
M4«l MSJ96E
XXIX—ji metai

Liet os 
liftLithuanian Australian Weekly "Our Haven

Registered for posting as a newspaper category B y. Kaina/Price 50 c. 
r --Į Biblioteka

27.2.1978 Nr. 8 (1522)

Bernardas Brazdžionis

Gyvajai Lietuvai
Lietuviškas dar teka kraujas 
Širdy motulės Lietuvos, 
Ir šaukia mus rytojus naujas 
| dieną darbo ir kovos.

O, nelaimingoji tėvyne. 
Užmiršk, kuo vakar gyvenai 
Ir tuos, kurie tave pamynė 
Vergijoj raudančią liūdnai...

Dar gyvas tavo artojėlis 
Žaliajam vasaros lauke. 
Dar žydi tavo pievų gėlės, 
Rasa palaistytos vaiskia.

Dar bręsta varpos aukso gryno,
Kur sviro svėrės pūdymų. 
Ir marios mėlynojo lino 
Prie numylėtinės namų...

Aušra tekėjo ir užgeso,
Bet tėviškės dangus — dar ne. 
Dar jam rytojus laisvę neša. 
Dar bėga bangos Nemune.

Dar rymo kryžkelėse kryžiai, 
Dar koplytėlės pakeliuos...
Tad eik, šalie, kur pasiryžai _
Ieškot ir rast laisvų dalios.

Premijos už mokslinius darbus
Australijos Lietuvių Fondo Premijai Skirti Komisijos

aktas
1. APLINKYBĖS

Velionis Povilas Alekna 1974 m. 
Vasario 16-sios proga paskyrė 1000 
dolerių Australijos Lietuvių Fondui, 
prašydamas tą sumą laikyti premija, 
skirtina už akademinį lituanistinės 
temos darbą moksliniam laipsniui 
gauti. Fondo valdyba 1974 m. balan
džio 12 d. buvo aptarusi ir priėmusi 
taisykles šiai premijai gauti, kurios 
tačiau 1977 m. kovo 12 d. buvo pa
keistos. Pagrindinis skirtumas: 
pagal pirmines taisykles premija 
skirtina už aukštesnį mokslinį laips
nį ar atspaustą mokslinį darbą; pa
gal pakeistas taisykles už darbą bet 
kuriam moksliniam laipsniui ar ats
paustai mokslinei studijai.

1974 m. gruodžio 14 a. Fondo val
dybos nutarimu buvo sudaryta pre
mijai skirti bei darbams įvertinti 
komisija, į kurią įėjo Fondo valdy-

Mirė
Juozas Gučius

Vasario 22 d. sunkiai sirgęs Ade
laidėje mirė žinomas kultūrininkas 
režisierius Juozas Gučius, sulaukęs 
75 metų. Adelaidėje velionis plačiai 
pasireiškė teatro srityje: įsteigė ir 
vadovavo teatro studijai, pastatė 14 
veikalų. Liūdesy paliko žmona An
tanina Binkevičiūtė—Gučiuvienė, 
solistė, dainavimo mokytoja muzi
kologė, Mūsų Pastogės bendradar
bė.

AUSTRALIJOS MIN.
PIRMININKAS LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDĖLĖJE

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės proga Australijos ministeris pir
mininkas The Hon. M. Fraser tarė 
žodį per lietuviu radio valandėlę 
’’Lietuvių Balsą” Canberroje. Minis
teris pirmininkas kaip tik kalbėjo 
vasario 16 d. Jo kalbos tekstą pa
duodame originale ištisai.

Pabrėžtina, kad Canberros Lietu
vių Balso vadovybė, šį ministerio 
pirmininko žodį perrašė į juosteles 
ir išsiuntinėjo kitoms lietuvių radijo 
valandėlėms Australijoje.

* * *

Lietuvių Helsinkio grupės nariui 
Viktorui Petkui ginti, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra gautas 
advokatas Melvin Wulf.

(Elta)

bos narys Albertas Zubras pirmi
ninku ir nariais - prof. Algis Kabaila 
ir prof. Vytautas Doniela.

Iki 1977 m. gruodžio 31 d. komisi
ja gavo du darbus - abu iš Melbour
ne ir abu įteikti 1976 m. pabaigoje.

Aldona Juškaitė 74+17 priedo 
mašinėle rašytų puslapių darbą "Li
thuanian Literature and Informa
tion Sources in Libraries in Austra
lia” patiekė 1976 m. spalio mėnesį 
Melbourne Technologijos Institutui, 
humanitarinių ir socialinių mokslų 
skyriui bibliotekininkės bakalauro 
laipsniui. Darbas minėtos instituci
jos buvo priimtas.

Jonas Meiliūnas 73 mašinėle ra
šytų puslapių darbą ’’Contrasting 
Social Science Paradigms in Stu
dying Immigrants. A Lithuanian 
Case Study” 1976 m. lapkričio mė
nesį patiekė Monash universiteto 
antropologijos ir sociologijos fakul-. 
tetui. Darbas buvo priimtas baka
lauro laipsniui.

2. SPRENDIMAS

Komisija, susipažinusi su įteiktais 
darbais, rado:

1. Abu darbai atitinka ALF 1977 
m. pakeistiesiems premijai gauti 
nuostatams.

2. Abu darbai yra vertinga, meto
diškai mokslinė įžvalga lituanistinių 
problemų.

3. Premiją nutarė skirti lygiomis - 
500 dolerių Aldonai Juškaitei ir 50 
dolerių Jonui Meiliūnui.

4. Komisija spręsdama turėjo gal-

Ministeris pirmininkas sveikina lietuvius 
Vasario 16-sios proga

TRANSCRIPT OF THE PRIME 
MINISTERS MESSAGE FOR 

LITHUANIAN INDEPENDENCE
DAY

Thank you for the opportunity to 
speak to you on this occasion of 
great importance to the Lithuanian 
Community.

Sixty years ago today the leaders 
of the Lithuanian nation proclaimed 
a Declaration of Independence 
which restored the Sovereignty 
Lithuania had enjoyed in earlier 
times.

This new era of independance was 
to be tragically shortlived.

But Lithuanians around the 
World continue to cherish • and 
preserve their history, their 
language ant their culture against 
happier times, I admire your 
courage, I respect your pride.

And my Government took the de
cision, immediately on coming to 
office in December, .1975, to with
draw recognition of the incorpora
tion de jure of Lithuania — and the 
other Baltic states — into the USSR.

There are some .10.000 people in 
Australia of Lithuanian origin • 
either born there, or with parents 
bom there.

Yours is not, therefore, a large 
community. Yet you have contri
buted in all fields - academic, cul
tural, the professions and sport - out 
of all proportion to your numbers.

You have earned - and been given 
- the respect and friendship of your 
fellow Australians.

I would particularly like to con
gratulate Eddie Palubinskas, who 
made such an outstanding contribu
tion as a member of the Australian 
Basketball team at the Munich and 
Montreal Olympic Games.

voje ir tą, kad A. Juškaitės darbas 
1977 m. Prahran College of Ad
vanced Education yra atspaustas 
atskiru leidiniu ir dėl to pasidarė 
plačiau prieinamas. J. Meiliūnas gi 
savo pirminę temą plėtoja aukštes
niam akademiniam magistro laips
niui.

Komisijos Nariai:

A. Zubras, kom. 
pirm., Algis Kabaila, V. Doniela.

P.S. Aldona Juškaitė nuo šių 
mokslo metų pradžios yra paskirta 
Shepperton (Vic.) technikos riiokyk- 
los mokytoja ir bibliotekininke.

Jonas Meiliūnas jau treji metai 
yra Coburgo (Melbourne priemies
čio) mokytojų koledžio sociologijos 
lektorius.

Malcolm J. Fraser, the Prime 
Minister.

And who has recently been 
named by one foreign sporting 
foundation as one of the half dozen 
foremost amateur athletes in the 
World in.1977.

I congratulate the entire Lithua
nian community on their achieve
ments in sharing their culture with 
the general Australian community.

My Government is actively pur
suing a policy of multiculturalism.

And the cornerstone of this poli
cy’s success is cooperation on the 
part of the Ethnic communities 
themselves.

I warmly commend your efforts in 
presenting the biennial Lithuanian 
cultural festival which alternates 
between Sydney, Melbourne and 
Adelaide.

I understand that in conjunction 
with this festival, which is also 
attended by many other Australians 
who are not of Lithuanian back
ground, you also organise a sports 
festival, academic conferences, and 
scout jamborees.

Indeed, in January this year Aus
tralia was pleased to host The Sixth 
Decennial International Lithuanian 
Scout Jamboree, which was 
attended by Lithuanian scouts from 
all over Australia and North Ame
rica.

I extend to all members of the 
Lithuanian community, on behalf of 
their fellow Australians, continued 
success in all your endeavours.

Your fine choirs, folk dancing 
groups, drama groups, sporting 
clubs and radio programmes are 
preserving much of the heritage of 
your Homeland.

And, in addition, enriching 
Australia.

' • ■
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Premijų 
palaima

Visame pasaulyje turi giliai šaknis 
suleidusios kultūrinėje bei visuome
ninėje dirvoje visokių rūšių premi
jos. Pačios žymiausios yra vadina
mos Nobelio premijos, kurios ski
riamos asmenims, nusipelnusiems 
globaliniu mastu literatūroje, medi
cinoje, jizikos bei chemijos moksle ir 
už taikos pastangas. Eidama drauge 
su gyvenimu šioje srityje neatsiliko 
ir savu laiku Lietuva. Tas tradicijas 
tęsiame ir išeivijoje. Be abejo, pagal 
premijų skaičių atrodo, daugiausia 
dėmesio skiriame literatūrai. Kas
met už literatūrini kūrinį laisvojo 
pasaulio lietuviai skiria mažiausia 
tris premijas, bet jų yra ir daugiau. 
Skiriamos taip pat premijos ir už vi
suomeninę, mokslinę, žurnalistinę 
veiklą. Gyvendami Australijoje gal 
net su pavydu sekame tų premijų 
gausą Amerikoje, patys apie tokias 
premijas Australijoje gal net ne
drįsdami pagalvoti. Bet ir čia jau 
pralaužti ledai. Australijos Lietuvių 
Fondas pirmas pradėjo skirti regu
liarias metines premijas jauniesiems 
spaudos darbuotojams, buvo skel
biama premija už mokslinį veikalą 
lituanistine tema, atsirado premijų 
ir geriausioms lituanistinių mokyklų 
mokiniams. Štai pernai paskelbta ir 
šių metų pradžioje įteikta pirmoji 
Australijoje literatūros premija. 
Žodžiu, ir premijų srityje reikalai 
Australijoje pradėjo judėti.

Štai šiame numery skaitome, kad 
prieš penketą metų Povilo Aleknos 
skirtoji tūkstantinė dolerių už 
mokslinį darbą lituanistine tema jau 
paskirta dviem jauniem akademi
kam. Galimas daiktas, kad Australi
jos Liet. Fondo Valdyba, kuri ope
ravo P. Aleknos pinigais, ir ateity 
savo pastangomis palaikys šią gra
žią ir skatinančią idėją. O gal atsiras 
ir individualių mecenatų, kurie skirs 
atitinkamą sumą premijos forma už 
kokius naudingus ir prasmingus lie
tuvybei darbus.

Iš šalies žiūrint gal ne kiekvienas 
pateisina sumas, išmokėtas ir išmo
kėsimas premijų forma. Atsiranda 
nuomonių, kad kas dirba, tai dirba 
dėl paties savo užsimoto tikslo, o ne 
dėl to, kad už tai dar gautų premiją. 
Dalinai teisybė, tačiau kiekvienu at
veju premijos paskyrimas yra ne tik 
darbuotojo viešas iškėlimas, bet 
drauge ir paskatinimas svyruojan
tiems arba nesiryžtantiems, kitaip 
sakant, bet kokioje srityje snūdu- 
ruojantiems talentams. Kartais toks 
viešas įvertinimas būna gal net 

A .A.
KAZIMIERUI CEČIUI 

mirus, liūdinčią Zuzaną čečienę nuoširdžiausiai užjaučiame.

Ona ir Jonas Liutikai
Ona Jurgelienė

A.A.
ONAI ŠARKIENEI

mirus, jos vyrą Praną Sarki, dukras Meilę, Birutę, sūnų Dr. Rimantą — 
"Šatrijos" tunto tuntininką ir jų šeimas liūdesio valandoje užjaučia ir 
kartu liūdi.

Lai Viešpats savo gerąja ranka laimina jo sielą.
"Šatrijos” Tuntas Geelonge

Mūsų Pastogė Nr. 8,1978.227, psl. 2, ,. .

prasmingesnis, negu išmokama pre
mija. Bet tai yra proga kaip tik prie 
to prieiti. Tokia prancūzų literatūri
nė Goncourt premija yra visų pran
cūzų rašytojų svajonė, nes tai yra 
aukščiausias pripažinimas, nors pa
čios premijos vertė yra visai ne
reikšminga. Suprantama, jeigu dali
namos tik premijos, kurių nelydi 
prestižas ir reikšmė, tai be abejo jos 
prilygsta paprasčiausiai loterijai.

Mūsų tarpe dar tik premijų pra
džia ir šito nusipiginimo pavojaus 
nesimato. Čia pasirodžiusias kelias 
premijas bei jų steigėjus tenka tik 
su džiaugsmu pasveikinti tikintis, 
kad su laiku jos suvaidins mūsų 
bendruomenėje ir gal net pačiai lie
tuvybei reikšmingą vaidmenį. Be 
abejo, mūsų dėmesys nukreiptas į 
tas sritis, per kurias lietuvio vardas 
pasiekia platesnius intelektualinius 
kitataučių sluogsnius ir kad nepasi
liktų uždarame bendruomenės rate
lyje. Todėl gal ir nereikėtų tokioms 
premijoms uždėti varžtų, sakysim, 
kaip amžius ar specifinė sritis. 
Kiekvienu atveju jaunos pajėgos ir 
jauni talentai daugiau turi galimy
bių skinti laurus, negu vyresnieji, 
nors kūrybiniame darbe amžius 
reikšmės neturi.

