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JAV NAUJU POSŪKIU
Amerikos valst. sekretoriui Van- 

cei būnant Maskvoje prezidento 
Carterio pasiūlymai dėl strateginių 
ginklų apribojimų - SALT nepasiekė 
tikslo, kada Sovietų bosas Brežnev 
tiesiog nedraugišku stilium juos at
metė. Vanceiišwykus Sov. užs. reik, 
min. Gromyko komentavo, kad So
vietų - JAV tarpusavio santykiai 
pakriko iki žemo lygio ir kad JAV 
reikalauja iš Sovietų daugiau, negu 
sutinka iš savo pusės duoti. Tas vis
kas buvo Vašingtonui nemaloni 
staigmena ir sukėlė rūpesčio. Atro
dė, lyg Carter pridarė kažkokių 
klaidų. Iš BBC žinių ir kitų šaltinių 
tačiau netrukus paaiškėjo, kad Car
ter nėra vienišas šiame "karo lauke” 
ir už jį stoja senatoriaus Jacksono 
vadovaujama grupė, Kongreso 
dauguma. Taigi, Sovietai, kuriems 
labai rūpėjo išbandyti naujos — 
Carterio vadovybės būklę, pamatė,
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kad JAV laikysena santykiuose su 
jais nebe tokia, kokia buvo dr. Kis- 
singerio laikais. Carter netiki, kad jo 
planas atmestas dėl to, kad, jis re- 
miąs Sovietų disidentus (Sacharovą 
ir kt.), pasisako už teises, ką Brež
nev laiko kišimusi į Sovietų vidaus 
reikalus.

Vakaruose komentuojama, kad 
Vancei susitikus su Brežnevu 
ir kt. prie ilgo stalo deryboms buvo 
jaučiama įtampa ir Gromyko bandė 
ją išsklaidyti jumoristinėmis pasta
bomis. Tačiau nesutarimo ženklai 
abiejų pusių buvo aiškūs nuo pat 
pradžių ir visas susitikimas truko 
tik 55 min. .Vėliau Vance aiškino 
žurnalistams, kad Carterio akcija 
dėl žmogaus teisių nėra nukreipta 
tik prieš Sovietus, bet yra pasaulio 
masto.

Kada Vance iš Maskvos kalbėjo su 
Carteriu ir klausė, ar po jo pasiūly
mų atmetimo pasiūlyti Maskvai la
biau priimtinas sąlygas, Carteris at
sakė ”ne”.

Neilgai reikėjo laukti, kad paaiš
kėtų, jog SALTo pasitarimams du
rys nėra galutinai užtrenktos ir kad 
Gromyko ir Vance vėl tarsis tuo rei
kalu gegužės mėn. Po tų ’’sukrėti
mo” įvykių Carter vistiek pasakė, 
kad nėra reikalo jam švelninti savo 
laikysenos dėl žmogaus teisių gyni
mo, ir tuos pagrindinius principus ir 
vertybes įgimtas ir artimas Ameri
kos sąžinei, reikia ir ateity remti. 
Pasirodė ir tokių komentarų dėl So
vietų silpnųjų punktų. Sovietai turi 
sugyventi su Amerika, nes jie be jos 
negali apsieiti. Reikia technologijos 
žinių ir daugelio kitų dalykų. Mes 
patys matome Vakarų savižudybinę 
politiką pataikaujant Sovietams ir 
teikiant jiems tokių dalykų, kurie

aktu
Tarptautinėje parla

mentarų konferencijoje Canberroje 
dalyvavo didelis lietuvių draugas 
bei užtarėjas JAV kongresmanas 
Derwinski. Ir būdamas Australijoje 
jis ieškojo kontaktų su lietuviais. 
Balandžio 16 d. serbų namuose Cab- 
ramatoje jam buvo suruoštas pri
ėmimas, kurio metu susitiko su kun. 
P. Butkum ir ALB Krašto Valdybos 
vicepirmininku p. V. Patašium. 
Amerikoje, ypač Čikagoje, p. Der
winski pažįsta beveik visus lietuvius 
veikėjus, nuolat palaiko ryšį su lie
tuviais. Jis buvo vienas iš tų, kuris 
kovojo ir Amerikos kongrese pra
vedė rezoliuciją, kad Lietuva ir kiti 
Pabaltijo kraštai nebūtų Amerikos 
pripažinti de jure Sovietų Sąjungai.

***
Birželio 15 d. įvyksta Belgrade 

(Jugoslavijoje) Helsinkio aktą pasi
rašiusių kraštų atstovų konferenci
ja, kurioje bus aptarta, kaip Helsin
kio deklaraciją pasirašusieji kraštai 
laikosi sutartų punktų. Čia be abejo 
plačiausiai bus kalbama apie žmo
gaus teises ir jų respektą įvairiuose 

jįios stiprina prieš pačią Ameriką. 
Atrodo, kad dabar jau laikai tikrai 
keičiasi. Jau įžiūrime daug skirtumo 
tarp buv. prezidentų Nixono ar For
do su Kissingeriu ir Carterio su 
Vance ir Brzezinskiu nemaskuoja-
mos laikysenos.

Pasaulio komentatoriai pagavo 
Sovietų dvilypiškumą, kada Brež
nev kaltino JAV už kišimąsi į Sovie
tų reikalus žmogaus teises keliant ir 
kada prezid. Podgornyj, būdamas 
Afrikoje, kurstė Afrikos kraštus 
prieš Rodeziją ir Pietų Afriką dėl 
žmogaus teisių varžymo ir darė mi- 
litarinės pagalbos susitarimus.

Carter po Maskvos įvykių tik
riausiai tyčiomis parodė tvirtesnę 
ranką dėl sovietinių laivų žvejojimo. 
Nuo kovo 1 d. JAV paskelbė 200 
mylių zoną nuo savo krantų, drau
džiančią svetimiems laivams žvejoti. 
Šios zonos sienose maždaug apie 90 
mylių atstu JAV krantų apsaugos 
greitlaiviai užtiko du rusų laivus. 
Vienas jų pavadintas ’’Antanas 
Sniečkus” vardu. Kapitonai laukė 
įsakymo iš Vašingtono, ką su jais 
daryti. Gavo įsakymą nusivaryti į 
JAV uostą (Bostonas). Buvo nusta
tytas aiškus uždraustas veiksmas. 
Surasta uždraustų rūšių žuvies. Bu
vo viešai pasakyta ir neslėpta, kad 
laivų suėmimas įvyko paties Carte
rio įsakymu. Vienas laivas po kelių 
dienų buvo išleistas plaukti. Antras 
irgi laukė tokio leidimo, tad pirmą 
kartą tai įvykus dar parodyta ma
žiau didesnių nubaudimų.

* *
Ispanijos vadovybė leido šio kraš

to komunistams dalyvauti parla
mento rinkimuose po to, kada Vyr. 
Teismas nutarė, kad jis nėra kom- 
petingas spręsti, ar komun. partija 
yra priešinga veikiantiems įstaty
mams. Ispanijoje kilo dėl to leidimo 
platus pasipiktinimas, ypač armijo
je. Keli aukšti pareigūnai atsisakė 
savo vietų. Kilo ir demonstracijų.

/p.a./

a 1 i j o s
kraštuose. Atrodo, visu aštrumu iš
kils disidentų bei politinių kalinių 
klausimas Sov. Sąjungoje. Šiuo 
klausimu renkama medžiaga, kuri 
bus patiekta būsimoje Belgrado 
konferencijoje.
N.S.W. VALSTIJOJE ĮVESTAS 

TRIUKŠMO KONTROLĖS
ĮSTATYMAS

Neseniai N.S.W. valstijoje išleis
tas įstatymas, kuriuo draudžiama 
bet koks triukšmas nustatytomis 
valandomis. Triukšmu laikoma vis
kas, kas gali būti girdima gretima
me name. Įstatymas draudžia sa
vaitės dienomis po 8 vai. vak. iki 7 
vai. ryto, o savaitgaliais bei šventė
mis nuo 8 v.v. iki 8 vai. ryto naudoti: 
žolei piauti mašinas, motorinius 
įrankius, kaip piūklus, kompreso
rius, muzikos instrumentus bei gar
sintuvus, maudymosi baseinų pom
pas, ir pan. Čia neįsiskaito auto ma
šinos, draudžiamu laiku įvažiuojant 
ar išvažiuojant iš savo kiemo. Taip 
pat nuo 10 vai. vakaro turi būti iš
jungta kambarių vėdintuvai (air 
conditioners), o nuo vidurnakčio turi 
būti sustabdyta muzika ir garsintu
vai.

Asmenys, nesilaiką šito triukšmo 
kontrolės nuostato gali būti bau
džiami nuo 250 iki 2.500 dolerių.

Pereitą savaitę pasirodė naujas ir 
šiuo metu labai aktualus veikalas 
’’FINDING A JOB”. Šioje knygoje 
aprašyta ne tik kaip susirasti darbą, 
bet autorius savo dėmesį koncent
ruoja į problemas, kaip pasirinkti 
tinkamą darbąkuris būtų ne vien tik 
pragyvenimo šaltinis, bet ir karje
ros pagrindas, kad darbas nebūtų 
vien našta, o drauge ir gyvenimo 
džiaugsmas. Nekliudydamas tų 
žmonių, kurie pasirinkę ir ruošiasi 
profesijai, kaip gydytojas, advoka
tas, inžinierius ir pan., svarsto gali
mybes ir problemas kaip tik tų jau
nų žmonių, kurie yra su viduriniu 
(gimnazijos) arba žemesniu išsilavi
nimu ir nepasiruošę jokiai profesijai, 
žodžiu, knyga šioje srityje yra pla
čiai informuojanti ir ypač aktuali 
jaunimui ir šiam metui.

Įdomiausia, kad šios knygos auto
rius yra lietuvis Ray (Rimdaugas) 
Bagdonas, ilgus metus dirbąs kaip 
patarėjas darbo įstaigoje (Employ
ment Office). Jo knyga gaunama vi
suose knygynuose ir jos ištraukos 
buvo paskelbtos balandžio 18 - 20 
d.d. The Sydney Morning Heralde.
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Galvas 
aukštyn!

Ambicija mūsuose yra daugiau 
neigiamos prasmės žodis, ženklinąs 
pasipūtimą, išdidumą, garbės troš
kimą ir panašiai. Tokia prasme jis ir 
pas mus daugiausia suprantamas. 
Tačiau ambicija turi ir kitą, daug 
kilnesnę prasmę, kas reiškia užsi
mojimą, tikslą, nusistatymą ko nors 
didžio ar kilnaus neatlyžtamai siek
ti. Šitoji prasmė kaip tik, galbūt, ir 
yra tiesioginė, priimta beveik visose 
vakarų Europos tautose ir Ameri
koje. Kai sakome, tas ir tas yra am
bicingas, tai reiškia, kad toks žmo
gus yra tvirto chrakterio, neatšau
kiamo nusistatymo ką nors pasiekti, 
įgyvendinti.

Nei viena, nei kita prasme lietu
viai ambicingumu nepasižymi. Ne
daug yra tokių, kurie pasirodytų 
pasipūtėliais, pagyrūnais ar neštųsi 
aukščiau, negu jie siekia. Lygiai re
tai yra ir tokių atkakliai pasiryžusių, 
kurie turėtų nekasdieniškų užsimo
jimų, gilesnės ar platesnės apimties 
tikslų, kur reiktų ir valios įtempimo, 
ir kieto darbo. Negalima sakyti, kad 
dėl stokos ambicijų lietuviai nieko 
nėra atsiekę. Atsiekę yra daug, bet 
tai vargu ar galima būtų pavadinti 
asmens ambicija, būdinga lietuvio 
charakteriui: tai greičiau talentų 
prasiveržimas, bet ne koks valingas 
variklis.

Gal kaip tik dėl to ir musų lietu
vybė išeivijoje taip greitai tirpsta ir 
merdi; gal dėl to ir mūsų žmonės, 
neturį savy ambicijos bruožo, taip 
greitai pasiduoda kitų įtakai ir 
dingsta, netgi tinkamai nepabrėž- 
dami esą lietuviai.

Ambicija yra tokia pati dorybė, 
kaip ir kitos dorybės, kurias reikia 
diegti, puoselėti, auginti ir palaikyti. 
Yra daug faktorių, kurie neleido šiai 
dorybei lietuvių tautoje išbujoti. 
Vienas iš jų gal ir bus ilgų šimtmečių 
baudžiava ir tarnavimas kitiems, iš 
kitur atkilusiems ponams ar paver
gėjams.

