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PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS SEIMAS 
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PASAULIO LIETUVIU SPORTINĖS ŽAIDYNĖS

PASAULIO LIETUVIU DIENOS
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1011 Oolite* 3Irtot, Toronto, Ont., CuUi MGB 1A8

Parengimų tvarka

Kaip jau skelbta, PLD sudaro 
trys renginiai: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimas, V-ji Kana
dos ir JAV Lietuvių Dainų Šventė ir 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės.

PLD oficialiai prasidės birželio 
26 d., pirmadienį, ir baigsis liepos 4 
d., antradienį.

Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nėm toks didelis susidomėjimas, kad 
nepasisekė visą programą sutalpinti 
į penkias dienas. Todėl Žaidynės, o 
tuo pačiu ir Pasaulio Lietuvių Die
nos, pradedamos pirmadienį, birže
lio 26 d. Sporto Žaidynių oficialioji
atidarymo programa įvyks birželio 
28 d. Etobicoke Olympium.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas prasidės liepos 1 d. Royal 
York viešbutyje (100 Front St. 
West).

Didysis Susipažinimo Vakaras su 
šokiais įvyks irgi Royal York vieš
butyje, Convention Floor, liepos 1 
d., šeštadienį, 8 vai. v. Įėjimas $ 8.00 
asmeniui.

Liepos 2 d., sekmadienį, pamaldos 
katalikams ir evangelikams įvyks 11 
vai. ryto. Vieta ir tvarka bus pas
kelbta vėliau. '

Liepos 2 d., sekmadienį, 3 vai. po 
pietų įvyks V-ji Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventė Maple Leaf 
Gardens (60 Carlton St.). Dainų 
Šventėje pasižadėjo dalyvauti 40 
chorų iš Kanados, JAV, Australijos, 
Škotijos ir kit., taip pat tautinių 
liaudies instrumentų (kanklės, 
skudučiai, birbynės ir kt.) muzikinis 
vienetas, Toronto Simfoninis or
kestras; estų karinis dūdų orkestras 
gros Br. Jonušo įžangos maršus, kai 
žygiuos į sceną chorų vienetai ir 
sportininkai, kuriems bus įteikti lai
mėjimų medaliai. Rengėjai teigia, 
kad įžanga būsianti labai įspūdinga. 
Bilietų kainos į Dainų Šventę: $ 
6.00, $ 8.00 ir $ 10.00.

Tuoj po Dainų Šventės Royal 
York viešbutyje įvyks užbaigiama
sis PLD banketas - vaišės. Labai 
trumpa oficialioji programa.

Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
Toronte ruošiamas įvairių tautybių 
karavanas. Kiekviena tautybė skir
tingoje miesto dalyje turi įrengusi 
karavaną, kur parodoma tos tautos 
kultūra: tautiniai šokiai, muzika, 
valgiai ar įvairūs išdirbiniai bei au
diniai. Lietuviškasis pavilijonas 
vyks Prisikėlimo parapijos patalpo
se. Ten bus galima įsigyti ir karava
no pasus.

Ketvirtadienį, birželio 29 d. vaka
re Toronto Lietuvių Namuose nu
matomas literatūros ir muzikos va
karas, ir atidaroma meno paroda, 
kuri tęsis iki liepos 4 d.

Taip pat ketvirtadienį- po pietų 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
organizuoja Ontario ežere ekskursi

ją laivu. Ten veiks bufetas, vyks šo
kiai ir kitokios pramogos. Tai bus 
itin puiki proga pabendrauti lietu- 
viškanam jaunimui. Norintieji 
ekskursijoje dalyvauti registruojasi 
pas vadovę G. Juozapavičiūtę, tel. 
767 5637.

Pasaulio Lietuvių Dienos angliš
kai vadinasi Lithuanian World Fes
tival, todėl su angliška publika visa
da tą vardą ir naudoti.

PLD informacija

NEUTRONINĖ BOMBA

Išgarsėjusi ir daug kontraversijų 
sukėlusi amerikiečių neutroninė 
bomba, kuri savo intensyvia radia
cija žudanti plačiu spinduliu žmones, 
bet nedaranti žalos pastatams, jau

Literatūros 
premija

ŠĮMET SKIRIAMA DVYLIKTOJI 
VINCO KRĖVĖS LITERATŪROS 

PREMIJA

1978 m. rudenį, Montrealyje, bus 
paskirta jau dvyliktoji Vinco Krėvės 
litertūros premija. Ji skiriama už 
visas 1976-77 metais išleistąsias 
grožinės literatūros knygas išeivijo
je. Pirmoji V. Krėvės premija buvo 
paskirta 1952 metais Jonui Aisčiui 
už literatūrinių atsiminimų knygą 
’’Apie laiką ir žmones”. Premija ski
riame kas antri metai ir jos dydis - 
500 dolerių.

Liet. Akad. sambūris yra apie 
40-ties narių organizacija. Šiuo metu 
jos valdybon išrinkti: V. žižys - 
pirm.; H. Nagys - vicepirm.; R. Va
linskienė - sekr.; G. Vazalinskas - 
ižd.; nariai: Vincas Piečaitis ir Ar
vydas Kriščiukaitis. Vinco Krėvės 
literatūros premija rašytojų tarpe 
turi pažymėtinai gerą vardą. Be Jo
no Aisčio, laimėjusio pirmąją V. 
Krėvės lit. premiją, štai, visi kiti 
šios premijos laureatai (chronologi
ne tvarka): Jonas Mekas, Marius 
Katiliškis, Vincas Ramonas, Algi
mantas Mackus, Kostas Ostrauskas, 
Antanas Vaičiulaitis, Kazys Barė- 
nas, Juozas Kralikauskas, Liūne 
Sutema ir Eduardas Cinzas.

Vertinimo komisijos sąstatas bei 
kitos detalės bus paskelbtos vėliau.

H. Nagys
Montrealio Liet. Akad. Sambūrio 

įgaliotas

Grandinėlė iš tolo sveikina Australiją!
Cleveland© Grandinėlės šokėjos D. Strimaitytė ir D. Palubinskaitė

Nuotrauka Jono Garlos

pasaulyje
nėra paslaptis. Norėdami išprievar
tauti Ameriką sovietai paskelbė, 
kad jei amerikonai neatsisakysią šio 
naujo ginklo, tai jie ir patys tokias 
bombas gaminsią. Prez. Carteris 
pradžioje neutroninės bombos ga
mybą buvo nusistatęs sulaikyti, bet 
paskutiniu metu susvyravo. Nese
niai Pacifike prancūzai išbandė nau
ją branduolinį ginklą, kuris, spėja
ma, esąs ne kas kita, kaip neutroni
nė bomba.

* *
Neseniai įvykusiame Ispanijos 

komunistų partijos kongrese priim
ta rezoliucija, kurioje atsisakoma 
leninizmo ir toliau žada vadintis 
marksistine demokratine revoliuci
ne partija. Partijos vadas Carillo di
dele balsų persvara buvo patvirtin
tas esamose pareigose, nors prieš 
tai buvo spėliojama, kad dėl jo susi
kirtimo su Maskva jis galįs būti nu
sodintas.

* *
Sovietinėje Gruzijoje įvyko masi

nės demonstracijos prieš naująją 
konstituciją, iš kurios buvęs išimtas 
paragrafas, kad Gruzijoje oficiali 
kalba yra gruzinų kalba. Dėl to vi
same krašte įvyko spontaniškos de
monstracijos, kurios privertė Mas
kvą ir partijos pareigūnus tą parag
rafą konstitucijoje įrašyti.

* *
Balandžio 27 d. Afganistane įvyko 

kruvinas perversmas, kurio metu 
nužudytas buvęs prezidentas ir jo 
visa šeima. Sudarytas revoliucinis 
komitetas, kurio prieky yra Afga
nistano komunistų partijos gen. 
sekretorius ir jis paskelbtas valsty
bės prezidentu. Naują vyriausybę 
pasiskubino pripažinti Sovietų Są
junga ir vėliau Indija. Perversmą 
įvykdė grupė karininkų, kurių dalis 
su dabartiniu prezidentu Tarakki 
yra treniruoti ir indoktrinuoti Mas
kvoje.

* ♦

Pereitą savaitę Amerika iškeitė 
sovietinį šnipą į pernai Rytų Vokie
tijoje suimtą amerikietį studentą, 
kuris bandė pervežti vieną rytų Vo
kietijos gydytojo šeimą į Vakarus. 
Spėjama, kad panašūs mainai galį 
įvykti tuo keliu išperkant iš Sov. 
Sąjungos disidentą Šaranskį.

**♦
Italijoje dar vis tebetrunka įtam

pa dėl pagrobtojo krikščionių de
mokratų vado Aldo Moro, už kurį 
grobikai reikalauja paleisti visus te
roristinės organizacijos ’’raudono
sios brigados” suimtuosius narius. 
Žinia, kad pagrobtasis A. Moro jau 
nužudytas, nepasitvirtino. Įtampa 
tebetrunka nežiūrint pastangų pag
robtąjį surasti ir išlaisvinti.

Pakeistas
”M.P.” adresas
Jau nuo pereitų metų spalio mė

nesio, įsisteigus Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungai, kuri lei
džia Mūsų Pastogę, buvo paskelbtas 

I 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.
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Nebijokime 
talkininkų

Nors jau buvo šis klausimas kel
tas šiame laikraštyje, bet neatrodo, 
kad tuo reikalu liečiamos institucijos 
ar valdybos būtų pastebėjusios ir 
bent susidomėjusios. Būtų kalba 
apie darbo pasiskirstymą mūsų 
bendruomenės ir organizacijų veik
loje.

Mūsų bendruomenės ribose, įs
kaitant ir pačios bendruomenės pa
dalinius, veikia keliokia visokio 
plauko organizacijų. Be abejo, jeigu 
jos gyvos ir vienaip ar kitaip reiš
kiasi, jos mūsų bendruomenėje rei
kalingos. Tačiau vis tiek lieka atvi
ras klausimas - kaip jos veikia?

Iš praktikos žinome, kad bet kokia 
organizacija anksčiau ir dabar savo 
gyvastingumą ir veiklą atskleidžia 
per savo vadovybes. 0 tai reiškia, 
kad organizacijos kaip tokios visai 
nesančios įpareigotos dalyvauti tie
sioginėje veikloje, o tik visą rūpestį 
ir darbą paveda turimoms valdy- 
boms.Tąpatįgalima pasakyti ir apie 
mūsų bendruomenės padalinius, 
nors bendruomenės padalinių vyk
domieji organai turi nepalyginamai 
platesnius uždavinius ir užsimoji
mus.

Turint minty mūsų bendruomeni
nę veiklą ar nevertėtų pagalvoti ir 
net pabandyti įtraukti į aktyvią 
veiklą kuo daugiau bendruomenės 
žmonių, kas palengvintų darbą ir 
pačioms valdyboms ir tuo pačiu būtų 
įtraukta daugiau bendruomenės na
rių į aktyvų veikimą. Iki šiol mūsų 
veiklos praktika rodo, kad visa 
veikla gula ant valdybos pečių, o 
bendruomenės ar organizacijų 
nariai tevasilieka teisę valdybų at
liktus d .rbus priimti ir juos vertinti. 
Šitoji veiklos sistema iš tiesų veda 
prie bankroto, nes vietoje to, kad iš
rinktoji valdyba vadovautų, repre
zentuotų ir duotų gaires, kas turėtų 
būti daroma ar padaryta, vietoj to 
pati turi viską dirbti įskaitant ir kė
džių sustatymą bei salės iššlavimą 
sušaukus ataskaitinį pranešimą. Gal 
dėl to jau ne nuo šiandie yra taip 
sunku surasti savanorių į valdybas.

Rodos, per tuos ilgus metus kad ir 
šiame krašte galėjome pasimokyti, 
kaip turėtume savo tarpe visuome
niškai tvarkytis. Australijos visuo
meniniame gyvenime visos organi
zacijos, įskaitant ir pačią vyriausy
bę, visą vykdomąjį darbą paveda 
įvairiems pagelbiniams komitetams 
arba pakomitetams. Organizacijos 
vadovybė ar pati krašto valdžia su
galvojo ar iškilo paties gyvenimo 
padiktuotas reikalas ką nors atlikti 
ar įgyvendinti, tuoj pat sudaromas 
tam tikslui specialus komitetas jį iš
aiškinti ar realizuoti. Pas mus, deja, 
to nėra: viską turi aprėpti toji pati 
penkių asmenų valdyba. Iš tiesų, net

PADĖKA

Mano mylimam vyrui ir mūsų brangiam tėveliui Romui Norvydui 
balandžio 12 d. staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems už gėles, vai
nikus, už aukas vietoje gėlių fondams. Ačiū palydėjusiems į kapus ir pa- 
reiškusiems užuojautų mūsų skausmo valandoje.

Ypatinga padėka ALB Apylinkės Valdybai ir jos pirmininkui M. Ky
mantui už atsisveikinimo žodį.

Liūdinti žmona Irena, dukros Gražina, Virginija ir Gaila
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ir būdami kad ir patys genialiausi 
tokios valdybos nariai, jie niekad 
negalės patys vieni aprėpti visų rei
kalų ir juos tinkamai įvykdyti.

