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SAVAIS REIKALAIS
Jau beliko vos trys mėnesiai ligi 

Lustralijos Lietuvių Dienų, kurios 
lėtų pabaigoje įvyksta Sydnejuje. 
rirdime, kad ir šiais metais turėsi
te mūsų Lietuvių Dienose svečių iš 
įmerikos - Cleveland© Grandinėlę, 
kaitome ir apie kitus Lietuvių Die- 
y meninius pasirodymus, tačiau šių 
Dienų pagrindinė sudedamoji da- 

s yra ALB Krašto Tarybos suva- 
iavimas, kuriame bus svarstoma 
sama bendruomenės padėtis ir pla- 
uojama jos veikla ateičiai. Visi kiti 
jetuvių Dienų parengimai vykdomi 
Augiau rutininiu kebu: veikia jau 
tuo pernai Lietuvių Dienoms Syd- 
tejuje Rengti Komitetas, kuris 
ykdo savo planą nepriklausomai 
tuo bendruomenės vyriausių orga- 
iii. Tačiau esminiai bendruomenės

alai bus sprendžiami ALB Tary- 
suvažiavime. Bendruomenė tai
mūsų visų stiprybė ir jungtis, 
os vargu ar būtų ir pačios Lietu-

nu Dienos, kuriomis nuo 1960-jų 
netų patys džiaugiamės ir didžiuo- 
amės.
Taigi, ALB Tarybos suvažiavi- 

nas. Tiesa, tos tarybos dar iki šiol 
kime. Net gi nepaskelbti naujos 
bos rinkimai, vis dėl to kiekvie- 
i, ypač aktyviam bendruomenės

iui, jau dabar rūpi, kas bus tamą^ yams A.L.B. Krašto Tarybos XVI
farybos suvažiavime svarstoma ir 
tokie aktualieji mūsų bendruome- 
lės klausimai. Nėra reikalo visa tai 
palikti vien tik Krašto Valdybai, ku
ri yra tikroji Tarybos suvažiavimo 
organizatorė ir kuri turės sustatyti 
visą suvažiavimo programą.

Visi esame bendruomenės nariai 
ir galbūt visiems rūpi, kad bendruo
menė ne tik išsilaikytų, bet kad ir 
plėtotųsi tiek savo veikla, tiek savo 
užsimojimais. O to siekiant būtinas 
risų aktyvus bendradarbiavimas 
padedant vykdyti bendruomenės 
vadovybių užsimojimus ir joms pa- 
gelbstint sugestijom, planais, užsi
mojimais. Netoli nuvažiuosime, jei
gu bendruomenės reikalus paliksi
me vien tik atitinkamoms valdy
boms, o patys paliksime tik pasy
viais stebėtojais ar kritikais. Kai 
kur net nusiskundžiama, kad ne
veikli valdyba, kad nepadaroma tai, 
ko norėtume, kas būtų padaryta. 
Tokie priekaištai atsisuka į mus pa
žus, nes kokią valdybą išsirenkame, 
tokią ir turime. Kitaip sakant, jei 
kreiptume daugiau dėmesio į pačią 
bendruomenę, atsirastų ir būtų iš ko 
pasirinkti ir tinkamesni į valdybas 
kandidatai. Tas pats ir su Krašto 
Tarybos nariais: renkame paprastai 
tuos, kurie sutinka neatsižvelgiant į 
jikvalifikacijas. Štai dėl ko daugelis 
Sūri į bendruomeninius reikalus tik
pro pirštus. Iš tiesų bendruomenė ir 
tik bendruomenė yra mūsų jėga ir 
atspara. Jos negali atstoti jokie klu
bai ir jokios organizacijos, nes nė 
vienas atskiras vienetas negali kal
bėti visų šio krašto lietuvių vardu 
aei jų reprezentuoti, išskyrus pačią 
bendruomenę. Dėl to ir dėmesys 
bendruomenei turėtų būti ypatingai 
reikšmingas.

Turint prieš akis ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą reikėtų visiems 
susidomėti, kad pats suvažiavimas 
būtų turiningas ir našus, kad nebūtų 

pasitenkinta vien formalumais ir 
bendrybėmis nieko konkretaus ne
nutarus ar nenusprendus. Kad to iš
vengtume, būtina jau dabar spau
doje kelti bendruomeniniu mastu 
svarstytinus klausimus, kurie suva
žiavime būtų išdiskutuoti ir spren
džiami. Tas palengvintų Krašto 
Valdybai sustatyti suvažiavimo 
programą ir busimieji Krašto Tary
bos nariai turėtų šį tą apčiuopiamo 
vykdami į Tarybos suvažiavimą.

Visaip galime žiūrėti į savo bend-' 
ruomenę, bet viena yra tikra: jokio 
kito pakaitalo jai neturime. Jei taip, 
tai belieka tik vienas kelias - jungti
nėmis jėgomis ją stiprinti, trūkumus 
užpildyti pozityvia veikla, patiems 
aktyviai dalyvaujant ir keliant jos 
autoritetą.

s.s.

ALB Kr. Tarybos
rinkimai

KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ 
RINKIMAI XVI SESIJAI

1. A.L.B. Apylinkės prašomos su
šaukti susirinkimus išrinkti atsto

paprastai sesijai, įvykstančiai Syd
ney, N.S.W., 1978 m. gruodžio gale.

2. Pagal A.L.B. statuto 10-tą 
straipsnį Krašto Valdyba nustatė 
Apylinkėms šiuos renkamų atstovų

Adelaide 6
Albury 1
Brisbane 2
Canberra 1
Geelong 3
Hobart 1
Melbourne 14
Newcastle 1
Perth 2
Sydney 12
Wollongong 1

Viso 47 atstovai.
Į šį skaičių neįeina Apylinkių pir

mininkai, Seniūnijų seniūnai ir kiti 
ALB nariai, kurie įeina į Krašto Ta
rybos sudėtį ex officio pagal ALB 
statuto 9-tą straipsnį.

3. Krašto Valdyba prašo Apylin
kes pranešti išrinktų atstovų pilnus 
vardusi ir pavardes su tiksliais adre
sais ne vėliau kaip 1978 metų 
lapkričio 12 dienos.

A.L.B. Krašto Valdybos 
Sekretorius

Svarbus pranešimas
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS NARIAMS

Lietuvių B-nės Spaudos Sąjungos 
Komitetas yra numatęs sušaukti 
pirmąjį metinį Sąjungos susirinkimą 
spalio pabaigoje.

L.B.S. Sąjungos nariai kviečiami 
siūlyti kandidatus į Sąjungos komi
tetą. Nominacijos turi pasiekti Są
jungos komitetą ne vėliau, kaip rug
sėjo 15 dieną. Jos turi būti patiektos

P.L.B-nės Seimo prezidiumas. Iš k.: buv. PLB Valdybos pirm. B. Nai
nys, JAV B-nės pirm. A. Gečys, Seimo pirmininkas ir dabartinės PL
B-nės pirm. V. Kamantas, Seimo parlamentaras ir naujos PL B-nės Val
dybos vykd. pirm. V. Kleiza. Nuotrauka S. Dabkaus

ĮVYKIAI
ČEKOSLOVAKIJOS

TRAGEDIJOS SUKAKTIS

Ruįpiūčio 22 d. suėjo dešimt me
tų, kai Čekoslovakija buvo formaliai 
sovietų okupuota, pašalintas to me
to čekų lyderis Dubčekas, kuris bū
damas vyriausybės priekyje siekė 
Čekoslovakijos savarankiškumo ir 
respektavo žmogaus teises.

Sydnejuje ši skaudi Čekoslovaki
jos tragedija buvo čekų atitinkamai 
paminėta - padėtas vainikas pager
biant žuvusius už laisvę. Sydnejaus 
didžioji australų spauda taip pat 
straipsniais priminė Čekoslovakijos 
tragediją, o per radijo ištisai buvo 
duodama garsiųjų čekų kompozito
rių muzika.

Kai buvo nuteisti Sov. Sąjungoje 
disidentai Šaranskis, Gincburgas 
ir keletas kitų sovietinių disidentų, 
drauge buvo nuteistas ir V. Petkus 
Lietuvoje kaip Helsinkio Komiteto 
narys, tačiau pasaulio spaudoje apie 
V. Petkų beveik visai neminima. Dėl 
V. Petkaus buvo suorganizuota eilė 
demonstracijų Šiaurės Amerikoje ir 
pasiųsta U.S.A. prezidentui tūks
tančiai protesto telegramų. Ir Aus
tralijoje, nors tuo reikalu ir nieko 
oficialaus nebuvo padaryta, vis tik 

raštu ir pasirašytos bent dviejų Są
jungos narių bei siūlomojo kandida
to.

Pagal L.B.S. Sąjungos įstatų 32-jį 
straipsnį dabartinio komiteto nariai 
turi atsistatydinti per šį pirmąjį 
metinį Sąjungos susirinkimą, bet jie 
gali būti vėl renkami į naująjį komi
tetą.

Visi dabartinio komiteto nariai 
yra sutikę kandidatuoti į naująjį ko
mitetą.

pavieniai asmenys pasiuntė laiškų 
Australijos min. pirmininkui, jų tar
pe pasiųsta telegrama Pertho b-nės 
valdybos. Iš atsakymų patirta, kad 
laiškai ir/telegramos gautos ir kad 
Australijos vyriausybė visados pa
sirengus tarptautiniuose forumuose 
kelti šitą reikalą aikštėn.

Australija paskyrė vieną milijoną 
300.000 dolerių šelpti Indokinijos 
pabėgėliams Azijoje. Apie 100.000 
pabėgėlių iš Laos, Kambodijos ir 
Vietnamo yra pabėgėlių stovyklose 
Tailande.

Dabartinį komitetą sudaro: 
Prof. A. Kabaila - pirmininkas, 
V. Patašius - vicepirmininkas, 
A. Milašas - iždininkas, 
L. Cox - sekretorius, 
V. Jaras - narys, 
Dr. R. Zakarevičius - narys.
Šia proga Sąjungos komitetas 

kreipiasi į Lietuvių Bendruomenės 
spaudos bičiulius ir į "Mūsų Pasto
gės” skaitytojų šeimą, kviesdamas 
stoti nariais į Lietuvių Bendruome
nės Sąjungą (Lithuanian Communi
ty Publishing Society Limited).

L.B.S. S-gos Komitetas

Lithuanian Community Publi
shing Society Ltd is calling for no
minations for the position of 
Committee members of the Society 
from its members.

Six Committee members are to be 
elected during the first annual ge
neral meeting. The time and place of 
the meeting will be announced later.

The nominations have to be 
lodged with the Secretary, P.O. Box 
550, Bankstown 2200 by 15 Septem
ber 1978

Hon. Secretary 
Lithuanian Community Publishing 

Society Limited
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Š Nors didysis Australijos lietuvių 
exodas į Pasaulio Lietuvių Dienas 
jau seniai pasibaigė, bet vis tik ma
lonu žvilgterėti atgal ir pasidžiaugti, 
kad šioje išvykoje mūsiškiai gražiai 
reprezentavosi, kuo gėrėjosi ne tik 
mūsų tautiečiai Šiaurės Amerikoje, 
bet juo labiau mes galime patys pa
sididžiuoti, nes jie pasirodė kaip tik
ri mūsų bendruomenės ambasado
riai. Apie tai kalbant ypač turima 
minty Melbourno Dainos Sambūris 
ir mūsų sportininkai - abu kaip 
stambūs vienetai susilaukė entu
ziastiškų ir gausių atsiliepimų Šiau
rės Amerikos lietuvių spaudoje. Tai 
yra labai graži mūsų bendruomenei 
atestacija, kuri gali turėti ypač ska
tinančių impulsų ir ateities bendra
vimui.