A.A.
DR. ELENAI LIUTIKIENEI 

mirus, nepavargstantį bendruomenės kultūrininką jos vyrą Česlovą, 
dukrą Natą, sūnų Jurgį ir artimuosius skausmo valandoje giliai užjaučia

A.B Krašto Valdyba

Darbščiam Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliotekos vedėjui Česlovui 
Liutikui ir jo šeimos nariams, mirus

ELENAI LIUTIKIENEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

ALB Sydnejaus Apylinkės Kontrolės Komisijos pirmininką Česlovą 
Liutiką, jo žmonai ELENAI mirus, nuoširdžiai užjaučiame

ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1977.4.25, psl. 2

Tautinė ambicija ir būtų tasai 
akstinas, pastojus kelią kaip tik nu
tautėjimui. Juk jeigu žmogus turi 
kuo didžiuotis ar dėl ko, tai jis šito 
pngiai ir neatsižada. Ir ne tik kad ne
išsižada, bet ir už jį kovoja.

Už pačią lietuvybę, kaip matosi, 
didesnio kovingumo ir nesame pa
rodę. Tą kaip tik patvirtina mūsų 
respektas savo kalbai, kurios savo 
vaikų neišmokėme ir patys ją 
drumsčiame nuolat pasigaudami 
svetimybių, lygiai nesuinteresuoti 
lietuvio vardo akcentavimu, netgi 
daugeliu atveju nutylime savo kilmę 
ar priklausomumą. Turėdamas tau
tinės ambicijos niekas savo turimų 
vertybių neišsižadės ir kiekvienu 
atveju stengsis kaip galint stipriau 
jas išlaikyti ir už jas kovoti. Apie 
anglus galima visaip kalbėti, tačiau 
vargu ar kas žino nutautėjusį anglą. 
Galimas daiktas, kad jis ir neturėjo 
kur nutautėti, nes kur tik nuvyko, 
visur jautėsi kaip namie ir buvo tik
ras savimi. Čia, be abejo, daug lemia 
istorinės sąlygos ir aplinkybės, ta
čiau visų svarbiausia - anglas savo 
tautinį ambicingumą nešiojasi savo 
kraujuje. Tautinis ambicingumas ir 
yra toji atspara prieš nutautėjimą, jį 
galima net laikyti tiesiog imunitetu, 
kuris pas kitus perduodamas natū
raliai iš kartos į kartą, kaip kokie 
priešnuodžiai.

Gaila, lietuviai šitokio imuniteto 
neturi. Galbūt šito priešnuodžio rei
kėtų ieškoti kitu keliu, išgaluojant 
kokius skiepus ar ką panašaus. Tik 
viena aišku, mes tokios tautinės 
ambicijos neturime ir kuri, deja, ne- 
įsigyjama per vieną kartą. Gerą 
tautinio sąmoningumo ir tuo pačiu 
tautinės ambicijos skiepų dozę ga
vome Lietuvos nepriklausomybės 
laikais, bet ir tai tik vienai kartai, 
bet ji buvo tiek stipri, kad ir šian
dien tebeveikia Lietuvoje gyvenan
čius. Deja, į užsienius išvykusių toji 
nepriklausomybės laikais gautoji 
injekcija neapsaugojo. O gal dar nė
ra pervėlu ir čia pakurstyti tos tau
tinės ambicijos ugnelę? Žinoma, čia 
reikėtų didelių pastangų. Tačiau kas 
gi be pastangų pasiekiama? /vJc./

Gerbiamus Česlovą Liutiką, Natą ir Jurgį, žmonai ir motinai 
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, giliai užjaučia

Janavičių šeima

Žmonai ir motinai
A.A.

ELENAI LIUTIKIENEI
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiu jos vyrui Česlovui
Liutikui, Natai, Jurgiui ir artimiesiems

Vytautas Patašius

A.A. 
ELENAI LIUTIKIENEI 

mirus, skausme palikusią Liutikų šeimą nuoširdžiai ir bičiuliškai užjaučia 
V. ir V. Saudargai

A.A.
ELENAI LIUTIKIENEI

mirus, liūdesy palikusius vyrą Česlovą, dukrą Natą, sūnų Jurgį ir 
artimuosius nuodirdžiai užjaučiame

T. ir V. Simniškiai

MIRUSIEJI
A.A. JUOZAS DOČKUS

Balandžio 6 d. Sydnejaus Rook
wood kapinių lietuvių sekcijoje buvo 
palaidotas a.a. Juozas Dočkus. Lai
dotuvėse dalyvavo skaitlingas 
draugų ir pažįstamų būrys. Karstą 
dengė tautinė lietuvių vėliava ir di
džiulis raudonų bei baltų rožių vai
nikas. Prie karsto garbės sargyboj 
stovėjo keturi ramovėnai. Gedulin
gas pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. P. Butkus, vargonavo 
pamaldų metu p. A. Kramilius. Ka
pinėse su velioniu Juozu atsisveiki
nimo žodžius tarė kun. P. Butkus, p. 
M. Zakaras ramovėnų ir Mūsų Pas
togės vardu, p. Paplauskas - 
Wollongongo apylinkės lietuvių 
vardu ir p. B. Genys - Sydnejaus 
Lietuvių Klubo vardu. M. Gailiūnas, 
senas velionio Juozo draugas, taip 
pat joniškietis, paskaitė tris p-lės O. 
Laukaitytės eilėraščius. Visi laido
tuvių dalyviai buvo p. M. Petronio 
pakviesti šermenims į Lietuvių Klu
bą Bankstowne. Laidotuvės užbaig
tos ’’Marija, Marija” giesme ir Tau
tos Himnu.

Velionis a.a. Juozas Dočkus gimė 
1904 m. Veržiu kaime, Žagarės 
valse., Šiaulių apskr. pasiturinčio 
ūkininko šeimoje, kurioje išaugo 4 
broliai ir 3 seserys. Vyriausias brolis 
Petras būdamas kapitonas žuvo ko
vose prieš bolševikus Panevėžio - 
Joniškėlio rajone. Pats velionis Juo
zas vidurinį mokslą baigė Raseinių 
gimnazijoje ir gyvulininkystės mo
kyklą Gruzdžiuose. Ilgą laiką atsa
kingas pareigas turėjo Panevėžio 
Maisto fabrike, o vėliau vadovavo 
Biržų Maisto skerdyklai.

A.a. Juozas buvo gilus patriotas ir 
aviacijos mylėtojas. Atostogauda
mas lankė Nidos sklandymo mokyk
lą, kur įsigijo B piloto laipsnį. Buvo 
Vienas iš steigėjų Panevėžio Aero 
Klubo.

Traukiantis iš Lietuvos daugelis 
iš mūsų stengėmės pasiimti kuo 
daugiau maisto ir aprangos, gi a.a. 
Juozas išsivežė tik maišelį Lietuvos 
žemės ir ją išlaikė iki mirties, kuria 
ir buvo užberti jo palaikai.

Atvykęs į Australiją pateko į 
Tasmaniją, o vėliau persikėlė į Port

A.a. Juozas Dočkus

Kembla, kur iki pensijos dirbo gele
žies fabrike. Buvo viengungis, šei
mos nesukūręs. Skaudžiai pergy
vendamas tremtinio likimą jis pa
guodos susirasdavo darbe. Buvo 
taupus, bet reikalui esant ir dosnus. 
Jis nuoširdžiai rėmė lietuvišką 
veiklą, organizacijas ir spaudą. 
Ypatingai teikė paramos besiku
riančiam Sydnejuje Lietuvių Klu
bui, kuriam jis priklausė ir savo na
rio mokestį apmokėjo avansu iki 
2000-jų metų. Kritiškais momentais 
Klubui padėjo ir stambiomis pasko
lomis. Neužmiršo lietuviškų reikalų 
ir mirdamas, savo testamente pas
kirdamas atitinkamų sumų lietuvių 
organizacijoms bei spaudai.

Sirguliuoti pradėjo prieš keletą 
metų ir mirė balandžio 2 d. privati
nėje ligoninėje Thirroul.

Ilsėkis ramybėje, mielas Juozai.

A.

Balandžio 18 d. Sydnejuje vėžio 
ligos iškankinta mirė p. Elena Liuti
kienė, liūdesy palikus vyrą Česlovą 
Liutiką, dukrą Natą ir sūnų Jurgį. 
Palaidota balandžio 20 d. Rookwood 
kapinių lietuvių sekcijoje.
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LIETUVA
FEDERALINIAME PARLAMENTE

Gražu tėvynėje, gražu ir Australijoje...
Tasmanijos eukaliptai prie Dobson ežero

Iš "Australijas Latvietis” Nuotrauka L Dimita

Skaitydavome, kad mūsų tautinių 
švenčių progomis JAV kongrese 
nuolat būdavo atskirų kongresmanų 
ar senatorių pasakomos kalbos, lie
čiančios Lietuvą ar lietuvių reikalus. 
Pasirodo, tą galima pasiekti ir Aus
tralijoje.

Štai kovo 22 d. Australijos fede- 
raliniame parlamente Vakarų Aus
tralijos (Swan) fed. parlamento na
rys Mr. J. Martyr pasakė lietuvius

About a month ago I 
was privileged to be present when the 
Lithuanian immigrants of Western Australia, 
now Australian citizens, observed their national 
day on Sunday, 20 February. This day commem
orates their independence which was achieved 
on 16 February 1918 when Lithuanian freedom 
fighters, after the First World War, declared 
their independence. The independence was 
recognised by all nations including Bolshevik 
Russia. Of course, Russia was then too weak to 
do anything else. It knew very well that 
Lithuania had been a free and independent 
nation for many centuries; in fact, as far back as 
the Roman Empire. Almost every historian 
knows that the Lithuanian peace, called in Latin 
the Pax Lithana, ruled central Europe for 300 
years, starting in 1200. Even the princes of 
Moscow paid tributes to the Lithuanian states 
and the Ukraine at that stage was an integral 
pan of Lithuania.,

The Lithuanians were a peace loving people. 
For that reason, as always, they became 
disunited in the sixteenth century. Internal 
jealousies among the Lithuanian and Polish 
princes caused the neglect of defence and foreign 
policies. Eventually there was a partition by 
Prussia, Austria and Russia which unfortunately 
left Lithuania under Russian domination. 
Poland, separated from Lithuania, was under 
Prussian and Austrian domination and was 
treated rather better than the Lithuanians were 
under Russia. It was a capital offence to speak 
the native language and people were imprisoned 
and even deported for doing so.

The independence of Lithuania lasted only 22 
years until 1941 when Hitler and Stalin agreed to 
partition Poland and Lithuania. Utter they 
fqughteach other in the middle of Lithuania, 
reducing it to cinders. England and France had 
solemnly pledged that Poland and the Baltic 
states would be free after the Second World 
War—SO much for political promises. We all

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
gyveną lietuviai beveik universaliai 
naudoją šį vardą (’’juodžiai”), kada, 
kalbama apie Amerikos negrus, o 
šiais laikais, ypač Čikagoje, kalbų 
apie negrus yra labai daug. Vartoti 
žodį ’’negras” vengiama, nes pana
šumas į amerikonišką ’’negro” yra 
perdidelis ir lengvai pačių juodžių 
suprantamas.

Tik ilgiau pabuvojus JAV, įmano
ma suprasti juodžių įtaką krašto so
cialiniam gyvenimui ir pajusti tos 
įtakos paveiktą baltųjų gyventojų 
savijautą. Gyvendami Australijoje 
mes negalime įsivaizduoti, kokios 
problemos, sąryšyje su juodžiais, iš
kilusios kai kuriuose Amerikos 
miestuose, įskaitant ir Čikagą - lais
vojo pasaulio lietuvių sostinę.

Į Ameriką negrus pradėjo iš Afri
kos vežti prieš keletą šimtmečių 
kaip vergus dirbti žemės ūkyje. Da
linai dėl vergijos klausimo ir buvo 
kilęs Amerikoje civilinis karas. Vė
liau, nors vergija ir buvo jau prieš 
daugelį metų panaikinta, negrai vis 
dėl to daugiau laikėsi pietuose, ir tik 
šio šimtmečio pirmoj pusėj pradėjo 
masiniai keltis į šiaurinius didmies
čius. Juos į miestus traukė pramo
nės darbo jėgos pareikalavimas, 
valdiškos biurokratijos plėtimasis ir 
federaliniai, valstijų bei miestų sa
vivaldybių labai pagerinti socialiniai 
aptarnavimai. Dabar atsirado progų 
miestuose gauti pigių namų arba 
butų, aukštų bedarbio pašalpų, bei 
įvairių pensijų, tai progą ir išnaudo
jo. Negrai veržėsi kaip tik pirmiau
sia į tuos miestus, kur socialiniai ap
tarnavimai buvo patraukliausi, todėl

liečiančią labai palankią kalbą, kurią 
čia skelbiame ištisai Pa
minėtina, kad minėtasis parlamento 
narys Mr. J. Martyr buvo pakvies
tas ir dalyvavo Vak. Australijos lie
tuvių surengtame Vasario 16-sios 
minėjime, iš kur jis išsinešė labai 
gerą įspūdį ir to paskatintas jis fe- 
deraliniame parlamente pasakė šią 
kalbą (cituojame originale):

I
know now what the situation is in eastern 
Europe. Lithuania, owing to weakness in leader
ship in the west at that time has, of course, been 
incorporated into the Russian empire. At the mo
ment thert . exists quite inhuman persecution of 
the Lithuanian people. It seems that the free 
world, of which we are part, knows little and 
cares even less. That is one of the reasons why 
the Lithuanians in exile try to be united and iry 
to keep their spirit of freedom alive throughout 
free nations. There are more than a millian 
Lithuanians in the United States of America. 
They have a reasonable diet of freedom. They 
have their own daily Press and they are perhaps 
the best politically informed people in the world.

