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PASAULIO POLITIKOS KELIAIS
TURBŪT, PASTANGOS BUS

TUŠČIOS

Tikrai nebuvo laukta JAV prezid. 
Carterio staigaus pranešimo, kad jis 
pasiūlė Sovietų Sąjungai ’’visiškai 
demilitarizuoti" Indijos vandenyną. 
Dar neseniai Australijos min.p-kas 
Fraser viešai skelbė, kad Sovietų 
S-ga vis labiau skverbiasi į šį vande
nyną ir didina čia savo karo pajėgu
mą, keldama pavojų šio regiono 
kraštams. Trumpai po to iš Sovietų 
pusės jis susilaukė kaltinimų, kad jis 
provokuoja ginklų lenktynes. Taip 
pat jis buvo smarkiai kritikuojamas 
ir savo polit. konkurento - darbiečių 
lyderio Whitlamo. Liberalai - Kraš
tiečiai pasisakydavo, kad JAV plės
tų ir stiprintų karo bazę Diego Gar
cia saloje, o darbiečiai tam priešingi. 
Carterio pasiūlymas rusams yra 
vienas tų žingsnių, kurių tikslas 
siekti su jais naujų susitarimų, kad 
užkirtus tolimesnes lenktynes gink
luotis. Australija nori, kad JAV ir 
sovietų jėgos Indijos vandenyne bū
tų išbalansuotos ir sovietai neturėtų 
čia jėgos persvaros. Sovietai, nors, 
jie ir bando paneigti, turi stiprią ka
ro pajėgą Somalijoje ant rytinio Af
rikos žemyne i^k^di^Ar^’tp knr 
turi ir savo lėktuvus aerodromuose, 
sausumos ir jūros bazę. Jie gali lai
kyti savo kontrolėje visą laivų judė
jimą su Europa per Raudonąją jūrą - 
Sueso kanalą. Vargiai, rusai sutiktų 
ją apleisti. —

TASSo pranešimu, trys sovietų 
karo laivai (kreiseris Admiral Fokin, 
naikintojas Odarionnyj ir tankeris) 
netrukus aplankys Mauritijaus salos 
sostinę Port Louis pagal anksčiau 
jau sudarytą tarpusavį susitarimą, 
kuris leido sovietams uosto patar
navimus įvairiems laivams, įskai
tant žvejybos Indijos vandenyne 
laivams. Mauritijus yra Indijos van
denyne tarp Australijos ir Afrikos.

* *
Kaire, Egipte, buvo susirinkę 60 

arabų ir negrų kraštų atstovai. Tam 
susirinkimui akstinas buvo aiškus. 
Juodieji afrikiečiai nori geros dalies 
pinigo iš arabiškų naftos pelnų, o 
arabai nori afrikiečių paramos bei 
talkininkavimo politiniuose žygiuose 
prieš Izraelį. Negrai nustatė ir kainą 

■ 2.000 mil. dol. Saudi Arabija sutiko 
■nešti 910 mil. dol įnašą, o po kelių 
■dienų padidino jį iki 1.360 mil. dol. 
K'Iaftos kainos pakėlimas muša ir af
rikiečių kraštus, tad ir į tai atsi
žvelgta. Susirinkimas reikalavo, kad 
■1AV darytų spaudimą į Izraelį. Ne
seniai įvykęs "nuosaikus” naftos pa
branginimas - 5% tai buvo savo rū-

Prasminga auka
Šiais metais suėjo 50 metų, kaip 

927 m. vasario 16 d. Vilniuje mirė 
lūsų tautos patriarchas Dr. Jonas 
lasanavičius. Prisimenant, kaip jam 
■gi buvo sunku išleisti pirmąjį 
paudos žodį - "Aušrą” ir suprantant 
■ dabar nelengvą spaudos darbą, ta 
roga skiriame ’’Mūsų Pastogei” 100 
olerių.

Aukotojai iš Perth’o 

šies sąlyginė ’’malonė” JAV-bėms 
už tai, kad paveiktų Izraelį gražinti 
arabų sritis.

Įžiūrima, kad iš arabų ir afrikiečių 
susitarimų gali būti vakarams ta 
nauda, jog padidinta afrikiečiams 
parama gali sumažinti kai kurių Af- 
fikos kraštų priklausomumą nuo So
vietų S-go&ir pasunkinti jos pastan
gas dar labiau skverbtis į Afriką.

Vak. Vokietijos pareiškimu, ji tei
kia paramos trečiajam pasauliui 
(vadinamoms nuo didžiųjų valst. ne
priklausomoms valstybėms) 
daugiau, negu visos Rytų Europos 
komunist. bloko valstybės kartu.
• Prezid. Carteris rūpinasi žmogaus 
teisių įgyvendinimu ne tik Sovie
tuose, bet ir visur kitur. JAV kelia 
balsą dėl žmonių teisių paneigimo 
daugely valstybių. Argentina ir 
Uragvajus atsisakė Amerikos pa
šalpų daugiau, negu 15 mil. dol., po 
to, kada JAV kritikavo jų režimus 
dėl politinių kalinių kankinimo.
• Maskvoje, Raudonojoje aikštėje 
įvyko 10 vokiškos kilmės asmenų 
politinė demonstracija, kuri truko 
labai trumpai, nes saugumo policija 
juos suareštavo.
• Pakistane įvyko parlamento rin
kimai. ”” u pasėkoje valdant liau
dies (tautos) partija su min. pirmi
ninku Bhutto liko valdžioj su milži
niška balsų persvara. Opozicija 
tvirtina, kad rinkimų daviniai buvo 
suklastoti. Devynių opozicijos par
tijų koalicija, žinoma tautinės są
jungos vardu, reikalavo, kad Bhutto 
atsistatydintų, perduotų krašto val
džią laikinai vadovybei ir įvyktų 
nauji rinkimai armijos priežiūroje. 
Bhutto su tuo nesutiko. Po to opozi
cijai pavyko suruošti plačius strei-

N A U J
Prezid. Carteris priėmė Sovietų 

ištremtą disidentą Vladimirą Bu- 
kovskį, kurį sovietai laiko teroristu, 
nusikaltėliu. Bukovskis buvo nu
teistas 12-kai metų KZ stovyklos, 7 
metų bausmę atliko ir buvo iškeistas 
į Čilės komun. vadą Corvalaną, kuris 
buvo išgarbintas Maskvoje, bet So
vietuose neminima, kad jis buvo 
gautas mainais už Bukovskį. Dabar 
jis buvo Romoje ir ten reikalavo, 
kad dabartinė Čilės valdžia pagal 
Helsinkio susitarimą turi žmonėms 
leisti naudotis žmogaus teisėmis ir 
polit. kaliniai turi būti išleisti iš ka
lėjimų. Sovietų vergams jis tokių 
teisių, žinoma, nereikalavo. Carteris 
viešai Bukovskiui paskelbė, kad jis 
nebijo ginti ir propaguoti žmogaus 
teisių. Suprasdamas, kiek kraujo 
kainuoja Kremliui tokie pasimaty
mai, kaip su Bukovskiu, ir, norėda
mas kiek sušvelninti būklę, jis ne
leido šio susitikimo fotografuoti. 
Reikia priminti, kad Fordas savo 
laiku nesutiko pasimatyti su Solže- 
nycinu. * *

Vienas JAV kongresmanų sako, 
kad jeigu ateity su sovietais nebus 
susitarta dėl strateg. ginklų apribo
jimo, tai JAV turi didinti ir tobulinti 
savo apsiginklavimą ir negailėti lė
šų. * *

Leonas Urbonas Pečiai platesni už galvą

kus, ypač Karači mieste su 4'mil. 
gyventojų. Įvyko demonstracijų, 
smurto, glelžinkelių apgadinimų ir 
kt. Armijos šarvuočiai buvo pasiųsti 
į neramias vietas.

(p.a.)

IENOS
Prancūzas Jean - Baptiste 

Doumeng laikomas turtingiausiu 
komunistų rėmėjų. 20 metų būda
mas įsteigė farmų kooperatyvą, ku
riame dabar yra per 150.000 darbi
ninkų ir jis yra 40 bendrovių vado
vybėse Prancūzijoje, kurių daugelis 
priešingos komunizmui. Jis turi mil
žiniškus pelnus su komunistų Rytų 
bloku iš prekybos maistu, mašineri
ja, vynu ar net moteriškais fasonais. 
Jis skiria daug pinigo prancūzų 
kompartijai. Jis suuostė Europos 
rinkos bendrijos netobulos agrikul- 
tūrinės sistemos spragas, kur kai 
kurie žemės ūkio gaminiai yra su
šelpiami primokėjimais. Taip 1973 
m. jis ’’pasidarbavo” komunistams, 
sudaręs progą, nupirko šaldytuvuo
se Rinkos Bendrijos laikomo sviesto 
200.000 tonų ir pardavė sovietams 
mažiau, negu už penktą dalį tos kai
nos, kurią turi mokėti Vak. Europos 
vartotojai. Kilo skandalas, ir vado
vybė tada šaukė, kad tokie dalykai 
nebepasikartos.

O dabar vėl Doumengas pardavė 
komunistams 10.000 tonų ’’pigiai iš- 
kombinuoto” sviesto po 900 dol. vie
ton tikros kainos 2175 dol. Ir jis vėl 
kombinuoja iškaulyti 75.000 tonų 
sviesto savo draugams. Rašoma, 
kad jo kombinacijos kaštuos Rinkai 
21 mil. dol. BBC komentavo, kad

Nuo kovo 19 d. dail. L. Urbono so
dyboje (Allambie Rd., Mittagong) 
vyksta trijų savaičių meno festivalis 
ir jo paties kūrinių paroda.

įstaigos pavėlavo 3 valandas, kad 
sutrukdytų tam raudonam tipui tą 
nuostolingą vakarams biznį.

* *
BBC žiniomis, Londone lankėsi 

Vengrijos užs. reik, ministeris ir 
buvo su juo kalbėta dėl žmogaus 
teisių. Vakarai įžiūri, kad Vengrijoje 
yra mažiau suvaržymų, negu kituo
se satelitiniuose kraštuose.

♦ *

Į užsienį ištremtas sovietų rašy
tojas Aleks. Solženycinas Caven- 
dishe, Vermonte - JAV, visuomenės 
susirinkime atsiprašė savo kaimynų 
dėl aukštos tvoros ir sakė, kad jis 
nėra jiems nedraugiškas, ir aukšta 
tvora pastatyta, kad sovietų agen
tams, žurnalistams ir smalsuoliams 
būtų sunkiau sekti, kad vyksta už 
tvoros. Žinoma, sakė - ir aukšta tvo
ra negali apginti nuo sovietų agentų, 
iš kurių gauna grasinimų nuo to lai
ko, kada jis su šeima persikėlė į 
Vermontą. Grasinimai užmušti jį ir 
šeimą padedami po vartais. Jis kal
no viršūnėje turi ūkį - farmą, kuri 
dabar apsupta aukšta tvora su elek
troniniais aliarmais.

* *

Neseniai vykusios sovietų - kinie
čių derybos dėl valstybinių sienų 
baigėsi be rezultatų.

Šiais metais vasario 24 d. suėjo 
100 metų, kai gimė Marija Pečkaus- 
kaitė, labai populiari rašytoja ir pe
dagogė.
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Tęstinumo 
klausimu

Pereitame Mūsų Pastogės nume
ry ALB Krašto Valdyba palietė lie
tuvių bendruomenės tęstinumo 
klausimų. Tai nepaprastai svarbus 
klausimas, į kurį reikėtų atsigręžti 
ir jį svarstyti visu bendruomeniniu 
mastu. Tai mūsų išlikimo klausimas. 
Gal jis nebuvo toks aktualus anks
čiau, nes iš tikrųjų niekas neabejojo 
bendruomenės ateitimi: jeigu naujų 
papildymų ir neatsirastų, tai vis tiek 
ateis naujos kartos iš mūsų pačių, 
išaugintos ir įsąmonintos lietuviš
kose šeimose, kurios estafetiniu ke
liu neš tą lietuvybės ugnį iš kartos į 
kartą. Tačiau jau su pirmąja karta 
pamatėme, kad mūsų apskaičiavi
mai nepasiteisino: gyvenamoji ap
linka ir gal dar daugiau mūsų nerū
pestingumas išauginti savo vaikus 
sąmoningais tautiečiais privedė prie 
to, kad bendruomenė kaip tokia ar
tėja prie liepto galo. Didelis procen
tas jau čia išauginto jaunimo lietu
vybei yra indiferentiški. Jaunimas 
savo tarpe santykiauja tik kalbėda
mi angliškai. Kaskart vis daugiau ir 
daugiau įvyksta mišrių vedybų. 0 
pagaliau ir grynai lietuvių kilmės 
sukurtos jaunos šeimos savo tarpe 
nekalba lietuviškai. Tad praktiškai 
jaunos lietuvių šeimos niekuo ne
siskiria nuo mišrių šeimų. Ar galima 
tada tikėtis, kad tokių šeimų vaikai 
kažkokiu stebuklu išaugs lietuviais, 
kalbės lietuviškai ir ir bus lietuvių 
bendruomenės tęstinumo pagrindu?

Visai teisingai ALB Krašto Val
dyba pabrėžia, kad mišrios šeimos 
neturėtų būti išskirtos iš lietuvių 
bendruomenės, bet jos turėtų būti 
visom galimom priemonėm įtrauk
tos į lietuvių bendruomenę. Tai visai 
logiška ir prie esamų sąlygų net bū
tina. Tai nėra šovinistiška. Mes pa
tys per savo neapdairumą pasirodė- 
me daug šovinistiškesni, atstūmę 
mišrių šeimų ne lietuvius narius, 
kurie tikrai parodė didelio palanku
mo ir norėjo dirbti lietuviams ir lie
tuvybei. Ar tai buvo naudinga 
mums?

