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Penktasis
Pasaulio Liet. B-nės Seimas

PLB seimas įvyks 1978 m. birželio 
30 - liepos 4 Toronte, Kanadoje.

Seime balsavimo teisę turi:
a) atskirų kraštų lietuvių bendruo
menių atstovai,
b) kur nėra bendruomenių, PLB 
valdybos pakviestų tuos kraštus 
atstovauti organizacijų atstovai,
c) PLB Valdybos nariai,
d) kraštų lietuvių bendruomenių 
valdybų pirmininkai,
e) Garbės teismo ir Kontrolės komi
sijos pirmininkai,
f) PLJS ir lietuvių jaunimo sąjungų 
kraštų valdybų pirmininkai arba jų 
atstovai.

PLB seime bus padaryti PLB val
dybos, PLJS, kraštų bendruomenių 
bei kraštų jaunimo sąjungų veiklos 
ir PLB Kontrolės komisijos bei Gar
bės teismo pranešimai, išnagrinėti 
bei priimti ateities veiklos planai ir 
išrinkta penkeriems metams PLB 
valdyba bei kitos PLB institucijos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba nutarė pateikti atstovams 
svarstyti penkias pagrindines sritis 
ir kviesti seimą paruošti jom galimai 
realesnius, gyvenimiškesnius, įvyk
domus planus. Referatus ruošia tom 
sritim vadovavę patys PLB valdy
bos nariai arba jų pakviesti kiti tas 
sritis pažįstą asmenys. Referentų 
temomis pasisakyti taip pat bus 
kviečiami ir koreferentai.

Svarstyboms bus pateiktos šios 
veiklos sritys:

1. Lituanistinis švietimas ir auk
lėjimas - referentas PLB vicepirmi
ninkas Jonas Kavaliūnas.

2. Kultūrinė veikla ir kultūriniai 
ryšiai tarp išeivijos lietuvių - refe
rentas PLB valdybos vicepirminin
kas Romas Kasparas.

3. Lietuvos reikalai ir jos laisvini
mo darbas - referentas Algimantas 
Gureckas.

4. Išeivijos jaunimo reikalai - re- 
ferantė PLJS valdybos pirmininkė, 
PLB valdybos narė Gabija Juozapa
vičiūtė.

5. PLB valdybos lėšos - PLB val
dybos vicepirmininkas Kostas Doč
kus.

Lietuvos laisvinimo veiklą laiky
dama viena iš pagrindinių išeivijos 
uždavinių, tokią pat reikšmę PLB 
valdyba skiria ir kultūrinei veiklai, 
nes ji yra išeivijos tautinės gyvybės
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šaltinis ir nuo jos priklauso išeivijos 
išlikimas. Tikėdama, kad tik įvairia 
ir visapusiškai plačia kultūrine 
veikla išeivija teišliks gyva savajai 
tautai ir seime šią mintį norėdama 
giliau išryškinti, tradicinei paskaitai 
temą PLB valdyba parinko iš kultū
rinės srities.

Paskaitą skaitys prof. Dr. Rimvy
das Šilbajoris. Paskaitos tema: Lie
tuvos kultūros židinys Vakarų Pa
saulyje

Šiai programai įvykdyti darbot
varkė bus pranešta vėliau.

PLB valdyba, iš anksto pranešda
ma visuomenei šią programą, tikisi 
susilaukti iš jos viešų pasisakymų, 
diskusijų ir nuomonių, kuriomis ga
lėtų pasinaudoti seimo atstovai, da
rydami sprendimus. Reikia manyti, 
kad visuomenė atsilieps.

PLB valdyba
♦ »»

Kanadoje įvyksta penktasis Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Seimas, 
kurį sudarys 103 seimo atstovai iš 
įvairių Liet. Bendruomenės kraštų. 
Štai Seimo sudėtis: Argentina - 5 
atstovai, Australija - 6, Austrija -1, 
Belgija -1, Brazilija - 6, Didžioji Bri
tanija - 4, Danija -1, Italija -1, JAV - 
45, Kanada - 16, Kolumbija - 2, N. 
Zelandija -1, Prancūzija - 2, Švedija 
- 1, Šveicarija - 1, Urugvajus - 3, 
Vak. Vokietija - 5, Venecuela - 2. Ša
lia jų Seime dalyvaus dar Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 12 ats
tovų, Pasaulio Liet. Bendruomenės 
Valdybos nariai, kraštų bendruo
menių valdybų, Garbės Teismo ir 
kontrolės komisijų pirmininkai.

Taigi, iš Australijos galėtų Seime 
dalyvauti net 9 asmenys: 6 rinkti 
seimo atstovai, Krašto Valdybos 
pirmininkas ir Garbės Teismo bei 
kontrolės komisijos pirmininkai.

PLB Seimas vyksta kas penkeri 
metai. Jo metu apžvelgiami atlikti 
darbai, nustatomos veiklos kryptys 
ateičiai ir renkama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba.

įvykiai
Australijoje atidengta afera, kad 

kai kurie graikų ateiviai suktu keliu 
gauna invalido pensijas ir išvykę į 
Graikiją gyvena labai patogiai. Afe
roje įvelta ir keli gydytojai, išdavi
nėje atitinkamus liudijimus. Afera 
siekia kelių milijonų dolerių. Imi
gracijos ministeris pareiškė, kad 
šioje aferoje įsivėlę tik pavieniai in
dividai, ir joks įtarimo šešėlis negali 
būti mestas visai graikų ateivių 
bendruomenei, kuri yra viena iš di
džiausių etninių grupių Australijoje.

Vakarų Vokietijos prezidentas 
Walter Scheel numato oficialiai vizi
tuoti Australiją apie metų pabaigą, 
greičiausia spalio mėn.

Agr. Juozas Lūža

A.L. Fondo 
premijos

Skaitėme, kad metų pradžioje 
Australijos Lietuvių Fondas buvo 
paskyręs ir įteikęs eilę premijų: už 
mokslinius darbus, jauniesiems 
spaudos darbuotojams, geriausiai 
baigusiems lituanistinius kursus ir 
t.t. Tos premijos gal ir nesudarė 
reikiamo efekto, nes jos nebuvo 
reklamuojamos ir jų paskyrimas 
prilygo daugiau dovanoms, negu 
premijoms.

Australijos Liet. Fondo Vadovy
bė, tai turėdama galvoje, iš anksto 
aptarė ir nutarė paskelbti, kokias 
premijas numato skirti metų 
pabaigoje.

PREMIJOS SPAUDOS 
DARBUOTOJAMS. Jos bus paskir
tos jauniesiems spaudos darbuoto
jams po $ 75. Kandidatus pristato 
Mūsų Pastogės ir Tėviškės Aidų re
dakcijos. Kadangi už pereitus metus 
Mūsų Pastogė premijai gauti kandi
datų nepristatė, tai už 1978 m. Mūsų 
Pastogės jaunajam spaudos darbuo
tojui bus skiriama $ 150.

Australijos min. pirm. Mr. Fraser 
išvyksta į Japoniją tartis prekybos 
ir ekonominiais reikalais. Pripažįsta, 
kad Japonija yra pagrindinis Aus
tralijos žaliavų pirkėjas. Taip pat 
prekybos reikalams su užsieniu mi
nisteris Garland išvyko į Europą 
tartis prekybiniais reikalais su Eu
ropos Ekonomine Bendruomene.

Vykdant etninių kalbų mokymo 
programą Graikijos vyriausybė 
Australijos mokykloms prisiuntė 
mokyklinių graikų kalbos vadovėlių.

**♦
Pagrobtasis Italijoje krikščionių 

demokratų vadas Moro esąs pas
merktas mirti už partijos prasižen
gimus, kuri Italiją valdo jau virš 30

Mirė 
’’Europos Lietuvo” 

redaktorius
Balandžio 4 d. Londone ištiktas 

širdies smūgio staiga mirė "Europos 
Lietuvio” redaktorius agronomas 
Juozas Lūža, 67 m. amžiaus. Tai di
delis nuostolis ne tik Anglijos lietu
viams, bet ir lietuviškai spaudai. J. 
Lūža spaudos darbui buvo pašven
tęs visas savo jėgas ir jo redaguoja
mas "Europos Lietuvis” pasidarė 
vienas iš pirmaujančių išeivijos lie
tuvių laikraščių.

...... .... 1 *

A.L. Fondo Valdyba nusprendė 
skirti $ 250 dviem premijom Lietu
vių Dienų proga metų pabaigoje 
įvykstančiai meno parodai: $ 150 už 
atrinktą individualų meno kūrinį ir 
$ 100 už tautodailės išdirbinius.

Balandžio 1 d. A.L.F. Valdybos 
posėdyje svarstyta akademinės 
premijos klausimas. Iš principo nu
tarta tokią premiją skirti, bet klau
simas tebėra eigoje: dairomasi to
kiai premijai mecenato, kokiu buvo 
prieš tai Povilas Alekna.

Planuojama skelbti 500 dol. pre
mija už grožinės literatūros kūrinį. 
Šio konkurso detalės buvo paskelb
tos, kai A.L. Fondo Valdyba bus 
suorganizavus konkrečią premijai 
sumą.

Premijos geriausiai baigusiems 
lituanistinius kursus bus palaikomos 
ir tęsiamos. Apie tai kursų vadovy
bės ir lektoriai turėtų kursantus pa
informuoti ir nuolat jiems priminti.

PIRMOJI MOTERIS 
SKRAIDANTI GYDYTOJA

Neseniai stojo dirbti kaip skrai
danti gydytoja Dr. Angelė Sungai- 
laitė Cairns bazėje, Queenslande. 
Tai pirmoji moteris skraidanti gy
dytoja Australijoje. Dr. A. Sungai- 
laitė baigė medicinos mokslus 1974 
m. Sydnejaus universitete ir dirbo 
North Shore ligoninėje iki perėjo 
dirbti kaip skraidanti gydytoja.

Tarp kita ko šiais metais sueina 50 
metų, kai įsteigta skraidančio gydy
tojo tarnyba, kuri prie esamų Aus
tralijos sąlygų ir nuotolių yra būtina 
ir dabar. Pati Dr. Angelė lėktuvo 
nevairuoja, bt skraido su medicinos 
sesele, kuri yra ir lėktuvo vairuoto
ja.

metų. Grupė radikalių teroristų va
dų yra suimta ir laukia teismo už 
įvykdytus teroristinius veiksmus, 
tačiau iki šiol nepavyko surasti, kur 
laikomas pagrobtasis Moro.

Kai iš Rytų Vokietijos kasmet per 
baisiausias užtvaras bando pabėgti 
tūkstančiai žmonių, rizikuodami gy
vybėmis ir sunkiomis bausmėmis, 
jeigu pagaunami, tai iš Vakarų Vo
kietijos atsiranda irgi nemažai žmo
nių, kurie nori persikelti gyventi į 
Rytų Vokietiją. Tautiniai ir gimi
nystės ryšiai sveria daugiau, negu 
politinės sistemos.
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Kur veda 
propaganda

Kiekvienam, vykstančiam 
Lietuvon, tikslai ir interesai skirtin
gi. Bene pagrindinis tikslas pasima
tyti su artimaisiais ir pasižvalgyti, 
kaip atrodo Lietuva dabar po dau
gelio metų ir esanti kitokioje sant
varkoje ir sistemoje, kaip kad ji bu
vo palikta. Jeigu imsime trisdešim
ties metų vidurkį, tai pakitimų at
randama daug. Atsimenant, kad. gy
venimas yra nuolatinė kaita, tad ne
nuostabu, kad toji kaita palietė ne 
tik laisvąjį pasaulį, bet ir pasaulį už 
geležinės uždangos, kuris skelbiasi, 
kad tasai sovietinis pasaulis esąs 
pats pažangiausias visame pasauly
je. Be abejo, tasai beatodairinis gy
rimasis pažangumu ne tiek stebina, 
kiek juokina, nes tos idėjos, kurios 
gal uždegė revoliuciją Rusijoje ir gal 
buvo labai progresyvios atsimenant 
carsitinę santvarką, po šešiasdešimt 
metų jau yra tiesiog seniena, kai tuo 
tarpu visas pasaulis politine, sociali
ne ir ekonomine prasme yra pažen
gęs visu šimtu metų į priekį, nežiū
rint, ar tai būtų socialistinė, ar kapi
talistinė sistema. Vis tik Sovietų 
Sąjungoje toji sistema, galiojusi 
1920 metais, visomis priemonėmis 
stengiamasi išlaikyti iki šiai dienai, 
nors jau pati gyvenimo realybė ir 
ideologiniai bei politiniai pasikeiti
mai akivaizdžiai liudija priešingus 
dalykus.

