
MES ATGAUSIME LAISVĘ
A LR Krašto Valdybos pirmininko prof. Dr. A. Kabailos žodis, pasaky

tas Adelaidėje minint Vasario 16-ją.

1918 m. Vasario mėn. 16-tą dieną 
paskelbtas Lietuvos Respublikos 

Į Nepriklausomybės Aktas buvo se- 
I nosios Lietuvos valstybės atkūri

mas, o ne naujos valstybės sudary
mas, susidėjus palankioms tam ap
linkybėms. Tiesa, paskelbtoji nepri
klausoma valstybė buvo respublika, 
o ne kunigaikštystė, ir jos sienos 
buvo kitokios. Bet vis dėl to tai buvo 
senosios Lietuvos valstybės atsta
tymas dvidešimtąjam amžiui tin- 

■ kančia forma.
Skirtumas tarp senos valstybės 

atstatymo ir naujos įkūrimo yra 
pabrėžtinas, nes mūsų priešai mums 
daug žalos padarė teigdami, kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės 
egzistavusios tik tarp pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo, jos lyg bu
vusios koks tai karų sumišimo vai
sius.

Kai tuometinė Australijos vy
riausybė buvo de jure pripažinusi 
Lietuvos okupaciją, kaip teisėtą ak
tą, vienas iš argumentų, kuriuo 
bandyta tą politiką teisinti, buvo tas 
neva nerealumas Pabaltijo valstybių 
egzistencijos, bei Lietuvos istorijos 
paneigimas.

Antras argumentas, kuriuo ban
dyta pateisinti šis nemoralus Aus
tralijos tuometinės Darbiečių val
džios aktas buvo toks: girdi, Lietuva 
niekad nebūsianti laisva. Pabaltijo 
valstybių laisvė esąs nerealus mira

žas todėl esą tikslu pripažinti le
galiomis esamas politikos realijas, 
vadinasi, ir imperialistinės Sovietų 
Rusijos dominavimą Pabaltijo kraš
tų.

Abu šie argumentai gana banalūs 
politiniai klaidingo žingsnio pateisi
nimai, žingsnio, kuris nuskriaudė 
lietuvius, nieko gero neduodamas 
Australijai. Tų argumentų neverta 
plačiau svarstyti, nors nereikia jų ir 
per lengvai užmiršti, nes jie buvo 
rimtų politikų plačiai skelbiami.

Gal rimtesnis argumentas prieš 
mažas valstybes tai šių dienų pa
saulinio ūkio ir technologijos reika
lavimai, kurie lyg prieštarauja mažų 
politinių bei ūkinių vienetų egzis
tencijai. Bet Europos ūkinė sąjunga 
parodė, kad gerai suprasti Europos 
valstybių interesai suvedė į vieną 
ūkinį ir, nors ir politiniai netamprų, 
bet politinį bloką jau amžiais tarpu
savyje besivaidenančias tautas. 
Taip iš mažų ir neskaitlingų Euro
pos tautų susidarė vienas stipriau
sių, pasaulyje ūkinių blokų. Čia su
tilpo ir mažieji ir didieji ir tam nesu
trukdė nei technologijos nei pasau
linio masto ūkinės apykaitos reika
lavimai. Tad jau turime Europoje 
sprendimą, kuris ūkiškai ir techno
logiškai pateisina šiame amžiuje 
mažųjų valstybių egzistenciją.

DABARTINĖ PADĖTIS 
AUSTRALIJOJE

Reikia pasidžiaugti, kad šiandie
ninė Australijos vyriausybė atšaukė 
de jure Lietuvos okupacijos pripa
žinimą. Tai neatsitiko savaime, o yra 
išdava pastangų visų Australijos 
lietuvių, susibūrusių į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę. To nebūtų 
galėję atsiekti jokie veiksniai, jokios 
organizacijos, jokios valdybos, jei 
tam nebūtų buvę visų Australijos 
lietuvių vieningos paramos.

Mūsų priešai galvoja, kad mes 
esame susiskladę, nevieningi, 
daugiau dėmesio kreipią į savo įvai
rias pasaulėžvalgas, o ne į bendrus 
mūsų tautos troškimus ir aspiraci
jas. Tuometinei Australijos vyriau
sybei suteikus Lietuvos okupantui 
legalumo stovį, Australijos lietuviai 
pasirodė esą vieningi, nesusiskaldę 
nei pasaulėžvalgomis, nei geografi
niai, nežiūrint didelių Australijos 
atstumų, nei dėl generacijų amžiaus 
skirtumų.
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LIETUVIAI NOBELIO 
PREMIJAI?

HELSINKIO LIETUVIŲ GRUPĖS 
ŽMONĖS TARDOMI

Žiniomis iš Vilniaus, į Šiaulius pas 
Oną Lukauskaitę-Poškienę buvo at
vykęs Lietuvos TSR vyriausio pro
kuroro pavaduotojas ir ją tardė są
ryšy su jos pasirašytu protestu dėl 
Viktoro Petkaus suėmimo. Kaip ži
noma, Ona Lukauskaitė-Poškienė 
priklauso Lietuvių Helsinkio grupei, 
kuri seka teisių pažeidimus Lietu
voje.

JAV-bių Europos saugumo ir ko- 
operavimo komisija nominavo 43 
narius, priklausančius žmogaus tei
sių stebėjimo grupėms, Nobelio tai
kos premijai. Jų tarpe ir Lietuvių 
Helsinkio grupės narius: Eitaną 
Finkelsteiną, Karolį Garucką, suim
tąjį Viktorą Petkų, į JAV atvykusį 
Tomą Venclovą ir dabar tardomą 
Oną Lukauskaitę-Poškienę.

Lietuviai prašomi rašyti padėkos

PREMIJA LIETUVEI

Metinėje Easter Show dailės pa
rodoje Sydnejuje už žinomos daili
ninkės Evos Kubbos portretą 1500 
dolerių Charles Lloyd Jones premiją 
laimėjo kylanti lietuvė dailininkė 
Lika Kriaucevičiūtė. Malonu Liką 
pasveikinti su tokia reikšminga per
gale.

Šalia Likos Kriaucevičiūtės iš lie
tuvių parodoje dalyvauja dar daili
ninkas Vladas Meškėnas, išstatęs 
savo autoportretą.

Paroda bus atidaryta nuo kovo 17. 
dienos Sydney Show Ground, kur 
vyksta kasmetinė Easter Show.

laiškus šiems JAV Helsinkio teisių 
pažeidimo stebėjimo nariams kong
resmenams: D. Fascell, J. Bingham, 
P. Simon, S. Yates, J. Buchanan, M. 
Fenwick (Mrs.); senatoriams: R. 
Dole, C. Pell, R. Clark, R. Stone ir C. 
Case. Helsinkio komisijos adresas: 
Room 3281, House Office Building, 
Annex 2, Washington, D.C. 20515.

(Elta)

BELGRADO PARODOJE “Aukso 
akis” laimėjimų susilaukė ir Lietu
vos fotografai. Didįjį prizą laimėjo 
vilnietis V. Butyrinas už nuotraukų 
seriją “Vakaras”, nuotraukas “At
mintis”, “Maudymasis vidurnaktį”, 
“Moteris ir jūra”. Bronzos medalius 
gavo kaunietis R. Rakauskas ir vil
nietis V. Koreškovas.

. •**
1978 metų sausio mėnesio Posev 

rašo, kad Sovietų Sąjungos Susisie
kimo Ministerija padvigubino užsie
nio laiškams kainą nuo 16 iki 32 ka
peikų, o užsienio atvirukams nuo 14 
iki 27 kapeikų. Žinant, kad vidutinis 
kvalifikuoto darbininko uždarbis yra 
65 kapeikos į valandą, tai darosi aiš
ku, kad toks drastiškas užsienio ko
respondencijos siuntimo išlaidų pa
didinimas rodo rimtą valdžios susi
rūpinimą augančiu susirašinėjimu 
su užsieniu.

Tame pačiame Posev numery 
paskelbta žinia, kad Vakarų Vokie
tija turi valstybinį fondą politiniams 
kaliniams iš Rytų Vokietijos kalėji
mų išpirkti. Pastaraisiais metais jis 
pasiekė milijardą DM, neskaitant 
privačių ’’sandėrių”. Kiekvieno iš
perkamojo kalinio kaina yra nuo 40 
;ki 100 tūkstančių DM.

i (Elta)
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Mes atgausime laisvę
Atkelta iš psl. 1

Visi Jūs, jauni ir seni, kur bebū
dami dėjote visas pastangas, kad 
įtikinus australus, jog yra gėdinga 
pripažinti Lietuvos okupantui teisę 
ir toliau netrukdomai būti absoliučiu 
valdovu; įtikinti Australijos gyven
tojus, kad ir lietuvių tauta turi teisę 
savitai egzistuoti, teisę, kuria ji ne
mažiau užsitarnavusi kaip kitos tau
tos.

Tik dėl jūsų visų nepailstamų ir 
vieningų pastangų dabartinė Aus
tralijos vyriausybė ne tik okupacijos 
de jure pripažinimą atšaukė, bet dar 
įsipareigojo ir toliau tokios politikos 
laikytis. Užsienio reikalų ministerio, 
p. A. Peacock laiškas, rašytas 
1977m. lapkričio 21 d. čia dalinai pa- 
cituotinas:

"In short, we very quickly and 
very effectively executed our 
undertaking to move away from de 
jure recognition. In doing so, the 
Government announced that it did 
not accept the legality of the Soviet 
annexation of the Baltic States. If 
the Liberal - National Country 
Party coalition is returned to office 
on 10 December, this situation will 
not change".

Šis laiškas buvo rašytas Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
Sekretoriui, Sąjungos, kuri yra ALB 
laikraščio "Mūsų Pastogė" leidėjas.

De jure pripažinimo atšaukimas 
E didelis, neturįs precedento įvy-

Tai rimtas atsiekimas, ginant 
Lietuvos valstybingumą. Tai yra 
Jūsų visų nuopelnas, ir už tai noriu 
Jums tarti lietuvišką ačiū.

ARGUMENTAI UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ

Pažiūrėjus į dabartį ir prieš ban
dant pažvelgti į ateitį verta pas
varstyti, kokiais pagrindais remda
miesi galime reikalauti Lietuvai 
laisvės. Žinoma, tautos laisvės troš
kimas yra toks gilus, ir iš vis tautos 
laisvė yra tokia plati sąvoka, kad 
laisvės siekimui yra eilė pagrindų.

Vienas būdas įrodyti mūsų tautos 
troškimų teisėtumą yra lyginant 
mūsų tautą su gerai visiems austra
lams pažįstamu pavyzdžiu, kaip 
Papua • Naujoji Gvinėja. Galime pa
nagrinėti kelis aspektus, kurie yra 
svarbūs tautos valstybingumui.

1) Teritorija: tiek Gvinėja, tiek 
Lietuva turi aiškiai nusakomą teri
toriją. Papua - Naujoji Gvinėja toje 
teritorijoje tvarkosi kaip nepriklau
soma valstybė.

2) Sugebėjimas savarankiškai sa
vo valstybę tvarkyti: Lietuva įrodė 
nei kiek nemažiau kaip Gvinėja, kad 
ji gali nepriklausomai tvarkytis.

3) Kalba: lietuviai turi savo seną, 
gražią ir turtingą kalbą, su išvystyta 
literatūra. Gi Gvinėjoje to nėra, 
vartojama suprastinta anglų kalba 
"Pigeon English", nes Gvinėjos gy
ventojai turi begales genčių su ats
kiromis pilnai neištyrinėtomis kal
bomis.

4) Istorija: Lietuva turi savo seną 
ir turtingą atskiros valstybės isto
riją, kurios neturėjo Gvinėja.

5) Kultūra ir civilizacija: nėra 
abejonės, kad Lietuvos kultūra ir 
civilizacija yra ir senesnė, ir turtin
gesnė už Gvinėjos.

Nežiūrint to, Australija Gvinėjai 
suteikė nepriklausomybę. Mes su 
visais australais linkime visokerio
pos sėkmės tai valstybei.

Lietuvių pageidavimas būti ne
priklausomais turi ne mažiau pag
rindo, kaip kad Gvinėjos gyventojų. 
Tas jų pageidavimas turėtų būti re
miamas ir to rėmimo mes turime 
siekti, ypač iš australų.

MŪSŲ POLĖKIAI 
AUSTRALIJOJE

Siekdami, kad Australijos gyven
tojai aktyviai remtų lietuvių tautos 
laisvės aspiracijas, ko galime tikėtis 
atsiekti artimoje ateityje? Pirmiau
sia, yra galimybių ribose mums tiek 
paveikti Australijos visuomenę, kad 
abi didžiosios Australijos partijos - 
toji, kuri sudaro valdžią, ir toji, kuri 
yra opozicijoje - įsipareigotų nepri
pažinti Lietuvos okupacijos de jure. 
Nereikia užmiršti, kad demokratijo
je šios dienos opozicija gali būti ry
tojaus vyriausybė. Gi Lietuvos teisė 
laisvei yra nemažesnė nei kurios ki
tos tautos ir tai teisei nėra jokio rei
kalo palikti vietinių partijų politinio
žaismo objektu.

Taip pat Australija galėtų turėti 
reikšmingą rolę reikalaudama žmo
gaus teisių suteikimo Lietuvos gy
ventojams, ypač teisių norintiems 
išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos.

