusiems na
riams, ponui Balsiui ir kitiems pa- 
gelbininkams. p<f

Queenslando šiaurėje, kur augi
namos cukrinės nendrės, užtinka
mos didelės rupūžės. Jos vadinamos 
’’nendrių rupūžėmis” ir savo odoje 
turi stiprių nuodų liaukas. Kai to
kias rupūžes apkramto šuo, jis apsi
nuodijęs pakvaišta ir pasidaro nesu- 
kontrbliuojamas. Vengiant didesnių 
nelaimių, kartais šeimininkas turi 
tokį šunį nušauti.

Užėjus naujai madai, tos rupūžės 
naudojamos dar vienam reikalui. 
Queenslando džiunglėse apsigyvenę 
hipiai rupūžes medžioja, jas nugala
biję išdžiovina ir vėliau rūko kaip 
didžiausią skanėstą. Žinoma, užrūkę 
jie irgi kuriam laikui apsvaigsta ir 
tuo skaitosi pasitenkinę.

Silpno charakterio Mark Elder 
neturi įtakos Monikai nei motinai, 
kuri daro pastangas išskirti sūnų su 
svetimtaute žmona, tai sužinome iš 
jos pasikalbėjimo su drauge Olivija 
Martin (D. Karpavičienė). Olivija, 
neigiamas tuščios moters tipas, au
toriaus ir D. Karpavičienės žaviai 
pavaizduotas, dar labiau kursto 
uošvę, Margaritą Elder.

Monika šaltai priima apkaltinimą 
neištikimybe savo vyrui. Jos laiky
sena pabrėžia nutolimą nuo lietuviš
kos bendruomenės, bet neparodo ką 
ji myli - savo vyrą Marką ar lietuvį 
Joną. Gal lojalumas, gal iškilti noras 
naujame krašte, nieko bendra netu
rėti su lietuviška bendruomene, ku
rią nevisai šviesiai atstovauja buvęs 
sužadėtinis ir kaimietiškai paprasta 
Alė, o ne meilė ir tautinis jausmas 
nulems Monikos pasirinkimą?

Krizę iššaukia pasikalbėjimas su 
buvusiu sužadėtiniu ir uošvės intri
ga. Atomazga yra staigi. Jonas, pa
sižadėjęs išvažiuoti, išnykti iš jos 
pasaulio, ateina atsisveikinti su Mo
nika, bet Monika pareiškia, kad jam 
išvažiuoti nėra reikalo, ji apsispren
dusi. Jos sprendimo publikai neten
ka išgirsti, o nustebęs Jono veidas, 
sumišusi uošvė ir Marko silpna šyp
sena, mažai pasako. Uždangai nusi
leidus, žiūrovai lieka su klausimu, ką 
pasirinko rafinuota, laimės ieškanti 
kosmopolite Monika - miesčionišką 
svetimos bendruomenės blizgesį, ar 
sugrįžta į tautinę bendruomenę? 
Palikęs atomazgą be tiesioginio at
sakymo, Paulius Rūtenis pastatė 
publiką aktualijos centre. Ilgai po 
vaidinimo lietuvis žiūrovas spręs 
’’Monikos” dilemą.
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pas skautus
VENTOS STOVYKLA

Wonga Park, Vic. 1977

Džiugo tunto metinė stovykla 
įvyko Wonga Parke, pasivadinusi 
Ventos vardu. Stovykla truko 10 
dienų nuo sausio 3 iki 12 d. Po Lie
tuvių Dienų Melbourne jaunimas 
galėjo atsigaivinti tyrame miško ore 
draugiškoje skautiškoje nuotaikoje, 
lietuviškoje aplinkoje pabendrauti.

Šį kartą suvažiavę į stovyklą 
skautai jau rado palapines pastaty
tas. Šią staigmeną padarė skautų 
tėveliai ir bičiuliai. Širdingas ačiū.

Šiais metais stovyklos viršininku 
buvo s. Viktoras Adomavičius, jo 
adjutantas s.v. P. Kviecinskas. Vir
šininko pavaduotoja v.s. D. Čižaus- 
kienė. Negalėdamas pilną laiką sto
vyklauti Džiugo tuntininkas psk. N. 
Ramanauskas stovyklą lankė kada 
tik galėdamas.

Pirmoji stovyklos diena baigta 
gerai pavykusiu laužu. Buvo suva
žiavę gausiai svečių įskaitant ir dalį 
Kanados gyvatariečių. Svečiai pri
sidėjo prie dainos. Tai buvo įspū
dinga stovyklos pradžia.

Pirmosios stovyklos dienos buvo 
pilnai užimtos tvarkant palapines ir 
rajoną. Kiekviena skiltis turėjo pa
puošti savo palapines. Stovyklos 
metu skautai pastatė stovyklos var
tus, įrengė stovyklos stalą, pastatė 
altorių. Sesės skautės irgi netingi
niavo. Sesės savo pastovyklę pava
dino ’’Mėnulio” vardu ir pastovyklės 
viršininkė buvo vyr. skautė B. 
Prašmutaitė, jos padėjėja vyr. sesė 
B. Šaulytė.

Brolių skautų pastovyklėje buvo 
neramumų. Antrą dieną po naktinių 
puolimų brolis viršininkas perkėlė 
jų pastovyklę arčiau prie savo, kad 
galėtų geriau juos prižiūrėti. Naujo
ji vieta broliams geriau patikusi: sa
ko, arčiau prie sesių pastovyklės ir 
virtuvės. Stovyklos pradžioj ber
niukų pastovyklės viršininku buvo 
jūrų skautas sk. V. Žilinskas, vėliau 
jūrų budys P. Kružas ir galiausiai 
jūrų budys T. Baltutis. Aiškiai ma
tėsi, kad broliams reikia kietos ran
kos.

Stovyklos užsiėmimų programa 
rūpinosi ps. Rasa Statkuvienė. Pir
mosios pagalbos mokė P. Kružas ir 
R. Statkuvienė. Viena diena buvo 
skirta pionerijai: buvo pastatyta sū
puoklės, dekoracijų, plaustas, sar
gybos bokštas ir daug kitų išmonių. 
Vieną dieną kiekviena skiltis turėjo 
pastatyti sau lapinę - turėjo būti 
stipri ir kad lietus neprasisunktų.

Sesėms buvo ir lengvesnių pamo
kų - p. Mockienė pamokė rankdar
bių. Įdomu, kad nė vienas brolis šiuo 
menu nesidomėjo.

Ilgai bus atmintinas vyr. sesių ir 
kandidačių pravestas ’’žygis su kliū
timis” (obstacle course). Kitiems tai 
nelabai patiko - perpurvinas. Bet 
ypač patiko vilkiukams ir paukšty
tėms. Įsitikinta, kad sesės ir broliai 
turi labai neįgudusias akis. Skautai 
ėjo per mišką užrištom akimis ir va-

Kaimynai
Pagyvenusį pilietį trečią va

landą naktį pažadino telefono 
skambutis.

— Tai kaimynė, gyvenanti 
virš jūsų. Noriu jum pareikšti, 
kad jūsų šuo staugia ir neduoda 
man miegoti. Tikiuosi, kad jūs 
jį nuranūnsit.

Kitą naktį telefonas suskam
bėjo kaimynės bute.

— Tai kaimynas, gyvenantis 
po jumis. Vakar naktį jūs mane 
prižadinot pareikšdama, kad ma
no šuo loja ir’neduoda jum mie
goti.

— Taip, taip.
— Aš tik norėjau jum pasa

kyti, kad aš šuns visai neturiu. 

dovaujantis vien garsais. Keli skau
tai ir skautės turėjo į kalną nešti 
brolį viršininką ar jo pavaduotoją. 
Matėsi, kad jaunimas nepratęs ne
šioti sunkių daiktų. O gal jiems buvo 
persunku ir dėl to, kad jų akys buvo 
užrištos, ir nematė, ar viršininką 
nešė, ar tik vilko žeme. Vienoje vie
toje jie buvo apipilti miltais ir van
deniu. Pagaliau dar vis užrištomis 
akimis skautai rėpliojo visom ketu
riom ir tiesiai pateko į purvo klaną, 
kuris anksčiau pačių skautų buvo 
padarytas.

Vyko ir naktinių žaidimų. Juos 
pravedė skautai vyčiai ir jūrų bu- 
džiai. Laimėjo trys sesės. Laikas su
galvoti naujų ir įdomių žaidimų.

Stovyklavo apie 90 skautų ir 
skaučių. Skaičius su dienom svyra
vo. Savaitgalis prasidėjo penktadie
nį labai gerai pavykusiu kaukių ba
lium ir šokiais. Visi stovyklautojai 
vilkėjo įvairiais išgalvotais kostiu
mais. Net stovyklos viršininkas ir jo 
adjutantas buvo persirengę moteri
mis. Kaukės buvo sena moteris, bo
butė ir anūkė, baidyklės, aboriginal, 
arabai, storulis vyras ir kt. Gražiau
sios kaukės buvo apdovanotos pre
mijom - šokoladu. Po kaukių parado 
sekė šokiai, kuriems muziką parūpi
no Jonas Sakalauskas.