Tam pačiam tikslui išvystytas ir 
bene pats įtakingiausias ginklas - 
propaganda. Be abejo, propaganda 
yra tas pats ginklas ir senai sistemai 
ginti, ir naujai sistemai propaguoti. 
Tačiau gyvenamasis laikas yra ga
lingesnis faktorius kuris praktiškai 
lemia viską ir niekais paverčia bet 
kokią propagandą, ypač tokią, kuri 
pažangos vardan prieš pastato jau 
seniai atgyvenusias ir tik muziejuo
se tinkamas idėjas. Imkime proleta
rus. Galimas daiktas, kad prieš 50 
metų proletariatas galiojo kaip pozi
tyvi ir potenciali jėga anose sąlygo
se, bet kaskart vis labiau demokra
tijai įsigalint pasaulyje proletariatas 
praktiškai išnyko, o bepaliko tik

PAVERGTŲ TAUTŲ N.S.W.
KOMITETO PRANEŠIMAS

Pavergtų Tautų Komiteto posė
dyje įvykusiame kovo 21 d. Latvių 
Namuose buvo tartasi Pavergtų 
Tautų savaitės reikalu. Atsižvel
giant į visų tautų pasyvumą, buvo 
prieita išvada, kad šiais metais at
žymėti Captive Nations Week bus 
organizuojama tiktai mašinų - auto
mobilių Motorkada.

Ši motorkada įvyks šeštadienį lie
pos 15 d. tarp 10 vai. ryto ir 12 vai. 
Motorkadai pasiruošusios mašinos 
ar sunkvežimiai renkasi į Wenth- 
vorth parką ir iš ten bus važiuojama 
į Sydnejaus gatves. Iš Sydnejaus 
bus vykstama prie Sovietų ambasa
dos Wolahroje, kur vyks kalbos ir 
demonstracijos.

Lietuviai praeityje pasižymėję tik 
vienos ar dviejų šeimų dalyvavimu 
panašiose demonstracijose, kas 
mums didelės garbės neneša. Šiuo 
kviečiu ir prašau visus Sydnejaus 
lietuvius gerai įsidėmėti datą ir ati
tinkamai pasiruošti šūkius, užrašus 
pagal savo sugebėjimus, juos prisi
taisyti prie savo automobilių ir da
lyvauti šioje motorkadoje. 

veltėdžiai, kurie nenori nieko dirbti, 
o nori turėti geras gyvenimo sąly
gas. Todėl anksčiau proletariatas, 
galiojęs kaip grėsminga jėga, šian
die jau negalioja, nes jo kaip tokio iš 
viso neliko.

Pažanga. Keista: komunistinė 
propaganda kaip pažangumą prista
to vis tai, kas jau seniai atgyvenę. 
Jau buvo minėta ir šiame laikraštyje 
apie socializmo krizę. Socializmas ' 
kaip ideologinė ir ekonominė dokt
rina nedavė universalaus atsakymo, 
kaip išspręsti žmonių santykius, ta
čiau socializmas yra kiek lankstes
nis, ieškąs modus vivendi dabarti
niame pasaulyje ir bandąs prisitai
kinti prie esamų sąlygų. Tuo tarpu 
komunizmas, kraštutinė socializmo 
šaka, laikąs save avangardiniu sąjū
džiu, per šimtą metų, nieko gudres
nio pasauliui nepasiūlė, o tik laikosi 
aklai senų Markso - Engelso formu
lių, kurios gal ir turėjo reikšmės jų 
gyvenamuoju metu, bet tik ne šian
dien. Komunistai, save vis tebelaiką 
revoliucine partija, iš tikrųjų virto 
antirevoliucine, nes kiekvieną pa
žangesnę idėją ar mintį užmuša, jei
gu ji nesiderina su senais marksizmo 
standartais arba jei juos kas bando 
pritaikinti prie dabarties sąlygų. Gal 
ir patraukliai skambėjo kolektyvi
zacija, bet ilgametė Sov. Sąjungoje 
šios idėjos praktika parodė, kad ji 
visiškai nepasiteisina.

Kai mūsų žmonės nuvyksta į Lie
tuvą, komunistinės santvarkos pro
pagandistai rodo naujas statybas, 
primena elektrifikaciją, net atkrei
pia dėmesį į televiziją įkyriai 
pabrėždami - štai, ką šiandien turi
me, ko nebuvo kapitalistiniais Sme» 
tonos laikais. Tik kraštutiniai fana-

ŽINIOS
Kinijoje skaitoma jau 900 milijonų 

gyventojų ir juos aprūpinti kasdie
niniais reikmenimis tiesiog neįma
noma prie esamų sąlygų. Būtiniau- 
siems reikalams įvestos kortelės. 
Šiaip viskas griežtai normuojama. 
Kortelės pasidariusios vertingesnės 
už pinigą, o šalia jų labai svarbūs 
rekomendaciniai laiškai, gaunami iš 
darboviečių. Bet vis tiek tuo reika 
las neišsprendžiamas.

♦♦♦

Sovietinėj spaudoje prasidėjo 
aštrūs puolimai prieš režisorių Liu- 
bimovą ir kompozitorių Roždest- 
venskį, juos kaltinant rusų kultūros 
darkymu. Ypač puolimų akcijoj 
stipriai pasireiškia dirigentas Algis 
Žiūraitis, vyr. Bolšoi operos diri
gentas Maskvoje, kuris, žinomas ir 
plačiai užsienyje, kaip Ėetuvis, pri
tardamas režimui stoja ginti ’’rusų 
kultūros”.

♦♦♦

Kadangi neatsirado iš Pavergtų 
Tautų komiteto pasiūlymo ruošti ką 
nors daugiau, kaip tautodailės paro
dą ar pan., tai aš čia kreipiuosi į 
Sydnejaus lietuvius, ieškodamas 
pasiūlymų praplėsti ir papildyti Pa
vergtų Tautų savaitės paminėjimą.

Turį konkrečių pasiūlymų šiuo 
reikalu, prašyčiau nedelsiant susi
rišti su A. Kramilium tel. 727 3131.

Ypatingai šiuo atveju kviečiamas 
jaunimas, kurie motorkadoje turės 
progos pademonstruoti visas savo 
jaunatviškas jėgas ir sugebėjimus.

A. Kramilius
Lietuvių Atstovas Pavergtų 

Tautų Komitete

PADĖKA

Geelonge mirus ONAI ŠARKIENEI, dėkojame kun. J. Vaišniui S.J. 
ir kun. P. Daukniui už atliktas religines apeigas.

Nuoširdus ačiū visiems už gėles, aukas vietoj gėlių fondams, paaukotas 
Šv. Mišias, palydėjimą į kapus ir užuojautas.

Pranas Šarkis, sūnus Rimantas, 
dukterys Meilutė ir Birutė su šeimomis

tikai gal patikėti tokia naivia propa
ganda, tarsi visiems kitiems būtų 
laikas sustojęs, o tik sovietai būtų 
progresavę. Akylesniam užtenka tik 
palyginti po karo padalintą Vokieti
ją ir sugretinti, koks gyvenimas ko
munistinėje Vokietijoje, ir koks va
karų, arba laisvojoje Vokietijoje. 
Todėl realisto niekad nenustebins 
Lietuvoje pastatyti daugiabučiai 
namai arba kolūkyje nauja daržinė, 
kai jis kitur yra matęs daug didin
gesnių pastatų, ir tai ne valstybės 
pastatytų, o tik privačių, vidutinio 
lygio rangovų. Kadangi propagan
doje operuojama išoriniais, mato
mais objektais, kurie nei kokybe, nei 
didingumu neprilygsta su užsieniu, 
yra visai kita kalba apie apie laisvo 
ir prievartinio piliečio gyvenimą bei 
socialinį santykiavimą Tą socialinį 
santykiavimą akivaizdžiai pavaiz
duoja Solženicino raštai ir kitų so
vietinių disidentų nepaneigiami liu
dijimai. Kiekviena diena ar metai 
atneša didelių naujovių, tačiau pas
tangos sulaikyti tas naujoves ir be 
atodairos laikytis senų nusikaltų 
standartų, yra bandymas žmoniją 
grąžinti į urvinių žmonių ir jų kultū
ros lygį.

^^ifv.kj

Palestiniečių vadas Arafat nese
niai lankėsi Maskvoje, kur gavo mo
ralinio pastiprinimo ir nurodymų, 
kaip sėkmingiau tęsti kovą prieš Iz
raelį.

Afarat yra palestiniečių, gyve-

Praktiškiausios 
dovanos giminėms Lietuvoje

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais įvairių spalvų, labai 
populiari medžiaga dviem suknelėm; gėlėta arba lygių spalvų crimplene 
medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; moteriškas nailono 
apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų 
arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių ci
garečių*. dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai eilu
tei vilnonė labai gera medžiaga su įaudimu ’’All wool made in England”,
gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms — $ 170.00
Taip pat dar galima pridėti į šį siuntinį 9 svarus prekių, pavyzdžiui, 4 

m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio minko kailio arba kitokių dovanų.
Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui $ 70.00
Jeans ’Wrangler”, vyr. arba mot., (galima siųsti 4) $ 35.00
Geresnės rūšies nertinis $ 25.00
Nailoninės kojinės, vyriškos arba moteriškos $ 2.50
Vilnonė medžiaga suknelei $ 20.00
Vilnonė skarelė $ 9.00
Geresni marškiniai $ 13.00
Lietsargis telescopic $ 10.00
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai $ 30.00
Crimplene medžiaga kostiumėliui $ 25.00
Angliška eilutei medžiaga (’’All wool made in England) $ 40.00
Geresnė eilutei medžiaga (’’All wool made in England”) $ 50.00

Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 23.00 už visas persiun

timo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England, Tel. 01 460 2592

Vyskupas rašo

Mano Gerbiamiems Brangiems 
Australijos Lietuviams

Mane pasiekė žinia, kad ruošiate 
L.K. Religinę Šalpą paremti vajų. 
Jus pakankamai pažįstu ir žinau, 
kad nesate reikalingi mano paragi
nimo. Aš tik noriu iš anksto nuošir
džiai padėkoti visiems, kurie šio 
darbo imatės, kurie į jų raginimą at
siliepsite. Yra neįmanoma trumpu 
žodžiu išreikšti L.K. Religinės Šal
pos veiklą. Tiek visus užtikrinu, kad 
darome, ką sugebame ir tikrai pa
siekiame ne tik Lietuvą, o viso pa
saulio bent katalikišką spaudą, kelių 
šimtų tūkstančių tiražu leidinių 
anglų kalboje pasiekėme plačias ne
lietuvių mases.

Verta priminti ir tai, kad L.K. 
Religinė Šalpa rūpestingai stengiasi 
nesikreipti į lietuvius tais laiko tar
pais, kada vyksta BALF ar Lietuvių 
Veiksnių metiniai vajai.

Maloniai jus minėdamas ir linkė
damas Dievo palaimos.

Vysk. Vincentas Brizgys

.-.--•t.i ■ • uj’/iu.t, .

nančių tremtyje vadas, po to, kai 
įsikūrė Izraelio valstybė ir kai dau
giau kaip milijonas palestiniečių pa
liko be namų ir tėvynės. Apie susi
dariusią komplikuotą politinę padėtį 
artimuose rytuose plačiau rašo Mū
sų Pastogėje J. Slavėnas.
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IŠVYKŲ SVARBA

Yra neužginčinamas faktas, kad 
jaunimas mėgsta keliauti, pamatyti 
naujas vietas, išmokti naujų dalykų 
ir ypač pabendrauti tarpusavyje.

Tą liudyja atvykusi šimtinė iš už
jūrio, kurioj didžioji dauguma buvo 
jaunimas. Tą patį matėme per Pir
mą, Antrą ir Trečią Jaunimo Kong
resą kai lietuvių jaunimas iš įvairių 
pasaulio kampų keliavo tūkstančius 
kilometrų, kad galėtų susiburti vie
noje vietoje.

Norint išvystyti, palaikyti ar pa
gyvinti bent kokią veiklą, reikia su
dominti jaunimą. Tam vienas iš bū
dų yra sudarymas sąlygų jaunimui 
iš įvairių vietovių bendradarbiauti 
tarpusavyje. Jeigu tas bendradar
biavimas esti išvystytas tarptauti
niu mastu, jis pasidaro tuo įdomes
nis. Toks bendradarbiavimas yra 
ypač svarbus mažesniuose viene
tuose, kaip, pavyzdžiui, Australijo
je.

Tarptautinis fizinis arba akivaiz
dinis bendradarbiavimas yra tas 
akstinas, kuris paliečia ir išjudina ne 
tik kūną ir dvasią, bet ypač jaunimo 
dvasią.

Palaikyti lietuvių skautavimą gy
vą ir dinamišką,, ypač Australijos 
gyvenimo sąlygose, yra svarbu, kad 
mūsų skautai gautų progos nuvykti į 
Šiaurės Ameriką ir tenai, asmeniš
kai, pabrėžiu žodį asmeniškai, patir
tų tą masinę, gyvą ir prityrusią lie
tuvišką skautišką veiklą, kurios mes 
čia neturime.

Mes turėtume sudaryti galimybes 
mūsų skautams nuvykti į Šiaurės 
Amerikos organizuojamas Gintaro 
ir Ąžuolo mokyklas, į jubiliejines ir 
tautines stovyklas ir net reikėtų 
mums pagalvoti apie pasikeitimą 
prityrusių vadovų tarp valstybių - 
’’exchange programs”.