Galime galvoti, kad Australijoje 
galėtų būti ir Lietuvos garbės kon
sulas, remiantis tuo precedentu, kad 
jau yra Australijos vyriausybės pri
pažintas Latvijos garbės konsulas. 
Nors praktiškos funkcijos, kaip kad 
pav. dokumentų kelionėms į užsienį 
sudarymas, garbės konsulas, žino
ma, negali atlikti, jis turėtų tą prak
tišką reikšmę, kad būtų akyvaizdžiu 
liudininku, jog nėra galutinai sunai
kintas Lietuvos valstybingumas.

Tiems polėkiams įvykdyti stip
riausia priemonė yra atitinkama 
spauda. Dėl to visų patrijotiškai nu
siteikusių lietuvių pareiga yra lai
kyti gyvą Bendruomenės spaudą ir 
ją visokeriopai remti. Reikia pažy
mėti, kad su "Mūsų Pastoge" kart

Kun. PRANO DAUKNIO
SUKAKTIS

Vasario 28 d. kun. Pranas Dauk
nys atšventė kunigystės dvidešimt 
penkerių metų sukaktį. Jis buvo 
įšventintas kunigu 1953 metais va
sario 28 d. Romoje, kapelionavo 
Londono lietuvių parapijoje Angli
joje, vėliau iš ten drauge su kun. A. 
Kazlausku buvo atkelti į Australiją. 
Pasidarbavęs kiek Adelaidėje jis il
gesnį laiką dirbo kaip Geelongo lie
tuvių kapelionas, priklausė Tėviškės 
Aidų redakcinei komisijai, o nuo 
1973 metų jis pakviestas Tėviškės 
Aidų redaktorium ir čia sėkmingai 
darbuojasi iki dabar.

Sveikiname kun. P. Dauknį šios 
gražios sukakties proga ir linkime 
jam kaip kunigui ir kaip redaktoriui 
sėkmingų ir kūrybingų metų.

Mūsų Pastogės Redakcija

Tautos Fonde
Sydnejuje, minitit Lietuvos Ne- 

[>riklausomybės šventę, Lietuvos 
aisvės reikalams aukojo: $ 100 Jo

nas Sakalauskas; $ 50: Bonifacas 
Matečiūnas; po $ 20: E. Rašymas, 
Pranas Sakalauskas,'A.V.V. Rušai; 
po $ 10:. V. Šliteris, A. Pališkienė, J. 
Želvys, A. Žilys, N.N., P.O. Grosai, 
kun. P. Butkus, A.S. Montvidai, B. 
Paskočimas, J. Černiauskas, J.P. 
Kedys, A. Wallis, Dr. R. Kavaliaus
kaitė. E. Šliogerienė, E.E. Šliteriai, 
P. Burokas, N.N., V. Ladyga; po $ 7: 
J. Tallat-Kelpša ir N.N.; po $ 6: T. 
Amber, V. Bernotas; po $ 5: A. Jo
kantas, V. Račiūnas, N. Liutikaitė, 
J. Veteikis, A.J. Jūragis, A. Jan- 
tauskas, I. Jonaitis, A. Grincevics, 
V. Kondrackas, A. Giniūnas, N.N., 
K. Jonušas, 0. Kerelienė, A. Pečiu
lis, P.E. Nagiai, A.L. Kramiliai, E. 
Zenkevičienė, A. Meiliūnienė, A. 
Paulėnienė, V.J. Burokai, M. Petro

Mylimai motinai
ONAI ŠARKIENEI

mirus, j.ps. Dr. Rimantą Šarkį, skautę Birutę Vaitkienę ir artimuosius 
giliai užjaučia

LSS Australijos Rajono Vadija
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A.A.
ONAI ŠARKIENEI

mirus, jos vyrui Pranui, dukroms Meilei ir Birutei, sūnui Dr. Rimantui, 
jų šeimoms, giminėms ir pažįstamiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

A. ir V. Btveiniai
J. ir V. Rekešiai
A. ir F. Savickai

karčiais išleidžiamas priedinis 
spausdinys "Baltic Herald”, turi 
daug politinės reikšmės. Australijos 
politikai gerai supranta spaudos 
reikšmę ir į ją kreipia daug daugiau 
dėmesio negu į šiaip sau iš kokios 
nors organizacijos atsiųstus laiškus, 
ar pareiškimus, tiek žodinius, tiek 
rašytinius. "Baltic Herald” siunčia
mas visiems federalinio parlamento 
nariams, ir jie į tą spausdini gyvai 
reaguoja, atsakydami į su laikraščiu 
siunčiamus klausimus ir laiškus, bei 
pareikšdami savo nuomonę dėl laik
raštyje keliamų minčių. Tad anglų 
kalba leidžiamas laikraščio priedas 
atlieka labai naudingą funkciją, ne
kalbant net apie tai, kad jis prieina
mas lietuviškai neskaitantiems su 
lietuviais susigį miniavusiems as
menims.

Gi be ’’Mūsų Pastogės" nebūtų nei 
’’Baltic Herald", nei daug kitos 
bendruomeninės bei tautinės veik-

Kun. P. Dauknys 
"Tėv. Aidų" redaktorius

nis, A. Jablonskis, N. Čelkienė, A. 
Šumskas, J. Mergelienė, A. Kutka, 
D. Bižienė, S. Jankauskas, B. Žalys, 
K. Butkus, N.N., Daiva Bieri, N.N., 
O. Lašaitienė. Viso $ 621.00. Mažes
nėmis sumomis suaukota $ 98, kas 
sudaro S 719.00 sumą. Tai rekordinė 
auka Tautos Fondui nuo Sydnejaus 
lietuvių. Keletas neįskaitomų pa
vardžių pažymėti N.N.
ADELAIDE

Anksčiau per p. A. Kubilių gauta 
$ 102.00 iš ramovėno P. Smolskio. 
Visiems tautiečiams, taip nuošir
džiai parėmusiems Lietuvos Išlais
vinimo Tautos Fondą, nuoširdus lie
tuviškas ačiū.
CANBERRA

Vasario 16-sios proga Lietuvos 
Laisvės reikalams aukojo: $ 100 

los. O be Jūsų prenumeratų ir para
mos, nebūtų ir "Mūsų Pastogės". 
Tad bendruomenės spaudos nuopel
nai, yra Jūsų, jos rėmėjų, nuopelnai.

Prieš trejetą metų kalbėjau Ade
laidės ALB Krašto Tarybos suva
žiavime apie galimybes atsiekti de 
jure pripažinimo atšaukimą. Po pas
kaitos kaž kas privačiai paklausė ar 
tikrai galime turėti realių vilčių, kad 
tas atšaukimas įvyks, ar tai tiktai 
svajonė, reikalinga bendruomenės 
moralės palaikymui. Tuomet tei
giau, kad jei visi lietuviai atkakliai, 
kantriai, visomis turimomis kultū
ringomis priemonėmis to sieksime, 
toks atšaukimas yra tikrai galimas.

Dabar noriu Jums teigti, kad jei 
mes visi, visomis mums prieinamo
mis kultūringomis priemonėmis, 
nepailstamai ir atkakliai Lietuvos 
laisvės sieksime, tai ta laisvės diena 
ateis. Nieks neŠnome kada, bet ta 
diena tikrai ateis, taip tikrai, kaip 
ryto saulė seka po nakties tamsumo.

Mūsų tautos laisvės aspiracijos ir 
siekiai išsipildys, kaip kad išsipildė 
kitų tautų laisvės siekiai. Pajudintas 
žmogaus teisių klausimas riedės lyg 
tas sniego kamuolys, vis didėjančia 
jėga, nušluodamas nuo žemės rutu
lio uzurpatorius ir pavergėjus. Dau
guma pasaulio imperijų, amžiais 
stovėjusiu kaip nepakitėjimo sim
boliai, subyrėjo it kortų nameliai. 
Plunksnos, minties ir maldos; o ne 
kardo galia subyrės ir likusios im
perijos, ir su tuo prašvis ir vėl mūsų 
tėvynei laisvės diena.

Caberos Lietuvių Klubas, $ 20 V. 
Patašius. Po $ 10: J. Voveris, V.ir V. 
Keraičiai, K. Makūnas; po $ 5: Z. Si
pavičius, V. Balsys, R. Miniotas, A. 
Jankus, L. Vrubliauskas ir V. Ge
nys. $4 P. Velioniškis. $ 3 J. Levic
kas; po $ 2: S. Palubinskas, G. Pe
tys, B. Sumyla, R. Venclovas, S. 
Skukauskas, P. Gružauskas, L. Bu- 
dzinauskas, L. Venclovas, p. Žente
lis, A. Kasperiūnas, A. Švedas, J. 
Vitartas ir N.N.; po $ 1: p. Skukaus
kas, V. Lubovicki, T. Lubovicki, S. 
Lapienė ir L. Sedaitis.

Geelonge mirus a.a. Onai Šarkie- 
nei vietoj gėlių, ant velionės kapo 
aukoja $ 20 Tautos Fondui Ona Pa- 
laitienė ir šeima, p. O. Palaitienė 
gyvena Lietuvių Senelių Sodyboje 
Engadine. Nuoširdus ačiū.

Jonas Sakalauskas taip pat pensi
ninkas jau trečią šimtinę paaukojęs 
Tautos Fondui. Savo laiku Ameri
koje išeinančioje "Laisvojoje Lietu
voje" buvo pasirodžiusi netiksli ži
nutė, kur kreditas buvo suteiktas 
kirpyklų savininkui p. Pranui Saka
lauskui. Tautos Fondo Atstovybė 
apgailestauja dėl šios netikslios ko
respondencijos ir atsiprašo palies
tuosius.

Tautos Fondo Atstovybė
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PAULIUI RŪTENIUI 60
Visoje Australijoje žinomas akto

rius, dainininkas solistas, režisierius 
ir nepavargstantis įvairių kultūrinių 
parengimų organizatorius Paulius 
Rūtenis kovo 19 d. peržengs 60-sius 
metus. Kadangi Paulius su Austra
lijos opera turėjo iš Sydney išva
žiuoti prieš savo gimtadienį, tai 
Sydnejaus Atžalos teatras nutarė 
jam surengti pagerbtuves kiek 
anksčiau. Kovo 4 d. Sydnejaus Liet.

Mielas Pauliau,
rašau šį laišką nelaukdamas 

atsakymo. Tavo atsakymas yra 
Tavo nueitas 60-ties metų kelias, 
kurį norėčiau pavadinti vienišo vilko 
keliu. Vienišas ne tik šeimynine 
prasme, bet ir visoje Tavo veikloje 
ir užsiangažavimuose. Tačiau Tavo 
nerami ir kūrybinga dvasia vis tiek 
neleido Tau užsidaryti vienišumo 
narve, kad nei vėjas neužpūstų, nei 
praeivis neužgirstų. Priešingai, Tu 
net nenorėdamas atsidūrei priekyje, 
kur kiekvienas Tave galėjo matyti, 
Tavimi gėrėtis, ant Tavęs šunis lo
dyti. Tai partizano dalia, tai maišti
ninko likimas. Tačiau svarbiausia, o 
mūsų naudai ir prasmingiausia, kad 
Tu buvai ir esi nepataisomas 
KURSTYTOJAS, vokiškai ir tarp
tautiniame žodyne žinomas kaip 
Brandstifter. Gal čia Tavo yra ir bu
vo tiesioginis pašaukimas. Nežiū
rint, kad jau esi tokiu apsigimęs (nes 
kaip gi kitaip galima šitai išaiškin
ti?), tokį Tavo palinkimą išugdė iš 
išplėtojo Tavo nuolatinės kelionės, 
nes Tu niekad nebuvai sėslus nei 
geografine, nei juo labiau veiklos 
prasme.

Aš nežinau ir gal šiame laiške ne
tiktų Tau priminti, ką veikei ir kaip 
pasiruošei gyvenimui dar būdamas 
Lietuvoje. Bet tiek aš, tiek ir dau
gelis mūsų atmintinai žino, kaip Ta
vo, kaip vienišo vilko kelias vystėsi 
ir raitėsi Australijoje. Visi mes no
rėjome šiame krašte valgyti, pagal 
savo pajėgumą susikurti sau pag
rindą po kojų, kiekvienas savais bū
dais. Vienišo vilko kelias yra tik jo 
kelias. Nutūpęs pradžioje Adelaidė
je, Pauliau, pamatei, kad Adelaidė 
nėra visa Australija, ir kad Adelai
dės lietuviai tėra tik maža Australi
jos Lietuvių bendruomenės kolonija, 
prie kurios židinio ugnies turėtumei 
amžinai prisirišti. Teisingai sakoma, 
kad kas kam linkęs, ta kryptimi jam 
ir likimas palankus. Tavo pasirink
tas darbas ir įgalino Tave, nei su 
vieta, nei su šeima nesurištą, ke
liauti iš vietos į vietą, žadinti, judin
ti ir kurstyti visus lietuvius, kad jie 
neužsnūstų, kad lietuviškas dūmelis 
smilktų ne tik nykiausiuose pakraš
čiuose, bet ir didmiesčių ne taip jau 
tyrame ore. Ir keista: kur tik pasi
rodydavai, visur pažarstydavai 
blėstančias anglis, lietuviškas dū

Mokesčių pareiškimai
Tax Returns

Prityrę ir registruoti mokesčių patarėjai ir buhalteriai tautiečiams 
padeda paruošti mokesčių pareiškimus (Tax Returns)

Atliekame visas reikiamas mokesčių apyskaitas: asmenines, profesi
nes, prekybos ar bendrovių už šiuos ir praėjusius metus. (Nuolaidos pen
sininkams).