Vėl gi iš kitos pusės guodžiamės, 
kad lietuvis gali savo sąmonėje iš
likti lietuviu net ir nekalbėdamas 
lietuviškai, tai yra tuščia paguoda. 
Kas nekalba lietuviškai, tas ir ne
galvoja lietuviškai, o tuo pačiu ne
gyvena lietuviškai ir nesisieloja lie
tuviškomis problemomis. Tai yra 
taisyklė, kuri jokiais kitais argu
mentais nesugriaunama. Mišrios 
šeimos sveikintinos lietuvių bend- 
ruomenėje, nes per jas lietuviškos 
problemos ir aspiracijos siekia daug 
toliau, negu kad mes būtume aklinai 
užsidarę. Per jas mes galime toliau 
pasiekti, susilaukti palankumo ir net 
draugų iš daugelio sluoksnių. Tačiau 
tas neišsprendžia bendruomenės 
tęstinumo klausimo. Visai teisingai 
vienas aktyvus bendruomenės na
rys, kilme australas, nuoširdžiai dir
bąs lietuvių bendruomenėje ir per 
savo šeimą išmokęs gražiai lietuviš
kai, primygtinai kiekviena proga 
pabrėžia: be lietuvių kalbos nebus ir 
lietuvių bendruomenės.

O kas daroma iš mūsų pusės, kad 
toji lietuvių kalba išsilaikytų? Vai
kas šeimoje pramoksta lietuviškai,

. fS.E vTH? , - ;• • • ,< ‘ ■
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A.A. 
PETRONĖLEI BROMANTIENEI

Lietuvoje staiga mirus, jos brolį Vladą Valadkaitį liūdesy giliai užjaučiu.
S. Zablockienė
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kol jis tebėra ant motinos kelių. Vos 
tik patenka į mokyklą, į vietinę ap
linką, tuoj tie motinos padėti lietu
vių kalbos pagrindai sutirpsta kaip 
vaškas. Labai reta šeima, kuri vaiko 
kalbą kontroliuoja namuose ir daž
niausia pasitenkinama abiejų kalbų 
mišraine, kas vėliau išvirsta tėvų ir 
vaikų komunikacijoje į vieną, lietu
viams svetimą kalbą. Kartą į savaitę 
poros valandų savaitgalio mokyklos 
pamokos, galbūt, duoda tik tiek, kad 
vis dėl to užsimezga vaikiškos drau
gystės tarp lietuviukų, ko kitu atve
ju ir to nebūtų. Bet išėjęs iš savait
galio mokyklos toks ’’absolventas” 
pasilieka be tolimesnio lituanistinio 
auklėjimo ir sąmoninimo. Tai kaip 
galima tikėtis iš tokių sąmoningų 
lietuvių, net kovotojų? Vaikai išaugę 
iš kūdikystėje gautų tautinių marš
kinėlių apsivelka vietine apranga.

Gerai, kad Bendruomenės vado
vybė atkreipė dėmesį į mišrias šei
mas, bet juo labiau kreiptinas dė
mesys į lituanistinį auklėjimą. Nėra 
ko tenkintis pasenusia teorija, kad 
’’lietuviu gimęs lietuviu ir išliksi”. 
Gimstama tik žmogum, o tautiečiu 
tampama, ir šitas tapsmas vyksta 
tol, kol žmogus subręsta ir galutinai 
apsisprendžia.

Dabar yra net ir iš australiškų 
autoritetų labai palankios sąlygos 
tautybę puoselėti. Tačiau jeigu mes 
patys tuo nesirūpinsime, nėra ko 
laukti, kad vietinio krašto autorite
tai mus priverstų būti lietuviais.

(v.k.)

Australijos Fed. Parlamento pirm. 
Mr. B. Snedden (kairėje) ir ALB 
Krašto Valdybos pirm. prof. Dr. A. 
Kabaila

JAUNŲJŲ PAGERBIMAS

Jaunųjų pagerbimas. Po paskai
tos Lietuvių kalbos kursų vedėjas p. 
P. Sungaila minėjimo dalyviams 
pristatė p. Gintą Kaminską ir Lore
tą Mackevičiūtę kaip aukščiausiais 
pažymiais išlaikiusius matrikuliaci- 
jos egzaminuose lietuvių kalbą. Gin
tui įteikta korp! Romuvos skirta 
premija ir Loretai Australijos Liet. 
Fondo premija.

Tėviškės Aidų redaktorius kun.
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PADĖKA

Giliai gėkingi visiems bičiuliams, artimiesiems ir pažįstamiems, į am
žino poilsio vietą palydėjusiems tėvą ir senelį a.a. Vytautą JANAVIČIŲ. 
Dėkui p. Česlovui Liutikui už jautrius atsisveikinimo žodžius, ir visiems, 
pagerbusiems velionį gėlėmis ir šeimai pareiškusiems užuojautų.

Janavičių šeima

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų a.a. vyro ir tėvo Petro Zarembos drau
gams ramovėnams, Katalikų Kultūros Draugijai, kunigams P. Butkui ir 
P. Martuzui, p. A. Kramiliui ir jo choristams už pagalbą sunkioje valan
doje; ačiū už gėles ir šv. Mišių aukas, kuriomis palydėjote mūsų mylimą 
vyrą ir tėvą į amžinojo poilsio vietą. Giliai esame dėkingos už pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Melbourne

Melbourno lietuviai dar gyvai te- 
bejausdami Australijos Lietuvių 
Dienų atgarsius, sulaukė Vasario 
16-sios minėjimo, kurį organizavo 
Apylinkės Valdyba, vadovaujama 
jos pir-ko p. A. Pociaus. Minėjimą 
sudarė: Australijos vyriausybės 
atstovų ir kitų svečių priėmimas 
Lietuvių Namuose, iškilmingos 
pamaldos Sv. Jono bažnyčioje ir iš
kilmingas sukaktuvinis minėjimas 
Liet. Namuose.

Svečių priėmimas įvyko vasario 
18 d. (žiūr. p. A. Baltrukonienės ap
rašymą pereitame M.P. Nr.).

Iškilmingos pamaldos įvyko vasa
rio 20 d. šv. Jono bažnyčioje. Šv. 
Mišias atnašavo kun. P. Dauknys ir 
pasakė dienai skirtą pamokslą. Gie
dojo parapijos choras, vad. P. Mor
kūno. Prie altoriaus buvo ’išsirikia
vusios tautinė, karių veteranų Ra
movės ir skautų vėliavos. Bažnyčia 
pilnutėlė mūsų tautiečių. Pamaldos 
baigtos Tautos Himnu.

Iškilmingas minėjimas įvyko tą 
pat dieną Lietuvių Namų koncertų 
salėje. Įžangine kalba minėjimą 
pradėjo apyl. pirm. p. A. Pocius, iš
keldamas Vasario lesios reikšmę ir 
mūsų pareigas vieningai ir sutarti
nai dirbti tautinį darbą ir baigė Ge
dimino žodžiais - ’’pirmiau geležis 
pavirs į vašką, negu mes savo žodį 
atšauksime”.

Kun. P. Vaseris sukalbėjo minėji
mo invokaciją paprašydamas susi
kaupimo minute pagerbti žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Prie žuvusiems 
paminklinės lentos padėti vainikai.

Prof. Dr. A. Kabaila, mūsų nauja
sis Krašto Valdybos pirmininkas, 
savo paskaitoje kėlė bendruomenės 
prasmę ir josios vienybę, ką sako ir 
mūsų Tautos Himnas. Prelegentas 
lyg ir perspėdamas pažymėjo, kad 
vienybės vardan yra padaryta di

P. Dauknys iškvietė į sceną jaunuo
sius spaudos bendradarbius - Rasą 
Baltutytę, Laurą Baltutytę, Andrių 
Balnionį, Loretą Čižauskaitę, 
Andrių Kaulėną ir Gailutę Prancke- 
vičiūtę. Pirmiesiems trims įteikta 
Lietuvos Žurnalistų S-gos, o pasta
riesiems trims Australijos Liet. 
Fondo skirtos premijos. Visi apdo
vanoti jaunuoliai sutikti gausiomis 
katutėmis.

Žmona Ieva Zarembienė ir 
duktė Laima

džių nusikaltimų, tautų priespaudos 
ir pavergimo, žudynių ir baisaus te
roro. Siekdami tautai laisvės turime 
daug kelių, daug nuomonių. Gerb
dami kitų įsitikinimus bei juos nag
rinėdami prieisime prie tikro spren
dimo: darbais siekdami tautai lais
vės ją ir atsieksime.

Prof. Dr. A. Kabaila pažymėjo, 
kad mūsų laisvės troškimas gal ir 
išsipildys po daugelio metų, kėlė 
Lietuvos Bendruomenės tęstinumo 
reikalą, t.y. privalome ieškoti būdų, 
kad mūsų tautinė bendruomenė ne
numirtų su mūsų mirtimi. Mūsų 
tautinė bendruomenė yra tik dalis 
šio krašto gyventojų, todėl turime 
sutikti su faktu, kad yra ir bus atei
tyje kuriamos 'mišrios šeimos. Ne
reikia joms leisti nubyrėti iš mūsų 
tarpo, bet priešingai darant nyks 
mūsų klubai, merdės kiti tautiniai 
junginiai. Mūsų pareiga šių šeimų 
neatstumti, bet kaip galima daugiau 
jas įjungti į mūsų bendruomenės 
aktyvų darbą, o tuo pačiu mes išlai
kysime, ugdysime ir žadinsim mūsų 
bendruomenėje tautai laisvės viltis.

Aktualios profesoriaus mintys 
minėjimo dalyvių priimtos su didžia 
atyda bei pritarimu.

Geriausiai išlaikę lietuvių kalbos 
egzaminus ir premijomis apdovano
jami G. Kaminskas (kairėje) ir L. 
Mackevičiūtė.

Meninėje minėjimo dalyje pasiro
dė taut, šokių grupė Gintaras, vado
vaujama Pamelos ir Jono Sadauskų. 
Gana mikliai pašoko Malūną, Miki- 
tienę, Gyvatarą ir Juodąjį Jonkelį. 
Po šokių gražiai duetu dainavo Mel
bourno mažiausieji - jauniausieji 
dainininkai Virginija ir Arūnas 
Bruožiai, kuriems už jų pasirodymą 
daug paplota. Minėjimo pabaigą ap
vainikavo Melbourno Dainos Sam
būris, diriguojamas p. Danos Levic
kienės pritariant pianinu pakaitomis 
Zitai ir Birutei Prašmutaitėms. Dai
nos Sambūris, kad ir kiek sumažėjęs 
po didžiųjų Liet. Dienų pasirodymų, 
savo dalį atliko gerai.
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ALB Krašto Valdyba pasisako
The opinions of the Federal Executive of the Australian Lithuanian 

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

LIETUVOS PRAEITIES
KALNAKASYS

MŪSŲ PASTOGĖS
INKORPORAVIMO REIKALU

Vos tik pradėjusi savo veiklą, Krašto Valdyba susidūrė su eile sunku
mu. Bent dalinai šių sunkumų priežastimi yra tai, kad A.L. Bendruomenė 
nėra inkorpotuota, ji neegzistuoja, kaip juridinis asmuo.

Nebūdama juridiniu asmeniu, Bendruomenė negali tiesioginiai valdyti 
nejudomo turto, negali gauti palikimų bei turi eilę kitų teisinių sunkumų.

Jau seniai kalbama apie Bendruomenės inkorporavimą, bet niekad ne
buvo rimtai bandoma tai pravesti. Neįmanoma tai atlikti, drastiškai ne
pakeitus Bendruomenės struktūros. Inkorporavimą komplikuoja Bend
ruomenės narių išsisklaidymas po visas Australijos valstijas. Be to, na
riai nėra registruoti ir turi didelių laisvių bendruomeniniame gyvenime. 
Jie gali bet kada iš neaktyvių pasidaryti aktyviais nariais su pilnomis 
teisėmis balsuoti ir būti renkamais, neatsiklausdami ir nevaržomi Bend
ruomenės valdomųjų organų. Jokios inkorporuotos organizacijos nariai 
neturi tokių plačių laisvių.

Tokia laisva ir demokratiška Bendruomenės struktūra turi daug tei
giamų ypatybių, kurios yra puoselėtinos.

Iškilus reikalui įsigyti ar vaidyti nuosavybę, įvairios ALB Apylinkės 
bei kitos organizacijos problemą išsprendžia, inkorporuodamos atskiras 
organizacijas specialiems tikslams. Šiuo būdu tvarkosi Lietuvių Namai - 
Klubai, Lietuvių Sodyba Sydney, Melburne inkorporuotas Australijos 
Lietuvių Fondas.

Iki šiol dar nesutvarkytas ’’Mūsų Pastogės” spausdinimo priemonių 
bei paties laikraščio inkorporavimas, nors šis klausimas buvo daug kartų 
svarstytas. Krašto Valdyba yra pasiryžusi tai sutvarkyti savo kadencijos 
metu.

Eilę metų Krašto Valdyba buvo žymima ’’Mūsų Pastogės” leidėju. Tai 
nėra tikslu. Verčiant ’’leidėją” į anglišką ’’publisher” susidaro įspūdis, 
kad Krašto Valdyba yra kokia tai įstaiga, kuri užsiima laikraščio redaga
vimu bei naudojasi šiuo laikraščiu kokiems savo tikslams.

Iš tiesų ’’Mūsų Pastogė” yra visos Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis. Krašto Valdyba tik atlieka savo pareigas, kaip Bendruomenės 
Vykdomasis Organas. ,

Reikia pabpėžti, kad-Krašto Valdyba gali turėti ypatingų sunkumų su ■'» 
laikraščio leidimu, kai Krašto V-bos būstinė yra ne Sydnejujė.

Priimdama čia paminėtus motyvus dėmesin, Krašto Valdyba savo po
sėdyje 1977 vasario 28 d. priėmė sekančius nutarimus:

(I) Imtis žygių inkorporuoti organizaciją su būstine Sydnejuje, kurios 
tikslas būtų spausdinti ir platinti ’’Mūsų Pastogę" ir valdyti jos turtą bei 
spausdinimo priemones.

(II) Kol tokios organizacijos inkorporavimas neįvykęs, skaityti, kad 
"Mūsų Pastogės” leidėju yra Australijos Lietuvių Bendruomenė.

Krašto Valdyba.

NAUJI LEIDINIAI

Pranas Naujokaitis. LIETUVIŲ 
LITERATŪROS ISTORIJA. III ir 
IV tomai. Abu apima Lietuvos ne
priklausomybės pokarinį laikotarpį 
(1944 - 1975). Išleido JAV Liet. 
B-nės Kultūros aryba 1976 m. Abu 
tomai kainuoja po 10 dolerių.

