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SUKAKČIŲ ŽENKLE Kun. P. Butkaus
40 m. kunigystės sukaktis

Grandinėlei 25
Pagarsėjusi Cleveland© tautinių 

tokių grupė Grandinėlė balandžio 8 
I. atšventė savo 25-rių metų gyva
tinio ir veiklos sukaktį. Prieš 25 
netus, Grandinėlė pirmą kartą vie
lai pasirodė 1953 m. vasario 16 mi
nėjime. Tai buvo tik nedidelė mer
gaičių grupelė, kuri vėliau išaugo į 
judrų ir svarų meninį vienetą, ku
liam vadovauja didelis tautinių šo
rių entuziastas ir specialistas Liū
nas Sagys. Dabar Grandinėlė susi
deda iš dviejų grupių: jaunesniųjų ir 
tyresniųjų. Abi grupės dirba pasto
liai ir kietai. Jaunesnioji grupė re
petuoja per savaitę dvi valandas, o 
tyresniųjų grupė repetuoja savai- 
ėje du kartus po tris su puse valan

dos. Tas liudija, kaip kietai dirbama, 
[r dėl to nenuostabu, kad ir rezulta
tai ryškūs.

Šių metų pabaigoje Australijos 
Lietuvių Dienose Grandinėlę maty
sime Australijoje: numato atvykti 
52 asmenys - vadovai, muzikantai ir 
Šokėjai. Oficiali šios išvykos kaina - 
65.000 dolerių. Pusę kelionės išlaidų 
sudės šokėjų tėvai, gi kitą pusę 
stengiasi užsidirbti pati Grandinėlė 
visokiais būdais uždarbiaudama.

Kai neseniai Cleveland© dienraš
tis ’’The Plain Dealer”, pusės milijo
no tiražo, ruošėsi paskelbti straipsnį 
apie lietuvius savo sekmadienio 
priede, tai to leidinio viršelio spal-

Ignui Aleknai 
70 metų

SVEIKINAME
SUKAKTUVININKĄ!

Kas patikės, kad ilgamečiu! Mūsų 
Pastogės bendradarbiui ir plačiai ži
nomam visuomenininkui bei ypač 
kultūrininkui Ignui Aleknai balan
džio 21 d. suėjo 70 metų! Kai kiti to
kio amžiaus ar dar žymiai anksčiau 
visą savo didybę užmiršę (jeigu to-

Liūdas Sagys, "GRANDINĖLĖS" 
vadovas.

votai nuotraukai kreipėsi į Grandi
nėlę, kuri patenkino redaktoriaus 
reikalavimus - jaunatviškas užside
gimas ir šokio entuziazmas. Nuot
rauka buvo paskelbta su įrašu: 
’’Esame tauta, kuri atsisako mirti!” 

kią turėjo) glaudžiasi prie ’’kakalio 
šilto”, anot Donelaičio (gal šiandie 
reikėtų sakyti - murkso prie televi
zijos), tai Ignas Alekna kaskart vis 
labiau apsikrauna naujais darbais, 
vis labiau įsipareigoja lietuvių vi
suomeninėje veikloje. Šiandie jis 
yra Australijos Lietuvių Fondo iždi
ninkas, koop. kredito draugijos 
Talkos nepamainomas darbuotojas, 
Mūsų Pastogės nuolatinis bendra
darbis nuo pat pirmojo numerio ir 
drauge jos platintojas, M.P. admi
nistracijos talkininkas, priimąs pre
numeratas, entuziastingas Liet. 
Bendruomenės Spaudos Sąjungos 
narys ir t.t. Dirbdamas Talkoje jis 
daug pasitarnauja tautiečiams fi
nansiniuose reikaluose, platina "Pa
saulio Lietuvį”, savo rašiniais infor
muoja užsienio lietuvių spaudą apie 
lietuviškąjį gyvenimą Australijoje.

Ignas Alekna yra kupiškėnas, gi
męs 1908 m. Plundakių km., Rokiš
kio apskr. Baigęs mokytojų semina
riją jis toliau studijuoja ekonomiką 
V .D. Universitete Kaune. Baigęs 
dirba Valstybės Taupomosiose Ka
sose iki Lietuvos okupacijos.

1944 m. apleidęs Lietuvą su ma
žamečiais vaikais, I. Alekna su visa 
šeima 1949 m. pasiekia Australiją ir 
pastoviai įsikuria Melbourne. Ir čia 
jis plačiausiai išvysto savo veiklą 
stodamas dirbti ir kviečiamas ir sa
vanoriškai, kur tik reikėjo sumanios 
ir pozityvios darbo rankos. Juo la
biau jis šios veiklos nesikrato išėjęs į 
pensiją, o vis dar labiau apsikrauna 
naujais darbais, naujais įsipareigo-

Per 28 metus susigyveno Sydne- 
jaus lietuviai su kun. P. Butkum, o 
jis su Sydnejaus lietuviais. Sunku 
įsivaizduoti, kaip tas sydnejiškių vi
suomeninis gyvenimas vyktų be 
kun. Petro. Jį matai skautų stovyk
lose, ateitininkų veikloj, sportininkų 
šventėse, bendruomenės parengi
muose, privačiuose šeimų rateliuo
se. Kaip liaudies patarlė sako, tin
kamas ”ir prie tanciaus ir prie ra- 
žančiaus”.

O kun. Petro Butkaus gyvenimas, 
kai j jį pažvelgi, buvo margas, labai 
įvairus, ir nevisuomet rožėmis klo
tas.

'Gimė jis 1914 m. sausio 9 d. Leka
vo viensėdyje, Nemakščių valsčiuje, 
Raseinių apskr. 1933 baigė Raseinių 
gimnaziją, stojo Telšių kunigų semi- 
narijon, kurią baigė 1938. Vėliau ka- 
pelionavo Tauragės ir Telšių moky
tojų seminarijose, o gyvendamas 
Tauragėje ėjo ir Geležinio Vilko 
dragūnų pulko kapeliono pareigas 
(1939).

Kun. P. Butkus mėgo jaunimą. 
Dar gimnazijoje įsijungė į ateitinin
kus, o 1926, gimnazijos direktoriui 
legaliai neleidžiant įsikurti skau
tams, įstojo į "pogrindinę” skautų 
Lapinų skiltį. Gimnazijoje pasireiš
kė ir jo literatūriniai gabumai - jam 
buvo pavesta redaguoti gimnazijos 
literatūrinį laikraštėlį. Kad sėkmin
giau galėtų dirbti su jaunimu, jis iš
laikė Aukštųjų Kūno Kultūros Kur- 

jimais. Ir nenuostabu, kad jis taip 
reikalingas: jis niekad nepristigo 
praktiškų patarimų,kūrybinių idėjų, 
kupinas pozityvių minčių ir sugesti
jų. Tokį Igną Alekną pažįsta mel- 
burniškiąi, toks jis žinomas ir vi
siems Australijos lietuviams, nes 
turbūt jis nėra praleidęs jokio bend
ruomenės suvažiavimo, kur jo 
konstruktyvus žodis, tarpininkavi
mas ar įsikišimas visados buvo tei
giamas įnašas į bendruomeninius 
reikalus.

Ypač malonu pasveikinti Igną 
Alekną kaip nepavargstantį Mūsų 
Pastogės bendradarbį, kurį galima 
laikyti vienu iš pozityviausių ir išti
kimiausių bendradarbių: jis uoliai 
informavo ir tebeinformuoja Mūsų 
Pastogės skaitytojus apie tai, kas 
vyksta Melbourne, nuolat pasisako 
įvairiais bendruomeniniais reikalais 
pasirašydamas vardu arba slapy
vardžiais ne dėl to, kad bijotų savo 
nuomonės viešai pareikšti, bet dau
giau iš kuklumo nenorėdamas per
daug savęs prakišti. O gal pati pat
raukliausia I. Aleknos savybė, kad 
jis kaip bendradarbis niekad netu
rėjo konfliktų su redaktorium: ne
grasino ir neprotestavo, jei kartais 
jo vienas ar kitas rašinys dėl kokių 
nors priežasčių nebūdavo paskelb
tas arba pasirodydavo "apkarpy
tas”. Tas kaip tik liudija jo aukštą 
kultūrą ir spaudos darbo supratimą.

Taigi, priimk, Ignai, šios pirmo
sios 70 metų sukakties proga mūsų 
geriausius linkėjimus ir sveikini
mus.

M.P. Redaktorius

Kun. P. Butkus

sų nustatytus, nelengvus sidabrinio 
ženklo kvotimus, ir buvo vienintelis 
kunigas Lietuvoje turėjęs šį ženklą. 
Kun. Butkaus dainos pamėgimas 
irgi jį rišo prie jaunųjų. Jis pats yra 
sukūręs žodžius ir muziką daugeliui 
dainų (virš 20).

Užėjus okupacijai jo darbas su 
jaunimu buvo nutrauktas, nes jis 
buvo priverstas pasitraukti į Vokie
tiją. 1943 už jo patriotinę veiklą vo
kiečiai jį suėmė ir patalpino į Soldau 
koncentracinę stovyklą.

1944, apsigyvenęs Straubinge, ir 
dar karui vykstant, organizavo vie
tos lietuviams pamaldas. Vėliau 
Tuebingeno universitete studijavo 
filosofiją ir lituanistiką, kartu eida
mas ir kapeliono pareigas Tuebin
geno - Pfullingeno lietuvių gimnazi
joje bei Reutlingeno lietuvių koloni
joj. 1949 m. atvyko į Australiją, 
paskirtas iš pradžių Bathursto pe-

Nukelta į psl. 2

ŽINIOS
Prez. J. Carter buvo pasiryžęs at

sisakyti kontraversinės neutrono 
bombos, kuri labiausiai erzino so
vietus, tačiau paskiausiais praneši
mais jis vis dėl to ketina apsispręsti 
už tą bombą. Kol jos neišvogė sovie
tų šnipai, tai tokia bomba amerikie
čių rankose yra galingas kozeris 
ginklavimosi lenktynėse.

***
Balgrado konferencija pasibaigė. 

Europos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencija, tęsinys Helsinkio 
konferencijos, po septynių mėnesių 
podėdžiavimo nieko nenutarė, o tik 
susitarė vėl susirinkti 1980 m. 
lapkričio mėn. Madride, Ispanijoje.

* ♦ *
Vasario 27-28 d.d. Washingtone 

Amerikos Valstybės Departmentas 
buvo sušaukęs plačios apimties tau
tybių konferenciją, kurioje buvo lie
čiamos žmogaus teisės ir JAV tuo 
reikalu užimtoji linija. Dalyvavo 
virš trijų šimtų įvairių tautybių ats
tovų, jų tarpe lietuvių apie geras 
tuzinas.

1



Laiko 
permainoje

Praėjo trisdešimt metų nuo tada, 
kai pokario pabėgėliai, tada, vadinęsi 
tremtiniais, išsklido po pasaulį ir 
pradėjo kurtis naujuose kraštuose. 
Ir Australijoje daug kas dar pereitų 
metų pabaigoje pradėjo minėti tris
dešimties metų atvykimo į Austra
liją sukaktį. Taigi, trisdešimt metų. 
Pakankamai erdvus laiko tarpas, 
per kurį išsikristalizavo,kamnuošir- 
džiai rūpėjo lietuvybė, o kas po lie
tuvybės priedanga ieškojo tik savo 
garbėtrošką patenkinti, kam rūpėjo 
vien tik asmeniškas gerbūvis ir kas 
visiškai naujose sąlygose nuo lietu
vybės atkrito galvodami, kad be jos 
bus lengviau pritapti gyvenamaja
me krašte. Ištikimųjų lietuvybei, 
laimei, paliko bene didžiausias pro
centas; tie, kurie dėl savo asmeniš
kų išskaičiavimų veržėsi į priekį ir 
nesulaukę pripažinimo, patys pasi
traukė tuo aiškiai parodydami, kad 
jų asmeniški interesai dar nėra pati 
lietuvybė ir ne dėl jos, ne dėl lietu
vybės buvo kovota ir keltos revoliu
cijos; pagaliau trečioji kategorija tų, 
kurie bandė nukirsti visus saitus su 
savo praeitimi ir tauta, per tą tris
dešimt metų įsitikino, kad atsipalai
duoti nuo savo tautos svetur nėra 
jau tokia skaudi operacija, tačiau 
pritapti ir įsijungti į kitą, gyvena
mojo krašto tautinę bendruomenę iš 
tiesų yra neįmanoma. Gal labiausiai 
šitą faktą paliudija jaunimas, augin
tas ir auklėtas asimiliacijos su gyve
namu kraštu mintimi, galutinai su
brendęs jau ima ieškoti kelių atgal į 
lietuvybę ir joje rezlizuotis. Čia ne
kalbama apie nuotykių ieškotojus 
arba konformistus, kurie ir sąvąjį 
nuskriaustų ir sumindžiotų, jeigu tai 
būtų kliūtis jų užsimotiems asmeni
niams tikslams.

Per tą trisdešimtį metų daugelis 
mūsų jau emigravo į kitą pasaulį, iš 
kurio jau nebegrįžtama žemiškajai 
veiklai. Daugelis iš jų buvo palydėti 
su reikiama pagarba apgailint jų pa
sitraukimą, tačiau buvo ir tokių, ku
rie kaip sūnūs vėjavaikiai gyvenimą 
praleido besigaudydami kitokius 
blizgučius, o kelionėje į kitą pasaulį 
vis tiek buvo reikalingi lietuvių pa
lydos, kuri jiems buvo suteikta net 
neklausiant, ar jie to nusipelnę.