Visi darbai atliekami konfidencialiai. Pagal reikalą ir susitarimą po 
darbo valandų atvykstame ir į namus. Visais mokesčių reikalais teikiame 
patarimus nemokamai.

Dėl sąlygų ir įsipareigojimų kreiptis telefonu 520 9834 kiekvienu metu.
ROMAS JONAS PALAITIS

RAYMAR BUSINESS SERVICE Pty. Ltd.

127 Sladden Road, Engadine, N.S.W.

Klube gausiame Pauliaus ir Atžalos 
bičiulių tarpe toks Pauliaus Rūtenio 
60-ties metų proga sukaktuvinis po
būvis ir įvyko. Ta proga Paulių 
sveikino atžaliečiai ir jų vadovas 
Stasys Skorulis ir eilė bičiulių, kurie 
savo sveikinimus ir linkėjimus Pau
liui išreiškė žodžiu, daina, eilėmis ir 
dovanomis. Ta proga Pauliui rašytą 
laišką perskaitė V. Kazokas, kurį čia 
ir skelbiame: 

mas prasiverždavo pro visokiom 
nuosėdom užterštą orą, o kai kur net 
išskeldavai aukštai iškylančią kūry
binę kibirkštį.

Ne gana to, kad Tavo kurstomi ži
dinėliai ar sukelti gaisrai atgaivin
davo atšalusius arba net gąsdindavo 
snaudalius, bet ir pats garsindavai, 
ne tik aprašydamas, bet net agituo
damas mums patiems Tavo įskeltą 
ugnį kurstyti ir plėsti. Štai čia ir už
simezgė mudviejų bičiulystė pir
miausia per spaudą, kurioje Tu 
radai atgarsio ir pritarimo. Matyt, 
mudu abu savo prigimtyje esame 
kurstytojai manijakai!

Paulius Rūtenis

Teniso pasaulinė žvaigždė Vitas 
Gerulaitis, metų sąvartoje žaidęs 
Australijoje, iš Australijos išsivežė 
apie 40.000 dolerių. Vitas su kitu 
amerikiečiu R. Tanner žaidė prieš 
Australijos rinktinę ir ją nugalėjo. 
Vėliau V. Gerulaitis žaidė atviras 
pirmenybes prieš Australiją ir lai
mėjo pirmą vietą gaudamas 28.000 
dolerių. Teniso žinovai V. Gerulaitį 
laiko penktuoju pasaulio tenisininku 
su didelėm viltim pakilti į pirmuo
sius.

The Royal Hotel, Toronto, Canada 
Čia vyks Pasaulio Liet. B-nės Seimas

Gal net ir nereikėtų priminti Tau, 
kur pakišai degtuką, tačiau kiekvie
nu atveju tasai degtukas buvo 
įbrėžtas ne vien tik cigaretei uždeg
ti. Pakankamai gaisrų sukėlei Ade
laidėje, kurie iki šiandie teberusena. 
Vėliau Tavo dėmesy buvo Melbour- 
nas. Ir tik reikia stebėtis koks Tu 
buvai apsukrus ir miklus: spėju, visi 
pastebėjome, kad Melbournas savo 
kultūrine veikla ir parengimais pra
dėjo konkuruoti Adelaidei: vienas 
po kito šovė liepsnomis parengimai, 
Tavo įžiebti ir kurstomi, susitvėrė 
teatro spektakliai, kultūrinės vaka
ronės bei pristatymai ar minėjimai. 
Kiekvienam buvo aišku - čia pasi
maišė Paulius Rūtenis.

Kai kitur gaisrai liepsnojo suda
rydami pašvaistes, Sydnejuje buvo 
ramu, kaip meškos ausy. Gerai, kad 
savu laiku N.S.W. premjeras Sir 
Robert Askin pastatė sau lygios pa
saulyje neturinčią operą ir tuo prisi
viliojo Paulių Rūtenį. Gerai Austra
lijos operai, bet dar geriau mums. 
Netilpo Rūtenis Sydnejaus operos 
scenoje. Reikėjo dar pagalbinių sce
nų. Ir taip Tau tik įkėlus koją į Syd- 
nejų staiga po ilgo žiemojimo gaiva
liškai atgijo teatras Atžala, vienas 
po kito prasiskleidė įvairūs minėji
mai, rečitaliai, koncertiniai spek
takliai. Sydnejus įsiliepsnojo. Reiš
kia, Paulius pasimaišė ir čia!

Nekalbėsiu čia Tau, Pauliau, kiek

Australijos 
Lietuvių Fonde
AUKOS. Pastaruoju metu A.L. 

Fondui aukojo: (skliausteliuose 
bendra aukotojo įmokėta suma) 25 
dol. p. Natalija Liutikas (Sydn., 
bendra p. Liutiko šeimos auka 185 
dol.);

po 10 dol.: p.p. M. Gailiūnas (Cor- 
rimal, NSW $ 40), J. Grigaitienė 
(Melb. $ 35), V. Stagis (Melb. $ 120), 
S. Šalugienė (Sydn. $ 70).

po 5 dol.: p.p. J. Paragienė (Melb. 
$ 26) ir J. Černiauskas (Melb.).

2 dol. p. A. Kudirka (Adei.).
Aukos vietoj gėlių pagerbiant mi

rusią a.a. Oną Šarkienę: 20 dol. p.p. 
A.S. Obeliūnai (Geelg. $ 190), po 10 
dol. p.p. J. ir V. Rekežiai (Melb. $ 
30), Alb. ir F. Savickai (Melb. $ 19); 
5 dol. p.p. S. ir B. Savickai (Melb. $ 
15).

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems Fondo rėmėjams už 
suteiktas aukas. Tikime kad Fondas 
taps tuo aruodu, kuriame mūsų tau- 
tinė-kultūrinė veikla ras paskatini
mo ir paramos.

AL Fondo Valdyba 

Tu ugnies siūbtelėjai pasirodyda
mas kitose lietuvių kolonijose. Jeigu 
ten gaisrų nesukėlei, tai tik dėl to, 
kad kitur nebuvo pakankamai de
gančios medžiagos, tačiau vis tiek 
vietos metraščiuose paliks, kad ir 
tose vietovėse po kelis kartus lan
kėsi kurstytojas Paulius Rūtenis ir 
skėlė ugnį, bet ne visur užteko de
gamos medžiagos ugniai plėtotis.

Šitai ir Tu pats pastebėjai, Pau
liau. Neužtenka tik su degtukais bė
gioti. Tarp akmenų gaisro nesukelsi. 
Trūksta kuro? Štai, pristatai ir 
kuro. Tavo, Pauliau, gausūs straips
niai spaudoje, Tavo atranka iš lite
ratūros ir mūsų kultūrinio gyveni
mo, pristatyta scenoje, pagaliau Ta
vo paties kūryba - tai yra imliausia 
medžiaga Tavo kurstomai ir provo
kuojamai ugniai - tik kūrenkit ir šil- 
dykitės ir neleiskit lietuviškai kūry
binei kibirkštėlei užgęsti!

Gal be reikalo, Pauliau, šiame 
laiške aš Tau primenu dalykus, ku
rie yra Tavo duona ir vynas. Ir Tavo 
kaip vienišojo vilko atrama.

Visai nesirengiu šita proga Tave 
graudinti 60-ties metų sukaktimi. 
Metai ateina ir praeina. Palieka tik 
tai, ką žmogus per tą laiką padaro. 
Ir tai sąlygine prasme. Aš norėčiau 
Tave tik pasveikinti ir pasidžiaugti, 
kad Tu esi ne iš tų, kurių švenčia
mos tik sukaktys, bet nepastebimi 
asmenys. Priešingai, Tavo sukaktis 
tėra tik provokacija į Tave specialiai 
atkreipti dėmesį, Tave patį ryškiau 
pamatyti. Juk dirbame, organizuo
jame, kuriame ne dėl to, kad sukak
ties proga tas būtų iškelta ir pri
minta, o tai atliekame tik vidinio va
riklio stumiami: dariau, ką galėjau; 
daugiau tepadaro pajėgesni. Paga
liau 60 metų tai nėra senatvė, o 
žmogus pačiame savo amžiaus kū
rybiniame pajėgume - kupinas gy
venimo patirties ir gyvenimą verti
nąs be emocijų aistros. Gal dėl to : 
patys brandžiausi visų didžiųjų kū
rėjų darbai kaip tik įgyvendinti 
jiems peržengus 60 metų ribą. Žmo
gaus dvasia nesensta, o su laiku tik 
turtėja. Ir ką žmogus su amžiumi 
praranda fiziškai, jis šimteriopai 
įgauna dvasiškai. O juk mūsų visų, 
visos žmonijos kelias ir kryptis eina 
dvasinio realizavimosi prasme.

Baigsiu. Atleisk, jei įkyrėjau ne
reikalingais žodžiais. Bet Tu esi ir 
paliksi vis tiek nepataisomas kurs
tytojas. Būk ir toliau nepavargstan
čiu Prometėjum: nešti kūrybinę ug
nį, deginti ir degti!

Vincas Kazokas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOG*
.'r<- i. •- . . -V4- ■ s

Mūsų Pastogė Nr. 10,1978.3.13, psl. 3

3



a
BRISBANE

svetur
NEWCASTLE

Visapusiškai pasisekęs
Vasario 16-sios minėjimas

Kad ir kiek pavėluotai - vasario 
25-tą dieną atšventėme Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo jubi
liejinę šventę. Į erdvią Railway 
Instituto salę gausiai susirinkusius 
savus ir kitų tautybių svečius pas
veikino ir minėjimą pradėjo vietos 
Apyl. Valdybos pirm. K. Stankūnas. 
Į garbės prezidiumą buvo pakvies
ti; kun. Dr. P. Bačinskas, dienos 
paskaitininkas J. Kriaučiūnas, vie
nintelė čia savanorio kūr. našlė N. 
Reutienė, meninių grupių vadovės - 
R. Platkauskienė, V. Mališauskienė 
ir vienas iš aktyviųjų choristų B. 
Malinauskas.

Vėliavą įnešė T. Haze (junr.), pa
lydovės p. Stelmokaitė ir p. Kazytė. 
Invokaciją liet, ir angliškai skaitė 
kun. Dr. P. Bačinskas. Sekė giesmė 
’’Kovoj jūs jau žuvot”, išpildė vietos 
lietuvių choras. Labai kruopščiai 
paruoštą paskaitą skaitė, kuri jaut
resniems iššaukė ir ašarėlę,. J. 
Kriaučiūnas. Oficialioji minėjimo 
dalis užbaigta Tautos Himnu bei vė
liavos išnešimu. Meninė dalis pra
dėta gyvuoju paveikslu. Scenoje 
matome tartum Palangoj tarp puše
lių kunigaikštienę Birutę, vaidilučių 
tarpe, prie aukuro išdidų vaidilą 
puošniuose rūbuose, o toliau nuliū
dusi, bet išdidi kenčianti Lietuva su 
prie jos kojų pravirkusiais nuo jos 
atskirtais vaikučiais. R. Platkaus
kienė deklamuoja paveikslui pride
rintą poeziją, už scenos girdisi me
lodingi dainos ’’Lietuva brangi” gar
sai. Vėl žiūrovų akyse ašarėlė. Juk ji 
- ašarėlė yra tapusi mūsų kenčian
čios tėvynės per amžius veik nuola
tinė palydovė. Senas poetas jau 
anksčiau kalbėjo: kartais miške lie
tuvis ko verkia nežino, bet šiuo laiku 
žino ko... Gyvojo paveikslo autorė ir 
režisorė V. Zablockienė josios vyrui 
Jonui ir R. Hazei rūpestingai talki
ninkaujant. Paveikslas buvo pati įs
pūdingiausia programos dalis, todėl 
paminėtiems priklauso ir pirmoji 
padėka,ypatingai p. Zablockienei.

Sekė: mažųjų trys dainos, pa
ruoštos kun. Dr. P. Bačinsko, mažų
jų vienas ir suaugusių du tautiniai 
šokiai - vadovė V. Mališauskienė, V. 
Zablockienės deklamacija - ’’Seniai 
tėvynę palikau”, R. Platkauskienės 
vedamo jaunimo būrelio trys dainos 
gitara pritariant P. Platkauskui 
(junr.). Akordeonu grojo V. Loren
cas. Galiausiai programą užbaigė 
viet. lietuvių choras vedamas K. 
Stankūno skambiai padainuodamas 
tris dainas. Labai patrauklia lietuvių 
kalbos tarsena, programą praneši
nėjo neperseniai iš Adelaidės į čia su 
šeima persikėlusi B. Mikužienė. Vė
liau sekė pasilinksminimas grojant 
italų kapelai ’’Caballeros” iki vėlyvo 
vidurnakčio. Tai buvo nepamiršta
mas ir vertas jubilejinio vardo mūsų 
Nepriklausomybės Šventės minėji
mas, suruoštas Apylinkės Valdybos. 
Padėka priklauso visiems, ypatingai 
iškeliant glaudų bendradarbiavimą 
tarp senimo, jaunimo net ir mažųjų. 
Visi buvo puikiai paruošti ar pasi
ruošę, todėl ir progHma išpildyta be 
priekaištų. koresp.