Prieš keletą metų literatūros is
torikas ir rašytojas Pranas Naujo
kaitis paruošė ir išleido du Lietuvių 
Literatūros tomus, o pastaraisiais 
metais ir paskutiniuosius du, tuo 
būdu įtraukiant į literatūros istoriją 
pastarąjį laikotarpį apžvelgiant lie
tuvių išeivijos ir taip pat pavergtos 
tėvynės literatūrą. Darbas yra rū
pestingai paruoštas, nors konspek- 
tyvinio pobūdžio. Ketvirtame tome, 
kalbant apie lietuvių išeivijos litera
tūrą taip pat paminimi ir. Australi
joje gyveną lietuviai rašytojai ir 
poetai. Tai gal pirmas tokios rūšies 
ir apimties darbas ir tokiu plačiu 
mastu atliktas.

Visi tomai gaunami knygų plati
nimo kioskuose arba tiesiog užsa
kant adresu: A. Kareiva, 7030 S. 
Rockwell St., Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A.

1977 METŲ KALENDORIUS. 
Išleido Toronto (Kanadoje) Prisikė
limo Parapijos Ekonominė Sekcija. 
Paruošė Stasys Prakapąs. Tiražas 
3000 egz.

-0J is'iv? o Iii tu įisb

Tai knygos formato leidinys su 
pasiskaitymais, iliustracijom Lietu
vos vaizdais ir daugybe skelbimų. 
Jau kelinti metai Toronto Prisikėli
mo Parapijos Ekonominė Sekcija 
išleidžia panašius kalendorius. Tai 
daugiau ieškant paramos parapijai. 
Kalendorius neturi kokių išskirtinų 
vertybių, dėl kurių jie būtų laikomi 
reikšmingu įnašu ar kokiu nors būdu 
ieitų į mūsų kultūros istoriją.

L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų Są
junga jau išleido LKB Kronikų III 
tomą, kuriame sudėtos 7 kronikos: 
16 - 22 Nr. Kronikos yra nepapras
tos reikšmės istoriniai dokumentai, 
slaptai gauti iš persekiojamųjų ti
kinčiųjų okupuotoje Lietuvoje. Ten 
konkrečiais faktais parodomas žiau
rus tikėjimo persekiojimas Lietuvo
je. LKB Kronikos yra išverstos į vo
kiečių ir italų kalbas: jau verčiamos į 
anglų, ispanų ir kitas kalbas.

Tas Kronikas pirmiausia reikia 
paskleisti pačių lietuvių tarpe, kad 
jie, skaitydami jas, semtųsi iš ten 
dvasinės stiprybės ir jungtųsi į di
džiąją kovą už tautos ir religijos 
laisvę.

Knygos kaina 4.00 dol.miąkštais 
viršeliais, 6.00 dol. kietais. Knygą 
galima įsigyti šiuo adresu: L.K.R.Š. 
Rėmėjų Sąjunga, 6825 S. Talman, 
Chicago, III 60629.

L.K.R.Š.Rėmėjų Sąjungos 
Vyr. valdyba

> A A > A ,■*?. --X.

Kai 1949 m. šaltą gegužės rytą 
mūsų laivas "Oxfordshire” po 30 
dienų plūduriavimo vandenyse pa
siekė Port Adelaide krantinę, pir
mas žmogus, kuris mūsų lietuvių 
laukė su plačia nuoširdžia šypsena ir 
mus pasitiko, buvo kun. Paulius Ja
tulis. Jis mus pasveikino laimingai 
atvykusius ir taip laikėsi, tarsi jis 
pats būtų čia jau visą amžių gyve
nęs, nors iš tiesų tik prieš mėnesį į 
krantą buvo išlipęs.

Nežiūrim to, kun. P. Jatulis jau 
buvo spėjęs į šią žemę tvirtokai su
leisti šaknis: turėjo jau ir motocik- 
liuką ir buvo judrus.

Vyrai turėjome atlikti ’’kontrak
tą” ir laukti valdžios paskyrimo į 
darbus. Žmonos tuo atžvilgiu buvo 
laisvos. Didžiausias tuo metu sun
kumas buvo surasti apsigyvenimui 
kampą. Kun. P. Jatulis daug kam ir 
šiuo reikalu padėjo, beskraidydamas 
savo motocikliuku po Adelaide ir 
apylinkes. Surado vaikams mokyk
las, daug moterų, jam tarpininkau
jant, gavo darbus, dažniausia kaip 
’’domestic” su išlaikymu ir kamba
rėliu. O tai jau buvo didelis laimėji
mas. Šeimos bent savaitgaliais ga
lėjo susirinkti į šiuos kuklius lizdus: 
vyrai iš darboviečių, vaikai iš mo
kyklų ir visi pasijusti šeimoje.

Kun. P. Jatuliui rūpėjo ne vien 
pastoracinis ir labdaros darbas. Jis 
taip pat įsijungė į bendruomeninę 
bei tautinę veiklą. Jau 1951 m. jį 
’’komandiravome” su dar dviem de
putatais į lietuvių suvažiavimą Syd
nejuje.

Kai prisipirkome sklypų ir ėmėme 
statytis garažus ir namelius, mažai 
kam rūpėjo ar buvo laiko rūpintis 
bendruomeniniais reikalais. Sunku 
buvo rasti kandidatų į bendruoriJe- ~ 
nės valdybas. Bendruomenės pirmi
ninku išrinkome kun. P. Jatulį. Ir šią 
naštą prisiėmęs jis kantriai nešė, kol 
pagerėjo laikai.

Progai pasitaikius jį vaišinome, 
susierzinę jį barėme, bet jis nė ant 
vieno nepyko ir dirbo toliau, kas jo 
manymu atrodė neatidėliotinai rei
kalinga. Visi jam buvo geri, ir su vi
sais jis surasdavo bendrą kalbą.

Mūsų vienas iš stipriųjų beletris
tų Jurgis Jankus, gyvenąs Roches
ter (USA) paruošė novelių rinkinį, 
kurį leidžia Lietuviškosios Knygos 
Klubas Čikagoje.

Kalėdų laikotarpy Australijoje 
viešėjęs rašytojas Andrius Mironas 
atidavė spaudai savo novelių rinkinį 
’Santaka”. Leidžia ’’Draugas” Čika
goje.

♦♦♦

Dr. J. Girnius, ’’Aidų” redakto
rius, jau baigia paruošti prof. Juozo 
Brazaičio monografiją, kuri bus iš
leista drauge su J. Brazaičio raštais. 
Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
šiam tikslui jau sukaupę 20.000 do
lerių.

♦♦♦

Rašytojo Kazio Borutos veikalą 
"Baltaragio malūną” išvertė ir išlei
do Islandijoje. Veikalą vertė islan- 
dietis Jorundas Hilmarsonas, 
1971-72 metais studijavęs Vilniaus 
universitete, išmokęs lietuviškai ir 
susipažinęs su mūsų literatūra.

*»*

Čikagos Lietuvių Opera šiais me
tais stato C. Gounod operą ’’Romeo 
ir Julija”. Romeo vaidmenį atliks 
kanadietis tenoras Rimas Strimai
tis, o Julijos - australiečiams lietu
viams jau pažįstama, 1974 m. čia 
koncertavusi Gina Čapkauskienė.

**•

Jis įsteigė organizaciją ’’Caritas” 
ir jos vardu pajūryje nupirko kelis 
sklypus, kurie sudarė finansinį pag
rindą vėliau įsigyjant dabartinį Ka
talikų Centrą. Su muziku J. 
Zdanium sudarė ir atspausdino su 
gaidomis didelę lietuviškų giesmių 
knygą. Taip pat parašė ir išleido 
stamboką knygą iš misijų praeities 
”Po šimtu kaukių", žodžiu, kun. P. 
Jatulis laiko dykai neleido ir akty
viai reiškėsi visose srityse.

Kai atkutome ir prisistatėme dai
lių namelių, nusivalėme statybines 
dulkes, pradėjo išlisti ir asmeninės 
ambicijos ir su jomis didesni ar ma
žesni tarpusavio kivirčai. Kunigui P. 
Jatuliui tai buvo ne prie širdies. Jį 
traukė_ istorinės studijos ir tyrinė
jimai. Jautėsi pastoracinį , darbą čia 
atlikęs, tad 1957 m. iškeliavo į Ro
mą.

Kai Australijos lietuviai, keliau
dami po pasaulį pasiekdavo Romą, 
retas kuris iš jų nesusitikdavo su 
kun. P. Jatuliu. Pažįstamus ir nepa
žįstamus ’’australus” jis apvežioda- 
vo, aprodydayo Romos istorines 
vietas nesigailėdamas savo bran
gaus laiko. Tai tikras Australijos 
lietuvių ambasadorius Romoje!

Tačiau ir Romoje gyvendamas 
mons. P. Jatulis savo senosios ’’tė
viškės” Adelaidės neužmiršta. Štai 
bene jau trečią kartą jis vėl mus ap
lankė. Ir šį kartą jis čia atšventė sa
vo brandaus gyvenimo 65-rių metų 
sukaktį.

Nutaikęs progą aplankiau mon
sinjorą jo laikinoj buveinėj. Porą 
valandų užtrukusiame pokalby iš
ryškėjo, kokį svarbų darbą dirba 
monsinjoras Romoje, rausdamasis 
po Vatikano archyvus ir rinkdamas 
medžiagą apie Lietuvos praeitį. O 
tos medžiagos ten esą ištisi kalnai. 
Tik reikia didelės kantrybės ir laiko 
tą medžiagą atrinkti, padaryti nuo
rašus ar fotokopijas, ją suklasifi
kuoti ir paruošti spaudai. Apie do
kumentų vertimus į lietuvių kalbą 
negali būti ir kalbos, nes tai ne vieno 
žmogaus ir gai ne vieno amžiaus 
darbas. Esą, svarbu, kad Lietuvos 
praeitį liečianti istorinė medžiaga 
būtų surinkta, o jau reikalui esant 
nesunku bus ir pasidaryti vertimus.

Luominė padėtis ir titulas mons. 
P. Jatuliui teikia privilegiją ir gali
mybių raustis šio milžiniško ir gal 
vienintelio tokio savo apimtimi laiko 
ir sukauptos medžigos atžvilgiais 
istorijos "sandėlyje”. Pavz., buvo 
užuominų, kad vysk. M. Valančius 
buvo į lietuvių kalbą išvertęs popie
žiaus bulę apie šv. Mergelės Marijos 
nekaltą prasidėjimą. Visi ieškojimai 
nedavę vaisių. Mons. P. Jatulis as
meniškai kreipėsi į Vatikano archy
vo viršininką kardinolą, kurio pave-

( Nukelta į 4 pel.)
- i
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Lietuvos 
praeities...

(Atkelta 163 psl.)
dimu buvo apieškoti visi užkampiai, 
ir pagaliau vertimas buvo surastas 
kažkur rūsy. Vysk. M. Valančiaus 
vertimą (apie 30 lapų) gražiai kali
grafiškai ranka perrašė grafienė 
Platerienė. Puslapių laukai papuošti 
spalvotais gėlių, medžių ir augalų 
šakelių bei lapų piešiniais. Visas 
tekstas įdėtas į medžio plokščių vir
šelius, kurie meniškai išpiaustinėti, 
o ant viršelio vietoje vinijietės pri
segtas sidabrinis plokštėj įgravi- 
ruotas Lietuvos Vytis. Štai koks bu
vo vysk. M. Valančius.

Tiek mūsų ypatingu atveju. Mons. 
P. Jatulis eilę metų praleido rinkda
mas istorinę medžiagą apie ukrai
niečių ir baltarusių unitų bažnyčią. 
Kai kas mons. P. Jatuliui priekaiš
tavo, kodėl jis užsiimąs ne Lietuvą 
liečiančios medžigos kaupimu. Bet 
tokie priekaištai visai nepagrįsti, 
nes Ukraina ir Baltgudija, būdamos 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
sudėtine dalimi, glaudžiai surištos ir 
su mūsų valstybės praeitimi. Iš uni
tams surinktos medžiagos, kuri su
daro 12 tomų, atrinkta galybė doku
mentų, liečiančių Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją.

Mons. P. Jatulis nesitenkina vien 
Vatikano archyvais. Dokumentuose 
radęs užuominų, jis nuklysta į kitų 
Europos kraštų archyvus ir ten pa
sirausia. Paduoj rado daug istorinės 
medžiagos apie vysk. Mikalojų Pacą 
(gim. 1570 m.). Vysk. M. Valančius 
ir savo "Žemaičių vyskupystėj” ra
šydamas apie vysk. M. Pacą pažy
mėjo jo mirimo metus (1618). Vienas 
kunigas bandė Valančių patikslinti 
tvirtindamas, kad vysk. M. Pacas 
miręs 1624 m. Mons. P. Jatulis užti
ko šio vyskupo Paduoj kapą ir ant
kapy įrašytus metus, kurie buvo 
skirtingi nuo anų abiejų. Tokiu būdu 
mons. P. Jatulis ne tik atidengia 
medžiagos apie Lietuvos praeitį, bet 
ir patikslina istorines klaidas.

Mons. P. Jatulio istoriniai tyrinė
jimai be abejonės surišti su krikš
čionybės įvedimu Lietuvoje, apima 
laikotarpį nuo Vytauto Didžiojo lai
kų baigiant vysk. M. Valančiaus Že
maičių vyskupijos valdymu. Nemaža 
dokumentų apie Lietuvos praeitį 
rašyti rusiškai arba lenkiškai. Tad 
mons. P. Jatuliui teko išmokti ir šias 
kalbas, kad pasinaudotų jomis rašy
tais dokumentais. Kaip tikras polig
lotas, pilnas energijos, darbštus ir 
nuoširdžiai besisielojąs laiko duobė
se užstrigusia Lietuvos praeitimi, 
mons. P. Jatulis yra vienas iš ne
daugelio istorikų, taip giliai įsitrau
kusių į mūsų tautos praeities tyri
nėjimus ir palyginamai per trumpą 
laiką sukaupęs tiek daug istorinės 
medžiagos.