In Australia Lithuanians say to each other, 
and they say it to all other Australians, that 
Lithuanians do not sleep but they watch every 
political development because, having already 
suffered the dreadful deprivation of their own 
country, they do not want it to happen here. 
■They say to each other on their national day that 
those who do not love their country—they ta': in 
this case about Australia—have lost their human 
dignity. They try as hard as they can, wherever 
they are in the world, to draw attention to the 
plight of their enslaved brethren who are still 
under Russian domination. They make represen
tations to every member of Federal Parliament. 
Some respond positively and some do not. I sup
pose representatives of all the conquered coun
tries have their problems and all of them from 
time to time approach us and draw attention to 
the plight of the people still in those countries. 
On this occasion I wanted to say something 
about the Lithuanians because sometimes their 
particular problems become completely sub
merged in the problems of other people whc are 
under. Russian domination. It is my pleasure to 
have commemorated their national day with 
them. I hope to do it very often with them in the 
future and to draw the House’s attention to the 
problems of all of the people who now exist in 
slavery behind the Iron Curtain.

ne visuose miestuose atsirado pana
šios juodžių proporcijos.

Šiuo metu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse negrų priskaičiuojama 
11% visų gyventojų, t.y. maždaug 
24 milijonai, tačiau kai kuriuose 
miestuose jie sudaro daug didesnį 
nuošimtį. Dažnai skelbiama, kad 
Amerikos sostinė Washington D.C.

Algimantas Milvydas

JUODŽIAI
yra beveik visiškai juoda. Daug juo
džių joje gyvena, bet patiekti skai
čiai nėra tikslūs. Washington D.C. 
1970 m. pagal gyventojų surašymą 
iš 756.510 gyventojų turėjo 537.712 
arba 71.1% negrų. Tačiau nėra čia 
įskaityti priemiesčiai, kuriuose neg
rų gyventojų proporcija maža. Iš vi
so Washington D.C. su priemiesčiais 
(Metropolitan Washington) tais 
metais turėjo 2.861.123 gyventojus, 
taigi paėmus visą didmiestį, kaip 
mes Australijoje esame įpratę, neg
rų proporcija nukristų galbūt iki ko
kių 30%. Panšiai Čikagos mieste 
1970 m. buvo 32.7% negrų, bet 
įskaitant priemiesčius nuošimtis su
mažėtų žemiau 25%. Vis dėl to aiš
kiai matosi, kad šiauriniuose did
miesčiuose gyvena daug didesnė 
proporcija negrų, negu bendrai paė
mus visoje valstybėje.

***
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Man teko geriausiai pažinti negrų 
padėtį Čikagoje, kur gyvenau ir dir-

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

bau beveik metus laiko. Kaip jau 
anksčiau minėta, Čikagos savival
dybės ribose (City of Chicago) juo
džiai sudaro maždaug trečdalį visų 
gyventojų. Ši proporcija dar vis au
ga, nes migracija iš pietinių valstijų 
dar nesibaigia, nes juodžių prieaug
lis yra aukštesnis, negu baltųjų 
amerikojų, ir nes baltieji kraustosi 

iš Čikagos miesto į priemiesčius.Pats 
komercinis miesto centras - down
town yra beveik visas apsuptas juo
džių apgyventais rajonais. Šie rajo
nai yra miesto seniausieji ir buvo 
tankiai apstatyti dviejų ar trijų 
aukštų gyvenamais namais. Dabar 
tankumas gerokai sumažėjęs, nes 
namai dažnai yra išretinti nugriovi
mais arba stovi išdegę, lentom ap
kaltais langais bei durimis. Truputį 
toliau nuo centro naujesniuose rajo
nuose, kur namai talpina po vieną 
šeimą, vaizdas nėra toks blogas, nes 
dažniausiai šie rajonai yra labai ne
seniai perėję į juodžių rankas.

Atrodo, kad juodžiai gyvenime 
mato visai kitokias vertybes, negu 
baltieji. Jiems svarbu gražiai apsi
rengti (be abejo, juodžiai geriausiai 
rengiasi iš visų Amerikos gyven
tojų), turėti kuo didesnį ir kuo la
biau išpuoštą automobilį (jei ne juo
džiai, ’’Cadillac” subankrutuotų), 
klausytis muzikos ir prie jos šokti.

Pastogė virš galvos nelabai rūpi. Tai 
ir yra viena priežastis, kodėl jų ra
jonuose matosi tiek apleistų, ap
griuvusių, sudegintų ir pagaliau vi
sai nugriautų namų. Juodžių tarpe 
kriminalinių nusikaltimų, pvz., 
žmogžudysčių, vagysčių bei vanda
lizmo yra daugiau, negu baltųjų gy
ventojų tarpe. Jie taip pat vartoja 
daugiau alkoholio ir narkotikų. Dėl
šių priežasčių padoresni juodžiai pa
tys negali gyventi žiauriuose savųjų 
rajonuose ir tokie stengiasi įsikurti 
kitur.

*♦*
Baltieji kiek galint vengia juodžių 

rajonų - juodymų. Retas automobiliu 
pravažiuoja pro juodą kvartalą - ge
riau aplenkti visą kvartalą, nors ir 
reikėtų važiuoti daug mylių iš kelio. 
O jei tai neįmanoma padaryti, jis 
užsidarys langus, užrakins duris ir 
sukalbės maldelę, kad mašina nesu
gestų ar padanga nenusileistų, kol 
pravažiuos juodymą.

Čikagos miesto centras yra dide
lis. Tūkstačiai įstaigų bei krautuvių 
tarnautojų kasdien į jį įvažiuoja. Bet 
elektriniais traukiniais baltieji va
žiuoja tiktai maždaug tarp šeštos ir 
devintos valandos ryto ir tarp ket
virtos ir septintos valandos vakaro - 
visom kitom valandom traukiniai 
atitenka vien juodžiams. Tiktai kada 
baltieji sudaro nemažą keleivių dalį, 
jie jaučiasi palyginus saugiai. Krau
tuvės atidaros ilgas valandas, bet 
retas baltasis važiuos į miesto cent
rą apsipirkti tuo laiku, kada veikia 
įstaigos. Beveik visas baltųjų apsi
pirkimas todėl vyksta moderniš
kuose apsipirkimo centruose (shop
ping walls arba plazas). Tas pats yra 
ir su kinų teatrais: miesto centre ki
nai veikia tiktai juodžiams, o baltieji 
lanko teatrus tik savo rajonuose.

Ilgą laiką negrai buvo laikomi 
antros eilės piliečiais. Sąžinės grau
žimai ir liberalizmo idėjų išpopulia
rėjimas privertė Amerikos valdžias 
ir teismas įvesti visą eilę įstatymų,
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Juodžiai
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panaikinančių diskriminacijas. Ta
čiau to pasekmėje kai kuriais atžvil
giais juodžiams buvo suteikta net 
perdaug laisvės, lygumo bei pašal
pos ir buvo prieita prie to, kad bal
tieji pradėjo nukentėti dėl juo
džiams suteiktų lengvatų. Štai kele
tas pavydžių.

Darbų srity įstatymai nurodo 
darbdaviams, kokia firmos darbi
ninkų dalis turi būti sudaryta iš 
"mažumų”, t.y. juodžių. Todėl atsi
tinka, kad reikia būtinai samdyti 
juodą žmogų, nors ir būtų daug tin
kamesnis, su geresnėm atestacijom 
bei patyrimu baltasis, norįs tą vietą 
užimti. Dėl to nukenčia ir firma, ir 
baltasis, negavęs darbo. Taip pat 
būna, kad juodasis žinodamas, jog 
įstatymas reikalauja, kad nustatyta 
darbininkų dalis turi būti iš juodžių, 
jis nedirbs taip sąžiningai, kaip kad 
baltasis, nes bus daug mažesnė rizi
ka būti atleistam. Paskutiniu metu 
teismuose buvo baltųjų keliamos to
kios bylos, kaltinančios šitokius 
įstatymus, diskriminuojančius bal
tus darbininkus.

Kitas pavyzdys liečia namų pirki
mą. Kaip jau minėta, juodžių kvar
talai būna apgriauti, nešvarūs, ap
leisti, vietos, kur siaučia kriminaliz- 
mas, narkotika ir kt. Baltųjų rajonai 
beveik be išimties yra daug pado
resni. Juodžių kvartalai visą laiką 
plečiasi,užimdami baltųjų namus - tai 
atsitinka, kad visuomet turi būti 
baltas rajonas juodo rajono pasieny. 
Juodžiams neuždrausi, kad jie neitų 
į baltųjų rajoną ar pro jį, tai kyla 
vagystės, plėšikavimai, vandaliz
mas. Bizniai likviduojasi, namų kai
nos pradeda kristi, žmonės stengiasi 
parduoti namus, kol nuostolis dar 
nąerdidelis, bet niekad nematysi 

"For sale” iškabos ar varžytinių 
paskelbimo, nes tik visai privačiai 
parduodant galima prilaikyti juo
džių antplūdį į baltą kvartalą. Paga
liau joks baltasis už bet kokią kainą 
nebeperka tokiame rajone namų - 
belieka parduoti tik juodžiams. Kai 
koks nors savininkas nebeiškentęs- 
pirmas parduoda juodžiui namą, tai 
tarsi užtvanka prakiursta: juodžiai 
tada veržiasi į kvartalą, pasinaudo
dami federalinės valdžios Federal 
Housing Administration (F.H.A.) 
suteiktom lengvatom. Nors namo 
kaina bus jau nukritusi nuo gal

LIETUVIAI - UKRAINIEČIAI 
6V? : 3V2

Aną savaitę Sydnejaus Lietuvių 
Klube ukrainiečiai šachmatininkai 
sužaidė metines šachmatų varžybas 
su Liet. Klubo šachmatininkais. 
Lietuviai pasirodė daug pajėgesni, 
ypač pirmosiose lentose ir nugalėjo 
ukrainiečius 6 Va : 3 Va santykiu.

Su ukrainiečiais užmegstas san
tykiavimas prieš dvejus metus ir 
numatoma bendrauti ir ateity. Po 
žaidynių svečiams buvo suruošti už
kandžiai ir draugiškoje nuotaikoje 
pabendrauta.

Balandžio 26 d. (antradienį) Syd
nejaus lietuviai šachmatininkai pak
viesti į St. Georges šachmatų klubą 
draugiškoms varžyboms. Numato
ma 15 lentų. Žaidimai prasidės 8 vai. 
vak. Visiems šachmatininkams da
lyvavimas būtinas. Komandą sudaro 
klubo sekretorius. V.A. 
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$ 50.000 iki $.20.000, retas juodis 
įstengtų sumokėti tokią sumą. Čia 
prisideda F.H.A., kuri reikalauja, 
kad juodis įmokėtų gal kokius $ 200. 
Joks bankas neduos paskolos su to
kiu įmokėjimu, o dar ypač juodžiui, 
kuriuo jis nepasitikėtų, kad gautą 
skolą išmokės. Parduodant namą 
per F.H.A. (nes nėra kitos išeities) 
savininkas iš namo pardavimo kai
nos turi atimti sumą, kad pilnas juo
džio paskolai įmokėjimas bankui 
būtų pristatytas. Šiame pavyzdy, jei 
dėl $ 20.000 paskolos įmokėjimas 
būtų 10%, t.y. $ 2000, savininkas 
turėtų pridėti $ 1800 prie juodžio $ 
200, jis pats už namą gautų tik 
$ 18.200. Juodžiui, netgi turint pilną 
įmokėjimą, bankas dažniausiai vis 
tiek neduotų paskolos, nes nepasiti
kėtų, kad tą paskolą atgaus, todėl 
juodžiams paskolos bankams yra 
pilnai F.H.A. garantuotos.

Dažnai atsitinka, kad juodis, nu
sipirkęs namą su $ 200 įmokėjimu, 
paskolos "neįstengs” atmokėti. Tada 
keliama byla jį iškraustyti bet 
teisminės bylos užvesti trunka gana 
ilgai, tai juodis būtųiškraustytas gal 
tik po pusmečio ar ilgiau. Per tą lai
ką namą galima gerokai apgriauti ir 
nugyventi. F.H.A. tada, bankui at
mokėjus skolą, perimtų namą ir ati
duotų savivaldybei, kuri arba jį nu
griautų, arba užkaltų, žiūrint, ko
kiame stovy toks namas yra juodžio 
paliktas. Jei nenugriautų, tai po 
kiek laiko tokį namą iš varžytinių 
parduotų už kokius $ 1000.