Imkime kad ir tokią mūsų bend
ruomenės apylinkės valdybą. Prak
tiškai ji turėtų būti viso mūsų vi
suomeninio gyvenimo ir veiklos 
pagrindinis branduolys, ir autorite
tas, tuo tarpu kai kuriose vietose jos 
autoriteto visai nesijaučia arba net 
ignoruojama, nes arba į valdybą iš
rinkti žmonės iš viso nežino savo 
kompetencijos ir funkcijų, arba ma
tydami, kad visko neaprėpia, tai pa
sitenkina tik tuo, kad tik išbūtų savo 
kadencijos laiką, kai tuo tarpu prie 
geros organizacijos galėtų darbas 
virte virti pačiai valdybai tik diri
guojant. Negalima būtų skųstis mū
sų žmonių nepaslankumu: paprašyti 
niekad neatsisakytų padėti ir prisi
dėti, tačiau niekas nesiveržia ir pa
tys nesisiūlo greičiau gal vien dėl to, 
kad respektuoja išrinktąjį autorite
tą, kuris savo darbams verbuoja 
talkininkus.

Štai iškyla kur nors steigti litua
nistinius kursus, kuriuos inspiruoja 
net pati krašto valdžia. Akys kryps
ta į apylinkės valdybą, kaip bend
ruomenės reprezentantą. Gerai, jei 
valdyboje yra žmonių, kurie apie to
kius dalykus nuvokia. Bet kai tokio 
kalibro žmonių valdyboje nėra, tai 
tie patys imasi darbo nežinodami 
nuo ko pradėti. O ar nebūtų leng
viau tokį darbą pavesti iš toje srity
je išmanančių komitetui. Iškilo radi
jo valandėlės reikalas.Nauja ir ne
praktikuota sritis, ir vėl valdyba 
pati imasi neišmanydama tokio dar
bo arba jo atsisako, vietoj to, kad jį 
pavestų darbą suprantančiam komi
tetui. Taip būtų galima išskaičiuoti 
visas veiklos sritis, už kurias atsa
kinga valdyba, bet ko norėti, jei iš
renkama į ją tik atsitiktiniai žmonės. 
Gali būti ir taip, bet tada reikia 
kiekvienai sričiai sudaryti pagelbi- 
nius komitetus, kurie apsiimtą dar
bą tinkamai atliktų. Tada valdybos 
aktyvioje veikloje būtų ne penki as
menys, bet gal penkiasdešimt. To
kiu būdu ir kiekvienas darbas būtų 
tinkamai atliktas, ir į veiklą būtų 
įtraukta daugiau visuomenės narių, 
ir pačios valdybos autoritetas būtų 
tinkamoj aukštumoj. (v.k.)

Pasigenda pripažinimo
ZENKEVIČIUS PASIGENDA 
AMERIKOS PRIPAŽINIMO

Vytautas Zenkevičius - prieš 10-16 
metų buvęs Sovietijos ambasados 
pareigūnas Vašingtone, vėliau kone 
kasmet atsiunčiams į JT posėdžius 
kaip sovietinės delegacijos narys, 
papuoštas Lietuvos TSR užsienių 
reikalų ministro pavaduotojo, o pas
taruoju metu jau ir ministro titulu - 
praėjusio vasario paskutinę dieną, 
Vilniuje, kalbėdamasis su UPI ko-

AUSTRALIJOS

LIETUVIŲ DIENOS

Kiek istorijos
1978 metais lietuviams yra ypa

tingai reikšmingi. Minime 60-tąją 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktį. Taip pat šiemet suei
na 20 metų nuo pirmųjų didesnių 
Australijos lietuvių kultūrinių pasi
reiškimų iš kurių išsivystė dabar, 
kas antri metai ruošiamos A.L.D.

1958 m. A.L.B. Krašto Tarybos 
suvažiavimo metu Melbourne A.L. 
Kultūros Fondas suruošė Meno die
nas, kurių programoje buvo teatro 
spektaklis, meno paroda ir Dr. V. 
Kudirkos gimimo šimtmečiui atžy-

ŽINIOS
Maskvoje viešint JAV užsienių 

reik, ministeriui C. Vance, prie JAV 
ambasados prisirišo grandinėmis 
Irina McClellan, ištekėjusi už Virgi
nijos un-to profesoriaus W. Mac- 
Clellan ir negaunanti leidimo išvykti 
pas savo vyrą. Mr. Vance žadėjo dė
ti pastangų reikalą sutvarkyti.

* *
Britų psichiatras G. Low-Beer 

lankydamasis Maskvoje turėjo eilę 
pasikalbėjimų su disidentais, ku
riems gresia suėmimas ir uždary
mas į psichiatrines ligonines, ir ra
do, kad jie yra visiškai sveiki ir nor
malūs. Maskvos saugumo pareigū
nai iš britų psichiatro atėmė visus 
užrašus ir ištardė. Tuo reikalu pa
duotas Maskvai protestas.» *

Amerikos viceprezidentas Mr. 
Walter Mondale su oficialiu vizitu 
Australijoje lankysis gegužės 7-9 
dienomis. Jis priimamas kaip asme
niškas prez. Carterio reprezentan
tas. ♦♦♦

Olandijos karalaitė Beatričė ir 
princas Claus oficialiai Australiją 
vizituos nuo gegužės 26 iki birželio 6 
dienos. Tikimasi, kad per šį vizitą 
bus sudaryti glaudesni ryšiai su Va
karų Europa.

***
Čikagos lietuvių Opera ir šiais 

metais davė naują spektaklį balan
džio 1,2 ir 9 dienomis. Statyta G. 
Verdi opera ’’Nabucco”, kurią diri
gavo A. Vasaitis.

respondentu Emiliu Sveiliu, 
pasirodė esąs gerokai nepatenkintas 
savo padėtim: Stinga Amerikos pri
pažinimo.

Žinoma, sako, pripažinimas staiga 
nesukurtų intymios bičiulystės tarp 
Amerikos ir Lietuvos, bet vis dėl to 
tai esą būtų žingsnis teisinga link
me. Pasikalbėjime Zenkevičius, po
zavo, lyg būtų minstras mažiausia 
kokios satelitinės valstybės, kaip, 
pav., Lenkija ar bent Bulgarija, ku
rios yra tarpvalstybinėj plotmėj 
pripažintos, kaip nepriklausomos, ir 
su kuriomis Amerika ir daugelis ki
tų valstybių turi tiesioginius diplo
matinius santykius. Esą, jeigu tik 
būtų tas Amerikos pripažinimas, tai 
atkristų daug suvaržymų, paleng
vėtų kultūriniai mainai ir imtų nor- 
malėti santykiai (tarp Amerikos ir 
Lietuvos), kurie, kaip koresponden
tas nuo savęs paaiškina, ’’nutrūko, 
komunistams užėmus Lietuvą II 
karo metu”.

Zenkevičiaus svajonė apie tokį 
pripažinimą, kokiu naudojasi Lenki
ja, liudija ir jo apgailestavimas, kad, 

mėti minėjimas. Tuo pačiu met 
Melbourne vyko sporto šventė į 
skautų stovykla.

Galiausiai, buvo nutarta Mes 
Dienas ruošti su kiekvienu AJd 
Tarybos suvažiavimu. Iniciatyr 
perėmė dar kūdikystės dienas gj 
venanti A.L.B. Krašto Kultūros Ti 
ryba, vadovaujama tos kadencija 
Krašto Valdybos Kultūros reikaį 
narei p. T. Reisgienei.

1960 m. Sydnejuje įvyko, pirmo 
sios vadinamos A.L.D. Vis platesni 
mastu ruošiamos A.L.D. Sydnejujf 
dar įvyko 1966 ir 1972 m. Taigi šios 
1978 m. įvykstančios bus 4-tosios 
A.L.D. Sydnejuje. Jas pravesti yn 
sudarytas plačios apimties komiu 
tas, kuris koordinuoja ir derina kul
tūros darbuotojų atsiekimų prista
tymą ne tik saviesiems, bet ir vis 
daugiau etninėmis bendruomenėmis 
besidominančiai australų vyriaus; 
bei ir visuomenei.

Vien komitetas neužtikrins AL 
D. sėkmingumo. Tam reikalingas 
savų tautiečių pritarimas ir parama, 
Reikia sutraukti kiek galint daugiai 
programos išpildytojų. Taip pat rei
kia besidominčių ir gausiai šuva 
žiuojančių svečių - stebėtojų.

Skaičiais lietuviai Australijoje 
nėra gausūs. Bet mūsų organizaci
nius sugebėjimus pastebėjo šio 
krašto vyriausybė ir pajuto opozoci- 
ja. Parodykime ir šį kartą savo dar 
nų dalyvavimą A.L.D. Tegul vis 
pamato, kad ypatingomis progomis 
lietuviai nori būti arčiau vienas kito.

BRANGI GRANDINĖLĖS
KELIONĖ

Su dideliu džiaugsmu vietos lietu
viai sutiko žinią, išgirdę, kad į A.L.- 
D. iš Cleveland© atvažiuoja tautinį 
šokių grupė Grandinėlė. Tik kažin ar 
kas nors bandė atspėti jų kelionės 
išlaidas?

Grandinėlės sąstate yra 50 žmo
nių. Jų kelionė į Australiją perve
žant ir daug šokiams naudojamų rū
bų, kaštuos apie 65.000 dol. Di
džiausia našta kris šokėjų tėvams. 
Jei iš tos pačios šeimos vyksta keli 
šokėjai, tėvų padengiamos išlaidos 
susidaro labai aukštos.

Jau sausio 15 d. Clevelande, 
Grandinėlės globėjų pasitarime, da
lyvaujant A.L.B. ir kitų organizacijy 
atstovams, buvo svarstyti būdai 
telkti lėšas Grandinėlės išvykos fi
nansavimui. Raimondas Kudukis, 
Algis Širvaitis ir Paulius Šukys pla
nuos ir vykdys loteriją. Tėvynės 
Garsų radijo valandėlės vedėjas 
Juozas Stempužis pažadėjo Grandi
nėlės labui pravesti radijo marato
ną.

Visi pasitarime dalyvavusieji pa
žadėjo Grandinėlės 25-kių metų su
kakties baliuje, su savo svečiais už
pildyti po vieną stalą. Vytautas Jo 
kubaitis rinks Grandinėlei mecena
tus ir rėmėjus.

Gal ne kartą mes važiuodami iš 
tolimesnių vietų į A.L.D. paskai
čiuojame savo išlaidas. Bet tik paly
ginkime savąsias su Grandinėlės šo
kėjų išlaidomis. O jie atvažiuoja ne 
atostogoms, bet praturtinti mūsų, 
tik mūsų, A.L.D.

ALDRK Inf.

esą, daugelis Amerikos lietuviu 
pensininkų norėtų grįžti Lietuvon 
gyvenimo baigt, Ibet - ’’Kadangi 
Jungtinės Valstybės mūsų nepripa
žįsta (m. pabr. E.); tai tie žmonės
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Penktasis Jaunimo Kongresas 
Australijoje?

Mūsų spaudoje vis dažniau pasi
rodo žinių ryšium su Ketvirtuoju 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresu (IV PLJK). Australijos 
lietuvių jaunimas jau yra pradėjęs 
planuoti išvyką Europon dalyvauti 
šiema kongrese, kuris įvyks 1979 m. 
liepos mėn. Nors iki IV PLJK dar 
yra daugiau kaip metai, jau dabar 
atėjo laikas iškelti labai svarbų rei
kalą, liečiantį Penktąjį Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresą (V PLJK), 
kuris tūrėtų būti rengiamas maž
daug 1983 m.

Jaunimo kongresų idėja tapo įgy
vendinta pirmą kartą 1966 m. J.A.V. 
Susibūrė lietuviškas jaunimas iš 
įvairių laisvojo pasaulio kampų ir 
užmezgė bendravimui ryšius. -Ant
rasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas (II PLJK) taip pat buvo 
suorganizuotas Šiaurės Amerikoje 
(1972 m.), bet šį kartą dalinai J.A.V. 
ir Kanadoje. Šiame suvažiavime bu
vo įsteigta Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga (PLJS). Trečiojo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
(III PLJK), įvykusio Pietų Ameri
koje 1975/76 m., pagrindinis tikslas 
buv nustatyti sąjungos veiklos gai
res ateičiai. Ateinančio IV PLJK 
tikslas jau yra paskelbtas - naujai 
pagrįsti ir įprasminti jaunimo daly
vavimą išeivijos veikloje.

Pirmuosiu du jaunimo kongresus 
suruošė Šiaurės Amerikos lietuviai. 
II PLJK metu atstovai nutarė, kad 
II PLJK būtų rengiamas Pietų

Česlovas Liutikas

Jau skaitėme, kad dinamiškasis 
Sydnejaus L?et. Klubo bibliotekos 
vedėjas Česlovas Liutikas neseniai 
perkeliavo per didžiąsias Australi
jos lietuvių kolonijas, norėdamas iš 
arčiau susipažinti su vietos kultūri
ne veikla, turimomis bibliotekomis 
ir t.t. Nors ir sunkiai sukalbamas, 
grįžęs p. Č. Liutikas sutiko atsakyti 
į keletą jam patiektų klausimų.

Kl. Ar Jūsų išvyka buvo surišta 
su kokiais specialiais uždaviniais ir 
kokie gautieji įspūdžiai?