Girdėjome labai gražių atsiliepi
mų, kad svetingumo atžvilgiu Aus
tralijos lietuviai stovį aukščiausioj 
vietoj: esą, mes žinome ir mokame, 
kaip su dideliu respektu ir vaišingu
mu mokame priimti užjūrio svečius. 
Galima pateisinti šitokį mūsų atsi- 
nešimą tik tai tuo, kad mes, austra- 
liečiai, esame labiausiai nuošaly nuo 
didžiųjų lietuvių centrų, ir kad užjū
rio svečiai pas mus nėra kasdieniš
kas dalykas. Vis dėl to negalima nu
tylėti, kad ir Šiaurės Amerikos (Ka
nados, U.S.A.) lietuviai šiuo atžvil
giu nė kiek neatsilieka: apie anos 
pusės lietuvių nuoširdumą ir vaisin
gumą gali paliudyti kiekvienas, ku
ris su šia didžiąja išvyka dalyvavo ir 
lankėsi oficialiuose ir privačiuose 
susitikimuose. Skaitome mūsų 
bendradarbio Antano Laukaičio 
sodrius aprašymus iš sportininkų 
gastrolių po Šiaurės Ameriką. Ne- 
mažesnio entuziazmo sukėlė ir Mel
bourno Dainos Sambūrio pasirody
mai atskirose vietovėse, tik gal 
sambūriečiai kiek kuklesni ir santū
riau reklamuojasi, tačiau apie juos ir 
už juos kalba kiti. Štai dienraščio 
Draugo liepos 17 d. laidoje kalba 
Emilija Sakadolskienė, rašydama 
apie Sambūrio koncertą Čikagoje: 
”Is pirmos dainos buvo žymu, kur 
glūdi Melbourno Dainos Sambūrio 
stiprybė. Dirigentė Danutė Jokū- 
bauskaitė - Levickienė aiškiai valdė 
kiekvieną gaidą. Nuo jos elegantiš
kų, ryškių ir detalių judesių pri
klausė kiekvieno niuanso pakeiti
mas, žodžio ištarimas ir nuotaikos 
isreiskimas. Tokio meistriškumo 
dažnai pasigendama tarp mūsų ve
teranų dirigentų, kurie tenkinasi 
metronomo role, nuolat nekreipda
mi dėmesio į elementariausius cho
rinio dirigavimo principus. Kiekvie
nas choristas buvo dirigentės kont
rolėje... Aplamai, sėkmingam kon
certui pasibaigus publikos entuziaz
mas buvo nesulaikomas - kuone visi 
atsilankiusieji atsistoję kėlė ovacijas 
reikalaudami bis o... Visas koncertas 
pasižymėjo šviežumu ir kūrybingu
mu...

"Jei dabartinė melbumiškių gru- 
pė pajėgia sitokių.rezultatų pasiekti, 
įsivaizduokime, kokią konkurenciją 
mums, Šiaurės Amerikos lietu
viams, sudarytų jaunesnės ir gau
sesnės sudėties Melbourno Dainos 
Sambūris.'”

Tai tik mažytė iliustracija apie 
sambūriečių pasirodymus Šiaurės 
Amerikoje. O panašių, mūsų 
džiaugsmui, pasisakymų ir atsiliepi
mų buvo visuose Sambūrio pasiro
dymuose ir visoje spaudoje. Dauge
lis užgyrė sambūriečių įvestą naujo
vę - deklamacijas pauzių vietoje. 
Gražu ir originalu, - pastebėjo ne 
vienas, - bet tasai persaldytas, sa- 
charininis patriotizmas deklamaci
jose galėtų būti pakeistas kuo kitu, 
kas geriau derintųsi prie bendro 
meninio lygio. Tokias pastabas rei
kėtų irgi priimti dėmesin. Jau tuos 
patriotinius jausmus ir taip choras 
išlieja savo neeiliniu dainavimu.

Patiko ano kontinento lietuviams 
klausytojams ir sambūriečių kuklu
mas: ’’Važiavome į Kanadą ir į 
JAV-bes ne tam, kad pasirodytu- 
mėm geriau už kitus chorus, bet kad 
atstovautumėm Australijos lietu
vius Dainų Šventėje...” Tiesa, daly
vavimu Dainų Šventėje melbumie- 
čių Sambūris niekuo neišsiskyrė, 
bet kaip vienetas savo pajėgumą te
galėjo parodyti tik atskiruose pasi
rodymuose, O juose ir buvo parody
tas tikrasis sambūrio veidas.

A.A.
ANTANUI BERNOTUI

mirus, jo žmoną Mariją, šeimą, gimines ir artimuosius liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame.

Algis ir Marija Bučinskai

MIRUSIEJI
A.A. ANTANĄ BERNOTĄ 

PALYDINT
f

Mirtis retina mūsų gretas, ir taip 
rugpiūčio 13 d. iš gyvųjų tarpo pasi
traukė Sydnejuj gerai pažįstamas 
Antanas Bernotas.

Velionis gimė 1900 metais Tirk
šliuose, Žemaitijoje, neturtingoje 
ūkininko šeimoje. Daug vargo paty
ręs pirmojo karo metu, dar jaunas 
apleido tėviškę persikeldamas Kau
nan, kur įstojo į besikuriantį nepri
klausomos Lietuvos geležinkelį. 
Greitu laiku išlaikė egzaminus ir 
tuom tapo pirmuoju lietuviu maši
nistu - mechaniku tuo metu, kada 
geležinkelio susisiekimas buvo kita
taučių žinioje. Ne veltui Antanas di
džiuodavosi, kad jis buvo ir liks pir
muoju ir paskutiniuoju nepriklauso
mos Lietuvos mašinistu.

Kaune, prieš 53 metus, vedė Ma
rija Budrytę, gerai besireiškiančią 
įgulos bažnyčios choro dainininkę. 
Kadangi repeticijos ir dainininkės 
gyvenimas nesiderino su mašinisto 
nepastoviom darbo valandom, Ma
rijai teko apleisti jos mėgiamą dainą 
ir atsiduoti šeimos gyvenimui.

Kaip dauguma mūsų, Bernotai su 
šeima karo metu atblokšti Vokieti-

Atskirai Melbourno Dainos Sam
būris pasirodė du kartus Kanadoje 
ir bene tris kartus Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Sunku pasakyti, 
kiek iš to Sambūris laimėjo materi
aliai, nes apie tai nebuvo oficialiai 
skelbta, tačiau sportininkai buvo 
gausiai paremti ne tik per pavienias 
sporto rungtynes, bet ypač per su
sipažinimo vakarus, kurie buvo ren
giami kiekvienoje vietovėje, kur tik 
jie lankėsi. Vien tik iš Čikagos per 
sporto rungtynes ir susipažinimo 
balių australiečiai sportininkai išsi
vežė virs 3330 dolerių, o bendra su
ma, australiečių sportininkų kelio
nių padengimui iš JAV lietuvių sie
kia virš 8000 dol. (žiūr. Draugas, 
1978.8.31 d.). Nereikia užmiršti, kad 
kiekvienoje vietoje visi australiečiai 
buvo priimti ir globojami privačiuo
se namuose su didele meile ir nuo
širdumu. Tas kaip tik liudija, kad ir 
amerikiečiai stengiasi ir moka savo 
svečius ir pavaišinti, ir priglausti, ir 
paremti.

Baigiant šias pastabas norėtųsi 
tik pastebėti, kad Australijos lietu
vių išvyka pilnumoje viso
keriopai pasiteisino: ir gražiu mostu 
atsakyta į amerikiečių lietuvių vizi
tus Australijoje, ir gražiai repre- 
zentuotasi, ir nutiesti tiltai tolimes
niam abiejų kontinentų bendradar
biavimui. Tuo pačiu ir parodyta, kad 
ir mes šį tą turime ir pajėgiame, 

(v.k.)

A.a. A. Bernotas

jon apsigyveno Dillingen lietuvių 
stovykloje. Būdamas iš prigimties 
darbštus ir praktiškas, Antanas 
greit sugalvojo naują užsiėmimą 
stovykloje mažai ką veikiantiems 
lietuviams. Jo pastangomis įkurti 
šoferiavimo kursai; nupirkta 8 cilin- 
derių gramozdinė dujomis (malko
mis) varoma mašina, pavadinta Li- 

PADĖKA

w
Žinios

TAIP PLATINAMOS KNYGOS

Sov. Sąjungoje pirkėjas, knygyj 
norėdamas įsigyti retą knygą, turi 
jo drauge nupirkti ir 20 tomų Bre 
nevo raštų, kad parduotuvė išpili 
tų prekybos planą.

Japonija ir Kinija pasirašė taiko 
sutartį. Tuo ypač buvo nepatenkiiit 
Sov. Sąjunga tvirtindama, kad to 
sutartis sudaro didelę grėsmę di 
tentei.

Australijos-federalinei vyriausy
bei paskelbus ateinančių metų vals
tybės biudžetą visame krašte kilo 
protestų ir demonstracijų, nes biu
džetas numato apdėti aukštais mo 
kesčiais krašto gyventojus. Dėl to 
min. pirmininko populiarumas labai 
kritęs. Numatoma, kad federalinė 
vyriausybė ketina padaryti eilę 
nuolaidų.

Patirta, kad drauge su Grandinėle 
atvyksta į metų pabaigoje įvykstan
čias Lietuvių Dienas Sydnejuje 
drauge su Grandinėle ir eilė Ameri
kos lietuvių turistų, jų tarpe ir Či
kagoje pagarsėjęs neolituanų or
kestras, kurie turės pasirodymų ei
lėje mūsų kolonijų. Iš anksto visus 
sveikiname ir laukiame!

♦♦♦
Po išvykos po Šiaurės Ameriką 

eilė buvusių keliautojų pasijuto nu
sivylę australišku gyvenimu lygi 
nant su amerikonišku standartu. 
Nenuostabu: Amerika kaip buvo, 
taip ir paliko Amerika.

*♦*
Pereitą mėnesį Maskvoje mirė 

sovietų politbiuro narys F. Kulako
vas, 60 m. amžiaus, kuris, spėjama, 
buvęs numatytas Brežnevo įpėdiniu, 
if.j;-' -- 

tauische Fahrschule vardu. 0 kiel 
jo privargta su malkomis, su patai 
somis, kiek nemalonumų turėta si 
tvoromis, šaligatviais ir ne vieto 
stovinčiais telegrafstulpiais.. pako 
virš 200 lietuvių įsigijo vokiškus 
vairavimo pažymėjimus.

Velionis buvo santūrus lietuvis 
rėmė ir skaitė lietuvišką spaudą 
nuolatos skatino anūkus kalbėti td 
lietuviškai, sakydamas ”aš esu sa 
vamokslis ir sugebėjau išmokti pen 
kias kalbas, o jūs su aukštesniu išsi 
lavinimu nesugebat išmokti save 
mamos kalbos”.

Į amžiną poilsio vietą velionį pa 
lydėjo artimieji ir pažįstami. Atsi 
sveikinimo kalboje kun. P. Butkui 
gan tiksliai apibūdino velionies nu 
eitą gyvenimo kelią: ”Tų, Antanai 
važinėjai visais Lietuvos keliais, tai 
buvo žinomi Lietuvos laukai, upės 
miškai, ežerai; tu žinojai kiekvieną 
sustojimo vietą, stotį ir stotelę. De 
ja, tu nežinojai, kad čia bus tave 
paskutinė stotis, ir ji bus amžina, ii 
ji ves tik viena kryptim - amžine® 
ramybėn”.

Velionis liūdesy ir skausme palike 
žmoną Mariją, vaikus - Filomeną, 
Aldoną, Vytautą, Eugidijų, Aleksą 
bei jų šeimas. v.B.

A.A.
STANISLOVUI ČERNIAUSKUI 

mirus, jo žmoną, šeimą bei artimuosius liūdesy giliai užjaučiu.
E. Rašymas, St. Marys

Mirus mano vyrui, tėvui ir seneliui a.a. Antanui Bernotui, gilią ir 
nuoširdžią visos šeimos vardu padėką reiškiu visiems, velionį palydėju- 
siems į amžino poilsio vietą, pagerbusiems jį gėlėmis, maldom ir auko
mis. Ačiū visiems brangiems bičiuliams, bendradarbiams ir pažįsta
miems, užjautusiems mus skausme žodžiu, laiškais, ir spaudoje. Taip pat 
dėkingi kiekvienam ir visiems už suteiktą moralinę paramą.

Marija Bernotienė ir šeima
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Sukaktys

Lietuvos konsulas Kana
doje dr. J. žmuidzinas.

Foto S. Dabkus

DR. J. ŽMUIDZINAS
SUKAKTUVININKAS

Tikiuosi, kad Jubiliatas ir ”M.P.” 
skaitytojai man atleis, jei dėl kelio
nės nesuspėjau laiku pagerbti su
kaktuvininko konsulo Dr. J. Žmui- 
dzino, kuriam birželio 10 d. suėjo 80 
m. amžiaus.