Trisdešimties metų suvestinėje 
galima būtų klausti, kaip galėjo 
įvykti tokia kristalizacija atsime
nant, kad visi Lietuvą apleidome su 
skausmu netekus nepriklausomy
bės, kad visi anuo metu bent širdyje 
buvome užsiangažavę toliau tęsti 
kovą už Lietuvą jau nekalbant apie 
tai, kad nebuvo jokios abejonės, jog 
gyvensime lietuviškai ir dirbsime 
lietuvybės naudai. Laikas ir pati

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pa3inaudojant lie
tuvio muitų agento patarnavimais. 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
Tel. 82 0785 
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tikrovė paduoda visai kitokius fak
tus. Be abejonės, daug kad teisinsis, 
kad savo misiją atlikę ir dabar tegu 
tęsia lietuvišką darbą jaunesnieji. 
Apfie jaunimą ir taip jau daug pri
kalbame, vis dėl to tuo patys neišsi
teisiname: jeigu stokojame lietuviš
koje veikloje jaunimo, tai visų pir
miausia klauskime savęs, kodėl jo 
nėra ten, kur norėtume, kad būtų. 
Antra vertus, mūsų pačių sustingi
mas galvosenoje neatsižvelgiant į 
laiko skirtumą ir pasikeitusias gy
venimo sąlygas bei socialinius san
tykius bene bus pati didžiausia kliū
tis sutartinai dirbti ir veikti. Nega
lima sakyti, kad mūsų jaunimui 
trūksta tautinio sąmoningumo. Jo 
yra, tik ar nesame mes patys tąja 
kliūtimi jų sąmoningumui plėtotis?

Labai geras ir teigiamas reiški
nys, prasidėjęs akademinio jaunimo 
veikloje. Štai pereitą savaitę skaitė
me, kad balandžio 15 d. Melbourne 
organizuojamas šeštasis pabaltiečių 
jaunimo seminaras. Neseniai turė
jome Sydnejuje penktąjį seminarą, 
iš kurio galėjome netgi pasigėrėti, 
kaip pabaltiečių jaunimas (įskaitant 
ir mūsų) nuoširdžiai domisi ir suin
teresuoti ne tik savo tautiniu identi
tetu, bet ir Pabaltijo tautų padėtimi 
okupacinėse sąlygose. Akademinis 
sąjūdis jokiu būdu nėra masinis są
jūdis, ir negali reikalauti, kad jis 
staiga persimestų į jaunimo mases. 
Tačiau kiekvienu atveju ne kas ki
tas, o akademikai stengiasi sustip
rinti gal kiek ir atsipalaidavusius 
rysius su savo kilmės tauta ir su ja 
identifikuotis. Tai mūsų džiaugsmui 
yra ypatingai teigiamas reiškinys, 
kuris su laiku ras atgarsio ir jauni
mo daugumoje. (v.k.)

LIETUVIŲ DIENOMS RENGTI
KOMITETAS

Australijos Lietuvių Dienoms rengti Sydnejuje, 1977 m. pradžioje, 
buvo sudarytas komitetas, kuris rūpinasi visais A.L.D. ruošimo ir 
koordinavimo reikalais.

Žemiau duodamas komiteto sąstatas:
1. Pirmininkas - B. Vingilis, 22 Hilltop Ave., Mt. Pritchard, 2170; tel. 

602 6358
2. Vice-pirm. ir Litaratūros Popietės vadovas - V. Kazokas,. 13 Percy 

St., Bankstown, 2200; Tel. 709 8395.
3. Sekretorius - B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, 2199; Tel. 70 3101.
4. Iždininkas - B. Stašionis, 11 Berala St., Berala, 2141; Tel. 649 9062.
5. Religinių paruošimų vadovas - kun. P. Butkus, Christian Brothers’ 

College, 68 The Boulevarde, Lewisham, 2049; Tel. 560 8989.
6. Spaudos ir Informacijos vadovas - J. Zinkus, 84 Victor Ave., Picnic 

Point, 2213; Tel. 774 2914.
7. Apgyvendinimo Komisijos pirm. - M. Zakaras, 18 Lundy Ave., 

Kingsgrove, 2208; Tel. 502 3367.
8. Salių parūpinimas ir paruošimas - A. Migus, 18 Silverwater Cres., 

Cabramatta, 2166; Tel. 726 4139.
9. Meno Parodos vadovė - G. Kazokienė, 13 Percy St., Bankstown, 

2200; Tel. 709 8395.
10. Spektaklio vadovas - A. Dudaitis, 126 Gladstone St., Cabramatta, 

2166; Tel. 727 9191.
11. Jaunimo Parengimų vadovė - D. Skorulienė, 23 Virginius St., 

Padstow, 2211; Tel. 77 9011.
12. Tautinių Šokių Šventės vadovė - M. Cox, 136 Pendle Way, Pendle 

Hill, 2145; Tel. 631 5539.
13. Dainų Šventės vadovas - V. Kišonas, 6/275 Park Rd., Auburn, 2144; 

Tel. 646 3486.
14. ’’Grandinėlės” Gastrolių vadovas - A. Reisgys, 1 Halloway St., 

Page wood, 2035; Tel. 666 9389.
15. Naujų Metų Baliaus vadovas - V. Bukevičius, 75 Kent St., Epping, 

2121; Tel. 869 2466.
16. Sporto Šventės vadovas - J. Dambrauskas, 2 Wren St., Condell 

Park, 2200; Tel. 709 3814.
17. ALB Sydnejaus Apyl. V-bos atstovė - A. Jablonskienė, la Stacey 

St., Bankstown, 2200; Tel. 709 4031.
18. Specialių Reikalų tvarkytoja - N. Vaičiurgytė, 40 Grace Cres., 

Merrylands, 2160; Tel. 637 8706.
19. Sydnejaus Liet. Klubo pirm. - V. Simniškis, 779 Elizabeth St., Zet

land, 2017; Tel. 698 2120.
Komitetas reiškia padėką p. Baliui Barkui, iki š.m. kovo mėn. ėjusiam 

Dainų Šventės vadovo pareigas.

ALDRK

Dainos Sambūrio narį KAZIMIERĄ MIELDAŽĮ, jo mamytei 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Sambūrio dirigentė ir choristai

Sydney Lietuvių 
Klube

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBU 
SUKAKTIS

Sydnejaus Lietuvių Klubas iškil
mingai švęs savo penkmetį gegužės 
7 d., sekmadienį,

Penkmečiui paminėti pakviesti 
ministerial, burmistras ir kiti asme
nys, o taip pat ir lietuvių visuome
nės veikėjai. Į tas iškilmes kviečiami 
ir visi lietuviai klubo nariai, bet 
esant ribotam vietų skaičiui ragina
mi bilietus įsigyti iki balandžio 30 
dienos. Bilietų kaina - 7 doleriai as
meniui.

Visi iškilmių dalyviai bus pavai
šinti puikia vakariene ir silpnais bei 
stipriais gėrimais. Apranga, žinoma, 
išeiginė.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Liečia: būvi sius Lietuvių Namų 

Redferne nari s. Sydnejaus Lietu
vių Klubas, parimdamas Lietuvių 
Namų tur: ą Redferne už kiekvieną 
nariu įdėtą svarą išdavė Lietuvių 
Klubo pasižadėjimo lakštą (Pro
missory Note) vieno svaro vertės 
Kiekvienam nariui jo įdėtos sumos 
vertei. Daugelis tų lakštų Lietuvių 
Klubo nėra išpirkti. Todėl visi, kurie 
turi tų lakštų ir kurie galvoja, kad 
Klubas jiems skolingas už Redferno 
namus, prašomi patiekti savo 
piniginį ieškinį ligi 1978 m. birželio 
30 dienos.

Liečia: buvusius Bankstowno 

Lietuvių Namų Dainavos narius 
Jūsų dauguma yra davę smulkiomi 
sumomis aukų Dainavos Namams 
Dainavos vadovybė, perleisdanu 
Lietuvių Klubui turtą, tas visas su 
mas perdavė kaip skolą jums. Todė 
visi Dainavos Namų nariai (išsky 
rus, kurie turi Dainavos paskolos 
lakštų), prašomi patiekti Lietuviu 
Klubui piniginį ieškinį ligi 1978 m. 
birželio 30 dienos.

Teirautis Lietuvių Klube 16-18 
East Terrace Bankstown pas admi
nistratorių arba pas. Valdybos na
rius. Pašto adresas: P.O. Box 205 
Bankstown, N.S.W. 2200.

Lietuvių Klubo Valdyba

Kun. P. Butkaus..
Atkelta iš psl. 1

rėkiamosios ir Cowros šeimų sto
vyklų kapelionu. 1950 pradžioje 
perkeltas į Scheyville šeimų sto
vyklą, o kiek vėliau, tais pat metais, 
pakviestas lietuvių kapelionu į Syd- 
nejų, kur visa energija įsijungė į 
pastoracinę ir visuomeninę veiklą: 
lankė, pradžioje labai plačiai, po 
Sydnejų ir už jo ribų, išsimėčiusius 
tautiečius, ruošė jiems įvairiuose 
priemiesčiuose pamaldas, leido 
’’Užuovėją”, buvo kelių organizacijų 
dvasios vadu.

Nesvetima jam buvo ir kita vi
suomeninė veikla. Pirmojoje 1951-52 
m. kadencijoje buvo ALB Krašto 
Valdybos vicepirmininku, kur 
rūpinosi socialiniais reikalais. Įstei
gė savišalpos draugiją ’’Caritas” ir 
jai iki šiol vadovauja. Nuo 1953 va
dovauja Australijos Liet. Kunigų 
Sekretoriatui ir dabar Tautos Fondo 
Atstovybei Australijoje.

Kun. P. Butkus Sydnejuje suor
ganizavo ateitininkus ir visą laiką 
juos globojo, net prie ’’Tėviškės Ai- 

. dų” leisdamas jiems laikraštėlį 
’’Ateities Žingsnius”. 1950 m. Cam- 
perdown’e įsteigė liet, savaitgalio 
mokyklą - vėliau perkeltą į Lidcom- 
be - ir iki šiol ja rūpinasi, globoja. 
Nuo 1950 m. - skautų ’’Aušros” Tun
to dvasios vadovas, o nuo 1956 - LSS 
Australijos Rajono dvasios vadovas, 
pakeltas į skautininkus, apdovano
tas LSS ordinu Už Nuopelnus. Ilga
metis Sydnejaus Liet. Katalikų 
Kultūriniės Draugijos dvasios va
dovas. Sporto Klubas ’’Kovas” už jo 
veiklą jaunimo tarpe pakvietė jį sa
vo garbės nariu.

Dar Lietuvoje pradėjęs rašinėti į 
’’Žemaičių Prietelių”, spaudos darbo 
neužmetė ir Australijoje: bendra
darbiavo ”M. Pastogėje”, "Tėviškės 
Aiduose", ’’Pėdsekyje”, pats leido 

i rotatoriumi spausdinamą žurnalą 
; (1950-51) "Užuovėją”, paruošė reli- 
i ginio Australijos liet, gyvenimo 
l skyrių ’’Australijos Lietuvių Met

raštyje”, 1970 išleido savo kelionių 
Šo pasaulį įspūdžių knygą ’’Tautų 

ventovėse”, priklauso Sydnejaus 
Plunksnos Klubui ir literatų būre- 

i liui.
Tarnyba Dievui, kun. Petro su- 

! pratimu, yra tarnyba artimui, tar
nyba žmogui, tarnyba savo tautai. 
..40-metis bet kurio žmogaus gyve- 

i nime yra didžiulis laiko tarpas, tuo 
j daugiau kunigo gyvenime, kai jis vi

sas skirtas Dievui ir žmonėms. 0 
emigracinės sąlygos šią tarnybą ne- 
visada saldina.

Šia proga, gerb. jubiliatui, šven- 
/čiančiam kunigystės 40-metį, palin
kėkime dar daug daug ilgų metų.

< aoįW-iUii .o B. Žalys
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO
(AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION, INC.)

Tautos gyvastingumas reiškiasi 
per meną, literatūrą, mokslą, tech
niką ir jos narių tautinę savigarbą ir 
organizuotumą.

Statutas
)riginalinio angliškojo teksto sant
rauka. Statutas užregistruotas 1977 
n. gruodžio 1 d. pagal Companies 
let, 1961 m.

MEMORANDUMAS
1. Organizacijos pilnas vardas - 
Australijos Lietuvių Fondas; su
trumpinimui šiame tekste - Fondas.
2. Fondo tikslai;

a) Skatinti, remti ir puoselėti lie
tuvių tautinę kultūrų, mokslą, švie
timą, meną ir kitas lietuvių kultūri
nes apraiškas. Fondo veikimo plotas 
- visa Australijos teritorija.

b) Perimti iš šiuo metu veikiančio 
neregistruoto Australijos Lietuvių 
Fondo visas lėšas, turtą ir įsiparei
gojimus.