Tą entuziazmą kuris kilo prieš 
tautinę stovyklą, ir vis augo per ją, 
mes turime palaikyti ir net puoselė
ti. Tas fizinis tarptautinis bendra
darbiavimas tarp skautų neturėtų 
nutrūkti su Tautinės Stovyklos už
baigimu Australijoje.

Kad tarptautinis bendradarbiavi
mas tarp lietuvių skautų yra atnešęs 
naudą Australijos lietuvių skautavi- 
me, jau turime nemaža įrodymų.

Be užjūrio skautų noro fiziniai bū
ti su mumis Tautinėje Stovykloje, 
mes nebūtume įtraukę į skautų eiles 
nemaža jaunimo, kurio mes šiandien 
nebūtume turėję nei stovykloje, nei

AR JAU UŽSIPRENUMERAVAI 
’’SKAUTŲ AIDĄ”?

Amerikoje atspausdintas ir jau 
išsiuntinėtas š.m. 

’’Skautų Aidas” Nr. 2. Šis, dvigubo 
normalaus dydžio numeris, skirtas 
VI Tautinės Stovyklos Australijoje 
atžymėjimui. Jame telpa daug nuot
raukų, aprašymų ir piešinių iš Aus
tralijos gyvenimo. ”Sk. Aido” pre
numerata metams - $ 5-00. Jį Aus
tralijoje galima užsisakyti per s. J. 
Zinkų, 84 Victor Ave., Picnic Point 
2213 (namų tel.: 774 2914).

Anksčiau užsiprenumeravusiems 
dar yra galimybių ”Sk. Aidą” gauti 
nuo Nr. 1.

Tuo pačiu adresu galima užsipre
numeruoti ir akademikų skautų 
žurnalą ’’Mūsų Vytį”. Metinė prenu
merata - $ 3.00.

Siunčiant pinigus paštu, čekius ar 
pašto perlaidas (Money Orders) ad
resuoti ’’Lithuanian Scouts Associa
tion” vardu.

SSS Židinys

TARPTAUTINIS BENDRADAR
BIAVIMAS IR VI TAUTINĖS 
STOVYKLOS REIKŠMĖ AUS
TRALIJOS LIETUVIŲ 

SKAUTAVIME

iš viso Skautų Sąjungoje.
Mes nebūtume įtraukę atgal į 

savo gretas eilės buvusių skautų- 
-čių, kurie nėra aktyviai skautavę 
20,30 ir net 40 metų, ir iš kurių mes 
esame turėję žymią naudą ruošiant 
Tautinę Stovyklą ir taip pat prave
dant dalį jos programos;

Be užjūrio skautų atvykimo į šią 
stovyklą, mes nebūtume patys - va
dinamieji aktyvūs skautai turėję to
kio entuziazmo ir užsidegimo dirbti; 
Mes nebūtume sulaukę tokio dėme
sio ir pagalbos iš Australų Skautų 
Sąjungos, Tarptautinės Skautų Są
jungos, australų valdžios, privačių 
firmų, iš televizijos ir radijo stočių, 
iš australų spaudos ir pagaliau iš 
lietuvių visuomenės Australijoje.

O kas svarbiausia, mes nebūtume 
sulaukę 300 stovyklautojų iš pačios 
Australijos. Tokio skaičiaus stovyk
laujančių dar nesame turėję, (iki 
šiolei didžiausia stovykla buvo 1958 
m., kurioje stovyklavo apie 200). 
Realistiškai kalbant, ne Tautinė 
Stovykla kaipo tokia "sušaukė vi
sus”, bet žinia kad laukiame svečių 
šimtinės iš užjūrio.

Skautai svečiai ir vietiniai prie vaišių stalo Sydnejuje
Nuotrauka V. Bacevičiaus

AUŠRIEČIŲ
VELYKINĖ STOVYKLA

Lyja, lyja, lyja!.. Trečia diena kaip 
lyja. Ir Sydnejaus ’’Aušros” Tunto 
vadovai statė sau klausimą: — Sto
vyklauti ar ne?

Trečiadienį, kovo 22 d., pradėjo 
giedrytis. Nutarta stovyklauti.

Didįjį Ketvirtadienį, pavakare, į 
stovyklavienę atvyko stovyklos va
dovai ir virėjai. Tėvai atvežė skau
tus. Išdygo palapinės, o apie jas, ne
pasitikint oru, iškasti gilūs griove
liai. Ir gerai, kad taip buvo padary
ta, nes naktį ir vėl lijo.

Penktadienio rytą stovyklautojai 
atikštėje iškėlė vėliavas, ir apsi
tvarkę ir papuošę stovyklavietę, 
pradėjo skautiškus užsiėmimus.

Stovyklai vadovavo energinga 
v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė, adjutante - 
v.s.sl. Vida Viliūnaitė, brolijai vado
vavo s.v.v.sl. Arvydas Zduoba, se
serijai - v.s.v.sl. Laima Barkutė. 
Ūkio skyrius ir virtuvė buvo tunti- 
ninko s.v.v.sl. Jeronimo Belkaus ir 
jo pavaduotojo s.v.v.sl. Antano Mi
kutavičiaus rankose; jiems talkinin
kavo v.s.v.sl. Laura Belkienė. Sto
vyklavo apie 30 skautų-čių. Stovyk
lauti turėjo daugiau, bet, atrodo, kai 
kas išsigando lietaus, kuris protar
piais "krikštiję” stovyklaujančius. 
Bet buvo ir drąsių: iš Melbourne

JJEAIAKtJ
Leidžia: LSS Australijos Rajono B. žalio adresu: 9 L 

-Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199

Užjūrio skautų atvykimas į Tau
tinę Stovyklą Australijos lietuvių 
skautų gyvenime turėjo neabejoti
nos naudos ne tik prieš, bet ir per 
pačią stovyklą. Stovyklos metu už
jūrio skautai prisidėjo prie vadova
vimo, pravedimo užsiėmimų ir lau
žų, prie budėjimo stovyklos ligoni
nėje, paruošimo stovyklos laikraš
tėlio ir įvairiausių kitų darbų, bet 
ypač jie prisidėjo prie sudarymo ge
ros stovyklinės nuotaikos.

Per stovyklą buvo sudarytos pa
žintys ir draugystės tarp Australi
jos ir užjūrio skautų, kurios yra da
bar toliau tęsiamos ir vystomos. 
Kad tos pažintys, draugystės, suda
rytos nuotaikos ir užsidegimas ne
blėstų, mes turėtume jas puoselėti 
ir rimtai pagalvoti, ar nevertėtų 
duoti mūsų skautams progos kartu 
vėl pabendrauti su užjūrio skautais 
jų ruošiamoj pagelbinėje Tautinėje 
Stovykloje Amerikoje. Ten mūsų 

stovyklauti atvyko sesė Birutė 
Prašmutaitė, Linas Prašmutas ir 
Vidas Sakalauskas.

Didžiojo šeštadienio pavakare 
stovyklą aplankė Vyr. Seserijos 
dvasios vadovas, v.s. kun. Juozas 
Vaišnys, S.J., lydimas s. kun. P. 
Butkaus, rajono dvasios vadovo. 
Svečias dalyvavo vėliavos nuleidime 
ir atlaikė Velykų mišias. Savo pa
moksle jis surišo Kristaus prisikėli
mą su skautų šūkiu ’’Budėk!”. Sve
čias maloniai praleido kelias valan
das stovykloje, susipažino su jaunais 
siais vadovais, pasikalbėjo su rajono 
vadu v.s. Dr. A. Mauragiu ir vadei
va v.s. fil. B. Barkum. Svečiams po 
vakarienės išvykus, vietoj laužo 
buvo margučių marginimas.

Sekmadienis praėjo užsiėmimų 
ženkle. Pirmadienį skautai pradėjo 
ruoštis stovyklos užbaigimui: nuė
mė palapines (laimei, spėjusias ap
džiūti!), susitvarkė savo mantą. Vi
dudienį nuleido stovyklos vėŪavą, 
pagerbė stovyklos vadovus dova
nėlėmis, kurias skautai patys pada
rė stovykloje. Tai gera VI Tautinės 
Stovyklos įtaka.

Gaila, kai reikėjo skirstytis, pasi
taisė oras, bet neilgam; per Atvelykį 
lietus ’’išplovė” tunto Margučių Po
pietę, kurią teko skubomis atšaukti.

B.B. 

skautiškas jaunimas asmeniškai pa
tirtų ir išgyventų tą gyvą, masinę, ir 
prityrusią lietuvišką skautišką 
veiklą. Tą išgyvenę jie ne tik sustip
rėtų skautybėje, bet ir savo lietu
viškume, kuris pagaliau yra lietuvių 
skautavimo ir mūsų visų siekis.

Tarptautinio bendradarbiavimo 
nauda neabejotina.

Jeigu principiniai toks bendra
darbiavimas naudingas, jis tada yra 
ir remtinas.

Ir čia kyla lėšų klausimas, nes ke
lionių išlaidos yra nemažos. Tačiau 
vienas dalykas yra aiškus. Norime 
ar nenorime, jeigu mums skautybė - 
lietuvybė yra svarbi, ir jeigu mes 
norime, kad mūsų jaunimas būtų 
lietuviškai stiprus, mes turime būti 
pasiruošę materialiniai jį remti pa
gal savo išgales ir tas aišku pareika
laus pasiaukojimo iš mūsų visų.

Kad mūsų veikla būtų gyva ir di
namiška, mes turime būti realistai ir 
surasti būdų, kaip sutelkti lėšų, kad 
galėtumėm pasiųsti mūsų skautus i 
Šiaurės Ameriką su pagrindiniu 
tikslu per tarptautinį bendradarbia
vimą lavinti mūsų jaunimą tautinėje 
ir skautiškoje dvasioje.

Henrikas Antanaitis

* LSS Australijos Rajono Vl-ji 
stovykla bus ruošiama Sydnejaus 
apylinkėse 1979 sausio 3 -13 d.d. Ją 
suruošti pavesta ’’Aušros” Tuntui.
* JAV lietuviai skautai - tės smar
kiai ruošiasi antrinei VI Tautinei 
Stovyklai, įvykstančiai 1978.8.13 - 
25 d.d., Paxton, Mass., apie 14 mylių 
nuo Worcesterio. Į šią stovyklą vyks 
ir būrelis Australijos Rajono skautų
- skaučių. Manoma jų bus 9 - 11 as
menų. Norį vykti į VI TS JAV pra
neša iki gegužės 15 d. savo tuntinin- 
kams. Neužsiregistravę į stovyklą 
nebus priimami. Stovykloje vyks 
vadovų-vių ’’Ąžuolo” ir ’’Gintaro” 
mokyklų kursai.
* Š.m. gale baigiasi LSS dabarti
nės vadovybės 3 metų kadencija ir 
neužilgo įvyks LSS korespondenti
niai rinkimai, kuriuose bus renkami 
LSS Tarybos nariai, Brolijos ir Se
serijos Vyr. Skautininkai, ASS 
Centro Valdybos Pirmininkas, 
Garbės Teismo ir Kontrolės Komi
sijos nariai ir rajonų vadai. Rajono 
Vadija perspėjo vienetus, kad jau 
dabar pradėtų ruoštis šiam svar
biam įvykiui LSS gyvenime.
* Rajono vienetų skautų-čių regis
travimas turi būti atlikta iki liepos 1 
d., prisiunčiant vadeivoms vienetų 
narių sąrašus, trumpus vienetų 
veiklos aprašymus ir metinį nario 
mokestį (metinis nario mokestis 
yra: skautininkams-kėms, sk. aka
demikams, židiniečiams, vyr. skau
tėms ir skautams vyčiams - $ 2.00. 
skautams - tems - $ 1.00, vilkiukams
- paukštytėms - $ 0.50).
* Velykų ilgojo savaitgalio proga 
stovyklas suruošė Melbourne skau- 
tai-tės, brolių Pocių ūkyje (dalyvavo
- apie 50) ir Sydnejaus broliai - se
sės, suruošę gana šlapią stovyklą 
savo stovyklavietėje Ingleburn’e 
(stovyklautojų - apie 30).
* ’’Aušros” Tunto skaučių skyriaus
vedėjos pareigas perėmė v.s.v.sl. 
Laura Belkienė, o buv. skaučių sk. 
vedėja, v.s.v.sl. Ginta Viliūnaitė - 
tunto sekretorės - korespondentės 
pareigas. Inf.
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TERORISTAI Rašo J. Slavėnas

AR LAISVĖS KOVOTOJAI?
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Dėl pirmojo pasisakysime tik 
trumpai. Šio susitarimo (vad. Sykes 
- Picot Agreement) pasėkoje anglai 
ir prancūzai susitarė pasidalinti 
arabų žemes į šiaurę nuo Arabijos 
pusiasalio (Siriją, Palestiną, Jorda
ną, Lebanoną, Iraką) į britų ir pran
cūzų įtakų zonas. Palestinoje šiuo 
pirmu susitarimu buvo numatyta 
įsteigti tarptautinį režimą, nes to 
reikalavo Rusija dėl stačiatikių reli
ginių interesų apsaugos. Rusijoje 
valdžią perėmę bolševikai, norėdami 
pakenkti Anglijai ir Prancūzijai, su
tartį paskelbė viešumai. Tarptauti
nio režimo Palestinoje įsteigimas 
atkrito. Šios slaptos sutarties pas
kelbimas arabams buvo didelis neti
kėtumas.