Sukaktuvininkas gimė 1898 m. 
Keturvalakiuose, Vilkaviškio apskr. 
Mokėsi Kaune, ’’Saulės” gimnazijo
je, kurią baigė 1920 m. 1924 - 29 m. 
studijavo teisę ir politinius mokslus 
Paryžiuje, kur savo studijas apvai
nikavo daktaro laipsniu.

Baigęs studijas sukaktuvininkas 
tuoj įsijungė į diplomatinę tarnybą. 
1930 m. jis dirbo Užsienio Reikalų
Ministerijoje, 1932 -37 m. buvo Lie
tuvos konsulu Londone, Anglijoje. 
1937 m. jis perkeltas vėl į Ministeri
jos centrą, kur ėjo įvairias pareigas. 
Be to, jis dirbo ir Kauno radiofone 
kaip spaudos apžvalgos redaktorius. 
Vokiečių okupacijos metais jis buvo 
Švietimo Valdybos Aukštojo Mokslo 
departamento direktoriumi. Atvirai 
prisipažinsiu, kad man tada buvo 
mieliausia su juo bendradarbiauti,

Naujos knygos

Anatolijus Kairys. TRYS DRA
MOS. Rūtelė, Saulės rūmai, Žmogus 
ir tiltas. Išleido Dialogas 1978 m. 158 
psl. Kietais viršeliais, kaina 6 dole
riai.

Petras Stravinskas. IR ŠVIESA 
IR TIESA. Raštai ir credo. Pirma 
knyga. Išleido Valerijonas Šimkus 
1978 m. Čikagoje. Viršelis dail. Jono 
Tričio. 214 psl. Kaina nepažymėta.

METMENYS. 35-ji knyga. Kūry
ba ir analizė. Žurnalas. Redaguoja 
Vyt. Kavolis. Atskiro numerio kaina 
3 doleriai. Administracijos adresas: 
3308 W. 62nd Pl. Chicago, Ill. 60629, 
U.S.A. Keturių numerių prenume
rata $ 10.

Šiame numery rašo: Aušra Jura
šienė, I. Meras, A. Staknienė, K. 
Jokubynas, T. Venclova, B. Vaške
lis, V. Rastenis, V.A. Jonynas ir kt.

Simas Kudirka & Larry Eichel. 
FOR THOSE STILL AT SEAr Išlei
do The Dial Press New Yorke 1978 
m. 226 psl. Kaina 8 dol.

Simo Kudirkos išgyvenimai nuo 
pabėgimo iš sovietinio laivo iki iš
laisvinimo. Veikalas anglų kalba la
bai įdomiai ir intriguojančiai para
šytas.

Stasys Yla. JURGIS MATULAI
TIS. Asmenybės apybraiža. Išleido 
Nek. M. Pr. Seserys Putnam, Conn. 
1977 m. 370 psl. Kaina nepažymėta.

Tai arkivyskupo Jurgio Matulai
čio, kandidato į šventuosius, biogra
fija.

Alė Rūta. LAIŠKAS JAUNYS
TEI. Beletristika. Išleido autorė 
1977 m. Viršelis ir iliustracija Rasos 
Urbaitės. 131 psl. 

kaip su kolega. Jis buvo atviras, tie
sus ir didžiai kultūringas pašveko- 
vas.

1944 m. bolševikai mus privertė 
išsiblaškyti po laisvąjį pasaulį. Su
kaktuvininkas neilgai ir tegyveno 
Vokietijoje, kur jis laikinai dirbo 
bendruomeninį darbą. Jau 1947 m. 
jis persikėlė į Angliją. Bet ir čia jis 
buvo sutiktas ne kaip diplomatas, 
bet kaip darbo jėga. 1951 m. iš Ang
lijos jis su šeima išvyko į Kanadą, 
kur apsigyveno dviejų kultūrų 
mieste, Montrealyje. Be savo kas
dieninio darbo, jis čia aktyviai veikė 
ir politiniame gyvenime. Ilgą laiką 
jis čia dirbo kaip Politinio Komiteto 
pirmininkas, kovodamas tarptauti
nėje plotmėje dėl Lietuvos ir kitų 
Baltijos pavergtų tautų nepriklau
somybės. Nuo 1962 m. jis Diploma
tinės Tarnybos Šefo buvo paskirtas 
Lietuvos konsulu Kanadai, kur ir 
šiandien jis eina generalinio konsulo 
pareigas. Šioje vietoje didžiai pa- 
gerbtina Kanados vyriausybė, kuri 
nepripažįsta bolševikinės Lietuvos 
okupacijos ir remia lietuvių pastan
gas kovoje dėl Lietuvos laisvės.

Kaip diplomatas sukaktuvininkas 
pasižymi dideliais diplomatiniais 
gabumais: kruopščiu pasiruošimu, 
gilia moksline erudicija, taktiškumu, 
džentelmeniškumu ir paveiklumu: 
jis sugeba svetimus diplomatus ir 
politikus paveikti ir įtikinti.

R. Daunoro koncertai
Rugpiūčio 13 - 14 d. Geelongo ir 

Melbourno lietuviai turėjo progos 
išklausyti jauno ir iškilaus daininin
ko Ričardo Daunoro dainų ir arijų 
koncertų. Koncertinė programa 
abiejose ’vietovėse buvo beveik ta 
pati. Geelonge publikos buvo gal tik 
šimtinė, o Melbourne triskart dau
giau. Geelongo publika iš pradžių 
buvo rezervuota: ji įsismagino tik su 
operų arijomis, o Melbourne prie
šingai - ’’meilė iš pirmo pasimaty
mo”... Vadinasi, koncerto pasiseki
mą lemia ne tiek šimtinės, kie ’’kli
matas”, kuris primiausia priklauso 
išimtinai nuo publikos.

Pirmoje koncerto dalyje solistas 
padainavo devynias dainas, kurių 
muzikinė kalba skirtinga nuotaiko
mis ir atlikimo maniera. V. Bliušiaus 
”Auki berželi” daina apgaubta švie
sia elegiška melancholija, o dainos 
tematika, sakyčiau, metaforiškai at
liepia be kita ko ir paties dainininko 
dabar jau išeiviškąją tikrovę. Ant
roji daina G. Gudauskienės ’’Req
uiem mano draugams”, nuspalvinta 
liūdesiu ir santūriu dramatizmu. Abi

Jurgis Gliaudą. NARSA GY
VENTI. Romanas. Išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas 1978 m. Čikago
je. Viršelis Vilijos Eivaitės. 310 psl. I 
Kaina 6 doleriai.

SELECTED POST-WAR 
LITHUANIAN POETRY. Redaga
vo ir vertė Jonas Zdanys sy origina
liais tekstais. Išleido Manyland 
Books Inc. New Yorke 1978 m. Įva
das R. Šilbajorio. 318 psl. Kietais 
viršeliais didelio formato. Kaina 12 
dolerių. Viršelis dail. V. Žibaus. 
Knygoje patiekta originale ir ang
liškai parinkti kūriniai 27 autorių. 
Gaunama leidykloje 84-39 90th St., 
Woodhaven N.Y. 11421, U.S.A.

Anatolis Kairys. PO DAMOKLO 
KARDU. Premijuotas romanas. Iš
leido autorius Čikagoje 1978 m. 223 
psl. Kaina 5 doleriai.

Juozas Kaributas. TEATRINIO 
VARGO KELIAS. Autoriaus me
muarai. Išleido autorius 1977 m. Ro
moje. Didelio formato kietais virše
liais, 191 psl.

indėlį darbą Dr'.J.'Žmuidzinas 
atliko ir mokslo srityje. Jis parašė 
prancūzų kalba istorinį veikalą 
’’Commonwealth polono - lithuanien 
ou l’Union de Lublin (1569), kurį iš
leido Mouton leidykla Paryžiuje.

Kaip žurnalistas ir rašytojas Dr. 
J. Žmuidzinas pradėjo reikštis jau
natvėje, vos 22 m. Neabejoju, kad 
jis ir anksčiau jau rašė, nes rašytojai 
negimsta, kaip grybai. 1928 m. pasi
rodė jo beletristinė knyga ’’Ryto 
kraujas”, 1931 m. poema ’’Pajūrio 
himnas”, o 1969 m. ’’Runcė ir Dan- 
dierinas”. J. žmuidzinas savo kūry
boje pasirodė kaip puikus stilistas.

Pabaigoje tebūnie man leista 
nuoširdžiai pasveikinti sukaktuvi
ninką ir palinkėti Jam ir Jo šeimai 
geros sveikatos, ištvermės ir našių 
kūrybingų ir naudingų darbų Lietu
vai.

Stepas Vykintas

E. Kolakauskas

dainos skambėjo įtikinančiai, nors 
jose ir nebuvo jokio ūmaus jausmo 
prasiveržimo.

J. Gruodžio ’’Ėsk, karvute” daina 
įdomi tuo, kad joje ryškiai apčiuo
piamas nacionalinis, liaudiškas cha
rakteris. Deja, šiai dienai nei klasi
kinė, nei operinė atlikimo maniera 
netinka: nuo to ji tik supilkėją ir ne
tenka to primityvaus, niūrumu 
dvelkiančio lyrizmo. Kad toje daino
je būtų girdimi visi niuansai ir vos 
pastebima intonacijų kaita, solistas 
turėtų paieškoti daugiau tembrinių 
spalvų ir emocinių kontrastų.

Visos kitos liet, liaudies dainos 
buvo atliktos žymiai skambesniu 
braižu, nors ir nevisos vienodai ge
rai pasisekė. Geelongo koncerte, 
’’Išėjo tėvelis į žalią girelę” dainoje, 
solisto vokalinėje linijoje jautėsi 
nuovargio, kitaip sakant, ’’balto” at
viro balso o dainoje ’’Mergužėle 
brangi”, norėjosi ir logiškesnės di
naminės išraiškos.

Kai kurių dainų bei arijų atlikimo 
'tempai buvo gal šiek tiek perlėti, o 
ritmiškai ir nevisai tikšlūs, kas su
darė netikrumo įspūdį. Na, bet tai, 
galbūt, lėmė neskambaus tono (nu-

Didžiausias metinis Pietų Pusrutulyje balius yra [

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
rugsėjo 23 d.

: Sydnejaus Lietuvių Klube ■
j Apsirūpinkite bilietais jau dabar! Įėjimas 12 dolerių asmeniui.

Bilietai gaunami Liet. Klube ir asmeniškai platina L. Stašionienė, A.
Jablonskienė, V. Jaras, L. Cox, V. Kazokas. "

j Baliuje: turtinga Smorgas Board stiliaus vakarienė, fantais vertin
giausia loterija, originali programa.

Bilietais apsirūpinti prašome iš anksto, nes dalyvių skaičius būtina 1 
žinoti savaitę prieš balių.

i Laukiame visų iš arti ir toli! Vietas rezervuoja: L. Cox tel. 631 3688 ir 
V. Kazokas tel. 709 8395.

EMILIJONŪI KOLAKAŪŠkVf' 
75 m.

Sydnejiškis teisininkas Emilijo- 
nas Kolakauskas liepos 18 d. sulaukė 
75-rių metų. Gimęs 1903 m. liepos 18 
d. Raseiniuose. Pirmojo pas. karo 
metu su tėvais buvo pasitraukęs į 
Rusiją, iš kur 1918 m. grįžo namo. 
Baigęs gimnaziją Šiauliuose 1924 m. 
stojo studijuoti teisių mokslo Lietu
vos universitete ir baigė 1930 m. 
Atlikęs karinę prievolę ir išėjęs į at
sargą leitenanto laipsniu E. Kola
kauskas kaip teisininkas pradėjo 
dirbti savarankiškai ir taip pat pak
viestas juriskonsultu Lietūkyje ir 
Taupomosiose Kasose Kaune. 1940 
m. Lietuvą okupavus bolševikams iš 
turėtų pareigų buvo atleistas ir tar
navo prekybos ir pramonės treste. 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, o 
1949 m. atvyko su šeima į Australiją 
apsigyvendamas Sydnejuje. Čia įsi
jungė į lietuvišką veiklą, dirbu va
dovaujančiose pozicijose ir ALB 
Krašto Valdyboje. Tačiau daugiau
sia laiko ir pastangų įdėjo besirū
pinant įsigyti Sydnejuje licenzijuotą 
lietuvių klubą. Už jo pastangas ir 
pozityvų įnašą Sydnejaus Liet. 
Klubo nariai savo metiniame susi
rinkime Emilijoną Kolakauską iš
rinko pirmuoju šio klubo garbės na
riu. Šiuo metu sukaktuvininkas te
besidarbuoja klube drauge su kitais 
talkininkais padėdami p. Č. Liutikui 
tvarkyti klubo biblioteką, knygų 
kioską ir archyvą.