Tokiu būdu tūkstančiai baltųjų 
miesto gyventojų yra žiauriai eko
nomiškai nukentėję. Gavus vos 
trečdalį tikros namo vertės tokiam 
žmogui nusipirkti panašų namą kitoj 
vietoj yra labai sunku, o ką daryti 
pensininkams? Kad tas pats vėl ne
pasikartotų, atsirado tendencija 
naujai kurtis kuo toliau nuo juodžių. 
Tad ir priemiesčiai labai plečiasi. 
Valdžiai brangiai kainuoja atmokėti 
jos garantuotą paskolą, mieste daž
nai be reikalo nugriaunami namai, 
savivaldybė nustoja mokesčių paja
mų. Iš tų namų, kurie buvo juodžių 
apgyvendinti 1960 metais, 50% da
bar yra jau nugriauti arba stovi tuš
ti.

♦♦♦

Daug girdisi ir rašoma apie Jung
tinių Amerikos Valstybių didmies
čių ekonominę krizę. New York vos 
nesubankrutavo ir tik didžiulių pas
kolų dėka tebeišsilaiko. Čikagoje ir
gi blogai. Pernai valdiškose mokyk
lose mokslo metai buvo keliom sa
vaitėm sutrumpinti ir vaikai bei 
mokytojai paleisti atostogų (moky
tojai atostogų metu neatlyginami), 
nes švietimo ižde pritrūko pinigų. 
Miesto administracijos išlaidos irgi 
visokiais būdais buvo mažinamos, 
kad tik nesubankrutavus. Juodžiai 
tiesioginiai ar netiesioginiai yra pri
sidėję prie kai kurių didmiesčių 
parklupdymo. Įvairūs socialiniai ap
tarnavimai, kuriais šelpiama labai 
daug juodžių, suryja didžiules, vis 
augančias sumas. Pagausėjimas 
juodžių darbininkų įmonėse jų pro
duktyvumą mažina. Pajamos iš že
mės, uždarbio ir kitų mokesčių 
krenta su baltųjų išsikraustymu į 
priemiesčius. Transporto problemos 
auga, kai gyventojų tankumas 
krenta ir vis didesnė dalis kasdieni
nių keleivių turi iš toliau važiuoti. 
Čikaga taip susirūpinusi baltųjų 
mažėjimu, kad net įvedusi potvar
kius, reikalaujančius^ kad visi mies
to darbininkai, t.y. policininkai, mo
kytojai, ugniagesiai ir t.t. turi gy
venti miesto ribose, o ne priemies
čiuose.

Susumavus, Amerikos negrų 
problema yra ne tiek rasinė, kiek 
socio - ekonominė.

***

Nuo gegužės 12 dienos pakeliamos 

PENSIJOS
NORMALIOS STANDARTINĖS PENSUOS IR PAŠALPOS 
PAKELIAMOS $ 3.60 IKI $47.10 savaitei

JUNGTINĖ VEDUSIŲJŲ NORMA PAKELIAMA $ 6.00 IKI
$ 78.50 SAVAITEI

Šie pakėlimai liečia šias pensijas bei pašalpas: se
natvės pensija, našlės pensija, vaikus išlaikančios ■ 
motinos pašalpa, bedarbio pašalpa asmenims virš 18 
metų, ligonio pašalpa ir invalido pensija.

Šie pakėlimai yra federalinės vyriausybės 
sprendimo išdava siekiant pensijas ir pašalpas su
derintai išlyginti su kylančiais pragyvenimo kaštais 
pagal vartotojų kainų indeksą.

Naujasis pajamų matas, nustatąs pensijos pripa
žinimą, įsigaliojo nuo 1976 m. lapkričio mėnesio. 
Nuo tada kai kurie asmenys gaudavo pensijų išmo- 

' kas peržengdami savo normas. Tačiau vyriausybės 
nuosprendžiu niekam nebus sumažinta turima pen
sija pagal galiojantį naująjį pajamų matą. Žinoma, 
pensininkai tokiu atveju negaus jokio pensijos pa
kėlimo, iki nebus tas jiems pripažinta pagal pajamų 
matą. Dėl to kai kurie asmenys negaus nuo gegužės 
12 pensijos pakėlimo arba gaus tik atitinkamą dalį. 
Tokie pensininkai apie tai bus individualiai painfor
muoti.

Visi pensininkai, sulaukę 70 ar daugiau metų am
žiaus arba kurie yra nepataisomai akli, gaus pilną 
pensijos pakėlimą.

Jeigu jums kyla neaiškumų apie tokias pensijas, 
kreipkitės į bet kurią Socialinio Aprūpinimo De
partment© įstaigą: jų adresai ir telefono numeriai 
paskelbti telefonų knygos pradžioje pagal titulą 
"Commom wealth Departments”.

Daugeliui žmonių, kurie silpnai arba visai nekalba 
angliškai, gali padėti Department© telefoninė ver- 
tėjavimo tarnyba. Vertėjų tarnybos telefonai: Syd
ney 221 1111, Melbourne 662 3000, Brisbane 
225 2233, Adelaide 50 3650, Perth 22 3366.

Commonwealth Department 
of

Social Security

Čikagoje gausiausiai lietuvių ap
gyventas rajonas yra Marquette 
Park, pavadintas parko, tą rajoną 
supančio, vardu. Sakoma, kad Mar
quette Parke gyvena apie 30.000 
lietuvių. Praeitos vasaros metu juo
džiai, kuriuos tarp kita ko labai 
traukia gražusis parkas (Marquette 
Park yra vienintelis didesnis parkas 
visame Čikagos mieste dar baltųjų 
rankose), jau visai priartėjo prie lie
tuvių. Ateities negali pranašauti: 
gal kaip nors užsispyrę lietuviai ir 
išsilaikys, bet atsižvelgiant į vyks
tantį juodžių plėtimąsi, optimizmo 
nedaug.

Visos Amerikos plotmėj taip pat 
sunku įsivaizduoti, kad padėtis su 
negrais kada pagerės. Optimistai 
mano, kad su aukštesniu išsimoksli
nimu ateinančios juodžių kartos pa
čios pasikeis. Tačiau darbartiniai 
negrynai nesudaro aplinkos, kurioje 

sukultūrėjimas galėtų vystytis. Mo
kyklose jaunimas praleidžia tik ne
didelę dienos dalį ir dažniausiai tik 
savo rasės tarpe, o visą laiką prabū
na žiauraus negryno įtakoj. Iš kitos 
pusės, kai prisimename prieš de
šimtmetį įvykusias didžiules riau
šes, kada didmiesčiai degė ir buvo 
prieita beveik prie civilinio karo, 
galima teigti, kad padėtis gėrėja.

Nors JAV gerbūvis yra juodžių 
stipriai paveikiamas, tas kraštas .vis 
vien tebėra galingas milžinas. 
Įdomu, koks jis būtų be juodžių ne
gatyvios įtakos?

Australijoje norima įvesti kainų ir 
atlyginimų užšaldymą bent trims 
mėnesiams. Šitą pasiūlymą vienbal
siai priėmė valstijų premjerų konfe
rencijoje, tačiau darbo unijos tam 
priešinasi.
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buvo rašyta, kad pernai Vil- 
operos solistas Ričardas Dau- 
išvykęs su Lietuvos ansamb-

ve, susimylėk! - iš kur ir kaip 
s atsimintai visas praėjusias 
as, kai jųjų skaičius jau veik 
a rožančiaus poterėlius? Vie- 

artėjant šiai didžiąjai pavasario 
įsikėlimo šventei, taip sau ra- 
į vakarą palengva nuleidi dau- 
amžiumi nei darbu vargtelėjusį 
į minkštasuolį,© akis primerki 

ek, kad į jas įsiliptų pusiau bu- 
snaudulys, tai jau veik iš ne- 

namų tolių atbangavę prisimi- 
i nukelia į amžiumi nublanku- 
ienas...
tuva... Ylakiai... Tirpsta po 
is pusnys...o, rodosi, ar taip 

niai, eidamas pro Vitkaus sodą, 
ksninės tvoros galų nematyda- 
Ak, tai privarydavo sniego - 
elio tasai šiaurarytis, nuo Ged- 
durpyno per klebono beržyną 
damas!.. Bet, va, matai, pava- 
ir Velykos! Anot mano šposi- 
tėvo: - ’’Baigiasi gavėnia, bai- 

ir veršiena”. O, ir ką, tu, pasa- 
anadien klebonijos darželiuose 

ąsias sniegenas išvydau ir gel- 
lelijos jau pilnažiedės... Taip, 

būti pavasaris ir arti Velykų, 
didžioji bačka, renkanti nuo 
čios stogo tirpstančio sniego 

enėlį, kuris Didįjį šeštadienį 
ašventintas į visus metus nuo 
pikto saugojantį skydą, jau 

e sklidinai pilna...
nežinai - mąstai tik, snaudi, 

i jau, ar...sapnuoti? Spalvotos 
izijos ekrane mirga visos pa- 

spalvos, šokinėja pajacai ir

VELYKOS ANT MINKŠTASUOLIO
Ra šo Kukutis

girdisi: ’’Where do you get it!?” Na! - 
ir kaip tai? Koks čia klausimas - 
’’Kur tu gausi?” Tai ar daug, čia, 
reikia! Gi nusmaukei keletos cibulių 
rūbą,metei į puodą, ir jau Velykiniai 
kiaušiniai rudi it kažin ką. Paskui tik 
skutinėk juos ir braižyk kaip įmany
damas. O čia, kaip žinai tik tu vie
nas, mokyklinėje dėžutėje po kny
gomis guli dar du ar trys (o gal net 
visi keturi!) spalvoti pieštukai, ku
riuos Kalėdoms teta net iš paties 
Kauno atsiuntė! Taigi! Taip tad ir 
sėdi trejetą dienų į bitelę susirietęs, 
lelijas, rūteles ir netgi sviete dar 
nematytas gėles ant margučių be
raitydamas. Smilksta strėnos, bet 
aiškiai žinai, kad tau išsitraukus Ve
lykinį margutį iš kišeniaus, draugai 
tiesiog leips iš pavydo!.. Tik... su ta 
mama vis bėda! Tai pasaugok, tai 
pamaišyk, tą ar aną atnešk. Ak, sa
kau! Neturėk tu man tiek suprati
mo, kad aš gyvenime rimčiausiu 
darbu užsiėmęs! Vienok ir čia - sa
votiška kompensacija. Tai kokios 
saldžios tešlos palaižai, tai cinamono 
žievelę užu lūpos užkiši, sausainis ar 
du (aguonomis pabarstyti!) taip pa
sakius. . .ėėė. ..’’pranyksta”.

Saldžių prisiminimų padirgintoje 
burnoje nejučiomis pritvinksta sei
lių ir šios, it pavasarį išsiliejęs Spi
gino upelis, sriovele nusidriekia per 
barzdą. Ak, kad tave kvarbelė! Pa-

Slenkstį peržengus...
Sausio 29 d. melburnietė Birutė 

Prašmutaitė peržengė savo gyveni
mo slenkstį, kuris šiame krašte daž
niausiai atžymimas įteikiant raktą. 
Raktas tai simbolis į prasmingą, kū
rybingą, laimingą ir gražų gyveni
mą, kurio linki tėvai, artimieji ir 
draugai.

Ta proga Birutės tėveliai Morta ir 
Karolis Prašmutai savo namuose 
suruošė gražias vaišes, kuriose vy
ravo lietuviškasis Melbourne jauni
mas, Birutės studijų kolegos ir kiti 
draugai.

ndžio 16 d. prie Sydney Town 
vyko masinis etninių grupių 
kimas, reikalaujant, kad 
. mokyklose būtų įvestos et- 
grupių kalbos. Susirinkime 
vo virš 2000 įvairių tautybių

ų. Iš vyriausybės ir politikų 
pasakė fed. opozicijos lyderis 
. Whitlam, N.S.W. švietimo 
eris Mr. Bedford ir valstijos 
ijos vadas Mr. Willis, Mr 
y-
inį susirinkimą iššaukė kaip 
tas, kad N.S.W. vyriausybė
niai prižadėjusi atsižvelgti į 
s ir pagelbėti mokant atei

ti gimtosios kalbos, tačiau rei- 
užsidelsė. Iki šiolei N.S.W. 
lose ir brandos atestatuose 
žskaitomos šios kalbos: pran-

vokiečių, kiniečių, hebrajų, in-
- malajiečių, italų, japonų, 
ispanų.
e susirinkime N.S.W. švieti- 

inisteris prižadėjo kaip dėsto-
us dalykus dar įvesti čekų, 

, latvių, lietuvių, lenkų, ser- 
roatų, makedoniečių ir ukrai- 
kalbas. Susirinkime buvo rei- 
ama, kad būtų valstijos lėšo- 
miamos privačios etninių gru- 
kyklos bei steigiamos specia

lu institucijos.
*»♦

liu gastrolių į Prancūziją, ten pasi
prašė azylio teisės ir negrįžo į tary
binę Lietuvą. Greičiausiai sąryšyje 
su tuo nukentėjo jo brolis, plačiai 
pagarsėjęs Vilniaus operos solistas 
Vaclovas Daunoras: jis buvo atleis
tas iš Vilniaus operos ir perkeltas į 
Kauno muzikinį teatrą, bet ir iš čia 
jau atleistas ir dabar pragyvena 
duodamas dainavimo pamokas. Čia, 
kaip teigia pats pabėgėlis Ričardas 
Daunoras, prisidėjo ir asmeninės 
intrigos: tapęs Vilniaus operos di
rektorium solistas Virgilijus Norei
ka abu brolius Daunorus atleido iš 
Vilniaus operos ir paskyrė į Kauno 
operetę.