Vyresnės sesės kandidatės. Iš kairės: J. Sakalauskaitė, R. Makarevičiū
tė, K. Didelytė, S. Rubaitė. Prieky V. Sakalauskaitė.

Studentai Melbourne
Kartas nuo karto girdisi žinių apie 

studentus, kurie po keliolikos metų 
baigia mokslą įgydami profesijas. 
Pereitais 1976 metais 43 studentai 
užsiregistravo Studentų Sąjungoje, 
Melbourne, kurie studijavo univer
sitetuose, institutuose bei technikos 
koledžiuose. Čia ne pilnas skaičius 
studijuojančių studentų nes yra to
kių, kurie neužsiregistravę sąjun
goje.

13 studijavo ’’science” fakultete (8 
- fiziką, chemiją bei matematiką), 1 - 
mediciną, 3 - optometriją, 1 - kom
piuterius, 1 - agronomiją, 11 studi 
javo humanitarinius mokslus (8 - 
istoriją, filosofiją; 1 - teisę, 1 - miesto 
planavimą, 1 - muziką), 3 - komerci
jos mokslus, 1 - bibliotekininkystę, 
1 - meną, 1 - socialinius mokslus, 2 - 
inžinieriją, 7 - mokytojų seminariją 
ir 4 - pedagogiką.

1976 metais įsigijo profesijas: Al
dona Juškaitė - Socialinių Mokslų 
laipsnį - (bibliotekos skyrius), šiais 
metais ruošiasi Pedagogikos diplo
mui, Petras Oželis - Komercijos (bu
halterijos), Monika Šidlauskaitė - 
Pradžios mokyklos mokytojos dip
lomą, Arūnas Verbyla - Magistro 
laipsnį - Matematikoj, Arūnas vasa-

šeštadienis skirtas sportui. Sek
madienis - stovyklos lankymo diena. 
Aplankė Australijos skautų rajono 
vadovas Keith Walters. Ta proga 
apdovanotas vilkiukų vadovo pažy
mėjimu Šarūnas Žiedas. Taip pat 
pribuvo daug tėvų bei svečių. Pa
maldas laikė tunto dvasios vadas 
kun. P. Dauknys. Po pamaldų vyko 
vėliavos nuleidimas, kurio metu še
šios skautės kandidatės, išlaikiusios 
III-jo patyrimo laipsnio egzaminus 
davė skautės įžodį: D. Balnionytė, J.

rio 26 d. susituokė ir išvažiavo dirb
ti Adelaidėje. Daug laimės Arūnui ir 
jaunąjai.

Pereitais metais šie studentai iš
laikė HSC egzaminus gaudami kvie
timą studijuoti universitetuose arba 
aukštuose institutuose: Lucija 
Araitė, Antanas Augūnas, Vijūne 
Dainutytė, Loreta Mackevičiūtė, 
Rožė Makaravičiūtė, Linas Prašmu- 
tas, Laima Rubaitė, Suzana Rubaitė, 
Saulius Stasiliūnas, Andrius Žilins
kas.

Studentų Sąjungos narių vardu 
sveikinu viršminėtus studentus, 
kviečiu įsijungti į Sąjungą ir linkiu 
daug sėkmės moksle.

B.J.Š.

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

Gaidelytė, N. Mockutė, L. Petraity
tė, R. Steponavičiūtė ir D. Tamošai
tytė. Naujas skautes pasveikino 
kun. P. Dauknys. Po žodį tarė Džiu
go tuntininkas N. Ramanauskas ir 
ps. H. Antanaitis. Svečių diena bai
gėsi laužu.

Sekmadienį vilkiukai ir paukšty
tės išvažiavo namo. Vilkiukus pri
žiūrėjo vyr. sesės J. Šimkienė ir M. 
Špokevičienė, paukštytes - P. Sa
dauskienė.

Dieną prieš stovyklos uždarymą 
įvyko iškyla - ženklų kelionė. Skau
tai laipinėjo tarp kalnų prie Yarros 
upės, sekė ženklus, ieškojo paslėptų 
laiškų. Kelionė baigėsi poilsio aikš
tėje, kur kiekviena skiltis turėjo pa
sigaminti pietus.

Kiekvieną dieną stovykloje vyko 
ir dainų pamokos. Per visą stovyklą 
skautai išmoko penkias naujas dai
nas. Laužus daugumoje pravedė 
vyr. sesė B. Prašmutaitė ir Vidas 
Sadauskas. Padėjo vyr. sesė B. Šau
lytė. Vieną vakarą buvo trumpas 
laužas prieš rodant praėjusių sto
vyklų filmus. Laužą pravedė brolis 
viršininkas ir adjutantas. Dar vieną 
vakarą laužą pravedė vyr. sesės 
kandidatės. Kalbant apie laužus rei
kia paminėti, kad trūksta gerų nau
jų pasirodymų. Buvo malonu matyti 
laužo metu tautinius šokius. Atrodo, 
daug skautų priklauso Gintaro tau
tinių šokių grupei. Laužų metu ro
dydavosi Teta Morka, kuriai skautai 
pristatė savo problemas. Ją prižiū
rėjo Rožytė Makarevičiūtė, įgijusi 
stovykloje vyr. sesės šlipsą.

Pats mėgiamiausias laikas sto
vykloje buvo maudymasis upėje. 
Taip pat buvo pravestos ir plaukimo 
pamokos. Stovyklos metu oras buvo 
labai geras. Gal antras mėgiamiau
sias užsiėmimas buvo pusryčiai, 
pietūs ir vakarienė. Maistą skaniai 
gamino šeimininkės D. Ramanaus
kienė, I. Kviecinskienė ir jų padėjė
jos.

Tunte yra keletas skautų/čių, iš 
mišrių šeimų, nemokančių lietuviš
kai. Lietūviškas pamokas pravedė 
R. Statkuvienė. Brolis viršininkas 
taip pat kasdien davė po keletą žo
džių išmokti, kuriuos tupėjo pasaky
ti vėliavos pakėlimo metu. Galvoju, 
kad. tai labai sveikintinas metodas.

Trečiadienį, sausio 12 d. stovykla 
baigėsi. Susitvarkymas vyko sklan
džiai. Stovyklos viršininko ps. V. 
Adomavičiaus pastangomis paruoš
tas stovyklos laikraštis, kurį gaus 
kiekvienas skautas prisiminimui.

vyr. sesė skltn. B. Prašmutaitė
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’’Kas yra matęs, kaip girios žydi, 
kaip žydi mūsų mėlynieji eglynai?

"Leidausi taku nuo Lopaičių kalno 
j Šlapgirį. Žvelgiant į vakarus pla
čiame violetiniame toly matyti gau
siais eglynais mėlynuojanti ir ban
guojanti Žemaičių žemuma. Taip 
man žengiant ir žvelgiant į šią plačią 
saulės nušviestą, neaprėpiamą eg
lynų platybę kažkur tolumoje mels
vas horizonto rūkas ima drumstis, 
pradeda kilti į viršų ir skleistis pla
tyn pilkšvais dūmais, tartum plačiai 
pradėjo degti girios. Netrukus visas 
tolimas girių peizažas paskendo dū
mų migloje. Dingo bažnyčių bokštai, 
pranyko tolumos panorama.

"Tai ne ugnis, ne dūmai, ne miško 
gaisras - tai pražydo eglynai, mūsų 
mėlynos girios. Tai jų žiedadulkių 
debesys slinko nuo vieno masyvo 

■prie kito. Sužavėtas stovėjau ir ste- 
Įbėjau, kaip žydėjo mūsų miškai, 
■kaip žydėjo girių jūra”.

Čia pacituota viena iškarpa iš A. 
■Tenisono knygos ’’Žemaitijos girių 
■takais”. Knygos autoriaus tėvas dar 
■prieš pirmąjį pasaulinį karą iš Esti- 
Ijos atklydo į Lietuvą, į Žemaitijos 
■girias, ir čia kaip girininkas praleido 
■visą savo gyvenimą. Jo sūnus Alek- 
Isandras (šios knygos autorius) pa- 
Imilo Žemaitijos girias, metęs gam- 
Itos - matematikos studijas ir įsigijęs 
■girininko profesiją nuėjo savo tėvo 
■pėdomis, pasiliko saugoti žemaičių 
■didžiuosius miškus.

Šią knygą A. Tenisonas parašė 
■toli nuo savo saugotų ir kryžkryžiais 
■išvaikščiotų miškų, svetingoj Fla- 
Įmandų žemėj, globojamas savo duk- 
Iros poetės Zentos Tenisonaitės.