Sveikiname sukaktuvininką lin
kėdami dar šviesiųirilgų metų ir iš
tvermės besidarbuojant lietuviš
kuose dirvonuose! j’r.

grotas) pianinas. Nemira Masiulytė 
davė puikios pianistės įspūdį.

Bendrai paėmus, abu koncertai 
buvo pasisekę: publika skirstėsi su 
pakilia nuotaika ir dvasine atgaiva. 
Pastebėtina, kad solisto balsas pa
kankamai lankstus ir vientisas tiek 
žemose, tiek ir aukštose gaidose. 
Balsui charakteringa sodrus (kon
densuotas) gražus bosiškas temb
ras, todėl solistui linkėtina savo 
profesija rimtai susidomėti. Šiokių 
tokių abejonių kelia nepakankamai 
išraiškinga dinaminė balso manipu
liacija, o gal ir nevisai ryškus formos 
bei stiliaus pajautimas. Reiškia; so
listas šia linkme turėtų dar padir
bėti. < '

Dainininko profesija tik atrodo 
linksma ir žaisminga. Iš tikrųjų’ ji 
yra rūstus diktatorius, reikalaujan
tis nuolatinės ir griežtos disciplinos. 
Kad šis talentingas dainininkas ga
lėtų toliau progresuoti, būtina, kad 
juo susidomėtų ir mūsų Fondai su 
savo tūkstantinėmis, nes kitaip - 
išeivija bus tik žuvusių talentų 
kraštas...

J.Juška
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SKAITYTOJO ŽODIS

Būkime sau atviri
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

SKAUTŲ VI TAUTINĖ 
STOVYKLA

Apie VI Australijos liet, skautų 
tautinę stovyklą nebūtų prasmės 
daug kalbėti, jei tai būtų tik vietinės 
reikšmės pasižmonėjimas. Deja, tas 
’’pasižmonėjimas” neturėjo būti izo
liuotu reiškiniu: jis turėjo įeiti į 
bendrą planą, liečiantį visą Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjūdį. Tendenci
ja izoliuotis nėra geras reiškinys, 
ypač kai dedamos pastangos ruošti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sus, stiprinti PUS veiklą. Lietuviš
kumo išlaikymui reikalingas visas 
jaunimas ir visos priemonės! Kai 
bus tenkinamasi tik pusinėmis prie
monėmis, tai bus prarasta, anot J. 
Girniaus, ir tai ”kas atgalia ranka 
laimėta”. Tektų pasvarstyti: ar Vl-ji 
tautinė stovykla pavyko? Ko joje 
buvo perdaug ir ko permažai? Kaip 
ten bebūtų, reikia pripažinti, kad 
stovykla vis dėlto buvo nemažas lai
mėjimas išeiviškos veiklos padan
gėje. Tais laimėjimas galėjo būti dar 
didesnis, jei dabarties uždavinių ei
lėje būtų buvusi įrikiuota nors ir 
’’mini” studijų savaitė jaunimui. Gi 
H. Antanaitis, stovyklos viršininkas 
ir ruošos komiteto pirmininkas, yra 
kai kam prasitaręs, kad padaryta 
klaida: nesuruošta seminaro jauni
mui, nesumota tokiam darbui 
įtraukti eilę pajėgių svečių ameri
kiečių. Už tokią savikritiką H. An
tanaitį galima pagirti, - tuomi jis nu
sipelno pagarbos ir pasitikėjimo, 
kad ateity bus padaryta geriau. 
Klaidų visi padarome, jų nedaro tas, 
kas nedirba.

O vis dėlto stovykla, kuri kainavo 
stambią sumą dolerių, į ją sudėtų 
vilčių nepateisino. Mano poleminė 
retorika, kad stovykla tebuvo tik 
’’didelis pliumpis” arba - ’’Daugelis 
amerikiečių grįžo namo nusivylę”, 
yra hipotetinės prielaidos. Prielaida 
implikuoja fakto, normos ir sekmens 
dialektiką. Faktas yra, kad stovyk
loje nei ideologinių kursų, nei semi
narų jaunimui nebuvo suorganizuo
ta, o moralinė tautinės ištikimybės 
norma sakytų, kad tai turėjo būti 
padaryta. Sekmuo - ’’Daugelis ame
rikiečių grįžo namo nusivylę”. Kny
goje "Tauta ir tautinė ištikimybė” 
(psl. 282) Dr. J. Grinius teigia: ’’Mo
raliniu požiūriu tikra yra ne tai, kas 
faktiškai yra, o tai, kas privalo būti, 
ir todėl žmogaus atveju ne faktai 
liudija normas, o normos teisia fak
tus”. Ar toks šio reikalo paaiškini
mas mano gerb. oponentui bus pri
imtinas - nežinau? Viso 100 ameri
kiečių apklausinėti man tikrai ne
reikėjo, kad galėčiau būti ir kritiš
kas, ir logiškas.

Mano teiginys, kad stovyklai iš
leista apie 20 tūkstančių dolerių, tė
ra tik spėliojimas, nes tuo reikalu 
viešo pranešimo spaudoje nebuvau 
pastebėjęs. Informacija, kad sto
vyklai išleista ne 20, o apie 50 tūks
tančių dolerių, pateikia melburniš- 
kis A. Vingis, kuris šios sumos, ma
nau, iš piršto neišlaužė. A. Vingis 
aprašė stovyklą amerikiečių spau
doje (žr. 1978 m. kovo mėn. ’’Lietu
vių Dienų” Nr. 3, psl. 17 ’’Kučiene, 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL724 5408 VeQda 24 valanda* per parą.
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važiuok viena... Aš nenoriu namo 
važiuoti...”). Turint dėmesinišleistą 
sumą, o taip pat ir faktą, kad toji su
ma abejotinai realizuota, gaunasi 
vaizdas, kad pinigas panaudotas pa- 
sižmonėjimui, pramogoms ir visiems 
kitiems patogumams, bet jo neliko 
švietimo reikalams - kursams ar se
minarams. Vadinasi, kultūros sąs
kaita buvo perkama ’’duona ir žaidi
mais”. Jau vien tik šis atvejąs verčia 
rimtai susimąstyti ir nuliūsti. Bet tai 
ne vienkartinis atsitikimas, - jis 
skautų veiklai itin būdingas reiški
nys.

KUR VEDA "UŽMERKTŲ AKIŲ’ 
POLITIKA?

Jaunimo problemos rūpi ne tik 
mums, jos laukia tarptautinio masto 
sprendimų. Problema nebūtų tokia 
aštri, jei paskiro individo ir dalies 
visuomenės nebūtų užvaldęs begė
diškas savanaudiškumas, kuris, ga
limas daiktas, yra daugelio genera
cijų apgaulės rezultatas. Reiškia, 
kad visa žmonijos civilizacija nuėjo 
ne ta kryptimi, jai gręsia sunaikini
mas. Mat, pradedama įžvelgti, kad 
šalia įvairiausių mokslų, kurių pri- 
skaitoma virš dviejų tūkstančių, nė
ra mokslo apie žmogų, - samprotauja 
Dr. profesorius J. Minkevičius ’’Li
teratūros ir Meno” savaitraštyje 
(Nr. 23, psl. 4). Toliau, remdamasis 
A. Camus charakteristika, jis teigia: 
”...XVII buvo matematikos amžius, 
XVIII - fizikos, XIX - biologijos, tai 
XX - baimės...” Gi XXI - ’’jeigu jis 
netaps visuomenės mokslų amžiumi, 
jo gali išvis nebūti...” Vadinasi, gy
vename didelių pasikeitimų išvaka
rėse: įvairios krizės - moralinė, eko-

0 kaip su Canberra?
Beveik prieš trisdešimt metų 

Sydnejuje radome beveikiančią 
Australijos Lietuvių Draugiją, ku
rios iniciatyva buvo pradėta leisti 
Mūsų Pastogė, vėliau tapusi Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės or
ganu. Gal dėl šių priežasčių Sydne- 
jus tapo automatiškai Australijos 
lietuvių ’’sostine”. Šia garbe sydne- 
jiškiai naudojosi apie 20 metų. Ne 
todėl, kad jie būtų buvę kuo nors 
pranašesni prieš kitus, skaitlingesni 
ar pasižymėję kitokiomis dorybė
mis. Net ir geografine padėtimi 
Sydnejus nebuvo visiškai tinkama 
vieta sostinei.

Per dvidešimt metų per krašto 
valdybą perėjo beveik visi veiklesni 
sydnejiškiai, o daugelis jų net po 
kelis kartus.

Kur valdžia, ten visokie nesusi
pratimai, trynimasis ir intrygos. Jų 
neišvengė ir Sydnejus. Buvo prieita 
kuo ne prie bendruomenės skilimo. 
Laiku buvo pakišta mintis leisti 
sydnejiškiams prasivėdinti, atsi
kvėpti ir sukeltai įtampai atslūgti 
perkeliant Krašto Valdybą į kitus du 
didesnius centrus - Adelaidę ar Mel
bourne Ir pamatėm, kad dangus
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LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGU A

„TALKA“ LTD.
’• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10%dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%. iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G .P.O Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai' 6 Eastry St., Norwood.
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nominė, kultūrinė etc. stato žmoni
jai hamletiškąjį klausimą - būti ar 
nebūti...

Manau, kad šiame kontekste tik ir 
tėra svarstytini mūsų bendruome
nės irimo bei jaunimo praradimo 
klausimai. Prarandame bendruome
nės narius ne dėl kokios ten kritikos, 
o tik dėl to, kad juos ištinka susveti
mėjimo - moralinės izoliacijos bei 
frustracijos nuoboda. Toji ’’nuobo- 
da” tai žmogiškosios kokybės - žmo
niškumo Mausimas. Žmoniškumo 
esmė - dorovingumas. Žmogus nėra 
dorovingas, jeigp jis nekūrybingas, 
nedraugiškas, nenuoširdus, neturįs 
žmogiškos gelmės, emocinės šilumos 
ir meilės savo artimui. Nepajėgian
čius normaliai mylėti Algimantas 
Mackus pavaizdavo "homoseksua
liškų angelų” ir "lesbijaniškų tere- 
sėlių” įvaizdžiais (V. Kavolio "Nuže
mintųjų generacija” psl. 59). Nei ra
šytojai, nei poetai tokiais rėksmin
gais įvaizdžiais be reikalo nesišvais
to: matyt, kad tokie įvaizdžiai gyvai 
atliepia nemeluotą gyvenimo tikro
vę. Nepajėgiančių žmoniškai gyven- 

nesugriuvo. Į Krašto Valdybas atėjo 
nauji žmonės su naujom idėjom ir 
polėkiais. Vienur jos pasireiškė 
veikliau, kitur kiek pasyviau. Atsi
rado sveika konkurencija pasi
stengti ir kaip sakoma neapsijuo
kinti. Bet svarbiausia, prie visuo
meninio darbo pritraukti viso krašto 
visuomenininkai.

Kai apsisukus ratui po šešerių 
metų Krašto Valdyba vėl grįžo į 
Sydnejų, čia ano meto sukeltas šur
mulys buvo užmirštas, dulkės nusė
dusios, ir Krašto Valdybos darbo 
sąlygos atrodo, buvo normalios ir 
veikia vaisinga.

Kiek teko nugirsti, sydnejiškiai 
nesiangažuoja antrai Krašto Valdy
bos kadencijai ir dairosi į Adelaidę, 
kuri šią naštą perimtų. Prieš keletą 
mėnesių (vasarį) lankydamasis 
Adelaidėje Krašto Valdybos pirm, 
prof. A. Kabaila nedviprasmiškai 
adelaidiškiams tai priminė net pa
minėdamas pavardes būsimos 
Krašto Valdybos narių. Bet kaip vi
sur, taip ir Adelaidėje visuomeninį 
darbą dirbančių skaičius ne didėja, 
bet nuolat mažėja. Išskyrus vidutinį 
amžių, jaunimo, besidominčio bend
ruomenės fv’-pnimu, kaip ir neturi
me. Tačiau sudaryti Krašto Valdy
bą, tikiuosi, nebus sunkumų. Ade- 
laidiškiai šios pareigos nesikrato.