Fondas, esant reikalui, gali:
c) Tapti nariu ar susitarus bendrai 

veikti su kitais fondais ar organiza
cijomis kad ir neregistruotomis, jei
gu tų fondų ar organizacijų tikslai 
identiški ar panašūs Fondo tikslams. 
Fondas tačiau negali remti ar tapti 
nariu tokių fondų, klubų bei organi
zacijų, kurių įstatai leidžia nariams 
turėti kokio nors asmeninio pelno iš 
tų organizacijų.

d) Pirkti bei parduoti judomą ir 
nejudomą turtą ir imtis įvairių kitų 
transakcijų, surištų su turto įsigiji
mu ir valdymu.

e) Pirkti, nuomuoti ar kitu būdu 
įsigyti ir valdyti žemę, pastatus, 
įvairų kitą judomą ir nejudomą tur
tą ir prisiimti teises bei prievoles 
turtui valdyti. Tais atvejais, kai 
Fondas perima valdyti turtą, kurio 
valdymas yra suvaržytas anksty
vesniais įsipareigojimais, Fondas 
prisiima tų įsipareigojimų tęsėjimą 
įstatymų ribose.

f) Palaikyti ryšius ir tartis su val
džios įstaigomis, savivaldybėmis ir 
kitomis centrinėmis ir vietinėmis 
įstitucijomis. Prašyti ir priimti iš 
valdžios ir kitų įstaigų bei institucijų 
Fondui naudingas koncesijas ir pri
vilegijas.

g) Samdyti ir atleisti tarnautojus, 
darbininkus ir kitą personalą.

h) Priimti dovanojamą turtą, ne
žiūrint ankstyvesnių apsunkinimų; 
nežiūrint ar jis būtų skiriamas ko
kiam vienam specifiniam Fondo sie
kiamam tikslui įgyvendinti ar kele- 
tai. Tačiau tokios dovanos priėmi
mas turi neprieštarauti šio memo
randumo nuostatų paragrafui 2/e.

i) Priimti palikimus ir dovanas.
j) Spausdinti ir platinti laikraš

čius, periodinius leidinius, knygas ir 
šiaip lapelius.

k) Pervesti visą ar dalį Fondo tu
rimo turto kartu su įsipareigojimais 
vienai ar kelioms bendrovėms, or
ganizacijoms bei institucijoms, su 
kuriomis Fondui šis memorandumas 
leidžia susijungti.

l) Aukomis remti patriotinio, kul
tūrinio, švietimo bei labdarybės 
tikslo siekiančias organizacijas.
3. Fondo pajamos ir turtas gali būti 
naudojama tiktai tiems tikslams, 
kuriuos aptaria šis memorandumas. 
Fondo narys negali iš Fondo turėti 
bet kokios asmeninės naudos ar pel
no. Narys gali būti atlyginamas už 
atliktą Fondui patarnavimą. Fondas 
gali mokėti nariui nuomą už naudo
jimąsi jo patalpa.
4. Šis memorandumas ir Statutas 
negali būti keičiamas ar papildomas, 
negavus sutikimo iš ministerio, ad
ministruojančio Companies Act, 
1961.
5. šio memorandumo 3 ir 4 paragra
fai yra būtini Fondo įregistravimui.
6. Fondo narių atsakomybė yra ri
bota.
7. Kiekvienas narys savo įnašu turi 
paremti Fondą. Fondo likvidacijos 

atveju, jei būtų skolų, nario atsako
mybė neprašoka penkiasdešimties 
(50.00) dolerių.
8. Fondą likvidavus, likęs turtas ne
gali būti padalintas tarp narių. Toks 
turtas turi būti perleistas organiza
cijai ar organizacijoms, turinčioms 
panašų tikslą kaip Fondas.
9. Fondas turi vesti tikslią piniginę 
atskaitomybę. Fondo atskaitomybė 
ir balansas kasmet turi būti patikri
nama kvalifikuoto revizoriaus.

A.L.F. nuostatai
(Articles of Association)

1. Fondas yra įsteigtas memorandu
me aptartiems tikslams siekti.

NARIAI.
2. Fondą užregistruojant narių skai
čius patiekiamas 300.Fondo valdyba, 
reikalui esant, narių skaičių gali pa
didinti.
3. Memorandumą pasirašiusieji as
mens laikomi Fondo nariais.
4. Jei iki šiol veikusio neregistruoto 
A.L. Fondo turtas pereina įregis
truoto Fondo nuosavybėn, tai asme
nys, kurie buvo neregistruoto Fon
do rėmėjai, tampa įregistruoto Fon
do nariais. Sąlyga, jei raštu pareiš
kia norą likti Fondo nariais, ir jų 
įnašas siekia 25 dolerius.
5. Nariais gali būti lietuvių kilmės 
asmenys ar vedę lietuvių kilmės as
menį, bet ne jaunesni 18 metų. Na
riais taip, pat gali būti ir registruotos 
lietuvių organizacijos.
6. Asmenys ar organizacijos, norin
tieji įstoti į Fondą, įteikia sekreto
riui atitinkamą pareiškimą.
7. Įstojamąjį nario mokestį nustato 
Fondo visuotinis susirinkimas. Iki 
susirinkimas tuo reikalu praves sa
vo sprendimą, nario įstojamasis mo
kestis atskiram asmeniui yra 25 do
leriai, organizacijai -100 dolerių.
8. Narys gali bet kuriuo metu iš 
Fondo pasitraukti. Apie tai jis turi 
raštu pranešti Fondo valdybai.
9. Jei Fondo valdyba randa, kad na
rio veiksmai nesuderinami su Fondo 
memorandumu ar statutu, toksai 
narys valdybos sprendimu gali būti 
iš Fondo pašalinamas. Pašalintas 
narys gali apeliuoti į visuotinį narių 
susirinkimą, kurio 2/s daugumos nu
tarimas yra galutinis.

NARIŲ SUSIRINKIMAI

10. Pirmasis visuotinis narių susi
rinkimas turi būti sukviestas ne 
anksčiau vieno mėnesio ir ne vėliau 
dvylikos mėnesių nuo Fondo įre
gistravimo dienos.
11. Fondo narių susirinkimai turi 
būti kviečiami ir pravedami vado
vaujantis draugijų įstatymo nuosta
tais. Susirinkimai gali būti dviejų

Palaikykime ir remkime 
Australijos Lietuvių Fondą

Fondas remia Australijoje lituanistinį švietimą, rūpinasi sudaryti fi
nansinę bazę lietuvių kultūriniam bei moksliniam pasireiškimui, pasitin
ka ir kitataučių lituanistinės tematikos darbus.

Fondas jau yra tiesiu ar premijų keliu parėmęs:
Savaitgalio mokyklas,
lietuvių kalbos kursus,
jaunimo organizacijas (skautus, sportininkus, tautinių šokių vienetus), 
lietuviškas bibliotekas,
meno parodas,
jaunesniuosius spaudos bendradarbius,
akademinio jaunimo mokslinius darbus,
prof. J. Marvan ’’Modern Lithuanian Declension” išleidimą,
Lietuvių Dienų filmo pagaminimą.
Fondas ir ateityje norėtų būti tikrai pajėgi finansinė tvirtovė ir daug 

efektyviau talkinti bet kokiam reikšmingesniam lietuvių individualiam ir 
organizaciniam kultūriniam pasireiškimui.

Fondą stiprinsime ir jį ugdysime, jei įvairiomis progomis jam aukosi
me, stosime jo nariais, nepamiršime surašyti testamentus. Testamen
tuose reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir adresą: 
Australian Lithuanian Foundation Ine., 50 Errol St., North Melbourne, 
Vic. 3051.

Visais su Fondu susijusiais reikalais rašyti Fondo Valdybai anksčiau 
patiektu adresu arba kreiptis į Fondo įgaliotinius:
ADELAIDE — S. Dainius, 25 Manuel Ave, Blair Athol, S.A. 5084; 
CANBERRA — A.V. Balsys, 22 Fergusson Cr. Deakin, A.C.T., 2600; 
GEELONG - P. Vaičekauskas, 13 Malcolm Str., Bell Park, Vic., 3215; 
MELBOURNE — I. Alekna, Lietuvių Namai;
PERTH — prof. Z. Budrikis, 7 Hotchin Str. Nedlands, W.A., 6009 
SYDNEY — B. Stašionis, Lietuvių Klubas. ALF. Valdyba

rūšių: a) metimai susirinkimai, ku
riuose renkama valdyba ir pateikia
ma Fondo apyskaita; b) specialūs 
susirinkimai, kurie kviečiami atsi
radus klausimams, reikalingiems 
visumos susirinkimo nutarimo.
12. Visuotinis narių susirinkimas 
yra teisėtas (turįs kvorumą), kai 
jame dalyvauja ne mažiau 15 narių. Į 
tą skaičių įeina ir įgaliojimu atsto
vaujami nariai. Įgaliojimas atsto
vauti gali būti suteikiamas tik Fon
do nariui.
13. Tuo atveju, kai susirinkimas 
neturi kvorumo, už vienos savaitės 
ar valdybai nutarus kitaip, kviečia
mas kitas susirinkimas, kuris yra 
teisėtas, jeigu jame dalyvauja 5 na
riai.
14. Visuotinis susirinkimas nutari
mus praveda viešu balsavimu. Susi
rinkimo pirmininkui ar trims susi
rinkimo dalyviams pareikalavus 
slapto balsavimo, balsuojama slap
tai.
15. Jeigu balsai pasiskirsto lygiomis 
balsuojant viešu ar slaptu balsavi
mu, susirinkimo pirmininkas turi le
miamąjį balsą.
16. Narys gali balsuoti patsai daly
vaudamas susirinkime ar įgalioda
mas kitą asmenį (proxy).
17. Įgaliojimas atstovauti nariui su
sirinkime turi būti patiektas raštu.
18. Įgaliojimas turi būti atsiųstas 
Fondo sekretoriui ne vėliau 48 va
landų prieš susirinkimo pradžią.

VALDYBA

19. Fondo valdybą sudaro pirminin
kas, vicepirmininkas, iždininkas ir 
du valdybos nariai.
20. Asmenys, pasirašiusieji memo
randumą, sudaro pirmąją Fondo 
valdybą.
21. Visi pirmosios valdybos nariai 
atsistatydina per pirmą visuotinį 
Fondo narių susirinkimą. Sekančios 
valdybos renkamos dvejiems me
tams. Dalis (du ar trys) valdybos 
narių kasmet iš valdybos pasitrau
kia.
22. Valdyba renkama šiaip:

a) Du Fondo nariai gali pasiūlyti 
kandidatu į valdybą bet kurį Fondo 
narį.

b) Pasiūlymas turi būti patiektas 
raštu su kandidatuojančio ir siūly
tojų parašais bent 14 dienų prieš su
sirinkimą.

c) Tais atvejais, kada nėra pakan
kamai kandidatų, valdyba turi teisę 
pakviesti (kooptuoti) jos parinktą 
Fondo narį užimti laisvai vietai val
dyboje.
23. Visuotinis narių susirinkimas 
gali valdybos narių skaičių padidinti 
ar sumažinti.
24. Fondo valdyba turi teisę bet ku
riuo metu pakviesti į valdybą bet 
kurį Fondo narį užpildyti laisvai po
zicijai ar valdybai praplėsti. Tačiau į

Nukelta į psl. 4

A.L.F. narių 
susirinkimas

Pagal Australijos Lietuvių Fondo, 
- Australian Lithuanian Foundation 
Inc., - nuostatų paragrafą 13 dabar
tinė Fondo Valdyba yra įpareigota 
ne anksčiau vieno mėnesio ir ne vė
liau dvylikos mėnesių po įregistra
vimo sušaukti visuotinį narių susi
rinkimą.

Valdyba skelbia visuotinį narių 
susirinkimą gegužės 20 d., šeštadie
nį, 3 vai. p.p. Melbourne Lietuvių 
Namuose, mažojoj susirinkimų salė
je.

Dienotvarkė: 1. Pirmininko pra
nešimas, 2. Iždininko pranešimas, 3. 
Diskusijos bei pasisakymai dėl pra
nešimų, 4. Naujos valdybos rinki
mai, 5. Gairės ateičiai, 6. Kiti klausi
mai.

Pagal statutą valdyba renkama 
dvejiems metams. Negalį susirinki
me dalyvauti turi teisę parašyti įga
liojimą kitam Fondo nariui. Įgalioji
mų formos gaunamos pas valdybos 
narius ir Fondo įgaliotinius. Įgalioji
mai siunčiami sekretoriui bent dvi 
savaites prieš susirinkimą šiuo ad
resu: 50 Errol St., North Melbour
ne, Ve. 3051.

A.L. Fondo Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 15,1978.4.17, psl. 3
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Aleknienė, Ona, Vic.
Alekna, Ignas, Vic.
Ališauskas, Arvydas, Vic.
Ališauskas, Vincas, Vic.
Bakaitis, Antanas, Vic.
Balbata, Juozas, Vic.
Barkus, Balys, N.S.W.
Barkus, Liudas, Vic.
Bikulčienė, Teresė, Vic.
Bladzevičius, Albertas, Vic.
Brėdikis, Zenonas, Vic.
Budrikis, Zigmantas, prof., W.A.
Burokas, Petras, N.S.W.
Butkūnas, Napoleonas, Vic.
Butkienė, Nadiežda, N.S.W.
Butkus, Kazimieras, N.S.W.
Cibas, Romualdas, N.S.W.
Cox, Laurence D. N.S.W.
Čeįčys, Antanas, A.CT.
Dainienė, Elena, S.A.
Dainius, Stasys, S.A.
Daugvila, Viktoras, Vic.
Dauknys, Pranas, kun., Vic.
Didžienė, Liuda, Vic.
Didžys, Martynas, Vic.
Doniela, Vytautas, prof., N.S.W.
Dunda, Donatas, S.A.
Eskirtas, Adolfas, Vic.
Gaidelienė, Birutė, Vic.
Gaidelis, Aidas, Vic.
Gailiūnas, Motiejus, N.S.W.
Genienė, Romualda, A.C.T.
Genys, Vytautas, A.C.T.
Giniūnas, Albinas, N.S.W.
Grigaitienė, Julija, Vic.
Jakutienė, Ona, Vic.
Jakutis, Vladas, Vic.
Janulaitis, Jonas, A.C.T.
Jokūbaitis, Albertas Z., Vic.