Kokie konkretūs šių tyrinėjimų 
rezultatai? Kaip jau anksčiau minė
ta, kard. Slypyj pavedimu sureda
guota 12 tomų "Monumentą Ucraina 
Historica”, paruošta "Žemaičių vys
kupijos dokumentacijos” 2 tomai 
(nuo Vytauto D. laikų ir baigiant 
vysk. M. Valančium). Gautas Babi- 
nowskio Kodekso mikrofilmų komp
lektas. Jis papildomas naujais ras
tais vyskupų raštais (Vienuolis Bo- 
binovskis į knygą surašė visus Že-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 Veikia 24 valandas per parą.

maičių Vyskupijos gautų ir išsiųstų 
raštų nuorašus). Spaudai ruošiami 
trijų tomų "Lietuvos vyskupų infor
maciniai aktai". Tai labai įdomi ne 
vien religiniu požiūriu mūsų praei
ties istorinė medžiaga. Tokius aktus 
paruošdavo popiežių nuncijai, ap- 
klausinėdami liudininkus apie kan
didatus į vyskupus, pačias vyskupi
jas ir jų katedras. Taip pat ruošiama 
spaudai pirmo ir iki šiol vienintelio 
lietuvio kardinolo J. Radvilos 
(1556-1600) monografija.

Mons. P. Jatulis patiekė daug 
istorinės medžiagos prof. Z. Ivinskio 
ruoštai Lietuvos istorijai. Autoriui 
mirus nebaigtą pirmą šios istorijos 
tomą sutiko spaudai paruošti pats 
mons. P. Jatulis. Jis taip pat baigia 
surinkti periodinėj spaudoj išbars
tytus gausius prof. Z. Ivinskio Lie
tuvos istorijos klausimais moksli
nius straipsnius ir juos išleisti ats
kira knyga.

Besidarbuodamas archyvuose 
mons. P. Jatulis užtinka net ir ku
rioziškų faktų. Štai 16 amžiuje po
piežius buvo įsteigęs Livonijoj po
piežišką seminariją, kuri turėjo pa
ruošti vietinėm parapijom kunigus. 
Klierikų sąrašuose rasta nemažas 
skaičius žemaičių - samogitų. Į tai 
buvęs atkreiptas popiežiaus dėme
sys, kodėl tiek daug "svetimtaučių” 
įsileidžiama į seminariją. Atsakymu 
paaiškinta, kad šie "samogitai” kaip 
kunigai vykstą į Prūsus atversti 
protestantais virtusių kryžiuočių 
palikuonių. Kaip keistai kartais is
torijos ratas pasisuka. O juk beveik 
du šimtus metų kryžiuočiai vos ne
uždusino tų pačių žemaičių, besi
stengdami juos apkrikštyti.

Tai tiek bendrais bruožais apie 
mūsų adelaidiškio mons. P. J at ui i o 
darbus ir užsimojimus amžinajame 
mieste. Sveikindami sukaktuvinin
ką, sulaukusį brandaus amžiaus, lin
kime jam geros sveikatos ir ištver- 
m^S Br. Straukas

pažinkime Australiją

Po gerų pusryčių, saulei nedrąsiai 
rodantis iš po pilkų debesų, aplei
džiame Tallebudgera Creek. Vėl 
pravažiuojame Surfers Paradise, 
kuris dabar geriau ir iš toliau mato
mas. Yra daug modernių, aukštų 
pastatų ir dar jų statoma. Visas 
"Auksinis Pajūrys” kaip turizmo 
centras Išsiplėtė tik nuo 1960 m.

Pravažiavus tiltą per Narang upę 
patenkame į Southport. Gatvės pla- 
čios. Švarus, prižiūrimas miestukas. 
Jame jaučiasi daugiau pastovus gy
venimas, negu turizmas. Iš užrašų 
teko pastebėti įstaigas, kurios rūpi
nasi tik vietinių gyventojų reikalais.

Važiuodami plačiu geru keliu dar 
prieš 10 vai. pasiekiame Brisbane. 
Didmiestis. Trečias didumu Austra
lijos miestas, turįs beveik vieną mi
lijoną gyventojų.

Dar Queenslandui būnant N.S.W. 
valdžios žinioje miestas buvo pava
dintas N.S.W. gubernatoriaus pa
varde. Sustojame prie Queensland© 
turistų įstaigos ir vieną valandą ga
lime daryti, ką norime, eiti kur nori-

Ir sumainė žiedelius...
LIETUVIŠKOS VEDYBOS - 
TREČIOJO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO IŠDAVA

Sausio 8 d., Melbourne susituokė 
du lietuviško akademinio jaunimo 
atstovai. Juos sutuokė kun. dr. Pet
ras Bačinskas. Santuokos aktas pa
sižymėjo iškilmingu orumu.

Jaunoji, Loreta Nikštėnaitė, yra 
iš J.A.V., Cleveland’o miesto. Jon 
Cadel Universitete ji įgijusi biologi
jos bakalaureato laipsnį.

Jaunasis, Jonas Vitolis Petraitis, 
korp! Romuvos folisteris, turi net du 
inžinierijos laipsnius, įgytus Mel
bourne Universitete. Jonas, nežiū
rint savo akademinių atsiekimų, yra 
aktyvus lietuvių jaunimo narys. Jis 
yr sveiko sąmojaus ir energijos ku
pinas vyras, ypatingai populiarus 
romuviečių tarpe. Romuvoj, kuriai 
jis priklauso nuo 1968 metų, ėjo Ma

Jaunieji ramoviečių tarpe

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
(Tęsinys iš pr. M.P. Nr.)

me. Skubu išnaudoti turimą valandą 
laiko ir stengiuos nors apie centrą 
daugiau pasidairyti.

Būtų ne visai gražu po svetimą 
miestą vaikštinėti nepranešus šio 
miesto lietuviškiems "bosams”. Te
lefonu susisiekiu su kun. Bačinsku. 
Padėkoju jam už visas man padary
tas paslaugas ir reikšmingus patari
mus kelionei. Pažadu, kur bus pro
ga, aplankyti lietuvius. Kol važinė
siu Queensland©, kunigas pažada 
mane įrašyti į laikinų parapiečių są
rašą ir linki laimingos kelionės.

Pirmą kartą telefonu p. Stankū
nus pasveikinu būdamas Brisbane. 
Atsiliepia pats A.L.B. Apylinkės 
"galva” p. Klemensas Stankūnas. 
Jis ir ponia (irgi valdybos narė) 
duoda man sutikimą Brisbane pasi
likti ilgiau, bet jei jau taip skubu, tai 
irgi palinki laimingos kelionės ir 
sveikam sugrįžti.

Kiek dar liko laiko, jį išnaudoju 
vaikštinėdamas gatvėmis. Apžiūriu 
geležinkelio stotį, kuri pagal dabar
tinį miestą man atrodo yra sena ir 
maža. Daug naujų, didingų pastatų 
aplink, bet miestas, kad ir gerai 
saulės apšviestas, atrodo tamsokas, 
gal jau pripratau matyti pravažiuo
jamuose miestuose platesnes gat
ves, žemesnius namus ir daugiau 
medžių. Dar paeinu tai į vieną, tai į 

kitą pusę, bet toli nuo Adelaidės gat
vės nenuklystu. Pagaliau atėjo lai
kas grįžti į autobusą. Nuo mūsų at
siskiria kanadiečių pora. Jie griš į 
Sydnejų ir į Kanadą. Gailaį abu buvo 
labai malonūs, be didelių reikalavi
mų, moką prisitaikyti. Vietoj pra

gister Cantandi ir korporacijos vice - 
senjoro pareigas.

Vestuvinės vaišės, surengtos 
Melbourne Lietuvių Namuose, pra
ėjo ypatingai malonioj nuotaikoj, 
prisilaikant įdomių lietuviškų pa
pročių.

Jaunieji susipažino III-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso metu 
Pietų Amerikoje, kur žavingai graži 
Loreta pagavo Jono širdį.

Stasys Stankūnavičius

Gegužės 18-21 d.d. Toronto uni
versitete, Kanadoje įvyks metinė 
baltietiškų studijų konferencija. To
kios konferencijos vyksta kasmet 
susilaukdamos plataus atgarsio pa
saulio spaudoje. Ypač dėl jų erzinasi 
Maskva.

J. Zinkus

rastų kanadiečių į autobusą įlipa ke
turios jaunos merginos. Jos ir buvo 
paskutinysis priedas prie mūsų ke
liaujančios grupės.

Iš Brisbane, Bruce H-way važiuo
jame į šiaurę. Nuo čia prasideda 
man nauji keliai, naujos vietos, todėl 
atidžiau dairausi. Pakelėse matosi 
didoki žemės plotai, apsodinti puši
mis, o kur auga vietiniai eikaliptai, 
jie yra žemi ir susisukę, panašūs 
kaip ir prie Sydnejaus. Toliau va
žiuojant, lyg vaizdų paįvairinimui, 
iškyla keli labai statūs ir aukšti kal
nai. Vairuotojas sakė ir jų pavadini
mus, bet ar viską gali atsiminti.

Nedavažiavę Nambour miesto 
(105 km. nuo Brisbane) sustojame 
prie "Sunshine Plantation”. Tai tro
pinių augąlų ūkis įkurtas ne tik pel
nui, bet ir parodymui. Prie kelio 
pastatytas didžiulis "ananasas” (sie
nos atrodo plastikinių medžiagų), 
savo iškilimu greičiausiai prilygtų 
3-jų aukštų namui. (Girdėjau kal
bant, kad jis yra 15 metrų aukščio). 
Iš šono yra durys, per kurias įėjęs į 
vidų atsiduri prie laiptų vedančių 
aukštyn. Keletą laiptukų palipus 
įeini į didoką kambarį ir lyg parodo
je randi išdėtus Australijoj augan
čius tropinius vaisius. Panašiai sut
varkytas parodymui ir sekantis 
aukštas. Juose be išdėliotų bananų, 
ananasų,avocado, Queenslando 
(Macadamia) riešutų, cukrinių 
nendrių ir kitų augalų yra diagra
mos, plakatai ir kiti paaiškinimai, 
nurodą, kuriuose pasaulio kraštuose 
tie vaisiai auginami ir kiek jų užau
gina. Užlipus visai į "ananaso" viršų 
patenki lyg į balkoną iš kurio labai
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AR PATEISINAMAS SUSISKALDYMAS?

Mūsų kolonijoje yra žmonių, kurie 
teigia, kad dviejų savaitgalio mo
kyklų išlaikymas yra ne tik pagei
dautinas, bet ir labai reikalingas. Jie 
tai grindžia šiais argumentais:

a. Tėvai turi didesni pasirinkimą, 
t.y. vaikus gali leisti kaip jiems pa
togiau - i šeštadienio ar sekmadienio 
mokyklą.

b. Daugumas tėvų iš principo 
neleistų savo vaikų i sujungtą sa
vaitgalio mokyklą ir dėl to mokinių 
skaičius žymiai sumažėtų.

Kiti tautiečiai teigia, kad mokyklų 
susiskaldymas yra -

a. lietuvybės žlugdymas,
b. tarnavimas mūsų priešams, 

kurie slopina mūsų kalbą,
c. jaunimo desorientacija, kuri 

iššaukia abejingumą, vedantį į apa
tiją ir atitolimą nuo lietuvybės,

d. mūsų jėgų,energijos ir išteklių 
bereikalingas eikvojimas.

Norint atsakyti į šiuos teigimus, 
reikėtų prisiminti, kad prieš pen
kiolika metų įvykęs mokyklų skili
mas tebesitęsia iki dabar.

Argi jau mes esame pasmerkti iki 
grabo lentos būti susiskaldžiusiais į 
"Jūs” ir ’’Mes” frontus ir savo pa
vyzdžiu skaldyti mūsų jaunimą? Ar
gi mums lietuvybės ir lietuvių kal
bos išlaikymas mažiau svarbūs kaip 
prieš 15 metų užgautos ambicijos?

Žinoma, buvo skaudžių momentų 
ir vienai, ir kitai pusei. Bet laikas 
jau tai pamiršti ir leisti žaizdoms 
užgyti. Šiandie yra tėvų, kurie gal ir 
gailisi, kad nežiūrint nepalankių są
lygų jie neleido savo vaikų į lietu
višką mokyklą. Bet kas gi nėra pa
daręs praeityje klaidų. Tačiau laikas 
jau ir šią padėtį pakeisti.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS ADELAIDĖJE
Rašo Izolda L Davis

Kodėl negalime vaikų darželio, I, 
II ir III skyrių įsteigti vienuose na
muose, o kitus skyrius ir lituanisti
nius kursus kituose namuose? Kai 
tik šis klausimas iškyla, pasigirsta 
atsakymas: ”0i, tėvai neleis: nuby
rės dalis vaikų”.

Ar tėvai buvo atsiklausti viename 
susirinkime 1975 ar 1976 metais? Ar 
tėvų nuomonė nėra pati svarbiausia, 
nes juk jie leidžia savo vaikus į mo
kyklas? O kas atsitiktų, jei ALB 
Adelaidės Apyll. pirmininkas ir sek
retorius pravestų tokį susirinkimą, į 
kurį nesikištų nei mokytojai, nei or
ganizacijų atstovai, nei kiti pašali
niai asmenys, o tik tėvai? Tada gal ir 
paaiškėtų tikroji tėvų nuomonė.

Kokia gi yra dabartinė mūsų mo
kyklų padėtis? (Kadangi 1977 m. 
statistika dar nebuvo paaiškėjusi, 
tai tenka naudotis 1975/76 m. davi
niais).

Turime dvi savaitgalio mokyklas 
po 33 mokinius ir po 10-11 mokytojų. 
Jei prie šio mokytojų ir mokinių 
skaičiaus priskaitysime dar 9 litua
nistinių kursų abiturientus ir 2 mo
kytojus (lietuvių kalba yra pripažin
ta Pietų Australijos matrikuliacijos 
egzaminuose), tai gausime 75 moki
nius ir 23 mokytojus. Tad per 1976 
metus vienam mokytojui teko 3.26 
mokinių. Koks tai yra energijos ir 
pastangų bereikalingas eikvojimas!