Ats. Kadangi niekeno nebuvau 
įpareigotas, tai galėčiau atsakyti, 
kad važiavau vien savo 
asmeniniam malonumui. Tačiau 
vilkas bėgdamas tunka. Tad ir mano 
išvykos interesai peržengė kelionėje 
asmeniškas ribas. Trumpai sakant, 
kelione esu patenkintas ir parsive
žiau gražiausių atsiminimų ir įspū
džių. Lankiausi Adelaidėje, Mel
bourne, Geelonge, kur susitikau 
daug pažįstamų, šiauliškių, buv. ko
legų iš universiteto, Žemės Ūkio 
Akademijos, iš Austrijos, Naujosios 

Amerikoje, nes to kontinento lietu
viška veikla mirštanti ir jau priėjusi 
krizės tašką. Tik plataus masto už
davinys, kaip kongreso suorganiza
vimas, išjudintų lietuvius ir gal iš
gelbėtų padėtį. Kongresas buvo 
sėkmingai suruoštas ir lietuviška 
veikla atgijo - įsisteigė visa eilė nau
jų organizacijų, kultūrinių vienetų 
bei lituanistinių mokyklų. Praėjusis 
II PLJK pasiūlė Australijai ruošti 
IV PLJK, bet siūlymas nebuvo pri
imtas, nes Australijos lietuviai tu
rėjo prieš akis VI Tautinės Stovyk
los rengimo uždavinį. To rezultate 
atiteko Europos lietuviams suruošti 
šį ateinantį jaunimo kongresą.

O kur bus V PLJK? Yra didelė 
galimybė, kad ateinančio IV PLJK 
eigoje Australijos lietuvių jaunimas 
bus prašomas suruošti penktąjį 
kongresą. Kaip jam reikės atsakyti? 
Todėl, jau prieš išvykstant į Europą, 
šis klausimas turi būti išspręstas.

Kongresai užsitęsia tarp dviejų ir 
trijų savaičių. Jie susideda iš trijų 
dalių - stovyklos, studijų dienų ir 
manįfestacinės programos. Stovyk
loje dalyvauja visoks lietuviškas 
jaunimas - pagrindinis tikslas yra 
suteikti sąlygas jaunimui susipažin
ti. Studijų dienos yra kongreso 
’’darbo” dalis. Tai PLJS aukščiausio 
organo suvažiavimas, kuris tęsiasi 
maždaug penkias dienas. Balsavimo 
teisę turi tik įvairių kraštų pasiųsti 
atstovai, bet gali dalyvauti ir kiti 
jaunuoliai, kuriems yra įdomu. Pa

PASAKOJA Č. LIŪTĮ kas

Zelandijos bei vietinių visuomeni
ninkų ir kultūrininkų. Patirtas nuo
širdumas buvo nelauktas ir netikė
tas. Išvykoje tikėjausi išbūti 10-12 
dienų, o užtrukau apie tris savaites, 
ir tai dar, rodos, pertrumpai.

Kadangi mane domino bibliote
kos, muziejai, spaudos kioskai, lie
tuviškos mokyklos, A. Liet. Fondas, 
koop. Draugija Talka ir kitokie kul
tūriniai poreiškiai, tai nors ir nebū
damas landus, vis tik išsikalbėjau su 
aktyviais visuomenininkais, kultū
rininkais bei kitokiais veikėjais.

Adelaidėje sustojau pas p.p. Alvi- 
kius, kurie mane nuoširdžiai ir vis
pusiškai globojo. Sekmadienį prie 
bažnyčios susitikau p. Genovaitę 
Vasiliauskienę ir eilę kitų pažįsta
mų. Katalikų Centre susidomiu 
spaudos kiosku, kur pasirinkimas 
didelis ne tik spaudos, bet ir audi
nių, drožinių. Aptarnavimas malo
nus.

Po to svečiuojuosi pas p. J. Kut- 
kienę, kur tarp kitų susitinku su p.p. 
E. ir K. Reisonais. Spėju aplankyti 
muziejininką J. Vanagą, kuris įkūrė 
ne tik Lietuvių Muziejų Adelaidėje, 
bet pagarsėjo savo įsteigtu muzie
jumi Lobetaly. Nors dėl neteisingų 
intrigų pasitraukė iš lietuviškos 
veiklos, bet vis tiek senienos yra jo 
duona, ir jis renka ir kaupia visai ki
tokios rūšies senienas.

Neabejoju, kad lietuvišką spaudą 
skaitą gerai žino nepavargstančių 
kultūrininkę p. E. Reisonienę. Daug 
laiko pašvenčiau jos vedamoj Liet. 
Namų bibliotekoj ir knygų kioske, 
susipažindamas pagrindinai su bib
lioteka, atliekamom knygom, iš ku
rių gerokai pasirinkau ir Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekai. Nemažai 
knygų ir plokštelių užpirkau ir Syd
nejaus bibliotekai. Nors p. Reiso- 
nienė teikė neribotus kreditus, bet 
turėjau valdytis, atsimindamas, kad 

vyzdžiui, III PLJK stovykloje daly
vavo maždaug 500 jaunuolių, o stu
dijų dienose tik žemiau 200. Mani- 
festacinė dalis susideda iš kongreso 
kultūrinių bei pramoginių parengi
mų, į kuriuos atsilanko ir bendra vi
suomeninė.

Ar Australijos lietuviai turėtų 
apsiimti suruošti V PLJK? Rašoma 
"lietuviai”, o ne ’’jaunimas”, nes prie 
darbo reikėtų prisidėti visai bend
ruomenei. Galima būtų tikėtis bent 
200 svečių iš užjūrių. VI Tautinė 
Stovykla susilaukė 120 svečių, o ji 
buvo rengiama tik skautams. Į jau
nimo kongresus vyksta be skautų ir 
ateitininkai, sportininkai bei orga
nizacijoms nepriklausą jaunuoliai. 
Taip pat prisideda ir daug turistų. 
Lėšų reikėtų daug. Anksty vesniems 
kongresams finansiniai telkininkau- 
davo Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė, bet IV PLJK organizatoriams 
lėšų reikia patiems ieškoti. Tat lėšas 
'tikriausiai reikėtų sukelti Australi
joje. Rimtas ruošos darbas turėtų 
prasidėti tik IV PLJK pasibaigus. 
(VI Tautinė Stovykla buvo ruošiama, 
maždaug ketverius metus, panašiai 
ir kongresai užjūriuose). Stovykla ir 
studijų dienos turėtų būti suruoštos 
atskiruose miestuose. Dalis mani- 
festacinės programos dar galėtų bū
ti atiduota trečiam miestui. Būtų 
darbo visos Australijos mastu.

Šių metų pabaigoje per Australi
jos Lietuvių Dienas Sydnejuje įvyks 
ALJS suvažiavimas. Tame suvažia
vime turėtų būti padarytas galutinis 
sprendimas V PLJK ruošos reikalu. 
Jei IV PLJK paprašytų Australijos 
atstovų ruošti V PLJK, ar reikėtų 
sutikti?

Ką apie tai galvoja mūsų bend
ruomenė?

Algimantas Milvydas 
ALJS vicepirmininkas

PASIKALBĖJIMAS SU ČESLOVU 
LIUTIKU, SYDNEJAUS LIETU
VIŲ KLUBO BIBLIOTEKOS, 
SKAITYKLOS IR SPAUDOS 
KIOSKO VEDĖJU

lietuviškai knygai Sydnejaus visuo
menė gerokai šykšti, išskyrus siaurą 
būrelį nuoširdžių knygų entuziastų.

šeštadieniais Adei. Liet. Namuo
se gyvenimas užverda nuo pat ryto: 
atidarytas spaudos kioskas ir biblio
teka, prasideda savaitgalio mokyk
los pamokos, Moterų sekcijos narės 
trūsiasi virtuvėje ruošdamos už
kandžius mokiniams bei mokyto
jams. Teko išsikalbėti su mokyto
jais, net dalyvauti pamokose. Mo
kykloje yra apie 40 mokinių.

Plačiai ir nuodugniai apžiūrėjau 
Muziejų—Archyvą. Jis tvarkomas ir 
piečiams tais pačiais principais, kaip 
kad buvo pradėjęs jo steigėjas p. J. 
Vanagas.

Vakare teko dalyvauti savaitgalio 
mokyklos baliuje, kur vėl susitikau 
su visokių sričių veikėjais.

Sekmadieniais Liet. Namuose 
pietus ruošia vis skirtinga organiza
cija tiekdama lietuviškus patiekalus. 
Išsikalbu su p. Juozu Lap šių apie 
’’Talkos” bankelį (jam vadovauja 
trys Adelaidės ’’didieji - Jz. Lapšys, 
V. Neverauskas, V. Baltutis). Šalia 
to p. Lapšys domisi išviso lietuvių 
kultūrine bei politine veikla, teira
vosi apie gyvenimą ir veiklą Sydne
juje.

(bus daugiau)

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA

Liet. B-nės 
Spaudos S-gos 

nariai
Atsimename, lygiai prieš metus 

pradėta buvo organizuoti Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjunga, 
kurios tiesioginis tikslas leisti Mūsų 
Pastogę ir su laiku gal ir kitokius 
leidinius. Šią Sąjungą įsteigti ir įtei
sinti iniciatyvos ėmėsi dabartinė 
ALB Krašto Valdyba, kuri ir sudarė 
organizacinį Sąjungos Komitetą. 
Pereitų metų ‘spalio pradžioje Liet. 
B-nės Spaudos Sąjunga buvo oficia
liai įregistruota ir tuo būdu bend
ruomenės laikraštis Mūsų Pastogė 
įgavo teisinį statusą. Kad nebūtų 
pagrindo įtarti, jog tuo būdu Mūsų 
Pastogė perleidžiama į privataus 
leidėjo rankas, į šią Sąjungą pir
miausia buvo kviečiami ir priimami 
tik ALB Krašto Tarybos nariai, ku
rie ir sudarė Liet. B-nės Spaudos 
Sąjungos pagrindą.

Po pirmojo Sąjungos susirinkimo 
š.m. kovo mėn.. kuriame buvo Są
jungos vadovybėje patvirtintas or
ganizacinis Komitetas, nutarta į Są
jungą priimti ir kitus Austra
lijos lietuvius, kurie paduoda pa
reiškimą ir sumoka įstojamąjį vien
kartinį nario mokestį 25 dolerius.

Šiuo metu į Lietuvių Bendruome
nės Spaudos Sąjungą yra įstoję na
riais:

New South Wales:
Ona Baužienė, Balys Barkus, Va

lerijonas Bitinas, Laurence Cox, 
Viktoras Jaras, Izidorius Jonaitis, 
Algis Kabaila, Vincas Kazokas, Al
gimantas A. Milašas, Vytautas Pa
tašius, Juhani P. Pullinen, Anskis 
Reisgys, Petras Ropė, Vaclovas 
Saudargas, Vytautas Simniškis, 
Liuda Stašionienė, Bronius Stašio- 
nis, Tamara Vingilienė, Benius Vin
gilis, Mykolas Zakaras, Ramutis Za
karevičius.

A.C.T.
Albertas V. Balsys, Petras Dirkis.
Victoria

Marija Antanaitienė, Jonas Anta
naitis, Liudas Barkus, Elena Eskir- 
tienė, Kazimieras Kazlauskas, Ve
ronika Koženiauskienė, Bronius 
Leitonas, Jonas Meiliūnas, Juozas 
Petraitis, Balys Stankūnavičius.

Queensland
Julija Ruzgienė, Klemensas Stan

kūnas.
Tasmania

Juozas Paškevičius.
South Australia

Viktoras Baltutis, Izolda I. Davis, 
Vladas Dumčius, Kotryna Garba- 
liauskienė, Hansas Glažė, Juozas 
Lapšys, Bronė Mockūnienė, Jonas 
L. Mockūnas, Vytautas Neveraus
kas, Martynas Pocius, Elena Reiso- 
nienė, Juozas Riauba, Antanas Si- 
nickas, Juozas Taparas, Ignas Tau- 
nys, Stasys Urnevičius, Genovaitė 
Vasiliauskienė.

♦♦♦

Pagal Sąjungos nuostatus narių 
skaičius neapribojamas: kuo dau
giau narių, tuo Liet. B-nės Spaudos 
Sąjunga bus tvirtesnė ir pajėgesnė. 
Kiekvienas Australijos Lietuvių 
Bendruomenės narys kviečiamas 
įstoti į šią L.B. Spaudos Sąjungą. 
Įstojimas nesudėtingas: reikia už
pildyti specialų pareiškimą ir pridė
jus 25 dolerius pasiųsti Sąjungos 
Komitetui. Gavęs tokį pareiškimą 
Spaudos Sąjungos Komitetas jį 
svarsto ir priima arba atmeta. Pa
reiškimų blankai gaunami rašant 
šiuo adresu: Lithuanian Community 
Publishing Society, P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200. Tuo pačiu 
adresu siunčiami ir užpildyti pareiš
kimai. Apie minėtą Sąjungą teikia
ma pilna informacija kreipiantis 
aukščiau paduotu adresu.

Mūsų Pastogė Nr. 18,1978.5.8, psl.'3

3



Kasmet tūkstančiai žmonių, apsigyvenusių 
Australijoje, ryžtasi tapti Australijos piliečiais.

Jie gali priimti pilietybę viešose iškilmėse 
gyvenamojo miesto rotušėje arba Imigracijos 
bei Etninių Reikalų Ministerijos įstaigoje.

Kiekvienu atveju jie įgyja pažymėjimų — 
pilietybės teisinį įrodymų ir tuo pačiu 
pripažinimų, kad yra pilnateisiai ir lygūs 
Australijos bendruomenės nariai.

Jie savo priesaika ar iškilmingu pareiškimu 
pasižada ištikimybę Australijai prisiimdami 
naujas teises ir pareigas.