...nuostatai
Atkelta iš psl. 3

valdybą negali būti pakviesta dau
giau asmenų negu visumos susirin
kimo nutarta. Fondo narių susirin
kimas gali valdybos narį iš valdybos 
pasalinti bet kuriuo metu.
25. Valdybos narys gali pasitraukti 
iš valdybos savo noru, pranešdamas 
apie tai Fondo valdybai. Gali būti 
suspenduotas, kai tokio nario buvi
mas valdyboje nesuderinamas su 
draugijų įstatymo nuostatais.
26. Fondo valdyba tvarko visus 
Fondo reikalus vadovaudamasi 
draugijų įstatymu. Fondo statutu ir 
Fondo visumos susirinkimų nutari
mais.
27. Valdybos sprendimų pasiekiama 
balsų dauguma. Pasiskirsčius lygio
mis, pirmininkaujančio balsas lemia.
28. Valdybos posėdis yra teisėtas, 
jei dalyvauja trys valdybos nariai.
29. Valdyba gali dalį savo funkcijų 
pavesti komisijoms, kurias ji sudaro 
iš valdybos narių.

ATSKAITOMYBĖ

30. Valdyba yra atsakinga už Fondo 
piniginę atskaitomybę. Fondo pini
ginė apyskaita ir balansas drauge su 
revizoriaus aktu turi būti patiekta 
metiniam narių susirinkimui.

FONDO LIKVIDACIJA

31. Fondo likvidacija vykdoma va
dovaujantis memorandumo 8 pa
ragrafu.

Santrauka narių informacijai . 
Grynai teisiniam reikalui remtinasi 
angliškuoju originalu, kuris yra 23 
puslapių. Jis kiekvienu metu gauna
mas pas Fondo valdybos narius ar 
pas Fondo įgaliotinius.

A.L.F. Valdyba

Australijos Lietuvių
Fondo nariai

Jonaitienė, Elena, 
Jonaitis, Izidorius, 
Joseph, Kazys, Dr., 
Juška, Jonas, 
Kabailienė, Vida, 
Kabaila, Algis, prof., 
Kaladė, Henrikas, 
Kalnėnas, Juozas, 
Kalpokas, Adolfas, 
Kantvilas, Aleksandras, 
Kantonas, Jonas, 
Kaunienė, Regina, 
Kaunas, Izidorius, Dr., 
Kazlauskienė, Elaine, Dr., 
Kazlauskas, Karolis, Dr., 
Keraitienė, Viktorija, 
Keraitis, Kazimieras, 
Keršulis, P., 
Kesminienė, Julija, 
Kesminas, Tadas, 
Kirša, Jonas, 
Kišonas, Vytautas, Dr., 
Klejus, Edvardas, 
Klimaitis V., 
Klimas, Aleksandras, 
Klimas, Algis, 
Klupšas, Kazys, 
Korsakaitė, Elena, 
Koženiauskienė, Veronika, 
Koženiauskas, Vladas, 
Krausienė, Anelė, 
Krikščiūnas, Juozas, 
Kvietelaitis, Juozas, 
Lapšys J., 
Laurinaitienė, Elena, 
Laurinaitis, Jonas, 
Leitonas, Bronius, 
Levickas, Juozas, 
Liutikaitė, Natalija, 
Liutikas, Česlovas, 
Lynikas, Kęstutis, 
Makarevičienė, Stasė, 
Makarevičius, Vincas, 
Makulis, Juozas, 
Martišius, Viktoras,

N.S.W.
N.S.W.

Vic. 
Vic. 

N.S.W. 
N.S.W.

Vic. 
Vic. 
Vic. 
Tas. 

N.S.W.
Vic. 
Vic. 
Vic. 
Vic. 

A.C.T. 
A.C.T. 
A.C.T.

Vic.
Vic.
Vic.

N.S.W.
Vic.

W.A.
Vic. 
Vic. 
Vic. 
Vic. 
Vic.
Vic.
Vic.

s Vic.
Vic.
S.A.

N.S.W.
N.S.W.
N.S.W.
A.C.T.

N.S.W.
N.S.W.

Vic.
Vic.
Vic. 
Vic.

A.C.T.

Kaltinimai ’’Kronikai”
L K B KRONIKA Nr. 31

1977 m. pabaigoje pasirodė mažas 
leidinėlis, išleistas savilaidos būdu, 
’’Bažnyčia ir LKB Kronika”. Šio lei
dinėlio visi straipsniai vienaip ar ki
taip puola ”LKB Kroniką”. Svar
biausi kaltinimai šie: ”LKB Kroni
ka” skaldo Bažnyčios vienybę, šmei
žia, pakerta pasitikėjimą kunigais ir 
vyskupais, užgauna ’’galingos vals
tybės prestižą” ir t.t.

KGB koloborantams iki ”LKB 
Kronikos” pasirodymo buvo ideali 
padėtis: buvo galima daryti viešiau- 
sią nusikaltimą, pav., per spaudą 
skelbti netiesą apie tikinčiųjų ’’lais
vę” Lietuvoje, ’’ginti taiką” Berlyne, 
ir niekas viešai nepasakydavo, kad 
taip elgtis negalima. ”LKB Kronika” 
daug kam sumaišė planus ir pasiry
žusi juos maišyti ateityje.

”LKB Kronika” šia proga preiš- 
kia:

Bažnyčios vienybę skaldo ne 
”LKB Kronika”, o KGB ir jos kolo- 
borantai.

”LKB Kronika” nekalba apie 
slaptus, asmeninius ne tik dvasiškių, 
bet ir valdžios pareigūnų nusikalti
mus, o apie tuos, kurie viešajame 
gyvenime žinomi. Autoritetą gali iš
gelbėti ne veidmainystė, o pasitai
symas.

”LKB Kronika” neturi jokių as
meninių sąskaitų nei su vyskupais, 
nei su kunigais. Kai viešai suklydęs 
tarybinis pareigūnas, mokytojas ar 
kunigas pasitaisys, ’ LKB Kronika” 
jį pasveikins.

Jeigu ”LKB Kronika” skelbs fak
tus tiktai apie paskirus tikinčiųjų

Pigiausios kelionės į užjūrius
Į Vilnių ir atgal $ 1457
Į Varšuvą ir atgal $ 1259

(Iš Varšuvos į Vilnių ir atgal traukiniu)

Į Čikagą ir atgal (YIP bilietas) nuo $ 1223
arba 28 dienų bilietas $ 1394

Į Čikagą galima keliauti per Los Angeles arba Tokyo YIP bilietu $ 951
28 dienų bilietas $ 1129

Kelionė aplink pasauli lėktuvu su daug sustojimų $ 1919

Visais reikalais pilną informaciją teikia

Algis Žilinskas 
(turis 18 metų patyrimą kelionių tvarkyme)

ASTRONAUT TRAVEL SERVICE
222 Pitt St., Sydney, tel. 266102

SKYRIUS MELBOURNE: Shop 38, Sth Cross Hotel

Meiliūnienė, Sofija, Vic. Stašion:;, P onius, N.S.W.
Meiliūnas, Jonas, sen., Vic. Statkvvie Halina, Vic.
Meiliūnienė, Nina, Vic. Statkus r sys, Vic.
Meiliūnas, Jonas, jun., Vic. Stropus, k. >asys, 

Sungaila, Albinas,
Vic.

Meiliūnas, Jurgis G., Vic. N.S.W.
Mikaila, Antanas, Vic. Sungaila, Petras, Vic.
Mičiulis, Povilas, Vic. Šabrinskas, Antanas, Vic.
Milvydas, Algimantas J., Vic. Šalkūnas, Vytautas, Vic.
Naujokaitis, Petras, Vic. Šalūgienė, Sigrida, N.S.W.
Normantas, Jonas, Vic. Šaulys, Kazimieras, S.A.
Obeliūnas, Adolfas, Vic. Šemetas, Ričardas, Vic.
Patašius, Vytautas, N.S.W. Šiaučiūnas, Petras, Tas.
Pažereckas, Pranas, Vic. Šliteris, Viktoras, N.S.W.
Pleškūnas, Viktoras, Vic. Šniras, Juozas, Vic.
Pranckūnas, Juozas, Vic. Taparas, Kazys, S.A.
Prašmutas, Karolis, Vic. Taunys, Ignas, S.A.
Ramanauskas, Juozas, N.S.W. Vaitiekūnas, Algirdas, Vic.
Ročius, Feliksas, Vic. Vaitkus, Vytautas, Vic.
Ropė, Petras, N.S.W. Valiauga, Jonas, Vic.
Ruzgys, Juozas, Qld. Vanagas, Bronius, Vic.
Sipavičius, Zigmas, A.C.T. Venclovas, Irvis, N.S.W.
Sodaitis, Feliksas, Vic. Vingrienė, Jadvyga, Vic.
Stadoliukas, Kazimieras, S.A. Vingrys, Bronius, Vic.
Stagis, Vincas, Vic. Vizbaras, Jonas, Vic.
Stašionienė, Liuda, N.S.W. Voveris, Jonas, A.C.T.

Zamoiskis, Augis, S .A.

persekiojimus, mokytojų netaktus 
mokinių atžvilgiu, o tylės apie kuni
gų - KGB koloborantų nusikaltimus, 
kurie nemažiau griauna Bažnyčią, ji 
nusikals tiesai ir pasitarnaus ne 
Bažnyčiai, o ateistams.

”LKB Kronika” neragina be rei
kalo įtarinėti, skaldytis, negerbti 
Bažnyčios vadovybės, bet stoja 
skersai kelio, kurie sąmoningai ar 
nesąmoningai tarnauja Bažnyčios 
griovėjams.

”LKB Kronika” pakartotinai dė
koja visiems broliams laisvajame 
pasaulyje, kurių balsas nepakenkia, 
o padeda Lietuvos Bažnyčiai. La
biausiai nuo ateistinės valdžios sau
valės kenčia tie kraštai, apie kuriuos 
laisvasis pasaulis mažiausiai kalba. 
Pavyzdžiui, Moldavijoje šiuo metu 
yra buldozeriais griaunamos bažny
čios, kunigas praktiškai neturi tei
sės ligoninėje aplankyti ligonį - rei
kalingi 5 pažymėjimai.

”LKB Kronika” tiki Dievo Ap
vaizda, maldos galybe, tačiau šis ti
kėjimas tylą ir pataikavimą Lietu
vos Katalikų Bažnyčios žudikams 
laiko nusikaltimu.

(Elta)

NAUJA ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

Penkerius metus išbuvusi Liet. 
Žurnalistų Sąjungos Valdyba Čika
goje vadovaujant pirmininkui kun. 
J. Vaišniui, S.J. (jis neseniai lankėsi 
Australijoje), neseniai buvo praves
ti rinkimai ir Žurnalistų Sąjungos

Zdanius, Kazys, Dr., Vic.
Zinkus, Jonas, N.S.W.
Znutas, Kazys, Qld.
Zubras, Albertas, Vic.
Žalkauskas, Jurgis, Vic.
Žalkauskas, Linas, Vic.
Žemkalnienė, Danutė, Vic.
Žemkalnis, Gabrys, Vic.
Žilys, Algirdas, N.S.W.
Žvirblis, Albertas, Vic.

Pagal registruoto Fondo nuosta
tus nariais, gali būti ir kiti regis
truoti lietuvių organizaciniai jungi
niai juridinio asmens teisėmis. To
kiais Fondo nariais yra: 
Canberros Lietuvių Klubas, 
Melbourne Lietuvių Klubas, 
Talkos Kredito D-ja, Vic. 
Sydnejaus Lietuvių Klubas.

Neregistruoti lietuvių sambūriai 
bei organizacijos, mažesnėmis ar di
desnėmis sumomis parėmę ar remia 
Fondą, laikomi Fondo rėmėjais. To
kiais skaitomi ir paskiri asmenys, 
parėmę Fondą mažiau kaip 25 dole
riais. Jie kiekviena proga gali savo 
įnašą padidinti iki $ 25 ir tapti tik
raisiais Fondo nariais. Naujiems na
riams įstoti yra atspausti formulia
rai. Juos galima gauti pas valdybos 
narius ir Fondo įgaliotinius.

A.L.F. Valdyba

centras atsidūrė Los Angeles mies
te. Naują Žurnalistų Sąjungos Val
dybą sudaro: J. Gliaudą, Dr. G. Va
lančius, prof. J. Kuprionis, St. Pau- 
tienienė ir J. Kaributas.

Kovo vidury VLIKo pirmininkas 
Dr. J.K. Valiūnas, būdamas Romoje, 
susitiko su Lietuvos Diplomatijos 
Šefu min. S. Lozoraičiu. Tartasi 
glaudesnio bendradarbiavimo ir 
diplomatijos tęstinumo reikalais.
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TERORISTAI AR LAISVĖS KOVOTOJAI?