Pasitraukęs į Vakarus Ričardas 
Daunoras pasirašė sutartį dainuoti 
Briuselio operoje (Belgijoje).

***
Australijos lietuviams pažįstama 

Vilniaus operos solistė Nijolė Am
brazaitytė, 1975 m. buvojusi Aus
tralijoje, Lietuvoje yra paaukštinta: 
jai suteiktas Sovietų Sąjungos liau
dies artistės garbės vardas.

*♦*
Pagal 1961 m. Australijos gyven

tojų surašymo duomenis Australi
joje gyveno 24.700 latvių, kurie su
sispietę daugiausia didžiuosiuose 
miestuose. Čia jie turi vieną savo 
laikraštį ir įdomiausia, pačią di
džiausią išeivijoje latvių biblioteką 
Melbourne, kur sukaupta virš 
10.000 latviškų knygų.

*** 

simuistai kėdėje, pramerki vieną akį 
ir nusižvalgstai, ar kas nematė. 
Brūkšteli rankove per smakrą ir 
pramerktos akies žvilgsniu, it žąsies 
pūku, nuglostai televizorių. Be
rods...dega laužas, o prie jo susėdę 
švedai ir švedaitės dainuoja ’’Fer
nando, fernando...” Nusižiovauji. 
Užmerktojoje akyje jau matai kaip 
šokinėja pašventintos ugnelės lieps
nos Ylakių bažnyčios šventoriuje... 
Moksladraugis Pylibaitis dumia ge
rai išdžiovintą kempinę, davatka 
Roželė kulniuoja į špitolę pūsdama 
smilkstantį šventą nuodėgulį, o drū
tasis Trumplaukės Momkauskis 
šventąją liepsnele bando įžiebti ži
balinę liktarną. Ak, gi reikia kaip 
nors Šventąją Ugnį iki namų parsi
nešti! Kišu tad ir aš savo samaninę 
durpę į laužą, o šiai gerokai įsiruse- 
nus, vis dar ekspertiškai padumda- 
mas, kicenu Šačių gatvele į namus. 
Tyčia sustoju po žydelio Berkmano 
langu ir dumiu kiek tik plaučiai lei
džia, kol smilkstančios durpės dū
mas įsiverčia vidun per plevėsuo
jančias užuolaidas. Lange pasirodo 
apvalus Berkmanienės veidas ir: - 
”Ui, gevalt! Aš, pamislyk, reiks pa- 
žarninkus rėkti!” Geraširdiškai nu
sišypsojusi, uždarydama langą dar 
priduria: - ”Ui! - dūmas šventas, 
nieko nepaiškadins!”

...kambaryje, o greičiausia tai tik

Birutė Prašmutaitė
Birutė Prašmutaitė gerai pažįsta

ma ne tik jaunimui, bet ir visiems 
Melbourno lietuviams, nes savo 
darbais gražia užsirekomendavo vi
soje bendruomenėje. Baigusi aukš
tais pažymiais gimnaziją Birutė da
bar studijuoja Monash universitete 
matematiką, statistiką, pritaikomą
ją matematiką ir biologiją. Ji taip 
pat baigusi ir lietuviškas mokyklas: 
parapijos savaitgalio ir lietuvių kal
bos kursus. Be to ji dar privačiai 
studijavo muziką - fortepioną, išlai
kiusi egzaminus Melbourno konser
vatorijoje.

Birutę Prašmutaitę sutinkame vi
sur: ji yra Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos o taip pat ir Mel
bourno skyriaus pirmininkė, dirba 
su lietuviais skautais, kaip vyr. 
skautė - grupės vadovė ir skautų 
tautinės stovyklos komiteto narė, 
priklauso lietuvių studentų sąjun
gai, dainuoja parapijos chore, Mel
bourno Dainos Sambūryje, mergai
čių sekstete, kur ji ne tik dainuoja, 
bet ir akomponuoja. Ji dažnai pava
duoja ir savo sesutę Zitą vargonuo
dama liet, pamaldų metu. Ji taip pat 
dalyvavo ir trečiajame pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese Pietų Ame- 

snaudžiančioje pasąmonėje, pilna 
didžiųjų atlaidinių bubnų garso. Be
veik kaip ir norėtųsi atmerkti akis ir 
pasižiūrėti, kas TV aparate dedasi, 
bet...suk tai paibelis. Užsimerki dar 
kiečiau ir "žvalgstaisi” bene pama
tysi senąjį Kiesą! Ir, va, matai! Šiaip 
tai jau juodas it kipšas, miestelio 
kaminus šventiškai iškrėtęs, dabar, 
va, išsiskutęs ir baltą skarelę po 
smakru pasirišęs, įsilipęs į naujutė
laites klumpes, pliekia abiem ran
kom į ant varinių katilų aštuoniais 
šriubais ištemptą ožio skūrą. Ir nėra 
mažiausios abejonės, kad šis šventas 
garsas nesiekia Pašilės kalnų, kad 
ten gyveną ūkininkai ir bubeliai ne
girdi šio aiškaus šaukimo į Didžiuo
sius Mišparus. Netiki? Na, tai tik 
pažiūrėk! - geras pusvalandis ir jau 
miestelio bruku dunda ratų ratai. 
Žengi į bažnyčią...

...sprūsta iš po smakro ranka. 
Kur?... Kas?... Iš kur tiek daug švie
sos kambaryje?... Ak, tai saulėlaidos 
spinduliai plūsta pro langą, o... mūsų 
bažnyčia pilna milijono žvakių švie
sos! K vepia degantis vaškas, eglinių 
vainikų šviežia žaluma. Viešpaties 
grabas skęsta neapsakomose grožy
bėse. Baltų skarelių ir pilko milo jū
ra. Ant viškų reikšmingai kosti var- 
gamistra, prie klausyklų dar eilės ir 
eilės ’’Velykinių ožių”. Ir štai, it nuo 
Gintalaičių kalno atriedąs griausti
nis, bažnyčią palengva pripildo var
gonininko prilaikomas choras gies
mėje ’’Alyvų daržely krauju prakai
tavo” Su ’’Skausmai širdį jam .sus
paudė” kuone gęsta žvakės, o per 
nugarą (taip sakytai) važiuoja dra- 
pakai... Prasideda Didžioji Budėjimo 
naktis.

...kufr tai trinkteli durys..? Miege - 
svajonėje krūpteli. ”Ak, kad dar 
nors penkios minutės ramybės, tai 
gal ir prisikėlimą matytai!?”, - tingi 
mintis nušliaužia kur tai po plaukų 
šaknimis ir nuskęsta paausiuose... O 
čia pirmajame prieaušryje jau plez
dena didžiosios vėliavos, veidro
džiais ir auksu tviska - tvaska alto
rėliai ir, it generolas prieš mūšį, 
raudonoje uniformoje ir odiniuose 
blauzdiniuose bėgioja susirūpinęs, 
sidabrinę bulę barškindamas, baž
nyčios maršalka Znotinas. Tikrai 
norėtai tris poras akių turėti, idant 
visaką matytai.

’’Linksma diena mums nušvito...” 
Ir tikrai, kad kiekvieno parapijiečio 
veide matai aiškų atsakymą: - ’’Visi 
laukėm džiaugsmo šito!” Ir - ’’Aleliu
ja”. Skamba visi varpai ir varpeliai, 
choras verčia bažnyčios bokštus, 
skraido miegūsti balandžiai, plevena 
žvakių liepsnelės, senasis Kiesas 
tiesiog iš kailio neriasi. Virš baltų 
skarelių ir pilko milo jūros plaukia 
šilkinis baldakimas. Dievuliau! Koks 
neišpasakytas pasididžiavimo jaus
mas širdyje, šiokį šventą rytą žengti 
įkandin tėvo, kurio tvirta ranka pri
laiko vieną kampą stogo virš Vieš
paties galvos.

”Ak, pabusk, prabusk jau! Putra 
užšals!” - žadina mane jos sidabrinis 
varpelis. Ir, ak sakau, sriūbčioji 
kasdieninį viralą, o burnoje jauti 
anų dienų velykinius skanumynus. 
Sprūsta iš rankos šaukštas ir barkš
telėjęs į stalo kampą nusirita grin
dimis. ’’Aleliuja!?”, - sako jinai, it ži
notų prie kokio stalo dar tebesėdi 
mano mintys...

rikoje. Nedaug tokių aktyvių ir 
darbščių savo jaunimo tarpe ir turi
me. Tikėkime, kad užbaigus studijas 
ji bus Melbourno lietuvių veikloje 
nepamainoma darbininkė ir puiki 
reprezentante. .

Šios sukakties proga sveikiname 
mielą Birutę ir linkime geriausios 
sėkmės studijose ir kūrybingo bei 
našaus darbo mūsų visuomeniniuose 
ir kultūriniuose dirvonuose. jqą
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Australijos LietuviųFondo
ORGANIZACINIAI VINGIAI

Liudas Barkus
Australijos Lietuvių Fondo orga

nizaciniai reikalai šiuo metu atsidū
rė jau net ketvirtoje savo struktū
ros perorganizavimo stadijoje. Bū
dinga, kad tuose perorganizavimo 
vingiuose net Fondo veiklos laike 
pasimetama. Iš ankstyvesnių užuo
minų spaudoje ir iš š.m. ALB Mel
bourne apylinkės metiniame susi
rinkime ALF pirmininko J. Meiliūno 
pranešime pabrėžimo, kad Fondas 
tebeveikia vos penktus metus, da
rosi įspūdis, jog gal netyčia klysta
ma, ar gal pretenzingai norima 
nustelbti pastangas ir rūpesčius tų 
žmonių, kurie buvo Fondo steigimo 
iniciatyvos inspiratoriai ir faktinieji 
jo steigėjai. Dėl to ir norima čia 
ALF steigimo pradus paryškinti.

Prieš daugel metų puoselėjama 
panašaus fondo steigimo mintis gal 
būtų ir pasilikusi neužbaigtu rūpes
čiu, jei 1967.6.7 nebūtų Lietuvoje 
miręs rašytojas Vincas Mykolaitis - 
Putinas. Jam mirus, velionio sesuo 
su savo vyru M.P. 196T m. Nr. 24 
taip paskelbė:

’’Rašytojo Vinco Mykolaičio - Pu
tino, mirusio 1967 m. birželio 7 d. 
Vilniuje, šviesiam atminimui skiria
me lietuvių tautinės kultūros veiklai 
Australijoje remti pirmą, įnašą 
$ 25.00.

Kai ALB Krašto Valdyba forma
liai paskelbs dabar svarstymo stadi
joje esančio Lietuvių Tautinės Kul
tūros Veiklai Remti Fondo sudary
mą, ši auka bus įnešta Fondo statuto 
nurodyta tvarka. SLAVĖNŲ ŠEI
MA, 1967.6.11.”

Tenka manyti, kad gal tik minėtų 
aplinkybių verčiama tuometinė ALB 
Krašto Valdyba 1967 m. spalio 22 d. 
nutarimu įsteigė Garbės ir 
Atminimų Fondą Australijos Lietu
vių Bendruomenės kultūrinei veiklai 
remti. Įsteigtą Fondą pavadindama 
’’Garbės ir Atminimų Fondu”. Šis 
ALB Krašto Valdybos nutarimas ir 
įsteigto Fondo bendrieji veiklos 
dėsniai, kurių septyniuose posky
riuose nurodyta tikslai, lėšų telkimo 
būdai, jų laikymas ir kita, paskelbta 
M.P. 1968 m. Nr. 4.

1968 m. M.P. Nr. 7 tilpusiame 
straipsnyje ’’Fondai ir veikla” buvo 
pasisakyta dėl įsteigtojo fondo pa
vadinimo netinkamumo; siūlant jį 
vadinti Lietuvybės Išlaikymo Fon
du. Gal ir šio siūlymo poveikyje kal
bama organizacija buvo pavadinta 
’’Australijos Lietuvių Fondu”. 
Įsteigto Fondo sąskaiton įvairiomis 
progomis buvo suaukota keletas 
šimtų dolerių.