Pareigos: įsiregistruoti kaip rinkikai ir 
balsuoti federaliniuose ar valstijos rinkimuose; 
kviečiant dalyvauti kaip prisiekęs teismo narys; 
iškilus reikalui stoti į Australijos gynėjų gretas.

Teisės: esi pilnateisis Australijos 
bendruomenės narys; gali prašyti darbo bet 
kokioje valstybinėje įstaigoje; gali statyti savo 
kandidatūrų į parlamentų, balsuoti rinkimuose, 
gauti Australijos pasų, laisvai apleisti ir 
sugrįžti į Australijų.

Vieni greit apsisprendžia tapti piliečiu, 
kiti metų metus abejoja. Tai ateivio individualus 
reikalas.

Bendrai ateivis turi išgyventi Australijoje 
trejus metus, kad gautų pilietybę, nors jis 
išgyvenęs čia pustrečių metų jau gali paduoti 
prašymų pilietybei gauti. Yra ir kaikurių 
išimčių:—
• Australijos piliečio ar pilietės žmona, vyras, 

našlė ar našlys, atvykę ir Australijoj pastoviai 
apsigyvenę gali pilietybės prašyti kiekvienu 
metu.

• Vyras ir žmona, atvykę į Australijų skirtingu 
laiku, pilietybės prašyti gali drauge, jei 
vienas iš jų Australijoje yra išgyvenęs

TAPIMAS AUSTRALU 
Jums reikalingos žinios

pustrečių metų.
• Ateiviai, tarnauju ar tarnavę Australijos 

kariuomenėje, pilietybę gali gauti ištarnavus 
tris mėnesius.

• Specialiais atvejais pilietybė gali būti suteikta 
ateiviams, dar neturintiems 21 metų ir 
neišgyvenus Australijoje trejų metų.
Jaunesni negu 18 metų turi pristatyti tėvų 

sutikimų prieš jiems priimant pilietybę. Vaikai 
iki 16 metų gyvenų Australijoje natūraliai tampa 
piliečiais drauge su tėvais. Jų vardai įrašomi į 
tėvų pilietybės pažymėjimus, nors reikalui esant 
jie gali gauti atskirus pilietybės dokumentus.

Kiti pilietybei gauti reikalavimai: asmuo 
turi būti gero būdo, apsisprendęs pastoviai 
gyventi Australijoje, pajėgus suprasti ir 
susikalbėti kasdienine anglų kalba, nors nebūtina 
mokėti angliškai rašyti ir skaityti.

Jeigu vyras ir žmona drauge prašo pilietybės, 
užtenka, kad tik vienas iš jų susikalba angliškai. 
Taip pat Australijos piliečio vyras ar žmona ir 
asmenys virš 60 metų neprivalo mokėti angliškai.

Kiekvienas, padavęs prašymų pilietybei gauti, 
būna Imigracijos bei Etninių Reikalų Ministerijos 
valdininko apklausinėjamas. Tokiame pokalbyje 
prašytojas turi parodyti, kad jis žino, kokias teises 
ir pareigas įgyja priimdamas Australijos 
pilietybe.

Vykdamas į tokį pasikalbėjimų prašytojas 
turi atsinešti savo pasų arba kitokius dokumentus, 
įrodančius tautybę, gimimo vietų ir datų ir 
kada atvykęs i Australijų.

Ištekėjusios už Australijos piliečio arba 
vedę Australijos pilietę turi pristatyti vedybų 
metrikus ir vyro ar žmonos pilietybę įrodančius 
dokumentus.

Pasikalbėjimai nėra vieši ir negali būti

Skelbimas

vienašališki. Jų metu siekių pilietybės patys gali 
teirautis apie savo būsimas teises ir pareigas.

Įgijusioms Australijos pilietybę tokiems 
piliečiams ne tuoj pat suteikiama teisė gauti 
Australijos pensijų. Net ir čia gimusieji privalo 
tam tikrų sųlygų, iki jiems pripažįstama pensija. 
Naujiems piliečiams arba ketinantiems tapti 
piliečiais patartina išsiaiškinti pensijos gavimo 
sąlygas Socialinės Apsaugos Ministerijos 
įstaigose.

Asmenims, gaunantiems pensijas ar pašalpas 
iš kurios nors kitos valstybės, patartina 
išsiaiškinti su tos valstybės autoritetais, ar 
jiems bus ir toliau mokama šalpa priėmus 
Australijos pilietybę.

Čia iškyla taip vadinamas “dvigubos 
pilietybės” klausimas. Daugelio kraštų piliečiai 
nepraranda automatiškai savo turėtos pilietybės 
tapę Australijos piliečiais. Australijoje tas neturi 
reikšmės. Tačiau ketinu vykti aplankyti savo 
gimto krašto, turi pirma išsiaiškinti savo 
padėtį to krašto pasiuntinybėje ar konsulate.

Kiekvienas maloniai kviečiamas tapti 
Australijos piliečiu. Tai privilegija, ne pigiai 
suteikiama, nors ji nieko nekainuoja, bet 
nenuperkama. Tapti piliečiu yra asmeninis 
apsisprendimas, rūpestingai apsvarstytas.

Norį tapti piliečiais, prašymų, blankus gali 
gauti raštu kreipiantis:— The Department of 
Immigration and Ethnic Affairs, P.O. Box 262, 
Dickson, A.C.T. 2602.

The Department of Immigration 
and Ethnic Affairs

IEC59. 187. 48li

Na svetur
SU ADELAIDĖS RAMOVENAIS

Adelaidės ramovėnų veikla per 
pastaruosius metus labai pagyvėjo 
ir sustiprėjo narių skaičiumi. Šiuo 
metu Adei. Ramovės skyriui pri
klauso virš 70 buv. karių. Kelerius 
metus skyriui sėkmingai vadovavo 
p. K. Taparas. Pastarajame narių 
susirinkime išrinkta nauja valdyba. 
Skyriaus pirmininkas P. Mikužis.

**
Balandžio 8 d. ramovėno Zakare

vičiaus sodyboje surengta skyriaus 
nariams ir jų svečiams iešminė. Ta 
proga pravesta fantais gausi loteri
ja.

♦*

Prieš kelis mėnesius staiga mirė 
Adelaidės Ramovės skyriaus ilga
metis sekretorius V. Laurinaitis. 
Velionis reiškėsi spaudoje, yra pas
kelbęs nemažą pluoštą karo atsimi
nimų. Skyriaus valdyba susirinkime 
iškėlė reikalą V. Laurinaičio atsimi
nimus išleisti atskiru leidiniu. Tam 
pritardami ramovėnai sudėjo 200 
dolerių. Ieškoma būdų, kaip tokį lei
dinį išleisti kuo prieinamesniais 
kaštais.
ATGARSIAI IŠ BALTŲ BALIAUS 

CANBERROJE

Balandžio 1 d. Lietuvių Klube 
įvyko Canberros Baltų Komiteto 
ruoštas balius, 60-ties metų nepri
klausomybių atgavimo jubiliejaus 
proga.

Balius praėjo sėkmingai ir links
moje nuotaikoje. C-os Baltų K-to 
pirmininkas j). L Netliv tarė keletą 
minčių supažindindamas svečius su 
šio jubiliejaus reikšme ir pakvietė 
visus pakelti taures už Pabaltijo 
Valstybių laisvę.

Bendra vakaro nuotaika buvo iš
kilminga. Salės papuošimas atitiko 
šios progos temą, muzika linksma, 
netriukšminga ir kreditas Canber
ros Sporto Klubui "Vilkui” už sko
ningai ir kruopščiai paruoštą vaka-

Mūsų Pastogė Nr. 18,1978.5.8, psl. 4 

rienę, kas ir prisidėjo prie šio ba- . 
liaus estetikos bei sėkmės.

Dalyvavusių baliuje pobaliniai at
garsiai labai teigiami, tad kas ir yra 
atpildas rengėjams ir paskatinimas 
ateities bendrai veiklai.

Tenka pastebėti, kad tokio nekas
dieninio jubiliejaus subuvime, tik 
vos keliolika tautiečių tepasistengė 
atsilankyti. Pangrinėjus priežastis 
prieita išvados, kad gal ta ’’pirmoji 
Apriliaus”, gal tas neraliuotas pašto 
streikas, bet jokiu būdu negalvoja
ma, kad tai būta atviro boikoto.

Tiek to, svarbu, kad viskas praėjo 
sklandžiai ir ateityje tikimės susi
laukti daugiau solidarumo ir pritari
mo mūsų bendruomenės egzistenci
jos labui. F.B.
REKOLEKCIJOS CANBERROJE

Kovo 13-tos vakare Canberros 
aerodrome buvo sutiktas svečias iš 
Amerikos kun. J. Vaišnys atvykęs 
rekolekcijų pravesti mūsų lietuviš
kai parapijai. Sekančią dieną atvy
kus kun. P. Martuzui iš Sydnejaus ir 
po trumpo susipažinimo su svečiu, 
tą pat vakarą St. Mary’s koplyčioje 
dalyvaujant nemažam būreliui 
parapijiečių prasidėjo rekolekcijos.

15-tos d. vakare po rekolekcijų 
apeigų, visi susirinko Lietuvių Klu
bo svetainėje, kur prie užkandžių ir 
kavutės padėkota svečiams kuni
gams už velykinį patarnavimą ir 
taip 16-tos ryte abu dvasios ganyto
jai išsileido tolimesnei kelionei Syd
nejaus link.
GEELONG
Balandžio 15 d. Geelongo etninių 

grupių Expo parodoje dalyvavo ir 
Geel. Lietuvių Moterų Draugija.

Balandžio 12 d. Geelonge mirė 
Romas Norvydas, vienas iš pirmųjų 
lietuvių kultūrininkų Geelonge. 
Liūdesy paliko žmona Irena, trys 
dukros su šeimomis.

Geelongo apyl. Valdybos balan
džio 1 d. suruoštas balius B-nės Na
muose praėjo gana sėkmingai, nors 
svečių tarpe pasigesta jaunimo. Ba
liaus metu pravestos dvi loterijos 
davė gražaus pelno. Ačiū bendruo
menės nariams už paaukotus fantus 
ir dalyvavimą baliuje, dėkui Moterų 
Draugijos narėms už pavaišinimą 
skaniais valgiais. Sekančiame pa
rengime valdyba tikisi daugiau sve
čių. *♦»

Balandžio 15 d. susituokė Aldona 
Jančiauskaitė ir Adis Kardas. Abu 
yra aktyvūs sporto klubo Vyties 
sportininkai. Apyl. Valdyba linki 
jauniesiems laimingo gyvenimo.

***
Dr. V. Kudirkos vardo savaitgalio 

mokyklos sušauktame tėvų susirin

Pigiausios kelionės į užjūrius
Į Vilnių ir atgal nuo $ 1457

Į Varšuvą ir atgal $ 1259
(Iš Varšuvos Į 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 Angelės ir atgal (YAP bilietas) $ 951
Į L.A. 28 dienų ekskursinis bilietas $ 1129
Į Toronto ir atgal (YAP bilietas) $ 1257

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

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

Alg Žilinskas
(turįs 18 metų patyrimą kelionių tvarkyme)

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

N.KW. 2OOO, AUSTRALIA — TELEPHONE: 2S-S102

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

kime balandžio 23 d. išrinktas Tėvų 
Komitetas, kurį sudaro P. Čereka- 
vičienė ir E. Vaičekauskaitė.

Motinos Dienos minėjimas Gee
longe numatomas gegužės 21 d., 11 
vai. Lietuvių B-nės Namuose.

A.Z.

Buvęs Australijos darbiečių par
tijos vadas Mr. G. Whitlam, būda
mas Australijos min. pirm-ku ir pri
pažinęs Pabaltijo kraštus ir Lietuvą 
Sovietų Sąjungai, pasitraukė iš po
litikos ir dairosi tarnybos universi
tetuose. Nors darbiečių partija ir 
bando savo prestižo vardan užtu
šuoti savo buvusio vado klaidas, bet 
vis dėl to pripažįsta, kad jo politika 
prasilenkė su darbiečių partijos po
litinėmis gairėmis.
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Laiškas iš Adelaidės
BENDRUOMENĖS RŪPESČIAI IR PLANAI

Adelaidės lietuvių bendruomenės 
naujieji veiklos metai nesutampa su 
kalendoriniais naujaisiais metais. 
Juos pradėjome kovo 19 d. metiniu 
bendruomenės ataskaitiniu susirin
kimu, kuriame buvo išrinkta ir nau
ja apylinkės valdyba sekantiems 
dvejiems metams.

Susirinkimas vyko sklandžiai iki 
prieita prie rinkimų. Vis siūlėme ir 
lentoj užrašinėjome kandidatų jpa- 
vardes, o šie lyg susitarę vis prasėsi 
išbraukiami. Susirinkimo pirm. Č. 
Zamoiskis pasiūlė 15 min. 
pertrauką, kurios metu prašė pa
kalbinti bendruomenės narius, kad 
sutiktų j valdybą kandidatuoti. Ir tai 
padėjo. Vėl pradėjus susirinkimą 
atsirado kandidatų, ir apylinkės 
valdyba buvo be vargo išrinkta.

Kodėl vis taip sunkiai lipdosi mū
sų bendruomenės valdybos ir dau
gelis net aktyvių b-nės narių vengia 
šių pareigų, nėra jau taip lengva at
sakyti.