Be abejo, kiekviena premija turi 
kurstančios reikšmės, jeigu ji iš 
anksto skelbiama ir nuolat rekla
muojama. Sakysim tokios A. Liet. 
Fondo kasmetinės premijos jaunie
siems spaudos darbuotojams prak
tiškai nelaikytinos premijomis, o tik 
paprasčiausiu apdovanojimu, nes jos 
iš anksto nereklamuojamos, o pas
kelbiamos tik jas padalinus. Toks 
būdas nesukelia nei paskatinimo, nei 
varžybinės nuotaikos. Turėtume vi
si sutikti, kad kultūriniame bei kū
rybiniame gyvenime premijos turi 
gilios reikšmės ir net palaimos t, 
jeigu jos tinkamai pristatomos ir jei 
jas lydi atitinkamas prestižas.(v.k J

RAŠYTOJAS R. SPALIS RUOŠIA DVI 
KNYGAS

Mūsų raižytojas R. Giedraitis-Spalis 
atsidėjęs kuria, norėdamas užbaigti se
niai pradėtąjį septynių knygų „Vienos 
kartos ciklą“. Pirmosios penkios knygos 
jau parašytos, išleistos ir išparduotos... 
(Paskutinė buvo „Mergaitė iš geto“). Vie
na iš tų knygų išėjo dviem laidom, o dvi 
išverstos į latvių kalbą.

Sekanti ciklo knyga bus „širdis iš gra
nito“. Ją leidžia „Viltis“ Amerikoje. Ro
mano mecenatas — jaunosios kartos at
stovas, JAV aviacijos pulk. lt. D. Skučas.

Paskutiniojo romano, kuris vadinsis 
„Auksinio saulėlydžio gundymai“, mece
natas bus Neo-Lithuania korporacija, nu
tarusi šią knygą išleisti 55-rių metų su
kaktuviniame suvažiavime. Romanas jau 
pradėtas rašyti.

Išleidęs šį Vienos kartos 7 knygų ciklą, 
rašytojas R. Spalis bus tikrai atlikęs dide
lį literatūrinį darbą. e L

A.A.
JUOZUI GUČIUI

mirus, skausmo ištiktą jo žmoną Antaniną liūdesy nuoširdžiai užjaučia
Paulius Rūtenis

Mūsų mielą bendradarbę Antaniną Binkevičiūtę—Gučiuvienę, 
jos vyrui

A.A.
JUOZUI GUČIUI 

mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame.
Mūsų Pastogės Redakcija
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Pasaulio Lietuvių Dienos, kurios 
vyks šią vasarą Kanados lietuvių 
sostinėje, Toronte, bus lietuvių išei
vijos istoriniai metai. Šventės 
reikšmė ir pasiekti rezultatai paliks 
gilius pėdsakus būsimoms kartoms, 
kurios galės objektyviau spręsti ar 
mes pakankamai veikėme siekdami 
padėti Lietuvai atgauti laisvę ir ne
priklausomybę.

Šiais metais sueina 60 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo. 40 m. nuo tautinės olimpiados 
įvykusios laikinoje sostinėje, Kaune. 
Šiais metais taip pat sueina 43 metai 
nuo Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso, kuris įvyko 1935.8.11-17 
dienomis Kaune. Tai buvo laisvų su
važiavusių lietuvių džiaugsmo die
nos. Lietuva buvo laisva. Tuometi
nis Kongresas sprendė visiškai ki
tokias problemas negu šių laikų Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas.

Šiais metais sukanka 60 metų nuo 
Amerikos Lietuvių Seimo, kuris 
įvyko 1918.3.13-14 dienomis New 
Yorke. Tai buvo vos nepilnam mė
nesiui praėjus po nepriklausomybės 
paskelbimo. Minimo seimo didelis 
rūpestis buvo kaip padėti jaunai 
Lietuvai sustiprėti.

PLB Seimą pagal nusistovėjusią 
tvarką ruošia PLB Valdyba. Esant 
PLB Valdybai Čikagoje, o seimui 
vykstant Kanadoje, Toronte suda
rytas pagelbinis komitetas, ateinan
čiam seimui paruošti dirvą. Komite
tas glaudžiai bendradarbiauja su 
PLB Valdyba. "Pagelbininkų Komi
tetą” sudaro: Dr. J. Sungaila, pir
mininkas, Dr. S. Čepas, vice-pirm., 
K. Manglicas, sekretorius, E. Čiup- 
linskas, iždininkas, Antanas Rinkū- 
nas, informacijos vedėjas.

Kaip aukščiau minėta, seimas 
vyks šventės metu. Birželio 30 d., 
penktadienio vakare bus seimo na
rių ir svečių susipažinimo pobūvis. 
Liepos 1 d., šeštadienis bus skirtas 
bendruomenės organizacijų ir val
domųjų organų posėdžiams, prane
šimams ir diskusijoms. Sekmadienį, 
liepos 2 d., vyks posėdžių tąsa ir bus 
renkama nauja PLB Valdyba ir kiti 
centriniai organai sekančių 5 metų 
kadencijai. Iškilmingos pamaldos 
vyks 2 vai. Toronto Katedroje. 
Evangelikams parapijoje taip pat 2 
vai.

Po pamaldų, taip pat kaip mūsų 
vyresnioji karta 1924.8.23 d., rinkosi 
iš visų pasaulio kampų į "Pirmąją 
Dainų Šventę” Kaune, taip ir mes, 
po daugelį audringų ir baisių metų, 
netekę nepriklausomybės, veikdami

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V KANADOS IR JAV LIETUVIU DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO lietuviu SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

Informacija
įvairiais būdais ją atgauti, turėsime 
puikią progą savo dalyvavimu prisi
dengti prie 5-sios Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventės pasisekimo. 
Čia dar kartą primenu, kad 5-ji dai
nų šventė įvyks 1978 m. liepos 2 
dieną - sekmadienį Maple Leaf Gar
dens sporto stadijone, 60 Carlton 
Street, Toronte. Tikslus laikas bus 
paskelbtas vėliau. Toji Dainų Šven
tė, tai yra dalis Pasaulio Lietuvių 
Dienų iškilmingos programos.

Dainų Šventės muzikinės komisi
jos pirmininku yra žinomas muzikas 
ir solistas Vaclovas Verikaitis. Na
riai: St. Gailevičius, D. Viskontienė, 
J. Govėdas ir Eug. Krikščiūnas.

Dainų šventėje pasižadėjo daly
vauti apie 40 chorų, jų bus iš įvairių 
kraštų. Programą atliks mišrūs cho
rai, moterų chorai, vyrų ir jaunimo 
chorai. Gros jungtinis kanklių or
kestras. Šventėje dalyvaus taip pat 
:ir Mississauga simfon. orkestras. 
Chorams diriguos žinomi lietuviai 
muzikai: St. Gailevičius, Br. Bud- 
riūnas, Alf. Mikulskis, Vacį. Veri
kaitis, Faustas Stroila jaunimo cho
rui, A. Jurgutis, J. Govėdas ir kiti. 
Akomponiatoriais bus Raimonda 
Apeikytė iš Los Angeles, Jonas Go
vėdas ir Eug. Krikščiūnas, abu iš 
Toronto. Solo dainuos Gina Čap- 
kauskienė iš Montrealio.

5-ji Kanados ir JAV Lietuvių Dai
nų Šventė bus pradėta Lietuvos ir 
Kanados himnais. Baigta - "Lietu
viais esame mes gimę” pritariant 
simfoniniam orkestrui diriguojant 
muzikui Br. Budriūnui. Stadijonas, 
kuriame vyks Dainų Šventės prog
rama, talpina 16.000 žiūrovų.

Tai bus reta, ne dažnai pasitai
kanti proga vienoje vietoje girdėti 
daugelį lietuviškų chorų. Ne veltui 
Lietuva vadinama "Dainų Šalis”. 
Pasibaigus dainų šventės programai 
vyks PLB Seimo banketas.

Visi posėdžiai ir parengimai vyks 
Royal York viešbutyje, 100 Front 
Street, W., Toronto, Ont., M5J 1E4, 
telefonas 368-2511. Pridedu "The 
Royal York" viešbučio nuotrauką. 
Viešbutis yra priešais geležinkelio 
stotį, turi 1600 kambarių ir gerą pa
tarnavimą. Mieli svečiai, iki ma
lonaus pasimatymo Toronte, Pasau
lio Lietuvių Dienų šventėje.

Stepas Varanka

Dainų Šventėje pasižadėjo daly
vauti apie 40 chorų iš Kanados, 
JAV, Australijos ir Škotijos. Prog
ramoje numatyta dainuoti 25 lietu
viškas dainas. Dainuos: mišrūs cho
rai, moterų chorai, vyrų chorai ir 
jaunimo mišrūs chorai.

2



POEZIJOS VAKARAS 
su

Bernardu Brazdžioniu
Nekantriai lauktas poetas Ber

nardas Brazdžionis vasario 17 d. pa
siekė Sydnejų. Aerodrome jį pasiti
ko Sydnejaus apylinkės pirmininkas 
p. V. Saudargas, p. A. Saudargienė, 
Dr. A. Mauragis, Dr. R. Zakarevi
čius - Krašto Valdybos narys kultū
ros reikalams ir V. Kazokas. Drauge 
su poetu kaip mieli svečiai atvyko ir 
visuomenininkas bei žurnalistas, 
žurnalo ”Į Laisvę” redaktorius p. 
Juozas Kojelis su ponia.

Gi sekančią dieną, vasario 18, 
Sydnejaus Lietuvių Klube jau įvyko 
B. Brazdžionio poezijos vakaras, ku
rį sėkmingai suorganizavo Dr. A. 
Mauragis. Klausytojų tą vakarą pri
sirinko gana gausiai. Be abejo, vi
siems B. Brazdžionis yra daugiau ar 
mažiau pažįstamas iš skaitytų ar 
girdėtų poeto eilių, tad pamatyti ir 
išgirsti gyvą poetą visų buvo slap
čiausias noras. To vakaro metu dau
gelis atnaujino su B. Brazdžioniu se
nas pažintis, kiti turėjo progos to
kias pažintis užmegsti.

Poezijos vakarą atidarė Dr. A. 
Mauragis paaiškindamas, kad tai 
buvusi sena idėja išsikviesti B. 
Brazdžionį. Dar būdamas prieš še
šerius metus Amerikoje tuo reikalu 
kalbėjosi ne tik su pačiu poetu, bet 
ir su P.L.B. pirmininku p. B. Nainiu. 
Galimas dalykas, tų pasikalbėjimų 
rezultate šiandien poetą B. Braz
džionį turime čia.

Sekė V. Kazoko žodis, kuris buvo 
tarsi atvykusio poeto pasveikini
mas. Tai daugiau ar mažiau kūrybi
nis pasisakymas, kurio nekomen
tuosime (Jį spausdiname ištisai. 
Red.).

Pats poezijos vakaras susidėjo iš 
dviejų dalių: pirmojoje girdėjome 
patį poetą B. Brazdžionį ir po jo pia
nistę Rasą Mauragienę, kuri pas

Pasitinkant poetą
Vinco Kazoko žodis, tartas pasi

tinkant poetą Bernardą Brazdžionį 
jo Poezijos Vakaro metu 1978 m. 
vasario 18 d. Sydnejuje

Nors ir skaitomės esą pasaulio 
pakrašty, bet nuolat ir nuolat mus 
aplanko iš svetur garbingi svečiai. Ir 
kiekvieno svečio apsilankymas 
mums jau yra didelė šventė. Tačiau 
ypatinga šventė yra kaip tik šiandie, 
nes sulaukėme nepaprasto svečio, 
svečio poeto, kurio žodžius kartoja 
ir deklamuoja seni ir jauni įvairiau
siomis progomis, kurio dainas dai
nuoja pavieniai ir chorai, kurio gies
mės yra gražiausios maldos bažny
čiose. Aš nežinau jokios didesnės iš
kilmės, kurioje nedalyvautų poetas 
B. Brazdžionis su savo žodžiu, savo 
giesme, savo rauda. Iš tikrųjų Braz
džionis niekad nebuvo šalia mūsų, 
bet visados su mumis. Skirtumas 
šiandie tik toks, kad šios dienos 
šventėje turime poetą gyvą, asme
niškai, ne kitų skaitomą ar dekla
muojamą, bet girdėsime jį patį.

Sako, Dievas yra visur ir kiekvie
noje vietoje, ir šitą tiesą priimdami 
nelaikome stebuklu, bet jeigu Die
vas kam nors apsireiškia specialiu 
būdu, jau laikome tai stebuklu. Pa
našiai ir su poetu: poetas yra visur, 
kur tik jo žodis skaitomas ar dekla
muojamas, tačiau išskirtina garbė ir 
pasididžiavimas tiems, kurie su po
etu bendrauja betarpiškai. Šiandie 
tokia garbė teko mums.

Juo lab iau laikau sau didele garbe 
šia proga kalbėti. Buvau prašomas 
pristatyti poetą prieš jį išgirsiant. 
Tačiau kaip pristatyti poetą, jeigu 
jis kiekviename eilėrašty, kiekvie
noje poemoje vis naujas, jeigu jo lū

kambino M.K. Čiurlionio vieną iš 
preliudų ir V. Jančio ’’viziją”. Ant
roje dalyje girdėjome solistą Paulių 
Rūtenį, padainavusi dvi lietuvių 
liaudies dainas ir ariją iš Traviatos 
”Tu užmiršai tėvų kapus”.. Vėl poe
tas B. Brazdžionis skaitė savo eilių, 
ir tuo vakaras buvo užbaigtas. Sekė 
padėkos ir sveikinimai, kuriuos pa
reiškė ALB Krašto Valdybos narys 
Dr. R. Zakarevičius ir Sydnejaus 
Liet. Klubo pirm. V. Simniškis.