KRUVINO KELIO PRADŽIA

Prieš kelias savaites vienuolikos 
palestiniečių grupė, naudodamasi 
guminėmis valtimis, nakties metu 
priplaukė iš Viduržemio jūros Izra
elio teritoriją ir vieškelyje tarp Kai
tos ir Tel Aviv užpuolę autobusą nu
žudė virš 30 įvairaus amžiaus žmo
nių ir daug daugiau sužeidė. Tik po 
kelių dienų stiprios Izraelio sausu
mos, oro ir laivyno pajėgos užpuolė 
Pietų Lebanoną, kur palapinėse, iš 

akmens ar skardos suręstose būdose 
jau 30 metų skursta benamiai pales
tiniečiai, kasdien liūdnomis akimis 
žvelgdami į savo tėvynės pusę, 
esančią tik už kelių kilometrų. Izra
elio žygis išžudė ir sužalojo šimtus 
palestinečių, sunaikino kuklią jų 
mantą ir šimtą tūkstančių ar 
daugiau temtinių pavertė pabėgė
liais. Kovos aptilo tik atvykus J.T.- 
0., kurių uždavinys išskirti kariau
jančias šalis ir sudaryti saugumo zo
ną. Pasaulio spauda, radijas, politi
kai smerkė-palestiniečius, užpuolu
sius autobusą, vadino juos teroris
tais, kriminaliniais lunatikais, kurie 
verti tik išnaikinti. Mažai kas aš
triau pasisakė prieš Izraelį ir jo 
kerštingą žygį. Tik popiežius Pau
lius VI Lebanone reziduojančiam 
savo nuncijui išreiškė gilų liūdesį dėl 
didelio skaičiaus aukų, kurių prie
žastimi buvo beatodairiškas Izraelio 
bombardavimas beginklių pabėgėlių 
stovyklų ir Lebanono miestų.

Šiame trumpame straipsnelyje 
bus mėginama pažvelgti į tuos fak
tus, kurie buvo priežastimi tų žiau
rių įvykių, vykstančių jau daugiau 
pusę šimto metų ir kurių pabaigos 
nematyti. Vienas palestinietis rašy
tojas (Raymonde Tawil) pareiškė: 
’Mes esam kaip žolė. Juo daugiau ji 
paunama, tuo daugiau ji auga”.

Mūsų spauda, radijas, televizija 
dažniausia patiekia tiek vienos pu
sės žinias. Palestiniečių priešai arba 
jų tikros padėties nežiną juos laiko 
vien teroristais, žudikais lunatikais, 
visų žmonių priešais. Jie nužudė ke
lis Izraelio atletusMuenchene, jie už
puldinėja lėktuvus, mėto bombas. 
Bet retai pasirodo straipsnelių, ko
dėl jie tai daro. Leila Kalide, savo 
laiku pasižymėjusi teroro veiksmais, 
žurnalitams pareiškė: ”Mes kreipė
mės į pasaulio sąžinę, maldavom at
kreipti dėmesį į mūsų, kaip žmonių 
teises. Bet nieks nenorėjo mūsų 
klausyti. Tada mes griebėmės kitų 
priemonių - dabar jau apie mus pra
dėjo kalbėti. Jų akyse mes teroris
tai, o mūsų kenčiančių tautiečių 
akyse - kovotojai už savo žemę, už 
savo teises.”

Teroras, nekaltų žmonių žudy
mas, yra pasibaisėtinas dalykas. Bet 
jis lieka toks pats, nežiūrint kuri 
pusė jį naudoja. Ir jį pašalinti galima 
tik pašalinant jo priežastis.

♦»*

Didžiulė arabų imperija, pasiekusi 
savo zenitą, pradėjo skilti, trauktis, 
silpnėti, kol 16-to šimtmečio pra
džioje ji perėjo į visišką apsnūdimą. 
Ottomanų sultonas užėmė Cairo ir 
arabai neteko valdančiųjų pozicijos. 
Centras buvo perkeltas į Konstanti
nopolį (dabar Istambulą). Įyko 
visiška didžiulės imperijos frag- 
mentacija, atskiras dalis valdė prin
cai, šeikai ir kit. Vieningumas išliko 
tik tiek, kad kraštai į rytus nuo Sue- 
so vienai Ottomanų imperijai (Tur
kijai) ir juos rišo bendra kalba ir re
ligija. Arabų atgimimas prasidėjo 
tik Napoleonui įžygiavus (1798) į 
Egiptą. Nors Napoleonas čia buvo 
tik trejus metus, bet pasėkos buvo 
milžiniškos. Iki Napoleono žygio 
Arabija buvo išlikusi viduramžiška: 
joje viešpatavo kraštutinis neturtas, 
daugiausia kilęs iš ignorancijos ir

Rašo J. Slavėnas

dvasinės tuštumos, viešpatavo poli
gamija, religinis (musulmonų) 
obskurantizmas, jokio auklėjimo 
(viskas buvo kalama iš senesnių 
raštų atmintinai), jokio sveikatos 
aprūpinimo. Napoleonas atsigabeno 
mokslininkus, pradėta tirti kanalo 
prakasimo galimybės. Napoleono 
pastangomis buvo atgabentos 
spausdinimo priemonės. Po Napole
ono kraštą valdyti sultono vardu 
ėmė Mahomedas Ali, labai sumanus 
ir energingas žmogus. M. Ali samdė 
įvairiems darbams prancūzus, siun
tė jaunimą į Prancūziją mokytis, už
mezgė ryšius su Europos kraštais. 
Anglai, amerikiečiai, prancūzai, vo
kiečiai pradėjo steigti mokyklas. 
Spausdinta knygos, senieji arabų 
klasikai. Plito naujos idėjos, jų tarpe 
ir politinio atgimimo - atsikratyti 
Ottomanų imperijos ryšiais. Tačiau 
tie ryšiai pavyko nutraukti tik kilus 
1914 m. I-jam Pasauliniam karui ir 
Turkijai įstojus į Anglijos priešų ei
les.

Į rytus nuo Suezo kanalo turkų 
valdžia nebuvo stipri - arabų princai, 
šeikai naudojosi plačia autonomija, 
valdė kaip išmanė ir savitarpyje 
tamprių ryšių nepalaikė. Tačiau iš 
visų šeikų išsiskyrė vienas - Mekkos 
šerifas Huseinas. Jis savo giminę iš
vedė iš pranašo Mahometo giminės 
ir buvo šventųjų muzulmonų vietų 
saugotojas. Jis, naudodamasis savo 
autoritetu, turėjo nemaža įtakos į 
kitus šeikus ir šerifus ir tapo arabų 
nacionalinio atgimimo vadu. Dar 
prieš I-jį Pasaulinį karą Huseinas 
kreipėsi į britų Aukštąjį komisarą 
Gaire, teiraudamasis, ar jam britai 
padėtų, kilus karui, nusikratyti tur-

J.Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
JONIŲ

Prasideda nauja diena - trečiadie
nis. Po vakarykščio ’’prasilošimo” šį 
rytą galėjome ilgiau miegoti. Beveik 
visi keleiviai jau atsikėlę, net anks
čiau už virėją. Po pusryčių išvažiuo
jame dienos ekskursijai į pietus. Dar 
Sandy Bay neišvažiavę sustojame 
prie vieno dviaukščio namo "Tudor 
Court” pasivadinusio. Tik į vidų įėję 
matome suvenirų parduotuvę (jų 
visur yra). Mums parodo eiti toliau, 
pagal tvorelę. Viduryje kambario 
ant paaukštinimo stovi lyg ir kokio 
miestelio modelis. Visiems suėjus 
savininkas aiškina apie šio 
modelio atsiradimą.

Anglijoje gimęs, 9 metų amžiaus 
John Palotta susirgo polio liga. Tė
vai tikėdamiesi sūnaus pagerėjimu 
šiltesniame krašte atvyko į Austra
liją. Sūnus dar labiau sirgo ir daug 
metų praleido ligoninėse. Išėjęs iš 
ligoninės, sėdėdamas invalido 
kėdėje, jaunuolis galvojo ką nors 
daryti ir nukreipti mintis nuo savo 
nelaimės. Rankos buvo paraližuotos 
ir jas mažai kur galėjo panaudoti. 
Bet užsispyrimas ir noras dirbti nu
galėjo visas kliūtis. Naudodamas 
vielą, gipsą ir dažus pradėjo daryti 
modelius. Jie buvo tokie geri, kad 
John Palotta nutarė padaryti savo 
prisiminto miestelio Chilham (Ang
lijoje) modelį. Truko apie 12 metų. 
Palotta prisilaikydamas mastelio 
(susirašinėjo su Anglija) padarė 25 
pastatų modelius, įskaitant 14-to 
šimtmečio bažnyčią, vėjo malūną, 
parduotuves ir kaimiškus namus. 
Viskas tvarkingai išdėliota. Padary
ti keliai, žolynai, medžiai. Vežimus 
traukia arkliai, ganosi karvės, bė
gioja šunys. Išdėlioti senesnių laikų 

kų valdžios. Pradžioje britų vyriau
sybė nedavė tikro atsakymo, nes jos 
santykiai su Turkija tada buvo 
draugiški. Bet kai karas kilo ir Tur
kija prisijungė prie Centro valsty
bių, britų nuomonė arabų atžvilgiu 
pasikeitė. Huseinas pradėjo tartis 
su arabų princais nacinalistais - ar 
mėginti tuojau su Turkija nutraukti 
ryšius,.žinoma, su britų pagelba ir iš 
jų gavus užtikrinimą, kad arabai 
gaus pilną nepriklausomybę, o ne 
vien valdančiųjų pasikeitimą.

Prasidėjo ilgai trukusi korespon
dencija tarp šerifo Huseino, atsto
vaujančio arabų nacionalistus ir bri
tų Aukštojo komisaro Caire McMa
hon. Arabų nacionalistai galvojo 
apie vieningą arabų valstybę į rytus 
nuo Suezo kanalo, apimančią Arabi
jos pusiasalį, Siriją, Lebanoną, Pa
lestiną ir Iraką. McMahon pradžioje 
vengė apibrėžti ribas, esą tas galima 
padaryti tik karą laimėjus. Huseinas 
betgi nenusileido ir galų gale 
McMahon jį painformavo, kad jo 
sąlygos britų vyriausybės priimtos, 
tik su vienu rezervu - kad britai nori 
turėti įtaką Bagdado zonoj (Irake), o 
prancūzai Levante (Lebanone, Siri
joj). McMahon, praėjus 20 metų, 
tvirtino, kad susitarime su arabais 
jis turėjo galvoje ir Palestinos iš
skyrimą, bet nei susirašinėjime nei 
susitarime tas neminima. Ir ara
bams toks išskyrimas nei į galvą ne
galėjo ateiti, nes Palestinoj 90 % 
sudarė arabai.

Susitarimas tarp Šerifo Huseino 
ir britų, vyriausybės atstovų įvyko 
1916 m. sausio mėn., o arabų sukili
mas prieš turkus prasidėjo tų pat

ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)

rūbais aprengti žmonės. Sunku įsi
vaizduoti, ką būtų galėjęs sukurti 
Palotta, jei jis nebūtų polio ligos pa- 
raližuotas? Mirė jis 1971 m. sulaukęs 
49 m. amžiaus.

Pravažiavę Hobarto priemiesčius 
sustojame prie dideliais medžiais 
apjuosto, kalinių statybos dviaukš
čio namo. Šalia jo (irgi kalinių su
mūrytas) stovi siaurokas 60 m. 
aukščio bokštas (lyg būtų didelis 
fabriko kaminas), vadinamas Shot 
Tower. Į bokšto viršų lipti yra 291 
laiptukas, eina aukštyn lyg spiruok- 
lė. Jei užlipant ir pritrūksta kvapo, 
tai viršuje galima atsigauti gėrintis 
plačiai matomais vaizdais. Shot To
wer pastatytas 1870 m. Jo aukštis 
siekia 229 metrus virš netoli srove
nančios Derwent upės vandens pa
viršiaus. Nusileidžiame žemyn ir 
užsukame į šalia stovintį dviaukštį 
namą. Jame yra suvenyrų parduo
tuvė, arbatinė ir muziejus, pradėtas 
1855 m.