Palaukęs, kol naujoji valdyba sa
vo pareigose kiek "apsils”, nutaikęs 
progą aplankiau valdybos pir-ką C. 
Zamoiskį ir patiekiau keletą klausi
mų:

1. Apylinkės valdybos veikla 
glaudžiai surista su jos finansiniu 
pajėgumu. Buvo įsivyravusi tradici
ja, kad apylinkės valdybos savo ka
dencijos gale dosniai apdovanodavo 
įvairias organizacijas ir institucijas 
piniginėmis aukomis. Koks dabarti
nis valdybos iždo stovis?

Ats. Yra buvusi Adelaidėje tradi
cija, kad apyl. valdyba didesnę dalį 
jos turimų pinigų kadencijos pabai
goje išdalindavo įvairioms organiza
cijoms. Šį kartą tokio pinigų padali
nimo nebuvo, nes nebuvo is ko. Me
tų eigoje apyl. valdyba kad ir nedi
delėmis sumomis buvo parėmusi 
chorą, tautinius šokius ir jaunimą. 
Praėjusiais metais, kaip matėme iš 
valdybos kasos knygos, didžiausią 
išlaidų dalį sudarė aparatūros lietu
viškam radijo pusvalandžiui pirki
mas. Kiek iš viso radijo pusvalandis 
- aparatai, medžiagos ir mokesčiai 
iki šiol bendruomenei kainavo, pas
kelbsime kiek vėliau.

Dabartinis valdybos iždo stovis 
nėra jau taip tvirtas, ir kelia naujai 
valdybai neužtarnautų rūpesčių. 
Metiniame apylinkės susirinkime 
patiekti skaičiai kad ir kontrolės ko
misijos patvirtinti, susirinkimui ne
parodė tikros piniginės padėties. 0 
padėtis tokia: naujai valdybai per
duodama $ 531, bet taip pat ir 300 
dol. skola Kovos Fondui (Kas tas? 
Red.). Neapmokėtų, bet tuoj pat 
mokėtinų sąskaitų suma siekia $ 
132. Šios sąskaitos susirinkime ne
buvo paminėtos, kaip nebuvo mini
mas buv. valdybos pažadas skirti $ 
100 pianino pirkimui. Taigi, neap
mokėtos sąskaitos, įsipareigojimai ir 
ęažadai sudaro bendrą $ 532 sumą, 

aip viską susumavus naujoji val
dyba perėmė 1 dolerį skolos. Pami
nėdamas šiuos skaičius aš nedarau 
jokių priekaištų buv. valdybai, tik 
noriu, kad visuomenė žinotų esamą 
padėtį.

2. Kokius buvusios valdybos už
planuotus įsipareigojimus esate pe
rėmę, kurias dabartinė valdyba turi 
įvykdyti?

Ats. Buvusi apyl. valdyba neper
davė jokių svarbesnių uzplanavunų 
ar įsipareigojimų išskyrus tuos, ku
rie buvo įrašyti į apylinkės parengi
mų kalendorių. Tokie, kaip Tautos 
Šventės minėjimas, N. Metų sutiki
mas yra tradiciniai apyl. valdybos 
parengimai ir jų perduoti nereikia. 
Be metų pradžioje numatytos kul
tūrinės popietės ’’Mūsų Pastogei” 
paremti, mes įsipareigojome su
rengti dar vieną popietę mūsų radijo 
valandėlei paremti. Žinotina, kad 
mūsų radijo valandėlė per metus 
kainuos apie 400 dol., ir tai bus pas
tovios apyl. valdybos išlaidos ir 
ateity. Etninių grupių taryba deda 
pastangų gauti paramos is vyriau
sybės. Ateityje radijo pusvalandis 
greičiausia bus priemone mūsų tar
pusavio ryšiams oalaikyti. Apyl.

(PASIKALBĖJIMAS SU ADEL.
APYL. P—KU Č. ZAMOISKIU) 

valdyba yra taip pat numačiusi daž
niau pasinaudoti lietuviškuoju radi
jo pusvalandžiu teikiant informaci
jų, pranešant apie atliktus darbus ir 
planus tokiu būdu siekiant artimes
nio bendradarbiavimo su visais 
Adelaidės lietuviais. Radijo valan
dėlė buvo ir yra prieinama ir visoms 
Adei, lietuvių organizacijoms. Jos 
vadovu yra p. V. Baltutis su talki
ninkais p .jį. G. Vasiliauskiene, Rai
niu, Guscia, Grigoniu, kuris yra 
apyl. valdybos sekretorius. Jie visi 
dirba be atlyginimo.

Kitas neeilinis įvykis bus antras 
šiais metais visuotinis apyl. susirin
kimas rugsėjo 24 d., kurio metu bus 
renkami atstovai į ALB Krašto Ta
rybą. Žinant, kad busimoji ALB 
Krašto Valdyba numatyta Adelai
dėje, susirinkimas turėtų būti svar
bus kiekvienam adelaidiškiui.

Toliau seks N. Metų balius ir čia 
pat, sausio 4 d. Grandinėlės koncer
tas. žodžiu, Aply. Valdybai darbo 
netruks ištisus metus, nes šalia pa
minėtų prisideda visa eilė kitų dar
bų, kuriuos sunku ir išminėti.

3. Kokiy turite ateičiai planų, ku
riuos numatote įgyvendinti savo ka
dencijos metu?

Ats. Tokių planų turime, bet gal 
apie juos dar peranksti kalbėti. Val
dybos penkiems nariams esant taip 
apkrautiems darbu - posėdžiavimu, 
susirašinėjimu, atstovavimu ir t.t., 
bet kokie užplanavimai ar sumany
mai galį palikti tik sumanymais. 
Vienas realesnis mūsų užsimojimas 
bus socialinės globos draugijos stei
gimas Sydnejaus Moterų Draugijos

J. Zinkus

ANTRASIS PAVASARIS
KELIONIŲ

Sutemus iš miško vienas po kito į 
aikštelę atslenka posumai. Nutrūko 
mūsų dainos ir išlakstėme su jau
kiais žvėreliais susipažinti. Neilgai 
jie buvo dėmesio centras. Ne mūsų 
aplankyti jie čia atėjo. Jiems rūpi 
mūsų virtuvės liekanos. Išvartė 
šiukšlėms įtaisytus plastiko maišus, 
dėl grobio pradėjo ginčytis ir tarpu
savyje peštis. Guldami atidžiau už
raišiojome sava palapines, kad ne
prašyti ir įkyrūs posumai nesugal
votų mus miegančius lankyti.

Buvo ramiausia naktis visoje ke
lionėje. Po pasivaikščiojimo miške 
visi gerai miega. Ryto tyloje čiur
lena kalnų upelis, jokio kito garso 
negirdėti. Krenta migla ir palapinių 
sienos jau šlapios. Drėgna, mato
mumas blogas. Keliamės. Apsitvar
kę ir susilankstę drėgnas palapines 
iškeliaujame naujos dienos nuoty
kiams.

Grįžtame į Westernway. Prava
žiuojame miestelį Fitzgerald. Tolu
moje aukšti kalnai baltomis viršū
nėmis. Vieni sako, kad sniegas, kiti 
spėlioja, manydami kad tik baltas 
smėlis ar akmenys, dengią kalnų 
viršų. Prie vieškelio sodybose žydi 
alyvų krūmai.

Pasiekiame didesnį miestelį May- 
dena. Namai beveik visi panašūs ir, 
atrodo, tuo pačiu laiku statyti. Visų 
namų skardiniai stogai dažyti, ko la
bai pasigedau kitose vietose. Čia 
gyveną kerta medžius miškuose ir 
juos siunčia popierio fabrikams.

Netoli pavažiavę turime sustoti 
prie didelių uždarų vartų. Šalia na
melis, kuriame sėdi išdidus Hydro- 
elektros komisijos tarnautojas. Mū
sų palydovė jam apmoka už įvažia
vimą ir vartai atsidaro. Važiuojame 

pavyzdžiu. Iš jų patyrimo žinome, 
kad tai bus ilgų metų darbas. Tačiau 
jei po mūsų ateinančios valdybos tą 
darbą tęstų, tai tikslą galima būtų 
atsiekti. Senelių ar prieglaudos na
mai, kaip juos bepavadintume, bus 
reikalingi jei ne mums, tai tiems, 
kurie šiandie jaučiasi jauni ir stip
rūs. Pats gyvenimas rodo, kad lie
tuvišką sodybą turėti Adelaidėje 
būtų gerai turėti jau dabar.

4. Savo laiku spaudoje buvo keltas 
pomokyklinio jaunimo klubo patalpų 
klausimas kaip viena priemonių mū
sų jaunimą prilaikyti nuo nutautimo. 
Taip pat spaudoje buvo pasisakyta, 
kad toks klubas nereikalingas. Esą, 
užtektų jaunimui gerų poros pas
kaitų, ir jis būtų mūsų pasididžiavi
mas. Ar apylinkės valdybai sis klau
simas esąs aktualus?

Ats. Jaunimo klausimas yra aktu
alus ne tik valdybai, ar organizacijų 
vadovybėms, bet ir kiekvienam lie
tuviui bei lietuviškai šeimai. Mums 
kaip mažai tautai ir ypatingai čia 
išeivijoje labai svarbu jaunimą išlai
kyti nesudarkytais lietuviais. Apyl. 
valdyba žino, kad ir kaip ji besirū
pintų jaunimu, ji nebus pajėgi atlikti 
to darbo, kurį atlieka mokyklos ar 
jaunimo organizacijos, nekalbant 
{au apie šeimą, kuri visada buvo ir 
>us lietuvybės išlikimo židiniu.

Kalbant apie mokyklinio jaunimo 
klubo patalpas, iškyla eilė klausimų: 
kas tas pomokyklinis jaunimas, ko
kia klubo rūšis ir jo paskirtis, klubo 
lankytojų skaičius ir kt. Ne tik klubo 
įsteigimas, bet ir jo išlaikymas daug 
kainuoja. Tenka suabejoti, ar šis po
mokyklinis jaunimas yra toks stip
rus finansiniai, kad savo jėgomis iš
laikytų klubą. Norėti, kad bendruo
menė sukurtų ir padovanotų vien

ĮSPŪDŽIAI (Tęsinys)

privačiu (Hydroelektros komisijos), 
bet geru Gordon River keliu, kuris 
dar visai neseniai atidarytas turis
tams. Abiejose kelio pusėse ilsisi 
ramūs miškai, dar nepaliesti žmo
gaus rankų, nes nebuvo jokio priva
žiavimo. Kai kur kelio pakraščiuose 
pliki akmens krantai, išsprogdinti ir 
nukapoti pravedant kelią. Pristab
domas autobusas ir per langus ste
bime šliaužiančią, didelę gyvatę. 
Vairuotojas sako, kad Tasmanijoje 
jos labai piktos. Dėl šaltesnio klima
to gyvatės turi mažai laiko savo vai
kų auginimui, pasiruošimui žiemai ir 
pan. Jos atkakliai priešinasi bet ko
kiai sutiktai kliūčiai. Šioje Tasmani
jos srityje nedaug yra gyvių, stoka 
maisto, kraštas skurdus. Lietaus 
būna apie 3.80 m per metus.

Važiuojame ilgai, bet jokių gy
venviečių nerpivažiuojame. Miškas 
daugumoje skurdus, medžiai auga 
ant akmenuoto paviršiaus. Visas tas 
rajonas prieš milijonus metų buvo 
ledynų užklotas. Autobusui susto
jus, kas norėjo, užlipo ant pakelėje 
stovinčio kalno ir išvydo Gordon 
ežerą. Vandens platybės, dingsta 
horizonto linijoje. Kelias vietomis 
jau negrįstas, eina tarp dešinėje pu
sėje Gordon ežero, o kairėje Lake 
Pedder. Prisimenu, prieš keletą 
metų mačiau laikraščių aprašymus, 
skelbusius konservacionistų kovą 
prieš Lake Pedder užtvankas. Ke
lias kyla aukštyn, autobusas traukia 
sunkiau. Nukastuose kelio pakraš
čiuose matome balto akmens klodus. 
Privažiuojame Strathgordon mies
telį. Tai Hydroelektros komisijos 
pastatytas, fabrikuose paruoštų na
mų, miestelis. Miestelis išsistatęs 
dviejose skirtingose vietose ir kai 

jaunimui skirtą klubą, būtų reika
laujama jau perdaug. Reikia tik pri
siminti daugelio organizacijų meti
nes apyskaitas, ir pamatysime, kad 
bendruomenė jau ir taip sunkiai ap
krauta visokiais mokėjimais ir au
komis. Svarbiausia, jeigu pats jau
nimas jaustų reikalą tokį klubą tik 
sau turėti, tai turėtų susiorganizuoti 
ir bendrai šiuo klausimu parodyti 
daugiau iniciatyvos, o ne vien tik 
laukti dovanos.

Baigiant dar noriu priminti, kad 
apyl. valdyba nėra tiesioginiai su
rista su jaunimo auklėjimu, bet jau
nimo ateitis visoms mūsų valdy
boms visada buvo tiesioginiu rūpes
čiu. Ir ši valdyba pagal sąlygas 
stengsis daryti viską, kad bent ta 
mūsų jaunimo dalis, kuri aktyviai 
dalyvauja bendruomenės gyvenime, 
nebūtų užmiršta ir jiems būtų tei
kiama visokia galima parama.