Klausytojų tarpe buvo žmonių, 
kurie tik daugiau kaip prieš trisde
šimt metų girdėjo B. Brazdžionį. Ki
ti jį tik pirmą kartą pamatė ir išgir
do. Nekalbėsime čia apie B. Braz
džionio poeziją iš viso, nei apie jo 
paties skaitytus eilėraščius. Bet 
bendra nuomonė, kad Bernardas 
Brazdžionis yra ne tik iškilus poetas, 
bet ir savęs vertas interpretatorius 
bei deklamatorius. Jo visas poezijos 
vakaras buvo ištisai išmąstytas ir 

Vytautas Mačernis 
POETUI

Ateina jis. Uždekite šviesas.
Tegu ugny paskęsta rūmų salės. -,n 
Tegu dainas beprotiškai linksmas ,„Vi( 
Mergaitės, kaip svajonės, nerealios

Dainuoja dyvinai aukštais balsais
Apie menus, jų riterius žavingus, 
Kurie praėję žemę žingsniais išdidžiais, 
Kolosais jūsų atminty sustingo.

Ateina jis, vienintelis karalius...
Jo akyse regėti dideli sapnai
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką, 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes šiandien jo širdis už milijonus plaka.

pose tas pats žodis tai meile šiltai 
padvelkia, tai kaip ugnis degina, tai 
kaip žaibas prakeiksmu trenkia, tai 
nuolankia malda į aukštybes kelia. 
Tad ar įmanoma pristatyti poetą, 
jeigu jis nežinia kokia galia pats 
mylėdamas priverčia ir kitą mylėti, 
kai jis pats kenčia, tai ir už kitus 
kenčia?

Būdami žmonės visi mokame kal
bėti, tačiau tie patys kasdieniniai 
žodžiai, išėję iš poeto širdies ir lūpų, 
įgyja magiškos galios: jie virsta ais
tra, malda, griausmu, ugnimi. Nes iš 
tikrųjų žodis ir yra kaip ugnis - jis 
šildo ir ugdo, bet jis ir degina, ir 
naikina. Tačiau reikia burtininko, 
kuris žinotų ir mokėtų, kaip tą kas
dienišką, bespalvį žodį paversti dei
mantu ar geluonių, šilima ar žudan
čia kaitra. Toks žodžio burtininkas ir 
yra poetas.

Pagaliau dar iš pasakų visi gerai 
atsimenam ir žinome, kad visi burti
ninkai buvo tikrieji žodžio magikai: 
nes tik žodis tinkamai ir laiku ištar
tas gali Dievą pasiekti arba nelaimę 
užtraukti. Šalia to poetas gali dar 
daugiau: jis gali nesamus pagimdyti, 
naujus pasaulius sukurti, į tolimiau
sias, fantastiškas šalis nukelti. Ta
čiau pats galingiausias ir stipriau
sias poetas yra tas, kuris pajėgia ir 
gali į žmogaus širdį įeiti, žmogaus 
mintis ir dvasią paveikti, jį paguosti 
ir taip nuteikti, kad jam pats gyve
nimas net ir juodžiausioje nevilty 
pasidaro toks vertingas, jokia nevil
tim nenužudomas, jokiais pažadais 

vientisas kūrinys pats savyje, kur 
organiškai liejosi poeto pristatoma 
kūrinių genezė ir tų pačių eilių dek
lamavimas. Poeto sodrus pasakoji
mas, persunktas skaidriu sąmojum, 
jo išraiškinga savų kūrinių dekla
macija auditoriją laikė kylančioje 
įtampoje iki paskutinio garso. Tą 
vakarą jutome, kad B. Brazdžionis 
atsiskleidė ne tik kaip poetas, bet 
lygiai ir kaip artistas su didele sce
nine praktika.

Pasibaigus vakarui pats svečias 
poetas džiaugėsi turėjęs labai imlią 
ir dėkingą publiką. Lygiai mums vi
siems jo vakaras buvo drauge ne tik 
pirmas tokios rūšies ir apimties pa
rengimas, bet graži pamoka, kaip 
gali užpildyti ištisą vakarą vienas 
žmogus išsiversdamas tik žodine 
medžiaga. Pasirodė, kad B. Braz
džionis tą gali, ir jeigu jo programa 
būtų dar antra tiek užtrukusi, klau
sytojai tebūtų buvę tik dėkingi.

Pastebėtina, kad Poezijos vakaro 
metu sceną puošė p. A. Dudaičio pa
ruoštas skoningas simbolinis ženk
las - knyga su laurų šakele. Ačiū A. 
Dudaičiui. n n

nepamainomas. U šitai pasiekia tik
tai poetai: visos maldos yra poezija, 
visos dainos yra poezija, visos gies
mės yra poezija. Deja, prakeiksmas 
yra lygiai poezija. Iš tikrųjų, mes 
net nežinome, kaip giliai ir plačiai 
yra poezija persuktas visas mūsų 
gyvenimas. Žmogus net dienos ne
gali gyventi be poezijos, kadaise 
pastebėjo prancūzų poetas Charles 
Baudelaire. Ir tai nėra poetinė frazė, 
bet nuogas faktas. Juk mūsų gra
žiausios svajonės, mūsų juodžiausia 
baimė, mūsų slapčiausi troškimai 
yra poezijos diktuojami, poezija 
persunkti. Tačiau kurti poeziją te
gali tik poetas. Mums žodis yra 
paprasčiausia komunikacijos prie
monė, pigiausia medžiaga, kuria 
grindžiame kelius. Mes nesiskaito- 
me su žodžiais, gi poetas mūsų pa
mintą žodį išaukština, jį brangenybe 
paverčia, iš jų gražiausias katedras 
pastato.

Tačiau žodžio galia neišmatuoja
ma: jis yra jungtis žmogaus su žmo
gum, tiltas tarp atskirų pasaulių. 
Netenka stebėtis, kad žodis buvo 
prilygintas Dievui: pradžioje buvo 
žodis, ir žodis buvo pas Dievą, ir žo
dis buvo Dievas, sako evangelistas 
šv. Jonas. Betgi buvo laikas, kad 
žmonių giminei trūko žodžio. Žemė 
pilna garsų, bet jų tarpe nebuvo žo
džio. Ir žmogaus riksmas dar nebu
vo žodis. Žodį reikėjo sukurti. Ir nė
ra žemėje didesnio žmogaus kūrinio, 
kaip žodis. Ir kas jį sukūrė ir pirmas 
ištarė? Mes nežinome to kūrėjo var
do, nei laiko, bet mes žinome, kas jis 
buvo. Žodį sukūrė poetas.

Štai šiandie turime poetą savo 
tarpe. Nereikia jo pristatyti nei jam 
lenktis. Poetą reikia išgirsti ir iš
klausyti. Jį reikia pasveikinti, pas
veikinti žodžiu, vertu paties poeto. 
Ir aš nežinau šia proga tinkamesnio 
žodžio, kaip poeto Vytauto Mačernio, 
žodis, skirtas poetui: 4
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Sceniniai 
atgarsiai

Los Angeles Dramos Sambūris, 
vadovaujamas D. Mackialienės, pe
reitų metų pabaigoje gastroliavo 
Čikagoje su Birutės Pūkelevičiūtės 
3 veiksmų drama "Palikimas”. Re
cenzentas K. Bradūnas taip rašo: 
’’Teatras nėra foto aparatas kasdie
niškai tikrovei fotografuoti. Svar
biausia meninė tikrovė. Ir jeigu ji 
žiūrovą įtikina, tada ir fantastiš
kiausią pasaka virsta realybe. 0 tos 
meninės tikrovės ’’Palikimo” dra
moje ir jos spektaklyje dairytis toli 
nereikėjo, ji buvo čia pat. Spektaklį 
Čikagon atvežęs Los Angeles dra
mos sambūris šiuo laiku yra tikras 
unikumas. Kai ne vienos didžiosios 
mūsų kolonijos scenos žiburiai vos 
spinksi, losangeliečiai kasmet 
blykstelia savo teatriniu gyvastin
gumu. Ir režisierė D. Mackialienė ir 
visas kolektyvas tikrai yra verti pa
dėkos ir pagarbos. Bet ir prisiminti
na, kad visokiausiam teatriniam to
bulėjimui ribų nėra ir negali būti”.

*♦

Filmų režisierius Vytautas Žala- 
kevičius yra susukęs filmą ’’Avarija" 
pagal garsųjį šveicarų rašytojo dra
maturgo Friedrich Duerrenmatto 
romaną ’’Die Panne”. Vakarų Vo
kietijos savaitraščio "Die Zeit" re
cenzentas W. Hoffmann šį filmą pa
vadino vienu įdomiausiu filmų, su
kurtų Sovietų Sąjungoje. Šis filmas, 
gamintas 1975 metais, dar ir šiandie 
teberodomas Europos kinuose.

*♦

Operos solistė Lilija Šukytė pe
reitais metais Muencheno operos 
suruoštame festivalyje (pastatyta 
20 operų) dainavo vyriausią partiją 
nepaprastai sunkioje Richardo 
Strausso operoje "Daphne". Garsus 
operos kritikas Greville Rothon taip 
vertina Lilijos pasirodymą: "Kiek
prisimenu, ji niekad taip gerai ne
dainavo ir nevaidino, kaip šiame 
’’Daphne” spektaklyje. Jos balsas 
subrendo, sustiprėjo nepamesdamas 
grožio aukštutinėse pianissimo gai
dose. Techniškai Lilija šukytė taip 
apvaldė operos partitūrą, kad nie
kur nesijautė persitempimo ar for
savimo. Kaip aktorė ji pasirodė ne
paprastai puikiai, sukurdama gyvą, 
nuoširdžią, jausmingą, o kartu pap
rastą Daphne. Šis spektaklis buvo 
asmeniškas L. Šukytės triumfas."

Valstybiniame akademiniame 
operos ir baleto teatre Vilniuje pe
reitais metais spalio 29 d. įvyko J. 
Juzeliūno operos "Sukilėliai” premi
ja. Operai libretą pagal žinomąjį V. 
Mykolaičio Putino romaną "Sukilė
liai" parašė A. Liobytė. Veikalo te
ma -1863 m. lietuvių sukilimas prieš 
rusus. Premjera praėjo su dideliu 
pasisekimu.

♦♦

Sao Paulo lietuvių teatras Brazili
joje repetuoja Anatolijaus Kairio 3 
veiksmų dramą "Eldorado”. Prem
jera numatoma balandžio mėn. Re
žisuoja Magdalena Vinkinaitė.

**
Algimanto Mackaus vardo Knygų 

Leidimo Fondas pereitų metų pa
baigoje išleido mūsų avangardinio, 
dramaturgo rašytojo Kosto Os
trausko dramą "Čičinskas”. Čičins
kas parašytas ir interpretuotas 
naujoviškai. Į šį legendarinį asmenį, 
kuriuo savu laiku žavėjosi Maironis, 
K. Ostrauskas pažiūrėjo pro šių die
nų teatralinę prizmę rasdamas Či
činsko charakteryje naujų dimensi
jų, satyriškai surištų su dabartimi. 
Šiuo veikalu susidomėjo ir Sydne
jaus teatras "Atžala”.

Paulius Rūtenis
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ŠEŠTOJI 
TAUTINĖ STOVYKLA

Tęsinys iš pr. M.P. numerio
Paruošė va B. Žaly*

IŠVYKOS. Gamtos dieną, sausio 
6, stovyklautojai, dviem pamaino
mis, išvyko į Healsville's, Australi
jos fauna rezervatą. Buvo lietinga 
diena, truputį pritemdžius ekskur- 
suojančių entuziazmą, nes
visi peršlapo. Bet niekas labai daug 
ir nesiskundė.

Sausio 10 d. popietę, virš 100 sto
vyklautojų, daugiausia užjūrio sesės 
ir broliai, dviem autobusais išvyko 
gamtosakos ekskursijai. Pirmiausiai 
sustota prie tilto, jungiančio San 
Rėmo su Phillip’o sala ir prisižiūrėta 
didžiulių vėžlių. Po to saloje prisi
vaikščiota po kopas ir stebėta aud
ringa jūra, kol lietus ir šaltis priver
tė grįžti į autobusus. Ramesnė vieta 
buvo koalų draustinyje. Čia stovyk
lautojai, suradę medžiuose koalas, 
jas ne tik glostė ir pamaitino euka
liptų lapais, bet ir patys suvalgė 
gautus pavakarius. Nuvykus į 
Nobbies pusiasalį, gamtosakininkai 
pasipylė po lavos uolas - fotografuo
ti, rinkti spalvotas kriaukles, gro
žėtis gamtos vaizdais.

Vakarienę valgė lietuvių sodybos 
kieme, nes Pilypo saloje vasarna
mius turi apie 10 lietuvių šeimų. Jų 
vardu atvykusius pasveikino p. Ra
manauskas, jam padėkojo v.s. L. 
Milukienė. Svečiai buvo sutikti su
gėlėmis ir vynuogėmis. Drauge nu
eita į Summerland’o pajūrįjkur 9 vai. 
vakare į krantą išlipo ištisos rikiuo
tės nykštukų pingvinų, grįžtančių 
po 16 valandų žuvavimo jūroje, pa
maitinti savo laukiančių, cypiančių 
pingvinukų.