"Žemaitijos girių takais” yra ma
lkini išimtis mūsų gausioj memuari- 
Inėj literatūroj. Ji parašyta asmens, 
[turinčio neginčijamą beletristo ta- 
llentą, literatūrinį skonį ir gilų inte- 
Įlektą. Autorius neišstato savęs ap- 
Irašomų įvykių fokusan, bet viską 
■perteikia lyg pašalinis stebėtojas, 
■įvykiams nepriduodamas asmeninės 
■svarbos. Jis' vedžioja skaitytoją 
■nuostabiais Žemaitijos didžiųjų girių 
■takais, tartum žilosios senovės vai- 
Idila, stebėdamas augalus, gyvulius, 
■paukščius ir žmones, visa tai supin
ėdamas į vieną harmoningą vienetą. 
■Atrodo, kad visi ten suminėti girių 
■ir jų aplinkos elementai negalėtų ir 
■nepajėgtų egzistuoti vieni be kitų. 
■Girios ir jų mistika žavėjo autorių 
■nuo pat jo kūdikystės dienų. Štai jo 
luirmieji įspūdžiai girininko namely:

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOJE

Naująją Lietuvių Rašytojų Drau
gijos Valdybą sudaro: pirmininkas 
Leonardas Andriekus, vicepirm. 
Paulius Jurkus, sekretorius Leo
nardas Žitkevičius, iždininkas Jur
gis Jankus ir valdybos nariai - An
tanas Vaičiulaitis, Algirdas Lands
bergis. Valdyba išrinkta trejiems 
metams.

Liet. Rašytojų Draugija išeivijoje 
yra labai svarbus kultūrinis orga
nas, su kuriuo skaitosi ir kiti inter
nacionaliniai panašios rūšies orga
nai. Nežiūrint, kad kasmet mirtis iš
siveda po keletą Draugijos narių, ji 
taip pat papildoma naujais nariais 
taip, kad kiekybės atžvilgiu Draugi
ja išsilaiko pastoviai.

Pernai Lietuvių Rašytojų Drau
gija išeivijoje atšventė savo 30-ties 
metų veiklos sukaktį. Sukaktis buvo 
paminėta mūsų periodinėje spaudo
je, bet pati Draugija ta proga jokių 
iškilmių nerengė. Šios sukakties 
proga Draugija numato šiais metais 
išleisti specialų leidinį, kuriame at
sispindėtų trisdešimties metų 
Draugijos veikla. Kiekvienas Drau
gijos narys prašomas paduoti apie 
save ir savo veiklą žinių iki rugsėjo 1 
iienos.

ŽYDI ŽEMAITIJOS GIRIOS

Lietuvos miškai ir ežerai...

Miškas Pušinėje veržėsi tiesiog į 
trobą. Dieną medžių šakose krank
sėjo varnos, krykštavo šarkos. Va
karėjant prieblandoje medžiai apsi
traukdavo juodais šešėliais, ir iš 
tamsos pradėdavo ūbauti pelėdos. 
Vėjui pučiant tartum nematomų bū
tybių draskomos žemos pušaitės 
linkčiojo į visas puses, kol pagaliau 
paskęsdavo nakties tamsoje”.

Priėmimas Melbourne
Lietuvos Nepriklausomybės su

kakčiai atžymėti, bendruomenės 
pirmininko Albino Pociaus iniciaty
va jau antrus metus iš eilės sureng
tas puikus priėmimas. Buvo pak
viesti Australijos visuomenės vei
kėjai ir draugingų tautų atstovai. 
Priėmimas vyko reprezentacinėje 
salėje, penktadienio vakare, vasario 
18 d.

Svečius pasitiko bendruomenės 
pirmininkas su ponia Rūta, o kiti 
bendruomenės valdybos nariai rū
pinosi, kad svečiai nenuobodžiautų. 
Lietuviai dalyviai taip pat stengėsi 
užimti svečius. Šiais metais matėsi 
daugiau iš jaunosios kartos, kurie 
gyvai įsijungė į pokalbius su sve
čiais. Katalikių Moterų Draugijos 
ponios paruošė maisto skanumynus, 
o puošnios lietuvaitės patarnavo 
svečiams.

Gausius svečius pasveikino bend
ruomenės pirmininkas p. Pocius ir 
pakvietė iš Sydney atvykusį ALB 
Krašto Valdybos pirmininką prof. 
Algį Kabailą tarti įžanginį žodį. Po 
to kalbėjo Australijos parlamento 
pirmininkas Mr. Bill Snedden. Nebe 
pirmą kartą mes matome jį lietuvių 
tarpe ir kiekvieną kartą galima 
jausti jo gilią simpatiją lietuvių tau
tai. Tarp kitko jis pasakė, kad jis pas 
lietuvius ne dėl jų vaišingumo ar dėl 
jų gražios išvaizdos ateina, bet kad 
iškelti teisę Lietuvai būti nepriklau
somai ir laisvai. Jis pasidžiaugė, kad 
lietuviai savo Nepriklausomybės 
šventę švenčia neužsidarę savo tar
pe, bet pasikviečia Australijos vi
suomenės atstovus. Jis taip pat pa
sidžiaugė, kad lietuvių bendruome
nė Melbourne turi labai gerą ir ak
tyvų pirmininką - Mr. Pociaus as
menyje ir pasiūlė išgerti už jį tostą.

Po to kalbėjo Viktorijos Imigra-

Knygoje apstu ne tik puikių Že
maitijos girių ar pamiškių vaizdų, 
bet ir žmonių charakterių, kurių vi
są galeriją autorius patiekia skaity
tojui: girininkai, eiguliai, provincijos 
inteligentai, ūkininkai, medžiotojai, 
brakonieriai, miškų vagišiai ir gir
tuoklėliai. Tai visa medžiaga šiai 
spalvingai Žemaitijos girių mozai
kai. Visur juos autorius pristato lo

cijos ministeris Mr. Walter Joną, 
kuris ypatingai gerai yra susipaži
nęs su lietuvių tautos istorija. Jis 
užtikrino, kad lietuvių tauta, kuri 
prisikėlė po šimtmečio ją slėgusio 
jungo, vėl bus laisva ir kad išeivijoje 
einama geru keliu.

Po mia Irena Kviecinskienė, tauti
niais rūbais pasipuošusi, gražiais 
sakiniais angliškai padėkojo abiems 
kalbėtojams už parodytą prielanku
mą lietuviams ir už pažadą kelti 
Lietuvos reikalą tarptautinėje are
noje.

Po tosto už laisvą Lietuvą sugie
dotas Lietuvos Himnas.

Vakaras praėjo labai nuoširdžioje 
nuotaikoje. Svečiai dar ilgai šneku
čiavosi salėje tai su vienu, tai su 
kitu.

Be aukščiau paminėtų aukštųjų 
svečių dar buvo Australijos parla
mento trys senatoriai: A.J. Missen, 
Austin Lewis ir Magnus Cormack. 
Keturi parlamento nariai: William 
Yates M.P., Bruce Skeggs M.P., Pe
ter Falconer M.P. ir Charles Fracis 
M.P. Taip pat ministeris socialiniam 
aprūpinimui Roger Shipton, Ameri
kos konsulas Mr. Curren, Vokietijos 
konsulas Dr. Kroneck, Thailand© 
konsulas Mr. Julian Fader ir Latvi
jos konsulato atstovas Mr. 0 Rozi- 
tis. Dar buvo šeši Melbourne krikš
čioniškų bažnyčių vadovai, skautų 
komisionierius, Civic council sekre
torius, Victorijos liberalų partijos 
pirmininkė, Democ. Labour partijos 
sekretorius, prof. Dunsdorfs, Paul 
McManus, Good Neighbour Council 
atstovai, Captive Nations Council 
atstovai ir Latvijos, Estijos, Ukrai
nos, Baltarusų, Vengrų, Čekoslova- 
kų ir vokiečių bendruomenių pirmi
ninkai.

Reporterių buvo iš A.B.C., the 

kius, kokie jie buvo, nei perdaug 
girdamas, nei smerkdamas, su visais 
radęs bendrą kalbą ir bandęs juos 
visus suprasti.

Savo pamiltose giriose autorius 
praleido visas Lietuvos okupacijas. 
Okupantai lindo į miškus ne tik pa
sislėpti nuo viešumos akių, bet ir 
krašto apgrobimo tikslais. Ir rusai, 
ir vokiečiai puolėsi kirsti mūsų ža
liuosius miškus ir jų medžiagą gabe
nosi į savus kraštus. Autorius su 
širdgėla prisimena visų jų padarytą 
žalą Lietuvai ir ypatingai jos gi
rioms. Jis lįsdavo tiesiog pro sargy
binių durtuvus prie miškuose įsikū
rusių rusų kariuomenės dalinių va
dų, kad šie sudraustų savo kareivių 
sauvališką miškų žalojimą ir naiki
nimą. Sielojosi dėl kiekvienos nu
laužtos ar nukirstos eglaitės, iš ku
rios tikėjosi išaugsiančios ištekinės 
eglės, ir džiaugėsi, kad tokie jo žy
giai buvo sėkmingi.