_*_ ♦_ *_
Po šių Adelaidės apyl. valdybos 

pirmininko pasisakymų tikiuosi vi
siems mūsų bendruomenės nariams 
bus aiškiau, kokiose sąlygose tenka 
valdybai dirbti ir ko iš jos galima ti
kėtis. Viena sąlyga, kad mūsų b-nės 
gyvenimas nesustingtų, o narmaliai 
progresuotų, priklauso ne vien nuo 
apylinkės valdybos, bet ir nuo mūsų 
visų pastangų bei geros valios.

B. Straukas

prie elektros jėgainių statybos buvo 
pati darbymetė.čia gyveno apie 2000 
žmonių. Darbams užsibaigus, dalis 
namų ir darbininkų buvo perkelti į 
kitas vietas. Miestelyje nesustoja- 
me, tik pravažiuojame. Prie kelio 
stovi visų tikybų maldininkų naudo
jama ”A" raidės formos bažnyčia.

Apie 15 min. pavažiavę už Strath
gordon privažiuojame kelio galą ir 
Gordon užtvanką. Žiūrime iš kalno į 
žemiau pusračiu išlenktą Gordon 
užtvankos sieną, kuri nėra labai pla
ti, bet aukšta. Dar yra daugiau už
tvankų tame projekte, dėl to Gordon 
ir Pedder ežerų vanduo labai pakilo, 
o jų plotas išsiplėtė. Tūriu ežeruose 
vandens yra kelis kart daugiau kaip 
Snieguotų kalnų projekte ir 27 kar
tus daugiau, kaip Sydnejaus uoste. 
Netoli Gordon užtvankos pravažia
vome užrašą, nurodantį, kad pože
myje (apie 190 m. gylyje) yra 
elektros stotis. Grįžtame tuo pačiu 
keliu, nes kito nėra. Išlipame dar 
vienoje aikštėje, iš kurios matome 
pilnoje didybėje Lake Pedder. Ra
iname vandens paviršiuje lėtai juda 
žvejojančių laiveliai. Matosi keletas 
mažų salelių. Ežerą apjuosia miškai 
ir kalnai, kurie mažai puošnumo te
turi, bet čia derinasi su tylia ežero 
ramybe.

Snūduriuodami grįžtame į Wes
terway. Autobuse iš juostos groja 
muzika. Kalbų nesigirdi iki pasuka
me naujais dar nevažiuotais keliais į 
šiaurę.

Važiuodami iš Westerway prale
kiame Fentonbury, Ellendale ir įva
žiavę į Lyell vieškelį sustojame 
Duse miestelyje. Pora krautuvėlių, 
restoranas ir dar keletas namų su
daro miestelį. Tuo pačiu Ouse vardu 
pavadinta upė praeina miestelio 
pakraščiu. Apylinkėse ganosi juod
margės karvės. Vietomis vėl dide
lius plotus turi užgulusios kodino 
aguonos. Kartais pasirodo kalnai, 
bet ir jie čia žali, kaip ir pievos.

Privažiuojame ir sustojame prie 
Tarreleah elektros jėgainės šalia 
sraunios bet negilios Nive upės. Jė
gainė uždaryta, bet kaišiojame nosis 
prie langų ir žiūrinėjame vidaus 
įrengimus. Be paaiškinimų, eiliniam 
piliečiui tie įrengimai mažai ką pa
sako. Moterys pastebėjo tik gražiai 
išblizgintas linoleumo grindis. Apie 
jėgainę apsodinti žydintieji krūmai 
ir gėlės.

Bus daugiau

Tie, kurie nugali, vainikuojami 
karaliais; nugalėtieji laikomi bandi
tais- Kinų priežodis
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Rašo J. SlavėnasTERORISTAI
AR LAISVĖS KOVOTOJAI?

Tęsinys iŠ pr. M.P. Nr.
Arabai dabar reikalavo (panašiai 

kaip 1939 m. britų Baltojoj knygoj):
1. baigti britų mandatą;.
2. britai turį pasitraukti;
3. įsteigti nepriklausomą Palesti

nos valstybę demokratiniais pagrin
dais, t.y. žydams dalyvaujant vy
riausybėj pagal jų gyventojų pro
centą. Britų vyriausybė į arabų rei
kalavimus atsakė, kad paskutinio
sios komisijos rekomendacijos bus iš 
esmės peržiūrėtos, žydų vykdomas 
teroras bus sustabdytas, žydų pog
rindžio organizacijos bus išformuo
tos, bet su sąlyga, kad į Palestiną 
būtų įsileista dar 100.000 žydų. 
Žydai priešinosi sąlygoms, kurios 

jiems nebuvo palankios, didino te
rorą, tarp kita ko buvo susprogdin
tas vienas Karaliaus Dovydo vieš
bučio sparnas, žuvo 92 žmonės - 
anglų, vietinių tarnautojų.

Anglai - amerikiečiai dar mėgino 
vieną būdą - sudaryti autonomines 
žydų ir arabų valstybes, bet esan
čias federacijoj. Žydai sutiko tik jei 
jiems bus duota 65% krašto geriau
sios žemės, tada jie atsisakytų kaip 
Aukščiausios aukos’ likusių tyrų 

arabų naudai.
1946 - 1947 m. žiemą britai suk- 

vfetė Londone apvalo stalo konfe
renciją. Arabai pakartojo savo rei
kalavimus: 1. nepriklausoma, de
mokratinė Palestina; 2. lygios teisės 
visiems piliečiams; 3. žydams švie
timo laisvė; 4. oficiali kalba hebrajų; 
5 tuojau uždrausti žydų imigraciją.

Britai matydami kad negalės su
laikyti nelegalios imigracijos bangos 
ir siaučiančio teroro ir surasti abiem 
šalim priimtino pagrindo, nutarė 
Palestinos klausimą perduoti J.T.O.

1947 pavasari J.T.O. sudarė 
11-kos mažesnių valstybių komisiją 
parengti sprendimą. Ši komisija re
komendavo padalyti Palestiną į dvi 
nepriklausomas valstybes. Savo de
talėse šios rekomendacijos buvo la
bai nepalankios arabams. Žydams, 
kurie dabar Palestinoje sudarė 
maždaug trečdalį gyventojų, pas
kirta didesnė ir derlingesnė krašto 
dalis su ilgu pajūriu ir vieninteliu 
geru Haifos uostu (Haifa buvo ap
gyventa veik vienų arabų). Arabai 
buvo beveik atskirti nuo jūros ir 
apie 500.000 gyventojų arabų turėjo 
būti palikti žydams priskirtoje daly
je. Abi valstybės turėjo būti ekono
miškai sujungtos ir 2 metus pasilikti

teroro veiksmus. Arabai nebuvo at
sigavę po sukilimo. Ginklai iš jų bu
vo atimti. Kovos prasidėjo dar prieš 
mandato oficialinę užbaigą. Gegužės 
14 d. po pietų, keliomis valandomis 
prieš oficialinę mandato užbaigą, 
žydai paskelbė savo nepriklausomą 
valstybą - Izraelį ir tuo pačiu mo
mentu gavo J.A.V. vardu prez. Tru- 
mano pripažinimą. Pažymėtina, kad 
tuoj pat J.A.V. delegacija Lake 
Success konferencijoj dar norėjo 
sustabdyti karo veiksmų su sąlyga, 
kad nebūtų daroma, kas galėtų pa
veikti vėlesnį krašto politinį spren
dimą.

Arabams kovose padėjo arabų ly
gos daliniai ir žydai Jeruzalės nau
jamiesty buvo priversti kapituliuoti 
Bet tuo metu J.T.O. įsakė arabams 
sustabdyti veiksmus 4-rių savaičių 
paliauboms. Arabai turėjo sutikti, 
nes įsikišo ir britai. Nei viena šalis 
paliaubų metu neturėjo stiprinti sa
vo armiją ir gerinti savo padėtį.

Paliaubų metu anglai arabams 
taikė griežtą ginklų embargo, o iš 
kitur gauti ginklų arabai negalėjo. x 
Bet Izraelis, pagal vėlesnius J.T.O. 
stebėtojų parodymus, nepaisydami 
draudimų ir turėdami ryšius kituose 
kraštuose, pajėgė slapta į Palestiną 
įsigabenti visokių ginklų, net lėktu
vų eskadros buvo ’’išvogtos" Angli
joje. Paliaubų laikotarpyje padėtis 
visiškai pasikeitė ir karui prasidėjus 
arabai turėjo tiesiog bėgti, jų tarpe 
kilo nesusipratimų. Joradanas su
darė su Izraeliu paliaubas, o vėliau 
ir kiti arabų lygos kraštai. Karo 
veiksmų išdavoje žydai savo terito
riją išplėtė daug daugiau, nei J.T.O. 
padalinime buvo numatyta. Kai 
J.T.O tarpininkas grafas Bernadotte 
pasiūlė sustoti prie nustatytų pada
linime sienų, į kurias neįėjo žydų 
pasiekti kovų metu laimėjimai, Iz-

Keliavimo aistra
’’Keliauk! — mus ragina turistinės brošiūros. 

’’Lankyk dangoraižius ir tuos senovės mūrus! 
Pasaulyje yra daug įdomių vaizdų bei vietų. 
Mažai dabar tokių, kurie sėdėtų, 
į savo minkštą kėdę tiek įsikabinę, 
kad ir paseno, nieko nepamatę, nepažinę.”

Poryt kaimynė išplaukia į Tongą,
mandatinės valstybės priežiūroje ir, 
be to, per tuos dvejus metus į žy
dams skirtą dalį dar įsileisti 150.000 
imigrantų. Šitoks projektas iš tikro 
buvo arabiškos Pelestinos likvidavi
mas.

Britų vyriausybė tuojau pranešė, 
kad ji nenorinti dalyvauti tokiame 
projekte, nes jos politika - nevykdy
ti sprendimo, kurio abi šalys nepri
ima. Britai nevykdys sprendimo nei 
savo nei J.T.O. vardu ir padalinimo 
reikalu pasiliksianti neutrali ir ne
užilgo atsisakysianti mandato pa
reigų. Toks britų elgesys arabų bu
vo laikomas ne neutralumu, bet pa
reigų apleidimu. Nuo Balfouro dek
laracijos laikų sudariusi šią padėti, 
dabar britų vyriausybė nusiplovė 
rankas.

Palestinos padalinimo rezoliucija 
J.T.O. visuotiniame susirinkime bu
vo dviejų trečdalių balsų dauguma 
priimta 1947 m. lapkričio 29 d. Britai 
tebesilaikė savo nusistatymo baigti 
mandatą ir tam paskyrė datą 1948 
gegužės 15 d. Taip pat iki tos datos 
atitrauks iš Palestinos visas 
pajėgas. Tuo būdu karas tarp žydų 
ir arabų liko neišvengiamas. Žydai 
karui buvo nepaprastai gerai pasi
rengę - jie turėjo per kelerius pasta- 
riuosius metus prie britų okupacinių 
pajėgų gerai išlavintą brigadą, jie 
buvo gerai išsitreniravę vykdydami 
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o draugė trečią kartą skrenda į Hong-Kongą. 
Ką besutiksi - ruošias kur, ar grįžo, 
ar vėl jau lėkti aplink žemę pasiryžo, 
nes, sako, ji dabar yra tiktai kaip kruopa.

Daleiskim, apkeliauti nori Europą - 
vien tos aštuonios paros! Sugaudė Big Benas, 
ir tu - krašte olandų; perėjai per sieną, 

užmetus žvilgsnį kiek į Reino upę, 
jau štai per Alpes riedi su turistų grupe. 
Šveicarija (koks grožis!), čia tau duoda frankus, 
nespėjai jų išleisti - lirų pilnos rankos. 
Venecija žavioji: rūmai ir kanalai, 
per miglą pažiūrėjus dar į Capri salą, 
skubi (net nemiegojus) - laukia, mat, Paryžius... 
(Na, pailsėt galėsi. į namus sugrįžus.)

Ramusis Vandenynas - lyg kolchozo prūdas! 
Ameriką pasiekti pats geriausias būdas, 
įsėdus į lėktuvą. Švilpt - ir San Francisko. 
(Užtikrina brošiūros: ’’Pamatysi viską.”) 
Tai ir skrendi, važiuoji, net bėgte gi bėgi. 
(”O kur mes?” - "Jau Čikagoj. Atsibusk, nes miegi...”) 
Dar protas Angelyne, o prie Krioklio kojos. 
New - Yorkas ypatingai gi visus vilioja...
Ir į dešimtą dieną - šios kelionės galas. 
(Puiku, nes ryt namuose futbolo finalas!)

Gerai tiems, kur greiti, o jeigu lėtas, 
tai net ir nesuspėja pajudėt iš vietos. Julija

PALANGA ATIDARĖ NAUJAS RASTINES
MELBOUBWE

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

4th Floor
Paringa Building 
13 Hindley Street, 
Adelaide, S.A. 5000 
Telf.: 517699,517874

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.
Antroji ekskursinė grupė šiais metais su 10-čia naktų Vilniuje išvyksta 

rugpiūčio 10 d.

jPalaRtfa 
Toars
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

raelio teroristų jis buvo nužudytas. 
Žydai žygiavo į priekį nepaisydami 
naujų J.T.O. rezoliucijų, kol pajėgė. 
Tik Palestinos gabaliukas liko Jor
danui.