Dėmesio!
Importo-Eksporto muitų 
bankų problemos išspren- 
lengvai pąsinaudojant lie-

Visos 
užsienio 
džiamos 
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES 
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
Tel. 82 0785
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NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

NEWCASTELYJE

Minėjimas įvyko vasario 18 d. 
St. Peters salėje, Hamilton. Gėlėmis 
papuoštoje salėje plevesavo tautinė 
vėliava ir kalbėtojų stalas skoningai 
padengtas tautinių motyvų dirbi
niais, kur valdybos pirmininkas Dr. 
G. Kišonas pasveikino gausiai susi
rinkusius šios šventės proga ir pak
vietė sugiedoti Tautos Himną.

Šventės minėjimas sutapo su mi
nėjimu Sydnejuje, todėl programa 
buvo atlikta vietinėmis jėgomis. 
Paskaitą skaitė Dr. M. šeškus. Pre
legentas patiekė istorinių faktų Lie
tuvos valstybės kūrimo metu ir taip 
pat gvildeno praėjusio karo sūkury
je tuometinės Lietuvos vyriausybės 
tinkamesnius sprendimus geresnei 
Lietuvos bylai ateityje. Antanina 
Grigaliūnienė ir Petras Kairys savo 
kūrybos deklamacija susilaukė šiltų 
plojimų. Ypač darniai šį kartą pasi
rodė Zinos Zakarauskienės vado
vaujama dainininkių grupė - Benig- 
na Zakarauskienė, Marta Zakaraus
kienė palydint gitara Valei Zaka- 
rauskaitei.

Šį kartą nei minėjimo, nei pobū
vyje nebuvo oficialių svečių bei kitų 
tautybių didesnių grupių, todėl po 
minėjimo sekęs pobūvis su šokiais 
įgavo šiltą ir jaukų šeimininį subu
vimą.

VALDYBA RENGIA GEGUŽINĘ

Atvelykio sekmadienį, balandžio 2 
d., Valdyba rengia gegužinę prie 
ežero kranto Speers Point. Pradžia 
10 vai. Vieta turi gerus įrengimus ir 
patogumus paiškilauti. Velykinių 
papročių rėmuose bus ritenami 
kiaušiniai ir premijuojami geriausiai 
dažyti bei stipriausi kiaušiniai.

S'

DARNI VALDYBOS VEIKLA

Valdyba tęsia jau buvusios valdy
bos pradėtą bibliotekos atnaujinimo

VI SU R
Jau kuris laikas Sydnejuje vieši 

viešnia iš Toronto Kanadoje. Ji čia 
turi sesutę Salomėją Zablockienę, 
savo laiku lietuviškos spaudos pla
tintoją. S. Zablockienė kaip tik 
šiuo metu sveiksta po operacijos na
muose, tad sesutė Ona Krikščiūnie
nė ir nesiskubina grįžti į sniegų pū
gas, nors kartais čia Australijoje ir 
per karšta. Vienšnia turėjo progos 
pagyventi ir Perthe pas p. Zabloc
kienės dukrą, kurios vyras Pertho 
miesto aldermanas ir kiek teko gir
dėti tik per vieną balsą nebuvo iš
rinkta Pertho burmistru. Viešnia O. 
Krikščiūnienė yra nuoširdi lietuvė. 
Lanko čia Sydnejuje lietuviškas pa
maldas ir parengimus - stebi visą 
mūsų lietuvišką veiklą Australijoje. 
Grįžus į Kanadą čia jau paliks labai 
daug naujų draugų.

***
Jonas Šarkauskas ilgus metus 

dainavęs Dainos chore, kol kas jame 
nesirodo. Jonas įvairių interesų vy
ras. Pagarsėjęs kaip fotografas, fil- 
muotojas, humoristas, šiais metais 
sutiko mokytojauti parapijos sa
vaitgalio mokykloje. Sveikiname! 
Apie paskutinį savo ’’hobby” Jonas 
dar nesigiria, bet jau pastebėtas ant 
blizgančio dviračio su daugybe bė
gių net dviejuose priemiesčiuose, 
beveik tuo pačiu laiku. Ar tik nesi
ruošia dalyvauti dviračių lenktynėse 
Lietuvių Dienose Kanadoje?

***
’’Dainos” choras pakviestas ir su

tiko dainuoti ’’Ethnic Evening”

i
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LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento
• Teikią paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 1).%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%.. iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.O Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai.’ 6 Eastry St., Norwood.

[t

darbą. Bibliotekos vedėja Viktorija 
Kristensen stengiasi įgyti naujų 
knygų bei periodinių leidinių iš Lie
tuvos ir USA. Apylinkės lietuviai 
atstovaujami Good Neighbour posė
džiuose, Ethnic Communities Coun
cil ir kitose palankiose mums orga
nizacijose.

PRADEDA METINĮ DARBĄ

Newkastelio choras savo pirmuti
niame šių metų susirinkime perrin
ko pereitų metų pareigūnus: seniū
nas - Birutė Gasparonienė, sekreto
rė - Zina Zakarauskienė ir kasininkė 
- Marta Zakarauskienė. Savotiška 
staigmena, kad choras pasipildė - 
padidėjo įstojant naujiems daininin
kams V. ir G. Kutams. Choro diri
gentas St. Žukas entuziazmo pilnas 
ir tikisi, kad choras galės pasirodyti 
ateinančiose Lietuvių Dienose Syd
nejuje, o V. ir G. Kutų įsijungimas į 
chorą sutiktas su pasitenkinimu ir 
tuo pačiu gal bus geru pavyzdžiu ir 
kitiems. Ir šiais metais choro repe
ticijos vyksta Good Neighbour 
House salėje, Hamilton.

Diskusijų Klubas pradeda metinį 
paskaitų ciklą kovo 5 d. Janinos Da
vies rezidencijoje. Nugirsta, kad 
turima naujų kandidatų į klubą.

A.Š.

Bankstown Civic Centre Banks- 
towne balandžio 15 d. Čia šioje salė
je vyks gale metų ir Dainų šventės 
koncertas, tai bus gera proga chorui 
išbandyti šią salę dėl akustikos.

Ateitininkų suorganizuotoje išvy
koje į Oberono miškus autobusu vy
ko 49 asmenys. Oberono apylinkių 
miškai yra žinomi Sydnejaus gry
bautojams, tad ir ateitininkai įsigei
dė pamatyti, kaip tie grybai atrodo, 
ir spėjama neapsivylė. Liet. Klubo 
vedėjas net nusigando, kai atėjęs į 
darbą rado puse kiemo tuščių auto
mobilių ir nei vienos dūšios. Tik vė
liau sužinojo, kad čia grybautojai 
saugumo sumetimais paliko mašinas 
ir 200 mylių sėdėjo visai laimingi 
autobuse. Vykstant į ten visą laiką 
lijo, bet nuvažiavus į vietą jau švietė 
saulė.

***
Australijos lietuviai pagrįstai di

džiuojasi Australijos ministerio pir
mininko The Hon. M. Fraser kalba, 
pasakyta Lietuvos* nepriklausomy
bės paskelbimo šventės proga per 
radiją. Tai istorinė kalba, pirmą 
kartą pasakyta Australijos ministe- 
rio pirmininko specialiai lietuviams 
primenant Lietuvą ir jos nepriklau
somybės paskelbimą. Būtų gražu, 
jei lietuviai nepagailėtų pasiųsti pa
dėkos laiškų ministeriui pirminin
kui. Tuo pačiu paminėtina, kad dau
giausia darbo ir pastangų įdėjo kan- 
beriškis Jura Kovalskis, vedęs ilgas 
derybas su ministerio pirmininko

ADELAIDE

Vasario 20 d. Estų Namuose Ade
laidėje įvyko Pietų Australijos Pa- 
baltiečių Moterų Sąjungos metinis 
susirinkimas, kuriame išrinkta nau
ja valdyba. Sąjungai vadovauja tau-., 
tybės rotacine tvarka. Šiais metais 
vadovavimas atitenka lietuvėms.

Pažymėtina, kad per dešimtį savo 
veiklos metų Pabaltiečių Moterų 
Sąjunga išaugo į stiprią ir reikšmin
gą organizaciją. Ji yra narė didžiųjų 
Australijos moterų organizacijų: 
National Council of Women, Inter
national Women’s Organization ir 
kitų, kurios, reikalui esant, gina pa
baltiečių reikalus.

Šiais metais minėtai organizacijai 
vadovaus Dr. S. Pacevičienė, Dr. V. 
Aleksandravičienė ir p. S. Kanienė.

m.

įstaiga, kol buvo gautas ministerio 
pirmininko sutikimas tokią kalbą 
pasakayti. Ačiū tau, Jura!

***

Prieš metus laiko didžiausioje 
traukinio katastrofoje Grenvilėje, 
kur žuvo 82 žmonės, sužeistųjų ir 
mirštančiųjų keleivių gelbėjime da
lyvavo ir jaunas lietuvis kunigas Al
fonsas Savickas tuo metu atvykęs iš 
Austrijos į tėvelio laidotuves Syd- 
nejuje.

Prieš porą pora savaičių kun. Alf. 
Savickas buvo apdovanotas medaliu 
už pasiaukojimą gelbstint sužeistus 
ir teikiant paskutinius sakramentus 
mirštantiems. Taip pat gautas gra
žus padėkos laiškas ir iš Auburno 
miesto vadovybės, kurio ribose 

Grenvilės stotis.

Svečiams iš Los Angeles p.p. B. 
Brazdžioniui ir Kojeliams Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba surengė pietus - 
vakarienę žinomame Palm Beach 
restorane. Sunku pasakyti, ar sve
čiai tokiu valdybos žestu buvo suža
vėti, kai jų tiesioginis noras buvo 
kuo daugiau susitikti ir pasimatyti 
su lietuviais.

“DETROIT NEWS” DIENRAŠČIO 
pranešinu, inž Stasys H. Balkaitis 
yra suprojektavęs specialų aparatėlį, 
kuris susisiekimo nelaimėse įgalins 
tiksliai nustatyti automobilio greitį. 
Aparatėlis būsiąs foto kameros dy
džio ir kainuosiąs $4-6. Jį sudaro 
stiklinis vamzdelis, kuriame yra įdė
tas kamuoliukas, atremtas į spyruok
lę. Normaliame automobilio greičio 
padidinime bei sulėtinime kamuoliu
kas nekeičia savo vietos. Kai auto-, 
mobilis būna staiga stabdomas ne
laimės atveju, kamuoliukas pasislen
ka priekin, o jo grįžimą užblokuo
ja mažesni kamuoliukai. Prie vamz
delio pridėta skalė tada parodo tiks
lų automobilio greitį, koks buvo at- 
sidaužimo metu. Inž. S. H. Bačkaitis 
dirba NHTSA — valstybinėje sau
gaus greitkelio eismo administraci
joje. Savo išradimą jis yra pavadinęs 
“stebuklingąja NHTSA dėžute”.
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Laiškas iš Adelaidės

NUSIDAVIMAI ADELAIDĖJE
Vasario 16-sios iškilmės ir pošventinė kasdienybė

Kiekvienos šventės iškilmingu
mas ir jos nuotaikos didžiąja dalimi 
priklauso nuo to, kaip šiai šventei 
pasiruošta, kaip ji suplanuota ir 
pravesta.

Kas metai tautines šventes pami
nėdavome ir atšvęsdavome tik sa
vosios bendruomenės rėmuose. Mus 
pasveikinti ateidavo ištikimieji 
bendro likimo draugai estai, latviai, 
o kai kada ir ukrainiečiai.

Šiais metais bendruomenės vado
vybė nutarė Vasario 16-sios minėji
mą atšvęsti kitoniškai išeidama iš 
nusistovėjusios rutinos ir uždarumo 
i viešumą. Siekiant šventei daugiau 
orumo buvo iškviestas iš Sydnejaus 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
prof. A. Kabaila, kurio viešnagę 
Adelaidės Apylinkės Valdyba tikrai 
kruopščiai išnaudojo.

Šventės išvakarėse buvo suruoš
tas Lietuvių Namuose iškilmingas 
priėmimas kviestiniams bendruo
menės ir australų atstovams. Taip 
pat buvo pakviesta Pietų Australi
jos premjeras D. Dunstan ir opozi
cijos vadas Dr. Tonkin ir visa eilė 
parlamentarų bei šiaip iškilių asme
nų.

Gausus svečių būrys buvo vaiši
namas šampanu, vynu ir lengvais 
užkandžiais, kuriuos pareigingai 
svečiams siūlė jaunos tautiniais rū
bais pasipuošiusios šeimininkės.

Prof. A. Kabaila susirinkusius 
pasveikino ir ilgesnėj kalboj nušvietė 
Vasario 16-sios reikšmę lietuviams 
ir dabartinę Lietuvos padėtį iš
reikšdamas viltį, kad su laiku lietu
vių tauta atgaus laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę. Už šviesesnę Lie
tuvos ateitį pakeltas tostas.

Priėmimo metu gyvai mezgėsi 
pažintys ir kalbos tarp lietuvių ir 
australų, kurie domėjosi salės pak
rašty surengta tautodailės paroda ir 
Lietuvių Namų Muziejumi. Tikimės, 
kad šis dabartinės apylinkės valdy
bos pirmasis bandymas nebus už
mirštas ir ateity ir gal virs vertinga 
tradicija. Tik tenka apgailestauti, 
kad ir šį kartą mažai matėsi jaunų 
veidų.