Dėl 2. Antras netikėtumas - 1917 
m. lapkričio 2 d. slaptoji, vadinama 
Balfouro deklaracija. Čia tenka ap
sistoti kiek ilgiau.

Romėnams valdant Palestiną 
daugelis žydų išsikėlė į plačiąją im
periją; dar daugiau išsikėlė ar buvo 
išvaryti po 71-jų metų Jeruzalės iš- 
griovimo. Per visą arabų ir vėliau 
Ottomanų (turkų) valdymo laiko
tarpį žydų Palestinoj niekad nebuvo 
daugiau 10%, nors tarpais atvykda
vo iš kitur religiniais motyvais ar 
pan. Bet naujas reiškinys įvyko po 
1880 metų, kada Rusijoj pasireiškė 
pogromai. Nemaža žydų atvažiavo į 
Palestiną, nusipirko žemės ir apsi
gyveno. Šie atvykėliai politinių 
tikslų neturėjo. Bet arabai apie 1914 
m. pastebėjo naujus reiškinius - 
prasidėjo zionistų judėjimas, kurio 
tikslas - Palestinoj įsteigti žydų 
valstybę. Amerikoj, Anglijoj įtakin
gi žydai per spaudą, per parlamentų 
atstovus, vyriausybės narius, net 
per Bažnyčių dignitorius varė milži
nišką propogandą už Palestinoj žydų 
tautinio židinio įsteigimą (žinoma, 
galvoje turėta valstybė). Žydai įro
dinėjo, kad tokio židinio įsteigimas - 
didelė humanitarinė priemonė per
sekiojamiems žydams suteikti 
prieglaudą. Esą žydai sumodernins 
Art. Rytus, britams bus jų strate
ginių reikalų apsauga. Be to, dauge
liui nesunku buvo įrodyti ar įtikinti, 
kad Palestina žydų žemė, tą liudi
janti ir Biblija. Į lordą Balfourą (bri
tų užsienių reikalų ministerį) ir 
Lloyd George (ministerį pirmininką) 
kreipėsi įtakingi asmenys, kaip lor
das Rotšildas, Dr. Ch. Weizmanas, 
žymus chemikas, karo metu ang
lams buvęs labai naudingas. Žydams 
buvo palankus W. Churchill, J.A.V. 
prez. W. Wilson, Pietų Afrikos min. 
pirm. Smuts ir kiti žymūs sąjungi
ninkai. Nė vienas iš jų nesidomėjo 
arabais.

BALFOURO DEKLARACIJA. 
Šis dokumentas, slaptai duotas žy
dams britų vyriausybės vardu, susi
dedąs iš vieno ilgo perijodinio saki
nio, tiek sukelia neaiškumų, kiek 
jame yra žodžių. Pilnas deklaracijos 
tekstas toks: ”Jo Didenybės vyriau
sybė palankiai žiūri į Palestinoje 
įsteigimą žydams nacionalinio židi
nio ir panaudos visas pastangas tą 
siekimą palengvinti, bet aiškiai su
prantant, kad nieko neturės būti 
padaryta, kas pakenktų civilinėms ir 
religinėms teisėms nežydiškoms 
Palestinos bendruomenėms ar tei
sėms ir politiniam žydų statusui, jų 
turėtam kituose kraštuose.” Arabų 
Palestinoje tuo metu buvo 90% visų 
gyventojų. Įsteigti nacionalinį židinį 
vienai tautai kitame krašte galima 
tik arba išvarant ar sunaikinant 
tautą, to krašto savininkę. Pietų Af
rikos min. pirmininkas Smuts, ren
giant Palestinos mandato projektą 
siūlė tokį receptą: jokia autonominė 
vyriausybė Palestinoj neturi būti 
sudaryta, iki žydai, britams pare-
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miant jų imigraciją, neturės krašte 
daugumos.

Paryžiuje posėdžiaujant Taikos 
konferencijai, J.A.V. prez. W. Wil
son pasiūlė į arabų kraštus pasiųsti 
komisiją, kuri išklausytų palestinie
čių pageidavimų naujoj Tautų Są
jungos Mandatų sistemoj, kuri tu
rėjo pakeisti kolonializmą. Anglams 
ir prancūzams nepritariant, komisi
ją sudarė vieni amerikiečiai iš savo 
Taikos delegacijoj esančių narių 
(King & Crane Com.). Komisija, pri
ėjusi zionistų klausimą gavo įspūdį, 
kad žydai neabejotinai nori įsteigti 
savo valstybę arabų gyvenamose 
vietose ir arabams atimti žemes. 
Žydų programa esanti tokia radika
li, kad ją būtų galima įgyvendinti tik 
jėga. Taikos konferancija nekreipė 
dėmesio į King & Crane komisijos 
raportą, o Aukščiausioji Sąjungi
ninkų konferencija San Rėmo mies
te 1920 m. pavasarį padarė visą eilę 
nutarimų, visai priešingų gyventojų 
pageidavimams ir komisijos reko
mendacijoms. San Rėmo konferen
cija padalino Siriją į Lebanoną ir 
Palestiną. Prancūzams teko Sirijos 
ir Lebanono mandatas, o britams - 
Irankas ir Palestina, su sąlyga, kad 
Palestinoje bus įsteigtas nacionali
nis žydų židinys, koks jis numatytas 
Balfouro deklaracijoj.

San Rėmo konferencijos nutari
mai sukėlė didelę arabų reakciją: jie 
pasijuto išduoti, nes buvo sulaužyti 
ir raštiški susitarimai. Net Huseino 
sūnus Feisalas, kuris vadovavo ara
bų sukilimui prieš turkus kaip britų 
sąjungininkas ir šiuo metu buvo Da-

Prieš apleisdamas 
Australija 

... nesudaryk 
kliūčių sugrįžti

Jeigu planuoji išvykti į užjūrius, 
perskaityk šitai rūpestingai. Tai liečia 
visus tuos, kurie pastoviai gyvena 
Australijoje, bet nėra Australijos piliečiai.

Jūs išvengsite laiko gaišaties ir 
sunkumų, jei prieš apleidžiant Australiją 
su intencija sugrįžti į šį kraštą, jūsų pase 
bus atžymėtas oficialus leidimas sugrįžti.

Tuo reikalu kreipkitės į Imigracijos 
arba Etninių Reikalų Departamento įstaigą. 
Tas nieko nekainuoja.

Kiekviena jūsų išvyka į užjūrius 
neapribojama prileidžiant, kad jūs ketinate 
iš kiekvienos keliones sugrįžti į Australiją 
(trejų metų laiko tarpyje).

Jeigu jūs tuo apsirūpinęs, reikalingas 
patvirtinimas tik išimant naują pasą. 
Jeigu savo išvykoje jūs užtrunkate ilgiau 
negu trejus metus, jūs turite paduoti 
prašymą įvažiuoti į Australiją, lyg jūs į šį 
kraštą įvažiuotumėt pirmą kartą.

įsidėmėkite: Australijos piliečiai, 
kurie išvykdami į užsienį naudoja ne 
australiškus pasus, turi gauti patvirtinimą.

Department of Immigration 
and Ethnic Affairs.

EAV 37.202 M

Šiuo pranešame mūsų kelionių įstaigos adreso pakeitimą.
Naujas ir dabartinis mūsų firmos adresas yra:

Business Holiday Travel Pty. Ltd.
636 St. Kilda Rd., Melbourne 3004, 

(ground floor, Cadbury Schweppes House) 
Telefonas: 51 1478, tarptautinis - 613 511478; Telex AA 35984.

Balys ir Jonas Stankūnavičiai
(savininkai)

maske kaip būsimos nepriklausomos 
Arabijos valdovas, prancūzų buvo 
jėga pašalintas. Sirija ir Lebanonas 
išsikovojo nepriklausomybę tik 1945 
m., o britai atsisakė Palestinos 
mandato ir iš ten pasitraukė tik 1948 
m.

SUKILIMAI PALESTINOJE. 
Jau tuojau po I-jo karo Palestinos 
klausimas virto visų arabų rūpesčiu 
daugiau, nei kiti arabų kraštai, ir

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS

A.L.D. sutraukia į vieną vietą ne 
tik šiame krašte gyvenarfčius lietu
vius, bet ir atvykstančius užjūrių 
meninius vienetus bei pavienius as
menis. Šiais metais savo tarpe turė
sime iš Amerikos atvykstančią tau
tinių šokių grupę ’’Grandinėlę”, ku
rios dalyvius reikės pasitikti ir savo 
tarpe apgyvendinti. Čia teks vi- 

todėl jau nuo 1920 m. krašte karto
davosi sukilimai. Palestiną užplūdo 
iš visų pasaulio kraštų emigrantai - 
kolonistai ir britų mandatui suda
rant palankias sąlygas mažino vieti
nių gyventojų proporciją. Arabai 
nuo seno savo tarpe turėdami šiek 
tiek žydų gyventojų, su jais buvo 
susigyvenę, mielai priglausdavo ir 
vėliau atvykusius.

Bus daugiau

siems daugiau ar mažiau prie to pri
sidėti.

Tuo pačiu metu į Sydnejų suva
žiuos ALB Apylinkių ir seniūnijų 
darbuotojai, chorai, tautinių šokių 
grupės, sporto klubai, kitos organi
zacijos ir pavieniai bendruomenės 
nariai. Visus juos reikės aprūpinti 
pastoge ir nakvyne savo tautiečių 
namuose,-'viešbučiuose ar moteliuo.- 
se. Visus ’ juos turėtume priimti 
draugiškai ir nuoširdžiai.

Sydnejaus lietuviai, mes kreipia 
mės į jus prašydami jau dabar pa
galvoti, kiek kuri šeima galėtų at
vykstančių svečių priglausti savo 
namuose. ALD yra mūsų visų rei
kalas, todėl prašome plačiau pra
verti savo namų duris iš kitur at
vykstantiems tautiečiams.

Taip pat maloniai prašome visų 
toliau gyvenančių tautiečių, kurie 
ALD metu norėtų apsistoti lietuvių 
šeimose, viešbučiuose, moteliuose ir 
karavanų parkuose (vyksta pasita
rimai dėl palankesnių sąlygų), nieko 
nelaukiant kreiptis į Apgyvendini
mo komisijos pirm. Mykolą Zakarą, 
gyv. 18 Lundy Ave., Kingsgrove, 
N.S.W. 2208. Tel. (02) 502 3367.

Neapsunkinkime komisijos darbo 
kreipiantis dėl apgyvendinimo tik 
paskutinėmis dienomis. Ji yra apsi
ėmusi sunkų darbą ir atsakomybę. 
Neatidėliokime darbo rytojui, kuri 
galima atlikti šiandien.

PASTABA. Organizuotai vyks
tančių vienetų sąrašai bus sudaromi 
kiekvienoje Apylinkėje ir persiųsti 
apsigyvenimo komisijai.

IŠLEISTI PLAKATAI

Praėjusių metų pabaigoje buvo 
atspausdinti ALD plakatai, pagal 
tautodailės puošmenų dirbėjo Ed
vardo Lašaičio paruoštą projektą. 
Plakatai yra 600 mm x 470 mm dy
džio, žalios spalvos popieryje balti 
įrašai.

Stovyklavusieji 6-toje Tautinėje 
Stovykloje užjūrių skautai daug 
plakatų išvežė į J.A.V. ir Kanadą.

Taip pat, plakatai išsiųsti visiems 
Lietuvių namams ir klubams Aus
tralijoje.

Jei kuri vietovė būtų plakatų ne
gavusi ir jų norėtų, prašome rašyti 
J. Zinkui, 84 Victor Ave., Picnic 
Point, N.S.W. 2213.

Plakatai siunčiami nemokamai.

ALDRKInf.
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KĄ TURIME DARYTI?

Dabar, kai beveik po šimto metų 
vėl pasirodė ’’Aušra”, sąlygos tėvy
nėje yra pasikeitusios. Lietuva turi 
gausią inteligentiją, įvairias mokyk
las ir savą lietuvišką spaudą. Nerei
kia ’’Aušrai” straipsnių apie žemdir
bystę, metereologiją ar astronomi
ją... Šiuo metu yra daug aktualesnių 
problemų, todėl nenuostabu, kad 
’’Aušra” buvo taip džiugiai sutikta 
lietuvių inteligentų ir jaunimo, gy
venančio Lietuvoje ir už jos ribų.