1968 m. ALB Krašto Tarybos XI 
sesijoje Adelaidėje buvo pageidau
ta, kad Krašto Valdyba Australijos 
Lietuvių Fondą perorganizuotų pa
gal Kanados Lietuvių Fondo Statu
tą. Tuometinis Krašto Valdybos 
pirmininkas S. Narušis skubiai 
ėmėsi perorganizavimo darbo, ta
čiau nelemta jo mirtis ir tuo pat lai
ku iškilę Mūsų Pastogės spausdini
mo kliuviniai bei kitos su tuo susiję 
negerovės Fondo statuto paruošimą 
paliko užmarštyje. 1970 m. ALB 
Krašto Tarybos XII sesijoje Mel
bourne Fondo reikalais nebuvo nė 
užsiminta, išskyrus ALB Revizijos 
Komisijos pranešimą, kuriame te
buvo suminėta ALF sąskaitoje esa
ma pinigų suma.

ALB Krašto Tarybos XII sesijoje 
Melbourne išrinktoji Krašto Valdy

Nuoširdžia bičiulišką užuojautą reiškiame Angelei Montvidienei, 
jos brangiam broliui STASIUI Amerikoje mirus.

Izabelė ir Kazys Daniškevičiai
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ba, vadovaujama jos pirmininko V. 
Neverausko, M.P. 1971 m. Nr. 12 
paskelbė numatomus savo kadenci
joje atlikti bendruomeninius darbus, 
kuriuose apie Australijos Lietuvių 
Fondą visai nebuvo nė užsiminta.

Besidomintieji Fondo reikalais, tų 
pat metų M.P. Nr. 40 tilpusiame 
straipsnyje ’’Nebaigti darbai” ap
gailestavo Fondo reikalų užmiršimą, 
kurio sąskaitoje esama apie $ 800. 
Taip pat buvo daryta sugestijų Fon
do statuto paruošimo darbuose. Dėl 
šiame straipsnyje suminėtų duome
nų Krašto Valdybai kilę neaiškumai, 
kurie straipsnio autoriaus asmeniš
ku laišku Krašto Valdybai detali
zuotai buvo patiekti ir teigiamai pa
teisinti.

Nežiūrint ALB Krašto Tarybos 
XI sesijos, įvykusios 1968 m. Ade
laidėje, nutarimo, Australijos Lie
tuvių Fondą perorganizuoti pritai
kant jam Kanados Lietuvių Fondo 
statuto organizacinę ir administra
cinę formą, be jokių minėto nutari
mo nevykdymo motyvų, 1971-72 
metų kadencijos, pirmininko V. Ne
verausko vadovaujama Krašto Val
dyba XIII Krašto Tarybos sesijai 
Sydnejuje patiekė svarstyti savo 
paruoštą ALF statutą, kuris nieko 
bendro su kanadišku statutu neturi. 
Patiektasis statutas Krašto Tarybos 
buvo priimtas ir 1973 m. M.P. Nr. 6 
buvo paskelbtas, kurį išrinktajai 
ALF Valdybai Krašto Taryba leido, 
padarius jame reikalingus pakeiti
mus, įregistruoti valdžios įstaigose - 
ALF inkorporuoti.

Ką tik minėtas Krašto Tarybos 
priimtas ir buvęs Garbės ir Atmini
mų Fondo statutas yra analogiškas

pažinkime Australiją

Išėjęs iš observatorijos sustoju 
suvenirų parduotuvėje. Parduoda
mos prekės atrodo labai australiš
kos, bet atidžiau pažiūrėjęs matai, 
kad staltiesės ir šluostukai su Aus
tralijos vaizdais pagaminti Airijoj, 
skarelės Japonijoj, o jūros kriauklių 
papuošalai atvežti iš Filipinų. Man 
atrodo, kad toje parduotuvėje tik 3 
pagyvenusios australės pardavėjos 
yra vietinės, o visos prekės atvežtos 
iš kitų kraštų.
- Iš prieplaukos tik įžengęs į salą 
prieini viešbutį ir tame pat pastate 
įsitaisiusią parduotuvę, paštą ir ba
rą. Kieme tarp medžių pastatyti 
stalai, suolai ir kėdės. Toliau, irgi po 
medžiais stovi motelio tipo pastatai 
atostogautojams. Kambariai atrodo 
maži. Yra namukų tik su dviem bu
tais. Arčiau jūros stovi didokas per
sirengimų pastatas, jame yra ir du
šai. Saloje yra 100 žmonių apgyven
dinimui patalpos.

Betoniniu taku einant toliau pa
matau žemai medžio šakoje susuktą 
lizdą su 4 mažais paukščiukais. Mo
tina (o gal tėvas) skraido čia pat, 
man nežinomas žvirblio dydžio 
paukštis.

Prieinu kino salę, kurioje būna 
rodomos filmos, kaip sekamas gyve
nimas jūroje, povandeninis fotogra
favimas ir pan. Buvau girdėjęs iš

Po ilgos ir sunkios ligos atsiskyrė iš mūsų tarpo mums gerai žinoijj 
Dr. ELENA ZUBOVAITĖ - LIUTIKIENĖ,

palikdama giliame skausme ir liūdesyje savo vyrą Česlovą, dukterį Na;
ir sūnų Jurgį Liutikus.

Pergyvendami kartu jų sielvartą reiškiame jiems ir jų artimiesiem
nuoširdžią užuojautą. Juozas Ramanauskas

Aleksandras ir Vincas Dantai
Stasė ir Emilijonas Kolakausk

Fondo paskirties bei jo organizacijos 
administraciniu požiūriu. Minėti 
statutai neteikia Fondui savistovios 
organizacijos privalumo, nes pagal 
jų nuostatus Fondas neturi savisto
viai'organizacijai būtino elemento - 
Fondo narių. Tarp šių statutų skir
tumas tėra tik toks, kad anksčiau 
Fondas buvo ALB Krašto Valdybos 
padalinys ir jos vienos administruo
jamas. O pagal 1972 m. priimtą sta
tutą Fondas lieka taip pat Krašto 
Valdybos padaliniu, tačiau jo admi
nistracinė priežiūra^ bei kontrolė, 
kaip ir pačios Krašto Valdybos, pa
vedama ALB Krašto Tarybai.

Naujai priimto • statuto dėsnius 
aptariant, 1973 m. M.P. Nr. 16-17 
straipsnyje ’’Nepopuliaria tema” 
buvo pareikšta neabejotina nuomo
nė, kad pagal šį statutą Australijos 
Lietuvių Fondas, kaip neturinti savo 
narių organizacija, negalės būti in
korporuotas. Gi neturėdamas juri
dinio statuso vargu ar Fondas galės 
gauti jo statuto 4 str. minimus tes
tamentinius palikimus.

Po kiek laiko, 1974 m. M.P. Nr. 30 
tilpusiam straipsnyje ’’Pokalbis su 
Jonu Meiliūnu (Fondo pirmininku) 
apie Australijos Lietuvių Fondą”, 
tarp daugelio kitų minčių taip rašo
ma: ’’Fondas yra jauna organizacija, 
tik paskutiniojo ALB Krašto Tary
bos suvažiavimo sudaryta, tad, ma-

KORALŲ IR MIRAŽŲ AKIMIRKOS
(Tęsinys ii pr. MJP. Nr.)

žmonių, kad filmos yra labai nuobo
džios ir daug kas bežiūrėdami už
miega. Aš pats ten ir nėjau, bet kas 
buvo iš mūsų grupės sakė užmigo. 
Per tą laiką ilgiau pavaikštinėjau 
lyg ir mažam zoologijos sode vadi
namame ’’Marineland Melanesia”. 
Nepasakyčiau kad ten buvo ko dar 
nebuvau matęs, bet gražus išdėsty
mas ir kitokie įrengimai patraukia 
akį. Didokame baseine plaukioja ke
letas retesnių žuvų, ryklių ir vėžlių. 
Kitur išdėlioti Naujosios Gvinėjos 
gaminiai parodai. Toliausiai nuo įė
jimo uždaryti krokodilai.

Būtų nedovanotina, nuvažiavus 
pora tūkstančių kilometrų prie ko
ralų jūros ir joje neišsimaudyti. Visi 
žavisi vandens skaidrumu, pro kurį 
jūros dugne matomas kiekvienas 
tamsesnis akmenukas. Vanduo šil
tas ir ramus. Plaukioju, o galvoje 
painiojasi neįgyvendinamos mintys. 
Kitais metais, kad nors porai savai
čių šį vandenį perpompavus į Yarros 
upę. Kiek džiaugsmo pajustų į 
Skautų Tautinę stovyklą suvažiavu
sių jaunuolių širdys, kad ir toli nuo 
savo tėvų gimtųjų upių ir ežerų. Bet 
tai neįgyvendinama.

Nustatytu laiku susirenkame į 
’’Minerva” ir keliaujame atgal, pilni 
gražių dienos pergyvenimų. Dalina
mės įspūdžiais. Visi sutinka, kad 
būtų gerai čia ilgiau pagyventi ir 
dažniau pažiūrėti į tuos jūros ’’dar
želius” - koralus.

Grįžome į stovyklą. Šiandien pas
kutinysis vakaras Cairns mieste ir 
atsisveikinimo vakarienė su atsiski
riančiais iš mūsų grupės 5 mergino
mis ir vienu vyru. Vieni dėl darbo,

tyt, dar nespėjo kiek daugiau išp 
puliarėti.” (Krašto Tarybos suvi 
įvyko 1972 m. gruodžio mėn.) Tok 
posakiu šio Fondo pirmatal 
1967.10.22 ALB Krašto Valdyt 
įsteigto ir tebeveikiančio Fondo b 
vimas visai paneigiamas, nors j 
bartinei Fondo valdybai turėjo bj 
žinoma, kad į jo sąskaitą perves 
Krašto Valdybos $ 1,005.
(1973.4.16 M.P. Nr. 15) seniau vi 
kiančio Fondo buvę surinkti.

Apie Australijos Lietuvių Fone 
įteisinimo klausimą ten pat rašoit

Nukelta į psl. 7

kronika
Nepaprastai graži diena balandi 

17 sutraukė labai daug svečių ska 
tų žemėje Ingleburne, kur Aušn 
tuntas buvo surengęs savo tradici 
Margučių popietę. Skautai svetį 
pavaišino pietumis, ten pat stovj 
loję buvo atlaikytos pamaldos ir i 
liau vyko iškilminga tunto sueig 
margučių paradas, ridenimai iri 
tokios pramogos:

♦**
Netrukus numatoma anglikon 

bažnyčioje ir moteris šventinti kt 
nigais. Katalikų bažnyčia moterii 
kunigo šventimų nežada įvesti.

J. Zinkus

kiti dėl studijų turi skubiai grj 
namo. Man rūpi aplankyti lietui 
čia išgyvenusi 25 metus.

Turėdamas mažą gatvių braiž 
nusprendžiu eiti pėsčiom ir geri 
apžiūrėti miestą. Plane viskas at 
dė arčiau, bet ir greit einant užtnl 
virš pusvalandžio iki pasiekiau 
Baltakių namus. Susipažįstu su j 
nia, aprodo namą, kuris yra nauji 
didelis ir modernus, 3-jų miegais 
jų. Gyvena tik dviese. Viskas si 
ningai sutvarkyta, lubose suki 
įtaisyti vėsintuvai. Kieme yra i 
taip jau didelis daržas, jame aw 
narnos įvairiausios daržovės. Išsj 
daržo surinktus vaisius ir daržui! 
p. Baltakienė konservuoja. Vaikis 
mes lamuose gamintais valgiais 
net stipresniais gėrimais.

Pasikalbėjimai nukrypsta į pra 
tį. Klausinėju, kas tautietį atblošk 
tropinio klimato miestą? Povilas i 
vykęs į Australiją buvo paskirti 
Queenslandą cukrinių nendrių kr 
ti. Pirmaisiais metais tik dirbo 
džiaugėsi gyvenimu, nieko nep 
nuodamas ateičiai. Antraisiais B 
tais gerai uždirbdamas taupė iri 
gijo namą Cairns mieste. Klimatu 
gyvenimu patenkintas. Vedė k 
kaitę. Su partneriu australu mies 
centre turi garažą, bet už poros u 
tų žada mesti darbą ir gyventi ja“ 
to, ką turi. Patys gyvena naujai 
name, o senesnius išnuomuoja.