Sekmadienį, vasario 12 d., šven
tė pradėta vėliavų pakėlimu prie 
Lietuvių Namų ir Katalikų Centre. 
Pamaldas atlaikė ir šventės minti
mis pamokslą pasakė kun. A. Spur- 
gis.

Minėjimas, kurį atidarė apyl. val
dybos pirm-kas V. Neverauskas, 
pravestas Lietuvių Namuose. Pag
rindiniu kalbėtoju buvo prof. A. Ka
baila, nušvietęs lietuvių tautos var
gus ir ateities viltis. Meninėj prog
ramoj dalyvavo choras Lituania, 
tautinių šokių grupė Žilvinas ir dek
lamatoriai. Salė buvo užpildyta 
šventės dalyviais.

Prieš pamaldas Katalikų Centre ir 
pradedant minėjimą Lietuvių Na
muose buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui. Viso surinkta 313 dolerių. 
Tenka pažymėti, kad dosniausi buvo 
kuklūs, nesitaikstą į viešumą tau
tiečiai.

Pas mus Tautos Fondui aukos 
renkamos tik kartą per metus. La
bai pritiktų mums visiems prie tė
vynės meilės žodžių pridėti ir dolerį. 
Minėjimas užbaigtas tradiciniu vė
liavų nuleidimu Namų sodely prie 
žuvusiems už Lietuvą paminklo.

Tvarkinga ir ilga ramovėnų ri
kiuotė sudarė prasmingą šios cere
monijos foną. Prof. Kabaila prie pa
minklo padėjo gėlių vainiką. Sugie
dojus Tautos Himną ir maldą minė
jimas tuo baigtas.

* ♦ *

Pažymėtinas mūsų bendruomenės 
šventinis įvykis buvo ALB Krašto 
Valdybos pirmininko prof. Ą. Ką- 

bąilos vizitas Adelaidėje. Gerbiamas 
svečias atvyko ne vien pasidairyti 
saulėtoje Adelaidėje, bet iš karto 
pasinėrė į mūsų bendruomenės rei
kalus, ir per kelias viešnagės dienas 
vargu rado progos pasidžiaugti tu
ristiniais malonumais. Jau tą patį 
atvykimo vakarą jis dalyvavo vietos 
organizacijų ir Krašto Tarybos na
rių pasitarime. Pasidalinta nuomo
nėmis, aptarti bendri rūpesčiai, 
nušviesti Mūsų Pastogės leidimo 
pertvarkymo klausimas ir aptartas 
būsimos Krašto Valdybos perkėli
mas į Adelaidę. Dabartinė Krašto 
Valdyba buvo pasižadėjusi dirbti tik 
vieną kadenciją ir šio nusistatymo 
laikosi. Šis pirmininko pareiškimas 
sukėlė adelaidiškiams naujų rūpes
čių, ir būsimos Krašto Valdybos 
sąstatas vietos visuomenės gyvai 
diskutuojamas.

Be šio posėdžio, kaip anksčiau mi
nėjau, prof. A. Kabaila buvo pagrin
diniu kalbėtoju priėmime ir minėji
me, pamaldų metu su ponia nešė au-

Aukos 
Mūsų Pastogei

’’MŪSŲ PASTOGEI” AUKOJO:

S. Ruvelis ACT$ 7.50
Anita De Bruyn VIC $ 10.00
A.E. NSW $ 10.00
Izolda I. Davis S.A.$ 4.00
’’Ramovė” W.A. $ 10.00
V. Vosilaitis VIC $ 10.00
0. Liutikienė W.A. $ 5.00
J. Voveris ACT$ 5.00
L.D. Cox NSW $ 20.00
Gyvataras Canada $ 23.87
J. Balčiūnas VIC$ 5.00
A. Kalpokas VIC$ 5.00
J. Jasulaitis VIC $ 10.00
A. Jasaitis NSW $ 5.00
W. Rask USA $20.00
J. Karpavičius NSW $ 5.00
A. Marašinskas NSW $ 5.00
V Kasputis W.A. $ 2.00
A. Čelna VIC$ 5.00
J. Urnežius QLD. $ 10.00
J. Šimaitis W.A.$ 5.00
A. Gaidukas NSW $ 10.00
J. Adamsas NSW $ 2.50
P. Burokas NSW $ 5.00
K. Burneikis NSW $ 5.00
J. Zinkus NSW $ 5.00
M. Gaivalsk QLD$ 2.00
Soc.Gl.Mot.D-ja Melbourne $ 35.00
E. Alyšaitis S.A. $ 10.00
Br. Vanagas VIC$ 5.00
V. Ankštie jus USA$ 2.00
B. Dirmantienė USA$ 2.10
Nežinomas asmuo iš Berlyno $ 10.00
A. Kaspariūnas VIC$ 5.00

ką, padėjo vainiką prie paminklo, 
nuolat buvo kalbinamas įvairių pa
reigūnų ir eilinių bendruomenės na
rių, ir net rado progos išlyginti kai 
kuriuos vietinius nesklandumus.

Tikrai galime pasidžiaugti Krašto 
Valdybos pirmininko pareigingumu, 
skiriant laiko ne tik rūpintis bend
ruomenės reikalais bebūnant "sosti-
nėje", bet ir pasiekti tolimas lietuvių 
kolonijas, kaip Hobartas ar Ade
laide.

* * *
Savo laiku dirigentui V. Šimkui 

išvykus iš Adelaidės, Lituania cho
rui vadovauti stojo solistė G. Vasi
liauskienė. Gerai suprasdama, kaip 
pavojinga meninio vieneto egzisten
ciją grįsti vienu asmeniu, G. Vasi
liauskienė pati ėmė dairytis pagal
bininko, kuris eventualiu atveju ga
lėtų vadovauti chorui. Tokiu pagal
bininku buvo pasikvietusi jau ban
džiusį su choru dirbti V. Strauką. 
Šiam iš Adelaidės išvykus prisivi
liojo tuomet dar konservatorijos 
studentę Rasą Kubiliūtę. Nors ir su 
kukliu patyrimu Rasa ne tik talkino 
G. Vasiliauskienei, bet pastarajai 
dėl šeimyninių nelaimių negalint il
gesnį laiką chorui vadovauti, Rasa 
prisiėmė visą choro mokymo naštą. 
Metų gale nusivežė chorą į Lietuvių 
Dienas Melbourne, dirigavo ne tik 
savam, bet ir jungtiniam chorui: Ta-

K.Lynikas VIC$ 5.00
E. Margan-Marganavičius VIC $3.00
J. Norvilas 
S. Šalugienė 
A. Pomering 
A. Meliauskas 
Max Laurin
K. B.
V. Simniškis 
I. Jonaitis 
G.A.

W.A. $ 10.00 
NSW $ 5.00 
QLD $ 10.00 
W.A. $ 5.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 10.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 5.00 
NSW $ 7.00

Mieliems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

’’Mūsų Pastogės” Administracija

S. Kudirka 
laimingas

Vasario 6 dienos New Yorko 
Times įsidėjo jų korespondento pa
sikalbėjimą su Simu Kudirka. Ko
respondentas, paminėjęs Kudirkos 
dramatišką atsiradimą Amerikoje, 
aprašo kaip šis dabar jaučiasi ir ką 
dirba New Yorke.

Apkeliavęs su paskaitom Jungti
nes Amerikos Valstybes, Simas ėmė 
ieškoti ’’paprasčiausio” darbo. Kai 
jam buvo pasiūlyta pirkti pusiau 
63-jų šeimų namą Bronx’e, New 
Yorko daly, Kudirka investavo visas 
savo santaupas į tą pirkinį, pasidarė 
to namo prižiūrėtoju ir su visa šeima 
persikraustė į erdvų butą to pastato 
pusrūsyje.

”Aš čia laimingas”, sako Simas, 
”kai nuvažiuoju į Manhattan’ą, tai 

čiau ir ši gabumų netrūkstanti jauna 
chorvedė sumainė žiedelius ir su 
šeima išsikėlė gyventi į Canberrą.

Bet Adelaidėje liko dar viena jau
na muzikė, baigusi pedagoginius 
mokslus ir konservatorijos pianino 
klasę - Nemira Masiulytė. Ilgesnį 
laiką Nemira buvo nepamainoma 
akompaniatorė ne tik chorui, bet ir 
naminiams bei svečiams solistams ir 
ne tik Adelaidėje, bet ir Lietuvių 
Dienų muzikiniuose parengimuose. 
Keletą paskutinių metų Nemira va
dovavo Adelaidės parapijos chorui, 
kurį išaugino į rimtą meninį vienetą, 
drąsiai galėjusi pasirodyti bet kokioj 
iškilmingoj katedroj. Bet ir vėl, dėl 
tarnybinių" priežasčių N. Masiulytė 
ilgesniam, o gal ir neribotam laikui 
išsikėlė į Sydnejų. Adelaidės lietu
vių visuomenė ir choras neteko pas
kutinės akompaniatorės, bažnytinis 
choras - savo vadovės. Nemira kele
tą mėnesių atsidavusi dirbo su Litu
ania choru. Kol kas artimoj aplinkoj 
šiam jaunųjų muzikų nuostoliui pa
dengti, pakaitalo, kaip pas mus 
įprasta išsireikšti, taip ir nesimato. 
Visa mūsų muzikinio gyvenimo naš
ta dabar gula visu svoriu ant vienų 
G. Vasiliauskienės pečių. Dabar ji ne 
tik neturi pagalbininko, bet įsipa
reigojusi vadovauti abiem choram.

Tačiau G. Vasiliauskienė nėra iš 
tų kapitonų, kurie pirmieji apleidžia 
prakiurusį laivą. Jau ne vieną sunk
metį kaip choro vadovė ji yra pra
leidusi. Pasibėdavoja, pasiskundžia 
ir vis tiek suranda išeitį. Tikriausia 
ir šioj padėty ji suras ir išras būdą, 
kaip mūsų muzikinį gyvenimą išvai- 
ruoti pro uolas į ramią tėkmę.

♦ ♦ ♦

Netrūksta mūsų kolonijoj ir gied
resnių prošvaisčių. Štai adelaidiškis 
iškilus dailininkas Vytas Kapočiū- 
nas, kuris jau eilė metų dirba kaip 
lektorius Pietų Australijos Meno 
Mokykloje (Dept, of Fine Arts) ir jo 
žmona, taip pat besireiškianti įvai
riose meno šakose, vietinės valdžios 
lėšomis išsiųsti vienerių metų studi
jų kelionėn po Europą. Tikisi aplan
kyti visą eilę kraštų, susipažinti su 
didžiaisiais meno centrais, aplankyti 
garsiąsias meno galerijas ir meno 
muziejus ir vėl grįžti namo.

♦ ♦ *

Kitas pažymėtinas įvykis, tai 
adelaidiškės lietuvės Izoldos Davis - 
Poželaitės neeilinis tarnybinis pa
aukštinimas. Izolda Davis, studija
vusi Sorbonos (Paryžiuje) ir kituose 
universitetuose, eilę metų dirbo 
Adelaidėje kaip moderniųjų kalbų 
vyresnioji mokytoja aukštesniosiose 
mokyklose. Dėstė vokiečių ir pran
cūzų kalbas. Pietų Australijos Švie
timo Ministerija, įvertindama jos 
gabumus ir pareigingumą, nuo šių 
mokslo metų pradžios paskyrė ją 
(nesiimu sakyti lietuviškai) special 
senior language mistress regional 
adviser for the metropolitan area. 
Visoje valstijos švietimo sistemoje 
yra tik keturi šio rango pareigūnai, 
iš jų trys vyrai ir L Davis, vienintelė 
moteris. Džiugu, kad L Davis taip 
aukštai savos vyresnybės įvertinta, 
taip pat aktyvi ir mūsų bendruome
nėje: su E. Varniene jos suorganiza
vo ir kelinti metai dirba lituanisti
niuose (matriculation) kursuose, o 
taip pat yra ir bendruomenės švieti
mo tarybos sekretorė.

Linkėdami šiose aukštose parei
gose visokeriopos sėkmės, tikėki
mės, kad I. Davis ir toliau rūpinsis 
mūsų jaunosios kartos lituanistiniu 
švietimu.

Br. Straukas

matau dalykų, kuriuos tik sapnuose 
esu sapnavęs, dalykų, kurių gerda
mas vodką dienų dienas, nesukursi. 
Amerikoje yra marios maisto. Neį
tikėtina. Rusijoj žmonės pragyvena 
ketvirtį šimtmečio to niekad nema
tydami”.

Mūsų Pastoge
(Elta) .
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MELBOURNAS MINI
VASARIO 16—JĄ

IŠKILMĖS MELBOURNE

O skambink per amžius vaikams 
Lietuvos, 

tas laisvės nevertas, kas negina jos! 
Įrašas Laisvės Varpe.

f Laisvės Varpo dūžių garsai giliai 
įstrigo į lietuvio širdį: juos girdi pa
vergtos tėvynės, Sibiro stovyklose 
iškankintas ir į laisvąjį pasaulį iš
klydęs lietuvis. Jų aidai grįžta ir 
skamba Lietuvos Bažnyčios Kroni-. 
komis, Aušromis, Sibiro lietuvaičių 
maldomis; jų aidas girdimas viso 
pasaulio kraštuose rengiamuose mi
nėjimuose, tautiniuose šokiuose ir 
dainose.