Lietuvai gręsia nutautėjimo, išsi
gimimo ir sunaikinimo pavojus. Tas 
pavojus tuo didesnis, kuo jos priešų 
klasta subtilesnė. Nemaža tautiečių 
jo nepastebi, kiti tapo sąmoningi ar 
nesąmoningi tautos dvasinių ir ma
terialinių vertybių naikintojai. Pra
radę sąžinę, jie aklai vykdo Lietuvos 
okupantų mūsų Tėvynę žlugdančius 
planus.

Marksistinės ideologijos atstovai 
pabrėžia kad, artėjant į komunizmą, 
tautos ir jų kalbos ims nykti. Bus 
viena tauta ir viena kalba.

Lietuvoje nutautinimas 
vykdomas įvairiais būdais. Vienas jų 
- siaurinimas lietuvių kalbos teisių. 
Vis labiau į viešąjį gyvenimą įveda
ma rusų kalba. Trukdoma naudotis 
priemonėmis, ugdančiomis tautinį 
susipratimą^ pažinti nesuklastotą 
Lietuvos istoriją, varžoma krašto
tyrininkų veikla, tautinis menas ir 
visa, kas palaiko tautos dvasią. Su
sipratęs lietuvis laikomas buržuazi
niu nacionalistu liaudies priešu, o 
rusų patriotas - pažangiu tarybiniu 
piliečiu.

Todėl, norėdami nuslėpti lietuvių 
nutautinimo užmačias, nuolatos 
pabrėžia internacionalizmą, būtinu
mą, i^iųojrtį, visas. tarybines, tąųtas 
jungiančią rusų kalbą,.kuri ateityje 
turės pakeisti gimtąją kalbą.

Tikslas aiškus, tik ne visi Tarybų 
Sąjungos komunistai yra vienos 
nuomonės, kaip tą tikslą pasiekti. 
Vieni (Brežnevas ir jo šalininkai) 
linkę tik palaikyti rusinimo eigą, kiti 
(Rusijos komjaunimo ir kariuome
nės atstovai) nori, kad nutautinimas 
būtų prievarta.

Esant tokiai padėčiai, mūsų pa
reiga ginti didžiąsias tautos dvasi
nes vertybes: kalbą, tėvynės meilę, 
tautos istoriją, tikėjimą ir dorą.

Visur, kur tik įmanoma vartoti 
taisyklingą lietuvių kalbą ir steng
tis, kad jos niekur neišstumtų rusų 
kalba. Neleisti jai skverbtis į mo
kyklas, įstaigas, pasitarimus ir į 
tarnybinį susirašinėjimą. Posė
džiuose, susirinkimuose, minėji
muose, kur dalyvauja lietuvių dau
guma, reikalauti, kad būtų vartoja
ma lietuvių kalba. Gėda, jei pasita
rime, kuriame dalyvauja 50 lietuvių 
ir vienas rusas, šnekama rusiškai. 
Kiekvienas lietuvis turi griežtai ko
voti prieš rusiškus keiksmažodžius, 
nevartoti šnekamoje kalboje sveti
mų žodžių ir posakių. Tačiau 
rusams, tikrai nemokantiems vieti
nės kalbos, turėtume mandagiai at
sakyti ir paaiškinti rusiškai.

Mūsų pavergėjai, žinodami, kad 
tautos istorijos pažinimas ugdo tė
vynės meilę, visaip stengiasi klasto
ti Lietuvos istoriją, naikina vadovė
lius, draudžia kraštotyros darbą. 
Todėl kiekvienas lietuvis turėtų

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakūmo metodas.

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

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570. 

stengtis pažinti tautos istoriją, pla
tinti Lietuvos istorijos vadovėlius, 
reikalauti, kad mokyklose plačiau 
būtų dėstoma Lietuvos istorija, ne
nutylėti ir teisingai nušviesti svar
būs istoriniai įvyldai.

Žmonijos istorija patvirtina tiesą, 
kad religija,. ypač krikščioniškoji, 
yra tautos dvasinės gyvybės šalti
nis. Tautos atsisakiusios krikščio
nybės, doroviškai smunka, subarba- 
rėja ir išsigimsta. Akyvaizdūs faktai 
- hitlerizmas ir bolševizmas. Ne
nuostabu, kodėl tautinio atgimimo 
priešai įnirtingai siekia Lietuvą su- 
bedievinti.

Dar viena iš priemonių žlugdyti 
tautą - jos demoralizavimas. Kol lie
tuviai bus aukštos doros, nebus tė
vynės išdavikų. Žūsta doroviškai 
smukę tautos (romėnai dėl ištvirki
mo, indėnai dėl alkoholizmo). Nors 
šiandieną ateistai tiesioginiai negi
lia amoralaus elgesio, bet sudaro 
sąlygas jam atsirasti: plati prekyba 
alkoholiu, bedieviškas jaunimo auk
lėjimas ir nenormalios gyvenimo są
lygos.

Todėl sąmoningas lietuvis turi ko
voti: su alkoholizmu, kaip jaunimo 
griovėju, šeimų irimo priežastimi, 
venerinių ligų šaltiniu, kovoti su 
abortais, kaip tautos naikinimo 
priemone, kovoti su karjerizmu, ne
sutikti būti saugumo agentu, kelti

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ JSP0DŽUI (Toinjn)

Besisvečiuojant ir besivaišinant 
parėjo aukšto ūgio vyras. Tai p. 
Kantvilų atžala Gintaras, šiais me
tais labai gerai baigęs Bachelor of 
Science studijas.

Gal pats nenujausčiau, bet laikro
dis rodo artėjantį vidurnaktį. Laikas 
padėkoti šeimininkams už maloniai 
praleistą vakarą, vaišes ir atsisvei
kinti. P. KantvUas parveža į mano 
laikino apsistojimo vietą Hobarte.

Su šiuo vakaru baigėsi ir mano 
susitikimai su Tasmanijoje gyve
nančiais lietuviais. Esu dėkingas p. 
Kantvilams, p. Kairiams ir ypatin
gai p. Taškūnui, kuris daugiausiai 
manimi rūpinosi Hobarte. Dėl laiko 
stokos, man net buvo neįmanoma 
pasinaudoti visais p. Taškūno pasiū
lymais.

Ketvirtadienis. Pagal radio pra
nešimus turėtų būti graži diena. 
Temperatūra pakils iki 19 C. Juodas 
debesys jau dabar pusę dangaus už
dengęs, grasina bet kuriuo laiku su
jaukti šios dienos išvyką.

Važiuojame iš Hobarto per Tas
man tiltą. Pravažiuojame Cam
bridge miesčiuką, už jo prasideda il
gokas pylimas (baigtas 1866 m.) ku
riuo eina kelias tarp dviejų ežerų 
(kaip Mozės kelias per Raudonąją 
jūrą). Privažiuojame didesnį apylin
kės centrą Sorell (400 gyv., pava
dintas gubernatoriaus pavarde). 
Šiose apylinkėse auginami javai ir 
avys. Praėjusiame šimtmetyje čia 
užaugintais kviečiais buvo maitina
mas N.S.W. Žemė juoda, matosi 
daug arimų. Stovi arčiau vienas kito 
miesčiukai ir pavienės gyvenvietės. 
Tolumoje savo kupras išrietę stūkso 
kalnai ir miškai. Nuo Sorell važiuo
jame Arthur vieškeliu į rytus. 
Trumpai sustojame Dunalley prie 
paminklo, kuris buvo pastatytas 
prisiminimui čia atvykusių pirmųjų 
dviejų laivų su kaliniais. Toliau, vėl 
tarp dviejų jūros įlankų, pylimu eina 
kelias, tik čia vienoje vietoje yra 
pastatytas didokas tiltas, kad po juo 
galėtų praplaukti žvejų laivai. Pra-

Pigiausios kelionės į užjūrius
Į Vilnių ir atgal nuo $ 1457

Į Varšuvą ir atgal $1259
(Iš Varšuvos i Vilnių ir atgal traukiniu) 
Vilniuje leidžiama apsistoti tik 6 dienas

Į Čikagą ir atgal (YAP bilietas) iš Sydney $ 1223
arba 28 dienų ekskursinis bilietas $ 1394

(Į Čikagą galima keliauti per Los Angeles arba Tokio)
Į Los Angeles 28 dienų bilietas $ 1129
Į TORONTO (YAP bilietas) $ 1257

28 dienų ekskursinis $ 1427
Kelionė aplink pasauli su daug sustojimų $ 1909

Nemokamai tvarkome jūsų kelionės reikalus ir dokumentus
Visais reikalais pilną informaciją teikia

Alg Žilinskas į
(turįs 18 metų patyrimą kelionių tvarkyme)

TRAVEL SERVICE
PICCADILLY COURT, 222 PITT ST., SYDNEY (IV aukštas) 

N.S.W. 2000, AUSTRALIA — TELEPHONE: 2C-S102

SKYRIUS MELBOURNE: Argonaut Travel, Shop 38,
Southern Cross Hotel
Kitų vietovių lietuviai prašomi kreiptis laišku

viešumon jų užmačias ir grąsinimus, 
neatsižadėti savo įsitikinimų. Lietu
viai turi pralenkti svetimtaučius 
savo darbu, mokslu, kultūra, dora, 
drąsa, ištverme, skaistumu, blaivu
mu ir nuoširdžia Dievo ir Tėvynės 
meile.

Tame mūsų tautos išlikimo ir 
laisvės garantija. (Elta) 

važiavę visą Forestier pusiasalį, su
stojame prie Eaglehawk Neck. Čia 
tarp jūros įlankų eina siauras kelias 
į Tasman pusiasalį, kuriame buvo 
laikomi kaliniai. Šioje vietoje sargy
biniai ir ant ilgų vielų slankiojančio- 
mis grandinėmis pririšti šunės sau
godavo, kad kaliniai nepabėgtų. Kai 
čia visuomet yra vėsu, nedaug vil
čių, kad kaliniai bandytų perplaukti 
įlanką į laisvą sausžemį. Be to, sar
gybiniai į vandenį mesdavo mėsą, 
kad aplink laikytųsi rykliai ir tuo 
būdu kalinius atbaidytų nuo labai 
rizikingo pabėgimo.

Tačiau drąsuolių būdavo. Vienas 
kalinys ant galvos užsitaisęs savo 
rūbus išplaukė iš Tasman pusiasalio. 
Bet kol perplaukė ir išlipo į laisvą 
žemyną, pametė savo rūbus. Po 
penkių dienų sušalęs ir nevalgęs, 
beveik pusgyvis, jis pasidavė ir ži
noma už pabėgimą dar gavo gerą 
bausmės priedą.

Pravažiavę kelis dabar apgyven
tus namus patenkame į praėjusio 
šimtmečio pabaisą Port Arthur. 
Aikštėje čia jau stovi daug automa
šinų ir keli autobusai. Gavę vietoje 
vadovę, apsirūpinusia garsintuvu, 
einame pažiūrėti dar likusių griuvė
sių, per kuriuos nuo 1830 m. praėjo 
apie 12.500 kalinių.

Už plataus žolyno prieš mus stovi 
kalėjimo griuvėsiai. Tai didelis, ke
turių aukštų sumūrytų plytų pasta
tas. Jau be stogo, vietomis nugriuvę 
sienos. Langai, kaip ir visų kalėjimų, 
pridengti geležinėmis grotomis. Į 
vidų įeiti neleidžia. Toliau vadovė 
rodo kitus pastatus ir aiškina jų bu
vusią paskirtį. Išsimėtę stovi sargy
bų bokštas, sargybų būstinė. Ant 
kalno riogso buvusi ligoninė. Kitur 
stovi dar pakenčiamai išsilaikę teis
mo rūmai ir kiti administraciniai 
pastatai. Nuošaliau stovi geriausiai 
išsilaikiusi komendanto rezidencija. 
Prie kelio išlikę bažnyčios sienos. 
Joje pamainomis vykdavo visų reli
gijų pamaldos ir ji nebuvo pašven
tinta. Iš visos praėjusio šimtmečio 

tvirtovės dabar yra likę tik griuvė
siai. Prie šios istorinės vietos naiki
nimo yra daug prisidėję porą kartų 
praėję miškų gaisrai.

Viename pastate yra įrengtas 
muziejus, kuriame išdėlioti kalėjime 
vartoti įrankiai ir priemonės. Tame 
pačiame pastate yra maža kino salė, 
kurioje buvo rodomas filmas, vaiz
duojąs Anglijoje areštuojamus kali
nius ir jų siuntimą į Australiją. Po to 
ilgai galėjome vaikštinėti po muzie
jų ir kai kuriuos kalėjimo pastatus. 
Aplinka čia graži. Matosi jūra, rajo
nas apsodintas europietiškais me
džiais. Dabar jie suaugę, dideli. Vie
ta geriau tiktų kurortui, kaip kalėji
mui. 1887 m. Port Arthur kalėjimas 
buvo uždarytas ir buvę kaliniai per
vežti į Hobarto kalėjimą.

Keletą kilometrų nuo šios vietos 
buvo atskiras vaikų (8 -18 metų am
žiaus) kalėjimas. Jis buvo likviduo
tas 1848 m.