Sušalę ir mieguisti ekskursantai 
stovyklą pasiekė apie vidurnaktį.

***
STOVYKLOS RELIGINIS GY

VENIMAS. Stovyklos viename šo
ne, apsupta eukaliptų, stovi mūrinė 
koplytėlė, pavadinta ’’Skautų Ma
donos” (”Our Lady of Scouts”) var
du. Pati koplyčia skautininkių buvo 
papuošta gėlėmis, geltonom-žaliom- 
-raudonom žvakėm ir dalyvaujančių 
kraštų skautų vėliavėlėmis.

Stovyklos dvasiniu gyvenimu rū
pinosi Australijos Rajono dvasios 
vadovas s. kun. Petras Butkus, tal
kinamas v.s. kun. Antano Saulaičio 
ir - savaitgaliais s. kun. Prano 
Dauknio. Pamaldos koplyčioje vyko 
kasdien po vėliavų pakėlimo. Pir
mosios jų buvo suruoštos skautinin
kių, antrosios - skautininkų, trečio
sios (sausio 7 d.) - vilkiukų ir paukš
tyčių, toliau sekė vyr. skautų šv. 
Mišios ir t.t. Į mišių maldas buvo 
įjungiami ir patys dalyviai. Pav. per 
jaun. skautų Mišias paukštytė skai
tė lekciją apie Jėzų, kuris nuramino 
audringą jūrą, vilkiukas perskaitė 
tikinčiųjų maldos prašymus, paukš
tytės - savo sukurtas maldas po ko
munijos. Sekė jauniesiems 
pritaikintas trumpas pamokslas.

Tautinės Stovyklos šventės pa
maldose, sausio 8 d. (sekmad.) daly
vavo ne tik stovyklautojai, bet ir 
gausi minia svečių. Tą dieną gies
mes pravedė du vyr. skaučių būre
liai: Violetos Abariūtės vadovauja
mas iš JAV ir Birutės Prašmutaitės 
vadovaujamas - iš Melbourne. Mi
šias atnašavo kun. P. Butkus, asis
tuojamas kun. A. Saulaičio ir kun. P. 
Dauknio. Skaitymą pravedė vyr. 
skautės. Po jų, kun. A. Saulaitis tarė 
paveikslėliais iliustruotą žodį. Au
kojimo precesijoje duoną ir vyną at
nešė vilkiukai ir paukštjkės. Komu
niją priėmė apie 20 dalyvių.

Sausio 13 d. - stovyklos susimąs
tymo diena. Rytą sk. vyčiai, tiudžiai 
ir vyr. skautės laužavietėje išsidali
no į 12 būrelių, kurių kiekvienas pa
lygino Naujojo Įstatymo ištraukėlę 
su skaitymu iš Lietuvių Katalikų 

Bažnyčios Kronikos ir tai pritaikė 
sau. Tada būreliai iš naujo pasi
skirstė ir ruošė pamaldas. Būreliai, 
surašė tikinčiųjų maldą, įvadinę ir 
baigminę maldas, du vaidinimėlius 
Mišioms, liturginius piešinius ir ki
tas maldas. Popiet ’’geltonšlipsiai” 
buvo padalinti į būrelius, vyr. skau
čių ir sk. vyčių vadovaujamus, kurie 
perskaitė vis skirtingą Jėzaus paly
ginimą, jį moderniai inscenizavo, o 
tada asmeniškai ar grupiniai paruo
šė molio, popieriaus, spalvuotų pa
galiukų ar kitokį rankdarbį, kuris 
išreikštų susitelkimo mintį. Vyres
niųjų Mišias laikė kun. A. Saulaitis, 
o jaunesniųjų - stovyklos dvasios 
vadovas, kun. P. Butkus.

VI TS STOVYKLAUTOJAI LIE
TUVIŲ RADIO VALANDĖLĖJE. 
Melbourne lietuvių radio valandėlės 
programą sausio 4 d. užpildė VI TS 
dalyviai. 3 vai. popiet, įjungus radio, 
nuolatinei radio valandėlei, malonu 
buvo išgirsti gražia lietuvių kalba

Taut, stovyklos aidai aideliai
Vakare Lietuvių Klube svečių 

koncertas ir susipažinimo vakaras. 
Gaila, dėl N.S.W. valstijos įstatymų 
klubams ’’nukentėjo" jaunimas-ne
turįs 18 metų negalėjo linksmintis 
pačioje klubo salėje.

* *

Ekskursijos diena, kelionė po 
Sydnejaus miestą bei apylinkes. Su
stojus prie Opera House fotogra
fams buvo didelis darbymetis. To
liau kelionė pajūriais į Palm Beach, 
kur pasistiprinus pulkininko Smėli
nio viščiukais (Kentucky chicken) 
visi skubėjo maudytis bei pasike- 
pinti šiltoje Australijos saulėje. Čia 
prisiveja ekskuršiją ką tik iš Angli
jos atskridusios vyresnės skautės - 
Daina Traškaitė ir Audrilė Valtery- 
tė. Po ilgos dienos kelionės autobu
sai pasiekė Leichardt Swimming 
Centre, kur prie įlankos gražiame 
parke išalkusių svečių bei globėjų 
laukė skani iešminė su muzika iki 
vėlyvo vakaro.

* *
Plaukiant po Sydnejaus uostą 

svečiai turėjo progos pasigrožėti 
gražia gamta ir vaizdais. Prie Lady 
Jane įlankos laivas staiga pa
krypo į vieną šoną, o vienas iš glo
bėjų pradėjo nuomuoti už 50 centų 
žiūronus (Lady Jane paplūdimys yra 

Taip ir atsiradome prie Sydnejaus Liet. Klubo...
Nuotrauka V. Bacevičiaus

pranešimą: ”Iš VI TS jums prista
tėm šią...” Taip prabilo sesė Luko- 
ševičiūtė iš Montrealio, Kanados.

Šios radio valandėlės programą 
atliko iš JAV atvykusios skautės. 
Detroito Gabijos Tunto septetas pa
dainavo 3 dainas, vienai jų prita
riant gitara. Sesutės dvynės, K. ir 
D. Butkūnaitės (iš ten pat) padaina
vo dvi dainas, palydimos gitaros, o 
D. Urbaitytė iš Cleveland©, pakank- 
liavo.Alf. Mikulskio ’’Mergaitės sva
jonę”.

Lietuviška radio valandėlė Mel
bourne veikia nuo 1975 m. kovo 
mėn., šiuo metu iš valdiškos 3EA 
stoties.

Melbourne radio stotis 3UZ per
davė pasikalbėjimą su sesėmis Joli
ta Gudaityte (JAV) ir Daina Traš-

Bus daugiau

skirtas nudistams, lietuviškai ta
riant plikšiams).

Danguje už tai kažkas užsirūstino, 
nes už kelių minučių staiga pakilo 
labai stiprus ir šaltas pietų vėjas. 
Laivas susiūbavo, oras atšalo, ne
mažai jachtų, laivelių apvirto. Sesė 
Irena Kerelienė vos nepaaukojo 
savo saulės akinių jūrų karaliui 
Neptūnui.

* *
Melbourne lankant avių ūkį, žiū

rint avių kirpimą ir valgant avienos 
mėsos, svečius labai pamėgo Aus
tralijos muselės. Jos lydėjo svečius 
atgal beveik iki Melbourne.

* ♦
Naujų Metų balius Melbourne. 

Kiek daug gražių ponų, kiek daug 
gražių ponių ir gražaus jaunimo. Vi
si taip gražiai pasipuošę!..

* *
Naujų Metų dienos pavakarėje 

pasiekėme Gembrook. Dar šeši kilo
metrai ir esame stovyklavietėje - 
Gilwell Park. Stovyklos štabas, spė
jęs įsikurti, dirba, laksto, prakai
tuoja. Rytoj juk didelė diena - prasi
dės VI-oji Tautinė Stovykla.

* *
Stovyklos virėjai, broliai vyčiai 

Antanas Mikutavičius ir Viktoras 

kaitė (Anglija). Jo metu abi sesės 
paminėjo mūsų sąjungos skyrius 
lietuviškais pavadinimais: paukšty
tes, skautes, vyr. skautes ir t.t. Pa
sikalbėjimas įvyko sausio 5 d. Taip 
pat ir kelios radio stotys perdavė 
pranešimą apie VI TS.

SPAUDA IR TELEVIZIJA, bent l 
Viktorijos valstijoje, gyvai perdavė \ 
žinias apie VI TS, ją vadindami I 
”VI—JA PASAULIO LIETUVIŲ | 
SKAUTŲ JAMBOREE”. Stovyklos 
vaizdų, su trumpais aprašymais ke
liais atvejais įsidėjo Melbourne j 
’’Sun” ir kiti laikraščiai, o iš jų šią ži- • 
nią pakartojo ir Pietų Australijos 
spauda.

Šliteris, kiek sąlygos leido, lepino ir 
maitino mus. Ne kartą teko nugirsti 
svečių vadovų pastabas, girdi, kas 
tai matė, kad kiekvieną dieną duoda 
du kartus mėsos. Bet virėjai žino, ką 
daro. Stovyklautojai, o ypač sesės, 
kasdien nužygiuodavo stovykloje 
nemažai mylių, todėl buvo reikalingi 
kuro energijai palaikyti. Tolimi ats
tumai padėjo mieloms sesėms išlai
kyti lieknas figūras. Tik iš šnipų 
teko patirti, kad vyresnių skaučių 
pastovyklėje slaptai pristatomos 
gėrybės (šokoladai, saldainiai, bul
vinės drožlės) kai kurioms sesėms 
nepadėjo išlaikyti lieknų linijų.

♦ *
Didelį pasisekimą stovykloje tu

rėjo p. Johanni Pullinen, kurio ži
nioje buvo stovyklos paštas ir krau
tuvėlė. Suvenyriniai vokai, stovyk
los ženklai, gairelės buvo greitai iš
parduotos. Gembrook pašto vedėja 
pareiškė, kad dėdama specialų sto
vyklai paminėti pašto antspaudą ant 
vokų, atviručių ji nėra tiek daug 
dirbusi per visą savo tarnybą, kaip 
per šias dvi savaites. Stovyklos 
vadovybė jos nepamiršo - įteikė jai 
dovanėlę prisiminti tas ’’sunkias” 
dienas.

* *
Melbourne globėjas ragina jau 

beveik pusvalandį po dušais besi
maudantį svečią paskubėti, kad lai
kas vykti į koncertą. Susirūpinęs 
svečias skundžiasi, kad keistas tas 
Melbourne vanduo, nes negali nusi
plauti muilo.

* ♦
Sydnejuje ištikimai nuo atskridi- 

mo į Australiją iki išskridimo į Can- 
berrą mūsų užjūrio svečius ’’perse
kiojo” mūsų oficialus VI T.S. filmuo- 
tojas p. Jonas Šarkauskas. Jonas 
atsidavė tam sunkiam darbui visu 
kūnu ir siela. Iš patikimų šaltinių 
teko girdėti, kad jo padaryta filmą 
įdomi. Turėkite kantrybės - vieną 
dieną pamatysite ir jūs visi.

♦ *

LSS Tarybos pirmininkė v.s. Lilė 
Milukienė yra visagalė. Ji gali pa
kelti į skautininkų laipsnius, apdo
vanoti ordinais. Vieną vakarą per 
vėliavos nuleidimą ji pakėlė brolį 
Barkų į kunigus, gi Laima ir Rita ta
po ’’children of God”.

Mūsų Pastogė Nr. 8,1978.2.27, psl. 4

4



4

VASARIO 16—JI SYDNEJUJE
TRILYPIS VASARIO 16 

MINĖJIMAS SYDNEJUJEI Į
Nežiūrint visų abejonių, kad šiais 

metais Sydnejuje Vasario 16-sios 
minėjimas galįs būti tik eilinis, su- 

i sumavus gavosi gana reikšmingas.
Iš tikro Sydnejuje Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo jubiliejinė 
Į šventė buvo paminėta trimis eta

pais, kurie gal ir neturėjo organiš
kos sąsiajos, bet buvo organizuoja
mi viena ir ta pačia mintimi - užak
centuoti Lietuvos nepriklausomybės 
60 metų paskelbimo sukaktį.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
PARODA

Pirmas žingsnis Lietuvos nepri
klausomybės sukakties proga buvo 
suorganizavimas lietuvių tautodai
lės parodos Bankstown savivaldy
bės bibliotekoje, kurios iniciatorė 
yra Dr. G.E. Kazokienė. Turėdama 
plačius ryšius ir lengvai susitarda
ma su Bakstown valst. bibliotekos 
vadovybe, ji lengvai gavo pritarimą 

i ir paramą suorganizuoti tokią lietu
vių tautodailės parodą Bankstown 
centrinės bibliotekos patalpose. Pa
rodoje išstatyta pagal turimas gali
mybes lietuvių tautiniai audiniai, 
juostos ir gintaro išdirbiniai. Tai 
pirmoji tokios rūšies paroda, suor
ganizuota Sydnejuje pirmoje eilėje 
australiškai publikai. Parodoje iš
statyti lietuviški audiniai, juostos, 
gintaras įvairiose formose. Šalia to 

: gausūs įrašai apie Lietuvą, jos pa
dėtį šiandie, jos istoriniai faktai ir 
žemėlapis, nurodąs Lietuvos vietą 
Europoje. Paroda prasidėjo vasario 
16 d. ir truks iki kovo 4 dienos. Va- 

; sario 17 d. buvo surengtas tose pa
čiose patalpose Lietuvos vakaras, į 
kurį Bankstown savivaldybė išsiun
tinėjo apie 200 pakvietimų. Tą va
karą buvo susirinkę apie 100 svečių 
dalyvių. Galimas daiktas, pusė iš jų 
buvo lietuviai, bet visi kiti buvo ki
tataučiai ir australai, kurie buvo gi
liai susidomėję tuo vakaru ir malo
niai nustebinti.