Melbourne lietuvių Vasario 16-os - 
nepriklausomybės atstatymo 60 
metų sukakties minėjimą sudarė;

Vasario mėn. 17 d. Australijos 
valdžios ir aukštųjų svečių priėmi
mas Lietuvių Namuose.

Vasario mėn. 19 d. 12 vai. Iškil
mingos pamaldos Šv. Jono bažny
čioje ir

vasario mėn. 19 d. 3 vai. Minėji
mas - aktas Lietuvių Namų Koncer
tų salėje.

Australijos valdžios ir aukštųjų 
svečių priėmimo aprašymas talpi
namas atskirai.

Iškilmingos Vasario 16-sios pa
maldos. Gausiai susirinkus tautie
čiams,skautų ir organizacijų su vė
liavomis procesijai įžygiavus į baž
nyčią, šv. mišias aukojo ir dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. P. 
Vaseris. Be mūsų tautinės ir Aus
tralijos bei organizacijų vėliavų, pa
maldose dalyvavo Čekoslovakijos, 
Latvijos, Lenkijos ir Vengrijos vė
liavos. Įspūdingas giesmes giedojo 
Lietuvių Parapijos choras, vad. p. P. 
Morkūno, vargonais pritariant p. 
Zitai Prašmutaitei.

Minėjimas - aktas įvyko Lietuvių 
Namų koncertų salėje. Salė pilnutė
lė tautiečių ir svečių: Australijos 
valdžios, visuomenės, religinių 
bendruomenių bei kitų tautybių 
atstovų.

Minėjimą pradėjo Melbourne 
Apylinkės pirmininkas p. Albinas 
Pocius, pareikšdamas, kad lietuvis, 
paženklinęs kelią į laisvę kovų au
komis, 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje . 
paskelbė Nepriklausomybės atsta
tymo aktą. Ši diena tapo šventa 
mums ir kartų kartoms, o išeiviams - 
įpareigojimas išlikti gyviems tautai 
jaunime.

Komunizmas, kurio pasekėjų at
siranda jau ir mūsų tarpe, skelbda
mas internaciolizmą, naikina tautas, 
pajungdamas jas Rusijos imperia
lizmui. Tikėkime, išauš tėvynei lais- 
vės rytas, kurio ginti stos Romo Ka
lantos draugai, išvarginti fabrikų 
darbininkai, kolchozų baudžiavos iš
niekinti tėviškės laukų artojai. Mū
sų, čia esančių, šventa pareiga vie
ningai dirbti, nepaliaujamai skel
biant okupanto daromas tėvynei 
skriaudas, reikalaujant laisvo apsi
sprendimo teisės ir ieškoti draugų, 
kurie suprastų, atjaustų ir pritartų, 
o reikalui atėjus - mums padėtų. 
Džiugu, čia jų randame vis daugiau, 

•ką patvirtina jų atsilankymai į Lie
tuvių Namus šio minėjimo ir kitomis 
progomis.

Priminęs Vilniaus įkūrimo legen
dą ir galingą geležinio vilko balsą,

Vita Force
SLIMMING GRANULES

Tai visai naujas gaminys, reguliuojąs kūno svorį: pristabdo apetitą, 
šalina perdidelį vandens kiekį kūne, reguliuoja vidurių užkietėjimą.

Reikalaukite Health Food krautuvėse.
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kvietė lietuvius kartu su liepsnojan
čiu Romu Kalanta galingai šaukti - 
laisvės Lietuvai!

Šaukti laisvės už tuos, kurie jau 
liko abejingi savo tėvų žemei.

Šaukti laisvės už tuos, kurie mirė 
baisiose kančiose Rainių miškelyje, 
Panevėžy, Zarasuos...

Šaukti laisvės už tuos, kurie ma
siniai sušaudyti Pravieniškiuose ar 
Červenės miške,

Šaukti laisvės už tuos, kurie žuvo 
Kolynos kasyklų dulkėse, Vorkutos 
amžinajame sniege ar Sibiro vergų 
stovyklose.

Pavergtos Tėvynės lietuvis šau
kiasi mūsų: ’’Mūsų širdys nebeatlai- 
kytų, jei jūs laisvajame pasaulyje 
nutiltumėte šaukę - Laisvės Lietu
vai”

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 
Susirinkimas

Kovo 5 d. Sydnejaus Liet. Klube 
įvyko pirmasis formalus Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
susirinkimas. Kaip žinia, šios sąjun
gos iniciatorius yra dabartinė ALB 
Krašto Valdyba ir jau prieš metus 
pradėjo Spaudos Sąjungą formuoti 
siekdama sudaryti teisinį organą ir 
jį įregistruoti, kad jos veikla ir ypač 
jos žinioje esanti Mūsų Pastogė 
įgautų juridinį statusą. Po didelių 
pastangų šitas užsimojimas ALB 
Krašto Valdybai pavyko: pereitų 
metų spalio 5 d. Australijos Lietuvių 
Spaudos Sąjunga buvo įregistruota. 
Beliko tik suverbuoti tai sąjungai 
narių. Steigiamasis A.L. B-nės

Melbourne
LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Melbourne lietuvių kalbos kursai 
dirba jau aštuntus metus. Pradėta 
1971 m. Kursai šešerių metų, trys 
klasės. Vyksta šeštadieniais 9.15-12 
vai. University High patalpose. 
Šiais metais lanko 45 mokiniai.

Baigus ir išlaikius egzaminus, 
lietuvių kalba užskaitoma matriku- 
liacijos pažymėjimui. Pripažinimo 
pasiekta 1975 m. Iki šiol kursus bai
gė 52 asmenys. Šiemet geriausiai 
egzaminus išlaikė inž. P. Aras, kuris 
gavo ’’Romuvos” korporacijos pre
miją. Reguliarus mokyklinio am
žiaus lankytojas geriausiai lietuvių 
kalbos egzaminą išlaikė Tomas Bal
tutis. Jis gavo Australijos Lietuvių 
Fondo premiją. Priimtas studijuoti 
Monash universitete.

Kursams nuo pat pradžios vado
vauja mokyt. P. Sungaila. Šiemet jis 
grįžo į Monash universitetą magist
ro laipsniui ruoštis. Jo noras para
šyti tezę iš lietuvių kalbos srities. Be 
jo kursuose dirba D. Didžienė ir J. 
Tenderienė.

Adelaidėje kursai pradėjo veikti 
1975 m. Iki šiol baigė 24 asmenys. 
Geriausiai šiais metais egzaminus 
išlaikė Regina Pranckūnaitė, kuri ir 
gavo Australijos Lietuvių Fondo 
premiją. Kursams nuo pat pradžios 
vadovauja E. Varnienė.

Panašius kursus rūpinamasi 
įsteigti Sydnejuje.

Mūsų tėvai ir seneliai siekdami 
tautai laisvės tesėjo, nors daug jų 
krito Alytaus, Radviliškio, Širvintų, 
Giedraičių laukuose. Tesėsime ir 
mes, nes šaukia mus tautos kankinių 
siaubinga kančia ir šventa pareiga 
dirbti, kad Lietuva vėl būtų laisva.

Mūsų darbus ir kovą už tautos 
laisvę stebi ir vertina šio krašto 
žmogus: užtenka priminti, kad šios 
šventės proga per radio Ėetuviams 
kalbėjo ministeris pirmininkas Mal
colm Fraser, minėjimuose dalyvauja 
ministerial, parlamentarai ir kiti 
aukštieji svečiai. Jie žino, kad mes 
būdami ištikimi savo tėvynei, būsi
me vertingi ir Australijai.

Mūsų tikėjimas į Lietuvos laisvę 
nesugriaunamas, todėl Dievui pade
dant Lietuva vėl bus laisva.

Kun. P. Dauknys sukalbėjo minė
jimo maldą-invokaciją.

Victorijos Parlamento narys 
Bruce Skeggs savo kalboje parodė 
gilų supratimą mūsų tautos kovos už 
laisvę reikaluose. Iškeldamas ir

Spaudos Sąjungos Komitetas, kurį 
sudarė ALB Krašto Valdybos nariai, 
buvo nusistatęs ir skelbęs, kad pra
džioje nariais stoja ir kviečiami tik 
ALB Krašto Tarybos nariai. Iki šio 
pirmojo jo narių susirinkimo Sąjun
ga jau turėjo per visą Australiją 51 
narį. Susirinkime dalyvavo virš dvi
dešimties narių, visi iš Sydnejaus. Iš 
kitų vietovių Sąjungos nariai buvo 
daugumoje prisiuntę savo įgalioji
mus, jeigu reikėtų stpręsti kokius 
ypatingus reikalus. Šiame susirinki
me buvo išrinktas Sąjungos vykdo
masis komitetas, tiksliau sakant 
patvirtintas Sąjungos steigiamasis 
Komitetas, kuris buvo sutikęs būti 
perrenkamas ir iš susirinkusiųjų 
tam buvo pilnai pritarta. Tokiu būdu 
naują, jau formaliai teisėtą A.L. 
Spaudos Sąjungos Komitetą sudaro: 
pirmininkas prof. Dr. A. Kabaila, 
vicepirm. V. Patašius, sekretorius 
L. Coxi, iždininkas A. Milašas ir na
riai Dr. R. Zakarevičius ir V. Jaras. 
A.L.B. Spaudos Sąjungos (angliškai 
Lithuanian Community Publishing 
Society Ltd.) adresas: P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Minėtame susirinkime nutarta 
pradėti vajų į Sąjungą verbuoti 
daugiau bendruomenės narių. Tiki-

AUSTRALIJOS

Šie 60-tieji Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo sukaktuviniai 
metai Australijoje, sausio mėn. pra
džioje, buvo atžymėti VI-taja Tauti
ne stovykla. Jau seniai nutilo sto
vyklos trimito garsai, bet jų aidas 
dar girdimas ne tik Australijoje, bet 
Amerikoje, Anglijoje, Kanadoje ir 
kitur.

Metų bėgyje yra pramatyta ir 
daugiau neeilinių 'įvykių mūsų 
bendruomenės gyvenime, tai: 
P.L.B. seimas, Dainų šventė ir 
sportininkų olimpiada. Bet šie vyks
ta Toronto mieste, Kanadoje ir tik 
maža dalis Australijoj gyvenančių 
lietuvių galės ten nuvykti.

Nei kiek nemažesniu pasisekimu 
kaip skautų stovykla, turėtumėm 
užbaigti metus su Australijos Lie
tuvių Dienomis. Jau seniai ruošiasi 
mūsų chorai, tautinių šokių grupės 
ir teatras. Programoje dalyvaus 
jaunimo talentai, su savo kūryba, 

’gražiai įvertindamas mūsų jaunimo 
drausmingumą ir darbą 6-je Tauti
nėje skautų stovykloje, sporto klu
buose, choruose, tautinių šokių an- 
samliuose, mokslo įstaigose, pareiš
kė tikėjimą, kad Lietuva vėl bus 
laisva.

Po trumpos pertraukos įvyko 
premijų ir dovanų įteikimas už 
mokslinius darbus, jauniesiems žur
nalistams už rašinius lietuviškoje 
spaudoje ir baigusiems lietuvių kal
bos kursus. Apie tai kita proga.

Meninėje minėjimo dalyje per du 
pasirodymus matėme tautinių šokių 
grupių ’’Klumpakojį” ir ’’Gintarą”, 
vadovaujamus p.p. Sadauskų ir bu
vusios Gyvatarietės ponios Anelės 
Morkūnienės miklius šokius. Jautė
me jų pasirodymuose aiškią pažan
gą, tačiau vietos ribotumas neleido 
pilnai pasireikšti. Akordeonu grojo 
Dr. Nijolė Zdanienė.

Melbourne Dainos Sambūrio vyrų 
ir mišrus chorai, vadovaujami Da
nos Levickienės, gražiai ir sutartinai 
padainavo po tris dainas, ką tautie
čiai ir svečiai gražiai įvertino gau
siomis katutėmis. Sambūriečiams 
linkime gražios sėkmės Pasaulio 
Lietuvių Dienose Kanadoje ir Ame
rikos lietuvių kolonijose. Chorui 
akomponavo p. Zita Prašmutaitė. 
Minėjimo pranešėja - p. Birutė Šau
lytė.

Minėjimas baigtas visiems gie
dant Tautos Himną. I. Alekna 

masi, kad iki sekančio Sąjungos su
sirinkimo, kuris pagal nuostatus tu
rįs įvykti apie rugsėjo mėnesį, Są
junga nariais praturtės, nes pačioje 
bendruomenėje jaučiamas šiam rei
kalui gyvas pritarimas.

STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 
diplomatijos šefas, 60-tosios Vasa
rio 16 proga paskelbė tradicini svei
kinimą lietuviams sovietų pavergto
je tėvynėje ir užsienyje. Priminęs, 
kad JAV ir kitos valstybės nepripa
žįsta priverstinio Lietuvos įjungimo 
į Sovietų Sąjungą, S. Lozoraitis pa
brėžė: “Si tarptautinė laikysena yra 
mums dar vienas akstinas pasitikėti 
ateitimi. Tačiau svarbiausias nepri
klausomybės atstatymo laidas yra 
pati mūsų- tauta, jos laisvės troški
mas, prisirišimas prie savo kalbos, 
kultūros, istorijos, jos ištikimybė 
tikėjimui ir bendriems civilizuotos 
žmonijos idealams'. . . ”

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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prabils Australijoj gyvenantieji po
etai ir rašytojai. Sporto klubai savo 
pajėgumą įrodys aikštėse. Mūsų 
ALD papildymui net iš Cleveland 
pažadėjo atvykti iškili tautinių šokių 
grupė ’’Grandinėlė”.