Privačiuose pokalbiuose ne kartą 
teko išgirsti nuomonių, kodėl iš di
desnių mūsų kolonijų tarpo išskirta 
Canberra? Kodėl nepakeičiami įsta
tai ta prasme, kad bendra tvarka 
kilnodami Krašto Valdybą į Sydne
jų, Adelaidę, ar Melbourną šios tei
sės nesuteikiame Canberrai? Tiesa, 
šiame mieste ir apylinkėse lietuvių 
skaičius nėra gausus. Bet sudaryti 
Krašto Valdybą didelio skaičiaus ir 
nereikia. Daug svarbiau sugebančių 

ti ir mylėti "angelų” ir *’teresėlių” 
pilna mus supančioje didmiesčių at
mosferoje. Šis fenomenas nėra koks 
nors izoliuotas reiškinys, - jis jau yra 
stipriai palietęs ir mūsų ’’gente Ii- 
tuanus” jaunimą. Kitur tokie nedar
nos reiškiniai keliami viešumon, o 
pas mus - nutylimi... Geru pavyzdžiu 
laikytini kanadiškieji "Tėviškės Ži
buriai”, kurie talpina savo bendra
darbio (Al. Gimanto) aprašymą ”Su- 
batvakario įkarštis” (Nr. 20, psl. 3). 
Aprašymas įdomus tuo, kad jame 
atvirai svarstomas jaunimo morali
nis nuosmukis. Kadangi šis aprašy
mas gali būti įdomus ir M.P. skaity
tojams, tai ji šiek tiek patrumpinęs 
duodu ištisai.

Nukelta į psl. 5

dirbti visuomeninį darbą ir pakan
kamos inteligencijos žmonių. 0 
tokių Canberroj gal daugiau, negu 
kur kitur. Taigi, sakyčiau, canberiš- 
kių ’’diskriminacija” ne tik neteisin
ga, bet tautiniu atžvilgiu netgi ža
linga. Iš mūsų bendruomeninio dar
bo savotiškai išjungiame visiškai 
pajėgią bendruomenę neprileisdami 

' jWprie valdžios? warn, ai t ise-i
Būsimame Krašto Tarybos suva

žiavime reikėtų įtraukti į darbot
varkę ir įpareigoti Canberros apy- 

, linkę rotacine tvarka perimti Krašto 
Valdybą. Šis pasiūlymas gali būti

• paremtas tokiais samprotavimais:
1. Caberroj, kaip Australijos sos

tinėj, įvairiose įstaigose dirba gana 
gausus vyresnės kartos lietuvių in
teligentų skaičius, o taip pat gana

, pajėgių biznierių.
2. Čia karjeros sumetimais su

plaukę iš visų mūsų kolonijų aukš
tuosius mokslus baigusių ir šiaip 
karjeros laiptais kopiančio jaunimo, 
kuriuos nebūtų sunku įtraukti į vi
suomeninę veiklą ir tuo būtų pa
ruošti ateičiai.

3. Krašto Valdyba Canberroje be 
didelių sunkumų pajėgtų suruošti ir 
suorganizuoti Lietuvių Dienas. Ir 
rengėjams, ir kitų kolonijų lietu
viams tai būtų šis tas naujo ir intri
guojančio.

4. Krašto Valdybos būstinė ir 
Lietuvių Dienos Canberroje pakeltų 
vietos lietuvių prestižą vietos gy
ventojų ir federalinės valdžios bei 
parlamentarų sluogsniuose.

5. Krašto Valdyba Australijos 
sostinėj dar labiau pakeltų mūsų 
pačių prestižą bendrai ir būtų di
desnės galimybės reikalui esant su
sirišti su federalinės valdžios įstai
gomis ir su aukštais pareigūnais.

Canberriškiai jau nuo seno gerai 
susiorganizavę. Turi gerus bend
ruomenės namus - lietuvių - australų 
klubą. Taigi, glaudžiai suaugę su 
australų visuomene. Todėl bus pa
sielgta visai logiškai ir apdairiai, jei 
jiems bus suteikta ne tik teisė, bet ir 
pareiga atlikti bendruomeninius už
davinius platesnės apimties. Krašto 
Valdybai sudaryti nereikia šimtų, o 
tik keliolikos energingų ir pajėgių 
asmenų. O tokių jie turi kelis kartus 
daugiau.

Br. Straukas

4



SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
Rungtynės tiek tinklinyje, tiek ir 

krepšinyje, buvo labai gražios ir 
įtemptos, bet apie jas rašo kiti, ta
čiau man buvo malonu matyti mūsų 
krepšininkus taip gražiai kovojan
čius ir prieš šią garsiąją krepšinio 
rinktinę, kuri trejus metus buvo Š. 
Amerikos ir Kanados lietuvių čem
pione ir Toronte užėmė II-ją vietą, 
pralaimėjusi tik trijų taškų skir
tumu. Taip pat ir tinklininkai pasi
rodė labai gražiai. Po visų sportinių 
varžybų įvyko susipažinimo vaka
ras, vaišės ir vėl dainos, šokiai ir at
sipūtimas po įtemptų kovų. Pasikei
tus dovanomis ir sveikinimo žo
džiais, Australijos lietuviai sporti
ninkai buvo priimti ir priglausti kaip 
tikri savo broliaizir gražusis Bosto
nas, su savo gražiomis įlankomis ir 
taip nuoširdžiais lietuviais, paliko 
neužmirštamą įspūdį visiems.

NEWYORKAS

Oijcaip yra sunku anksti ryte keltis 
ir pradėti kelionę autobusais. Po at
sisveikinimo, dar neišmiegotomis 
akimis, renkasi australiečiai prie 
Lietuvių Klubo. Viešnagė čia jau 
baigta ir prieš akis stovi didysis 
New Yorkas ir ten būsimos gastro
lės. Ir vėl naujos merginos, nauji 
draugai svetingajame Bostone išlydi 
mūsų sportininkus. Ir naujų adresų 
rašymas knygutėse, ir vėl griaudi 
ašarėlė nubyra kažkuriuose mergi
nų skruostuose. Jaunyste žydį ir 
džiaugsmo žiburėliai galima matyti 
jaunuose veiduose. Pajuda mūsų 
autobusai ir mes spaudžiame didžio
jo New Yorko link. Autobusuose 
paskutinis atsisveikinimo valio ir 
tuoj prasideda savųjų įspūdžių pa
sakojimai, ir... naujasis vadovų 
sportas - pokeriukas. Visa tik bėda, 
kad tie amerikoniški pinigai yra vi
si vienodos spalvos ir vienodo dy
džio ir didžiajam Adelaidės Edui da

Būkime sau...
Atkelta iš psl. 4

’’Neseniai vieno lietuviško rengi
nio pertraukos metu teko nugirsti 
gražų jaunimo būrį diskutuojant, 
dalinantis įspūdžiais. Atrodo, dau
gumas jų buvo matę populiaru jau
nimo tarpe amerikinį filmą ’’Satur
day Nite Fever” su vis garsėjančiu 
John Travolta. Tai filmas gerokai 
perpintas nebūtinai vien tik bloga, 
dabar itin madinga ’’disco” muzika. 
Nesunku suprasti, kodėl jaunoji 
karta žavisi tokio žanro populiarios 
muzikos garsais. Tačiau filmo turi
nys toks desperacinis, nieko gražaus 
pozityvaus nepaliekąs jaunojo žiū
rovo sąmonėje. Ir vis dėl to tas fil
mas jaunųjų sutinkamas ir lydimas 
su nemažu entuziazmu, lyg ir prita
rimu tam visai nemaskuotam, tuš
čiam nihilizmui. Kodėl?

Gal todėl, kad jis vaizduoja maž
daug realią kasdienybę, tikrą, nepa
gražintą aplinką bei atmosferą, kuri 
gaubia jaunuosius mokyklose, kori
doriuose, auditorijose, išvietėse, 
draugų ir draugių rateliuose, darbo
vietėse, ypač laisvalaikio metu. Ma
terializmo ir hedonizmo kiaurai per
merkta, slogi (paviršiuje patraukli) 
kasdienybė nejučiomis sujaukia, su
drebina turėtus įsitikinimus ir iki 
šiol tinkamai suprastas vertybes. 
Narkotikai (piliulės), seksas ir ’’žo
lės” rūkymas, leidžiant tą pačią vy- 
niotinę cigaretę aplink susėdus, šo
kiai ’’diskotekoje” darosi lyg ir gy
venimo tikslu, vieninteliu malonumu 
bei pasitenkinimu. Visi tie ’’malonu
mai” kainuoja, tad stveriamasi už 
betkokio darbelio, kad, savaitgaliui
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rosi sunkoka juos jmatyti. Kelionė 
puiki ir neilga. Pasiekiame ir pir
muosius New Yorko priemiesčius ir 
vėliau išdaužytus ir purvinus negrų 
kvartalus. Australiečiai negali sau 
įsivaizduoti, kaip tokioje galingoje ir 
turtingoje valstybėje galima taip 
gyventi. Tačiau tai yra tik juodukų 
kvartalai. Važiuojame, važiuojame 
didžiaisiais šio miesto priemiesčiais 
ir vis kaip nėra, taip nėra mums rei
kiamo Kultūros Židinio. Galų gale 
mūsų krepšininkas A. Milvydas, 
savo žemėlapyje randa mūsų esamą 
vietą, kuri, pasirodo, yra visai kita
me miesto gale kur mums reikia bū
ti. Amerikiečiai šoferiai visai pakly
do. Navigatorium pasidaro pats 
Algis ir, po geroko pusvalandžio jau 
mes esame pas savuosius. Keista, 
bet pati kelionė iki New Yorko truko 
keturias valandas, kai klaidžiojimas 
šiame mieste užsitęsė net keturias 
su puse valandos.

Židinyje jau laukia mūsų lietuviai 
su tėvais pranciškonais ir pasirodo 
sportininkų vadovas energingasis 
Pranas Gvildys. Greitai pasiskirsto
ma gyvenvietėmis ir mes jau mau
name Prano autobusiuku į jo namus. 
New yorkiečiai surengia autobusu 
mums ekskursiją po New Yorką, 
kur greitomis pamatome pačias di
džiąsias šio miesto įžymybes. Kaip ir 
man pirmaisiais kartais taip ir dabar 
ir mano sportininkams paskausta 
sprandai, bežiūrint į aukštuosius šio 
miesto dangoraižius, tačiau viskas 
stebėtinai įdomu ir gražu, ir daugelis 
didžiuojasi būdami šiame pasaulio 
viename iš didžiausių miestų. Vieš
nagę ir sportines varžybas apvaini
kuojame atsisveikinimo pobūviu, 
vaišėmis ir nuoširdžiu pabendravi
mu, kuris visuomet pasidaro toks 
artimas draugiškas ir, širdį apskau- 
dinąs, kai reikia palikti savo naujai 
įsigytus draugus, drauges. Bet ką

atėjus, būtų galima uždirbtais pini
gais pasmaguriauti.

Minėto filmo kalba pilna nešvan
kybių, sklindančių ne vien iš vaiki
nų, bet ir iš merginų burnų. Auto
mobilis, jo užpakalinė sėdynė, be
veik visą laiką naudojama abiejų ly
čių jaunuolių pasiglamonėjimams iki 
pačios pabaigos. Vargas tai mergi
nai, kuri nevartoja piliulės, diafrag
mos ar kurios kitos apsisaugojimo 
priemonės. Guvus vaikinas tada jai 
pasiūlo kitą būdą, kuris yra seksua
linė perversija. Kitoje situacijoje 
rafinuotesnė, ’’pasiruošusi” mergi
na, ateina į pasimatymą, atsineša (ir 
rodo) vyriškiui skirtą profilaktinę 
kosmetiką.

Tai maždaug tipiškas šių dienų 
didmiesčio jaunimo tarpusavio 
bendravimo, santykiavimo būdas. 
Supraskime, kad tai nėra vien tik 
vietinių kanadiečių ar amerikiečių 
reikalas. Tai lygiai liečia ir mūsų pa
čių jaunimą. Kaikurių mūsų vasaros 
stovyklų vadovai gali papasakoti 
apie atskirus atvejus, kurie savo 
scenarijumi neperdaug atsilieka nuo 
minimo filmo siužeto. Diskretišku
mas neleidžia viešai konkretizuoti 
tokių atvejų.