Per 1975 ir 76 metus gavome iš 
Pietų Australijos Švietimo Ministe
rijos apie 1.200 dolerių paramos. Jei 
šitos sumos nebūtų reikėję padalinti 
į tris dalis pagal mokinių skaičių, tai 
drauge su tėvų ir bendruomenės su
aukotais pinigais būtume galėję įsi
gyti:

a. Moderniškų mokslo priemo
nių. Atsiminkime, kad dauguma 
mūsų vaikų lanko gražiai įrengtas 
pradžios mokyklas, kuriose australų 
mokytojai dėsto naujos metodologi
jos pagrindais naudodami pačias 
moderniausias mokymo priemones. 
O mes? Argi mes savo mokinukus 
galime sudominti vien tik vartodami 
juodą lentą ir kreidą? Jaunus lietu
vius reikia lygiai taip pat motyvuoti, 
kaip ir australiškose mokyklose. To 
siekiant reikėtų įtraukti jaunuosius, 
čia paruoštus mokytojus ir kuo dau
giausia naudotis Wattle Park 
Teachers’ Resource Centre sukaup
tomis mokslo priemonėmis kalbų 
dėstymo skyriuje.

b. Įkurti vaikų darželį - lopšelį, 
kuris veiktų ir savaitės dienomis. 
Kokia būtų didelė nauda mūsų ma
žiukams būti prityrusių vaikų dar
želio mokytojų priežiūroje! Girdėti 
lietuvių kalbą, dainuoti lietuviškai, 
žaisti lietuviškus žaidimus. O dabar 
mūsų mažiukai lanko australiškus 
darželius ir jau nuo mažumos įpran
ta angliškai ir kalbėti ir galvoti.

c. Apmokėti mokytojus. Galėtume 
nors ir kukliai bet vis dėl to apmo
kėti pasišventusiai ilgus metus dir
bančius mokytojus. Kai mūsų tau
tiečiai kūrėsi Australijoje, tai buvo 
sunkoka sudurti galą su galu. Tėvai, 
reguliariai negalėdami mokėti, pa
aukodavo pinigų, kiek jiems kišenė 
leisdavo, o mokytojai aukojo savo 
laiką, energiją, sveikatą ir meilę lie
tuvių kalbos ugdymui.
- Dabar gi mūsų tautiečiai yra gerai 
įsitaisę ir netgi pralobę. Deja, jie vis 
dar neranda reikalo (išskyrus auko
mis) reguliariai mokėti nors ir po 10 
dolerių į trimestrą už savo vaikų 
mokymą. Be to, jie vis dar priima 
dykai duodamus vadovėlius, sąsiu

vinius ir knygutes!
Kitų etninių kaimynų mokyklos 

yra kitaip sutvarkytos. Pagaliau ir 
Melbourne lietuvių mokykla gali 
būti mums pavyzdžiu, kur moky
tojams išrūpintas pastovus atlygi
nimas.

Mes aukščiau paminėtų tikslų 
niekad neatsieksime, jei, anot Kri- 
lovo pasakėčios, trauksime lietuvy
bės vežimą į skirtingas puses.

Mes daug kalbame apie mūsų jau
nimą, sielojamės jo ateitimi, bet ne
galime netgi surasti tarpusavyje 
bendros kalbos. Pasiklauskim jau
nosios kartos: ar jie mūsų susiskal
dymą supranta, jam pritaria ir pa
teisina?

Tai kam gi mes daugiausia pasi- 
tarnaujam palaikydami ir gindami 
savo ’’Status Quo”? Ar tik ne tiems, 
kurie nori, kad mes susiskaldę grei
čiau išnyktume? Į šitą klausimą 
kiekvienas lietuvis turėtų atsakyti, 
kaip jam diktuoja sąžinė. Tad išva
doje -

ARBA
mes paliekame ’’Status Quo” ir ne
pagrįstai turime tikėtis, kad ateityje 
mokinių ir jaunų mokytojų skaičius 
vis didės,

ARBA 
suvieniję visas jėgas turime išlaiky
ti, ko dar nesame galutinai praradę.

Darbai šeimoj
— Aš valdau žmoną, kaip no

riu. Pasakau, kad darbas turi bū
ti padarytas, ir baigta!

— Ir būna padarytas?
— Žinoma. Nors ir man pa

čiam tektų jį atlikti.

Baidyklė
— Kodėl nepastatai baidyklės 

savo darže?—klausia kaimynė.
— O kam jos reikia? Aš pati 

per dieną darže būnu.

KORALŲ...
jerai matosi visas 30 ha ūkis ir apy- 
inkė. Dar aukščiau iškilusi žalia 
’ananaso” viršūnė, bet į ją lipti nėra 
rengimų.

Šalia ’’ananaso” yra suvenirų par
duotuvė, prie kurios taip pat parda
vinėjamos tropinių vaisių sultys ir 
Užkandžiai. Mažai kuo galėjom pa- 
sismaguriauti, nes buvome tik po 
pietų.

Labai įdomi kelionė traukinuku, 
kuris už $ 1 veža aplink ūkį ir per 
vagonėliuose įrengtus garsiakalbius 
duoda paaiškinimus. Pirmiausiai 
pravažiuojame ananasų laukus. Aiš
kina kaip jie sodinami. Nulaužiamos 
Paaugusių ananasų viršūnės ir jos 
sodinamos į žemę dviem eilėm 30 
Cm. atstumu. Prigiję ir užaugę dai
gai žydį, užmezga vaisius ir taip 
ižauga ananasas. Juos sodina skir- 
ingu laiku atskirus plotus ir tokiu 
)ūdu ištisais metais turi šviežių 
inanasų. Ananasų auginimui labai 
ivarbu geras drenažas ir saulė. Jie 
mginami 12-koje valstybių.

Avocado (Meksikos medžiai) duo- 
la vaisius reguliariai tarp balandžio 
r spalio mėnesių. Netoli auga man- 
o medžiai, jie dabar aplipę vaisiais, 
'raukinuko greitis sumažinamas ir 
pravažiuojame augalus,; kurių čia 
ugina mažais kiekiais (greičiausiai 
ik parodymui) ir mažame plote. Tai 
rbata, kava, imbieras, cinamonas ir 
isokie kiti prieskoniai. Čia vertėtų 
giau sustoti ir gerai pažiūrėti į au
galus, kurių vaisius dažnai naudoja
me, bet kaip jie auga,-nežinome.
Traukinukas vėl padidina greitį ir 

latenkame tarp cukrinių nendrių 
iukų. Jos Australijoj sodinamos 
yiejų rūšių. Vienos auga aukštes- 
ės. Fabrikai sunaudoja 7 - 9 tonas 
endrių pagaminimui 1 tonos cuk- 
aus. Toliau įvažiuojame tarp bana-

Triju aukštų ananasas Sunshine 
plantacijoje Queenslande

nų. Jų irgi yra kelių rūšių. Vieni 
mažesni ir saldesni, kiti auga didesni 
ir pan. Dar kitoje vietoje auga paw 
paw ir passion vaisiai. Kelionė trau
kinuku trunka apie 20 min.

Vėl savajame autobuse ir riedam 
toliau. Pravažiuojame daug ananasų 
ūkių, rečiau bananų ir cukrinių nen
drių. Nambour mieste (apie 8.000 
gyv.) gatvėje matosi traukinuko bė
giai, kuriais vežamos cukrinės 
nendrės į fabriką.

Pavažiavę dar 72 km. prisiartina
me prie seno ir nepergeriausiai at
rodančio miesto Gympie. Apie 1860 
m. apylinkėse atradus aukso pradė
jo kurtis ir miestas. Anksčiau jame 
buvo daugiau gyventojų, dabar likę 
verčiasi augindami tropinius vaisius 
ir galvijus. Pavažiavę dar 92 km. 
sustojame Maryborough mieste. 

Gatvės siauros, lyginant su kitais 
miestais. Yra keletas didesnių par
duotuvių, prie kryžkelių restoranai. 
Gatvėse vaikštinėjančių žmonių ne- 
perdaugiausiai. Miestas prie Mary 
upės. Iš Maryborough vyksta susi
siekimas su didele Fraser sala.

Išvažiavus iš Maryborough vai
ruotojas kviečia kiekvieną ateiti į 
priekį ir per mikrofoną prisistatyti 
pasakant savo vardą, pavardę, am
žių (jei neslepi), kuo vertiesi, laisva
laikio užsiėmimai ir pan. Smarkes
niųjų dar užklausia koks pasiseki
mas meilės reikaluose. -

Su tarnautojais autobuse yra 28 
moterys ir 14 vyrų. Dauguma aus
tralai, 7 (iš jų 6 merginos) naujaze- 
landiečiai, 3 kanadietės, 2 anglės, 
tėvas ir duktė iš Havajų ir 1 mala- 
jietis. Iš naujų australų važiuoja 
Ceilono arabas, Hong Kongo kinietė 
ir aš lietuvis. Seniausias amžiumi (iš 
pasisakiusių) yra vyras 73 metų. 
Viena panelė amžiaus nepasakė, bet 
kai ji per 1-mą Pasaulinį karą jau 
buvo slaugė, moterų apskaičiavimu 
ji turėtų būti 80 metų. Mūsų tarpe 
važiuoja ’’Miss Wagga Show”. Ji tą 
kelionę gavusi kaip dovaną už lai
mėtą grožio karūną. Puiki mergina 
ne tik savo grožiu, bet elgesiu ir 
kalba. Ji labai skiriasi iš kitų savo 
vienmečių. Iš visų keliaujančių tik 1 
vyras ir 3 merginos rūko.

Pravažiavę nedidelį miestelį Chil
ders išsukame iš Bruce H-way ir va
žiuojame į Bundaberg. Čia daug di
desni plotai užsodinti cukrinėmis 
nendrėmis. Mačiau per dirbamus 
dirvonus rėpliojantį traktorių. Buvo 
tikrai skirtingas jausmas pirmą 
kartą Australijoj apie save matant 
tiek daug kultivuojamos žemės. Ma
nyčiau, kad ir patys ūkiai čia yra di
desni. Tai sprendžiu iš sodybose 
pastatytų trobesių.

Įvažiavę į Bundaberg apsistojame 
karavanų parke nuošalesnėje vieto
je prie pat Burnett upės. Vieta gra

ži, daug medžių. Upėje plaukioja sa
vo didelius snapus kraipydami peli
kanai. Netoli girdisi per tiltą va
žiuojantis traukinys. Palapines sta
tome atsargiau,pasirinkdami vietas, 
nors dangus yra giedras.

Sutemus, viename krašte paraudo 
dangus. Tai uždegti cukrinių nend
rių laukai (kad nudegtų neproduk
tingi lapai) prieš jų kirtimą. Vakare 
išeiname pasivaikščioti. Gatvės pla
čios ir gerai apšviestos. Pagrindinė 
gatvė labai ilga. Automašinos stato
mos kraštuose ir gatvės viduryje. 
Kaip ir visur, nauji pastatai yra di
deli ir gražūs, o likusieji iš praėjusio 
šimtmečio turėtų savo vietą užleisti 
progresui.

Naktis graži, jokio vėjelio. Sugu
lame, tikėdamiesi ramaus poilsio. 
Apie 2 vai. nakties žaibai ir griaus
tinis lyg ir priminė susinešti lauke 
padžiautus daiktus į palapines. Ne
reikėjo ilgai laukti ir atsivėrė dan
gus. Lietus prikėlė net ir kiečiausiai 
miegančius. Visur girdisi sukelta 
panika, nes į palapines vanduo sura
do kelią. Kai kurios moterys dar ir 
nuo žaibų ir griaustinio dreba. Laša 
vanduo ir į mudviejų palapinę, bet 
greit po lašais išdeliojame turimas 
lėkštes ir puodelius ir mūsų inven
torius buvo išgelbėtas. Sukėlęs di
delę netvarką lietus liovėsi, bet dalis 
žmonių jau buvo apleidę savo pala
pines ir pasiliko miegoti iki ryto 
skalbyklose ir kitose neužimtose 
patalpose. gus daugiau )

Ispanijos šoferis, vežęs karstą su 
lavonu, turėjo nelaimę ir viskas iš 
mašinos iškrito aukštyn kojomis į 
dalis. Atskubėjusio ambulanso vyrai 
sutvarkė taip, kad pritrenktą ir be 
sąmonės šoferį, manydami tai yra 
lavonas iš karsto, padėjo jį į karstą, 
o lavoną įkišo į ambulansą vežti į li
goninę. Bet, laimei, greitai suprato 
klaidą ir atitaisė. ...
ūsų Pastogė Nr. 11, 1977.3.21, psl. 5
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Namie ir
LIET. RADIJO VALANDĖLĖ
V AK. AUSTRALIJOJ

Po pertraukos iš NR6 radijo sto
ties vėl nuaidėjo mūsų valandėlės 
signalas ’’Lietuviais esame mes gi
mę...”, paskleisdamas oro bangomis 
lietuviškas liaudies, operos solistų, 
vietinių moterų sambūrio, tautinių 
šokių ir maršų melcdijas.

Pranešėjai trumpai, bet išsamiai 
apibūdino mūsų liaudies dainas, 
muzikos instrumentus - kankles, 
liaudies papročius: vestuves, krikš
tynas, laidotuves, darbus, gamtos 
permainas, liaudies tikėjimą, karo 
žygius lydinčias dainas, šokius... Se
kančiose programose žadama 
aptarti kitas kultūrinio gyvenimo 
apraiškas: literatūrą, meną, teatrą, 
rašytojus, menininkus. Taip pat 
buvo pateikta žinių bei pranešimų iš 
vietinės bendruomenės veiklos.

Programa paruošta su įsijautimu 
ir skoniu. Paminėta tautinių šokių 
festivalio metu Amerikoje įgrota 
šokių muzika, Vilniaus operos solis
to V. Noreikos nuotaikingos dainos. 
Labiausiai neužmirština vietos lie
tuvių moterų padainuota ’’Ėjo į miš
ką”. Jos ir dažniau bus girdimos.

Programos pranešėjai p.p. Pasče- 
kaitė ir Stankevičius pranešinėjo 
lietuvių ir anglų kalbomis. Jiems 
nuoširdus ačiū.

Kad lietuviška radijo valandėlė 
vėl pradėjo veikti, ypatinga padėka 
vietos bendruomenės pirmininkei p. 
O. Liutikienei ir p. Skroliui.

J. Š.

GEELONGO LIET. BENDRUO
MENĖS BIBLIOTEKA

Savo kaimynų Melbourno liet, 
bibliotekos vedėjo p. K. Slikos dėka, 
papildė savo kuklią knygų skaičiumi 
biblioteką^^vertingomis knygomis.

Taip pat p. J. Normanto iniciaty
va, biblioteka jau turi 4 tomus Lie
tuviškosios Enciklopedijos anglų 
kalba.