Tą vakarą Dr. G.E. Kazokienė tu
rėjo trumpą kondensuotą paskaitą 
apie Lietuvą ir apie lietuvių savitą 
originalią tautinę kultūrą. Vėliau vi
si vakaro dalyviai buvo vaišinami 
kava ir lietuviško stiliaus pyragai
čiais. To vakaro dalyviai ir bibliote
kos vadovybė buvo visu parengimu 
sužavėti.

Pažymėtina, kad šioji paroda 
buvo gražiai reklamuota lokalinėje 
Bankstowno apylinkės australų 
spaudoje su plačiu aprašymu ir 
nuotraukomis.

RENGIATĖS KELIAUTI? KREIPKITĖS Į

Palanga Travel
364 Sussex St., Sydney 2000 

Tel. (02) 262665,262008,263526

Paveskite savo kelionės rūpesčius mums! Atliekame viską: užsienio 
pasus, vizas, viešbučius, ekskursijas ir kt.

■
Tvarkome oficialią sportininkų ekskursiją į Kanadą ir Ameriką. Norį 

prisijungti kreipkitės į ALFAS Valdybą arba tiesiog į mus.

Parduodame bilietus lėktuvais, laivais, traukiniais ir turistiniais 
autobusais betkur pasaulyje įskaitant Australiją.

Turime dvi grupes į Lietuvą po.10 naktų Vilniuje. Išvykstama birželio 
15 d. ir rugpiūčio.10 d.

Kreipiantis lietuviškai prašykite A. Bučinsko tel. (02) 265066

Paroda trunka nuo vasario 16 d. 
iki kovo 4 d. Per tą laiką parodą lan
ko ne tik pavieniai skaitytojai, bet ir 
mokyklos, kur mokytojai mokinius 
informuoja apie Lietuvą ir pačią pa
rodą pagal turimas informacijas.

Pažymėtina, kad Lietuvos vakaro 
metu (vasario 17 d.) šalia paskaitos 
buvo pademonstruota lietuvių liau
dies dainų (dainavo duetu p.p. E. 
Belkienė ir Storpirštienė, akordeo
nu akomponuojant p. Br, Kiveriui), 
visą vakarą ištisai iš juostelių buvo 
transliuojama lietuviška muzika ir 
dainos, parodytas filmas apie lietu
vių žymųjį dailininką ir kompozito
rių M.K. Čiurlionį su atitinkamais 
komentarais.

Tai pirmas bandymas Sydnejuje 
Vasario 16 proga išeiti iš uždarų sa
lių į australišką visuomenę, gal ki
tam atrodys, kad tai vyksta siaura
me priemiestyje, bet pradžia pada
ryta gera su atvira galimybe ateity 
šią mintį plėsti.

Išeivių vaidmuo tautos kovoje
Svečio iš USA J. Kojelio kalbos santrauka

Vasario 16-sios minėjime kalbėjo 
svečias iš Amerikos, žinomas visuo
menininkas ir žurnalistas Juozas 
Kojelis, vizituojąs Australijos lietu
vius drauge su poetu Bernardu 
Brazdžioniu. J. Kojelis kalbėjo Syd- 
nejaus lietuviams Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėjime 
užkliudydamas klausimą, koks yra 
išeivių vaidmuo tautos vadavime. 
Prelegento nuomone, anksčiau vy
ravusi mintis, kad šiame darbe išei
vių vaidmuo visai nereikšmingas, 
esą labai klaidinga. Pagrindinis ele
mentas tautai tapti laisvai yra visos 
tautos valia ir pastangos. Šioje ko
voje yra daug ir pašalinių veiksnių, 
bet ir išeiviai, kaip tautos dalis, su
tartinai dirbant turi labai didelės 
reikšmės. J. Kojelis sako:

’’Mano giliausiu įsitikinimu, 
tautinė išeivijos gyvybė pasireiškia 
solidarumu su savo tauta, solidaru
mu konkrečiu ir gyvu. Norint išlai
kyti solidarumą su tauta reikia justi 
tikrąjį tautos pulsą.”

Beieškant tautos pulso p. J. Koje
lis palietė neišvengiamai kitą jautrų 
klausimą - santykius su pavergta 
tauta arba keliavimas į Lietuvą. 
Prelegentas pripažįsta, kad santy
kiauti su Lietuva reikia ir kelionių į 
Lietuvą nesmerkia, nes toks santy
kiavimas abipusiai naudingas ir rei
kalingas. Iškyla tik santykiavimo 
formos klausimas. O tas priklauso

B. BRAZDŽIONIO
POEZIJOS VAKARAS

Prie Vasario 16-sios iškilmių pri- 
skaitytinas ir Poezijos vakaras, įvy
kęs vasario 18 d. Sydnejaus Liet. 
Klube. Nors tai ir nebuvo oficialiai 
pabrėžtas sąryšis su Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 60 metų 
jubiliejum, bet iš tikrųjų kaip tik šiai- 
iškilmei pasistengė atvykti iš Ame
rikos poetas Bernardas Brazdžionis, 
ir tasai sėkmingas vakaras sudaro 
labai žymų akcentą visoje jubilieji
nėje iškilmėje (apie poezijos vakarą 
žiūr. atskirai).

OFICIALUSIS MINĖJIMAS

Sydnejaus Apyl. Valdyba vasario 
19 d., sekmadienį, Lidcombe parapi
jos salėje surengė oficialų Vasario 
16 minėjimą. Prieš tai buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos šv. Jono 
bažnyčioje su prasmingu kun. P. 
Butkaus pamokslu giedant Dainos 
chorui ir dalyvaujant organizuotai 
eilei Sydnejaus liet, organizacijų su 
vėliavomis.

grynai nuo asmens. Vieni nuvykę į 
Lietuvą nemato pačios okupacijos, o 
stebisi didžiule pažanga įvairiose 
srityse. Tokie tik pasitarnauja so
vietinei propagandai, nes jaučia 
okupanto pulsą, bet ne pavergtos 
tautos. Ir čia iškyla mūsų pačių tar
pe nesusikalbėjimai kada naiviai ti
kima, jog laikant okupanto ranką 
tariamai jaučiamas tautos pulsas.

Išmintingos galvos ir jautrios lie
tuviškos širdys per tiesioginius 
kontaktus yra daug ko patyrusios. 
Stebėtina, kad kartais jaunesnios 
kartos žmonės, niekad Lietuvos 
anksčiau nematę, atsilankę Lietu
voje situaciją moka geriau įvertinti, 
negu vyresnieji.

Ieškant ryšių su Lietuvos lietu
viais paprastai ieškoma naudos pa
tiems išeiviams, tačiau galbūt ne
mažiau mes esame reikalingi ir 
jiems. Per tiesioginius kontaktus 
net be specialios propagandos švie
saus vakarų demokratijos sufor
muoto mentaliteto lietuvio, ypač 
jauno žmogaus atsilankymas tampa 
tarsi lango pravėrimas į diktatūrinio 
tvaiko dusinamą kambarį. Ir šiuo 
klausimu prelegentas prisipažįsta 
vengiąs generalizacijos. Tik proble
mą generalizuojant kyla bereikalin
gi ginčai ir net nesantaikos. Vietoj 
to reikėtų rūpintis, kad ryšiai iš tik
ro neštų palaimą tautai ir išeivijai.

Plėtodamas mintį p. J. Kojelis pa
lietė ir jaunimo lankymosi Lietuvoje 
klausimą. Jis prisipažįsta klausimo 
specialiai nestudijavęs, bet stebė
damas net savuosius vaikus, kurie 
taip pat lankėsi Lietuvoje, neigiamo 
poveikio iš to jis nepastebėjęs. Jo 
teigimu, tam tikram skaičiui atsi- , 
lankymas ir pabuvojimas Lietuvoje 
lietuviškam apsisprendimui padarė 
teigiamos įtakos, gi daugumai, pra
ėjus pirmiesiems sentimentaliems i 
įspūdžiams, Lietuvos pamatymas 
pastebimų pėdsakų nepaliko. Jeigu 
Vilniaus lituanistiniai kursai išeivi
jos jaunimui gal ir duoda ką nors 
teigiamo, tai labai nedaug. Disiden
tas Kęstutis Jokubynas, ilgus metus 
kalintas Sibire ir kalėjimuose ir ne
seniai pasiekęs Vakarus, teigia, kad 
Vilniaus kursai duos naudos tiems, 
kurie bus gerus kursus išėję išeivi
joje.

Daug sužinosi
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Oficialų minėjimą parapijos salėje 
pravedė apy. pirm. p. V. Saudargas. 
Po jo įvadinio žodžio ir kun. P. But
kaus invokacijos paskaitą skaitė 
svečias iš Los Angeles (USA) lietu
vis žinomas veikėjas ir žurnalistas p. 
Juozas Kojelis. Savo išsamiame žo
dyje prelegentas palietė mūsų pas
tangas kovoje už Lietuvos atstaty
mą užkliudydamas ir taip jau aktua
lias išeivių lietuvių su pavergta Lie
tuva santykiavimo formas, bandy
damas atskleisti išeivių potencialų 
įnašą tautos likiminėje kovoje.

Programą papildė ir poetas Ber
nardas Brazdžionis paskalydamas 
savo patriotinės poezijos. Minėjimas 
užbaigtas skambiomis Dainos choro 
dainomis diriguojant p. B. Kiveriui.

Minėjimo pabaigoje apyl. pirmi
ninkas svečius amerikiečius gražiai 
pasveikino padėkodamas už gražų 
įnašą minėjimo programoje ir juos 
apdovanojo kukliomis dovanėlėmis. 
Ta pat proga Australijos Liet. Fon
do įgaliotinis p. B. Stašionis įteikė 
Australijos Lietuvių Sporto Sąjun
gai ir taut, šokių grupei Sūkuriui 
skirtas pinigines paramas.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.

”Tą klausimą paliečiu todėl, jog 
mes patys į tautinėsisjyvybės išlai
kymą perdaug lengvai pradedame 
žiūrėti: pasiųsiu vaiką I Vilniaus 
kursus, ir jo lietuviškas apsispren
dimas bus laimėtas. Deja, taip nėra. 
Lietuvybės perdavimo jaunimui 
problema labai komplikuota ir leng
vai neišsprendžiama.

Plačiai remdamasi žydų pavyz
džiu prelegentas daro išvadą, kad 
išeivija gali turėti taip pat didelės 
reikšmės tautos kovoje už būvį ir 
laisvę, kaip ir gyveną savo tėvų že
mėje. Jo įsitikinimu, visa išeivija vis 
dar tebesanti žydėjimo laikotarpy. 
Tai liudija globalinio masto parengi
mai, kaip neseniai praėjusi skautų 
stovykla, jaunimo kongresai, būsi
mos šiais metais Pasaulio Lietuvių 
Dienos Kanadoje ir daug kitų.

PERSEKIOJAMAS VIKTORO 
PETKAUS DRAUGAS

Viktors Kalninš, latvis disidentas, 
kuris planavo išemigruoti į Jungti
nes Amerikos Valstybes, šiuo metu 
randasi keblioj ir pavojingoj situaci
joj. Sausio 19 jis pasirašė dokumen
tus, kuriais jis atsisakė sovietų pi
lietybės. Kai jis jau pardavė savo 
butą ir namų reikmenis, pasirašė, 
kad gavo vizą ir apmokėjo susijusias 
su emigracija išlaidas, tuomet vizų 
skyriaus tarnautojas mandagiai jam 
pranešė, kad jo žmona Helena Cel- 
minš gali tuoj pat iškeliauti, bet jam 
dar teks pasilikti. Mat KGB nori 
priversti jį liudyti jo dviejų draugų 
Ginzburgo ir Petkaus bylose. Iki šiol 
jis nesutiko tai daryti.

Šiuo metu Kalninš neturi kur gy
venti. Jis niekur negali išvykti, nes 
neturi dokumentų. Bet jis tik dabar 
suprato visą savo padėties pavojin
gumą,kai jam teko patirti, kad KGB 
ne tik sulaikė jį kaip liudininką Pet
kaus ir Ginzburgo bylose, bet ir ap
klausinėje jo, Kalninš, draugus, no
rėdami surasti liudininkų prieš jį 
patį.

Viktors Kalninš 1962 metais su 
septyviais kitais buvo apkaltintas 
dalyvavimu pogrindžio organizacijoj 
— Baltijos Federacijai — ir nuteis
tas 10 metų sunkaus darbo stovyk- 
lon už "išdavystę” ir ’’antisovietinę 
propagandą”. Būdamas stovyklose, 
Viktors dirbo aktyviai žmogaus tei
sių judėjime, dalyvavo bado strei
kuose, paruošdavo peticijas ir po 
jom pasirašinėdavo.

Viktors Kalninš gimė 1936 metais. 
Yra baigęs Maskvos pedagoginį ins
titutą, bet, grįžęs iš stovyklų, nega
lėjo gauti savo srityje darbo.

Helena Celmiš, Kalninš žmona, 
šiomis dienomis išvyko į Vakarus.

(Elta)
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Lietuviai polit. kaliniai 
Sovietų Sąjungoje

Rankose anglų kalba
knygelė ’’Inside Soviet Prisons”, 
kurią išleido Committee for the De
fense of Soviet Political Prisoners 
New Yorke. Knygelėje paduota ir 
visa eilė minėtam komitetui žinomų 
kalinių su jų adresais, jų tarpe ir 
atskiras lietuvių kalinių sąrašas, 
kuri čia ištisai paduodame.