Deja, autorius neturėjo laimės 
savo gyvenimo rudens praleisti be
siklausydamas Žemaičių girių oši
mo. Tik iš tolo mintimis grįžo į jas ir 

skaitytoją kviečia su juo kartu ten 
pasisvečiuoti.

Knygą su dideliu malonumu per
skaitys žemaičiai, kurie čia ras aibes 
pažįstamų pavardžių ir vietovių, o ir 
ne žemaičiai, kurie arčiau susipažins 
su nuostabia Žemaitijos gamta, su 
jos kalneliais ir slėniais ir neužma
tomomis, nesibaigiančiomis 
giriomis, su pačiais žemaičiais, kurie 
visoj Lietuvoj žinomi savo charak
terio kietumu. Norėdamas tą faktą 
įrodyti autorius lyg tyčia plačiai pa
sakoja apie Justiną Šerūną, kuris 
virš trisdešimties metų bylinėjosi su 
Plungės kunigaikščiu Mykolu 
Oginskiu, du kartus pėsčias nuke
liavo į Peterburgą, laimėjo bylą ir 
atgavo kunigaikščio užgrobtą tėvo 
ūkį. Iš tiesų, kieto būta to žemaičio 
Šerūno.

Aleksandras Tenisonas. ŽEMAI
TIJOS GIRIŲ TAKAIS. Lietuvos 
Miškininkų S-gos leidinys. Išleista 
Čikagoje 1975 m. Kaina 5 dol. Gau
nama spaudos kioske, Adelaidės 
Liet. Namuose, 6 Eastry St., Nor
wood, S.A. 5067.

B. Straukas

”Age” ir the "Leader”. Taip pat lat
vių, vengrų, ukrainiečių, čekoslova- 
kų ir vokiečių laikraščių redaktoriai.

Bendrai imant dalyvavo virš pen
kiasdešimt australų ir apie trisde
šimt draugiškų etninių grupių 
atstovai.

Alisa Baltrukonienė

LIETUVOS VARDAS SPAUDOJE

Esant sunkumų ’’prasimušti” į 
dienraščius su straipsneliais apie 
Lietuvą, Melb. Apyl. Valdyba at
kreipė dėmesį į priemiesčių laikraš
čius ir kitų tautybių spaudą. ”Too- 
rak Times” išspausdino parlamento 
nario žmonos ponios Babette Fran
cis per visą puslapį straipsnelį apie 
Lietuvių Dienas ir Vasario 16 d. pri
ėmimą.

Kovo 4 d. laidoje ’’Australijas 
Latvietis” pirmame puslapy gražiai 
aprašė Vasario 16 d. minėjimą.

Vasario 28 d. laidoje vokiečių sa
vaitraštis ”Neue Welt” 8 pūslp. įsi
dėjo ponios Noltke kuri yra red. pa- 
vad., straipsnį per ketvirtį puslp. 
apie Vasario 16 d. priėmimą, iškel
dama faktą, kad tame priėmime šie
met dalyvavo ir Diplomatinio Kor
puso atstovai. Paminėjo taip pat, 
kad prieš 700 metų jau Popiežius 
Inocentas paskyrė karaliaus karūną 
mūsų valdovuj Mindaugui ir Lietuva 
buvo viena iš pirmųjų valstybių rytų 
Europoje, kuri turėjo teisinį Statu
tą.

Vasario 16 d. priėmimas taip pat 
buvo paminėtas Melbourne ukrai
niečių, čekų, olandų, vengrų ir lenkų 
spaudoje.

Alb.P.
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Namie ir svetur
SYDNEJAUS ATEITININKAI 

RADIO PROGRAMOJE

Po sėkingos stovyklos Sydnejaus 
ateitininkų susirinkimas įvyko Ju
liaus ir Irenos Zakarauskų namuose 
vasario 27 d.

Jaunučiai, vadovaujami mokyto
jos J. Burokienės, turėjo lengvesnio 
pobūdžio programą, gi vyresnie
siems paskaitą skaitė kun. Alfonsas 
Savickas. Tema sunki, mokslinio 
pobūdžio. Mintys pasirinktos iš Kari 
Jung- filosofinio veikalo ’’Žmonės ir 
simboliai”. Nors buvo ribotas laikas, 
tačiau ir paskaitai užsibaigus vis dar 
vyko diskusijos ir klausimai.

Sužinojus, kad šį vakarą radio 
stotis 2 GB turės programą apie pa
bėgėlius, nutarta šioje programoje 
daly auti diskusijose, pristatant Lie
tuvos reikalą ir nuo komunistinio 
teroro pabėgusius mūsų žmones, 
kurių dalis atsidūrė, kaip politiniai 
pabėgėliai - emigrantai Australijoje.

Vėliau po 9 vai. vak. iki 12-tos 
nakties šioje programoje kalbėjo A. 
Kramilius, Irena Zakarauskienė ir 
kun. Alf. Savickas. A. Kramilius 
bandė aiškinti, kad visomis jėgomis 
turime skelbti pasauliui, kas yra ko- 
munismas ir prieš jį kovoti. Užėmus 
bet kurį kraštą komunistams daugės 
politiniai pabėgėliai, kurių, bent šiuo 
metu jau niekas nenori priimti. Ire
na Zakarauskienė, nors ji neprisi- 
statė, kaip pabėgėlė iš Lietuvos, 
vistiek vaizdžiai nušvietė mūsų ir 
mūsų tėvų vargus, kurie gelbėdami 
savo gyvybes nuo komunizmo bėgo į 
nežinomus kraštus.

Kun. A. Savickas ypatingai vaiz
džiai pristatė Lietuvos padėtį po ko
munistine letena. Supažindino apie 
50 tūkstančių klausytojų, kurie re
guliariai klauso šios programos, apie 

Lietuvos katalikų bažnyčios perse
kiojimą, vaikų mokyklose teroriza
vimą dėl jų religinių įsitikinimų ir 
besitęsiantį žmogaus pagrindinių 
teisių laužymą bei jų paneigimą.

Visi kalbėtojai pareiškė, kad jie 
nėra eiliniai emigrantai, čia atvykę 
tik geresnės duonos ieškoti, kad 
mūsų uždavinys ir pareiga yra kal
bėti už mūsų brolius Lietuvoje, ku
rie panašaus balso neturi.

Programos vedėjas kun. Mike 
Harfield vis bandė kišti Vietnamo 
pabėgėlių klausimą, bet kun. A. Sa
vickas sumaniai sugebėjo nukreipti 
klausimą į lietuvius ir kenčiančios 
Lietuvos padėtį.

DAINOS CHORE.

Po trumpų kalėdinių atostogų 
’’Dainos” choro pirmutinė repeticija 
įvyko vasario 25 d. Lietuvių klube. 
Darbas pradėtas su 57 choristais. 
Sugrįžęs į Dainos chorą B. Kiveris 
tolimesniam choro vadovavimui, 
pareiškė savo mintis, kaip šis gražus 
vienetas turėtų tvarkytis, kad iš
vengus kai kurių chorui žalingų pa
sekmių. Kvietė sąžiningai lankyti 
repeticijas ir dainuoti ten kur reika
linga, neatsižvelgiant į organizato
rių asmenybes. Br. Kiveris pradė
damas repeticijas su malda "Teikis 
mūsų tautą' apsaugoti, Viešpatie” 
nedviprasmiškai pareiškė, kad jam 
reikalingi choristai, kurie reguliariai 
lankys repeticijas. Tie, kurie mano 
dalyvauti chore kaip ’’svečiai” yra 
nepageidautini, pareiškė B. Kiveris.

Nuoširdžiai pasveikino Dainos 
chorą ir kun. Butkus, įteikdamas 
dirig. Br. Kiveriui naują giesmių 
rinkinėlį. Moterų chorą dirig. Br. 
Kiveris vėl pavedė jaunai muzikei 
Zitai Belkutei - Garner.

I
 LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.
•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 

indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus 
(shares) iki 10% dividento.

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

•įstaiga veikia:

MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol 
St. North Melbourne.

Pašto adresas: TALKA, Box 4051, GJP.O. Melbourne 3001

ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Liet. Namai, 6 
Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: TALKA, Box 146, P.O. Norwood, S.A. 5067

Po trumpos repeticijos vyko susi
pažinimas, arbatėlė, su naujais į 
chorą įstojusiais dainininkais. Dai
nos choro pirm. P. Nagys jau atvežė 
ir naujai atspausdintas 1978 m. Dai
nų šventės repertuaro gaidas.

Taigi darbas Sydnejuje pradėtas 
su dideliu entuziazmu ir viltimi į ge
resnę ateitį, vykdant visus planus ir 
uždavinius, pagal anksčiau padary
tus nutarimus. kor

Kovo 6 d. Sydnejaus lietuvių Da
riaus ir Girėno šaulių kuopa buvo 
surengusi Lietuvos Šaulių Sąjungos 
steigėjo Vlado Putvio - Putvinskio 
minėjimą. Minėjimas vyko Lietuvių 
Klube. Paskaitą skaitė Juozas Almis 
Jūragis. Sekančią dieną, sekmadie
nį, minėjimas buvo tęsiamas bažny
čioje, kur buvo atlaikytos iškilmin
gos pamaldos.