Važiuojame toliau į pietus 
Channel vieškeliu, kuris visą laiką 
eina pajūriu. Kairėje, tolumoje ma
tosi ilga Bruny sala. Pravažiavę 
Gordon miestelį išlipame iš autobu
so ir praėję siaurą miško juostą pri
siartiname prie jūros. Čia buvo to
liausia vieta į pietus mūsų kelionėje. 
Vėjas ir beklaidžiojantieji lietaus la
šai greitai suvaro visus į autobusą. 
Tas pats vieškelis toliau tęsiasi šalia 
plačios Huon upės. Pravažiuojame 
Cygnet miesteli. Nuo čia aplinka 
daug žalesnė. Matosi daugiau sodų, 
žaliuojančių pievų ir jose besiga
nančių karvių. Sako, vaisių ekspor
tui sumažėjus, dabar ir sodų plotai

Palestiniečių ir Izraelio konfliktas 
jau ne nuo šiandie yra pasaulio dė
mesio centre. Ypač jis paaštrėjo 
pastaruoju metu. Kad skaitytojas 
gautų pilnesnį vaizdą, kaip prie to 
prieita. Red.

metų pabaigoje. Arabai kovojo su 
turkais visu užsidegimu - naikino 
turkų transportą, ardė geležinkelį, 
sprogdino tiltus. Nepriklausomybės 
sapnas jau atrodė virstąs tikrove.Ta 
tikrovė, žinoma, reikalavo aukų, 
kraujo, bet kur gi gaunama laisvė be 
aukų? Britų karinė vadovybė aukš
tai vertino arabų laimėjimus ir, aps
kritai, jų sukilimą, nes atstūmimas 
turkų nuo svarbaus susisiekimo ke
lio (Suezo kanalo) buvo britų svar
biausias uždavinys tame rajone. 
Arabai pasitikėjo savo reikalų tei
singumu ir britų duotu žodžiu. Ne
turėdami patyrimo politinėse pai
niavose, perdaug pasitikėjo paža
dais, kurie tik tada yra naudingi, kai 
turima priemonių tuos pažadus iš
reikalauti. Netrukus paaiškėjo, kad 
britų duoti pažadai buvo beverčiai ir 
vienas po kito išryškėjo kaip apgau
lės. Keliams mėnesiams praėjus nuo 
to laiko, kai arabai su britais pasira
šė susitarimą dėl arabų valstybės 
atstatymo, britai:

1. slaptai tarėsi su Prancūzija dėl 
sudarymo sutarties, kuri arabų su
vienijimą ir nepriklausomybę karui 
pasibaigus, padarė visai negalimu ir

2. dar blogiau - kitais metais irgi
slapta davė žydams zionistams pa
žadus, kurie jokiu būdu negalėjo 
būti garbingai išpildyti, nebent tik 
žiauriai paaukojant arabų teises ir 
interesus. Btfe daugiau

Vakarų žvalgyba išaiškino, kad 
sovietai gaminasi biologinius gink
lus: netoli Maskvos esą laboratori
jos, kuriose veisiamos mirtinos bak
terijos ir virusai.

labai sumažinti. Tolumoje horizontą 
pakėlę stovi menkais eukaliptų me
džiais apaugę, kalnai.

Pietums sustojame Huonville 
mieste, šalia Huon upės. Labai jau
kus miestukas. Jame statyba yra 
naujesnė, kaip anksčiau pravažiuo
tose vietose. Per Huon upę eina til
tas, jungiantis Huon vieškelį. Už til
to, dideliame žemės plote žydi ma
sės gėlių. Be raginimų į gėlynus nu
krypsta visi foto aparatai.

Važiuojant Huon vieškeliu į Ho- 
bartą, matosi daugiau sodybų apso
dintų europietiškais medžiais. Žemė 
derlinga, čia auginami ir javai. 
Miesteliai ir kaimai įsikūrę arčiau 
vienas kito. Kalnai primena Vokie
tijoje matytą Tiuringiją, tik jų pa
viršiuje nėra nei pušų nei eglaičių.

Tiesžalumynuose skęstančia vie
tove Fern Tree pasukame keliu, ve
dančiu į Mt. Wellington. Siauras ir 
vingiuotas kelias rangosi apie ak
menimis ir krūmais apaugusį kalną, 
šniokšdamas autobusas užtraukė į 
kalno viršuje esančią aikštelę, 1270 
m. virš jūros lygio. Iš čia melsvame 
rūke matosi Hobartas ir plačios jo 
apylinkės. Dar aukštesnėje kalno 
vietoje yra pastatyti T.V. antenų 
bokštai. Vėsu, pučia šaltas vėjas. 
Tuo pačiu keliu grįžtame žemyn ir 
važiuojame į Hobartą.

Miestas jau pažįstamas. Šį kartą 
sustojame Botanikos sodo apžiūrėti. 
Žolė būtų labai graži, bet kaip ir vi
sur Tasmanijoje, tarp jos įsimaišę 
baltais žiedais gėlytės (manyčiau 
ramunės) teršia žolyno vaizdą. Bo
tanikos sodas pats gražiausias, kokį 
esu matęs. Nežinau kiek ko ten yra 
skaičiais (skirtingų medžių ir pan.), 
bet jis visus neša savo išdekoravi- 
mu. Pro vartus įėjusius pasitinka 
didelės, skirtingų spalvų žiedais, ro
žių lysvės. Netoli stovinčio šiltnamio 
viduje, prie ilgo tako išdėliotos va
zonuose žydinčios gėlės. O kiek daug

Nukelta į psl. 6
Mūsų Pastogė Nr. 15, 1978.4.17, psl. 5

5



Namie ir svetur
SYDNEY

PAVYKĘS CARITAS BALIUS

Jeu eilė metų, kai šis balius yra 
ruošiams drauge su "Dainos” choru. 
Anksčiau jis vykdavo puošniausioje 
Sydnejaus Trocadero salėje. Išdy
gus puošniam Lietuvių Klubui 
Bankstowne, šie baliai vyksta sava
me klube. Šiais metais Caritas - 
Daina balius įvyko balandžio 8 d. 
Lietuvių Klube.

Vakaro programą išpildė 
"Dainos” choras vadovaujant Br. 
Kiveriui. Pasigesta jaunos moterų 
choro dirigentės Zitos. Niekas ne
paaiškino, dėl programos pakeitimo, 
tad reikia spėti, kad jaunoji Zita yra 
pasitraukusi iš Dainos choro. Dainos 
choras publikos neapvylė. Buvo su
dainuota Kur giria žaliuoja, Oi toli, 
toli, Vėjuželis, Pradės aušrelė aušti, 
Jūs berneliai apgavikai, Miškų gėlė, 
Šiaurės pašvaistė ir tradicinė Cari
tas baliaus daina, kurios visada pa
geidauja publika - Vilniuj žydi lie
pos. Šį kartą Dainos choras tikrai 
pasigėrėtinai sudainavo visas dai
nas. Kai kurie svečiai manė, kad 
Šiaurės pašvaistė, gal ir netiktų 
dainuoti klubo publikai, kuri nepa
rodo atatinkamos pagarbos tokiai 
didingai dainai, kurią galima pas
kaityti beveik malda. Iš choristų 
matėsi drausmė, paklusnumas diri
gentui.

Carito pirm. kun. P. Butkus kaip 
ir visuomet nuoširdžiai padėkojo 
choristams ir dirigentui už progra
mą įteikdamas simbolinę dovanėlę. 
Atrodė, kad jau ir viskas, bet štai 
prieina prie mikrofono cabramatiškė 
p. N. Butkienė ir apdovanoja diri
gentą Br. Kiverį sidabrine lėkšte, o 
Dainos chorą šimto dolerių čekiu.

Antrasis Jurgi, augink žolę!
pavasaris
Atkelta iš psl. 4

jų čia yra! Tiesiog užverstas šiltna
mis. Visos gėlės pagal žiedų spalvas 
išrūšiuotos ir išdėstytos daro tvar
kingą ir žavėtiną puošmeną.

Atvirame lauke, tarp gėlių, įtai
syti įdomūs vandens kritimai, šuli
niai ir kiti papuošimai. Teko truputį 
kalbėtis su vienu sodo darbininku. 
Supratau, kad jis yra europietis, bet 
ne lietuvis. Dar toliau yra gėlių laik
rodis, kuris tuo laiku ėjo dvi minutes 
vėluodamas. Praleidę gerą valandą 
Botanikos sode, grįžtame vakarienei 
į karavanų parką.

Vakare, sutartu laiku mane paima 
p. Taškūnas ir važiuojame pas p. 
Kantvilus. Važiuojame skirtingais ir 
man Hobarte dar nežinomais keliais. 
P. Kantvilų namas stovi ramioje 
vietoje, nuokalnėje. Namuose ran
dame abu šeimininkus. Susipažįsta
me ir susėdę jaukiame, dideliame 
kambaryje šnekučiuojamės. Kiemo 
pusėje per didelį langą matosi suau
gę, lyg miške, dideli medžiai. Po 
langu įtaisyta ilga knygų lentina.

Turėdamas kitų reikalų p. Taškū
nas greitai išvyko. Likęs tik su šei
mininkais kalbamės lietuviško gy
venimo rūpesčiais. Hobarte ne už 
kalnų lietuvių sporto šventė. Kai 
lietuvių čia gyvena nedaug, visiems 
teks labiau pasitempti. P. Kantvilas 
yra Hobarto sporto klubo Perkūno 
valdyboje.

Šeimininkai klausinėja apie savo 
pažįstamus gyvenančius Sydnejuje. 
Gerai prisimena anksčiau buvusius 
Sydnejaus lietuvių ginčus, kuriuos 
jautė ir toliau gyvenantieji tautie
čiai. Liūdna, bet pas mus nesutari
mų vis pasitaiko.

( Sus daugiau )
V -u itei
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Neatsilieka nors ir mažesne auka ir 
St. Mariškis Edvardas Rašymas, 
kuris kiekviename Dainos choro 
koncerte daro tą patį jau eilė metų. 
Turtingą loteriją pabrėžė gražus 
Stasio Montvido paveikslas. Kiti irgi 
labai vertingi fantai buvo paaukoti 
E. Lašaičio, p. Osinienės, VI. Minio
to, J. Černiausko iš Port Kemblos, 
S. Zablockienės, P. Liubinsko ir M. 
Petronio. Ačiū jiems!

kor.

GEELONG
MARGUČIŲ POPIETĖ

Popietę suruošė Apylinkės Val
dyba kovo 27 d. Visi rinkomės į 
B-nės Namus, kiekvienas nešinas 
gražiausiais margučiais. Popietę 
atidarė valdybos narė p. Čerekavi- 
čienė, o žodį tarė ir svečius pasvei
kino apyl. pirm. p. M. Kymantas. 
Tuoj pat prasidėjo margučių ridinė- 
jimas dalyvaujant mažiems ir dide
liems. Gražiausiems margučiams 
atrinkti sudaryta dešimties asmenų 
komisija. Melbourne Katalikių Mo
terų Draugijos Valdybos narės p.p. 
Statkuvienė ir Sikorskienė, Macke
vičienė ne tik kad padėjo atrinkti 
gražiausius margučius bet ir parėmė 
pinigine auka prisidėdamos prie 
premijų. Komisija paskyrė penkias 
premijas: I premija ($ 5) teko V. 
Bražionienei, tris premijas laimėjo 
P. Valaitienė, o penktą premiją (šo
koladą) laimėjo Neringa Luscombe 
(maža mergytė). Lietuviškai spau
dai paremti loterijoj leistą laikraščio 
prenumeratą laimėjo R. Zenkevi
čius. Toliau sekė bendruomenei pa
remti loterija.

Popietėje dalyvavo virš šimto

Apie šv. Jurgį merginos ir mote
rys susėsdavo ant tvorų ir dainuo
davo:

Jurgi, geras vakaras!
Jurgi, augink žolę! 
Jurgi, geras vakaras!
Jurgi, paliek rasą!

Tuo metu, balandžio gale, 
pradėdavo atšilti žemė, ir šv. Jurgio 
pareiga būdavo ją ’’atrakinti” ir iš
laisvinti iš ją sukausčiusio gruodo. 
Todėl po jurginių jau būdavo galima 
sėsti ant žemės, be pavojaus peršal
ti, jau galima būdavo ir išsimaudyti 
upėj ar ežere - nes šv. Jurgio parei
ga taip pat buvo ir įkišti karštą ge
ležį į vandenis ir juos sušildyti...

Mergaitės, norėdamos, kad rūtos 
būtų vešlios ir garbanotos, jas sėda
vo šv. Jurgio dieną ir dar katės koja 
užakėdavo.

Kartais, žinoma, balandžio 23-čioji 
dar būdavo labai šalta. Tada saky
davo, kad šv. Jurgis ant širmo žirgo 
atjoja. Bet tai būdavo geras ženklas 
- bus derlingi metai.

*****
Nors šv. Jurgis buvo visos Lietu

vos globėjas, kartu su šv. Kazimie
ru, bet jo ypatinga pareiga buvo rū
pintis artojais, žemdirbiais, jų der
lium ir gyvuliais, o ypatingai ark
liais. Jo diena net pasidarė ir arklių 
šventė, todėl tą dieną arkliai jokio 
darbo nedirbdavo - neduok Dieve, 
užpykinti šv. Jurgį: ims ir susirgs 
gyvuliai, arba vilkai juos išpiaus!

Su gyvulių ganymu susijęs ir žo
lės reikalas, todėl šv. Jurgis ir pra
šomas atrakinti žemę, duoti rasą, 
auginti žolę.

Jo žinioje ir didžiausi naminių gy
vulių priešai - vilkai. Ką jis tikrai 
vilkams paskyrė, to neišgelbėsi, bet 
apskritai tai jis naminius gyvulius 
nuo vilkų saugo.

RENGIATĖS KELIAUTI? KREIPKITĖS Į

Palanga Travel 
jr 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 i 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

žmonių, jų tarpe svečiai p.p. Leve- 
riai iš Sydney, J. Lizdenis iš Can- 
berros. Visus džiugino lietuviškų 
plokštelių muzika, vaišinomės atsi
neštiniais užkandžiais. Apylinkės 
Valdyba dėkinga visiems už aukotus 
fantus, aukas ir dalyvavimą margu
čių popietėje.

A.Z.

Varpo Klube

Balandžio 1 d. Melb. Liet. Na
muose įvyko metinis sporto klubo 
Varpo susirinkimas, kuriame iš
rinkta šios sudėties Klubo Valdyba: 
pirmininkas R. Ragauskas, L. Balt
rūnas ir V. Balnionienė vicepirmi

Šv. Jurgio šventė išstūmė buvu
sią pagonišką pavasario šventę, o 
pagoniški papročiai įgavo krikščio
nišką atspalvį. Senasis aukos žemei 
paprotys pasikeitė į auką bažnyčiai. 
Tą dieną aukojami produktai - kiau
šiniai, sūriai ir panašiai; užperkamos 
mišios gyvulių sveikatos intencijai. 
Kartais aukai skirtus produktus ap
neša apie laukus, eina ’’pajurginėti”.