Pagrindinė šio rašinio išvada: 
mūsiškės jaunimo organizacijos, jų 
vadovybės, šeimos turėtų imtis tie
siog kraštutinių priemonių morali
nių vertybių atstatymui, kėlimui, 
aiškinimui. Jai ir iki šiol perdaug 
pasitikėjome ’’Užmerktų akių” poli
tika. Tai pavojuspažengusiopiktybi- 
nio vėžio. Svyruojančių nuotaikų 
jaunimui tai atviras kelias į visišką 
pasimetimą ir dvasinį susinaikini- 
mą .

Jonas Juška
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Apie kultūrą ir literatūrą
Štai kelios pastabos apie literatūrą.

Mes buvome primiršę kiek kultūrą, 
kol turtą krovėm, kol stebėjome, kiti ką įsigyja.
Tad laikas nuo pečių numesti jau vergiją 
ir sielai peno duot, ne vien tiktai tam kūnui.
(Tada gal savo nuomonę drąsiau pareikšim sūnui.)

Šis amžius greitas, pralenkia net garsą, 
pralenks ir šviesą, kai keliausime į Marsą. 
Tą permato, supranta ir rašytojas, poetas: 
kas dels, tam autorių ratelyje pritruks dar vietos. 
Todėl - naktis atėjo, o nenori miego;
draugai žadėjo, bet lankyti neužbėgo; 
nuobodu, nes per televiziją vėl rodo filmą seną - 
prisėdai, brūkšt - ir parašei romaną!

Anksčiau ne šitaip buvo. Imkime Tolstojų: 
kiek laiko knygai ’’Karas ir Taika” jis paaukojo. 
Ir Goethe juk be reikalo dešimtmetį sutrukdė, 
kol savo ’’Faustą” pagaliau išugdė.

Na, tiesa, daug yra lankstesnis rašymo jau stilius.
Jei sakiniai pirmiau - ilgiausi (vis į mylias), 
dabar trumpi: du žodžiai, arba vienas.
Ir pastebi, vartydamas literatūrines senienas, 
kaip varžė sintaksė, gramatika, kur dėti tą kablelį... 
kai tokios sąlygos, joks genijus iškilti negali.

Taisyklė stabdė: rasti tikslų žodį.
(Jo prasmę ir žodynas, ir gyva kalba nurodė.) 
Dabar į šitai dėmesio nei kreipia kas, nei žiūri. 
Nesupratai? Simbolinį tad veikalą rašytojas sukūrė!
Dar vieną skirtumą čia paminėti noriu - 
praėjo amžius tų kilnių herojų.
Dabar tik pusžmogiai, jų ginklas - kumščio smūgiai, 
o jų kalba - tie keturių raidžių žemčiūgai.

Kūrybos laisvė griauna sienas, mūrą.
— Tuo ir užbaigsiu pastabas apie literatūrą.

Julija

darysi, toks jau keliauninko likimas.

BALTIMORE

Paliekame New Yorką ir šį kartą 
jau netenka klaidžioti, nes vietiniai 
šoferiai kelius žino gerai. Kelionė 
nėra per daug ilga ir žmogus net 
nespėji posmelį nusnausti ir truputi 
atsigauti po visų vaišių, kai pasiro
do ir Baltimore. Tiesiai važiuojame 
prie Lietuvių Namų, prieš kuriuos 
pasiekiant pamatome kieme plevė
suojant lietuvišką ir amerikonišką 
vėliavas ir prie vartelių bestovinčius 
žilaplaukius besišypsančius mūsų 
žinomus poetą ir jo mielą žmoną po
nus Rastenius. Pamojavę rankomis, 
jie vėliau atvyksta į Lietuvių Klubą 
ir randa daug Australijos lietuvių 
prietelių. Klubas jau taip pat pilnas 
baltimoriškių. Pasitinka sporto 
klubo pirmininkas inž. Algis Veliuo
na su savo maloniąja žmona Rože ir 
mano jaunais bičiuliais jų penkiais 
vaikais, su kuriais aš esu jau senas 
draugas. Matosi ir kiti mano drau
gai: Marcinkai, Brazauskai, Ba- 
čianskai, Laskauskai ir daug, daug 
kitų, su kuriais per pirmuosius mano 
dvejus vizitus čia, labai artimai ir 
broliškai susibičiuliavom. Karšti 
rankų paspaudimai, pirmųjų įspū
džių pasikeitimai ir mes jau nešame 
savo daiktus į lietuvių legionierių 
(atsargos karių) būstinę. Didžiuliai 
Lietuvių Namai ir klubas vėl klega 
kaip didelis skruzdėlynas ir kur pa
žiūri, visur australiečiai. Pirminin
kas kviečia į vaišių salę, supažindina 
su savo valdybos nariais ir pristato 
Baltimorės miesto burmistro 
atstovą, kuris perskaito specialų 
burmistro raštą - sveikinimą. Aus
tralijos lietuvių sportininkų vardu 
padėkoju burmistro atstovui ir vi
siems baltimoriškiams už tokį puikų 
priėmimą ir atsiminimui įteikiu vi-: 

siems mažas dovanas, kai griaus
mingas australiečių "sveiks valio” 
išreiškia padėką ir sveikinimą mūsų 
naujiems šeimininkams. Pradžia 
tikrai graži ir įspūdinga. Prasideda 
ir sutikimo pietūs. Stalai, kaip ir vi
suose miestuose, pilni įvairiausių 
valgių, o mūsų sportininkų kelionėje 
apetitai yra tikrai labai geri. Kerta
me visi iš peties, kaip Lietuvoje 
sakydavo. Tačiau Baltimorėje lietu
viai mums padaro staigmeną ir prie 
pietų atsiranda didžiulis puodas 
specialiai, tik Baltimorėje žinomas, 
Baltimorės vėžių, kurie neturi sau 
lygių Amerikoje, sriubos. Nu ir pra
sideda šios skaniosios sriubos srėbi- 
mas. Aš ir pats pamiršau visus kitus 
valgius ir lėkštė seka lėkštę, net gė
da prisipažinti kiek aš jų sutvarkiau, 
tačiau, kiek jų ten buvo, kiek nebu
vo, mano draugas Donas Atkinson, 
berniukų krepšininkų treneris, 
mane su lėkščių skaičiumi lengvai 
pralenkė. Oi, oi, kaip tas svoris ke
lionėse kraunasi. Be vėžių sriubos, 
šiuose pietuose ir buvusiuose se
kančiuose dviejuose susipažinimo ir 
atsisveikinimo pobūviuose, baltimo- 
riškiai patiekė ir kitą staigmeną 
mums, tai vaišinimu su savo iškiliąja 
’’viryta”. O ji yra čia populiarus ir 
labai mėgiamas lietuviškas krup
ninkas. Tinklinio rungtynės šio klu
bo salėje buvo tokios kietos ir įdo
mios tarp mūsų vyrų ir moterų, kad 
tokio triukšmo ir tokio vienos ir ki
tos komandos rėmimo ir raginimo, 
dar senieji Baltimorės Lietuvių Na
mai nėra iki šiol girdėję. Nors aus
traliečiai ir laimėjo, tačiau baltimo- 
riškiai nėra nei kiek blogesni, kai jų 
gerasis kirtikas Vytas Brazauskas, 
atrodo, ar tik neatseks savo naujai 
įsigytos draugės į Sydnejų.

(Bus daugiau)
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Australijos Lietuvių Fonde >' rnm t>TOrS očr^rh’K’V
KASDIENINIAI RŪPESČIAI

NAUJA A.L. FONDO VALDYBA.
Rugpiūčio 19 d. įvykęs pirmasis 

Australijos Lietuvių Fondo narių 
susirinkimas išrinko naują valdybą, 
kurią sudaro: Juozas Balbata, Mar
tynas Didžys, Dr. Arūnas Staugai
tis, Dr. Kazys Zdanius ir Albertas 
Zubras, kurie netrukus pasiskirstys 
pareigomis. Naujai Valdybai tenka 
palinkėti geros sėkmės ir našaus 
darbo tellaant Fondui lėšas, o vi
siems Australijos lietuviams dosniai 
prisidėti.

AUKOS IR ĮNAŠAI. Pastaruoju 
metu A.L. Fondas susilaukė gražios 
paramos, kuri rodo visiems Austra
lijos lietuviams pareigos pavyzdį, 
kurią visi turėtume atlikti.

Aukojo (skliausteliuose bendra 
aukotojo įmokėta suma):

$800 - p. Viktoras Pleškūnas 
(Morwell, Vic. $ 1000), minėdamas 
savo žmonos Natalijos dvejų metų 
mirties sukaktį.

$ 300 - Juozas Ramanauskas (Bass 
Hill, N.S.W. $ 420) pirmojo A.L.F. 
susirinkimo proga skatindamas vi
sus lietuvius dosnia auka jungtis į 
bendrą A.L.F. lėšų telkimą.

$ 100 - p. Antanas Šabrinskas 
(Moe, Vic. $ 150) pirmojo susirinki
mo proga per p. V. Koženiauskienę.

Po $ 25 - p.p. Vincas Danta (Syd. 
$ 30), Nina Kantvilienė (Tas.), Rosi- 
na Pūkienė (Syd.).

Aleksandras Kelmietis

ANTRASIS ROJUS ®

$ 20 - p. Alisa Baltrukonienė 
(Melb. $ 25).

$ 10 - p. A. Žvirblis (Geelong, Vic. 
$45).

A.L. Fondo šimtininkai: Antanas 
Šabrinskas, įrašytas į šimtininkų 
sąrašą.

Nauji A.L. Fondo nariai. Padavę 
prašymus ir įmokėję ne mažiau $ 25 
priimti Fondo nariais: p.p. V. Danta, 
N. Kantvilienė, R. Pūkienė ir Alisa 
Baltrukonienė.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
sveikindama šimtininką Viktorą 
Pleškūną savo auką Fondui pakėlusį 
iki 1000 dol., naująjį šimtininką p. A. 
Šabrinską ir naujuosius Fondo na
rius reiškia padėką visiems Fondo 
rėmėjams už gražias aukas.

Ta pačia proga kaip buvęs A.L.F. 
iždininkas dėkoju visiems, su kuriais 
man teko asmeniškai ar laiškais ma
loni pareiga bendrauti. Tikiu, kad 
per penkerių su puse metų darbą 
galėjo įvykti klaidų, dėl kurių visus 
paliestuosius labai atsiprašau, o taip 
pat pareiškusiems noro padedant 
busimajam Fondo iždininkui steng
siuos atitaisyti.

Su geriausiais visiems tautie
čiams linkėjimais.

Ignas Alekna 
buvęs A.L.F. iždininkas

ETNINIS KONCERTAS 
ADELAIDĖJE

Pietų Australijos Pavergtų Tautų 
Komitetas nepasižymi dideliu veik
lumu. Dažnai jame atsiranda tarpu
savio trynimosi. Vienos tautinės 
grupės veržlesnės, kitos lėtesnės ar 
pasyvesnės. Prisibijant stambesnių 
grupių dominavimo, kai kurios tau
tybės laikosi pasyviai, ir greičiausia 
dėl šių priežasčių šis komitetas nėra 
pasireiškęs tiek, kiek iš jo būtų gali
ma tikėtis. Tačiau būtų neteisinga 
P.A. Pavergtų Tautų Komitetą kal
tinti neveiklumu. Gal didesnė kaltė 
kristų atskiroms tautinėms gru
pėms, kurių nariai permažai domisi 
P.K. K-to veikla ir nepakankamai 
paremia Komiteto veiklą. Į jo ruo
šiamas demonstracijas atsilankančių 
skaičius nėra efektingas. Ypatingai 
pasyvumu pasižymi lietuviai.

Štai kad ir rugpiūčio 6 d. Paverg
tųjų Tautų Komiteto ruoštame etni
niame koncerte salėje buvusius lie
tuvius klausytojus galima buvo su
skaičiuoti ant rankų pirštų. Koncer
tas buvo suruoštas gana geroj ir ne
pigioj salėj. Programoj dalyvavo 
lenkų, estų, ukrainiečių, kroatų, slo
vėnų, serbų, vengrų, latvių atlikėjai. 
Jame taip pat dalyvavo ir lietuvių 
tautinių šokių grupė ’’Žilvinas” ir 
choras ”Lituania”, vadovaujamas G. 
Vasiliauskienės.