Kalbame apie sutiktus lietuvis 
žiūrinėjame fotografijas. Pas p. & 
takius dažnai užsuka lietuviai, 1* 
lanką Cairns mieste. Susitinka r 
karčiais ir su Queenslande toliau! 
kūrusiais lietuviais, gyvenau#
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ieita išvados liktis bendruome- 
ije sąrangoje, nepramatant ko- 
teisinių kliuvinių savo veikloje, 
ir, pavyzdžiui, palikimo atveju, 

eikia, kad testatoriūs nurodytų 
o testamento vykdytojui kas, 
c, kam skiriama palikimo... Iš- 
oje tektų pastebėti, kad mūsų 
das sava struktūra yra tinkamas 
mose sąlygose.”
Liek tokie teigimai buvo realūs 
it buvo patirta Fondui susidūrus 
testatorių testamentais Fondui 
rtų palikimų reikalu; kada, kaip 
juridinei organizacijai, palikimai 
įdui negalėjo būti skiriami (ALF 
dybos Krašto Tarybos suvažia- 
lui pranešimas).
iLF organizacinės struktūros bei 
ido įteisinimo reikaluose pada- 
5 neapdairių sprendimų, Fondo 
j telkime jo valdyba reiškėsi 
argingai. Fondo valdybos rūpes- 
ir pastangomis, palyginamai per 
mpą laiką, sutelkta Fondo kason 
iolika tūkstančių dolerių.
susidėjusių aplinkybių verčiama, 
,F Valdyba paruošė pritaikintą 
ado įteisinimo reikalui statutą ir 
,iekė jį 1976 m. ALB Krašto Ta
ws sesijai Melbourne patvirtinti 
eisti Fondą inkorporuoti. Dėl kai 
rių neesminių dalykų statute Ta
jai pasisakius, buvo pasiūlyta 
jai ALF paruoštą statutą Fondą 
džios įstaigoje įregistruoti, dėl 
tuto daugiau nediskutuojant.
Matydamas ALF statute esminių 
;ikslumų, šio straipsnio autorius 
lė sudaryti komisiją statutui per- 
rėti ir radus reikalą jį pataisyti, 
to, Fondo įteisinimą pagreitinti, 
i dėl Fondo neturėjimo teisinio 
tuto nebūtų kliūčių Fondui testa- 
ntais skirtus palikimus gauti.

KORALŲ...
(Atkelta 18 6 psl.)

ly ir Yungaburra. Atstumai di- 
i, bet vestuvėms ar krikštynoms 
ai pas kitus nuvažiuoja. Prieš vi- 
naktįp. Baltakiai parveža mane į 
vykią ir atsisveikiname.
'enktadienis. Po ilgesnio sustoji- 
vienoje vietoje, vėl keliaujame 

au. Pirmiausiai, atsiskiriančius iš 
pės autobusas nuveža į miestą, 
lisveikiname. Dabar autobuse 
ime keletą tuščių vietų.
š Cairns grįžtame į pietus ir tik 
i Gordonval įsukame į Gillies 
vay, einantį į vakarus. Vaizdai 
deda keistis. Kelias siaurėja ir 
a į kalną. Nors aplinka dar pas- 
įdus melsvoje migloje, bet galima 
urėti toliau žaliais tropiniais mė
lis užpildytas daubas. Pakelyje 
džiai vis tankiau suaugę, ant jų 
tomis kabo išsidraikę vijokliai, 
surišdami visą žalumą į vieną 

Praeinamą džiunglių masę. Va- 
ojant toliau matosi vis daugiau 
bamos žemės. Žemė vulkaninės 
nes - ruda. Čia yra aukštumos, 
ėl ir klimatas kiek vėsesnis kaip 
ūryje. Pastebiu ir javais užsėtus 
kus.
Autobusas išsuka iš pagrindinio 
io ir nedaug pavažiavęs sustoja 
te Barrine vietovėje, esančioje 
! m. aukštyje nuo jūros lygio. Ei
ni žemyn prie ežero matome so- 
K>je keletą namų. Nusileidę Vi
tai prie vandens sėdame į didoką 
■orinį laivą. Suūžia motoras ir ke- 
įjame ežero pakraščiais. Pristato 
'e laivo vadovas ir mūsų palinks- 
limui savo šuns ’’paprašo” padal
ai. Treniruotas šuo pagal šeimi- 
ko judesius kelis kart amtelėjo, 
s tai priėmėm už dainą ir paplo- 
ie. Vadovas aiškina, kad šis eže- 
yra krateris pripildytas lietaus 

dens. Jis yra iki 110 metrų gylio 
ižimantis 114 ha. Aiškina, kokie

ALF Valdybos siūlymą Tarybai 
priėmus, mano siūlymas neturėjo 
pritarimo.

Mano supratimu, ALB Krašto 
Tarybos priimtame ALF statute yra 
žemiau suminėti netikslumai, dėl 
kurių Fondo inkorporavimas gali 
būti sutrukdytas.

Memorandumo straipsnyje 2-me 
rašoma:

c) Tapti nariu ar susitarus bendrai 
veikti su kitais fondais ar organiza
cijomis kad ir neregistruotomis, jei
gu tų fondų ar organizacijų tikslai 
identiški ar panašūs Fondo tiks
lams...”

Statuto straipsnyje 1-me paaiški
nimai:
"Narys” - reiškia Fondo narys iki 
gyvos galvos.
’’Narys organizacija” - reiškia regis
truotas ar neregistruotas organi
zuotas sambūris.

Straipsnyje 10 rašoma - ...nario 
įstojamasis mokestis atskiram as
meniui yra 25 doleriai, organizacijai 
- 100 dolerių.

Visuomeninėse juridinėse organi
zacijose nariais gali būti fiziniai arba 
juridiniai asmenys. Nejuridinėms 
organizacijoms būti nariais juridi
niame Australijos Lietuvių Fonde 
vargu ar bus galima. Taip pat, vargu 
ar Fondas gali būti nejuridinės or
ganizacijos nariu, kada jo sandėris 
su nejuridine organizacija dažniau
siai bus materialinio pobūdžio, o to
kius sandėrius daryti ne su juridi
nėmis organizacijomis rizikinga.

Fondo nario iki gyvos galvos ak
centavimą paneigia statuto 12 str. 
nuostatas, kuriame sakoma: ’’...tok
sai narys valdybos sprendimu gali 
būti iš Fondo pašalinamas.” 

medžiai auga šio ežero krantuose 
(virš 200 rūšių) ir kokie gyviai laikosi 
šiame vandenyje. Laivui plaukiant, 
vietomis vadovas numeta riekę 
duonos. Vienoje vietoje iškilo vėž
lys, kitur suplaukė vandens vištos, 
dar kitur antys. Vienoje vietoje lai
vas sustojo pakrantėje ir vadovas 
papylė grūdų. Atėjo kažkoks labai 
gražių spalvų kalakutas. Sako, ežere 
yra ir krokodilų. Kelionė ir paaiški
nimai buvo labai naudingi ir truko 
40 min. Pakrantės gražios ir vieto
mis augmenija labai tanki. Vietomis 
žydi gėlės. Aplink ežerą yra pada
ryti pasivaikščiojimų takai, bet jais 
gali naudotis tik ilgiau čia sustoję.

Įdomus ir pats laivas. Jis čia vie
toje padarytas. Grindys ir sienos iki 
langų yra iš gelžbetono padarytos. 
Aplink aliuminijaus rėmais slankio- 
jantieji langai, stogas skardinis. 
Grindys užtiestos geltonu kilimu, 
ant kurių eilėmis pastatyti lentiniai 
suolai. Tikrai nežinau, bet manyčiau 
kad jame telpa apie 70 keleivių.

Tik laivui kelionę pradėjus, tar
nautoja priėjo prie kiekvieno ir pa
klausė ko norėtų atsigaivinimui - 
kavos, arbatos ar vaisvandenių? Vi
sus aptarnavus, vėliau surinko tuš
čius puodelius ir tada perėjo surink
dama pinigus.

Iš laivo grįždami į autobusą ir čia 
užsukame į parduotuvę, kurioje iš
statyti panašūs gaminiai, kaip ir ki
tose vietose.

Netoli pavažiavę vėl išlipame iš 
autobuso ir paėję keletą metrų šla
piu miško taku išvystame džiunglių 
šešėlyje kažkokį keistą medį. Tai 
Curtain Fig medis - didžiulis ir pla
čiai išsiskleidęs medis, su tūkstan
čiais šakų ar šaknų einančių nuo 
medžio viršaus į žemę. Ne tik man, 
bet kitiems nebuvo aišku ar jo šakos 
nusileidę ir į žemę įlindę, ar šaknys į 
viršų iškilusios. Prietamsis, bet kai 
kas fotografuoja.

Brangiai draugei Janinai Kairiūkštienei mirus, širdingai dėko
jame visiems, velionę palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Daukniui už pravedimą šv. Rožančiaus, 
už šv. Mišias ir už palydėjimą į kapines. Dėkui už garbės sargybą, p. Šei- 
kienei už jautrų atsisveikinimo žodį kapinėse, p. Vingrienei už lietuvišką 
žemelę.

Dėkojame už gėles ir vainikus, šv. Mišiom aukas, Soc. Globos Moterų 
Draugijai už suruoštas šermenis.

U. Vilkienė ir šeima

Visuomeninių juridinių organiza
cijų tiek fiziniai, tiek juridiniai nariai 
yra lygiateisiai. Todėl negalima iš 
fizinių narių reikalauti 25 dol. įsto
jamojo mokesčio, o iš juridinių - to 
pat įstojamojo mokesčio 100 dolerių.

Neminint kitų statute pasitaikan
čių netikslumų, jame yra vienas 
pagrindinis trūkumas, kad statute 
vised nenurodytas turimų Fondo 
lėšų naudojimo būdas. Dabar neži
noma ar ALF Valdyba, esant reika
lui, gali disponuoti visu turimu Fon
do kapitalu, ar tik iš šio kapitalo 
transakcijų gaunamais procentais, o 
didesnės kapitalo sumos panaudoji

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
i VI gegužės mėnesiui MA nariams 
i skyrė šias intencijas:
į bendrąją - kad Švenč. Mergelė 
! Marija būtų priimta kaip vadovė 
‘ Dievo valios pažinimui kasdieninia

me pavienių asmenų ir bendruome
nių gyvenime;
misijų- kad per Švenč. Mergelės 
Marijos tarpininkavimą Jėzus Kris
tus vis geriau būtų pažintas maho
metonų tarpe.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 

į VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!
Žmogaus, kaip individo ir kaip 

i bendruomenės nario, pati svarbiau
sia pareiga yra pažinti ir vykdyti 
Dievo šventąją valią. Šiam tikslui 

> siekti, Maldos Apaštalavimas ge
gužės mėnesiui skirtoje intencijoje 

i pristato Švenč. Mergelę Mariją kaip 
į pavyzdį ir vadovę.

Nemanykime, kad Marijai visuo
met buvo lengva įžvelgti ir pažinti 
Dievo valią jos kasdieniniame gyve
nime. Dievo valios įžvelgimo prob
lema iškyla jai tuoj pat, kai tik mes 
ją sutinkame pirmuose evangelijos 
puslapiuose' - jos susitikime su ar- 
kangelu Gabrielių. Kaip ji galėsianti 

| išlikti nesutepta mergele ir kartu 
tapti Dievui paklusnia tarnaite? 

, Marija tiki angelo žodžiais, bet taip 
i pat ji norėtų žinoti, kaip tai įvyktų, 

nes ji buvo padariusi amžinos mer
gystės įžadus (Lk. 2.34).

Vėliau jai teko su neramumu ir 
susirūpinimu tris dienas ieškoti savo 
Sūnaus, kuris paslaptingai buvo 

i dingęs pakelėj grįžtant iš Jeruzalės. 
Suradusi Jį bažnyčioje ir paklaususi 
’’kodėl?”, ji gauna gana keistą atsa
kymą: ’’Kam manęs ieškote? Argi 
jūs nežinote, kad man reikia būti 
mano Tėvo dalykuose?” (Lk. 2.49).

Marija ne visuomet galėjo pasi
naudoti savo dieviškojo Sūnaus ar
tumu, kai ji būdavo reikalinga švie
sos Dievo valiai įžvelgti. Mariją, 
kaip ir jos Sūnų, dažnai gaubdavo 
neramumo ir tamsybių debesys 
vykdant dangiškojo Tėvo valią. Pir
miausia, jai nebuvo lengva įžvelgti 
toji valia jos Sūnaus kūdikystės ir 
tylios vaikystės laikotarpyje. Nors 
angelas jai ir buvo pasakęs, kad jos 
Sūnus būsiąs ’’...didis ir bus vadina
mas Aukščiausiojo sūnus” (Lk. 
2.32), bet gi Jo didybė ir dieviškoji 
kilmė buvo visiškai paslėpta net nuo 
tų, kurių tarpe Išganytojas praleido 
savo jaunystę Nazareto viešumoje. 

mui turi gauti Fondo narių visumos 
susirinkimo pritarimą.

Tarybos posėdžio sumanymuose 
buvo siūlytas šiuo reikalu pageida
vimas, tačiau jis ir tebeliko pageida
vimu, kurio ALF Valdyba gali visai 
nepaisyti.

Dirbant visuomeninėse organiza
cijose vis tik vertėtų žinoti tų orga- 
zinacijų kilmę. Nepasimetant Aus
tralijos Lietuvių Fondo organizaci
niai, administracinių statutų pakei
timo vingiuose reikia prisiminti, kad 
šis Fondas veikia ne penktus metus 
bet š. m. spalio 22 d. bus jam jau ly
giai dešimt metų.