Šalia karinio pralaimėjimo ir teri
torijos netekimo, apie 800.00 arabų 
buvo priversti palikti kraštą ar, tie
siog pašalinti jėga. Likęs jų turtas - 
žemė, namai ir kit. buvo konfistuoti. 
Palestiniečiai arabai bėgo į arti
miausius arabų kraštus, tikėdamiesi

greitai grįžti. Daugelyje krašto vie
tų buvo vykdomas iš anksto supla
nuotas teroras, kurį vykdė žydų te
roro komandos. Brutalumo viršūnė - 
pasiekta Deir Yassin kaime, kur bu
vo teroristų išžudyta 250 žmonių - 
vaikų, moterų, senelių. Teroristų 
komandoms vadovavo ir dabartinis 
Izraelio min. pirm. M. Begin. Teroro 
tikslas - atsikratyti nepageidauja
mais gyventojais, juos įbauginant, 
žudant ir tuo pačiu atidarant plačiau 
duris naujiems imigrantams.

Taip atsirado arabų - palestiniečių 
problema. Šimtai tūkstančių pales
tiniečių tremtinių laukia laisvės die
nų, kai galės grįžti į savo tėvynę. 
Jau trečią kartą jie kenčia laukdami 
pasaulio sąžinės atbudimo. Kartais 
prasiveržia jų nevilties šauksmas, 
bet, deja, nedaug yra jį girdinčių. 
Dar visai neseniai J.A.V. prez. 
Ford, užklaustas, kaip manoma iš
spręsti palestiniečių problemą, pa
juokiančiai atsakė: ”ar yra dar kokių 
palestiniečių?” Pabaiga

LITERATŪRINĖ POPIETĖ

Balandžio 30 d. Moterų Draugija 
Sydnejaus Liet. Klube buvo suren
gusi nuotaikingą literatūrinę 
popietę, kurią paruošė p. K. Daugu
vietytė - šniūkštienė.

Popietę atidarė S.L. Moterų Soc. 
Globos Draugijos pirmininkė p. 0. 
Baužienė pasveikindama gausiai su
sirinkusius klausytojus, o pačią po
pietę pravedė p. J. Viliūnienė. Įvai
rių autorių kūrybos skaitė: K. Dau
guvietytė, G. Zigaitytė-Hurba, V. 
Maksvytytė, H. Šliteris, O. Maks- 
vytienė, S. Skorulis, D. Labutytė - 
Bieri. Savo kūrybos deklamavo Al
dona Veščiūnaitė ir viešnia iš Lietu-
vos poetė Alė Sidabraitė - Petraus
kienė.
Popietė užtruko gerą valandą, ir 

klausytojai atrodo buvo pilnai pa
tenkinti. Po programos Draugija vi
sus dalyvius ir klausytojus pavaiši
no kavute ir pyragaičiais.

Tai bene vienas iš nuotaikingiau- 
sių lengvo stiliaus kultūrinių paren
gimų, kurių sydnejiškiai kasmet 
laukia ir džiaugsmingai priima. Kiti 
nusiskundžia, kad šios kolonijos lie
tuviai mažai domisi lietuviška kny
ga, tačiau kūrybinis žodis kad ir to
kiuose parengimuose mielai laukia
mas ir įdėmiai priimamas.
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NAUJA MOTERŲ VADOVĖ 

Dėl asmeninių priežasčių, išvykos 
j Kanadą moterų grupės vadovė Bi
rutė Adomavičienė iš Melbourne 
negali važiuoti ir iš šių pareigų pasi
traukė. ALFAS valdyba pakvietė 
sydnejiškę Snaigę Gustafson - Mo
tiejūnaitę pasiimti moterų vadovės 
pareigas ir vadovauti išvykos mote
rims. Be šių pareigų Snaigė yra ir 
moterų rinktinės dalyvė ir, kartu su
savo vyru Phillip šiuo metu turi la
bai daug darbo ir rūpesčių visų iš
vykos uniformų parūpinimu.

Visais moterų reikalais prašau 
kreiptis į S. Gustafson 257 Polding 
St., Fairfield 2165. Telef. 604 6563.

PATAISYMAI

Aprašant Adelaidės jaunius įsi
vėlė keletas klaidų, už kurias 
ALFAS nuoširdžiai atsiprašo. Pa- 
baltiečių varžybose žaidė ir titulą 
iškovojo ne J. Ignatavičius su S. 
Navaku, bet P. Urnevičius ir A. 
Vieraitis. P. Urnevičius jau nuo 1975 
metų žaidžia jaunių rinktinėje.

Tinklininko Al. Kalnins aprašyme 
įvyko korektūros klaida ir vietoj jo 
pavardės buvo įrašyta A. Vieraičio 
pavardė. A. Vieraitis yra mūsų jau
nių rinktinės žaidėjas, labai gražiai 
pasirodąs krepšinio aikštėje laimint 
ne tik lietuvių, bet ir Pabaltiečių 
varžybas.

pasigenda...
Atkelta iš psl. 2

negali grįžti ir tebegauti savo ame
rikinės pensijos čekius”. Matyt, 
Zenkevičius pamiršo, kad maskvinių 
jo viršininkų galvos kietesnės už 
Lenkijos valdovų galvas, ir jie nesu
sipranta leisti bent tokių sąlygų iš 
užsienio gaunamoms lėšoms naudo
tis, kokias Lenkijoj leidžia. Ir Zen
kevičius lyg būtų nepastebėjęs, kad 
pensininkams apsigyventi priimtinų 
sąlygų nėra ne tik Lietuvoj, o nėra ir 
Gudijoj, Ukrainoj ir pačioj Rusijoj, 
kur Maskvinės valdžios teisėtumo 
Amerika neginčija, taigi tą valdžią 
pripažįsta ir su ja santykius turi.
..Nors korespondentas ir nesusipra
to paklausti Zenkevičių, ar jo pagei
davime sunormalinti tiesioginius (ne 
per Maskvą) Lietuvos santykius su 
Amerika kartais neglūdi mintis 
siekti išstojimo iš Sovietų Sąjungos, 
vis dėlto tas korespondentas, matyt, 
suabejojo Zenkevičiaus vaidinamos 
pozos rimtumu ir paklausė, koks gi 
iš tikrųjų esąs Zenkevičiaus darbas, 
kaip LTSR užsienių reikalų minist
ro? Čia tariamas suvereninės vals
tybės ministras iš karto sustraukė į 
konsulinio skyriaus vedėjo lygį. At
sakė štai kaip: ’’mano darbas yra at
likti konsulines funkcijas, apiman
čias reikalus nuo užsienio pasų, iki 
svetimšalių, norinčių apsilankyti ar 
apsigyventi Lietuvoje, žodžiu, visa 
su tuo susijusi dokumentacija. Per 
metus gauname apie 80.000 laiškų su 
įvairiais pasiteiravimais”. (Pažymė
tina, kad Zenkevičius čia nutylėjo, 
jog užsienio pasus iš tikrųjų išduoda 
tik sąjunginė užsienių ministerija 
Maskvoje, o Vilniuje Vizų ir Regis
tracijos Skyrius - OVIR - yra Vidaus 
Reikalų Ministerijos padalinys).

Zenkevičiuą dar pridėjo, kad 
konstitucija jo vyriausybei leidžianti

KALBA
AMPOL AUKOJA

AMPOL benzino bendrovė, kurios* 
vienas iš vyriausių direktorių yr 
didelis lietuvių draugas Mr. Te 
Harris, vedęs lietuvaitę Ireną Jar- 
malavičiūtę, Kanados važiavimo 
fondui paaukojo 500 dolerių. At- 
siunčiant čekį, generalinis mene
džeris P. Evans visiems Australijos 
lietuviams sportininkams ir jų va
dovams palinkėjo geriausios sėkmės 
Toronto varžybose.

Australijos lietuviai sportininkai 
ir ALFAS nuoširdžiai dėkoja 
AMPOL bendrovei ir ypatinga pa
dėka priklauso Ted ir Irenai (Vicki) 
Harris už jų nuoširdų tarpininkavi
mą gaunant šią, taip sportininkams 
svarbią, finansinę paramą.

Mūsų reprezentantai

Jie mus atstovaus! Iš k.: E. Ragauskas, Talanskas, G. Sauka, V. 
Rousyan

ALGIMANTAS MILVYDAS su 
krepšiniu susipažino Melbourne 
’’Varpo” klube gana vėlai, būdamas 
14 m., tačiau greitai atsiekė gerų 

siųsti diplomatinius atstovus į už
sienius, bet, sakė, ’’mums neįmano
ma turėti tiek daug pasiuntinių, to
dėl sąjunginė vyriausybė (Maskva) 
mums atstovauja”. Be to, Zenkevi
čius aiškinęs, kad, nors Maskva ir 
galinti tokiais atvejais kreiptis su 
savo argumentais į AukščiausiąSo- 
vietą ir rūpintis nutarimą pakeisti. 
’’Nepasakė, kaip sėkmingai” - paste
bėjo korespondentas.

Taip Zenkevičius gana akivaiz
džiai įrodė, kad nei jis pats, nei ta jo 
vyriausybė Vilniuje ( kaip ir Rygoj 
ar Taline) nėra tarpvalstybiniam 
diplomatiniam santykiavimui kom- 
petetingos figūros. Jis rodėsi lyg 
neva nesuvokiąs iš viso, apie kokį 
čia nepripažinimą iš tikrųjų kalba
ma. Girdi, - ’’Kaip galima pripažinti 
visą Sovietų Sąjungą ir tuo pačiu 
metu nepripažinti jos dalies!”

Arba nepatenkintas, kad Ameri
kos konsulato pareigūnai, lankyda
miesi Vilniuje, susitinka su žemes
niaisiais pareigūnais - kultūrinių įs
taigų ar miesto administracijos va
dovais, bet oficialiai nesikalba su 
Zenkevičium ar kitais ministrais, 
vadina tokį elgesį juokingu, tai, esą, 
atrodo, tartum lankytumeisi Pary
žiuje pas merą, bet ignoruotum 
Prancūzijos prezidentą. (Čia ir vėl 
prasiveržė Zenkevičiaus megaloma- 
nija, lyginimasis net su Prancūzijos 
prezidentu). Tvirtino, kad ir kai 
kurie Amerikos diplomatai laiką 
tokią padėtį absurdišką. Čia kores
pondentas ryžosi patikslinti nepri
pažinimo prasmę ir priminti tos ab
surdiškos padėties priežastį- Primi
nė Zenkevičiui štai kokį aukšto 
Amerikos pareigūno pareiškimą: 
"Jungtinės Valstybės nepripažįsta 
Sovietų okupacijos tuose kraštuose, 
nes tai buvo padaryta prieš žmonių 
daugumos valią. Tai yra pastovi J.V. 
politika ir nėra buvę minties ją pa
keisti. Helsinkio konferencijoje irgi 
buvo nurodyta, kad ši J.V politika 
galios ir numatomoje ateityje.” Bet

DOLSKIS IR LOLITOS

Balandžio 22 d. Kovo metiniame 
baliuje labai puikiai pasirodė Syd- 
nejaus lietuviai artistai. Čia aš noriu 
skaitytojus supažindinti su jais: 
”Dolskis” - Julius Dambrauskas, 

Onutė Maskvytienė, ”Ka- 
‘ Ramutė Maksvytytė,

Hąttte” - Violeta Maksvytytė, ’’Cl
one” - Elena Birkmanienė, šokėjos - 

Jasmina Birkmanaitė, Antuanetė 
Šliterienė ir Danutė Karpavičienė. 

’’choreografė” - Regina Ratienė, pra
nešėja Jūratė Reisgytė. Instrumen
tų ir šviesų operatoriai Vladas Dau- 
daras ir Viktoras Šliteris. Ir šio va
karo dekoratorės - Albina Eismon- 
tienė, Trudy Dambrauskienė ir 
Lorna Adriūnaitė.

Kovo Valdyba ir visi sportininkai 
labai dėkingi visiems artistams už 
šio vakaro įdomią programą ir tikisi 
ateityje vėl juos pamatyti scenoje.

rezultatų ir jau sekančiais metais 
pakviestas į Viktorijos žemiau 16 m. 
amžiaus berniukų rinktinę. Sekan
čius dvejus metus atstovauja Vikto
riją žemiau 18 m. rinktinėse ir tuo 
pačiu iškovoja Australijos čempionų 
titulus. Tais pačiais metais žaidžia ir 
Australijos lietuvių jaunių rinktinė
se, o nuo 1966 m. ir vyrų rinktinėse. 
Labai gerai pasirodė 1972 m. mūsų 
krepšininkų J.A. V-bių vizito metu 
pelnęs vidutiniškai 25 taškus per 
rungtynes. Algis žaidžia vidurio ar
ba kraštinio puolėjo pozicijose, taik
liai mėto iš įvairių distancijų, ūgis 
1 m. 91 cm. A. Milvydo veikla nesi
riboja vien sportu, bet aktyvus vi
sose lietuvių jaunimo organizacijose 
ir šiuo metu eina vicepirmininko pa
reigas Australijos lietuvių jaunimo 
Sąjungos valdyboje. Iš profesijos 
statybos inžinierius, liuoslaikais 
mėgsta fotografuoti bei filmuoti. 
Algis jau pasireiškęs ir lietuviškoje 
spaudoje.