Minėtame leidinėly prašoma kali
niams rašyti kuo daugiau laiškų iš 
vakarų pasaulio, kas esą palengvina 
kalinių padėti, nes parodo, kad daug 
kas apie juos žinoma užsienyje ir jie 
nėra Dievo ir pasaulio užmiršti.

LITHUANIAN PRISONERS

LIETUVIAI POLITINIAI 
KALINIAI SOVIETINIUOSE

LAGERIUOSE:

ABUKAUSKAS, JONAS, b. 1927, ar. 
1952, art. 58-1, a. 25. Mord. 19 

AKRAMAVICIUS, PETRAS, b. 1930, 
ar. 1952, art. 58-1, t. 25, Perm 
36

ARAMINAS, VYTAS, b. 1935, ar. 
1955, art. 58-1, ». 25, Mord. 19

BABICAS, b. , ar. , art. , >. , Perm 
35

BAGDONAS, POVILAS, b. 1917?, ar. 
1957, art. 58-1, ». 25, Mord. 17

BALTRŪNAS, ANTANAS, b. 1907. 
ar. 1967, art. 64, ». 13, Mord. 19 

BARANAUSKAS, STASYS, b. , ar. , 
art, , t.10, Perm 36

BASTYS, VYTAS, b. 1935?, ar. 
1953?, art. 58-1, ». 25, Perm 35

BERKANKIS, KAZYS, b. 1917, ar. 
1969, art. 64, i. 15. Mord. 19

BIRŽYS, POVILAS, b. 1901, ar. 
1959, art. 58-1, s. 25, Mord. 19

BRICKUS, ALEKSAS, b. 1910, ar. 
1963, art. 64, s. 15, Mord. 19

BRUŽAS, IGNAS, b. 1912?, ar. 
1966, art. 64, ». 10, Perm 35

BUDREIKA, STASYS, b. 1914, ar. 
1952, art. 58-1, ». 25, Mord. 19 

BURBULIS, ANTANAS, b. 1917?, ar. 
1959, art. 64, s. 15, Mord. 19

BUSINSKAS, KAZYS, b. , ar. 1968, 
art. 64, s. 10, Mord. 19

CIUKLYS, KAROLIS, b. 1912, ar. 
1963, art. 64, i. 15, Perm 35

DAMBRAUSKAS, ANTANAS, b. 
1907, ar. 1962, art. 64, i. 12, 
Mord. 19

DUBAUSKAS, JULIUS, b. 1927, ar. 
1955, art. 58-1, ». 25, Perm 36

DUDĖNAS, MYKOLAS, b. 1910, ar. 
1962, art. 64. i. 15. Perm 35

DZIAUGYS, ANTANAS, b. 1914, ar.
1965, art. 64, ». 15. Perm 36

GALDIKAS, PALYS, b. 1925, ar.
1948, art. 58-1, s. 25+3, Perm 35 

GAUDINASKAS, STASYS, b. 1915, 
ar. 1952?, art. 58-1, s. 25, Mord.
17

GIMBUTAS, JUSTAS, b. 1925, ar. 
1948, art. 58-1, ». 25+5, Mord. 
19

GLINSKIS, VLADAS, b. 1917, ar.
1961, art. 64, s. 15, Mord. 19

GRAZHIS, E., b. , ar. 1974, art. 70 
, ». 3 ,

GRICIUS, JONAS, b. 1910, ar. 1954, 
art. 58-1, s. 25, Perm

GRIGAS, STASYS, b. 1913, ar. , art.
64, ». 15, Mord. 3

GRUZDYS, STASYS, b. , ar. , art. , 
». , Mord. 19

HALDIKAS. BALIS, b. 1925, ar. 
1948, art. , i. 25

HRYTIUS, JONAS, b. 1910, ar.
1954, art. , ». 25, Perm 36

JAKUBAUSKAS, KAZYS, b. 1920, 
ar. 1965, art. 64, s. 15, Mord. 17 

JANOVICKAS, JUOZAS, v. 1916, ar.
1962, art. 64. *. 13, Mord. 19

JAUCKOJIS, JUOZAS, b. 1912, ar.
1967, art. 64, t. 12, Mord. 17

JAUGA, ANTANAS, b. 1921?, ar.
1967, art. 64, i. 15, Perm 35

JAUNEIKA, ALEKSAS, b. 1914, ar. 
1960, art. 64, s. 15, Mord. 19

JOZYS, b. , ar. , art. , s. , Perm 35 
JURKSTAS, VLADAS, b. 1923, ar.

1949?, art. 58-1, «. 25, Perm
I
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Frank J. Siebert
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Per pastaruosius 28 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

KADZIONIS, JONAS, b. 1928, ar. 
1959, art. 58-1, s. 25, Perm 36

KAMINSKAS, KAZYS, b. 1908, ar.
1962, art. 64, s. 15, Perm 35

KARALIUS, JONAS?, b. , ar. . art. 
58-1, s. 25, Perm 35

KARPAVIČIUS, PETRAS, b. 1912, 
ar. 1964, art. 64, s. 15, Perm 35

KAVOLIUNAS, VYTAS, b. 1927, ar.
1953, art. 58-1, s. 25, Perm 36

KAZAKEVIČIUS, ANTANAS, b. 
1926, ar. 1953, art. 58-1, s. 25. 
Perm 36

KERZA, TEODORAS, b. , ar. 1966, 
art. 64, s. 10, Mord.

KIAUDIENO, VERONIKA, b. 1919. 
ar. 1967, art. 64, $. 10, Mord. 3

KIBURYS, JONAS, b. 1916, ar. 
1953?, art. 58-1, s. 25, Perm 35

KIRDENKIS, VLADAS, b. 1924, ar. 
1962, art. , s. 15, Perm 35

KIRDOIKIS, VLADAS, b. 1924, ar. . 
art. 64, s. 15, Perm 35

KLANAUSKAS, VYTAS, b. 1929. ar. 
1949, art. 58-1, s. 25+5, Mord. 
19

KLIMAS, VACLOVAS, b. 1913. ar.
1951, art. 58-1, s. 25, Perm 36

KLIMAUSKAS, PETRAS, b. 1897, ar. 
1960, art. 64, s. 15, Mord. 3

KOROVIN, FEDOR, b. , ar. 1973, 
art. , s. 2+2,

KORSAKAS, ANTANAS, b. 1908, ar. 
1963, art. 64, s. 15, Mord. 19

KRIVINOKAS, JONAS, b. 1917, ar.
1963, art. 64^?; 15, Mord. 19

KUBILIŪNAS. . STASYS, b. J905, ar.
1959, art. 64, š. 15, Mord. 19

KUKE, JONAS, b. 1908?. ar. 1966. 
art. 64, s. 15, Mord. 3

KURZINSKAS, JONAS, b. , ar. , art. 
, s. , Perm 35

LABRINSKAS, ALEKSAS, b. 1930, 
ar. 1972, art. , s. 3, Perm

LADZIZHENSKYY, L.A., b. , ar. 
1973, art. 70 (65), s.

LAPINSKAS, JONAS, b. , ar. 1966, 
art. 64, s. 10, Mord. 19

LAURAITIS, STASYS, b. 1907, ar.
1970, art. 64, s. 12, Mord. 19

LEIKUS, JUOZAS, b. 1914, ar.
1971, art. 64, s. 15, Mord. 17

LESCIAUSKAS, JUOZAS, b. 1918, 
ar. 1950?, art. 58-1, s. 25, Perm 
36

MATSKEVYCIUS, b. , ar. , art. , i.
MATUZOVICIUS, JONAS, b. 1930, 

ar. 1953, art. 58-1, s. 25, Perm 
35

MAZELSKIS, JURGIS, b. 1912, ar. 
1965, art. 64, s. 15. Mord. 17

MEŠKINAS, ALBERTAS, b. , ar. 
art. , s. 15, Perm 35

MISIŪNAS, LEONAS, b. 1907, ar.
1963, art. 64, s. 12, Mord. 17

MIŠKINIS, BALYS, b. 1920, ar.
1962, art. 64, s. 15, Perm 35

MITASIUNAS, JONAS, b. 1922, ar.
1964, art. 64, s. 10, Perm 35 

MITRI KAS, VLADAS, b. 1920, ar.
1955, art. 58-1, s. 25, Perm 36

MORKŪNAS, STASYS, b. 1913, ar. 
1965?, art. 64, s. 15, Perm 36

MURAUSKAS, ALHYS, b. 1952, ar. 
1973, art. , s. 3, Perm 36

MYATTIK. KALYU, b. 1934, ar. 
1975, art. 70 , s. , pl.

NAMCOVICIUS, MOTIEJUS, b. , ar. 
1964?, art. 64, s. 10, Mord. 19

NIKMANIS, FELIKS, b. , ar. , art. , 
s. 3, Mord. 3

PASILIS, ALEKSAS, b. 1949, ar. 
1970, art. . s. 4, Mord. 17

PAULAITIS, PETRAS, b. 1905, ar. 
1958, art. 58-1, s. 25, Mord. 1

PAULAUSKAS, JONAS, b. 1915, ar.
1964, art. 64, s. 15, Perm 36

POVILONIS, VIDMANTAS, b. 1947. 
ar. 1973, art. , >. 2, Perm

PETRAITIS, b. 1924, ar. , art. , ».
25, Perm 36

PETRAUSKAS, BRONIUS, b. 1922, 
ar. 1968, art. , s. , Perm 35

PLUMPA, PETRAS, b. 1939, ar.
1973, art. 70,72, s. 8, Perm 36

POSCIUS, PETRAS, b. 1920, ar.
1961, art. 64, s. 15, Perm 35

POSHKENE, BIRUT, b. , ar. 1974,
art. , s. , psych. Kaunas

PURLYS, BRONIUS, b. , ar. 1953,
art. 58-1, s. 25, Perm 35

PYATRONIS, POVILAS, b. 1911, ar. 
1973, art. 70, 72, s. 5 , pl.

Pranešimas
NORIMIIEMS VYKTI Į PASAULIO LIETUVIŲ DIENAS 

TORONTE
Mūsų Firma tam reikalui organi- Ekskursija išvyksta birželio mė- 

zuoja specialią ekskursiją į Kanadą nesi. Norintieji prisidėti prie šios 
ir Jungtines Amerikos Valstybes ekskursijos prašomi neatidėliotinai 
(JAV). kreiptis i mūsų įstaigą

Business Holiday
Travel Consultants

492 St. Kilda Rd., Melbourne 3004 Balys ir Jonas StankūnaviČiai
Tel. 267 3500 (šešios linijos) SAVININKAI

RADAUSKAS, ANTANAS, b. 1909, 
ar. 1950, art. 58-1, s. 25, Mord. 
17

RANDYS, ZIHMAS, b. 1920?, ar. , 
art. , s. 10?, Perm 36

REKAŠIUS, BENIUS, b. 1927, ar. 
1955?, art* 58-1, s. 25, Perm 36

REMEIKIS, VYTAUTUS, b. 1942, ar.
1967, art. 64, s. 10, Perm 36

RIMKUS, JONAS, b. 1916, ar. , art. 
64, s. 15, Perm 36

RUDAITIS, IZIDORIUS, b. 1911, ar. 
1974, art. , s. 3, Perm

SADUNAITE, NYOLE, b. , ar. 1974, 
art. , s.

SAKALAUSKAS, ANTANAS, b.
1938, ar.,, 1973, art. , s. 5, Perm

SALVYS, VACLOVAS, b. 1947, ar.
1972, art. ,'s. 4

SARKANAS. STASYS, b. 1920, ar. 
1966, art. 64, s. 10, Mord. 19

SERKSNYS, JONAS, b. 1917, ar.
1968, art. , s. , Perm 36

SHUKAUSKAS, SHARUNAS, b. , ar. 
, art. , s. , Perm 36

SIDARAS, JONAS, b. 1928, ar. 
1957, art. 58-1, s. 25, Perm

SIDARIS, VITAS, b. 1928, ar. 1957, 
art. , s. 25, Perm 35

SIKSYNS, KASYS, b. 1912, ar. 
1951, art. 58-1, s. 25, Mord. 17

SILINSKAS, JONAS, b. 1943, ar. 
1970, art. , s. 5, Perm 36

SIMOKAITIS, JONAS, b. 1936, ar. 
1970, art. 64, s. 15, Mord. 1

SIMUTIS, LIUDAS, b. 1935, ar.
1954, art. 58-1, s. 25, Mord. 19

SKARZINSKAS, JUOZAS, b. 1926, 
ar. 1947, art. 58-1, s. 25+3, Perm 
36

SKIPARIS, PRANAS, b. , ar. , art. , 
s. , Perm 35

SKIRULEVICIUS, PETRAS, b. , ar. 
1962, art. 64. s. 12, Mord. 3

SLAPSINSKAS, VYTAS, b. 1921?, 
ar. 1952, art. 58-1, s. 25, Perm 
35

SLUCKA, ANTANAS, b. , ar. , art. 
64, s. 15, Perm 35

SMITAS, EDVARDAS, b. 1924?, ar.
1955, art. , s. 20+3, Perm 35

STAŠAITIS, VYTAS, b. , ar. 1965?, 
art. 64, s. 15, Mord. 19

STASHYTIS, IONAS, b. 1921, ar.
1973, art. 190-1, s. 2 , pl.

Australijos Lietuvių Fonde
PRIMINIMAS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDO RĖMĖJAMS

Įregistravus Ą.L, Fondą Austra
lian Lithuanian Foundation vardu 
laiškais teko atsiklausti visų anks
tyvesniųjų rėmėjų, kurie yra prisi
dėję 25 doleriais bei daugiau, ar jie 
sutinka likti įregistruoto Fondo na
riais.

Terminas atsakymams - vasario 
28 diena. Jei kas tokio laiško bei rei
kiamos formos užpildyti nebūtų ga
vęs, maloniai prašomas tuo reikalu 
kreiptis Melbourne į Fondo Valdy
bos narius, gi kitose vietose į Fondo 
įgaliotinius.