Marija, vis dėlto sugebėjo visur ir 
visuomet įžvelgti dangiškojo Tėvo 
valią, net ir tada, kai Jėzus, būda
mas 30 metų, paliko Nazaretą ir 
pradėjo savo dramatišką atpirkimo 
misiją. Jos akyse jos Sūnus buvo 
žiauriai budelių kankinamas, plaka
mas, kalamas prie kryžiaus ir ant 
kryžiaus miręs, laidojamas sveti
mame kape. Tose žiaurių bandymų 
valandose ji visuomet pasiliko išti
kima savo jaunystėje duotam paža
dui būti paklusnia Dievo tarnaite.

Mes, savo kasdieniniame gyveni
me, irgi turim paklusti Dievo valiai 
sekdami Marijos pavyzdžiu ir imda
mi ją sau už vadovę. Jei mes, gy
vendami pagal evangelijos reikala
vimus, sutinkame kliūtis, sunku
mus, problemas, neprivalome pulti į 
desperaciją ir taikintis prie aplinky
bių, pasiteisindami susidariusiomis 
sąlygomis. Sąžiningas krikščioniš
kas gyvenimas reikalauja palaips
niui gilintis į religijos esmę - dažno 
jos paslapčių apmąstymo ir įžval
gumo.

Švenč. Mergelė Marija nesvyruo
dama ėjo šiuo keliu, ką patvirtina ir 
pilni pagarbos evangelijos žodžiai: 
’’Marija gi dėjosi sau visus šiuos da
lykus ir svarstė juos savo širdyje” 
(Lk. 2.19) Kun s Gaidelis> s j

VISAIP
Kaip kompiuterių ekspertas arti

miau susipažinti su kompiuterių pa
žanga prieš mėnesį į Ameriką buvo 
Macquarie Universiteto (Sydney) 
deleguotas Rimas Skeivys, neseniai 
gavęs iš šios srities magistro laipsnį. 
Išnaudodamas progą Rimas perva
žiavo ir Europą užsukdamas ir į Lie
tuvą, norėdamas pasimatyti su savo 
artimaisiais.

Balandžio 16 d. vedė Rimas Ka- 
baila, jaunesnysis prof. Algio ir Vi
dos Kabailų sūnus. Plačiau skaitysi
me kita proga. Dabar tik norime pa
linkėti jauniesiems šviesaus ir sau
lėto' gyvenimo!

*♦♦

Balandžio 17 d. Sydnejaus Liet. 
Klube savo brandų gimtadienį- at
šventė p. Jarmalavičienė. Suvadi
nusios gausų būrį svečių iškilmingus 
pietus motinos garbei surengė duk
ros Irena ir Silva.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių klubo patalpose įvyks 
A.LJB. Sydnejaus Apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas. 2. Susirinkimo pirmininko 
rinkimas. 3. Mandatų komisijos rin
kimai. 4. Praėjusio susirinkimo pro
tokolo skaitymas. 5. Apylinkės Val
dybos pranešimai. 6. Kontrolės Ko
misijos pranešimas. 7. Garbės Teis
mo pranešimas. 8. Apylinkės vyk
domų organų rinkimai. 9. Sydnejuje 
veikiančių organizacijų pranešimai. 
10. A.LJB. Krašto Valdybos pirm, 
pranešimas. 11. Klausimai ir suma
nymai. 12. Susirinkimo uždarymas.

Skelbtu laiku nesusirinkus reikia
mam skaičiui dalyvių, po pusvalan
džio susirinkimas vyksta nežiūrint 
atvykusių narių skaičiaus.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

PRANEŠIMAI IŠ HOBARTO

Gegužės 7 d., šeštadienį, 7 vai. 
Glenorchy salikėje ruošia Motinos 
Dienos minėjimą. Po trumpos prog
ramos toliau vyks suneštinis balius.

* *
Vietos jaunimo pakviestos gegu

žės 21 d. atvyks į Hobartą Melbour
ne ’’Dainavos” mergaitės ir tos die
nos 7 vai. lenkų salėje duos dainų ir 
šokių koncertą.

Po koncerto bendras pasišokimas, 
kuo rūpinasi sporto klubas Perkū-

PRANEŠIMAS

Šiais metais Aušros Tuntas Syd
nejuje neprisidės prie Motinos Die
nos minėjimo programos. Tuo rei
kalu buvo specialiai atsiklausta 
skautų tėvelių, ar jie sutinka, kad 
skautukai dalyvautų minėjime. 
Daugumas tėvelių (apie 85%) pasi
sakė prieš, nes norėjo visus turėti 
namie, o kadangi dar mokyklų atos
togų laikas, tai daug šeimų rengiasi 
išvažiuoti. Aušros Tuntas galėtų 
Motinos Dienos minėjimą suruošti, 
bet šį kartą respektuojam tėvelių 
valią.

Aušros Tuntas

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Lituanistinių 
kursų Melbourne mokinių Tėvų su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gegu
žės 1 d., Lietuvių Namuose 2 vai.

Dienotvarkėje - veiklos ir finansi
nės padėties pranešimas, naujo ko
miteto rinkimai ir einamieji reikalai.

Mokinių Tėvus, prijaučiančius ir 
suinteresuotus jaunimo auklėjimo 
reikalais kviečiame dalyvauti.

Tėvų Komitetas

Sydnejiškiai p.p. K. Butkus ir M. 
Petronis šiuo metu keliauja po piet
ryčių Azijos kraštus: Filipinus, In
doneziją, Hong Kongą. Sako, ypa
tingai juos vilioja Bali salos (Indo
nezijoj) dirbtinės ir natūralios gro
žybės...

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

aEMADIENUIS IR 8EKMADŪCNIAI8 B0K1A1CTOJAWT 
GOLDEN IBIO KAPELAI

Gegužės 3 d., antr., 7 vai.:
4-SIOS KLUBO METINĖS

Gegužės 7 d., šešt.
. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

VAKARAS

FILMAI:
Balandžio 26 d., antr., 7.30 vai.:

PICNIC AT HANGING ROCK

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primenama, kad šeštadienių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti 
mus ir 5% už ahų taisyklėse nurodytų aprangų

KLUBAS ATVIRAS: 
pirm.- treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 vaL.

VALGYKLA veikia: pirm. - 
6-9 vaL šešt. 6-10 vaL sekm.: 
Valgyklos vedėja G. Kaspera

nas. Valdyba

♦♦♦

Gegužės 7 d., šeštadienį, Sydne
jaus Lietuvių Klube įvyksta ALB 
Krašto Valdybos organizuojamas 
Bendruomenės vakaras, kurio prog
ramoje tautiniai šokiai (p. A. Sau- 
dargienės vadovaujama grupė), ir 
fantais turtinga loterija, kurią su
maniai praves p. J. Viliūnienė. Tau
tiečiai maloniai kviečiami tą vakarą 
skirti bendruomenės interesams ir 
Krašto Valdybai.

♦♦♦

Pas Newcastle lietuvius
MOTINOS DIENA

Newcastle apyl. Valdyba Motinos 
Dienos minėjimą - šeimynišką pobū
vį rengia gegužės 1 d., sekmadienį, 3 
vai. St. Peters Hall, Hamilton.

Programoje: Valentinas Kutas 
rodys filmą iš Newcastle gyvenimo 
bei Gyvataro pasirodymus Austra
lijoje. Toliau meninė dalis.

Svečiai prašomi atsinešti savų už
kandžių. Kava, arbata ir kitokiais 
gėrimais pasirūpina Apyl. Valdyba.

Kviečiame šeimas atsilankyti ir 
jaukiai popietę praleisti su motino
mis.

Prof. Vytautas Doniela rašo iš 
Vokietijos sveikindamas Australi
jos, ypač Newcastle lietuvius, susi
žavėjęs Vakarų Vokietijos visoke
riopa pažanga. Anot profesoriaus, 
net ir Amerika atsilieka nuo Vokie
tijos kokia dešimčia metų. Gi Aus
tralija, imant Vokietijos mastais, 
yra labai toli atsilikusi.

Brisbanės kapelionas kun. Dr. P. 
Bačinskas, pravedęs rekolekcijas 
Newcastle lietuviams, kovo 27 d. 
skaitė paskaitą kalbėdamas apie so
vietų kalėjimuose kalinamą Nijolę 
Sadūnaitę, jos bylą ir heroišką lai
kyseną. Kun. Dr. P. Bačinskas new- 
castliečių buvo labai nuoširdžiai pri
imtas.
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Stasiui Žukui baigus įsipareigoji
mą diriguoti ir Sydnejaus Dainos 
chorą,Newcastle lietuvių choras vėl 
įgauna naujo impulso. Sudaryta 
nauja stipri valdyba: B. Gasparo- 
nienė - seniūnė, Z. Zakarauskienė 
sekretorė, M. Zakarauskienė iždi
ninkė.

Naujoji choro valdyba kovo 19 d. 
surengė jaukų pobūvį su svečiais 
Glasgow Arms alinėje (savininkas p. 
J. Statkus tam reikalui užleido vieš
bučio svetainę). Čia pat buvo at
švęstas p. Juozo česnaičio varda
dienis. Pobūvį sumaniai pravedė 
choro seniūnė p. B. Gasparonienė. 
Savo trumpam žodyje ta proga apy
linkės pirm. p. A. Šernas pabrėžė, 
kad choras yra svarbiausias apylin
kės kultūrinės veiklos reprezentan
tas ir skatino visus, ypač jaunesnius, 
stoti į choro gretas.

Kiekvieną šeštadienį choras re
petuoja Good Neighbour Council 
patalpose miesto centre. Choro diri
gentas p. S. Žukas pareiškė, kad 
choras nėra gausus, tad ateity teks 
atsisakyti sunkesnių dainų ir ten
kintis populiariom liaudies dainom ir 
jų junginiais. Taip pat jau rugpiūčio 
mėn. pramatomas choro vakaras - 
koncertas.

Nuo pat atvykimo į Australiją 
(1949) Juozas Levickas su šeima gy
vena Newcastle apylinkėje. Pra

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas ’’Kovas” 1977 m. balandžio 30 d.
Sydnejaus Lietuvių Klubo patalpose rengia įdomų

ŠOKIŲ VAKARĄ
Tą vakarą: Kontinentalinė programa, ir prizais turtinga loterija.
Maloniai kviečiame visus atvykti ir tuomi paremti mūsų jaunimą.
Šio vakaro pelnas skiriamas mūsų sportininkų kelionės išlaidoms į

Kanadą paremti. „Kovo„ Valdyba

džioje drauge su Petru Brūzga buvo 
įsigiję vištų ūkį, gi vėliau Levickas 
įsteigė savo transporto biznį, kurį 
vedė labai sėkmingai. Pastaruoju 
metu jis tą įmonę pardavė ir galuti
nai įšėjo į ’’pensiją”.

Juozas ir žmona Jadvyga Levickai 
visą laiką buvo ypač aktyvūs New
castle lietuvių veikloje: turėjo įvai
rias pareigas apylinkės valdyboje, 
abu pastovūs choro dainininkai,.dis
kusijų klubo nariai. Tai pora, 
kuria newcastlieciai gali pagrįstai 
didžiuotis. Eina kalbos, kad Levickai 
ketina keltis į Canberra, ko New
castle lietuviai ypač baiminasi, nes 
jiems išvykus vietos gyvenime pa
liktų didelė spraga.

Alf. Šernas

ADELAIDE
Adelaidėje beveik tuo pačiu metu 

savo 50-ties metų sukaktis atšventė 
mūsų visuomeninio gyvenimo šulai: 
Viktoras Baltutis ir Petras Bielskis. 
Solenizantus pagerbiant, pirmajam 
Adelaidės Apyl. Valdyba buvo su
rengusi kovo 20 d. Liet. Namuose 
iškilmingus pietus, o antrasis buvo 
pagerbtas kovo 27 d. taip pat Liet. 
Namuose. Abiem veikėjam linkime 
ilgiausių ir kūrybingų metų!

♦♦♦

Gegužės 7 d. Adelaidės Liet. Na
muose įvyksta jaunimo vakaras, ku
rį organizuoja vietos jaunimo Są
jungos skyriaus valdyba.

♦♦♦

Mūsiškiai svetui

Dailininkas Adolfas Vaičaitis, i 
jęs pensijon, tuoj ir išsileido kd 
nėn po platųjį pasaulį. Pabuvc 
šiek tiek Tokyo, Japonijoj, šiuos 
tu sustojo ilgesniam laikui Paryi 
je. Rašo, kad kaip dailininkui lai 
daug ko yra matyti, pastudijut 
nes niekur kitur nėra sukauptai) 
originalių meno kūrinių, kuriuos | 
Įima matyti natūralioj, juos kurt 
aplinkumoje.

Ypač didelė ir gausi grafikos a 
no istorinė dokumentika ir origi 
lais Nationalinė Biblioteka ir lai 
įdomus visai naujas ultra moders 
muziejaus pastatas (Centre Ged 
Pompidou), kuris pastatytas iš ai 
minijaus ir plastikos.

Susitiko su ten gyvenančiais i 
tuviais dailininkais - Žibuntu Mil 
ir kit. Dailininką A. Vaičaitį globi 
- ten prancūzų kalbą studijuojanti 
duktė Jolanta.
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