Vakaras buvo lietingas, tai gal dėl 
to ir publikos buvo skystoka. Kon
certas buvo gerai organizuotas ir 
pravestas.

AUKOS MOTERŲ DRAUGIJAI

DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO 
PRISIMINIMA

ruošia Melbourne Socialinės Glo
bos Moterų Draugija sekmadienį 
rugsėjo 3-čią dieną 2.30 vai. Lietuvių 
Namuose jubilėjinėje salėje.

1933 metais Lietuva laukė savo 
sūnų pasiryžusių nugalėti Atlantą. 
Deja, ne triumfalinis sutikimas, bet 
gedulinga laidotuvių procesija už
tvindė Kauno gatves.

Prisimenant Dariaus ir Girėno 
tragiškai pasibaigusio skrydžio 
45-tąją sukaktį, G. Žemkalnis rodys 
skaidres apimančias 1918 - 1978 me
tų laikotarpį. Nuotraukos,liečiančios 
Darių ir Girėną, darytos Amerikoje, 
Vokietijoje ir Lietuvoje ir jų daugu
ma iki šiol dar niekur viešai nero
dytos. Nuotraukose matysim 
Dariaus ir Girėno skrydžio pasiruo
šimą J.A.V., tragišką žuvimą Soldi
ne, tuometinės spaudos iškarpas, 
Lietuvos gedulą jų laidotuvėse 1933 
metais ir antrąsias laidotuves 1964 
metais. Jose ne vienas iš mūsų atras 
ir save kaip dalyvį 1933 metų laido
tuvėse - ar tai skautų, ar kitų orga
nizacijų, ar kariuomenės, ar vyriau
sybės, ar gedinčios tautos tarpe.

Atsilankyti kviečiamos ne vien tik 
Draugijos narės ir jų šeimų nariai, 
bet ir visi tuo metu Melbourne 
esantieji lietuviai. Po skaidrių paro
dymo ir paaiškinimo bus bendra ka
vutė ir pasidalinimas įspūdžiais. 
Draugijos narės ir dalyvaujančios 
ponios prašomos, pagal išgales, at
sinešti po lėkštę užkandžių.

Melbourne Moterų S.G. Draugija

Socialinių mokslų doktrina, plačiai 
buvo nagrinėjama Bažnyčios tėvų 
raštuose. Paimkime, kalbėjo jis, kad 
ir tokį romėną Šv. Ambroziejų, mo
ralinės teologijos pirmąjį kūrėją, 
Bažnyčios organizatorių ir vadovą, 
štai ką jis rašė pirmoje moralinėje 
teologijoje socialiniais reikalais: 
’"Turtingas myli save labiau už brolį. 
Turtas ir nuosavybė prieštarauja ne 
tik Kristaus žodžiui ir gyvenimui, 
bet ir pačios gamtos tvarkai. Dievas 
liepė visiems augalams augti, kad 
kiekvienas žmogus maitintųsi bend
ru maistu ir kad žemė visų bendra 
nuosavybė būtų. Gamta nustatė 
nuosavybės teisę. Tik papročiai pa
darė privačią žemės teisę.” Ką gali
ma būtų daugiau prie šito pridėti? 
Kokia kom-socialistinė programa 
nesididžiuotų tomis Šv. Ambrozie- 
jaus tezėmis, paskelbtomis daugiau, 
kaip prieš pusantro tūkstančio 
metų?

Bet Bažnyčia tais keliais nenuėjo, 
ji nukrypo nuo Kristaus mokslo ir 
gyvenimo būdo, ji nuėjo su turtin
gaisiais.

Nežiūrint aštrių žodžių Bažnyčiai, 
mūsų gyvenimas pamažu krikščio
nėje. Atsirado daug naujų temų: 
darbas ir krikščionybė, laisvė ir 

„TĖVIŠKĖS AIDŲ” BALIUS
Rugsėjo 16 dieną, šeštadienį

RICHMOND TOWN HALL Bridge Rd., MELBOURNE

Baliaus pradžia 6 vai. vak.
Puikus orkestras. Gera vakarienė. Staigmenos loterijoj. 
Gėrimai krautuvių kainom.

Pakvietimai $ 9.50, moksleiviams $ 5.

Stalus užsakyti pas V. Laukaitį, Tel. 93 6495, sekmadieniais 
prie bažnyčios.
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krikščionybė, socialinis klausimas ir. 
artimo meilė, viduramžiai ir scho
lastika šių laikų šviesoje ir daugybė 
kitų. Visos jos buvo giliai išmąsty
tos, išdiskutuotos ir reziumuotos...

Kartą Anatol de Beau, pamatęs 
mane vartant Šventą Raštą, pasiūlė 
man parašyti referatą: Liaudis ir 
Kalno pamokslas.

Iš karto pasirodė, kad ta tema 
man svetima, ir tos dvi sąvokos, - 
Liaudis ir Kalno pamokslas, - nesu
rišamos. Bet kuo daugiau gŪinausi į 
Kalno pamokslo mintis, tuo labiau 
ryškėjo tikrasis komunizmas. Pa
mokslas buvo pasakytas liaudžiai. 
Kristus mylėjo liaudį, su ja gyveno, 
ją mokė. Ką Kristus norėjo pasaky
ti savo garsiame Kalno pamoksle? 
Visų pirma paguosti liaudį, pamo
kyti, nurodyti gyvenimo būdą ir 
prasme. Kalno pamoksle nėra opiu
mo liaudžiai, o yra giliai socialinė ir 
kartu pati revoliucioniškiausia 
programa, nustatyta visiems am
žiams ir visiems laikams. Marksas 
matyt jo neskaitė. Visais amžiais 
žmonija buvo, yra ir pasiliks su
skirstyta į dvi pagrindines klases: į 
beturčius ir turtinguosius. Kristus 
pradeda savo pamokslą: ’’Palaiminti 
beturčiai dvasioje, nes jų dangaus

Lietuvių Sodybos Engadine sek
lyčios statybai aukojo: p.p. M. Šid
lauskienė $ 50, V. Kišonas $ 40, O. 
Grudzinskienė $ 5, M. Glionertienė $ 
5, V. Narušienė $ 3, O. Leverienė $2.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos Drau
gijos Valdyba aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

♦♦♦

Liepos 28 d. Perthe gyvenąs sa
vanoris kūrėjas A. Klimaitis at
šventė savo 75-rių metų sukaktį. 
Sveikiname. Pastaruoju metu sava
norių eilės Australijoje labai prare
tėjo.

karalystė”. Kristus daugiau jiems 
nieko negalėjo pasakyti, nes žemėje 
dar nebuvo pribrendęs laikas revo
liucijai. Ir iš tikrųjų, pirmųjų krikš
čionių bendruomenė galėjo jaustis 
palaiminta ir žemėje, nes ji kovojo 
už visų laimę kurdama Dievo kara
lystę. Čia yra tik toks skirtumas, 
kad beturtis gyvena kitų gerovei, o 
turtuolis savo. Šių dienų terminais 
kalbant, Kristus nesusitinka ir nesi
kalba su buržujais, kapitalistais, 
pramoninkais, pirkliais ir kitais tur
te paskendusiais žmonėmis, nes

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 3 d. 1 valan
dą (sekmadienį) tuoj po pamaldų, 
Lidcombe, parapijos salėje, įvyks 
LŠST Dariaus ir Girėno Šaulių 
Kuopos eilinis susirinkimas. Gana 
svarbi darbotvarkė bus paskelbta 
susirinkimo metu.

Visiems šauliams-lėms susirinki
me dalyvavimas būtinas. Į susirin
kimą gali atvykti ir ne šauliai, bet 
turį noro būti šauliais.

ŠauliųKuopos Valdyba
♦♦♦

Aną savaitgalį buvo užsukę ir 
svečiavosi Sydnejuje melburniškiai: 
Mūsų Pastogės bendradarbis J. 
Juška ir p.p. Mašanauskai. Malonu 
buvo sutikti senus bičiulius ir valan
dėlę praleisti besišnekučiuojant.

’’kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”. 
Negalite tarnauti Dievui ir mamo
nai”. Tai stiprūs žodžiai ir Marksas 
stipresnių nėra pasakęs.

Kai Kristus kalba apie dangaus 
paukščius ir laukų lelijas, ar jis tuo 
nepasako, kad Dievas sutvėrė 
gamtą pilną turtų, tik mokėkite jais 
naudotis, gyvenkite be egoistinio 
rūpesčio, negrobkite vieni nuo kitų, 
mokėkite jais dalintis. ’’Nekraukite 
sau turtų žemėje”, nes žemė pilna 
turtų visiems. Ar šis mokslas neve
da į idealią komuną? Ar pirmieji 
krikščionys ne taip suprato krikš
čionybę? Negalima lyginti šių laikų 
Bažnyčiossu anų laikų krikščionybe, 
šių laikų Bažnyčia pati paskendusi 
turtuose, prabangoje, gina nuosa
vybės teisę kaip šventą, o Kristaus 
kalno pamokslo mintys nebereikš
mingos, girdi, ir turtais apsikrovę 
galime būti beturčiais dvasioje. 
Taigirturtai krikščionims nebesuda
ro kliūties į dangų patekti ir Kris
taus kalno pamokslo paneigti.

i Bus daugiau
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Žaidynės Čikagoje
Į Australijos lietuvių sportininkų 

rungtynes tautiečiai atsilankė labai 
skaitlingai ir stadionas buvo pilnas 
žiūrovų.

AUSTRALIJOS MOTERYS — 
ČIKAGOS RINKTINĖ 65:69, (33:31)

Mūsų moterų krepšinio rinktinei 
labai nesiklijavo rungtynių pradžio
je, ir varžovės įgijo 9 taškų persva
rų. Tačiau didelėmis pastangomis 
rezultatą pavyko išlyginti ir kėlinys 
pasibaigė 2 taškų persvara.

Antrame kėlinyje vyko apylygis 
žaidimas, o 5 min. iki rungtynių pa
baigos Australijos lietuvaitės įgijo 8 
taškų persvarą. Deja, padaryta pora 
šiurkščių klaidų, keli šališki teisėjų 
sprendimai varžovių naudai - ap
maudas 4 taškų pralaimėjimas.

Nežiūrint to, mūsų krepšininkės 
užsitarnavo žiūrovų simpatijos, nes 
parodė gražų krepšinio žaidimą. 
Ypatingo pagyrimo užsitarnavo 
Rita Kasperaitytė, kuri nors jau 
pirmose 10 min. surinko 3 pražan
gas, bet po to žaidė labai agresyviai, 
pelnė 15 taškų, 9 jų iš baudų ir aikš
tėje išbuvo iki rungtynių pabaigos. 
Agresyviai ir labai kovingai sužaidė 
Regina Rupinskaitė ir pelnė 14 taš
kų. Gerai žaidimui vadovavo Virgi
nija Jucįūtė ir pati įmetė 13 taškų, 
tik, mūsų nenaudai, susižeidė rung
tynių pabaigoje. Angelei Tamošių-' 
naitei teko labai sunkus uždavinys, 
uždengti aukštaūgę priešininkių vi
durio puolėją M. Travnik, kuri šiose 
rungtynėse sužaidė rezultatyviai ir 
pelnė 19 taškų. Angelė šį uždavinį 
atliko be priekaištų, pati pelnė 8 
taškus, tik prieš rungtynių pabaigą 
turėjo apleisti aikštę su 5 pražan
gom. Gerai šiose rungtynėse pasi
rodė ir Ramūnė Grigonytė, pelnusi 8 
taškus bei Elytė Vyšniauskaitė su 7 
taškais.

Australijos moterų tinklinio , rink
tinė pralaimėjo Čikagos lietuvai
tėms 4:15, 5:15, 5:15.

Pralaimėjo ir mūsų vyrai tinkli- 
ninkai 14:16, 9:15, 7:15.

AUSTRALIJA IR
NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimo intencijos 
rugsėjo mėnesiui:

bendroji - kad krikščioniškojo 
mokslo dėstytojai išauklėtų savo 
mokiniuose ištikimybę tikrajam ti
kėjimui pagal Bažnyčios nustatytas 
gaires ir mokymą;
m i s i j ų - kad kandidatai moterys
tei Okeanijoje būtų tinkamiau pa
ruošti.