Po greitų pietų sėdame į laivą ke
lionei po Port Arthur įlanką. Pato
giai įsitaisę laive klausomės per 
garsintuvus duodamus paaiškini
mus. Praplaukiame ’’Mirusiųjų sa
lą”. Gaila, dėl smarkaus vėjo mūsų 
laivui yra pavojinga sustoti salos 
prieplaukoje ir mums išlipti. Plau
kiame aplink salą ir klausomės pa
aiškinimų. Mirusiųjų saloje buvo 
laidojami visi Port Arthur pusiasa
lyje mirusieji. Čia amžinajai ramy
bei prigulė apie 1600 kalinių ir apie 
200 laisvų piliečių ir kareivių. Kali
niai buvo laidojami masiniai į dideles 
duobes. Saloje gyveno pastovus 
duobkasys, airis, labai karšto būdo 
kalinys (nuteistas už žmogžudystę). 
Jam saloje buvo pastatytas namelis, 
pasidarė daržą. Vėliau dar įsigijo 
kelias vištas ir tai buvo gyvieji salos 
gyventojai. Sako, saloje yra daug 
paminklų. Kai kuriuose įrašai pada
ryti su klaidomis, nes čia buvusi 
varguomenė buvo mažai raštinga.

Grįžtame į Port Arthur, vėl į au
tobusą ir keliaujame atgal. Prieš iš
važiuojant iš Tasman pusiasalio, pa
sukę iš pagrindinio kelio sustojame 
prie vienos ’’Blowhole”, kur tarp 
akmenų jūros vanduo aukštai iššo
ka. Visai netoli yra vadinama Tas
man Arch, tai tarp akmenų lyg tu
nelis, per kurį vanduo ateina į mažą 
įlanką. Ir dar viena vieta, vadinama 
Devils Kitchen (velnio virtuvė), ku
rią aplankome. Tai labai gili duobė 
akmenyse (velniui reikėtų daug 
dervos ją pripilti), aptverta geležies 
stulpais ir vielos tvorele.

Bus daugiau
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Gyvenimas Melbourne
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

TARYBOS VEIKLA

Kovo 8 d. Melbourne Lietuvių 
Namuose įvyko Federalinės Pa
vergtųjų Tautų Tarybos Konferen
cija dalyvaujant atstovams iš Bris- 
banės, Melbourne, Adelaidės ir 
Perth. Suvažiavimo atstovais buvo 
visų Pavergtųjų Tautų bendruome
nių federaliniai vadovai. Mūsų 
Krašto Valdybą, prof. A. Kabailos 
pavedimu, atstovavo Melb. Apyl. 
pirmininkas Albinas Pocius.

Naujai kadencijai federaliniu pir
mininku išrinktas lenkų atstovas S. 
Rozycki. Iš lietuvių į Federalinę Ta
rybą išrinktas buvęs Krašto Valdy
bos pirm. Algis Šimkus.

TARPTAUTINIS BALIUS

Gegužės 27 d., šeštadienį 7 vai. 
Kew miesto salėje rengiamas Tarp
tautinis Balius - International Bali, 
kurio pelnas eis Pavergtųjų Tautų 
Tarybos veiklai sustiprinti.

Baliaus patronu sutiko būti Vik
torijos Gubernatorius Sir Henry 
Winneke. Jau gautas laiškas iš Gu
bernatoriaus, kad jis su Lady 
Winneke pats asmeniškai dalyvaus 
baliuje. Dalyvaus taip pat Viktorijos 
valdžios ministerial ir parlamenta
rai.

Balių organizuoja prie Pavergtųjų 
Tautų Tarybos sudarytas Moterų 
Komitetas.
Vardu pakeitimai

kadangi veikiant Pavergtųjų 
Tautų Tarybos Captive Nations 
Council vardu būdavo sunkumų 
gauti valdžios paramą mūsų koncer
tams arba parodoms, buvo patarta 
susirasti tam reikalui nepolitinį var
dą dėl registracijos valdžios įstaigo
se. o savo tarpe veikti senu vardu.

Registracijos vardas: Australian 
National Ethnic Council, sutrum
pintai A.N.E.C. Moterų Komitetas 
taip pat registruotas kaip Austra
lian National Ethnic Council Ladies 
Auxiliary.

Numatomas Tarptautinis Balius 
Kew miesto salėje taip pat oficialiai

PALANGA ATIDARĖ NAUJAS RAŠTINES
MELBOURNE

Lower Ground Floor 
Goode House 
59 Queen Street, 
Melbourne, VIC. 3000 
Telf.: 62-7758/9 

Paveskite savo kelionės rūpesčius mums! Ar vyktumėte tarnybiniais 
reikalais, ar atostogauti, ar aplankyti giminių - mes atliksime viską: už
sienio pasus, vizas, viešbučius, ekskursijas, kelionių čekius, kelionės ap
sidraudimą ir kt.

Parduodame bilietus lėktuvais, laivais, traukiniais ir turistiniais auto
busais bet kur pasaulyje įskaitant Australiją.

ŠIŲ METŲ SPECIALIOS EKSKURSIJOS:
Tvarkome oficialią sportininkų ekskursiją į Kanadą ir Ameriką. No

rintieji prisijungti kreipkitės į ALFAS Valdybą arba tiesiog į mus.
Turime dvi grupes į Lietuvą po 10 naktų Vilniuje. Išvykstama birželio 

15 d. ir rugpiūčio 10 d.

Palaida 
Toros
CENTRINĖ RAŠTINĖ 
Cnr. Liverpool & Sussex St., 
Sydney, NSW 2000 
Telf.: 26-3526 26-2008

Kreipiantis lietuviškai: Sydnejuje prašykite Algio Bučinsko (02) 26-5066 
Melbourne prašykite Danutės Andriejūnaitės (03) 62-7758

Mūstf Pastogė Nr.' 16? 1978.4.24, psL ©•

yra rengiams A.N.E.C., Ladies 
Auxiliary vardu.

Reikia pastebėti, kad komunistai 
taip pat pasiskelbę įvairiais nekal
tais šalpos vardais gauna tūkstan
čiais dolerių paramos iš Australijos 
valdžios įstaigų, todėl ir mes turime 
teisę gauti paramos iš dabar etni
nėms grupėms skiriamų pajamų ir 
reikia prisitaikyti prie valdžios rei
kalaujamų formų, niekada nekei
čiant tikslo visada kovoti už Pa
vergtųjų Tautų laisvę ir žmogaus 
teises.

KALBĖJO DISIDENTAS
LEONID PLYUSHCH

Balandžio 12 d. Melbourne Lietu
vių Namuose kalbėjo žymus ir daug 
iškentėjęs ukrainiečių disidentas 
mokslininkas Leonid Plyushch.

Jo atvykimą į Australiją plačiai 
pagarsino Melbourne dienraštis The 
Age, balandžio 8 dienos laidoje po 
vedamojo, 19 puslp. įsidėjęs platoką 
straipsnį gražiai pristatydamas sve
čią austrių visuomenei.

Susitikimo metu su Pavergtųjų 
Tautų Tarybos ir Etninės spaudos 
atstovais, svečias pareiškė, kad jis 
nesąs komunistas ir kovojąs už Ru
sijos Imperijos išsklaidymą ir sutei
kimą laisvės rusų užimtiems kraš
tams. Daugeliui klausytojų toks 
svečio aiškinimas buvo sunkiai su
prantamas ir kilo karštų diskusijų.

Ukrainiečių pristatyti du vertėjai 
buvo blogi, politiniai nepasiruošę, ar 
bent mūsų dvasiai svetimi. Tiktai 
Tarybos pirmininkui pakeitus ver
tėją jaunu ukrainiečių studentu, šis 
susitikimas pasibaigė visiem nau
dinga kryptimi.

Pamoka ateičiai. Su visais disi
dentais reikia būti visada atsar
giems. Tarp jų yra ir labai gerų 
žmonių, bet yra ir rusofilų, kurie 
nori atstatyti ’’Močiutę Rusiją” ir 
vėl pavergti mažasias tautas. Kiti 
nors ir nori atstatyti laisvę visoms 
tautoms, bet yra išauklėti dabarti
nės sistemos dvasioje ir į Vakarų 
Demokratiją žiūri su nepasitikėji
mu.

Alb. P.

4th Floor
Paringa Building 
13 Hindley Street, 
Adelaide, S.A. 5000
Telf.: (Bus praneštas vėliau)

PADĖKA

šeštoji Tautinė Stovykla, kuri buvo planuojama beveik 4 metus, jau 
užsibaigė ir liko tik prisiminimai ir ateities veiklos siekiai, kuriais dabar 
gyvensime.

šeštosios Tautinės Stovyklos Rengimo Komiteto vardu norėčiau nuo
širdžiai padėkoti: visiems,kurie prisidėjo prieš Tautinę Stovyklą įvairiais 
darbais ir konkrečiais patarimais; visiems mecenatams ir aukotojams, be 
kurių materialinės pagalbos nebūtume įstengę suruošti tokio masto sto
vyklą; visiems globėjams, kurie šeimyniškoje nuotaikoje priėmė į savo 
namus užjūrio skautus; visiems Tautinės Stovyklos vadovams, pareigū
nams ir kitiems, prisidėjusiems prie stovyklos įrengimo ir programos 
įgyvendinimo.

Ir ypatingas skautiškas ačiū užjūrio skautams, kurie atvyko į Austra
liją iš tolimų kraštų, nepaisant nei išlaidų, nei laiko, tuo būdu įprasmi
nant šeštosios Tautinės Stovyklos ruošą Australijoje.

Henrikas Antanaitis,
VI Tautinės Stovyklos Rengimo

Komiteto Pirmininkas

Kęstutis ir Lily Obeliūnai

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Sveikas, Redaktoriau, 

atrodo, jau geras laiko tarpas, 
kai išsidanginau iš Sydnejaus gast
rolėms. Gastroles su australų opera 
pradėjome Canberroje. Su lietuviais 
trūkstant laiko mažai ką suartėjau. 
Pavyko tik telefonu pasikalbėti su 
Canberros lietuviškojo pusvalandžio 
radijo vedėju Jura Kovalskiu, kuris 
nuoširdžiai rūpinasi valandėlės pra- 
vedimu. Man teko išgirsti du jų ra
dijo pusvalandžius. Vienas jų - pasi
kalbėjimas poeto B. Brazdžionio su 
Rasa Mauragiene. Šis pokalbis per 
radiją ar tik nebus vienintelis užra
šytas interview su mūsų iškiliuoju 
poetu. Kiek žinau, nei Melbourne, 
nei Sydnejaus pusvalandžių vedėjai 
šio reikšmingo įvykio neužfiksavo.

Dvi savaites pabuvęs su opera 
Canberroje išskridau į Melbourną. 
Pasižiūrėjęs į Melbourne lietuvių 
parengimų kalendorių nustebau, 
kad tiek daug renginių numatyta 
mano buvimo metu Melbourne, tiek 
daug, kad šį kartą man nepavyko į 
parengimų eilę įsprausti ir savo tra
dicinio metinio parengimo. Tik pasi
žadėjau padainuoti katalikių moterų 
parengime.

Eidamas Melb. Liet. Namų kori
doriumi pastebėjau plakatą, 
kuriame skelbiama, kad Sydnejaus 
teatras ’’Atžala” gegužės 7 d. vai
dins K. Dauguvietytės režisuotą 3 
veiksmų komediją ’’Pirmas skam
butis”. ’’Pirmo skambučio” spektak
lis gegužės 6 d. įvyks ir Adelaidėje, 
kur man ęęikės irgi prisistatyti.

Sūruošti teatro gastroles, žinau iš 
praktikos, nėra lengva, ypatingai, 
kad tarp lietuvių kolonijų tokie di
deli nuotoliai. Reikia daug kantry
bės susirašinėjant ir iš viso rūpi
nantis, kaip sudaryti pajamų kelio
nės išlaidoms.

Ateityje reikėtų daugiau pagal
voti ir surasti kokią nors geresnę 
išeitį galvojant apie teatro išvykas. 
O jeigu norime, kad lietuviškas te-- 
atras egzistuotų, jį reikėtų daugiau 
paremti tiek dvasiniai, tiek ir mate-

Ir sumainė 
žiedelius.,.

Kovo mėn. Geelonge susituokė 
Lily Schrederytė ir Kęstutis Obe
liūnas - du mieli ir pasižymėję lietu
viai, Geelongo Vyties sportininkai. 
Abu nuo pat jaunų dienų ir dabar 
žaidžia krepšinį už Vyties klubą. 
Dalyvaujant sporto šventėse ir rep
rezentuojant Geelongo Vyties Klubą 
įvairiose lietuvių ir australų rinkti
nėse, jie labai gerai pažįstami visam 
Australijos lietuvių sportuojančiam 
jaunimui.