*****
Šv. Jurgis žemdirbių patronu pa

sidarė, galima sakyti, atsitiktinai. 
Jis buvo krikščionis kareivis, Kapa- 
dokijos didikų sūnus, kuris tarnavo 
imperatoriaus Dioklecijono asmens 
gvardijoje. Krikščionių persekioji
mo metu jis buvo nukankintas Pa
lestinoje 303 metais.

Jo kultas prasidėjo Bizantijoj, kur 
buvo naudojama graikiškoji jo vardo 
versija: Georgios. Gi graikų kalboje 
georgos reiškė ’’žemdirbys”. Tad kai 
jis tapo šventuoju, buvo visai natū
ralu jam pavesti žemdirbių globą.

*****
Jo tikroji profesija, kaip minėjau, 

buvo kareivis. Viduramžių riteriai, 
kryžiaus karų dalyviai, pasirinkę jį 
savo patronu, negalėjo leisti, kad jų 
globėjas būtų žemesnio laipsnio už 
juos pačius, tad ir šv. Jurgis pradė
tas vaizduoti riteriu. O kadangi ir 
riterių tarpe jis turėjo kuo nors išsi
skirti, tai ir teko jam kovoti su slibi
nais ir gelbėti karalaites ir šiaip 
gražias mergeles iš slibino nasrų.

Kaipo karys jis pasidarė daugelio 
valstybių globėjas: Anglijos, Kata- 
lonijos, Aragonijos, Lietuvos, Por
tugalijos, Gruzijos ir kitų.

Lietuvoje Prienų ir Varnių mies
tai savo herbuose turi šv. Jurgį.

*****
Moderniaisiais laikais žmonės 

kažkodėl nustojo tikėję slibinais, ir 

ninkai, A.E. Liubinas - sekretorius, 
P. Oželis iždininkas, J. Vaitkus turto 
globėjas ir L Hare parengimų vado
vė.

Varp Klubo adresas korespon
dencijai: 8 Lebanon St., Strathmore, 
Vic. 3041.

*♦*
Julius Zakaras dirba "The Sun” ir 

’’The Sydney Morning Herald” laik
raščių spaudos foto reporteriu. Šios 
spaudos firmos kiekvienais metais 
skelbia savo spaudos foto reporterių 
konkursus. Pereitais metais jis lai
mėjo Merit Prize in the Maxwell 
Optics Australian Press Photogra
pher of the Year Award.

Šiais metais jis laimėjo ’’Roth
man’s National Press Photo Compe
tition” 3-čią konkurso vietą 250 do
lerių grynais pinigais su pažymėji
mu.

BALANDŽIO 23 D.
MELB. LIET. NAMUOSE 

SKAUTŲ LAUŽAS '

šv. Jurgio pareigos vėl pasikeitė - jis 
pasidarė silpnųjų ir sknaudžiamųjų 
užtarėjas, globėjas.

Šitas pareigas beeinantį, jį Lietu
vos skautai ir pasirinko savo patro
nu, savo įžodyje pasižadėdami ko
voti su savo asmeniškom ir aplinkos 
negerovėm.

Asmeniška vakarinė malda: 
’’Viešpatie, padėk man rytoj būti 
geresniam, negu šiandien buvau” - 
yra prašymas padėti kovoti su slibi
nu.

*****
Ir seniau Lietuvoj, ir dabar išeivi

joj balandžio 23-čią dieną skautai 
mini savo patrono šventę.

Melbourno skautai ją šįmet pami
nės SKAUTŲ LAUŽU Lietuvių Na
muose. Visi lietuviai kviečiami į lau
žą.

Norėčiau parašyti: Grandiozinis 
Skautų laužas, bet atsimindama, 
kad "skautė tiesi ir laikosi savo žo
džio” - bijau pameluoti. Gal ir bus 
grandiozinis, o gal tik linksmas ir 
įdomus - o ką aš galiu žinoti, kaip 
išeis?

Kaune toksai skautų laužas būda
vo ruošiamas Valstybės Teatre. Čia 
mūsų valstybės teatrą atstoja Lie
tuvių Namų salė. Bet scenoje ir tada 
ir dabar bus skautai, o žiūrovai ir 
tada ir, tikimės, dabar pasidžiaugs jų 
išmonėm.

Tad laukiame.
A. Karazijienė
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SVARBU VAŽIUOJANTIEMS
Sportininkai ir svečiai, dar iki šiol

nepranešę ALFAS valdybai su ku
riuo lėktuvu jie nori grįžti iš Los 
Angeles namo, tuoj pat tai praneša. 
Grįžtama namo dviem grupėm: I-ji 
grįžta 14.7.78 ir II-ji 31.7.78. Kitos 
grįžimo grupės nesusidarė, dėl ne
pakankamo skaičiaus.

DĖMESIO MERGINOMS!

Merginų išeigines uniformas siu
va sydnejiškė p. Marija Radinienė, 
kuri yra šios srities specialistė. 
Kas dar iki šiol nedavė savo išmierų, 
ar dėl smulkmenų norėtų asmeniš
kai su ja pasitarti, gali ją pasiekti 
adresu: Mrs. M. Radinas 62 Albyn 
Rd., Strathfield, N.S.W., 2135. Te
lefonas 642 8969.

Kovo jauniai
Jau antri metai kai P. Andriejūno 

treniruojama ’’Kovo” jaunųjų krep
šinio komanda žaidžia Canterbury - 
Bankstown Association Lygoje. Ko
mandą sudaro šeši berniukai: E. Ba- 
rila, R. Gaidžionis, P. Stašionis, P. 
Simpson, E. Kasperaitis ir A. Kol- 
bakas.

KOVAS-ROCKETS 34:10

Šios rungtynės buvo laimėtos la
bai lengvai. Matydami lengvą lai
mėjimą mūsų jaunieji vyrukai ant
ram puslaiky atleido spaudimą ir 
leido priešininkams truputį atsi
griebti. Pirmą puslaikį koviečiai ve
dė 24:2.

Taškai: P. Simpson 18, P.Stašio- 
nis 6, A. Kolbakas 4, E. Kasperaitis 
4, R. Gaidžionis 2, E. Barila 0.

KOVAS—BANKSTOWN UNITED 
27:11

Taškai: P. Simpson 8, A. Kolba
kas 6, R. Gaidžionis 4, E. Kasperai
tis 4, P. Stašionis 3, E. Barila 2.

KOVAS — ROCKETS 22:23

Nesusirinkus pilnai Rockets ko
mandai buvo suloštos draugiškos 
rungtynės, Rockets komandą papil
džius kitų komandų žaidėjais. Ant
ram puslaikyje dėl baudų turėjo pa
likti aikštę P. Simpson ir A. Kolba
kas. Likę trys žaidėjai negalėjo iš
laikyti priešo spaudimo, turėjo pasi
duoti pralaimėdami rungtynes vienu 
tašku.

Taškai: R. Gaidžionis 8, P. Simp
son 8, P. Stašionis 4, E. Barila 2, A. 
Kolbakas 0.

V.G.

NAUJA GEELONGO VYTIES 
VALDYBA

Kovo 19 d. įvykusiame susirinki
me išrinkta Geelongo Liet. Sporto 
Klubo Vyties Valdyba, kurią suda
ro: pirm. K. Starinskas, vicepirm. P. 
Vaičekauskas, B. Šutienė ir V. Bre- 
neizeris - kasininkai ir G. Valaitienė 
sekretorė.

Visą korespondenciją siųsti sek
retorės adresu: Mrs. G. Valaitienė, 
67 Mellelland St., North Geelong, 
3215, Vic.

LIESYTĖ ANA iš Sydnejaus. 
Pradžioje pradėjo žaisti krepšinį ir 
atstovavo ’’Kovo” jaunių, moterų ir 
Australijos lietuvių jaunių rinkti-
nes. Prieš dvejus metus visą sporti
nį dėmesį permetė į tinklinį ir čia 
padarė labai didelę pažangą. Buvo 
išrinkta į iki 20 metų N.S.W. rinkti
nę, iki 20 metų Epping’o distrikto 
rinktinę ir, žaisdama už Sydnejaus 
’’Kovą”, tapo išrinkta į Australijos 
lietuvių rinktinę, su kuria labai ge
rai pasirodė Pabaltiečių pirmenybė
se. Dirbdama kaip kompiuterių ope
ratorė, ji svajoja būti išrinkta į 
olimpinę tinklinio rinktinę. Geriau
sios sėkmės.

STANWIX PETER iš Hobarto 
savo sportinę karjerą pradėjo gim
nazijoje, kur buvo bėgimo 440 ir 220 
m. rekordininkas, taip pat žaidžia ir 
australiškąjį futbolą, reprezentuo
damas Pietų Tasmaniją. Tuo pačiu

Stovi:. P. Stašionis, N. Simpson, 
P. Andriejūnas, A. Kolbakas, 
M.Gruzdeff. Klūpo: E. Berilą, R. 
Gaidžionis, P. Simpson, E. Kaspe
raitis.

Žaidynės Mt. Gambier
Velykų švenčių metu Mt. 

Gambier miestelyje įvyko tradicinis 
krepšinio turnyras, kuriame daly
vauja pajėgiausios komandos iš 
Adelaidės ir Melbourne. Šiame tur
nyre žaidė ir Australijos lietuvių 
vyrų, moterų ir jaunių berniukų 
krepšinio rinktinės, kurios atsto
vaus mus pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse Toronte. Gaila, tačiau tos 
rinktinės, ypatingai moterų, buvo 
nevisai pilnos sudėties, bet nežiūrint 
to, buvo atsiekta neblogų rezultatų, 
o berniukų rinktinė net tapo savo 
grupės nugalėtojais.

VYRŲ RINKTINĖ - HAWTHORN 
47:50 (25:25)

Tai buvo mūsų vyrų geriausiai 
sužaistos ringtynės, nes Hawthorn 
yra dabar viena iš pajėgiausių krep
šinio komandų Melbourne, kurios 
pagrindinį penketuką sudaro ameri
konai. Užbėgant įvykiams už akių, 
Hawthorn žaidė grand finale ir tik 
pora taškų skirtumu pralaimėjo 
prieš ilgamečius Pietų Australijos 
čempionus, kurių gretose žaidžia 
garsusis amerikonas Ken Richard
son ir stebuklingas taškų medžioto
jas W. Linde, West Adelaide.

Šiose rungtynėse mūsų vyrai ne
apvylė gausių žiūrovų, vedė apgal
votą žaidimą ir parodė daug kovin
gumo. Dėka taiklių melburniškio A. 
Milvydo metimų 7 min. net pirma
vome 16:10, bet šiaip rezultatas 
dažniausiai buvo lygus, arba tik

Mūsų reprezentantai Kanadoje. Iš k.: A. Kalnins, A. Liesytė, R. Ramo- 
naitis, B. Stanwix, P. Stanwix.

laiku pradėjo žaisti ir krepšinį ir 
truputį vėliau tinklinį, taip pat iškil
damas į Pietų Tasmanijos rinktines. 
Sukūręs šeimą, su iš Viktorijos at
vykusia Vale Radzevičiūte, jis labai 
aktyviai įsitraukė ir į lietuvišką 
sportinį gyvenimą, tapdamas Ho
barto ’’Perkūno” aktyviuoju sporti
ninku, vadovu ir valdybų nariu. Da
lyvaudamas sporto šventėse, ne 
vieną kartą jis buvo išrinktas į Aus
tralijos lietuvių krepšinio ir vėliau 
tinklinio rinktines.

STANWIX BRENNAN. Sekda
mas tėvo pėdomis ir sūnus įsitraukė 
į lietuviškąjį sportą. Ketvirtus me
tus mokindamasis aviacijos mokyk
loje, jaunasis Stanwix savo sportinę 
karjerą pradėjo futbolu (soccer), iš
kildamas iki P. Tasmanijos rinkti
nės. Atletikoje pastatė P. Tasmani
jos į aukštį šokimo rekordą, I m. 75 
cm., kuris dar ir dabar nėra sulau
žytas. Krepšinyje buvo Hobarto 
’’Perkūno” kapitonas, taip repre
zentuodamas Pietų ir visos Tasma
nijos iki 16-kos metų rinktines. Be 
aktyvaus krepšinio jis yra jaunučių 
treneris.

SYDNEJAUS
ŠACHMATININKAMS

Šachmatų Klubo metinis susirin
kimas nukeliamas savaite vėliau: jis 
įvyks balandžio 30 d. Lietuvių Klube 
Bankstowne. Po susitinkimo vyks 
bendri pašnekesiai ir užkandžiai.

S.L.Š.K. Valdyba

poros taškų persvaroje. Paskutinėje 
minutėje sėkmė lydėjo varžovus, 
bet lietuvių krepšininkų pasirodymą 
reikia įvertinti labai teigiamai. Taš
kus pelnė: A. Milvydas 18, E. Kar
das 14, R. Gulbinas 9, E. Gvildys 2, 
P. Gustafson 2, W. Rousiyan 2, A. 
Jaunutis 0.

Pralaimėta prieš Adelaidės Dist
rict komanda Norwood 43:52 ir lai
mėta prieš Mt. Gambier rinktinę 
44:42. Taigi mūsų vyrai šiame tur
nyre pasirodė labai gerai. Mūsų 
rinktinės didžiausias trūkumas - 
stoka aukštaūgių.