ALD pasisekimo užtikrinimui rei
kia ne tik programos išpildytojų, bet 
ir žiūrovų. Šiais metais turėtumėm 
ypatingai gausiai suvažiuoti, nes tai 
yra sukaktuviniai metai. Dalyvau
kime patys ir kitiems parodykime, 
kad mūsų kultūrinių lobių parody
mas mus jungia ir sutraukia į vieną 
būrį. Neužmirškime, kad mus jau 
pastebi šio krašto vyriausybė ir gy
ventojai. Vasario 16 d. proga minis- 
terių kabineto pirmininkas sa
vo žodyje gražiai įvertino mūsų ruo
šiamas ALD. Tad dalyvaukime ir 
labiau vertinkime ALD ir mes 
patys.

LDRK
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■ SVARBU VAŽIUOJANTIEMS Į 
KANADĄ

Dar -‘.u dabar yra sportininkų ir 
svečių nesusimokėjusių savo depo
zito pinigų. Prašau tuoj pat ALFAS 
vardu 18 Miller Ave., Ashfield, 
2131, N.S.W. pasiųsti 200 dol. depo
zito čekį, nes mes turime pinigus 
įmokėti tuoj pat, užtikrinant sau ke
lionės vietas.

Visi kelionės pinigai, skiepų pažy
mėjimai, pasai ir vizos turi būti pri
statyti iki 1.5.78. Negrįžtantieji tie
siai atgal iš Toronto, mokės tik iš 
Los Angeles į Toronto į vieną galą, o 
paskui savais pinigais išskridimo 
datą turi atsirasti Los Angeles. Jei
gu nesusidarys kitos bent 15-kos 
žmonių grupės, namo iš Los Angeles 
bus grįžtama dviem grupėm: I-ji iš
skris 15-16.7.78 ir II-ji 2.8.78. Pra
šome pranešti su kuria grupe nori
ma grįžti.

Sportininkai-kės dar iki šiol neda
vę savo drabužių, batų ir kt. išmie- 
rų, prašomi kuo skubiau jas pasiųsti, 
nes jau yra susitarta su siuvėjais ir 
norima pradėti tvarkyti visas uni
formas.

Visi turį ALFAS loterijos knygu
tes ir aukų lapus, prašome už juos 
atsiskaityti iki 15.4.78, nes ši loterija 
bus traukiama Sydnejuje 22.4.78. 
Primename, kad visi važiuojantieji 
turi būtinai išplatinti po vieną bilie
tų knygutę, kas finansiniai padės 
važiuojantiems sportininkams.

Oficialiai dar nėra gauta pakvieti
mų gastrolėms po Ameriką, tačiau, 
neoficialiai mus pasiekė žinios, kad

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redaktoriau,

”M.P.” No 7 tilpo p. Bungardos 
atsakymas su paaiškinimais į mano 
rašinyje ”M.P.” No 5 paliestas spor
to problemas. Sutinku su p. Bun
gardos nuomone, kad ’’proginio lie
tuvio" epitetas E. Kardašiui nėra 
taikytinas, nes kaip p. Bungarda 
nuoširdžiai atidengia, E. Kardaš tuo 
pačiu ir jo jaunesnis broliukas nėra 
lietuviai. Šiuos du sportininkus ten
ka traktuoti kaip lietuvių draugus, 
sporto talkininkus.

Pritariu taip pat p. Bungardos 
minčiai, kad sporto švenčių kvalifi
kacinis statutas turėtų būti papildy
tas, kad apimtų ne tiktai brolius 
Kardaš, bet ir visus kitus lietuviš
kam reikalui nuoširdžius ir nusipel
niusius svetimtaučius. Gaila, kad ši
tas reikalas nebuvo svarstytas 
sporto klubų atstovų suvažiavimo 
metu ir tai atsitiko ne dėl susirinki
mo atstovų blogos valios, bet tiktai 
dėl atstovus klaidinančios informa
cijos, kurią pateikė pats Geelongo 
sp. klubo atstovas tvirtindamas, kad 
E. Kardaš yra lietuvis. Šito išdavo
je, dabar matome, kad brolių Kar
daš patekimas į rinktines statutiškai 
nebuvo teisėtas.

Kaip savo straipsnyje minėjau, 
reikėtų atskirti du dalyku, vietos 
sporto šventės ir Australijos lietu
vių reprezentaciją Kanadoje. Kai 
vietos sporto švenčių dalyvių kvali
fikacijos gali būti įvairiai interpre
tuojamos be skriaudos ir žalos 
bendram sporto sąjūdžiui, visos 
Australijos lietuvių reprezentantai 
siunčiami į užjūrius į Pasaulio Lie- 

Australijos sportininkai bus po Ka
nados kviečiami į Detroitą, Cleve- 
landą ir Čikagą. Kai tik bus gauta 
oficialūs pakvietimai, jie bus pra
nešti klubams ir spaudoj.

ALFAS valdyba išrinko kelionės 
vadovus, kurie yra: vyrų Petras 
Andrijaitis iš Adelaidės ir moterų 
Birutė Adomavičienė iš Melbourne.

Naujas ALFAS iždininko adresas: 
V. Gulbinas 29 Ormond St. Ashfield, 
2131, N.S.W. Tel. 799 4989.

ŽINIOS IŠ KANADOS

Tinklinio varžybos bus ypatingai 
gausios. Tikimasi bus komandos iš 
Los Angeles, Baltimorės, Bostono, 
Cleveland©, Čikagos, Toronto, Ha
miltono, New Yorko, Waterbury, 
Detroito, Australijos ir gal kt. Var
žybos bus vyrų, moterų ir jaunių A 
klasėse ir mergaičių B. klasėse. 
Varžybos vyks trijose salėse. Mote
rų klasėje bus virš 10 komandų. Jų 
favoritais yra laikomos Čikaga ir

KOVO
NAUJA "KOVO” VALDYBA

Vasario 26 Sydnejaus Lietuvių 
Klube įvyko Sporto Klubo ’’Kovo” 
metinis narių susirinkimas. Susirin
kimą atidarė buvęs valdybos pirmi
ninkas J. Dambrauskas, pakviesda
mas susirinkimui pirmininkauti A. 
Laukaitį ir sekretoriauti M. Zakarą.

Metinę apžvalgą padarė buvęs 
pirmininkas J. Dambrauskas. Savo 
žodyje jis pabrėžė, kad buvusioji 
valdyba per metus padarė virš 
14.000 dol. apyvartos ir po visų tu
rėtų išlaidų sekančiai valdybai pali
ko apie 2100 dol. Per metus buvo 
daug atsiekta ir sportiniame darbe 
ir buvęs pirmininkas valdybos var
du perdavė padėkos žodį ypatingai 
nusipelniusiems ir daug darbo įdė- 
jusiems klubo treneriams: P. And- 
riejūnui, R. Dambrauskui, G. Saukai 
ir R. Kasperaitytei, kai V. Gulbinas 
vėliau susirinkimo vardu perdavė 
padėką T. Dambrauskienei už jos 
didelį darbą padarytą sportininkams 
ir ’’Kovo” klubui. Didžiausia proble
ma, kaip išsireiškė J. Dambrauskas, 
buvo ir yra labai didelis trenerių 
trūkumas. Mūsų buvę sportininkai, 
pabaigę savo aktyvų žaidimą, ne
randa jokios pareigos padėti jaunie
siems ir tas padaro visą darbą labai 
sunkų, nes samdyti svetimus trene
rius nėra už ką. Manoma, kad jeigu 
ateityje būtų pastatyta prie Lietu-

tuvių Olimpijadą, mano manymu, 
turėtų būti tik neabejotini lietuviai 
arba tik lietuvių šeimų nariai. Šituo 
reikalu dar pereitų metų pradžioj 
esame gavę iš savo sporto vadovy
bės labai aiškiai instrukcijas - "Apie 
jokių lietuvių draugų atstovavimą 
Australijos lietuvių negali būti nei 
jokios kalbos”. Kas liečia ’’proginių 
lietuvių” klausimą, kurį p. Bungarda 
vaizdžių pavyzdžiu aprašo, neabejo
ju, kad jauni žmonės padaro neap
galvotų, impulsybių išsišokimų. Vis 
dėlto, kol toks ar tokie jaunuoliai 
dalyvauja lietuvių sporto šventėje ir 
kol sava valia lietuviškos tautybės 
dar'nėra išsižadėję, jiems niekas 
lietuvybės atimti negali. Manyčiau 
kad sporto vadovai turėtų jausti pa
reigą ieškoti priežasčių, kurios lie
tuvį iš lietuvių grupės išstumia. Ne
taikant p. Bungardos minimam at
vejui, manau, kad viena iš labai rim
tų ir lemiančių priežasčių lietuvį 
nukreipė nuo savos grupės gali būti 
svetimtaučių privilegijavimas ir 
ypatingai tuomet, kai vyksta išimti
na lietuvių reprezentacija užjūriuo
se. S. Urnevičius 

Clevelandas, kai vyrų klasėje - Bos
tonas. Visi yra labai susidomėję 
Australijos lietuvių komandomis ir 
jie, pagal telpančius aprašymus 
Amerikos lietuvių spaudoje, yra lai
komi taip pat favoritų klasėje. Viso 
tinklinio vadovas yra Mindaugas 
Leknickas.

**»
Sportininkų ir jų svečių apgyven

dinimui, be turimų privačių vietų, 
yra gautas Toronto universiteto 
bendrabutis, kuriame yra 500 kam
barių, po 1-2 sportininkus kambary
je. Čia bus galima gauti pusryčius ir 
visos kainos čia yra labai atpigintos. 
Iš šio bendrabučio į sporto stadionus 
reguliariai kursuos specialiai išnuo- 
muoti autobusai. Kaip ALFUI rašo 
būsimų sporto žaidynių nakvynių 
koordinatorius Kęstutis Budrevi- 
čius, jie turi labai daug pasiūlymų 
Australijos lietuviams sportinin
kams iš Toronto lietuvių, kurie kuo 
greičiau nori gauti vąžiuojančių pa
vardes, kad galėtų pasirinkti pažįs
tamus, jų vaikus ar kitus savo sve
čius.

* * *

KLUBE
vių Klubo ir salė, tai labai daug 
problemų savaime išsispręstų ir vi
sas darbas labai palengvėtų ir jau
nimas būtų sujungtas.

Revizijos komisijos aktą perskaitė 
pirmininkas ir koviečių nepakeičia
mas draugas ir patarėjas C. Liuti
kas, pasidžiaugdamas, kad iždininko

Sporto Šventės 
nuotrupos

Be sporto aikščių, pati populia
riausia, tik nežinau ar visiems lai
mingiausia, vieta buvo Hobarto Ca
sino. Jau pat pirmąjį vakarą, mūsų 
didieji, daktarai ir ypatingai mote
rys, pradėjo savo laimę. Ir, reikia 
pasakyt, kad Sydnejaus atstovai, 
pripratę prie pokerių mašinų, suda
rė lošiančiųjų kone du trečdalius. 
Nepatogu man čia išduoti laimėjimų 
ar pralaimėjimų paslaptis, nes pir
mu atžvilgiu žmona ar vyras papra
šys laimėtų pinigų dalies, o antru 
atveju, dar gali šeimoj pragaras pa
sidaryti, tačiau su malonumu galiu 
pasakyti, kad* viengungių viengun
gis, didysis Edas iš Adelaidės jau 
pusę kelionės į Kanadą Hobarte ant 
ruletės užsidirbo. Ir kokio galo jam 
dar galvą sukti dėl žmonos.

***

Hobarto šventės metu įvyko 
vieno iš narių A. Andrikonio bute 
EŽY klubo metinis susirinkimas, 
arba geriau pasakius dešrų ir steikų 
geruoju Cascade alum aplaistymas. 
Daugumas visą laiką vienas kito 
klausia, kas tas EŽY klubas? Norint 
tikrai sužinoti, arba net nariu tapti, 
reiktų daug pasakoti, daug skysti
mėlio išgerti ir po to gal dar daugiau 
sirgti. Tačiau, trumpai pasakius, tai 
yra Australijos "lietuviški masonai". 
Jie ir šį kartą suruošė puikias sve
čiam vaišes, kurias ypatingai kara
liškas padarė šeimininkės p. Andri- 
koninenės nepaprasti kulinariniai 
patiekalai, kurių gausumas ir ska
numas nustebino visus. Be to, pa
remdami Kanadon važiuojančius 
sportininkus, klubo vardu, naujasis 
pirmininkas geelongiškis E. Breme- 
ris įteikė ALFAS pirmininkui 10 
dol. auką, su sąlyga, kad jis ateis į jų 
slaptą susirinkimą penkioms minu
tėms. Kas ten viduj buvo, taip ir ne
aišku man, tačiau po penkių minu
čių, paraudusiais skruostais ir rau
donai ašarotomis akimis, ALFAS 
pirmininkas, nešinas 10 dol. bank
notu, ko ne kūlversčiais išėjo iš EŽY 
slaptojo susirinkimo. Nuoširdus ačiū 
EŽY klubo nariams.