Lily ir Kęstas ne tik mėgsta patys 
sportuoti, bet jie padeda ir kitiems, 
ypač jaunesniems juos treniruoda
mi, įeidami į klubo valdybas, būdami 
aktyvūs Geelongo Liet. Bendruo
menės nariai. Jaunųjų laime džiau
giasi ne tik jų tėvai, bet ir visi jų 
draugai bei pažįstami. Jungtuvės 
įvyko šv. Jono bažnyčioje, o vestu
vinės vaišės Geelongo Lietuvių Na
muose. Svečių matėsi iš Melborno, 
Sydnejaus bei Adelaidės. Jaunuo
sius sveikino p. S. Bungardienė 
Geelongo Liet. S-gos vardu ta proga 
įteikdama dovaną, sporto klubo Vy
ties pirm. p. A. Adomėnas, Geelon
go Liet. B-nės Valdyba ir Kęstučio 
krikšto tėvas p. Vingrys.

Jaunasis gražiai padėkojo abiejų 
pusių tėveliams ir visiems svečiams, 
o pabrolys P. Andriejūnas perskaitė 
sveikinimus, tarė ačiū pamergėm ir 
palinkėjo sėkmės jaunavedžiams. 
Sekė vaišės ir pasilinksminimas 
grojant geram orkestrui.

K.S.

rialiniai. Tikiuosi, kad melburniškiai 
parodys meilės lietu ziškam teatrui 
ir gausiai atsilankys į spektaklį.

Melbourne šiuo metu didžiausia 
rugiapiūtė vyksta Dainos Sambūry
je, kuris, kaip jau žinome, pakėlęs 
sparnus išvykai į Kanadą. Man buvo 
nepaprastai malonu aną sekmadienį 
susitikti su sambūriečiais ir jų ener
ginga vadove dirigente Danute Le
vickiene repeticijos metu. Pasirodo, 
sambūriečiai šalia dainavimo To
ronte Dainų Šventėje ruošia ir savo 
paskirus koncertus Los Angeles, 
Čikagos ir Cleveland© lietuviams. 
Jau sudaryta įdomi ir įvairi progra
ma, kurią sambūriečiai repetuoja du 
kartus per savaitę. Sambūrio vado
vė supažindino su programa, kurioje 
įtrauktos ir dvi mūsų senovinės dai
nos - sutartinės, kurias dainuos še
šios nuometuotos choristės. Vadovė 
p. Levickienė turi įdomių sumany
mų ir koncertus nori pravesti kiek 
galint naujoviškiau.

Iš viso susidariau įspūdį, kad mel
burniškiai gyvai plėtoja įdomų lie
tuvišką gyvenimą jį paįvairindami 
kiek įmanoma meniškomis kultūri
nėmis apraiškomis. Melbourne dar 
užtruksiu šešias savaites ir po to su
sitiksime Sydnejuje.

Su linkėjimais
Paulius Rūtenis
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ALFAS DĖKOJA

Išvykos į Kanadą prisįminimui 
buvo padaryta specialūs ženkliukai, 
kurių didžioji dalis bus išdalinta Ka
nadoj ir Amerikoj Australijos lietu
vių sportininkų prisiminimui. Šių 
ženkliukų padarymo išlaidų pusę - 
virš 600 dol. apmokėjo Juta ir Vik
toras Šliteriai iš Sydnejaus. Jau
nystėje Viktoras pats buvo aktyvus 
Rugby League žaidėjas, bet dabar jo 
sūnus atstovauja Kovo jaunius ir 
mokyklos sportininkus.

Buvęs geras tinklinio žaidėjas tiek 
savo gimtajame Vilniaus krašte, 
tiek ir Vokietijoje bei Australijoje 
Teofilius Umbražiūnas, suprasda
mas sportininkų vargus, paaukojo 
10 dol. palinkėdamas geriausios 
sėkmės Kanadoje.

Mieliems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.
NEATSILIEKA IR ADELAIDĖ

Papildant ankstesnes aukas, 
Adelaidės klubas surinko pagal au
kų lapą 223 dol. Didesnieji aukoto
jai: S. Čibiras 50 dol., P. Andrijaitis, 
V. Marcinkevičius po 20 dol., Pirmas 
Transportas 19 dol, Z. Stankus, A. 
Morkūnas, J. Donela, J. Jaunutis, J. 
Slurkevičius ? ir M. Kapočiūnienė po 
10 dol., P. Stašaitis, S. Reivytis, A. 
Grigonis, D. Dunda ir dar trys, ku-

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI gegužės mėn. M.A. nariams sky
rė sekančias intencijas: 
bendrąją - kad tie, kurie naudo
jasi įvairiomis socialinio susižinoji
mo priemonėmis skaitymu, klausi- 
muisi, ar žiūrėjimu stengtųsi gauti 
iš jų tikros naudos;
misijų- kad krikščionys, dirbą so
cialinio susižinojimo priemonių sri
tyje produktyviai jas panaudotų mi
sijų reikalams.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa Aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
kas iš mūsų neskaito spaudos, 

nesiklauso radio, nežiūri* televizijos, 
neseka reklamų? Taigi, vienokiu ar 
kitokiu būdu esame dalininkai, kad 
ir pasyvūs, viešją opiniją formuo
jančių priemonių. Todėl mums turi 
rūpėti, kad jos būtų tinkamoj aukš
tumoj visais atžvilgiais. Jei taip, tai 
yra mūsų pačių interesas tinkamai 
pasinaudoti tų priemonių produktu, 
t.y. visu tuo, ką mes matome, girdi
me, skaitome. Tam tikslui, tas ’’pro
duktas” turi būti geras ir sveikas, 
kaip ir kiekviena prekė, kuria mes 
naudojamės.

Iš čia kyla dvejopas uždavinys. 
Pirmasis - ir tiesioginis - pasirinki
mas medžiagos, t.y., ką šeima ar pa
vienis asmuo pasirenka skaityti, 
žiūrėti ar klausytis. Šeimoje tėvams 
rūpi vaikų moralinis lygis ir jiems ne 
vistiek, kaip vaikų asmenybė for
muojama spaudos ar televizijos. Yra 
visai aišku, kad kai kurios progra
mos ar tamsos apaštalų filosofija 
vaikus sužaloja jau pačioje jaunys
tėje.

Čia tėvai privalo ateiti vaikams j 
pagalbą savo nuomone, paaiškini
mais, patarimais ar kritika, bet ne 

rių pavardžių negalima buvo 
išskaityti po 5 dol. Kiti mažiau. 
Nuoširdus ačiū ir adelaidiškiams.
GEELONGAS REMIA

Iš Geelongo ALFAS valdyba gavo 
Kanados važiavimo fondui 915 dole
rių. Iš šių pinigų 535 dol. buvo gauta 
iš klubo surengto parengimo ir fon
dą asmeniškai parėmė: buvęs sporto 
klubo pirmininkas inž. A. Adomė
nas, kurio dukra ir žentas yra iški
lieji Sydnejaus sportininkai, Alcoa 
Aluminium Co. ir Geelongo Lietuvių 
S-ga taip pat paaukojo po 100 dol., 
K. Starinskas davė 30 dol. ir Shell 
Refining Pty. Ltd. ir Pilkingtons 
ACI paaukojo po 25 dol. Nuoširdus 
ačiū geelongiškiams.

Jie atstovauja mus

Iš kairės: E. Karpavičius, A. Tamošiūnaitė, S. Motiejūnaitė-Gustafson, 
R. Milvydaitė-Statkuvienė, P. Gustafson.

KARPAVIČIUS EDUARDAS iš 
Sydnejaus. Sportinį gyvenimą pra
dėjo jau nuo pat mokyklos dienų, 
kur mokyklą reprezentavo Rugby 
League, krikete, krepšinyje, plauki
me ir atletikoje. 1969 m. pradėjo 
žaisti su Kovo jauniais krepšinį ir 
vėliau žaidė už Nerį. 1971 m. buvo 
išrinktas į Australijos lietuvių jau
nių rinktinę. Studijuodamas univer
sitete farmaciją, kurią jis sėkmingai 
vėliau baigė, jis buvo Sydnejaus 

įsakymais, kurie gali turėti 
priešingų rezultatų - uždraustas 
vaisius visuomet skanesnis. Tuo ke
liu parinkta ir vaikams priimtina 
programa ar literatūra juos auklės 
ir brandins rimtam ir moraliniam 
gyvenimui su visais gero žmogaus 
privalumais.

.Antrasis uždavinys - atitinkamai 
paveikti tuos, kurie vadovauja so
cialinio susižinojimo priemonėms 
taip, kad jie parinkdami programas, 
turinį ar filmas vadovautųsi krikš
čioniškos moralės dėsniais, o ne 
propaguotų moralinio supuvimo, 
moderniųjų laikų pažangos vardu 
arba atsipalaidavimu nuo ’’religinių 
prietarų”.

Tam tikslui neužtenka pavienių 
asmenų ar keletos šeimų iniciaty
vos. Čia jau reikalingas organizuo
tas, masinis ir nuolatinis vadovau
jančių įstaigų bombardavimas žo
džiu, raštu, demonstracijomis ir 
pan. Tokiai masinei akcijai vyks
tant, soc. susižinojimo priemonių 
vadovybė ras reikalinga prisitaikyti 
prie protingų ir teisingų visuomenės 
reikalavimų.

Tuo būdu pasiektas kompromisas 
daug pasitarnautų pavieniam asme
niui ir šeimai, o per ją plačiai visuo
menei ir pačiai valstybei pakeliant 
jos piliečių moralinį lygį ir sulaikant 
kriminalini ir seksualinį iškrypimą 
bei skatinant tikrą kultūrinį progre
są.

Tad, gegužės mėnesį mūsų mal
dos tebūna aukojamos socialinio su
sižinojimo priemonių ir jų turinio 
tobulėjimui.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

SVARBU:
PAKEISTAS IŠVYKIMAS

Los Angeles lietuvių prašymu, su 
gana dideliais vargais, net per patį 
New Yorką, buvo pakeista išskridi
mo iš Sydnejaus data. Dabar iš- 
skrendama ketvirtadienį, 22.6.1978 
2.45 p.p. Flight PA 812 ir Los Ange
les būsim tą patį vakarą 5.25 p.p. 
Kaip pranešė Los Angeles sporto 
klubo pirmininkas inž. Alg. Šėkas, 
daugumas lietuvių iš Los Angeles į 
Toronto išvyksta jau sekmadienio 
vakare, todėl ir australiečiai išskris 
iš ten viena diena anksčiau 26.6.78. 
Atskridimo vakaras bus laisvas po
ilsiui, gi penktadienį daroma iš ryto 
visai dienai ekskursija į Disneyland. 
Papiginta kaina įėjimo bilietas yra 7 
dol., kurių dalį reiks patiems apsi
mokėti. šeštadienį visa diena skirta 
sportui ir vakare oficialus priėmi
mas. Sekmadienį pamaldos, pietūs ir 

universiteto krepšinio rinktinės na
rys dvejus metus. Vėliau, baigęs 
universitetą: už Kovą pradėjo žaisti 
tinklinį ir, dirbdamas Grafton mies
te, buvo išrinktas į šio miesto krep
šinio rinktinę, dažnai vietinėje 
spaudoje pažymint jį kaip Grafton 
’’Krepšinio žvaigždė”. Šiuo metu 
gyvena vėl Sydnejuje ir, be tinkli
nio, išrinktas į Kovo valdybą.

TAMOŠIŪNAITĖ ANGELĖ iš 
Melbourne, neseniai persikėlusi gy
venti į Adelaidę, yra mūsų krepšinio 
rinktinės centro puolėja. Iš profesi
jos mokytoja,su krepšiniu susipažino 
jau 11-kos metų būdama ir pradėjo 
žaisti su Varpu. Jau 15-kos metų 
būdama išrinkta į Austrlijos lietuvių 
mergaičių rinktinę ir 1975 m. pak
viesta į Viktorijos rinktinę šio am
žiaus grupėje. Nuo to laiko kasmet 
išrenkama į Australijos lietuvaičių 
rinktinę ir su ja laimi Pabaltiečių 
pirmenybes. Šiuo metu žaidžia Pa
baltiečių krepšinio klube Adelaidė
je, pačioje aukščiausioje ’’District” 
klasėje.

POILSIS PO ŽAIDYNIŲ

Balandžio 1 dieną Detroite buvo 
susirinkę visos Amerikos ir Kana
dos sporto distriktų ir paskirų klubų 
sporto vadovai ir, kartu su 
ŠALFASS valdyba, kuriai atstova
vo pats pirmininkas Pranas Bernec- 
kas iš Kanados, padarė galutinius 
sprendimus, liečiančius busimąsias 
Pasaulio Sporto Žaidynes Toronto. 
Šiuose posėdžiuose buvo galutinai 
nuspręsta ir kur Australijos lietu
viai sportininkai važiuos po Toronto 
žaidynių. Nors dar šie nusprendimai 
mūsų ir nepasiekė, tačiau, kiek gir
disi, po visų įtemptų žaidynių nori
ma Australijos sportininkus nuvežti 
kuriam laikui į vasaros jaunimo 
Aušros stovyklą, kur be poilsio būtų 
ir draugiški sportiniai susitikimai su 
ten stovyklaujančiu sportiniu jauni
mu, kas būtų tikrai idealu, atsigau- 
nant po visų įtempimų.