Nors šaulių kuopa dar neseniai 
įsisteigusi, tačiau minėjime matėsi 

ir du šauliai uniformuoti: kuopos 
pirm. S. Pačėsa ir p. V. Šneideris.

Minėjime dalyvavo ir Newcastle 
apyl. pirm. p. A. Šernas.

**•
Sausio 15 d. Hobarte susituokė 

Monika Paškevičiūtė, Juozo ir Eri
kos duktė su R. Hollis. Vestuvių 
puota vyko ukrainiečių salėje, ją 
pravedė V. Mikelaitis - keliami tos
tai, skaitomos telegramos ir kalbos. 
Svarų žodį pasakė svečias policijos 
min. B. Miller. *»*

Aną savaitę brisbaniečiai Kle
mensas ir Petronėlė Stankūnai at 
šventė 41 metų vedybinę sukaktį. 
Sveikiname "jaunavedžius” linkė
dami saulėtų dienų. Abu Stankūnai 
yra veiklūs lietuvių bendruomenėje. 
Klemensas šiuo metu yra Brisbanės 
apyl. pirm., vietos chord vadovas, 
Mūsų Pastogės bendradarbis.

pažinkime Australiją J. Zinkus

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
Pakilusi saulė lyg ir apramino 

šėlstantį vėją, kartu pakeldama iš
vykstančių kiek prislėgtą nuotaiką. 
Išvažiuojame. Vairuotojas pasakoja, 
kad Coffs Harbour gyventojų skai
čiumi (dabar yra apie 12,000) padvi
gubėjo per labai trumpą pokario lai
ką. Iš mažo aukso atradimo laikų 
uosto išaugo į didelį turizmo centrą. 
Miestas žinomas, kaip savo apylin
kėse turįs daugiausiai bananų plan
tacijų Australijoje. Čia priminė sta
tistinius davinius, kurie rodo, kad ne 
Queenslandas, bet N.S.W. daugiau
siai bananų pristato rinkai, N.S.W. 
ir Queenslandas kartu sudaro 95% 
bananų produkcijos Australijoje.

Už miesto sustojame vienoje 
aikštėje, prie kurios stovi turistų 
informacijai pastatai. Prie aikštės 
pora namų su restoranu, užkandinė, 
suvenirų parduotuvė ir puikūs gėly
nai. Tarp tų namų pastatytas aukš
tas ir apie 15 metrų ilgio betoninis 
"bananas” su užrašu: "The Big Ba
nana”. Iš galo į tą "bananą” galima 
įeiti, viduje iškabinėti paaiškinimai 
apie bananų auginimą. "Didysis1 Ba
nanas” yra lyg iškaba visai apylin
kei, nusakanti pagrindinį žmonių 
verslą.

Aplink, kiek akys užmato, yra ba
nanų plantacijos, o pačios bananų 
kekės įmautos į mėlynus plastiko 
maišus. Mėlyni maišai sulaiko kai 
kuriuos saulės spindulius ir bananų 
nokimą, tuo leidžiant vaisiams pilnai 
užaugti.

Skubame, todėl nėra laiko užsukti 
į Graftoną ir žvilgterėti į violetiniais 
žiedais pasidabinusius jakaranda 
medžius, kuriais yra apsodintos 
miesto gatvės. Tačiau tų medžių ne

(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

mažai matosi ir pakelyje. Visi jie la
bai sveikai atrodo.

Šalia kelio, lyg kokia palydovė te
ka Clarence upė. Ji plati. Vandens 
lygis, atrodo, tik keliais centimet
rais žemesnis nuo jos žaliuojančių 
krantų.

Atsigaivinimui sustojame 
mažame Woodburn miestelyje prie 
Richmond upės. Tilto nėra, todėl 
žmonės ir automašinos į kitą krantą 
plaukia keltu.

Važiuojant toliau matosi vis dau
giau cukrinių nendrių laukų. Vieto
mis matosi ir jų apdirbimo fabrikai. 
Po kurio laiko mus lydėjusias lygu
mas pradeda pakeisti kalnai. Jie ne 
pliki, o prisidengę gražiai žaliuojan
čiais medžiais. Palaipsniui ir mūsų 
kelias pakyla į aukštumas, o vėliau 
eina kalnų viršūnėmis. Abejose ke
lio pusėse matosi gąsdinančiai nu
teikiančios žemumos, ant kurių, lyg 
ežio spygliai, kyšo medžių viršūnės. 
Vienoje vietoje autobusas sustoja. 
Tolumoje matosi Cape Byron vieto
vė. Tai geografiniai toliausiai į rytus 
išsikišusi Australijos žemyno dalis.

Keliaudami pajūriu pravažiuoja
me daug miestelių, kurių čia nemi
niu, nes juose nesustojame ir jie 
nieku ypatingu nėra atsižymėję. 
Tačiau Murwillumbah išsiskyrė iš 
kitų savo sutvarkymu ir gal turtin
gumu. Prie pagrindinės gatvės stovi 
dideli parduotuvių pastatai. Čia yra 
krašto partijos vado D. Anthony 
elektoratas. Aplink auginama daug 
cukrinių nendrių. Šalia kelio mus ly
di beveik iki pat Queensland© sienos 
Tweed upė. Jos krantai tik truputėlį 
aukštesni už vandens paviršių. Ne

trukus pasiekėm Tweed Heads 
miestą. Būtų labai sunku pasakyti, 
kur baigiasi N.S.W. miestas Tweed 
Heads, ir kur prasideda Coolangatta 
jau Queenslande. Bet mieste prie 
vienos kryžkelės yra lenta, nusa
kanti, kad čia yra valstijų siena. Čia 
gyvenantiems žmonėms kartais gali 
būti nepatogumų, kurių nejuntame 
gyvendami kitose vietose. N.S.W. 
yra įvestas vasaros laikas, Queens
lande to nėra. Atrodo neišvengiamai 
kai kurie žmonės keliasi pagal vieną 
laikrodį, pradeda darbą pagal kitą.

Nors ’’Auksiniame Pakraštyje” 
(taip vadinamas apie 35 km. besite- 
siąs pajūrys) padaryta didelė pa
žanga, bet lengvai atpažįstu vietas, 
kuriose buvau apsistojęs prieš 10 
metų. Visa aplinka man čia patiko 
anksčiau, tokia pat ji yra ir dabar.

Apsistojame ir įsikuriame Talle- 
budgera Creek parke prie tilto, už 
kurio prasideda Burleigh Heads.

Ekskursantai pietauja visados atvirame ore ir vaizdingoje

Vietos čia nedaug. Pristatyta da 
karavanų, atrodo, kiti pastoviai 
apsigyvenę.

Po piet, kas nori mūsų autobusi 
važiuoja lyg ir mažo zoologijos sod< 
apžiūrėti. Jame laikomi tik Austrą 
lijos gyviai ir paukščiai. Užsienii 
turistams įdomu, mums nieko ypa 
tingo. Kengūros ir koalos daug kai 
tų matyta. Krokodilai ir gyvatė 
niekuomet nebuvo mano per dau, 
mėgiami. Verta buvo sustoti tik pri 
ančiasnapio, kuris retai žmonėm 
pasirodo. Kai tada buvo jo maitini 
mo laikas, jis plaukiojo gana ilgai 
Buvau šioje vietoje anksčiau, ir mai 
rodos, per dešimtmetį čia niekas ne 
pasikeitė išskyrus kainą, kuri tad 
buvo $l,o dabar $ 1.50.

4 vai. po pietų atvykome į Cui 
rumbin paukščių lesinimo vietą. Či 
visuomet būna pilna turistų, ne ki 
taip buvo ir šį kartą. Pradėjo rinkti 
ir paukščiai. Jų lesinimo metu či 
atskrenda apie 3,000 papūgėlių ir jo 
lesa paruoštą maistą (duonos, mt 
daus ir vandens mišinį) iš rankos 
laikomų lėkščių. Jau išgirdome pe 
garsiakalbį pirmuosius. pas' 
mo žodžius susirinkusiems

( Nukelta į 7 psL j
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SPORTAS A.L.F.A.S. KALBA
ASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS.