Moterys pirmas dvejas rungtynes 
sužaidė gana prastai. Stokojo pakai
to, žaidė sukaustytai, šlubavo taškų 
medžioklėje.

MOTERŲ RINKTINĖ - BROKEN 
HILL 49:26 ir 60:26

Prasilaužimas įvyko turnyro pa
baigoje, kaip mūsų moterys triuški
nančiai įveikė tas pačias varžoves. 
Per abejas rungtynes taškus pelnė: 
R. Rupinskaitė 31, V. Juciūtė 29, R. 
Statkuvienė 26, R. Grigonytė 15, A. 
Jančiauskaitė 9, S. Visockytė 2.

JAUNIŲ RINKTINĖ - REBELS 
40:37 (25:20)

Grand finalo rungtynės buvo 
įtemptos iki paskutinės minutės. 
Ūgio stokoja ir mūsų jaunių rinkti
nėj, bet užtai nestokoja kovingumo, 
komandinio susižaidimo ir taiklių 
mėtymų iš įvairių nuotolių. Rezul-

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės nr. (14) 
pristatant mūsų sporto reprezen
tantus, vykstančius į Liet. Sporto 
Žaidynes Kanadoje, įvyko apsiriki
mas: tekste ir po nuotrauka mini
mas Algis Kymantas, o turi būti 
GIRUTIS Kymantas. Suinteresuo
tus maloniai atsiprašome. Red.

BEREIKALINGI PRIEKAIŠTAI

Sydnejaus šachmatų klubo infor
matorius pereitame M.P. numery 
ALFAS Valdybai padaro priekaištų 
dėl šachmatininkų atrankos ir sve
timtaučių sportininkų. Į tai norėtųsi 
pareikšti:

1. Nė vienas svetimtautis sporti
ninkas, nesikvalifikuojąs pagal 
sporto švenčių kvalifikacinį statutą, 
neatstovauja Australijos lietuvių 
sportininkų.

2. Šachmatininkai, kaip ir visi kiti 
į Kanadą važiuoją sportininkai, buvo 
išrinkti iš provizorinio važiuojančių 
sąrašo ir Hobarto sporto šventės. 
Atsisakius keliems kitiems šachma
tininkams, liko tik dabartiniai trys, 
kurie ir atstovaus Australijos lietu
vius.

3. Sydnejaus Šachmatų Klubas 
nėra Austrlijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos narys, todėl nei 
šis klubas, nei jo nariai oficialiai šio 
klubo negali atstovauti jokiose lie
tuvių sporto šventėse, ir ALFAS 
neturi jokio reikalo prašyti 
patarimų ne iš savo sąjungos nario.

tatyviai žaidė visas pagrindinis pen
ketukas, tad per visas penkias lai
mėtas rungtynes taškus pelnė: P. 
Šutas 53, D. Šutas 52 (abu iš Gee
longo), S. Navakas 51, P. Urnevičius 
48, A. Vieraitis 39 (visi trys iš Ade
laidės), B. Stanwix JI (Hobartas) ir 
E. Ragauskas iš Melbourne pelnė 10 
taškų.

Taigi, mūsų berniukai krepšinin
kai netik kad laimėjo savo grupės 
nugalėtojų titulą, bet Petras Šutas 
buvo apdovanotas kaip komandai 
vertingiausias žaidėjas.

Bendrai paėmus lietuvių krepši
ninkų pasirodymą šiame turnyre 
reikia įvertinti labai teigiamai. Dėl 
viešbučių trūkumo mūsų krepšinin
kai gyveno palapinėse žaidynių me
tu, kas galėjo atsiliepti neigiamai į 
kai kurių krepšininkų žaidimą. Ta
čiau iš kitos pusės tas suteikė pro
gos mūsų sportininkams suvažiavus 
iš įvairių Australijos vietovių arčiau 
tarpusavyje susipažinti ir susidrau
gauti. Vadovams ir treneriams buvo 
progos padiskutuoti ir planuoti 
Australijos rinktinių išvykai į pa
saulio lietuvių sporto žaidynes To
ronte. Pasiruošimas žaidynėms 
vyksta pilnu tempu ir užsidegimu 
tiek iš sportininkų, tiek iš vadovų 
pusės. Dėl mokslo, tarnybos, finan
sinių, šeimyninių ir kitokių priežas
čių vienas kitas pajėgesnis sporti
ninkas negali dalyvauti žaidynėse, 
tačiau stengiamasi, kad tie, kurie 
dalyvaus, būtų gerai joms pasiruo
šę. Todėl sekantis Australijos lietu
vių sportininkų susibūrimas įvyks 
Sydnejuje, savaite prieš išvykstant į 
žaidynes, birželio 23 dieną.

R. Sidabras
Mūsų Pastogė Nr. 15,1978.4.17, psl. 7
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Melbourne Dainos Sambūris kviečia visus į savo

METINI BALIU
1978 m. balandžio 22 d. 7 vai. Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., Nth. 
Melbourne

Linksma muzika. Jauki nuotaika, Gera vakarienė.
Bilietus užsisakyti pas E. Balčiūnienę telef. 85 2656

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Dainos Sambūris
Balandžio 22 d.

KOVO METINIS BALIUS

SVARBI PASKAITA

Vėžys - visų bijoma ir mažai su
prantama liga. Ar ji yra išgydoma? 
Ar galime jos išvengti?

Ypač moters gyvenime specifinės 
vėžio rūšys visada meta grasų šešėlį 
ir kartais nutraukia gyvenimo giją 
ne laiku, kai to gal buvo galima iš
vengti.

'Pasakos, prietarai ir tikrovė - 
anksčiau ir dabar - balandžio 23 die
ną, sekmadienį, 2.15 po pietų, bend
ruomenės reprezentacinėje salėje 
Dr. Jurgis Mikolajūnas skaitys pas
kaitą, liečiančią moterų vėžio ligas. 
Po paskaitos Dr. J. Mikolajūnas at
sakys į klausimus, o po to bus bend
ra visų dalyvavusių kavutė.

Melbourne Moterų Socialinės 
Globos Draugija, šios paskaitos ini
ciatorė, kviečia paskaiton atsilanky
ti ne tik visas nares, bet būtinai vi
sas lietuves moteris, tą dieną esan
čias Melburne. Nepraleiskime šios 
retos progos sužinoti ir padiskutuoti

Balandžio 23-čią d. Melbourne 
Lietuvių Namuose įvyks SKAUTŲ 
LAUŽAS. Pradžia 3-čią vai. Įėjimas 
aukomis. Visi kviečiami dalyvauti 
lauže!

Sydnejaus Liet. Klube biblioteko
je gauta pardavimui naujų plokšte-' 
lių, knygų, didelis pasirinkimas vai
kams knygelių, pašto ženklai, me
daliai ir kt.

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

ATŽALOS” IŠVYKOS

Sydnejaus Atžalos Teatras su sa
vo ’’Pirmu skambučiu” apsisprendė 
pasiskambinti ir kitose kolonijose: 
gegužės 6 d. ’’Pirmas skambutis” 
bus vaidinamas Adelaidėje, o 
sekančią dieną (gegužės 7) ir Mel
bourne. Linkime geros sėkmės!

PAIEŠKOJIMAS

Giminės iš Lietuvos ieško Jurgio 
Rubaževičiaus, gyv. Melbourne. 
Rašyti per: Mrs. Bistramienė, 5635 
W. 22nd Place, Cicero, UI. 60650, 
U.S.A.

i

mus gyvybiniai liečiančius klausi
mus. Laukiame visų.

M.L.M.S. Globos Draugija

PRANEŠIMAS

Išaiškinta, kad vykstantiems į 
Lietuvių Dienas Toronto, Kanadoje, 
kurie neketina niekur kitur keliauti, 
o tik į Kanadą ir Amerikos Jungti
nes Valstybes, jokių skiepų nerei
kia.

ĮSPĖJIMAS SKAITYTOJAMS

Jau nuo pereitų metų spalio mė
nesio, įsisteigus Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungai, kuri lei
džia Mūsų Pastogę, buvo paskelbtas 
ir tebegalioja naujas adresas: P.O. 
Box 550, Bankstown, N.S.W. 2200. 
Šiuo adresu siųsti visą korespon
denciją — Mūsų Pastogės prenume
ratas, adresų pakeitimus ir visus 
laiškus Liet. B-nės Spaudos Sąjun
gai arba Mūsų Pastogės Adminis
tracijai. Senasis Mūsų Pastogės ir 
drauge Krašto Valdybos adresas — 
Box 4558, G.P.O. Sydney atšauktas 
ir ši dėžutė uždaryta.

Dar kartą maloniai prašome įsidė
mėti naują adresą — Box 550, P.O. 
Bankstown, N.S.W., ir juo naudotis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad 
mokant Mūsų Pastogės prenumera
tas arba atsilyginant Mūsų Pastogei 
už kitokius patarnavimus, čekius 
rašyti: Lithuanian Community Pub
lishing Society Ltd.

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir Primename, kad šeštadienių šokių J 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato- vakarais visi turi dėvėti klubo tai- • 
mis. syklėse nurodytą aprangą. i

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

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Sydnejaus Lietuvių Klube 16-18 East Ten ice, Bankstown 
balandžio 22 d. 7 vai. vak. jvyks

Kovo Metinis Balius
PROGRAMOJE: ’’Dolskis ir jo Lolitos”

Taip pat bus traukiama ALFAS didžioji loterija.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Kovo Valdyba

Šių metų kovo mėnesio žurnalas 
’’Akiračiai” (Nr. 3/97) net pusantro 
puslapio skyrė informacijai apie 
Australijos lietuvių gyvenimą. Au
torius (v.g.) pasinaudodamas dau
giausia Mūsų Pastogės informacija, 
patiekė ’’Akiračių” skaitytojams pa
lyginamai gana tikslų vaizdą apie 
Australijos lietuvių gyvenimą ir 
veiklą. Ačiū ’’Akiračiams” už malo
nų dėmesį!

♦♦♦

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
sėkmingai sugrįžęs po gastrolių 
Australijoje, Mūsų Pastogei rašo, 
kad vis dar negalįs atsigauti po gra
žios išvykos Australijon, kuri jam 
buvusi kaip žavingas sapnas.

♦♦♦

Beatostogaujantį Gold Coast vie
tovėje Queenslande sydnejiškį Pra
ną Sakalauską prieš kiek laiko buvo 
ištikusi sunki širdies ataka, tačiau 
laiku suteikta pagalba jį vėl atstatė 
ant kojų.

Sydnejaus Lietuvių Teatras ’’Atžala”

MELBOURNE
gegužio 7 d., sekmadienį, 2 vai. 30 min. Lietuvių Namuose, 50 Errol 

St., North Melbourne

Pirmas Skambutis
3-jų veiksmų komedija. Rež. K. Dauguvietytė 

Įėjimas $ 4, pensininkams ir moksleiviams nuolaida.
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Rašykite!
ATSIMINIMAI IŠ BOLŠEVIKŲ 
OKUPACIJOS LIETUVOJE

Chicagoje gyvena lietuvė, kurios 
motiną bolševikai, įtardami turėjus 
ryšių su partizanais, uždarė troboje 
ir kartu su namu gyvą sudegino. 
Tokių beveik pilėniškai kruvinų 
liūdnų įvykių buvo daug Lietuvoje. 
Reikia juos suregistruoti, kad pasi
liktų istorijai, kad jaunosios kartos 
žinotų, kas yra bolševizmas prakti
koje, ir kad viešosios nuomonės 
spaudimas sulaikytų okupantus nuo 
panašių veiksmų.

Atidavęs spaudai knygą apie Si
biro lietuvius, kun. Juozas Prunskis 
ruošia atsiminimų knygą apie bolše
vikų okupaciją Lietuvoje. Komunis
tų kalinti, tardymuose kankinti lie
tuviai prašomi jam siųsti surašytus 
.atsiminimus. Taip pat rašyti apie 
nužudytuosius. Iš biografinių duo
menų tepažymėti gimimo datą ir 
vietą, išeitą mokslą, paskutinę tar
nybą, o detaliau surašyti tardymų, 
kalinimų, nužudymų smulkmenas. 
Leidinys bus dokumentinis, rašyti 
su tikromis pavardėmis ir pasirašy
ti. Anonimiški rašiniai nebus naudo
jami. Rašyti vienoj lapo pusėj, ge
riausia mašinėle, pridėti ir nuotrau
kas. Siųsti adresu: Rev. J. Prunskis, 
2606 W. 63rd St., Chicago, Bl. 60629, 
USA. Knygą išleisti imasi Jūrų 
Šiaulių kuopa "Klaipėda” Ciceroje.

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio’ 
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.

t

t

Balandžio 11 d. sugrįžo namo syd- 
nejiškis p. Česlovas Liutikas, po ke
lionės po didžiąsias lietuvių koloni
jas Australijoje. Savo kelione p. Č. 
Liutikas yra didžiai patenkintas, nes 
jo misija šimtaprocentiniai pavyku
si. Jis pirmoj eilėj domėjosi kitur 
veikiančiomis bibliotekomis ir 
bendrai lietuvių kultūrine veikla. 
Apie jo išvyką, išgyvenimus bei už
simojimus netrukus skaitysime pla
čiau.

Patirta, kad žinomas veikėjas ir 
prityręs kelionių biuruose darbuo
tojas buv. melburniškis Algis Ži
linskas pastoviai apsigyveno ir dirba 
Astronaut Travel Service kelionių 
įstaigoje Sydnejuje.
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