A.L F. Sekretorius
AUKOS. Pastaruoju metu Australi
jos Lietuvių Fondui aukojo (skliaus
teliuose bendra aukotojo Fondui 
įmokėta suma):

25 dol.: p. T. Levickas (Canberra 
$ 50).

5 dol.: p.p. B.L. Stašioniai (Syd. 
$ 125).

Aukos prof. J. Marvan knygos iš
leidimui:

50 dol.: Adelaidės Liet. Namų J.J. 
Bačiūno vardo biblioteka.

50 dol.: p. Ant. Čeičys (Canberra 
$ 205).

STONKUS, POVILAS, b. 1906, ar. 
1967, art. 64, s. 15. Perm 35

STREIKUS, IZIDORIUS, b. 1918, ar. 
1962, art. 64, s. 15, Perm 36

TAMOLIUNAS, POVILAS, b. 1926, 
ar. 1966, art. 58-1, s. 10, Mord. 
3

TAUTKEVICIUS, JUOZAS, b. 1902, 
ar. 1954, art. 58-1, s. 25, Mord. 
3

TSULAYA, b. ., ar. 1973, art. , s. , 
Tbilis I

TUCAS, ROBERTAS, b. , ar. , art. 
58-1, s. 25, Perm 35

URKSHTAS, VLADAS, b. 1923, ar.
1949, art. , s. 25, Perm 36

URNIEŽIUS, ZIDMAS, b. , ar. 1967, 
art. 64, s. 15, Perm 35

UTSIS, UOZAK, b. 1915, ar. 1971, 
art. , s. 12, Perm 35

VAIVADA, ANTANAS, b. 1900, ar.
1968, art. 64, s. 15, Mord. 19

VALAITIS, ANTANAS, b. 1910, ar. 
1951, art. 58-1, s. 25, Mord. 19

VALENTINAS, VLADAS, b. , ar. 
1947, art. 58-1, s. 25+3, Perm 35

VILCIAUSKAS, BRONIUS, b. , ar.
1973, art. 70, s. 2’4, Mord. 17

VILUTIS, JONAS, b. 1914, ar. 1970, 
art. 64,'s. 15, Mord. 19

VIRBICKAS, MYKOLĄ, b. 1914, ar. 
1967, art. 64, s. 10, Mord. 19

VYTURYS, PLACIDAS, b. 1921, ar.
1950, art. 58-1, s. 25, Perm 35

YAGYALIS, VIRGILIUS, b. 1948, ar.
1974, art. 190-1, s. 3, Praven- 
ishkes 12/8

YAUHA, ANTANAS, b. 1921, ar. 
1967, art. , s. 15

ZAKSAUSKAS, PRANAS, b. * ar. , 
art. 64, s. 15, Mord. 3

ŽILINSKAS, ANTANAS, b. 1920, ar.
1969, art. , s. 6, Perm 35

ZOLONKOVICIUS, JUOZAS, b. 
1916, ar. 1968, art. 64, s. 15, 
Mord. 17

ŽUKAUSKAS, SARUNAS, b. 1950, 
ar. 1973, art. 70+72, s. 6, Perm 
36

ZUYNYS, BRONIUS, b. 1915, ar. 
1965, art. , s. 15, Perm 36

ZYPRE, ALGIMAITIS, b. 1920, ar. 
1958, art. 58-1, s. 25, Mord. 3

ZYPRE, ALHYDRAS, b. 1927, 
Serbsk.

30 dol.: p.p. A.B. Gaideliai (Wo- 
donga $ 230).

Aukos vietoje gėlių pagerbiant 
a.a. Rimantą Špoką: 5 dol. p. J. Kal
nėnas (Melb. $ 50).

Patikslinimas. Skelbta Mr. Guz- 
macher iš St. Ives, N.S.W. 10 dol. 
auka A. Liet. Fondui yra skirta vie
toj gėlių pagerbiant a.a. J. Šlyterį.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems mieliems aukotojams 
už gražią paramą A.L. Fondui.

A.L. Fondo Valdyba

PRANEŠIMAS

N.S.W. Department of Education 
pradėjo mokinių registraciją lietu
vių kalbai mokytis.

Daugelis gimnazijų direktorių 
duoda savo mokiniams, norintiems 
mokytis lietuvių kalbos, tam reika
lui skirtas anketas.

Kaip jau buvo anksčiau skelbta, 
turi susidaryti nemažiau 15 kandi
datų, norinčių lankyti mokyklą.

Prašom jaunimą ir tėvus pasinau
doti atsiradusia proga oficialiai 
įvesti lietuvių kalbą į gimnazijos 
(High School) egzaminų skaičių.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba
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NEŠVANKI PROPOGANDA

Jau kuris laikas kaip keletas žmo
nių, ypatingai Melbourne ir Adelai
dėje, bando įkalti sukiršinimo ir su- 

■ siskladymo kylį į gražų ir vieningą 
Australijos lietuvių sportininkų ir jų 
rėmėjų gyvenimą. Politinėje prie
dangoje, visokiais būdais bandoma 

i paveikti ne tik sporto rėmėjus, no
rėjusius su sportininkais važiuoti į 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynes, 
bet taip pat ir pačius aktyviuosius 
sportininkus. Iki šiol, per Australi
jos lietuvių sporto 28-rių metų gy
vavimą, buvo keletas kartų paskirų 
žmonių bandyta sportinę veiklą 
įtraukti į vieną ar kitą politinę gru
pę. Tačiau tas padaryti praeityje 
nepasisekė. Australijos lietuvių

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI kovo mėnesiui MA nariams skyrė 
sekančias intencijas: 
bendrąją - kad visi krikščionys 
stengtųsi kasdien savo gyvenimą 
daryti šventesnių labdaringa meile 
ir kryžiaus prisiėmimu;
misijų- kad dialogas vyktų tarp 
krikščioniškų ir nekrikščioniškų 
religijų jaunimo Azijoje.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese,
visi krikščionys yra pašaukti gy

venti kaip pridera Dievo vaikams ir 
Kristaus sekėjams. Ši kilni paskirtis 
įpareigoja mus siekti krikščioniškos 
tobulybės pagal mūsų Išganytojo 
raginimą: "Būkite tobuli, kaip jūsų 
dangiškasis Tėvas yra tobulas.” (Mt. 
5.48).

Tobulėjimo kelias nėra lengvas. Iš 
meilės Dievui priseina ne tik pamilti 
artimą ir jam nuoširdžiai pasitar
nauti, bet ir taip pat kantriai nešti 
savo paties naštas bei nuolankiai 
priimti gyvenimo uždėtus kryžius. 
Įsidėmėtina yra Kristaus įspėjimas: 
"Jei kas nori eiti paskui mane, teiš
sižada pats savęs, teneša kasdien 
savo kryžių ir teseka manimi. Kas 
nori išgelbėti savo gyvybę, praras 
ją, o kas pražudys dėl manęs savo 
gyvybę, tas ją išgelbės.” (Lk. 9.23).

Auka, kančia kryžius ir pagaliau 
mirtis, savanoriškai prisiimti iš 
meilės dangiškajam Tėvui bei žmo
gaus sielos gerovei buvo mūsų Iš
ganytojo Kristaus mokama kaina už 
mūsų ir visos žmonijos atpirkimą. 
Todėl ir kiekvienas iš mūsų, norė
damas būti vertas to atpirkimo, pri
valo Jį sekti. Šv. Paulius gerai su
prato kančios prasmę prisipažinda
mas: "Dabar aš džiaugiuos savo 
kentėjimais už jus ir savo kūne pa
pildau, ko dar trūksta Kristaus var
gams dėl Jo kūno, kuris yra Bažny
čia. (Kol. 1.24).

Šv. Pauliaus pavyzdžiu ryžkimės 
ir mes būti Kristaus vargų ir kan
čios'dalininkais. Gavėnios dvasioje 
priimkime ir pakelkime visos išeivi
jos vargus, smūgius, nemalonumus, 
skausmus ir visa, ką mes sutinkame 
mūsų žemiškoje kelionėje einant į 
Prisikėlimo garbę ir džiaugsmą.

Nuoširdus Alleliuja Šv. Vely
koms!

Kun. S. Gaidelis, S.J.

........-... :... ••

KALBA
sportinė veikla buvo ir bus neutrali 
ir į jokias politines sroves ar grupes 
neįsivels.

Ir dabar, didžiųjų žaidynių išva
karėse, svetimų sportiniam gyveni
mui žmonių kišimasis ir bandymas 
juos suskaldyti, yra tikrai labai že
mas ir negražus reikalas. Ir jeigu 
vienam ar kitam sportininkui ar rė
mėjui, politinio biznio triukų pagal
ba bus ’’praplauti smegenys”, tai jų 
tik reikia gailėtis, nes visa sportinė 
šeima yra ir bus solidari ir vieningai 
ir gražiai reprezentuos Australijos 
Lietuvių Bendruomenę Kanadoje ir 
Amerikoj.

Paaiškinant bent kokių užkulisi
nių kalbų neteisybę ALFAS pareiš
kia, kad:

1. Hobarte per pirmininkų ir 
atstovų susirinkimą, Sydnejaus ke
lionių biurą ’’Palangą”, dėl jų duotų 
geresnių važiavimo sąlygų, vienbal
siai pasirinko visų klubų atstovai, 
bet ne ALFAS.

2. Iki šiol "Palanga" yra davusi ir 
aukojusi įvairius prizus, pinigus ir 
kitas dovanas skautams, "Kovo” 
klubui, šachmatininkams ir kt., kai 
jų kelionių skelbimai, kone kiekvie
ną savaitę, telpa abiejuose mūsų 
laikraščiuose ir jų lengvatomis yra 
pasinaudoję jau labai daug lietuvių 
iš visos Australijos. ALFUI yra ne
suprantama vedama svetima propo- 
ganda, tai patys atstovai pasirinko 
šį biurą savo kelionei į Kanadą.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Sportinės problemos
Teko skaityti Mūsų Pastogės Nr. 

5 straipsnį "Reprezentaciniu klausi
mu” ir vėliau ALFAS pareiškimą.

Mano supratimu, "Reprezentaci
jos klausimu” straipsnyje iškeliama 
susidariusi sporto klubuose proble
ma sprendžiant lietuviškumo reikalą 
ir patiekiama konkrečių pasiūlymų. 
ALFAS gi pareiškia, kad jie nesileis 
į jokius viešus ginčus spaudoje su 
bet kokiu sporto klubo ar jų valdy
bos nariu.

Kadangi sporto klubų atstovai 
neturi užtenkamai laiko diskutuoti 
svarbius klausimus atstovų susirin
kimuose ir kadangi lietuvių sporto 
klubai Australijoje nėra jokios slap
tos organizacijos, ar iškeliant tokias 
problemas viešai reikia laikyti gin
čais? Gal iš skaitytojų gausime pa
tarimų, kurie mums išeis tik į gera ir 
pagelbės tokias problemas išspręsti. 
Be abejo, mes turime skaitytojams 
patiekti teisingus, bet neiškraipytus 
faktus.

ALFAS pasisakymas, kad sporto 
švenčių kvalifikacinio statuto kaipo 
tokio iki šiolei nebuvo ir tik dabarti
nė ALFAS Valdyba jį sudarė, ne vi
sai teisingas. Visi sporto klubai ir jų 
valdybos žino, kad sporto švenčių 
įstatuose žaidėjų dalyvių kvalifika
cijos jau senokai nustatytos atitin
kamuose paragrafuose ir vykstant 
sporto šventėms jais vadovaujama
si. Be abejo, jie ne kartą buvo dis
kutuojami ir reikalui esant pakeisti, Į 
bet jie visada egzistavo. Gal ALFAS | 
žino, kad vadovaujantis tokiu kvali
fikaciniu statutu prieš trejus metus 
sporto klubų atstovų susirinkime 
buvo svarstytas ir Wiasak lietuviš
kumo reikalas. Daugumai radus, 
kad jis nėra lietuvis, jam nebuvo 
leista žaisti sporto šventėje. Taip 
pat atsižvelgiant į tokį paragrafą 
buvo padaryta išimtis Hobarto Per
kūnui leidžiant naudotis pora nelie
tuvių, kad Perkūnas pajėgtų daly
vauti sporto šventėje. Dabartinė 
ALFAS Valdyba nepadarė jokio 
kvalifikacinio statuto, o tik pasiūlė 
sporto klubams egzistuojantį pa

3. Iki šiol duotais ir padarytais 
’’Palangos” patarnavimais, pasiruo
šiant šiai sudėtingai kelionei, 
ALFAS valdyba yra labai patenkin
ta ir tiki, kad pati kelionė pavyks 
kuo puikiausiai.

4. ALFAS valdyba niekuomet ne
leis pašaliniams asmenims skaldyti 
gražų sportinį mūsų gyvenimą, to
dėl kviečia ne tik pačius sportinin
kus, klubų valdybas, bet ir sporti
ninkų rėmėjus būti vieningais ir ne
sileisti, kad juos kažinkas pakabintų 
ant propogandinio politinio kabliu
ko.

5. Norinčius sporto bičiulius va
žiuoti į Kanadą ir Ameriką, ALFAS 
kviečia prisijungti prie sportininkų 
grupės, nes tik su ja galima bus ge
riausiai pamatyti ir tuo pačiu pa
remti mūsų sportininkus, ginančius 
Australijos lietuvių garbę.