Prieš pat Kalėdų šventes Toronto 
įieste įvyko Šiaurės Amerikos Lie- 
ivių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
ąjungos metinis suvažiavimas, ku- 
o metu buvo pagrindinai svarstyta 
priimta 1978 metų Pasaulio Lie- 

ivių Sporto Žaidimų (žaidynių) 
mgimas. Anksčiau galvotas ir duo
is ’’Lietuvių Olimpiados” vardas 
uvo atmestas, nes panaudoti olim- 
iados vardą yra reikalinga gauti 
Canadian Olympic Association) 
jecialų leidimą.
Šio susirinkimo metu buvo per- 

taityta užklausimų anketos, kur 
askiros ornagizacijos, klubai ir 
askiri darbuotojai beveik be išim- 
ų pritarė šventės rengimui. Labai 
Itą pritarimą ir vėliau pagelbą pa- 
idėjo Kanados Krašto V-bos pir
tininkas J.R. Simanavičius. Numa
uta piniginė samata siekia apie 
3.000 dol. Rengėjų nemažos išlai- 
os numatoma apmokėti Australijos 
etuviams sportininkams ir pažadė- 
i sumokėti 'A-lis išlaidų. Neturtin- 
esniems Pietų Amerikos atsto- 
ams numatoma sumokėti net iki 
usės išlaidų, nors iš ten manoma 
tvyks nedaugiau 30. Visi Š. Ameri- 
os lietuvių sporto klubai ir paskiri 
oortiniai padaliniai pasižadėjo 
■įteikti po 500 - 1000 dolerių (Įsidė- 
lėtina mūsų visiems sporto klu- 
ams).
Atrodo, kad darbas Kanadoje ir 

.merikoje jau prasidėjo ir Pasaulio 
ietuvių Sporto Žaidynės tikrai 
ryks.

AIP GI MES RUOŠIAMĖS?
ALF V-ba Australijoje irgi nes- 

audžia ir nelaukia paskutiniųjų iš-

KORALŲ...
( Atkelta iš 6 psl.)

ims. Išėjo aikštėn tarnautojai, ne- 
ni kibirais lesalo. Tik nei iš šio nei 

to staigus lietus sumaišė visus 
zarkaraščius. Paukščiai dingo me- 
žių šakose, o žmonės sulindo į pas
iges, po tankesniais medžiais ir po 
itokia priedanga.
Po pusvalandžio lietus nurimo, 

arnautojai iškėlę lėkštes su lesalu 
ilioja paukščius, bet jie atskrenda
• lyg nejausdami alkio vėl nuskren- 
a. Ir taip tik kur nekur paukščiai 
maguriavo neparodydami per daug 
ėmesio nei maistui nei turistams.
Grįžę į stovyklą radome kai kurias 

alapines plūduriuojančias vande- 
yje. Visos viduje buvo gerokai pri
stos. Mat, niekas nepramatė Kė
lus, ir palapinių angas paliko atda- 
as. Teko dalį palapinių perkelti į 
atogesnę vietą. Mudviejų - reikėjo 
k su skuduru vandenį išsemti. (Pa- 
įpinės turi vinyl grindis, lengvai 
astatomos.) Lietus iki vakaro dar 
elis kartus pasikartojo. Vakarienė, 
tovyklos sąlygomis, buvo paruošta 
ibai gera, bet ją trukdė lietus. Ne- 
alėjom valgyti susėdę prie stalų, 
urie visuomet stovi atvirame lau- 
;e.

Sutemus važiuojame į Surfers 
*aradise pasižvalgyti. Visur švaru
• sutvarkyta. Kai kur dar statomi 
augiaaukščiai namai. Restoranuose 
roja muzika. Vienoje vietoje per 
Ingą matosi scenoje artistai, o sėdį 
rie stalų žmonės tarpais jiems plo
si. Prie durų užrašas, kad šis kon- 
ertas yra T.V. 9-to kanalo filmuoja- 
las. Gražiai atrodo bavarų svetai- 
ė. Ji iš gatvės pridengta gyvatvore
• medžiais. Padavėjai apsirengę 
avariškai.
Praleidę gerą valandą Surfers 

‘aradise grįžtame poilsiui. Lietus ir 
aktį beldėsi į palapinės sienas, bet 

važiavimo minučių. Australijoje ir 
ypatingai Sydnejuje gerai žinomi 
prekybininkai ir kelionių biuro ’’Pa
langa” savininkai Marica ir Romas 
Cibai, suprasdami ir visuomet taip 
nuoširdžiai atjausdami sunkią spor
tininkų finansinę padėtį, pasižadėjo 
būti dalini kelionės į Kanadą sporti
ninku "sponsoriai”. Būsimaidtižiąjai 
Kanados Fondo loterijai, kurią leis 
ALFAS V-ba, jie pažadėjo I-jį prizą - 
dviem žmonėms kelionės bilietus, 
kartu su visa sportininkų grupe į 
Toronto ir atgal, arba atskirai, su 
sustojimu Havajuose, dviems kelio
nę į Los Angeles arba San Francis
co. Tai yra nepaprasta šventės do
vana ir kiekvienas turėtų bandyti 
savo laimę tuo pačiu mąfu pamatyti 
Pasaulio Lietuvių Sporto Šventę, 
Šiaurės Amerikos, Kanados ir, grei
čiausiai ir Australijos atstovų - Dai
nų Šventę ir Pasaulio Lietuvių Sei
mą.

Be pirmojo prizo šiai loterijai jau 
tik Sydnejuje yra gauti kiti prizai, 
tai: buvusio koviečio krepšininko ir 
dabar žinomo dailininko H. Šalkaus
ko, dailininkų L. Urbono, E. Kubbos 
St. Montvido, keramikų J. Janavi
čienės, A. Kraucevičienės, D. Kar- 
pavičienės ir medžio drožinėtojo E. 
Lašaičio darbai. Numatoma gerų 
prizų gauti ir iš kitų miestų. Visiems 
nuoširdus ačiū.

ALFAS V-ba, susitarusi su Syd- 
nejaus Lietuvių Klubu, numato ja
me surengti keletą sportinių vaka
rų, kurių programą ir sutiko atlikti 
geri sportininkų bičiuliai. ALFAS 
V-ba prašė, kad visi'Australijos lie
tuvių klubai surengtų bent po vieną 
balių ar vakarą, pelną paskiriant 
kelionės į Kanadą fondui.

ALFAS V-ba nuoširdžiai prašo 
visų Australijos lietuvių ir organi- 

reikėjo miegoti ir dar atsigriebti už 
pędąmiegotą praėjusią naktį.

Ankstyvas trečiadienio rytas. Tik 
nubudęs pastebiu, kad palapinės vi
duje vėl yra vandens. Palapinės dar 
naujos, nesuplyšę, bet greičiausiai 
vandenį praleidžia siūlės. Visi daik
tai sudrėkę. Tie, kurie panašius 
nuotykius jau yra pergyvenę anks
čiau, žino, kad saulutei pasirodžius 
viskas greitai ir gerai išdžius.

Šalia mūsų palapinės buvo įsitaisę 
vyresnio amžiaus vyras ir žmona 
kanadiečiai. Iš ryto jie sako, kad yra 
per seni tokiai kelionei, ir nutarę 
keisti savo planus. Gaila jų netekti, 
buvo puikūs bendrakeleiviai. Su vy
ru mudu dažnai kalbėdavomės. Jis 
mėgo klausinėti apie keliones, gam
tą ir Australijos gyvenimą. Jiedu su 
žmona keliauja jau porą metų ir yra 
aplankę daug kraštų. Dabar jie pla
nuoja grįžti į Kanadą. Sakojaučiasi 
pavargę, o žmona ir sloga pradėjus 
sirgti. ( bus daugiau )

MENO FESTIVALIS ’’ARO” 
SODYBOJE 
(Allambie Rd., Mittagong)

Tai žinomo mūsų dailininko Leono 
Urbono sodyba ir čia jo kuriamas 
palengva bet užtikrintai visoje Mit
tagong - Bowral apylinkėje meno 
centras. Penkių akrų miško plote be 
atolydžio pats vienas dirbdamas per 
maždaug penkerius metus jis jau 
baigia įkurti sau lygios visoje apy
linkėje neturinčią sodybą, kuri il
gainiui pasidarys visos apylinkės 
atrakcijos centras. Jau dabar ši so
dyba, žinoma ’’Aras” vardu, jau vie
tos administracinių organų įtraukta 
į lankytinų vietų sąrašą, kaip galeri
jos, muziejai, pavyzdiniai sodai, pa- 
matytinos natūralios gamtinės įžy
mybės.

zacijų bei klubų dosnia ranka su
šelpti savąjį sportinį jaunimą, kuris 

-Kanadoje reprezentuos jus visus - 
Australijos žemyno lietuvius.

KELIONĖS IŠLAIDOS.
Pagal dabartines pigiausias gru

pines ’’Affinity” kelionės sąlygas 
vienam žmogui, be sustojimo skren
dant per vandenynąš iš Sydnejaus į 
Los Angeles kainuotų 772 dol. ir iš 
Los Angeles į Toronto apie 300 dol. 
(į abu galus). Turi būti nemažiau 15 
žmonių. Prie šio visko žaidėjams tu
ri būt įtaisyta uniformos, treningai, 
ženklai, nuvežtos dovanos ir, būtų 
labai gražu, jei visi turėtų vienodus 
išeiginius švarkus, kelnes ir kt., kaip 
turėjo Amerikos lietuviai krepši
ninkai, Australijos lietuvių krepši-' 
ninkai ir Gyvatarąs. Būtų įdomu iš
girsti ir daugiau pasisakymų spau
doje. Lauksime.