Ilgametė darbuotoja liet, organi
zaciniame gyvenime p. C. Vaice
kauskienė jau nebe pirmą kartą au
koja bibliotekai knygų. Šįkart 5 
vertingas knygas anglų kalba. Vi
siems čia paminėtiems Geel. liet, 
bibliotekos rėmėjams nuoširdus 
ačiū.

Biblioteka bus dėkinga geelongiš- 
kiams bei kitų vietovių lietuviams, 
kad radę savo knygų lentynose at
liekamų knygų ar žurnalų, perduotų 
jas bibliotekai. Bibliotekoje jomis 
galės pasinaudoti didesnis lietuvių 
skaičius ir jos bus išsaugotos atei
čiai.

Šia pat proga tenka pasidžiaugti, 
kad liet, knygų skaitytojų netrūks
ta, tik pasigendama naujesnių lietu
viškų leidinių, kuriems pirkti netu
rima lėšų.

A. Skėrys

SYDNEY MOTERŲ V •J
MŪSŲ LIGONIAI

S.L.M.S.G.D. praneša, kad šiuo 
metu lankomi ligoniai: J. Šlyteris, 
Dulwich Hill Nursing Home, Brigita 
Račkauskienė, Wallgrove Conveles- 
cent Home Lakemba, Stasys Pakš- 
taitis, South Coogee Bay Nursing 
Home, Andziulaitis, Hurstville Nur
sing Home.

Žiną kitų ligonių prašom pranešti 
draugijos Ligonių Reikalų Vedėjai 
p. M. Migevičienei, tek: 727 8884.

Valdyba

PADĖKA

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Užgavėnių 
Blynai jau praeity, tačiau noriu pa

svetur
Mūsų Pastogės bendradarbis An

tanas Laukaitis, išnaudodamas pas
kutines vasaros dienas, neseniai sa
vaitę praleido australiškoj Rivieroj - 
Surfers Paradise. Iš veido aiškiai 
matyti, kad kur nors nelindėjo užsi
daręs, bet pasidžiaugė saule ir sūriu 
vandenėliu.

***
Tuo pačiu metu Sydnejuje turėjo 

įvykti sporto klubo Kovo ir Soc. 
Globos Moterų Draugijos susirinki
mai: moterų susirinkimas įvyko ir 
praėjo darbingai ir sklandžiai, kai 
sportininkų susirinkimas turėjo būti 
atidėtas, nes nepakankamai pribuvo 
dalyvių. Negi moterys nukonkuravo 
sportininkus?

L. K. V. S. „RAMOVĖ"

Australijos Skyrių Atstovų Vi
suotinio Suvažiavimo, įvykusio 
1976. XII. 31 Lietuvių Namuose 
Melbourne

REZOLIUCIJOS
I. Diriguojama iš Maskvos, Lietu

vos komunistinė valdžia leidžia spe
cialiai paruoštiems asmenims ar jų 
grupėms gastroliuoti laisvame pa
saulyje po lietuviškas kolonijas su 
koncertais ir kitais pasirodymais.

Tikslas yra keleriopas. Vienas iš 
jų propagandinis - sudaryti vaizdą 
Lietuvoje, kad mes čia laisvėje 
’’kultūriniai” bendradarbiaujame su 
komunistine sistema skaitlingai da
lyvaudami jos organizuojamose 
gastrolėse.

Neturėdami galimybės paneigti šį 
propagandinį melą Lietuvoje, mes 
apeliuojame į tokių gastrolių rengė
jus ir lankytojus nepasidaryti ko
munistinės politikos įrankiais, pa
niekos objektu nesuskaitomų komu
nizmo aukų akyse ir rezistencinės 
dvasios žlugdytojais.

II. Įžūlus siuntinėjimas lietuviš
kos komunistinės spaudos tautie
čiams, pabėgusiems nuo komuniz
mo, yra jų išjuokimas ir pasityčioji
mas. Ją gaunantieji ir priimantieji

i arba užmiršo, kad jie nuo tokios 
spaudos bėga arba dėl dvasios silp
numo bijosi ją grąžinti.

Mes kviečiame visus tos privers
tinos spaudos ’’prenumeratorius” 
nuo jos atsikratyti tuo pademons
truojant savo nepasikeitusi anti - 
komunistinį.nusistatymą ir taip pat 
savo savigarbą.

III. Mes remiame okupuotos Lie
tuvos tikinčiuosius kovoje už teisę į 
nevaržomą tikėjimo laisvę ir savo 
šeimos auklėjimą krikščioniškoje 
dvasioje.

Suvažiavimo prezidijumas

dėkoti visiems atsilankiusiems: p.p. 
V. Arui, V. Mickevičiui ir P. Rūte
niui už jų malonų talkininkavimą 
sudarant ’’Lašininį ir Kanapinį” 
programoje. Taip pat buvom susiža
vėję skaučių ansamblio pravestais 
’’Keptuvės Balsais”. Jų 
talkininkavimas mums daug patar
navo.

Mieliems fantų aukotojams p.p. 
Cibams, Kabailienei, Narušienei, 
Statkams, Palaitienei, Ramanaus
kienei už tortą. Aukojusiems pini
gais p.p. P. Pullinen $ 10, B.E. Kive- 
riams $ 6, V. Januškevičienei $ 5. 
Nuoširdus ačiū viešniai iš Melbour
no p. V. Kružienei traukusiai lai
mingus loterijos bilietus, ir už linkė
jimus nuo Melbourno Moterų Drau
gijos. Klubo vadovybei ir virtuvės 
vedėjai p. G. Kasperaitienei už ska-

’’Europos Lietuvio” kovo 8 d. ve
damajame bendradarbis Lucanus, 
apžvelgdamas disidentinį sąjūdį So
vietų Sąjungoje ir satelitiniuose 
kraštuose, jį prilygina prieš daugiau 
kaip 60 metų slaptai caristinėje Ru
sijoje veikusiai komunistų partijai, 
kuri tuo metu mažas ir nereikšmin
gas kelmas išvertė didžiulį Rusijos 
imperijos vežimą. Pasak Lucano, 
toks pat mažas kelmas yra šių dienų 
Rusijoje disidentai, kurie, kaip ano 
meto komunistai, sudaro rimtą 
grėsmę sovietinei imperijai.

Pernai į Vakarus išleistas lietuvis 
dailininkas Vladas Žilius Čikagos 
Jaunimo Centre surengė savo kūri
nių parodą. Sausio 14 d. į parodos 
atidarymą susirinko netikėtai daug 
žmonių. Daugiau kaip 20 parodoje 
išstatytų darbų buvo parduota.

Dail. V. Žilius gimęs 1939 m. Tau
ragės apskr., 1964 m. baigė Meno 
Akademiją Vilniuje ir reiškėsi kaip 
talentingas grafikas ir knygų ilius
tratorius. 1976 m. po didelių pastan
gų buvo leista jam išemigruoti.

w
Žinios

Nuo kovo 1 d. N.S.W. Transporto 
Departmentas išleido naują potvar
kį, kurio turi laikytis visi motoristai. 
Potvarkyje sakoma: ’’Jeigu auto
mobilyje yra tinkamos priemonės 
pritvirtinti vaiką arba jei yra laisvas 
suaugusiems diržas, tai vaikas turi 
būti pritvirtintas. Nesant tokių 
priemonių vaikas turi būti vežamas 
užpakalinėje sėdynėje.” Tai liečia 
vaikus iki 8 metų amžiaus. Vaikams 
pritvirtinimo priemonės turi būti 
oficialių organų patvirtintos.

**»
Rumunijos disidentai nevaržomai 

galį vykti, kur jie nori. Rašytojui 
Gomai prižadėjo jo raštus spausdinti 
ir leisti Rumunijoj,, o visi kiti gali 
vykti į užsienį, jei to pageidautų.

Canberroje trumpai ir drūtai
Rašo Kukutis

Vyrai seikėjo stiklines su puta, vis 
su puta, o moterys lankstė pokerinių 
rankenas, vis laukdamos to palai
minto garso, kokį sukelia sidabras, 
birdamas į keptuvę. Na, o ką, šiokią 
sekmadienio popietę užėjęs į Can- 
berros Lietuvių Klubą veik sakytai, 
kad tautiečių susirinkta tik civili
zuotai praleisti laiko ir galvotai, kad 
tokie atlaidai čia vyksta kiekvieną 
mielą sekmadienį. Taigi! - visų vei
dai švaistosi šypsenomis, kratomos 
rankos ir, netgi, girdisi juokas! 
Kaip, tad, pasakytai ir nuspėtai, kad 
štai susirinkta Metiniam Klubo Na
rių Susirinkimui? Kaip, jeigu nesi
mato galandamų kirvių, nesigirdi 
barškinamų šoblių?..

’’Ponios ir ponai - prašau užimti 
vietas, pradėsime šių metų susirin
kimą!” Taip prabilo į susirinkusius 
Klubo Valdybos Pirmininkas Petras 
Dirkis, pakėlęs didelę baltą ranką, 
kurią surietus į kumštį gautųsi gas- 
padoriškas kepalas duonos. Ir kas 
dabar pasakys, ar tai išgirdę tvirtą 
ir autoriteto pilną balsą, ar tai išvy
dę tokią didelę ranką, šešios dešim
tys tautiečių sėdosi į kėdes ir taip 
prie jų prilipo, kad net išdrįstum 
tvirtinti šias buvusias nuteptas ko
kiais tai super klijais? Ir tikrai, kaip 
man užu nugaros sėdėjusi ponia 
prasitarė kitai ausin - ’’Kas per vy
ras!” Neieško kišeniuje žodžio, ne- 
vynioja nieko į vatą, o vieną - kitą 
kartesnį faktelį pasaldina jumoru, it 
cukrumi arbatą, žodžiu - taip ir taip 
buvo, taip ir taip bus ir, bent pra

ntus blynus ir paramą.
Visiems mieliems svečiams už 

malonų rėmimą širdingas ačiū. Tai 
iki kitų metų Užgavėnių.

O. Baužienė

»**
VLIKo pirmininkas Dr. J.K. Va

liūnas tris savaites praleidęs Euro
poje kovo 4 d. lankėsi ir Lietuvių 
Namuose Londone, kur padarė pla
tesnį pranešimą londoniškiams vei
kėjams iš savo kelionių ir Vliko 
veiklos.
PAIEŠKOJIMAS

Paieškomas Kazys Č ė s n a, gyv, 
Melbourne. Paieško Albina Baro
nienė, 36 Lincoln St., Highgate, 
Perth. W.A. 6000.

Europos latvių dainų šventė šiais 
metais numatoma liepos 25 d. Lon
done ir truks iki liepos 31 d. Šiose 
latvių dienose įeis chorų, simfoninės 
ir tautinės latvių muzikos koncertai, 
teatro spektakliai ir t.t.

♦♦♦

Čekoslovakijoje partijos ir vy
riausybės organų buvo šaukiami 
vieši darbininkų susirinkimai, 
kuriuose reikalauta pasmerkti vie
šai Čekoslovakijos disidentų Chartą 
77. Jaip tokio lokomotyvų fabriko, 
kuriame dirba 14.000 darbininkų or
ganizuotame protesto mitinge teda
lyvavo vos 22 darbininkai. Kitų fab
rikų darbininkai, nors ir susirinkę, 
vis tik atsisakė tą chartą pasmerkti, 
kol ji nebūsianti viešai paskelbta. 
Vienas iš darbininkų spaudos atsto
vams pasakęs: ’’Gali trūkti kokių 
nors prekių, tai ne taip svarbu, ta
čiau negalima pateisinti, jei žmogus 
laikomas automatu ir jam paneigia
mos teisės”.

Vilniaus Dramos Teatras stato 
Vinco Krėvės inscenizuotą kūrinį 
’’Žentą”. V. Krėvė, mūsų literatūros 
klasikas, mirė 1954 metais Ameri
koje.

; v i! : ■ : / f J ..r

matomoje ateityje, klubas nepražus' 
Ir - ”Ar aišku?” Na, kur čia jau - aiš 
ku, kad aišku!

Matote ką reiškia tvirta ranka 
Nei klausti, kas už ir kas prieš, ne 
balsuoti dėl to bei ano, nei į ką ir ui 
ką purvelį drapstyti. O kai, taip kie 
tai pasodinti, tautiečiai paleido Vai 
dybos iždininką jam nė plauko ii 
barzdos neišrovę, tada jau likosi vi 
siškai aišku, kad šis susirinkimai 
pateks į Klubo kronikas kaipo vie 
nas iš trumpiausių. Nebent, taip sai 
pagalvojau, į naująją valdybą kan 
didatų pritruks? Gerai, matote, lai 
ve sėdėti kai šis plaukia, bet kai rei 
kia petį įrėmus pastumti, tada - ži 
note: -’’Gal geriau lipk į vandenį 
prieteliau, tu!” Vienok, aiškiai pra 
mačius, kad laivas dar neskęsta, ra 
dosi pakankamai savanorių ir tu 
būdu, per nepilną pusvalandį, nt 
balsuota, išrinkta ir užprotokoluot 
nauja valdyba, nuoširdžiai tikinti: 
kad prie vairo stovės Petras Dirkii

Taip sklandžiai apžvelgę prae 
tuosius ir gana linksmai nužvelgę 
ateinančius metus, šokome į raugii 
tus kopūstus, gaudėme karštus de 
rėgalius. Vėl seikėjome su puta, v 
su puta, moterys ir vėl laužė vyrair 
ir.pokerinėms rankas.

’ ’Keturi velniai!!!”, - beveik kaip 
keiktelėjo viena. ’’Tai, kad, - saka 
aš jai, - ponia, į valdybą išrinkon 
septynis?” ”Aw, shurrr-up, mulki 
Jackpotį išlošiau!”, - paaiškino jin 
man. Ir, it visų tų keturių nečystų 
vejama, nudulkėjo atreportuoti b 
dinčiam tarnautojui. Aš - tai ką ja 
kyštelėjau likusią pusę dešrelės 
muštardą ir ją krimsdamas, šyps 
damasis nuo ausies iki ausies prif 
miniau, kad ne taip jau labai seni 
dešrelės ir be muštardos būdai 
karštos.