EDVARDAS KARDAS 21 m. 
amžiaus puolėjas. Krepšinį žaidžia 
nuo 12 m. ir atstovauja Geelongo 
rinktinę žemiau 14 m., 16 m., 18 m. 
ir žemiau 20 m. amžiaus grupėse. 
Australijos lietuvių rinktinėje 3 
metus ir paskutinėse dvejose sporto 
šventėse iškovojo nugalėtojų titu
lus. Už Viktorijos rinktinę žaidė že
miau 20 m. amžiaus grupėje ir du 
kartus laimėjo provincijos nugalė
tojų titulus. Talentingas krepšinin
kas, taikliai mėto iš įvairių distanci
jų-

Zenkevičius ir toliau dėjosi lyg ne
suprantąs, kad nepripažinimo prie
žastis yra gi ne komunizmas, o prie
vartos būdu sukurta Lietuvos (ir 
paties Zenkevičiaus) priklausomybė 
nuo maskvinės valdžios, ir jis dar 
prikalbėjo virtinę keistokų pareiš
kimų. Tarp ko kita, užsiminė, kad 
tarp Lietuvos vyriausybės nepri
pažįstančių” valstybių esanti Kana
da, Prancūzija ir Vakarų Vokietija. 
Ir dar Vatikanas, kurio pripažini
mas, esą, būtų paspirtis Lietuvos 
valdžios prestižui, kadangi 3.4 mili
jonų gyventojų dauguma yra katali
kai.

(Elta)

STASYS ŠUTAS vyrų krepšinio 
rinktinės treneris. Krepšinį žaisti 
pradėjo 1956 metais Geelongo ’’Vy
ties” klube. Ilgoje krepšinio karje
roje 7 m. žaidė Australijos lietuvių 
krepšinio rinktinėse ir 5 m. Geelon
go miesto rinktinėse. Trejus m. iš
kovojo Geelongo čempionų titulą, 
atstovaudamas ’’Vytį” ir tais pačiais 
metais pripažintas kaip geriausias ir 
rezultatyviausias šio miesto krepši
ninkas. 1959 - 1960 m. Geelongo 
’’Vytis” žaidė aukščiausios klasės 
pirmenybėse Melbourne. Nuo 1960 
m. pradėjo trenerio darbą ir per tą 
laiką atsiekė daug gražių rezultatų 
ir tuo pačiu iškėlė Geelongo ’’Vy
ties” jaunius į pirmaujančių gretas 
lietuvių sporto šventėse. Iš profesi
jos buhalteris - biznierius, liuoslai- 
kiais mėgsta žuvauti ryklius.

EDVARDAS GVILDYS 22 m. 
amžiaus krepšinio rinktinės gynė
jas. Su krepšiniu susipažino nuo 
1966 m. Geelongo ’’Vyties” klube. 
1969 m. žaidė Viktorijos žemiau 14 
m. amžiaus berniukų rinktinėje. 
1973 m. iškovojo Australijos lietuvių 
jaunių .čempionų titulą. Ketverius 
metus žaidžia Australijos lietuvių 
jaunių krepšinio rinktinėse ir 3 m. 
vyrų rinktinėse. Iš profesijos buhal
teris, liuoslaikiu mėgsta mužiką bei 
skulptūrą.

SAUKA GEDIMINAS iš Sydne- 
jasu. Būdamas mokykloje dalyvavo 
■atletikoje, ypatingai gerai pasižy
mėdamas šokimuose į tolį ir į aukštį. 
Turėdamas 10 m., pradėjo žaisti 
fudbolą (soccer) ir jį žaidė įvairiose 
komandose nepilnus 20 metų. Be 
Futbolo, ’’Kovo” komandoje pradėjo 
žaisti tinklinį ir šešis kartus buvo iš
rinktas į Australijos lietuvių tinkli
nio rinktines, taip pat atstovauda
mas lietuvius ir Pabaltiečių varžy
bose. Be futbolo ir tinklinio, apie 10 
metų žaidė ir krepšinį už ’’Kovą”, 
tačiau dabar visas jėgas yra atida
vęs tinkliniui ir yra ne tik ’’Kovo”, 
bet ir visos Australijos lietuvių 
rinktinės treneris. Be aktyvaus 
sporto būdamas anksčiau tautinių 
šokių šokėjas, jų mokytojas ir ’’Ko
vo” valdybos narys.

ALDONA JANČIAUSKAITĖ 
moterų krepšinio rinktinės gynėja. 
Su krepšiniu susipažino 1968 m. 
Geelongo ’’Vyties” klube, žaidžiusi 
Australijos mergaičių žemiau 18 m., 
o taip pat ir Geelongo miesto rinkti
nėse. Australijos lietuvių moterų 
krepšinio rinktinėje žaidžia nuo 1975 
m. gynime. (A. Jančiauskaitė yra 
susižiedavusi su E. Kardu ir kaip 
man sakė iki išvykos bus jau vedę, 
tai gal prie jos pavardės dar reiks 
pridėti Kardienė.)

EDVARDAS RAGAUSKAS jau
niausias rinktinės krepšininkas ir 
sekančių Kalėdų švenčių metu švęs 
dar tik 16-tą gimtadienį. Gynėjas, 
labai gerai valdo kamuolį ir veda 
apgalvotą žaidimą. Su krepšiniu su
sipažino nuo 7 m. amžiaus Melbour
ne ’’Varpo” klube. Čempionų titulais 
pasipuošė žemiau 15 ir 16 m. am
žiaus grupėse. Edis griežtai prisilai
ko sportinio režimo ir tvarkingos 
aprangos.

WADIM ROUSSIYAN tvirto fi
zinio sudėjimo puolėjas. Su krepši
niu susipažino 1960 metais. Nuo 
1968 m. žaidžia už Melbourne ’’Vil
ką”, o 1972 - 1974 m. laikotarpyje už 
St. Kilda klubą ”A” klasėje.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas vėliausias, gilus vandens 
garų ir vakumo metodas.

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

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

LIETUVIŲ FONDO 
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad spaudoje skelb
tas A.L. Fondo narių susirinkimas 
gegužės 20 d. neįvyks.

Susirinkimas bus kviečiamas pa
sibaigus apyskaitiniams finansi
niams metams po birželio 30 dienos. 
Susirinkimo data bus paskelbta vė
liau. Fondo nariai kvietimus susi
rinkimui gaus raštu.

A.L. Fondo Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaip žinome iš spaudos, Melbour
ne ir Adelaidėje gražiai ir sėkmingai 
veikia lietuvių kooperatinė Kredito 
Draugija "Talka”, t.y. lietuviškas 
bankas, kuris priima indelius, iš
duoda paskolas ir atlieka kitokias 
bankines operacijas.

Sydnejuje šis reikalas atrodo ga
na apleistas. Įdėjus bent kiek pas
tangų ir mes galėtume turėti savo 
kredito draugijų. Dėl to iniciatorių 
grupė gegužės 21 d., sekmadienį, 3 
vai. Sydnejaus Liet. Klubo mažojoje 
salėje kviečia visus suinteresuotus 
lietuvių kredito draugijos steigimu 
Sydnejuje.

Susirinkime plačius paaiškinimus 
duos Melbourne Talkos valdybos 
nariai.

Kviečiame visus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

. Iniciatoriai

Nauji ”M.P.” 
Skaitytojai

V. PETRAITIS NSW
J. BALSYS S.A.
B. ČEPAUSKIENĖ NSW
I. LUSCOMBE VIC.
P.W. DULHUNTY NSW
V. KARPUŠKA VIC
L. JABLONSKIS VENEZUELA
J. BASSIL NSW
S. DAGILIS CANADA
R. KINČINAS S. A.
P. ŠULYS VIC
G. VAN HOOF NSW
S. STUKAUSKAS ACT
V. ARAITĖ VIC
’’SKAUTŲ AIDAS” U.S.A.
B. ČIUNOVAS VIC
R. RATAS-SHAW NSW
J. MERGL NSW
R. KRAUSAS - VIC
J. BARILA NSW
V. PIPIRAS S.A.
V. VIRBICKAS ENGLAND
R. MILAŠAS NSW
E. MARGAN—MARGANAVIČIUS

VIC 
V. JURKŠAITIS NSW
S. VAIČAITIS CANADA
L. GERULAITIS S.A.
’’LAIŠKAI LIETUVIAMS” U.S.A 
J. KOJELIS U.S.A.
DON ATKINSON S.A.
A. VAIŠNYS VIC

SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS KOVAS 
rengia

Vyrų ir moteriškų rūbų

MADŲ PARADĄ
gegužės 28 d., sekmadieni, 6 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube.

Čia pirmą kartą matysite ne tik moteris, bet ir vyrus demonstruojan
čius modernią aprangą.

Maloniai kviečiame visus atvykti.
Įėjimas laisvas.
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m a c i j a
SOLIDARIZUOJAME SU KOVO
JANČIA LIETUVOS BAŽNYČIA

Adelaidėje buvo sukviesti organi
zacijų atstovai pasitariman, kaip 
pravesti minėjimą, kuris supažin
dintų su Lietuvoje bolševikų vykdo
mu tikinčiųjų persekiojimu. Pasita
rime iškelta mintis, kad religinis 
persekiojimas Lietuvoje liečia ne 
kokią nors vieną organizaciją, o visą 
lietuvių tautą. Tad ir minėjimas - 
akademija rengiama gegužės 28 d. 
Lietuvių Namuose. Visi Adelaidės 
lietuviai kviečiami šiame minėjime 
kuo gausiau dalyvauti.

Persekiojamos Bažnyčios intenci- 
. ja Adelaidės teatras Vaidila gegužės 
6 d. statė Pr. Pusdešrio scenos vei
kalą ’’Šviesa nuo kalno”. Tai simbo
liniai fragmentai, apimą biblinius ir 
mūsų laikus.

DALYVAUKIME DIEVO KŪNO 
PROCESIJOJ

Gegužės 28 d. - sekmadienį esame 
kviečiami dalyvauti Dievo Kūno 
procesijoj, kuri vyks Five Dock 
Presentation seselių vienuolyno 
aikštėse. Viską pasiruoškime, kad 
po lietuviškų pamaldų iš Lidcombe 
galėtume nuvykti ir pradėti rikiuo
tis apie 2 vai.

Svarbiausia, kad kuo daugiau 
jaunimo, ponių bei vyrų savo tauti
niuose apdaruose, kas derintųsi su 
mūsų spalvingom vėliavom ir lietu
višku kryžiumi. Nepagailėkime au
kos ir truputį vargo, kad ir šia proga 
iškeltume Lietuvos vardą.

Kun. P. Butkus

Sporto Klubo VARPO rengiamas

SPORTO BALIUS
įvyksta gegužės 20 d., šešt., 7.30 vai. Melbourne Liet. Namuose 

Baliaus metu: vakarienė, Baliaus Karalaitė
Įėjimas $ 8.00, jauniams, pensininkams - $ 5.00

Bilietus platina: R. Ragauskas tel. 936774
V. Balnionienė tel. 6998949

VISUR
Balandžio 23 d. inž. Stasio ir Al

donos Grincevičių pakrikštyta duktė 
Davinos vardu. Krikšto apeigas at
liko kun. P. Dauknys. Krikštynose 
dalyvavo gausus giminių ir draugų 
būrys.

Be jos Grincevičiai iš viešnagės 
Vokietijoje augina parsivežę sūnų 6 
metų ir dukrą 5 metų.

Grincevičiai gyvena Doncaster 
Melbourne priemiestyje ir verčiasi 
privačiu kompiuterio programavimo 
bizniu.

* * *

Po įtemptų trejų metų studijų 
Melbourne universitete sydnejiškė 
Birutė Leverytė kovo mėn. įgijo 
diplomą iš Town and Regional Plan
ning srities. Birutė Bachelor of Arts 
laipsnį įsigijo Sydnejaus universite-

VISAIP
te 1974 m. ir dirba Viktorijos Im
porto Ministerijos įstaigoje Mel
bourne. Sveikiname Birutę džiaug
damiesi jos atsiekimais.

♦♦♦

Sydnejiškei p. Margaritai Kava
liauskienei neseniai padaryta sunki 
operacija Ashbury ligoninėje En- 
fielde. Ligonė sparčiai taisosi. Lin
kime sveikatos.

Dėmesio!
Visos Importo-Eksporto muitų 

užsienio bankų problemos išspren
džiamos lengvai pasinaudojant lie
tuvio muitų agento patamavimais- 
Kreiptis:

STAITIS AGENCIES
Pty. Ltd.

73 Beattie Street, Balmain 2041, 
Tel. 82 0785

PAIEŠKOJIMAS

Elena Bagdonaitė-Polgrimienė 
paieško savo brolio Balio Bagdono, 
sūnaus Tado. Jis pats arba žiną apie 
jį prašomi pranešti: O. Zakaraus
kienei, 17 Hillview Ave., Banks
town, NSW 2200

NEUŽMIRŠO MŪSŲ PASTOGĖS

Pernai Tasmanijoje miręs Jurgis 
Vasiliauskas savo testamente prisi
minė ir Mūsų Pastogę jai paskjn-ęs 
100 dolerių. Sutvarkę visus palikimo 
reikalus velionio testamento vykdy
tojai neseniai Mūsų Pastogei pri
siuntė jai skirtuosius 100 dol.

Pagarba ir dėkingumas velioniui 
Jurgiui Vasiliauskui. Kiek yra žmo
nių, kurie rašydami testamentus 
prisimena ir mūsų spaudą? Kiekvie
nas sąmoningas lietuvis turėtų su
prasti ir įsisąmoninti, kad mūsų gy
venime spauda yra pagrindinis aks
tinas lietuviškai veiklai ir vienybei.

Lietuvi, sudarydamas testamentą 
neaplenk ir Mūsų Pastogės!

NUSIĮ PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY "OUR 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

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200 
Administracijos Tel. 649 9062 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $35.00
Oro paštu kitur $50.00
Atskiro Nr. kaina 50 centų

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

Mated by Boter Pmi Pty. Lid.
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