KOVO 
BALIUS

Vasario 26-tą dieną Rockdale 
Town Hall salėje Sydnejaus Kovo 
valdyba surengė savo metinį 26-jį 
sporto balių. Gražiai pasipuošusios 
jaunosios kovietės sportininkės, su
tiko svečius, palydėjo prie jų stalų, 
kai jaukioje salėje virš scenos kabąs 
didžiulis įrašas sveikino kiekvieną 
atėjusį į šį 26 -jų Kovo balių. Iš karto 
žmogus galėjai pastebėti, kad čia 
yra kažkas iškilmingiau, negu eili
niai pasilinksminimo vakarai. Gera, 
sydnejiškiams gerai pažįstama, 
anksčiau buvusi Lietuvių Klubo 
’’Inset” muzikos kapela džiugino vi
sus, tiek jaunus, tiek ir vyresniuo
sius ir tuoj švarkai buvo kabinami 
ant kėdžių. Salės kampe, gražiai 
įrengtame kokteilio bare, su dar 
gražesnėmis šypsenomis, nuo šokių 
vargtelėjusius šokėjus, ar tai drau
go žmoną, vyrui nematant, norinčius 
pavaišinti, laukė kovietės ponios - 
hostesės, kurios ar tai skanų punčą, 
ar tai lietuvišką krupniką, ar tai 
skanaus torto kąsnį pasiūlydavo. 
Tikrai puiku, jauku ir malonu, atro
do, lyg tai į puikiausią restoraną bū
tum patekęs.

Oficialiąją dalį pradėjo Kovo pir
mininkas V. Gulbinas, pasveikinda
mas visus susirinkusius ir padėko
damas už skaitlingą atsilankymą, 
kas padeda sportininkams išsilaikyti 
ir duoda jaunimui inspiracijos toliau 
sportuoti. Jis pranešė visus didžio
sios Kovo loterijos laimikius.

Laimėtojai buvo 
paskelbti praeitame M.P. numery
je . Pagrindinis loterijos laimėjimas 
buvo dviem žmonėms kelionė į Hong 
Kongą, kurį ištraukė buvusi kovietė 
krepšininkė Vida Jankienė. Šį di-

Šioje sodyboje kovo 19 d. atidaro
mas plataus masto meno festivalis, 
kuris truks dvi savaites. Festivalis 
ribojasi meno kūriniais ir meniškais 
išdirbiniais. Čia bus išstatyta tapy
bos ir skulptūros kūriniai, keramika, 
auksakalystė, foto paroda, speciali 
vaikų piešinių paroda, medžio išdir
biniai, baldai, ir kt. Lygiai patraukli 
vieta piknikauti, pabūti natūralioje 
gamtoje.

Aro sodybą nesunku atrasti: va
žiuojant Hume H’wy iš Sydney ir 
pravažiavus Mittagong už trijų km 
kelio dešinėje matosi Allambie Rd., 
kuris tiesiai ir nuveda į Aro sodybą. 
Lietuviai ypač laukiami ir kviečiami. 

džiulį laimėjimą buvo paskyrę ’’Pa
langa” Kelionių Biuro savininkai 
Marica ir Romas Cibai. Kovo valdy
bos ir visų sportininkų yra didžiulė 
padėka M. ir R. Cibams už jų jau ne 
pirmą kartą suteiktą sportininkams 
didelę materialinę pagelbą. Be šio 
prizo, kitus loterijai aukojo: buvęs 
kovietis krepšininkas ir dabar vie
nas iš žinomiausių lietuvių dailinin
kų - Henrikas Šalkauskas, dailinin
kas Leonas Urbonas, keramikė Jo
lanta Janavičienė, keramikė Ana 
Kraucevičienė, Edvardas Lašaitis - 
medžio raižinį, dailininkas Stasys 
Montvidas ir koviečiai prekybinin
kai Snaigė ir Philip Gustafson su Zi
na Motiejūniene ir Bronium Pasko- 
čimu. Visiems aukojusiems nuošir
dus sportiškas ačiū.

Baliaus metu angliškai ir lietuviš
kai sveikinimo žodį tarė ALFAS 
V-bos pirmininkas Antanas Laukai
tis, kuris trumpai svečiams priminė, 
kad sekančių metų viduryje Kana
doje įvyksta Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės, kuriose Australi
jos lietuviai irgi dalyvaus. Jis prašė 
visus Australijos lietuvius nuošir
džia auka paremti šiuos sportinin
kus, kad jie galėtų tinkamai repre
zentuoti šią mūsų gražiąją lietuvių 
bendruomenę.

Meninę dalį pradėjo irgi buvusi 
kovietė krepšininkė, dabar smarkiai 
garsėjanti solistė Gražina Zigaitytė - 
Hurba, kuri, visas dainas dainuoda
ma lietuviškai, taip paveikė ir įjau
dino svečius, kad net ir jie su ja pra
dėjo dainuoti. Tikrai puiku, Gražina. 
Antrąją dalį išpildė Marinos Cox ir 
Jono Biretos vadovaujama jaunųjų 
tautinių šokių grupė. Nors dar jie ir 
ne visai prilygsta buvusiam Hamil
tono ’’Gyvatarui”, tačiau jau matosi 
ir jaučiasi gražus susišokimas ir šo
kio pajutimas. Su tokia pažanga, ką 
gali žinot, gal greitai ir jie mus re
prezentuos Š. Amerikoje per būsi
mas tautinių šokių šventes.

Visą baliaus programą ir oficialius 
pristatymus pravedė Kovo vicepir
mininkas Dave Newman. Atrodo, 
kad kaip geras jis yra sportininkas, 
taip ir neblogesnis jis yra scenoje, ta 
proga atšventęs ir savo gimtadienį.

Po tokio pasisekusio ir puikaus 
baliaus Kovo valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems prisidėjusiems bent 
kuo prie šio baliaus, tačiau didelė 
padėka priklauso virtuvės šeiminin
kei A. Eismontienei, kuri su savo 
pagelbininkėms T. Dambrauskiene, 
Br. Sidaravičiene, J. Kalgoviene ir 
O. Kapočiene, kone stebuklus pada
rė ir valgyt galėjo kiek tik kas norė
jo ir ypatingai labai skaniai. Sporti
ninkų padėka priklauso kokteilio 
baro šeimininkams J. Kalgovui, D. 
Karpavičienei, S. Hoerger ir V. Šli- 
teriui. Ačiū visiems ir iki kito pasi
matymo. Buvęs:

HOBART
Australijos lietuvių 28-ji sporto 

šventė šiais metais numatyta Ho- 
barte, Tasmanijoj. Jau dabar jai 
ruošiamasi. Sušauktame bendruo
menės ir sportininkų susirinkime 
vasario 7 d. patyrėme, kad salės žai
dynėms, parengimams ir N. Metų 
sutikimui jau užsakytos. Išrinkti ir 
vadovai: J. Paškevičius - pirm, ir 
apgyvendinimo reikalams, A. 
Kantvilas - sekr., J. Petraitis - vice- 
pirm., V. Mikelaitis iždin. ir infor
macijos reikalams, P. Stanwix spor
to vadovas, Ignas Vaičiulevičius rū
pinąsis N. Metų balium, M. Petrai- 
tienė - mityba, Šiaučiūnas - pramo
goms, J.'Petraitytė - moterų ir mer
ginų krepšinis, A. Kaitinis - lauko 
tenisas, Andrikonis - stalo tenisas, 
A. Dilba r golfas. Pagelbininkais įei
na B. Šikšnius, S. Domkus, K. Paš
kevičius, R. Tarvydas ir A. Taškū- 
nas.

Ši šventė yra antroji pas mus. 
Taigi, patyrimo jau turime. Di
džiausia problema tai apgyvendini
mas nesant daug lietuvių (tik apie 50 
šeimų). Tai pas savuosius galėsime 
apgyvendinti tik jaunius.
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P r anešimai
PRANEŠIMASALB MELBOURNO APYLINKĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d., sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių Namuose (50 Errol St., Nth 
Melbourne) šaukiamas visuotinis 
apylinkės narių susirinkimas. Dar
botvarkėje Apylinkės valdybos 
ataskaitiniai pranešimai ir naujos 
valdybos rinkimai.

Balsų skaičiavimo metu bus orga
nizacijų veiklos pranešimai bei su
manymai. Balsavimo teisę turi visi, 
kurie susimokėję solidarumo mo
kestį. Pensininkai ir nedirbantieji 
neprivalo mokesčio mokėti ir taip 
pat turi pilną balsavimo teisę.