Mūsų pastogė, Nf, ll, 1977.3.21, psl. 6
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AMERIKOS LIET. SPORTININKŲ NUTARIMAI
ŠALFASS-GOS. VISUOTINIO 
SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 1976 
m. lapkričio 20-21 d.d. TORONTE 

REZOLIUCIJOS
I

Tremties sąlygose sportinis judė
jimas sutinka daugelį kliūčių, kurios 
stabdo platesnės apimties planavi
mą.

Dabartinė mūsų sporto būklė la
bai siaurai apima fizišką auklėjimą ir 
lavinimą; daugumoje reiškiasi tik 
varžybinėj srity ir rungtyniavime. 
Žmogaus pilnutiniam auklėjime fiz. 
lavinimas ir sportas turi didelės 
reikšmės ir negali būti būti atskir
tas nuo pilnutinio auklėjimo; viešoji 
ir platesnė nuomonė mūsų tarpe, - 
kas aplamai rišasi su sportiniu vei
kimu, - yra labai siaurai supranta
ma, - o dar blogiau, - mažiausiai ver
tinama.

Tokiose apystovose išsilaikyti 
sportinei organizacijai nėra lengva, 
ypač kai jos darbai ir nuolatinė me
tinė programa - rungtyniavimas rei
kalauja daug pasiaukojimo darbu, 
dažnai net asmeniniais piniginiais 
išmokėjimais ir ypač atsakinga glo
ba sportininkų.

Lietuviškas gyvastingumas ir 
pažangumo akstinas kultūriniuose 
siekimuose vertė susiburti ir sporti
ninkų šeimą. Dabartinė vadovybė - 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto S-ga jau 26-ti 
metai kai apjungia pilną tūkstantį 
aktyviųjų sportininkų, kurie kasmet 
turi keletą susitikimų - rungtynių. 
Pirmenybių paskirtis - patikrinti 
pasiruošimo eigą ir suartinti jau
nuosius tautiniam bendravimui.

Šis ŠALFASS-gos visuotinis 
sporto atstovų suvažiavimas, kreip
damas ypatingą dėmesį į būsimų 
1978 m. Pasaulio Lietuvių žaidynių 
ruošimą Toronte, priėmė šiuos pag
rindinius nutarimus: a) Sustiprinti 
visose sportinio veikimo srityse 
darbštumą, kad pilniau galėtumėm 
įsijungti į bendrą kultūrinį ir tautinį 
išeivijos gyvenimą; b) Pagilinti tau
tinio atsparumo apraiškas, kiek ga
lint dažniau ir plačiau vartojant fie-

PADĖKA

Kovo 5 d., Bankstowne, Lietuvių 
Klubo patalpose, įvyko Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo Vlado 
Putvio minėjimas. Ta proga atšvęs
ta Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos 
sisteigimo metinės. Visiems, že
miau išvardintiems, kurie prisidėjo 
prie šio kultūrinio parengimo, reiš
kiame širdingą padėką: kun. P. But
kui už invokaciją, p. A. Jūragiui už 
puikią ir išsamią paskaita, p. M. Ka
valiauskienei už gerą deklamaciją, 
Brazdžionio - ’’Tremtinio Malda”; 
Ramovėnams ir šauliams už skam
biai sudainuotas kariškas dainas, 
vadovaujant p. Kramiliui, už auko
tus loterijai pryzus: p.p. Kaufeldie- 
nei, Šneiderienei, Kondrackienei, S. 
Jankauskui, M. Petroniui, B. Sta- 
šioniui ir K. Butkui; už sveikinimus 
žodžiu: sav. kūr. pirmininkui p. J. 
Kapočiui, ’’Ramovės” atstovui p. J. 
Makūnui, LB Sydnejaus Apylinkės 
Valdybos atstovui p. J. Zinkui ir 
Newcastelio Apylinkės V-bos pirmi
ninkui p. A. Šernui, programos pra
nešėjai p. Vaičiurgytei, bilietų pla
tintojoms: p.p. A. Eismontienei, B. 
Sidaravičienei ir M. Kopcikienei, 
Lietuvių Klubo vadovybei, kad leido 
pasinaudoti patalpomis, Zigmui Ky- 
zeliui už spausdinius, sesėms ir bro
liams šauliams, už atvykimą ir prisi
dėjimą įvairiais darbais, ir visiems 
svečiams, kurie savo atvykimu pa
rėmėte mūsų kultūrinį parengimą. 
Dar kartą visiems širdingas ačiū.

Dariaus ir Girėno Šaulių Kuopos
••••♦■ j' Valdyba
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tuvių kalbą; c) Įgyvendinti sportinio 
solidarumo ir asmens auklėjimosi 
pradus, grindžiant tauriu lietuvišku 
elgesiu ir atsakomingumu prieš tau
tą; d) Suvažiavimas pilnai supranta, 
kad šie dideli užsimojimai be visos 
lietuvių visuomenės reikiamo dė
mesio ir pritarimo bus sunkiai įgy
vendinti, todėl pavedė Sąjungos 
Vadovybei apie tai paaiškinti Lie
tuvos valstybės atstovybėms, Ora- 
ganizacijų Centrams, visiems veiks
niams, spaudai, tikėdamas, jog pa
vergtos Lietuvos šventieji siekimai 
tautiniu ir sportiniu požiūriu mus 
visus apjungia Lietuvos išlaisvinimo 
ateičiai.

II
ŠALFASS-gos Visuotinio Atstovų 
Suvažiavimo Rezoliucija

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto S-gos atsto
vų ir darbuotojų suvažiavimas, įvy
kęs Toronto 1976 m. lapkričio 20-21 
d.d., nutarė rengti Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynes 1978 m. Toronte, 
tuo atžymėdamas 1938 m. įvykusios 
Tautinės Olimpijados 40 m. sukaktį 
ir valstybiniu atžvilgiu 60 m. Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymą.

Suvažiavimas prašo JAV, Kana
dos ir kitų kraštų esančias lietuvių 
organizacijas nuoširdžiai prisidėti 
prie šios garbingos ir istorinės 
šventės rengimo.

Spaudoje
UKRAINIEČIŲ KATALIKŲ 

PADĖTI SOV. SĄJUNGOJE plačiai 
aprašė katalikiškasis žurnalas “Cru
sade for a Christian Civilization”. 
Straipsnis kritiškai vertina Vatikano 
sambūvio politiką su Sov. Sąjunga 
ir jos Satelitais kaip vieną iš dviejų 
svarbiausių veiksnių, verčiančių uk
rainiečius pasiduoti komunizmui. 
Antrasis toks veiksnys esąs pats ko
munizmas. Straipsnis nurodo, kad 
Sovietų Sąjungos pavergtos tautos 
yra komunizmo Achilo kulhis. Patei
kiami ukrainiečių santykiai su K. 
Bendrija praeityje. Nurodomi įvy
kiai, privedę prie Lietuvos Brastos 
ir Užhorodo unijų pasirašymo, kai 
ukrainiečiai vėl susijungė su Roma, 
remdamiesi Šv. Juozapato išlietu 
krauju kovoje už tikėjimą. Kataliky
bės persekiojimas Ukrainoje pasie
kęs savo kulminacinį tašką rusu ko
munistų vergijoje, kai jie pradėjo 
griauti ir tebegriauna ukrainiečių su 
Roma pasirašytąją uniją. II Vatika
no santarybos sekretorius pažeidė 
pačios santarybos įstatus, kai santa-

SYDNEJAUS LIET. KLUBE

1976 metai Sydnejaus lietuvių 
šachmatų klubo veikloje buvo vieni 
iš geriausių - pravesta rekordinis 
skaičius šachmatų turnyrų. Trys 
komandos klubą atstovavo miesto 
tarptautinėse varžybose prieš ge
riausias australų šachmatų koman
das. Išgarsėjęs ’’Invitation” turny
ras sutraukė rekordinį skaičių daly
vių.

Peržengus 1977 metų slekstį pas
tebėtas pasyvumas. Į pirmąjį tur
nyrą, kuriame kovojame dėl klubo 
šachmatu čempiono titulo; įsirašė 
tik dešimt lietuvių šachmatininkų. Į 
spaudoje skelbtą raginimą jungtis į 
šachmatininkų gretas atsiliepė du: 
A. Pūkas, energingas ir pareigingas 
šachmatų mėgėjas ir "jaunuolis” Č.

4*4’a*a*afa*. WV.V.V - 9 9.9 9 9 09 9 9 A A A A A a*.

Suvažiavimas kreipiasi į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, lietuvišką 
spaudą ir radio valandėles, laukda
mas visokeriopos realios paramos.

ŠALFASS-gos padaliniai, paskiri 
sportininkai ir darbuotojai visuose 
laisvuose kraštuose, šiaip lietuviai, 
dalyvaujantieji varžybose, kviečia
mi kruopščiai ruoštis ir suvažiuoti 
Torontan.

Pavergtos Lietuvos sportininkų 
garbingi atsiekimai XXI Montrealio 
Olimpijadoj ir nuolatiniai didvyriški 
pasiaukojimai tautos gyvastingumui 
išlaikyti yra garbingiausia paskata 
Žaidynių kilniems darbams.

Suvažiavimas dėkoja visiems už 
parodytą ligšiolinį prielankumą ir 
pilnai pasitiki visų lietuvių parama, 
laiduojančia šventės pravedimą.

žaidynės
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizi

nio Auklėjimo ir Sporto sąjungos 
suvažiavimo, įvykusio 1976 m. 
lapkričio 20-21 d.d., priimtas pro- 
jektas:Pasaulio Lietuvių Sportinės 
Žaidynės Toronte, Kanadoje 1978 
m. birželio 28-30, liepos 1 d.d. Tiksli 
žaidynių vieta, laikas ir tvarka bus 
pranešta vėliau.

rybos posėdžių metu nepateikė bal
savimui 400 vyskupų pasirašytos pe
ticijos, reikalaujančios pasmerkti 
komunizmą. Vėliau, kai Rusų Orto
doksų Bendrijos galva Pimen kardi
nolo Jan Willebrands akivaizdoje 
paskelbė galą Lietuvos Brastos uni
jai tarp ukrainiečių katalikų ir Ro
mos ir gyrė “triumfališką ukrainie
čių grįžimą į Rusų Ortodoksų Bend
rijos prieglobstį”, Vatikano atstovas 
tylėjo. Ukrainiečiai prievarta buvo 
įjungti į ortodoksus. Vatikano poli
tika esą ir toliau nuosekliai vykdo 
savo komunizmui pataikavimo dar
bą. Pavyzdžiui, Vengrijoje ir Lietu
voje tik tuos augštuosius dvasiškius 
vertina bei pakelia, kurie yra komu
nizmui palankūs. Lygiai panašiu 
nuoseklumu Vatikanas atsisako 
įsteigti ukrainiečių patriarchatą, nes 
tai būtų kišimasis į Sov. Sąjungos 
vidaus reikalus. Nė vienas šių Vati
kano žingsniu nepagerina Lotynų 
bei Rytų apeigų katalikų padėties 
už geležinės uždangos. Priešingai, 
toks Vatikano elgesys esą paskati
nęs dar aršesnius persekiojimus. 
Straipsnyje daroma išvada, kad Uk- 
krainiečiu Bendrija priklauso dvi-

Liutikas įsijungė į šachmatininkų 
eiles su sąlyga, kad nebūtų siunčia
mas į kitus klubus.
- Ir šiais metais, atrodo, V. Pata
šius liks klubo šachmatu čempionu, 
šį titulą turįs nuo klubo įsisteigimo, 
t.y. nuo 1973 metų.

P. ČEREKAVIČIENĖS 
STAIGMENA

Sydnejus didžiuojasi turėdamas 
keletą "A” klasės lietuvių šachmati
ninkų, Adelaide R. Arlausku, Mel- 
bournas A. Baltučiu. Geelongo maža 
lietuvių kolonija turi turbūt vieną iš 
geriausių moterų šachmatininkių 
Australijoje - P.Čerekavičienę.Pas
kutini karta man teko žaisti su P. 
Čerekavičiene prieš keletą metų 
Adelaidėje. Pabaigus žaidimą ban
džiau patirti apie jos šachmatuose 
padarytą pažangą. P. čerekavičiene 
kuklinosi ir nedaug tepatyriau, ta
čiau Australijos šachmatų spaudoje 
beveik kasmet rasdavau jos pavardę 
turnyrų rezultatų sąrašuose. P. 
čerekavičiene, žaisdama tarp vyrų 
”A” grupėje laimėjo antrą vietą iš 26 
žaidėjų. Puikus laimėjimas! Tįkiu,

Žaidynių tikslas: prisiminti ir pa
minėti 60 metų nuo Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės atstatymo ir 
40 metų nuo pirmosios lietuvių tau
tinės olimpiados Kaune, Lietuvoje 
kiekvienam lietuviui brangias ir is
torines sukaktis; sustiprinti išeivi
jos lietuvių sportini gyvenimą; su
artinti išeivijos lietuvių sportuojantį 
jaunimą.

Dalyvauja lietuviai sportininkai iš 
visų laisvojo pasaulio karštų: sąjun
gos nariai, pavieniai ir kviestieji.

Varžomasi lengvojoje atletikoje, 
lauko tenise, stalo tenise, krepšiny- 
je, tinklinyje, plaukime, golfe, šau
dyme ir šachmatuose.

Žaidynės derinamos su tuo pat 
metu Toronte įvykstančiu Tautinių 
Dainų Švente ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimu.

Žaidynes ruošia Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos Centro Valdyba 
kooperuodama su Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

Žaidynėms pravesti Centro Val
dyba sudaro organizacinį, finansinį 
ir varžybinį komitetus Toronte. Fi
nansiniai komitetai bus sudaromi ir 
kituose'miestuose, kur randasi Są
jungos sporto klubai bei vienetai.

Žaidynių programą sudaro ir nus
tato varžybinis komitetas glaudžiai 
bendradarbiaudamas su sporto apy
gardų vadovais, sporto šakų vado
vais ir sporto klubų bei vienetų va
dovais.

Lėšas (apie $ 53.000) telkti padeda 
sporto klubai bei vienetai,, darydami 
parengimus bei rinkdami aukas; pa-, 
ramos bus prašoma iš lietuvių vi
suomenės, jų finansinių įstaigų ir 
valdžios atitinkamų institucijų.