Pasiruošimai Kanadoje eina pilnu 
tempu. Jau yra išleisti žaidynių lei
diniai, kuriuos puošia dail. Telesforo 
Valiaus suprojektuotas ženklas. 
Sportiniai marškinėliai - T-shirts - 
yra su tuo pačiu ženklu ir užrašu 
"Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nės". Taip pat jau pagaminti ir par
davinėjami stikliniai bokalai, King 
Arthur stiliaus, mašinų prisildijavi- 
mo ženklai ir kiti suvenyrai.

R. Gulbino vedamos knygos yra la
bai pavyzdingos ir prie nieko revizi
jos komisija prikibti negalėjo, ras
dama viską pilnoje tvarkoje.

Klausimuose ir sumanymuose bu
vo daug kas diskutuojama, aiškina
ma ir klausiama, pasiūlymus palie
kant naujajai valdybai, tuo pačiu 
prašant, kad ji judintų ir Lietuvių 
Klubo vadovybę dėl būsimos salės 
statymo.

Į naują valdybą buvo išrinkta: J. 
Dambrauskas, V. Šneideris, G. Sau
ka, Snaigė Gustafson, Elena Birma- 
nis, R. Kasperaitytė ir E. Karpavi
čius. Kandidatais liko: J. Kapočius ir 
St. Stirbinskas. Revizijos Komisija: 
Č. Liutikas, J. Karpavičius, B. Pas- 
kočimas.

Į naująja ’’Kovo” valdybą įėjo 
šiais metais daugiau naujų ir jaunų 
jėgų. Tikrai reikia tik sveikinti juos, 
nes busimoji išvyka į Kanadą ir me
tų gale 29-ji mūsų sporto šventė pa
reikalaus daug darbo, todėl naujos ir 
jaunos jėgos ir jų gal naujos įdėjos 
atneš ir naujų gerovių visame spor
tiniame koviečių gyvenime ir darbe. 
Geriausios sėkmės naujajai valdy
bai.

Jeigu Perthas yra toli ir jų sporti
ninkai yra šiuo metu apsnūdę, tai 
sostinės vilkai, su savo puikiuoju 
lietuvių klubu, tikrai neturėtų prob
lemų surengti sostinėje bent vieną 
Sporto šventę. Dėl išlaidų, tai ma
nau, priveržus truputį pokerio ma
šinas, jos būtų labai lengvai pa
dengtos.

Taspats

«.„■ . — -................... . - — .
f '• 1

NAUJA IR HOBARTO 
’’PERKŪNO” VALDYBA

Savo metiniame narių susirinkime 
Hobarto sporto klubas ’’Perkūnas” 
išsirinko naują valdyba: pirmin. A. 
Andrikonis, vicep. J. Paškevičius ir 
P. Stanwix, sekretoriai - B. šikšnius 
ir D. Burr, iždininkas V. Shaddock. 
Visą korespondenciją siųsti: J. Paš
kevičius 59 Sixth Ave., W. Moon ah, 
Tas.

PRANEŠIMAS

Geelongo Lietuvių Sporto Klubo 
’’Vytis” metinis susirinkimas įvyks 
kovo 19 d., sekmadienį, 2 vai. Lietu
vių Namuose, Douro Str. North 
Geelong. Dienotvarkėje numatyta: 
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi
diumo rinkimas. 3. Mandatų komisi
jos sudarymas. 4. Praeito protokolo 
skaitymas. 5. Pirmininko praneši
mas. 6. Iždininko pranešimas. 7. 
Kontrolės Komisijos pranešimas. 8. 
Diskusijos dėl pranešimų. 9. Naujos 
valdybos rinkimai. 10. Klausimai ir 
sumanymai. 11. Susirinkimo užda
rymas.

Visus klubo narius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti ir aptarti mūsų 
ateities veiklą. Ypatingai svarbu, 
kad kuo daugiau dalyvautų naujos 
valdybos rinkimuose, nes nuo jos 
pareis mūsų ateities veikla.

G.L.S.K. Vyties Valdyba
Mūsų Pastogė Nr. 10,1978.3.13, psl. 7.
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- ' Pranešimai

HOBARTAS PRANEŠA

Vasario 12 d. Hobarte įvyko ALB 
Hobarto apylinkės visuotinis susi
rinkimas, kuriame išrinkti apylinkės 
vykdomieji organai. Apylinkės Val
dyba: pirmininkas Juozas Paškevi
čius, sekretorius Stasys Domkus, 
kasininkas Bonifacas šikšnius ir 
jaunimo narys Jonas Jurevičius.

Korespondencija siųstina pirmi
ninko adresu: J. Paškevičius, 59 
Sixth Ave., W. Moon ah, Tas. 7009. 
Tel 726360.

Revizijos Komisija: Aleksas 
Kantvilas, Vladas Mikelaitis, Anta
nas Andrikonis. Garbės Teismas: 
Juozas Kozikas, Nina Kantvilienė, 
Marytė Vaičiulevičienė.

kuo gausiau dalyvauti ir prašome 
priminti apie pamaldas savo drau
gams ir kaimynams.

Vic. Ev. Parapijos Taryba' ū

GEELONG

PRANEŠIMAS

Pranešame visų tėvelių žiniai, kad 
Dr. V. Kudirkos Savaitgalio Mo
kykla pradės mokslą kovo 18 d. Pa
mokos veiks 9 vai. iki 12 vai. Lietu
vių Bendruomenės Namuose.

Mokytojauti sutiko p. B. Gasiūnas 
ir p. Alg. Karpavičius.

Kviečiame visus vaikučių tėvelius 
dalyvauti tą dieną, nes bus renka
mas naujas tėvų komitetas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 Bart Terrace, Bankstown. Tol.: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Kovo 18 d., šešt.:
THE GOLDEN DANCERS

Žavingas trio šokyje

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

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

NAUJA CANBERROS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA

Kovo 5 d. įvykusiame Canberros 
Lietuvių - Australų Klubo susirinki
me, išrinkta nauja Klubo
valdyba: pirmininkas R. Miniotas, 
vicepirm. A. čeičys, sekr. Gabija 
Genytė - Mierendorff, iždn. A. 
Brūzga, ir valdybos nariai J. Ko
valskis, R. Mauragienė ir K. Anta
naitis.

Klubo vedėju pakviestas J. Vy- 
tartas.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
MELBOURNE

Pranešame, kad Velykų sekma
dienį, kovo 26 d. 12.30 vai., kun. W. 
Kostizenas laikys švenčių pamaldas 
Lietuvių Namų koplyčioje, Errol 
St., North Melbourne.

Maloniai kviečiame evangelikus

, ..%

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.o.,s2EA ;800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA ;I120 kHz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 
Penktadieniais 3vai. p.p.

CANBERRA stot<s2XX ; 1010 kHz

Ketvirtadieniais 8-8.30 vai.vak.

ADELAIDE Stotis 5UV ; S3O kHz i

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Pabaltiečių Jaunimo 
seminaras Sydnejuje

Kovo 18 dieną, šeštadienį, 2 vai. p.p. ruošiamas pabaltiečių - lietuvių, 
latvių ir estų - jaunimo SEMINARAS, kuris įvyksta Sydnejaus Lietuvių 
Klube. Pastebėtina tai, kad pabaltiečių akademinio jaunimo seminarai 
yra reikšmingi tuo, jog juos rengia ir praveda pats jaunimas. Svarbiau
sia, kad seminaruose svarstomos ir diskutuojamos aktualios problemos, 
kurios gali gyvai sudominti ne tik jaunimą, bet ir vyresniuosius. Toliau 
seka paskaitų bei referatų temos ir skaitytojų pavardės.

1. The formation of the Latvian and Estonian states during the first 
World War and the Russian revolution. — Mr. Terry Kass

2. Computing in the USSR — Mr. Rimas Skeivys.
3. Cultural persecution of the Lithuanian nation in the post Krushchev 

period — Mr. Vytautas Juška.
4. How do you plead: guilty or not guilty? Contacts with the Baltic 

states (a libertarian viewpoint) — Mr. Andris Kariks.
5. How second generation Estonians have adapted in Australia ? — 

Miss Ena Nomme.
6. Is the Latvian state a viable proposition? — Mr. Maris Bruzgulis.
Beje, 3 pabaltiečių jaunimo seminarai buvo suruošti Adelaidėje, vienas 

Melbourne, o šis - iš eilės V-sis - daromas Sydnejuje. Seminaras, atrodo, 
žada būti įdomus, gerai paruoštas ir gausus. Paskaitos užsitęs tarp 20-30 
min., plius -15 min. diskusijoms. Po dviejų paskaitų bus trumpa (15 min.) 
pertraukėlė. Įėjimo mokestis 2 doleriai. Seminaro dalyviai bus pavaišinti 
užkandžiais ir vynu. Rengėjai kviečia ir jaunimą, ir senimą gausiai daly
vauti! Po paskaitų - linksmavakaris klube. V. Jagaudis

Tėvų Komitetas

DAINOS CHORE

Po kalėdinių atostogų Dainos 
choras grįžo į darbą sausio 27 d. 
Chorui vadovauja Br. Kiveris ir jam 
talkininkauja ir veda moterų chorą 
Zita Belkutė.

Atsistatydinus senajai valdybai 
išrinkta nauja didesniame sąstate. 
Dabartinė jos sudėtis: pirm. Pr. Na- 
gys, vicepirm. E. Lašaitis, sekr. vi
daus reikalams A. Storpirštienė, 
sekr. anglų kalba ir kitiems reika
lams A. Kramilius, ižd. A. Vinevi- 
čius ir narys K. Ankus.

Naujoji valdyba aptarė eilę eina
mųjų reikalų Liet. Klube vasario 26 
d. Naujoji valdyba apeliuoja į visus 
choristus uoliai lankyti repeticijas ir 
dar beatostogaujančius grįžti prie 
darbo.

’’Dainos" choro artimiausi užsian
gažavimai yra: "Dainos” .ir 
"Caritas” balius balandžio 8 d. Liet. 
Klube ir Dainos choro vakaras Liet.

ATGAILOS IR MEILĖS DVASIOJE
CANBERROS LIETUVIAMS 

REKOLEKCIJOS
Kad pilniau grįžtume prie svar

biausių mūsų tikėjimo paslapčių ir 
kaip jose atrastume gilesnį paties 
gyvenimo supratimą ypač skiriamos 
šios gavėnios rekolekcijos, kurias 
praves gilus mintytojas bei lietuviš
ką pulsą jaučiąs žurnalistas kun. 
Juozas Vaišnys, jėzuitas iš Ameri
kos.

NEWCASTLE LIETUVIAMS

Atskirų rekolekcijų nebus - visi 
kviečiami į Sydney.

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

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv; 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai, š-*št. 2-1 vai., sekm. 
12.30-11 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Klube liepos 29 d. Metinis Koncer
tas turėtų įvykti lapkričio 11 d.

Dainų šventės koncertas šiais 
metais Sydnejuje įvyks gruodžio 29 
d. Bankstown Civic Centre. Taip pat 
jau reikia pradėti rūpintis ir svečių 
apgyvendinimu Lietuvių Dienų 
metu Sydnejuje. Ror

St.Kovo 14 ir 15 d.d. vakarais 
Mary’s koplyčioje, Braddon.

Abu vakarus nuo 6 vai. išpažintys 
7 vai. konferencija, Šv. Mišios, Ko
munija ir pamokslas. Kviečiami da
lyvauti abu vakarus.

WOLLONGONG LIETUVIAMS

Atskirų rekolekcijų nebus - visi 
kviečiami į Sydney.

SYDNEY LIETUVIAMS 
REKOLEKCIJOS

Kovo 17,18,19 d.d. St. Joachim’s 
bažn. Lidcombe (prie John St.).

Kovo 17 d. penktadienį - rekolek
cijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. išpa
žintys. 6.45 įžanginė konferencija, 
7.15 australų kryžiaus keliai. 7.30 
Mišios, Komunija, rekolekcijų pa
mokslas ir vėl išpažintys.

Kovo 18 d. šeštadienį, išpažintys 
nuo 5 vai. 6.30 australų mišios. 7 vai. 
konferencija. 7.30 vai. Šv. Mišios, 
Komunija, rekolekcijų pamokslas - 
išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo dau
giau atlikti išpažintis jau pirmais 
vakarais, kad išvengus varginančio 
laukimo sekmadienį.

Kovo 19 d. Verbų Sekamdienį - 
užbaigiamoji rekolekcijų diena. Iš-

TAUTIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Ieškau buto ar šeimininkės vietos 
su poros kambarių butu. Pageidau
tina netoli Bankstowno. Siūlyti: M. 
Kopcikienė, 68 Waratah St., Croy
don Park, Tel. 747 1231

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

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

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

pažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 
11.30 vai. iškilmingos rekolekcijų I 
pamaldos, giedant ’’Dainos” chorui, J 
rekolekcijų pamokslas ir visų bend-J 
ra Komunija. Prašoma neiti Komu-'| 
nijos kitose mišiose ar kitose bažny
čiose.

Tuojau po Mišių užbaigiamoji 
konferencija ir palaiminimas bei at
laidų suteikimas.

Po rekolekcijų užbaigimo trumpa I 
pertrauka - ateitininkų paruošta ka
vutė - atgaiva. Lidcombe parapijos 
salėje, po kurios gerb. kun. svečias, < 
ten pat kalbės įdomia tema: ’’Tikėji
mas ir viltys”. Panašia tema kun. 
svečias 3 vai. kalbės ir lietuvių Klu
be (mažojoj salėj) bei atsakinės į 
paklausimus. Jį

Kun. P. Butkus
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