Melbourne lietuviai! Nuo jūsų 
S ingo dalyvavimo šitame svar- 

e susirinkime priklausys, kas 
sekančius dvejus metus vadovaus 
Melbourne lietuvių bendruomenei. 
Atlikite visi savo pilietinę pareigą.
ALB Melbourne Apylinkės Vaidyba

PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Vakarų Aus
tralijos lietuviams, kad kovo 20 d. 3 
v. šaukiamas visuotinis susirinki
mas mažoje Leedervillės salėje.

Susirinkimo darbotvarkė: 1. Su
sirinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 
kvietimas. 3. Mandatų Komisijos 
rinkimas. 4. Praėjusio susirinkimo 
protokolo skaitymas. 5. Valdybos 
pranešimas. 6. Revizijos Komisijos 
pranešimas. 7. Valdybos rinkimai. 8. 
Revizijos Komisijos rinkimai. 9. Ei
namieji reikalai.

Tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti. Nesant pilno tautiečių skai
čiaus, už pusės valandos antras su
sirinkimas šaukiamas, kuris bus tei
sėtas nesvarbu, koks skaičius tau
tiečių dalyvaus.

Perth Apyl. Valdyba.

PRANEŠIMAS

G.L.S.K. Vyties metinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 20 
dieną, 2 vai. Lietuvių Namuose.

Dienotvarkė numatyta: 1. Susi
rinkimo atidarymas. 2. Prezidiumo 
sudarymas. 3. Praeito protokolo 
skaitymas. 4. Valdybos pranešimas: 
pirmininko, iždininko. 5. Kontrolės 
Komisijos pranešimas. 6. Naujos 
Valdybos rinkimai. 7. Klausimai ir 
sumanymai. 8. Susirinkimo uždary
mas.

Visus sportimJ'»'.s ir rėmėjus 
kviečiame skaitlingai dalyvauti, nes 
ateities veikla pareis daug nuo nu
tarimų, kurie bus padaryti šiame 
susirinkime.

G.L.S.K. Vyties Valdyba

PADĖKA

ALB Sydnejaus Apylinkės Val
dyba reiškia nuoširdžią padėką 
programos dalyviams ir rengėjams 
ruošiant Nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjimą vasario 12 
ir 13 d.d.

Ačiū iškilmingo minėjimo daly
viams - Sydnejaus studentų pirmi
ninkui R. Radauskui, kun. P. Butkui, 
R. Barkutei, M. Cox, D. Gakui, G. 
Hurba, J. Reisgytei, L. Savickaitei, 
E. Suchaverskij, A. Šliterytei.

Dėkui daininkų grupei "Tie 
patys”: p.p. Arams, V. Antanaitie
nei, Bitinams, Daudarams, A. Ka
počiui, Maksvyčiams, M. Reisgienei 
už linksmavakario dainas.

Ačiū svečiams, atsilankiusiems iš 
arti ir toli.

ALB Sydnejaus Apyl. Valdyba
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šeštadienį, kovo 19 d. įvyksta 
antrasis "Baltic Youth Seminar” 
Melbourne Liet. Namuose. Pirmasis 
toks seminaras įvyko 1976 m. Ade
laidėje.

Seminaro pradžia 11 vai. ryto. 
Seminarą ruošia estų, latvių ir lie
tuvių jaunimo sąjungos. Kviečiame 
visą jaunimą atsilankyti į šį semina
rą. Kiti suinteresuoti taip pat pra
šomi dalyvauti.

Seminaro mokestis - $ 4.00., jau
nimo sąjungos registruotiems na
riams $ 3.00. Į šią sumą įsiskaito 
pietūs ir kavutė po seminaro. Semi
nare bus penkios paskaitos ir disku
sijos.

Visi kviečiami gausiai atsilankyti.
AL J S Melb. Skyriaus Valdyba 

PRANEŠIMAS

MLSK Varpo metinis susirinki
mas šaukiamas kovo 26 dieną, 3 vai. 
Lietuvių Namuose, Errol St. Nth. 
Melbourne. Susirinkimo dienotvar
kė: 1. Susirinkimo atidarymas. 2. 
Mandatų Komisijos sudarymas. 3. 
Susirinkimo prezidiumo sudarymas. 
4. Metų veiklos pranešimas. 5. 
Iždininko pranešimas. 6. Revizijos 
komisijos pranešimas. 7. Pranešimų 
diskutavimas ir priėmimas. 8. Nau
jos klubo valdybos rinkimai. 9. Nau
jos revizijos komisijos rinkimai. 10. 
Klausimai ir sumanymai. 11. Susi
rinkimo uždarymas.

Sporto klubo sekretorius

Laiškas jaunimui
Mieli jaunimo vadovai ir mielas jaunime,

Aš jus visus sveikinu ir kviečiu pasisakyti savo problemas, sunkumus 
ir pageidavimus. Jeigu turite sumanymų, kaip suinteresuoti jaunimą 
(nesvarbu, kiek "plaukuotą”) pasidalinkit su manim raštu, telefonu arba 
asmeniškai (lietuviškai arba angliškai).

Taupymo sumetimais atskirų atsišaukimų nesiuntinėsiu, bet į kiekvie
ną atsiliepimą atsakysiu.

Jūsų,
Laurie Cox
136 Pendle Way,
Pendle Hill,N.S.W. 2145.
Telefonas: (02) 6313688.

A.L.B. Krašto Narys Jaunimo reikalams

P.S. Apylinkės Valdybų Jaunimo Reikalams atstovai ir mieli tėveliai, 
būkite malonūs ir atkreipkite jaunimo dėmesį į šį laišką, kurį abejoju, ar 
jaunimas pats pastebės.

INFORMACIJA

DR. KAZYS J. KEMEŽYS ATSIS
TATYDINO IŠ CANBERROS 

APYLINKĖS VALDYBOS

Canberros Apylinkės Valdybos 
Pirmininkas nuo 1976 gegužės mė
nesio, Dr. Kazys J. Kemežys atsi
statydino iš pareigų ir valdybos 
1977 m. vasario 27 d.

Dr. Kemežys pareiškė, kad dėl 
susidariusių sąlygų jis pajuto kad 
galbūt jis reprezentuoja tiktai vie
nos politinės partijos įsitikinusius 
lietuvius. Tokia reprezentacija Dr. 
Kemešiui būtų nepriimama.

PAIEŠKOJIMAS

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

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Kovo 19 d., šeštadienį:
BOBO & BABS

Komedijantai ir akrobatai

FILMAI:
Kovo 22 d., antradienį, 7.30 vai. 

Sydnejaus Liet. Klube bus rodomi 
filmai iš Lietuvos: apžvalginiai bio
grafiniai filmai apie poetą V. Myko
laitį Putiną ir apie rašytoją Ievą Si
monaitytę. Taip pat trumpo metražo 
filmas "Senelių godos”

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama 
10% nuolaidos už spiritinius gėri
mus ir 5% už alų.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.- treč. 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

PREMIJOS ŽURNALISTAMS

Liet. Žurnalistų S-ga, susirūpinusi 
jaunų žurnalistų prieaugliu, paskyrė 
visą eilę premijų iš Dr. Daužvardžio 
fondo. Premijų dydis įvairuoja nuo 
100 dol. iki 25 dol. Iš tų premijų net 
trys teko ir Australijos lietuviams: 
po 25 do. paskirta premijos Andriui 
Balnioniui ir L. Baltutytei Melbour
ne ir G. Viliūnaitei Sydnejuje.

Kun. Dr. J. Prunskio asmeninė 
1000 dol. premija paskirta žurnalo 
"Laiškai lietuviams” redaktoriui 
kun. J. Vaišniui, S.J.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Vytas Skinkys, gim. 
1926 m. Lygumų km., Alvito valsč., 
Vilkaviškio apskr. (buvo Mūrinėje 
Ašmenoje). Jis pats arba žiną apie jį 
maloniai prašomi atsiliepti: Gedas 
Žemaitis, P.M.B. M/s 384, Ingham 
4856, Queensland.

Primenama, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi tūri dėvėti klubo 
taisyklėse nurodytą aprangą

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vai.

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

VIETOJ
V& Gėlių

Pagerbiant a.a. Mariją Miliaus
kienę ir Johanną Liabienę vietoj gė
lių Mūsų Pastogei 10 dolerių aukojo 
p.p. A. ir P. Krutuliai, W.A.

♦♦♦

Vasario 15 d. Adelaidėje mirė Jo
nas Repečka, 59 m. Palaidotas West 
Terrace kapinėse.

TAUTOS FONDE.

Per nepasižiūrėjimą išleista dvi 
pavardės, aukojusių vietoj gėlių a.a. 
Viktoro Bižio pagerbimui: A. ir V. 
Kaminskai $ 10, ir A. ir V. Jablons
kiai $ 5. Paliestus nuoširdžiai atsi
prašome.

Specialia intencija gauta $ 20 auka 
iš Leonardo Karvelio Tautos Fonde 
reikalams, tęsiančiam nenuilstami 
kovą dėl Lietuvos laisvės. Nuošir
dus ačiū visiems.

Tautos Fondo Atstovybė.
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