ALFAS Valdyba 

kt. Atrodo, mūsų buvęs melburnie- 
tis krepšininkas yra viską labai gra
žiai Los Angeles sutvarkęs.

GASTROLĖS PO AMERIKĄ

Pasiruošimai ir darbas Amerikoje 
tikrai užvirė. Jeigu negalima buvo 
nieko konkretaus sutarti su vy
riausia valdžia Kanadoj, tai, suėjus į 
asmeninį ryšį su paskirais miestais 
ir sporto klubais, buvo viskas 
sutvarkyta. Visos šios didžiosios ke
lionės po Ameriką organizatorius, 
pasidarė mums gerai pažįstamas, 
buvęs Amerikos lietuvių krepšinin
kų Australijoje treneris, Vytautas 
Grybauskas. Atrodo, australiečiai 
pakviesti į Bostoną, New Yorką, 
Washingtoną, Baltimorę, Clevelan- 
dą, Detroitą, Čikagą ir iš čia atgal į 
Los Angeles. Visi miestai australie- 
čius nori turėti savaitgaliais, tačiau 
savaitgaliai yra tik trys, todėl kiti 
turės pasitenkinti ir viduryje savai
tės. Visur be sportinių rungtynių 
bus daroma įvairūs parengimai, ba
liukai, kad kuo daugiau būtų surink
ta pinigų, kurie eis sportininkų ke
lionei po Ameriką padengti. Teirau
jamasi, ar Melbourne choras kartu 
važiuoja su sportininkais, nes norėta 
ir juos kaip menininkus kartu 
įtraukti, kad per parengimus pasi
rodytų. Gaila, bet jie vyksta visai 
atskirai.

GUSTAFSON - MOTIEJŪNAI
TĖ SNAIGĖ iš Sydnejaus. Su Kovu 
krepšinį pradėjo žaisti nuo 1962 me
tų iki 1977. Krepšinyje Snaigė buvo 
iškilusi į pačias viršūnes, reprezen
tuodama NSW rinktinę. Žaidė prieš 
Korėjos valstybinę komandą ir buvo 
kapitonė žaidžiant prieš Formozos 
rinktinę. Be krepšinio ir eilę metų 
reprenzentavimo Sydnejaus Kovo ir 
Australijos lietuvių krepšinio rink
tinių, į kurias buvo išrinkta 11 kar
tų, ji buvo Kovo jaunių ir moterų 
trenerė, joms laimint čempionių 
vardus. 1977 m. pradėjo intensyviai 
žaisti tinklinį ir su šia rinktine re
prezentuos Australiją Kanadoje ir 
Amerikoje. Be krepšinio ir tinklinio 
mėgsta sųuash’ą, skaityti ir... žaisti 
kortomis. Eilę metų anksčiau ir šiais 
metais yra Kovo valdybos narė.

STATKUVIENĖ - MILVYDAI
TĖ RASA iš Melbourno. Krepšinį 
pradėjo žaisti nuo vaikystės ir po 
kiek laiko išrenkama į Australijos 
lietuvių jaunių ir vėliau moterų 
rinktines. Be lietuvių rinktinių, ji 
pakviečiama žaisti ir į Viktorijos 
merginų rinktinę, su kuria atsiekė 
gražių laimėjimų. Be aktyvaus 
sportinio gyvenimo, Rasa yra iški
lioji ir nepavargstanti skautė, kur 
taip pat visuomet įtraukia sportinį 
pasiruošimą. Išvykoje į Kanadą ji 
yra viena iš pagrindinių komandos 
žaidėjų.

GUSTAFSON PHILLIP, Snaigės 
vyras, daugiausiai žinomas sporti
ninkų tarpe kaip ’’Gus”. Iš profesijos 
mechaninis inžinierius, krepšinį 
pradėjęs žaisti nuo 14 metų, vėliau 
ilgą laiką atstovaudamas Sydnejaus 
čempionų Paratels komandą. Nuo 
1969 m. pradėjo žaisti su Kovu, taip 
pat atstovaudamas Sydnejų prieš 
atsilankiusias užsienio komandas, 
įskaitant ir Amerikos Lietuvių rink
tinę. Be Sydnejaus yra žaidęs kone 
visose Australijos valstijose ’’South 
Eastern Conference” žaidynėse. Į 
lietuvių rinktines buvo išrinktas 
5-kis kartus ir du kartu žaidė Pabal
tiečių varžybose. Be aktyvaus krep
šinio ilgus metus buvo Kovo jaunių 
treneris, jiems laimėjus Sydnejaus 
pirmenybes, vėliau vyrų, taip pat 
eilę metų būdamas ir Kovo komiteto 
narys. Dabartinėje rinktinėje yra 
komandos vicekapitonas. Be krepši
nio mėgsta sąuash’ą ir soccer’į. Abu 
su Snaige augina keturių su puse 
metų būsimą krepšininką sūnų Pet
riuką, kuris taip pat su rinktinėmis 
skrenda į Toronto.

Mūąų Pastogė, Nr. |6, 1978,4.24, psh 7.

7



SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS 
gegužės 7 d., sekmadienį švenčia savo

Penktąjį gimtadienį
Visi Klubo nariai maloniai kviečiami gimtadienio puotoje dalyvauti. 

Įėjimas tik su bilietais. Kaina 7 dol. asmeniui. Į bilieto kainą įskaitant 
gerą vakarienę ir visų rūšių gėrimus.

Bilietai įsigytini iki balandžio 30 dienos imtinai.

Informacija

-------------------------------- ----------------------- ■ j . j 

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

. i
ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 

GOLDEN TRIO KAPELAI I
I i

Balandžio 29 d., šešt.: 
THE ALISONS |

Įdomūf. komedijantai dviračiais

LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. Glo
bos Draugijos organizuojama Lite
ratūrinė popietė įvyksta jau atei
nantį sekmadienį, balandžio 30 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 2 vai. 
punktualiai.

Popietės programą ruošia p. K. 
Dauguvietytė pasitaikinus Atžalos 
teatro menininkus.

Visi maloniai kviečiami popietėje 
skaitlingai dalyvauti. Ir anksčiau 
Moterų Draugijos rengtos popietės 
buvo vienos iš patraukliausių meti
nių Sydnejuje parengimų. Po prog
ramos išpildytojams ir dalyviams 
bendra kavutė.

JAUNIMO PASIRODYMAS 
MOTINOMS IR VAIKAMS

Tautinių šokių grupė ’’Sūkurys” 
Sydnejuje gegužės 6 d. ruošia šokių, 
dainų ir muzikos koncertą, kuris 
įvyks kaip tik Motinos Dienos išva
karėse. Tai lyg padėka visoms ma
mytėms už jų rūpestį, darbą, meilę. 
Būtų malonu, kad visos motinos at
silankytų koncerte. Ir ne tik moti
nos, bet; ir vaikai. Koncerto pradžia 
ankstyva, tad ir patiems jauniau
siems nebus pervėlu.

Norėtųsi į šį parengimą atkreipti 
senelių dėmesį, kad jie paragintų 
savo vaikus ir anūkėlius jame daly
vauti. Juk jie daugiausia skaito lie
tuvišką spaudą ir pastebės skelbi
mus bei pranešimus.

Koncerte pasirodys patys vaikai - 
ne tik mūsų kaip šeimų vaikai, bet 
lietuvių bendruomenės atžala. Da
lyvaukime visi! Inf.

NAUJIENŲ NAUJIENA!

Sydnejaus Lietuvių Klube nuo 
gegužės 2 dienos įvedama PIGIOJI 
VALANDA: 50% nuolaida perkant 
gėrimus stikliukais.

Tokia pigioji valanda nuo gegužės 
2 d. įvedama kiekvieną antradienį ir 
tik vieną valandą.

PRANEŠIMAS

MLSK Varpas primena visiems 
nariams, bičiuliams ir rėmėjams re
zervuoti trečią gegužės šeštadienį 
pasimatymui sporto baliuje, Lietu
vių Namuose. Šių metų pastiprinta 
valdyba ruošia staigmeną, mūsų se
sėms lietuvaitėms - bus proga užka
riauti sporto balių. Gražuoles įver
tins ne tik vien sugužėję broliai, bet 
net ir komisija patyrusių, bešališkų 
ir nepaperkamų piliečių, kurie įver
tins ne tik natūralias sesių išmieras, 
bet ir grožį, išvaizdą ir apsirengimą. 
Taigi lauksim, sesės ir broliai.

Sekretorius

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad gegužės 6 d., 12 
vai. Melbourne Lietuvių Namuose, 
pakartotinai šaukiamas Džiugo 
Tunto skautų tėvų metinis susirin
kimas. Tuo pačiu metu vyks tunto 
draugovių sueigos.

Jame dalyvauti yra tėvų pareiga.

Džiugo Tunto Skautų Tėvų 
Komitetas

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Danutė Švedaitė 
'(mergautinė pavardė), gyvenusi 
Kaune Žemuogių gatvėje, lankė 
Saulės gimnaziją su tėvais ir jau
nesne sesute, gyveno anglų zonoje 
tremtinių stovykloje. Apie 1948-49 
m. emigravo į Australiją. Ieško Vi
tas Gruzdis (buvęs kaimynas ir jau
nystės draugas), 570 Jamaica Ave., 
Brooklyn, New York 11208, U.S.A.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ SŪKURYS ruo šia Motinos Dienos 
išvakarėse

Šokių Koncertą
gegužės 6 d. Bankstown Civic Centre salėje. Pradžia 7 vai.

Kviečiame visus dalyvauti ir kartu pasidžiaugti jaunųjų išpildomais 
šokiais, muzika ir dainomis.

Įėjimas: suaugusiems $ 3, vaikams $ 1.
Bilietai platinami prie bažnyčios ir prieš koncertą salėje nuo 6 vai. 

Vietos nenumeruotos. Patartina nevėluoti.

VISAIP
Melburniškis prof. J. Marvan ko

vo pabaigoje pasiuntė Michigan 
(USA) universiteto leidyklai pasku
tinę ’’Modern Lithuanian Declen
sion” knygos korektūrą. Tikimasi, 
kad veikalas bus atspaustas balan
džio pabaigoje.

Prof. V. Marvan nori daugiau at
sidėti lietuvių kalbos studijoms. 
Australijoje jis jaučiasi perdaug ap
krautas administraciniu darbu, dėl 
to padavęs prašymą patekti į Illinois 
universitetą Amerikoje.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE GEGUŽĖS 6 D. 
regiamas nuotaikingas

Pabaltiečių jaunimo vakaras
Pradžia 6 vai. vak.

Maloniai kviečiami visi, ypač jaunimas tą vakarą gausiai dalyvauti.

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.

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

• •
j KLUBAS ATVIRAS:
■1 pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
! penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
a 12.30 -11 vai.■a
a
{ * Antradieniais stalo tenisas
• * Trečiadieniais šachmatai
a * Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Vytautas Karazija galutinai už
baigė pereitų metų Australijos Lie
tuvių Dienų Melbourne filmą. Aus
tralijos Liet. Fondas šio filmo ga
mybą stipriai parėmė. Numatoma 
filmą greitu laiku viešai demons
truoti.

♦♦♦

Vytautas Straukas mokyklinių 
atostogų metu aplankė JAV, Kana
dą, Vak. Europą ir Lietuvą. Savo iš
vyka, atrodo, buvo pilnai patenkin
tas.

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio” 
kapelai:
šeštadieniais 8 -12 vai, vak.
sekmadieniais 6 -10 vai. vak. }

i 
i

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

Motinos Dienos minėjimą Sydne
juje ruošia Liet. Savaitgalio mokyk
la gegužės 14 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų Lidcombe parapijos salėje. 
Programą atliks savaitgalio mokyk
las mokihiai ir ateitininkai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju mane lankiu
siems ligoninėje p.p. Statkams, M. 
Klimaitienei, Davis (Kiškiui), Kli
mui, Burneikienei; Balsiui iš Canbe- 
ros, Skjroliui, Jonikienei, Stankevi
čiams, Kaspučiams, Gečienei, Ši- 
maičiams, Rašymienei ir Vyšniaus
kienei. Visiems visiems nuoširdus 
ačiū.

O. Liutikienė

MUSU PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”0UR HAVEN”

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija;
I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

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

Mūsų Pastogė Nr. 16, 1978.4.24, psl. 8

Žinomas kriminalinių ir nuotykių 
filmų artistas Charles Bronson pasi
rodo esąs lietuvis, Pensilvanijos 
angliakasio Bučinsko devintasis sū
nus. Artisto tėvas turėjo 15 vaikų, o 
Charles Bronsono tikrasis vardas 
buvo Kazimieras. Dabar artistas yra 
milijonierius.

IR TAIP GALIMA PRATURTĖTI

Kanadoje gyveną tautiečiai Sta
sys ir Sofija Rakščiai loterijoje lai
mėjo milijoną dolerių. Pinigus pada
lijo šešiems šeimos nariams.

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos Tel. 649 9062
Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro Nr. kaina 50 centų

$20.00
$24.00
$35.00
$50.00

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
neatsakoma.
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