AUKOSPLAUKIA

Sydnejuje labai gerai žinomi "Ne
ringos” fabriko savininkai Juta ir 
Viktoras Šliteriai sutiko apmokėti 
pusę išlaidų, kas sudaro virš 700 
dol., Australijos Lietuvių sportinio 
ženklo padarymo. Šis ženkliukas yra 
labai gražus, jis yra pardavinėjamas 
visų klubų atstovų, tačiau daugumas 
jų bus nusivežta į Kanadą ir Ameri
ką ir ten prieš rungtynes bus pado
vanojamas žaidėjams ir oficialiems 
varžybų asmenims, kaip Australijos 
lietuvių sportininkų prisiminimas.

Australijos Lietuvių Fondas, ku
ris jau ne vieną kartą parėmė įvai
rias Australijos lietuvių kultūrines, 

ragrafą pakeisti, kur lietuviu būtų 
padaromas asmuo, jeigu jo vienas 
senelis ar senelė buvo lietuviai.

Aš neturiu nieko prieš dėl minėto 
sportininko, ir Geelongo sporto klu
bą visada laikiau aukščiausioje pa
garboje, tačiau kai vienais metais 
asmuo rastas esąs ne lietuvis, se
kančiais metais padaromas lietuviu, 
ir kai sporto klubų atstovų susirin
kimuose patiekiami netikslūs faktai, 
liečią sportininkų dalyvavimo kvali
fikacijas (žiūr. Geelongo Vytis Ži
nios Nr. 6, vasario mėn. 1978 m.), 
parodo, kad toje srityje turime

ŠACHMATAI
ė. •

Sydnejaus lietuvių šachmatų klu
bas, pradėjęs šių metų žaidimus va
sario 1 d., praturtėjo naujais žaidė
jais: A. Zologa po 18 metų pertrau
kos sugrįžo prie savo pamėgto spor
to. Sugrįžo ir Vaclovas Liūgą po ke- 
lerių metų pertraukos. Turįs daug 
patyrimo Vaclovas sustiprins lietu
vių šachmatininkų komandą žai
džiant ateinančiuose turnyruose. 

KKKSBsatRaDesaaEEaBaKEEsazsKBXXESzvesaEBsnsaDBs

[
LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA i 

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už ]
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki I
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind.

i metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento. t
f • Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 1

asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki
N $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
r užskaitomi kas 3 mėn. N
? • Įstaiga veikia: J
I' Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių U 
! Namai, 50 Errol St., North Melbourne. n

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051. G.P.O Melb. 3001. Įj 
‘ Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 8 vai. p.p. Lietuvių 
y Namai. 6 Eastrv St.. Norwood L

menines ir jaunimo organizacijas, 
nutarė paskirti ir Australijos lietu
vių sportininkams, važiuojantiems į 
Kanadą, 300 dol. auką. Šių pinigų 
čekį, Australijos Lietuvių Fondo 
Sydnejaus įgaliotinis B. Stašionis 
įteikė Vasario 16-sios dienos minėji
mo metu ALFAS valdybos pirmi
ninkui A. Laukaičiui.

Sydnejaus Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, didelis ne tik sportininkų, 
bet ir viso jaunimo draugas Vytau
tas Simnišlds, paaukojo 100 dol.,pa
sakydamas "Vyrai, nepadarykit gė
dos Kanadoj".

Inžinierius Izidorius Jonaitis, bu
vęs pats geras sportininkas ir vado
vas Lietuvoje ir didžiulis sportinin
kų bičiulis Sydnejuje, palinkėjęs 
sėkmės kelionėje ir žaidynėse, at
siuntė 50 dol. auką.

Visiems aukojusiems priklauso 
nuoširdus sportiškas ačiū.

ALFAS ATSIPRAŠO

ALFAS valdyba atsiprašo adelai- 
diškę Sandrą Bernaitienę už pada
rytą klaidą, parašant rinktinių sąra
šus spaudoje. S. Bernaitienė buvo 
išrinkta kaip kandidatė į Australijos 
merginų tinklinio rinktinę.

ALFAS valdyba prašo visų aus
traluos lietuvių sporto bičiulių ir rė
mėjų savo aukomis paremti vyks
tančius į Kanadą sportininkus. Taip 
pat prašomi kuo daugiau pirkti lote
rijos bilietų, kurių 1-sis prizas yra 
dviems kelionė į Kanadą ir atgal, jau 
neskaitant kitų labai gerų premijų.

problemų, ir nežinau, kodėl mes tu
rėtume vengti jas diskutuoti.

Mano manymu, vietoj kad pasku
bomis rašius daugiau kvalifikacinių 
paragrafų į sporto švenčių statutą, 
ar ne verčiau būtų tą reikalą išsa
miai pirmiau išdiskutuoti ir tik tada 
daryti sprendimus. Tokiu būdu gal 
išvengsime problemų, kur asmenys, 
po ilgų metų neegzistavimo staiga 
nori pasidaryti lietuviais.

Išspręsti esančią problemą siūly
čiau pasitikrinti imigracijos depar
tamente, ar virš minėto sportininko 
tėvai į Australiją atvyko kaip lietu
viai. Jei taip, tai priimkime jį kaip 
tikrą lietuvį. Jeigu jie atvyko kaip 
kitos tautybės asmenys, reikalas 
savaime išsisprendžia.

S. Skiparis

Laukiame dar daugiau naujų na
rių. Dabartiniame Alegro turnyre 
dalyvauja devyniolika žaidėjų.

Kovo 1 d. (trečiadienį) lietuviai 
šachmatininkai žais draugiškas 
rungtynes prieš ukrainiečius. Visi 
žaidėjai renkasi ukrainiečių namuo
se Lidcombe 7.15 vai. vak. punktua
liai.

V.A.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SUSIRINKIMAS GEELONGE

Geelongo lietuvių bendruomenės 
visuotinis susirinkimas įvyko vasa
rio 5 d. Liet. Bendruomenės Na
muose. Susirinkimą atidarė Dr. S. 
Skapinskas ir pirmininkauti pakvie
tė V. Bindoką, sekretoriauti A. Skė
rį-

Susirinkime dalyvavo apie 60 
žmonių ir skaitoma, kad po ilgo 
merdėjimo geelongiškiai pradeda 
justi reikalą kartu visi burtis spren
džiant bendruomenės reikalus.

Į naują valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: M. Kymantas 
pirmininkas, C; Vaičekauskienė vi- 
cepirm., A. Žvirblienė sekretorė, I. 
Dargvainis iždininkas, P. Čerekavi- 
čienė narys kultūros reikalams. Lie
tuvių Bendruomenės Namų admi
nistratoriai: V. Stuikevičius, F. 
Andriukonis, V. Paškevičius ir P. 
Papreckas. Kandidatais į valdybą 
paliko: E. Šrederienė, M. Buckienė, 
J. Sedliorius, Dr. S. Skapinskas. Iš 
tikrųjų p. Šrederienė buvo išrinkta į 
valdybą bet jai pačiai prašant palik
ta kandidate, o jos vietoje įėjo V. 
Stuikevičius.

Geelongo Apylinkės Valdybos 
adresas: M. Kymantas 4 Tilly Court, 
Geelong - Newcomb, Vic. 3219. Sek
retorė A. Žvirblienė: 65 Walsgott 
St., North Geelong, Vic. 3215, tel. 
78 7793.

Visais reikalais kreiptis nurody
tais adresais.

tiškus, bet taip pat estetinius ir kul
tūrinius miesto aspektus.

Sekantis susirinkimas įvyks kovo 
mėn. 5 d. p. Janinos Davies namuo
se, kurio metu įvyks ir naujos val
dybos rinkimai. Kalbės V. Kristen
sen.

V. Kristensen 
Diskusijų Klubo reporterė

SYDNEY
PAVYKUSI EKSKURSIJA

Vasario 16 d. Sydnejaus Moterų 
Šaulių Ratelio pastangomis buvo 
suorganizuota kultūrinė ekskursija į 
Mėlynuosius kalnus. Ekskursantus 
sudarė daugiausia pensininkai. Visi 
dalyvavusieji buvo sužavėti kalnų 
grožiu. Pasivaikščiojus visi sustojo 
pasilsėti ir pasistiprinti atsivežti
niais produktais, iš kurių gausumo ir 
įvairumo susidarė tiesiog puota. 
Ekskursatų tarpe buvo ir viešnia iš 
Kanados p. Ona Krikščiūnienė, šiuo 
metu viešinti pas savo sesutę p. 
Zablockienę. Visi pasiekė namus lai
mingi ir patenkinti, pabuvoję gra
žioje gamtoje ir susigyvenę.

buvęs

PRANEŠIMAS

Geelongo Apylinkės Valdyba

Sekmadieniais prie bažnyčios 
prieš ir po pamaldų Lidcombe Mūsų 
Pastogės prenumeratą priima ir ki
tokius reikalus atlieka Mūsų Pasto
gės įgaliotinis p. Jonas Zinkus. Kam 
patogu, malonėkite kreiptis į jį.

NEWCASTEL DISKUSIJŲ 
KLUBE

Praėjusių metų gruodžio pradžio
je Dr. V. Donielos bute įvyko D. 
Klubo susirinkimas. Paskaitą skaitė 
p. .Z. Zakarauskienė tema: "New
castle: ką mes ir kiti žmonės žinome 
apie jį?”

Paskaitos dalis buvo skirta New
castle miesto istorijai: jo įsikūrimas 
kaipo dar viena kalinių kolonija ir 
militarinė stovykla, tuometinės gy
venimo sąlygos ir 1915 metais pra
sidėjęs anglies ir kitų industrijų au
gimas. Išvada: anglies suradimas ne 
tik įkurdino N. miestą, bet nulėmė 
jo ateities charakterį suteikiant jam 
nešvaraus pramonės miesto vardą. 
Paskaitininke plačiai aptarė išsiplė
tojusių industrijų pasėkoje iškilusią 
oro užteršimo problemą ir susipra
tusių miesčionių pastangas šią 
problemą pašalinti; pailiustravimui 
buvo duota įdomi statistika. Šis 
klausimas, dar besiklausant paskai- ■ 
tos, iššaukė klausytojų tarpe stiprią 
reakciją. Plačiau aptarta buvo ir tu
rizmo galimybės, nes, nežiūrint jam 
užmestos blogos reputacijos, New
castle vistik turi daug teigiamų 
bruožų: įdomią praeitį, nemaža už
silikusių istorinių vietovių ir pasta
tų, gražias apylinkes, idealius ir 
gausius paplūdimus, metinę vynuo
gynų šventę, geras sąlygas buriavi
mo sportui ir kt.

Paskaitos tema buvo, žinoma, 
klausytojams labai artima ir todėl 
sukėlė gyvų diskusijų. Pažymėtina 
viena nuomonė: Newcastle miesto 
augimas nukenčia dėl valdžios poli
tinių sumetimų. Kita bendrai pripa
žinta nuomonė, kad miesto adminis
tracija, darydama sprendimus, pri
valėtų turėti omeny ne vien prak-

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 706-1414
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 

GOLDEN TRIO KAPELAI
Kovo 4 d., šešt.:

Havajų vakaras
su specialia havajietiška programa

Sydnejaus Liet. Klubo biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, 
medaliai ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vai., sekmadieniais 1.30-4 vai.

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

Primename, kad šeštadienių šokiu 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodyta aprangą.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-trec. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., ŠJŠt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 - 11 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ
1978 m. SYDNEJUJE

PROGRAMA
Gruodžio 26 d.

11 vai. L.D. atidarymo pamaldos Sydnejaus katedroje.
2 vai. oficialus L.D. atidarymas Bankstown Civic Centre.
8 vai. teatras Bankstown Civic Centre.

Visą dieną vyks sportininkų registracija Bankstowne.
Gruodžio 27 d.

Sportininkų registracija iki 11 vai. Bankstowne
12 vai. jaunimo organizacijų bendri pietūs Lidcombe parapijos salėje
Meno parodos atidarymas Bankstown Civic Centre
Pradedamos sporto rungtynės Condell Park stadijone (prie Banks- 
towno)

7 vai. Jaunimo vakaras ir šokiai Bankstown Civic Centre 
Gruodžio 28 d.

Sporto rungtynės
8 vai. Tautinių šokių šventė Condell Park stadijone 

Gruodžio 29 d.
Sporto rungtynės
8 vai. Dainų šventė Bankstown Civic Centre 

Gruodžio 30 d.
Sporto rungtynės
8 vai. "Grandinėlės” (Cleveland) šokių koncertas Regents teatre,
City

Gruodžio 31 d.
Sporto rungtynės
3 vai. Sporto šventės uždarymas Condell Park Stadijone
8 vai. Naujų Metų balius Bankstown Civic Centre
8 vai. Sportininkų N. Metų balius Rockdale Town Hall

PASTABA. Literatūrinė popietė programoje bus įterpta vėliau.
A.L.B. Krašto Tarybos sesijos dienotvarkę paskelbs

A.L.B. Krašto Valdyba atskirai

LDRK Inf.

ŠOKIAI grojant "Golden Trio' 
kapelai:
šeštadieniais 8-12 vai. vak.
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais • 
penktadieniais 6-9 val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

VIETOJ
3® gėlių
Kazimierui čečiui mirus, vietoj ! 

gėlių jo atminimui aukojame bend- ; 
ruomenės laikraščiui Mūsų Pastogei 
10 dolerių.
__________ F. ir J. Šimaičiai

PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Katalikų Kultū
ros Draugija talkininkaujant kitom 
organizacijom kovo 5 d. tuoj po lie
tuviškų pamaldų Lidcombės parapi
jos salėje ruošia tradicinę 

KAZIUKO MUGĘ.
Suinteresuotus prašome užsisa

kyti vietas pas A. Vinevičių parapi
jos spaudos kioske Lidcombėje.

Rengėjai

AUSTRALIAN LITHUANIAN 
WEEKLY "OUR HAVEN”
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by the Lithuanian Community 
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P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200
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