1978 - Žaidynių metais įprastų 
sportinių varžybų bei pirmenybių 
nebus.

gubos tylos Bendrijai: iš vienos pu
sės yra komunizmo ir Rusu Orto
doksų Bendrijos įvesta priespauda 
Ukrainoje esantiems katalikams, iš 
kitos — paties Vatikano tyla apie 
persekiojamą Katalikų Bendriją Uk
rainoje ir vertimas užsienio ukrai
niečių katalikų tylėti apie jų ken
čiančių brolių padėtį. Todėl esą vi
sai natūralu, kad ukrainiečiai kata
likai priešinasi tokiai Vatikano poli
tikai. žinomas katalikų veikėjas Pil
nio Correa de Oliveira jau yra įro
dęs, kad kiekvienas katalikas turi 
pilną teisę priešintis neteisingiems 
visų plotmių Bendrijos autoriteto 
veiksmams. Tai jis grindžia apaštalo 
šv. Pauliaus pasipriešinimo apašta
lui Petrui pavyzdžiu. Pasak jo, apaš
talai ir šventiej: tokie kaip Tomas 
Akvinietis ir Robertas Bellarmino, 
aiškiai tvirtina tokio pasipriešinimo 
teisėtumą. Tėviškės Žiburiai

Neseniai išleistas sovietų disiden
tas V. Bukovskis buvo priimtas vi
ceprezidento Mondale Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone. Pasimaty
mas truko apie pusvalandį. Baigian
tis pokalbiui pribuvo ir prezidentas 
Carter, kuris įsijungė į pokalbį iŠ- 
prašus fotografus.

Bukovskis baigdamas pasimaty
mą pareiškė, kad šitas Baltųjų Rū
mų mostas turėsiąs neįkainuojamos 
reikšmės viso pasaulio disidentų 
tarpe. Taip pat V. Bukovskis matėsi 
ir su rašytoju A. Solženicinu. Ta 
proga buvo spaudos atstovams pa
reikšta, kad disidentų veikla nėra 
politinė, o pirmoj eilėj kova už žmo
gaus teises.

kad ne vien Sydnejaus, bet ir visos' 
Australijos lietuviai šachmatininkai 
linki p. čerekavičienei didesnių per
galių. Sąlygos jai nėra palankios: 
neturėdama Geelonge sau lygaus 
pajėgumo žaidėjų, jai tenka vykti į 
Melbourną, kas labai apsunkina ir 
vargina. VjL'
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS.

Vasario 20 d. B-nės V-bos organi
zuotas minėjimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis. Lietuvos tris
palvė ir būrelis tautiniais rūbais pa- 
sipuošiusių maldininkų lydėjo kun. 
J. Petrauską bažnyčion. Šventei 
pritaikintame, patrijotine tema pa
moksle, kunigas tarp kitko pabrėžė 
kad ’’...Jeigu nuoširdžiai norime at
statyti Lietuvą, tai čia dabar jau tu
rime taip gyventi, kad jaunoji karta 
įsigilintų į tuos mūsų troškimus."'

Pamaldose turėjome garbingą 
svečią Dr. P. Cranley, iš World 
Freedom League, kuris tiek buvo 
sužavėtas mūsų giedojimu, kad, 
progai pasitaikius, žadėjo tarpinin
kauti per ABC pamaldas transliuoti.

Po pamaldų 15 vai. Leedervillėje, 
minėjiman sugūžėjo beveik pilna 
salė. Svečių tarpe buvo latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovai, Darbo ir 
Emigrac. Ministeris Mr. Bill Gray- 
den, Federal. Pajlamen. Mr. J. 
Martyr, World Freedom League at
stovai Mr. P. Pearso ir Mr. P. Cran
ley.

Minėjimą atidarius, B-nės p-kė p. 
O. Liutikienė prašė svečių tarti žodį. 
Visi svečiai savo trumpose sveikini
mo kalbose, pažadėjo visokeriopai 
remti mūsų veiklą. Paskaita anglų 
kalba buvo kruopščiai paruošta ir 
skaityta mūsų poeto V. Kalinausko. 
Joje prelegentas apibūdino politines 
išdavas ir mūsų tautos tragediją, 
paskutinių trijų dešimtmečių laiko-
tarpyje.

Meninėje dalyje, tautiniais moty
vais V-bos nario J. Liutiko paruoš
toje scenoje, vyravo jaunimas: dek
lamacijos Plučaitės ir J. Stankevi
čiaus prie aptverto tvorele kryžiaus, 
darė jaudinančio įspūdžio. Malonu 
buvo stebėti ir klausyti chorelio, 
tautiniais rūbais pasipuošiusių: p.p. 
RepševiČienė, Miliauskienė, Plučai- 
tė, Pasčekaitė, Stirbinskaitė, Rep- 
ševičiutė, Dzemionaitė ir Patupytė- 
Skambus p.p. Miliauskienės ir Rep- 
sevičienės duetas. Solo pianinu gra
žiai paskambino p. Choytor-Fran- 
caitė. Pabaigai ’’Šatrija” žavėjo savo 
mikliais tautiniais šokiais. Šokiams 
ir dainoms pritarė P.V. Francas. Vi
sa programa buvo anglų ir lietuvių 
kalbomis, pasigėrėtinai pranešinėta 
Eugenijaus Stankevičiaus.

Užsibaigus programai buvo su
neštinės vaišės, kurios su svečiais 
užsitęsė iki vėlaus vakaro. B-nės 
A-kės Valdyba dėkoja visiems vie
naip ar kitaip prisidėjusiems prie 
Vasario 16 minėjimo.

BRISBANE
VASARIO 16-tos MINĖJIMAS.

Nebuvo apsieita ir šį kartą be pa
vėlavimų, nes Nepriklausomybės 
paskelbimo ’ • cj sukaktis at
švęsta čia ti jo 5-tą d. Railway 
Instituto sa eje esančioj pačiame 
miesto centre. Minėjimas pradėtas 
7-tą vai. vakaro, kuri atidarė Apyl. 
vald. pirm. K. Stankūnas. Po trum
po pirmininko žodžio įnešta mūsų 
tautinė vėliava (nešė M. Bagdonas 
asistuojant K. Butkutei ir D. Stan
kūnaitei). Prie garbės stalo pak
viesti kun. Dr. P. Bačinskas ir abi
turientai: R. Miškinis, R. Perminąs 
ir V. Platkauskaitė. Negalėjo daly
vauti Sandra Kukis ir S. Urbutytė. 
Abiturientus kun. Dr. P. Bačinskas, 
asistuojant EI. Klimienei, apdova
nojo ženkleliais bei kitomis dovanė
lėmis.

Invokaciją sukalbėjo kun. Dr. P. 
Bačinskas ir po to choras, pager
biant žuvusius už Lietuvos laisvę, 
sugiedojo Kovoj Jūs jau žuvot. Įdo
mią ir turiningą dienos tema paskai
tą skaitė VI. Kariūnas. Oficialioji 

minėjimo dalis užbaigta Tautos 
Himnu ir vėliavą išnešus pradėta 
meninė dalis.

-Pirmas scenoje pasirodė su dek
lamacija Darius Mališauskas, sekė 
mažiausiųjų "pipiriukų” trys dainos, 
vadovaujant kapelioniui, eilėraštis - 
D. Stankūnaitė, mažųjų šokis - suk, 
suk ratelį, vadovė V. Mališauskienė. 
Dvi dainas išpildo vyr. mergaitės, 
vadovaujant K. Einikytei. Eilėraštį 
deklamuoja R. Platkauskienė. Vėl 
pasirodo vyr. mergaitės su dviem 
tautiniais šokiais - Žilvytis ir Gyva- 
taras, vadovaujant V. Mališauskie
nei, akordeonu groja V. Lorencas.

R. Perminąs skaito eilėraštį ir ga
liausiai meninę dalį užbaigia vietos 
lietuvių choras, vadovaujamas K. 
Stankūno, padainuodamas tris dai
nas. Programą sklandžiai 
pranešinėjo Br. Butkus. O po to, 
grojant puikiai ’’Dakota” kapelai, 
sekė nuotaikingas pasilinksminimas 
iki vėlyvos nakties.

Koresp.

SYDNEY
VL. PUTVIO MINĖJIMAS.

LŠST Dariaus ir Girėno Šaulių 
Kuopos Valdyba, kovo 5 d., Banks- 
towne, Lietuvių Klubo patalpose, 
surengė Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo Vlado Putvinskio - Putvio 
minėjimą su paskaita ir menine da
limi. Kartu atšvęsta ir Šaulių Kuo
pos įsisteigimo metinės. Minėjimą 
atidarė šaulių kuopos valdybos pir
mininkas S. Pačėsa ir pakvietė kun. 
P. Butkų sukalbėti invokaciją. Vė-
liau, kuopos pirm. S. Pačėsa, išvar
dinęs mirusius šaulių kuopos narius 
ir paminėjęs Lietuvos Šaulių Sąjun
gos įkūrėją Vladą Putvį, žuvusius už 
Lietuvos laisvę karius, šaulius ir 
partizanus, paprašė susirinkusius 
atsistoti ir pagerbti tylos minute. Po 
to, sekė trumpa šaulių kuopos meti
nė veiklos apžvalga ir raginimas kuo 
daugiau stoti į Šaulių Sąjungą na
riais. Sekė sveikinimai, metinių 
proga, raštu: Detroito Šaulių Kuo
pos pirmininko p. V. Tamošiūno ir 
Pertho Šaulių Būrio Valdybos. Be 
to, žodžiu sveikino: Sydnejaus Sky
riaus Savanorių - Kūrėjų Valdybos 
pirmininkas p. J. Kapočius, ’’Ramo
vės” Sydnejaus Skyriaus Valdybos 
vardu p. J. Makūnas, LB Sydnejaus 
Apylinkės Valdybos vardu p. J. Zin- 
kus ir LB Newcastelio Apylinkės 
Valdybos pirmininkas p. A. Šernas. 
Išsamią ir turtingą paskaitą skaitė 
poetas p. J.A. Jūragis. p. M. Kava

Informacija
NAUJA CANBERROS LIET. 
KLUBO VALDYBA

Neseniai įvykusiame Canberros 
Liet. Klubo narių susirinkime iš
rinkta nauja Klubo vadovybė, į ku
rią įeina: inž. P. Dirkis (pirminin
kas), R. Miniotas, M. Mauragis, G. 
Kaminskas, J. Petronis, Antanaitis 
ir V. Maželienė.

RUOŠKIMĖS
1978 m. LIETUVIŲ DIENOMS

Kovo 4 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose įvyko dar ne pilnos 
sudėties Australijos Lietuvių Die
noms Rengti (ALDR) komiteto po
sėdis. Buvo aptarta ALD Sydnejuje 
apimtis ir tam reikalui užsakytos 
salės.

Numatyta Australijos Liet. Die
nas pradėti 1978 m. gruodžio 26 d. 
Dauguma parengimų bus Banks- 
town savivaldybės didžiojoje salėje, 
talpinančioje 1100 žiūrovų. Vieta 
patogi susisiekimui, auto mašinų 
pastatymui ir yra netoli Sydnejaus 
Lietuvių klubo.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Kovo 26 d.
HAVAJŲ VAKARAS 

Havajų šokėjai, havajietiški valgiai 
ir apranga

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 altų

sekm.

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

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

liauskienė puikiai deklamavo Braz
džionio eilėraštį ’’Tremtinio Maldą”. 
Šaulių ir ramovėnų daininkai, vado
vaujant p. Kramiliui, skambiai pa
dainavo kariškų dainų: Mūsų kuopa 
kai išeina, Augo kieme klevelis, Tau 
sesute, puikios gėlės, Sutems tamsi 
naktužėlė, Leiskit į Tėvynę ir Vyrai 
prie jūros į platų pasaulį. Oficialioji 
dalis baigta Tautos Himnu. Links
moje dalyje buvo gausi fantais lote
rija, kurią pravedė svečias iš New
castelio p. A. Šernas, o laimingus 
bilietus ištraukė p. Vaičiugytė.

Kovo 6 d. (sekmadienį) 11.30 vai. 
šauliai ir ramovėnai organizuotai su 
vėliavomis dalyvavo pamaldose 
Lidcombe katalikų bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedojo Dainos cho
ras, vadovaujamas p. B. Kiverio. 
Minėjimas - šventė praėjo gana ge
rai.

S.P.

ALDR komitetą sudaro dauguma 
buvusių 1972 m. komiteto narių su 
pirm. Dr. Benium Vingiliu.

Komitetas prašo visų iš arti ir toli, 
jau dabar patiekti raštu savo pagei
davimus, pasiūlymus ir sumanymus 
geresniam ir gražesniam ALD pra- 
vedimui. Visi komitete gauti raštai 
nebus skelbiami spaudoje, bet liks 
komiteto žinioje. Peržiūrėjus ir pri
ėmus dėmesin visus pasiūlymus bus 
galutinai sudaryta ir paskelbta ALD 
programa.

Visą korespondenciją siusti pir
mininko adresu: 22 Hilltop Ave., Mt. 
Pritchard, N.S.W. 2170.

ALDR E-to Inf.

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., ■ -X •

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

LABAI SVARBŲ!

Sydnejaus Liet. Sporto Klubo 
Kovo metinis susirinkimas, numa
tytas kovo 13 d., dėl nepakankamo 
dalyvių skaičiaus neįvyko ir numa
tomas naujas susirinkimas Sydne
jaus Liet. Klube kovo 27 d., sekma
dienį, 2 vai.

Šis susirinkimas yra labai svar
bus, nes bus svarstoma ir kelionė į 
pasaulio lietuvių Sporto Šventę 
Kanadoje 1978 m. viduryje.

Susirinkime visiems klubo Kovo 
nariams dalyvavimas būtinas, gi 
sportininkų tėvai ir rėmėjai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

Kovo Valdyba

ROMUVOS PREZIDIUMAS

Lietuvos Akademinės Korporaci
jos Romuvos, Melbourne konvento 
išrinktas toks prezidiumas 1977/78 
mokslo metų kadencijai: sp! Linas 
Zaikauskas, senjoras, 49 Elder St., 
Blackburn 3130, fill Stasys Stankų- 
navicius, vicesenjoras, 4 Cooinda 
Court, Mount Waverley 3159, ir fill 
Algirdas Šimkus, scriba, 55 Lancas
ter St., East Bentleigh 3165.
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