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

Brangus Broli, Sese, 
krikščioniškojo mokslo dėstyto

jai yra pašaukti dideliam uždaviniui. 
Vyskupai, kunigai, mokytojai, kate
chetai ir kiti visokio lygio auklėtojai 
turi svarbią misiją - įskiepyti savo 
auklėtiniuose ištikimybę tikrajam 
tikėjimui mokinančios Bažnyčios 
dvasioje.

Mokymas ir auklėjimas yra 
komplikuotas procesas žmogaus 
protui ir dvasiai suformuoti. Tai nė
ra vien tik žmogaus ’’paleidimas į 
orbitą” grynai išorinėmis primonė- 
mis ar įsakymu arba nustatymas 
jam griežtų taisyklių, kurios saisty
tų jo tolimesnį gyvenimą. Reikia at
siminti, kad žmogus turi nekontro
liuojamą protą ir laisvą valią, todėl 
ir mokymo bei auklėjimo procesas 
turi įtikinti protą, kad jis vadovautų 
valiai.

Tad iš esmės, mokyti ir auklėti 
reiškia parodyti auklėtiniui vertą

AUSTRALIJOS RINKTINĖ - 
ČIKAGOS ”LITHUANICA” 76:80, 

(35:44)

Paskutinėse krepšinio rungtynėse 
išvykoje mūsų vyrai sužaidė, galima 
sakyti pasiaukojančiai, nes jau buvo 
pastebimas fizinis nuovargis. Ta
čiau, nežiūrint to, mūsų vyrai atida
vė paskutini prakaitą ir kovojo iki 
paskutinių sekundžių, tad pralaimė
ta labai garbingai. Taškus pelnė: P. 
Šutas 20, A. Milvydas 15, P. And- 
riejūnas 12, R. Gulbinas 12, V. 
Russiyan 11, P. Gustafson 6. Laimė
tojams daugiausiai - V. Genčius 17,
I. Kinčinas 14.

FUTBOLAS

Draugiškose futbolo rungtynėse 
tarp Australijos ir Čikagos lietuvių

KALBA
ŠALFASS ir ALFAS 

DEKLARACIJA

Pasaulio Lietuvių Dienų metu, 
1978 m. liepos mėn. 3 d. Toronte, 
Kanadoje, susirinkę Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos ir Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos 
atstovai nutarė: ,

1. Steigti Pasaulio Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjungą 
(PLFASS), kurios tikslas būtų ap
jungti visus pasaulio lietuvius spor
tininkus ir koordinuoti . bendrą spor- , 
tinę veiklą.

2. PLFASS-ga savo veiklą derina 
su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
bendrąja veikla.

sekimo kelią ir drauge su juo tame 
kelyje dėti pirmuosius žingsnius, 
kad vėliau tas auklėtinis galėtų sa
varankiškai ir savanoriškai ir toliau 
tuo keliu eiti.

Krikščioniško tikėjimo mokymas 
turi tuos pat metodus, bet šiuo at
veju, auklėjimo procesas yra daug 
sudėtingesnis, nes jie liečia dar ir 
žmogaus dvasią. Čia mokytojo 
problema, pirmoj eilėj, yra taip pa
ruošti savo mokinio dvasinę būseną, 
kad jis išgirstų Kristaus kvietimą, 
t.y. dažnai yra pridengtą paslapties 
skraiste.

Krikščioniško mokslo dėstytojai 
pagrįstai yra vadinami tikraisiais 
mokytojais - jų misija reikalauja įsi
tikinimo, pasišventimo ir besąlygi
nės meilės tiems, kuriuos jie moko. 
O svarbiausia, jie savo gyvenimu 
privalo būti liudytojais to tikėjimo, 
kurį jie dėsto. Kitais žodžiais, jie 
patys turi būti Kristaus mokiniais ir 
melstis už savo auklėtinių dvasinę 
gerovę.

Auklėtiniai, gi, tinkamai paruošti 
savarankiškam krikščioniškam’ gy
venimui, tampa aktyviais Bažnyčios 
nariais, ir ištikimais savo tikėjimo 
užlaikytojais. Ta ištikimybė remiasi 

jų asmenišku įsitikinimu, 
atsakomybe darant sprendimus, 
nuoširdumu prisipažįstant klaidose 
ir optimizmu nugalint kliūtis bei pa
sitikint Išganytoju, kuris yra pasa
kęs: ’’Pasaulyje jūsų priespauda 
laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nu
galėjau pasaulį.” (Jn. 16.33)

Kun. S. Gaidelis, S.J.

SW5

sėkmė lydėjo mūsiškius ir kai Rudis 
Dambrauskas pasiekė gražų įvartį, 
optimištiškai žiūrėjome į rungtynių 
baigmę. Tačiau paskutinėse minu
tėse čikagietis Jonas Kaunas įmušė 
išlyginamą įvartį, tad tos tikros 
draugiškos, pikniko pobūdžio 
rungtynės pasibaigė 1:1.

Ir šiose rungtynėse buvo labai 
daug žiūrovų, kadangi visos baliaus 
ir rungtynių pajamos buvo skirtos 
mums, vizitas Čikagoje buvo labai 
sėkmingas ir iš finansinės pusės. 
Dar galėtume pridėti, kad Čikaga 
mus priėmė iškilmingiausiai, tai di
delis nuopelnas Vytauto Grybausko, 
Jono Bagdono ir Vyto Miceikos.

R. Sidabras

3. PLFASS-gai įstatus ir jos veik
los programą parengia ŠALFAS 
S-gos valdyba, kuri laike šešių mė
nesių pateikia Šiaurės Amerikos ir 
Australijos sporto vadovybėms pri
imti ir jų suvažiavimams patvirtinti.

4. PLFASS-ga rūpinasi, kad ats
kiri sporto padaliniai būtų atstovau
jami visuose Lietuvių Bendruome
nės vienetuose.

5. PLFASS-ga įsipareigoja orga
nizuoti bendrus sporto renginius.

6. Ši deklaracija skelbiama PA
SAULIO LIETUVIŲ SPAUDOJE, 
nuorašus pasiunčiant ir Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenei..

Pranas Berneckas, Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos centro valdybos 
pirmininkas

Antanas Laukaitis, Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjun
gos pirmininkas

ALFAS valdyba praneša visiems 
Australijos lietuvių sporto klubams, 
kad norintieji dalyvauti 29-je Sporto 
Šventėje Sydnejuje, prašomi re
gistruotis iki lapkričio 1-mos dienos, 
pranešant ALFAS valdybai, kuriose 
šakose klubai nori dalyvauti. Šioje 
sporto šventėje bus pravesta se
kančios sporto šakos:

1. Vyrų, moterų, jaunių berniukų 
ir mergaičių krepšinis. Taip pat no
rima pravesti ir jaunučių iki 14-kos 
metų krepšinis. Jų varžybos bus 
pravestos, jeigu bus bent trys ko
mandos, kitu atveju bus tik drau
giškos rungtynės.

2. Vyrų, moterų ir mišrių (po tris 
vyrų ir tris moterų) tinklinio varžy
bos.

3. Vyrų ir moterų lauko ir stalo 
tenisas.

4. Vyrų ir moterų golfas ir squa- 
sh’as.

5. Šachmatai.
Oficialiai sporto šventė ir 

Lietuvių Dienos prasideda 26.12.78. 
Visi vardiniai žaidėjų sąrašai turi 
būti atsiųsti iki gruodžio 1-mos die
nos, pranešant kam reikalingas ir 
nereikalingas apgyvendinimas.

ALFAS Valdyba

L t
Pereitame M.P. numery buvo ap

rašyta X-ji Australijos lietuvių 
sportininkų žiemos sporto šventė 
Mt. Buller, Viktorijoje. J. Žalkausko 
nuotraukose: (1) dalis Neringos sli
dininkų komandos, laimėjusios 
pirmą vietą varžybose; (2) šventės 
geriausias slidinėtojas N. Pilka iš 
Canberros (dešinėje) ir Neringos 
pirm. A. Staugaitis; (3) Neringos 
senjorų virš 45 m. komanda: Nerin
gos klubo sekr. J. Žalkauskas, sen
jorų klasės laimėtojas R. Dagys, ir 
A. Vaitiekūnas.

’ Mūsų Pastogė Nr. 34,1978.-8.28, psl. 7
s y.j c t'/fpz.į.-;
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAI
* ■ f h 1 i f

MINĖJIMAS SYDNEJUJE

Tautos Šventės Rugsėjo 8 d. mi- 
minėjimas Sydnejuje bus pradeda
mas pamaldomis šv. Joachimo baž
nyčioje Lidcombe, rugsėjo 10 d. 
11.30 vai. Šv. Mišias atnašaus kun. 
P. Butkus, giedos Dainos choras 
vad. Br. Kiverio.

Visos organizacijos kviečiamos į’ 
pamaldas atvykti su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas įvyks 
Sydnejaus Lietuvių Klube 2.30 vai. 
Paskaitą skaitys p. V. Kazokas. 
Programoje, sąryšyje su garsiojo 
lietuvių rašytojo Vydūno 110 m. nuo 
jo gimimo ir 25 m. nuo jo mirties su
kaktuvių, bus parodyta sceniniam 
apipavidalinime Vydūno viena
veiksmė tragedija ”Vėtra”. Rež. 
Paulius Rūtenis.

Visu maloniai kviečiame atsilan
kyti.

A.L.B. Sydnejaus Apyl. Valdyba

MELBOURNE
Tautos Šventę Melbourne lietu

viai minėsime rugsėjo 10 d., sekma
dienį, šia tvarka:

Minėjimą pradėsime iškilmingo
mis pamaldomis Šv. Jono bažnyčio
je, East Melbourne. Organizacijos 
dalyvauja su vėliavom. Skautai uni
formuoti. Ramovėnai eina į pamal
das organizuotai rikiuotėje. Šv. Mi
šių skaitymus atliks Bendruomenės 
ir Federacijos vadovai. Per pamal
das giedos Parapijos choras. Ka
dangi tą dieną bus bendra išpažintis, 
kviečiame visus savo maldas aukoti 
už tautos tęstinumą ir Lietuvos lais
vę.

Tautos Šventės iškilmingas minė
jimo aktas Melbourne Lietuvių Na
muose, koncertų salėje 2 vai. 30 min.

Meninėje dalyje pasirodys Ginta
ro ir Klumpakojo tautiniųšokių vie
netai, solistas Jurgis Rūbas ir Dai
nos Sambūris.

Prieš minėjimą prašome visus su
simokėti solidarumo mokestį ir 
paremti Tautos Fondą arba paskirti’ 
auką Australijos Lietuvių Fondui, 
nes mūsų pareiga prisidėti prie ko
vos dėl Nepriklausomybės atstaty
mo ir lietuvybės išlaikimo išeivijos 
jaunimo tarpe.

Tautos Šventės pamaldose ir mi

Informacija

nėjime dalyvauti yra kiekvieno lie
tuvio pareiga. Jeigu mes norime, 
kad Australijos vyriausybė ir visuo
menė paremtų mūsų pastangas rei
kalaujant laisvo apsisprendimo tei
sės mūsų tautai, mes patys turime 
parodyti, kad mes šventai tikime į 
Lietuvos prisikėlimą. Gausingas 
Jūsų dalyvavimas bus mūsų vieša 
demonstracija prieš neteisėtą Lie
tuvos okupaciją ir paskatinimas 
jaunimui aktyviau įsijungti į kovą 
dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvos jaunimas ir disidentai 
vis drąsiau kelia savo balsą reika
laudami laisvės Lietuvai ir tėvų ti
kėjimui. Neatsitikime ir mes. Savo 
gausingu dalyvavimu Tautos Šven
tės iškilmėse parodykime, kad mes 
einame išvien su kovojančia tauta.

Melbourne Apylinkės Valdyba

GEELONG
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 8-sios minėjimą Geelonge 
ruošia L. B-nės Valdyba rugsėjo 10 
d. Minėjimą pradėsime pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje 9 vai. ryto. Pa
maldas laikys kun. P. Dauknys iš 
Melbourne. Kviečiame visas Gee- 
longo liet, organizacijas dalyvauti su 
savo vėliavomis pamaldose ir minė
jime.

Oficialioji minėjimo dalis įvyks 2 
vai. Liet. B-nės Namuose. Paskaitą 
skaitys p. K. Starinskas. Seks meni
nė programa.

Kviečiame visus Geelongo ir apy
linkių lietuvius skaitlingai minėjime 
dalyvauti.

Geelongo Apyl. Valdyba

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO METU

rugsėjo 10 d., sekm. 2.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube 
bus inscenizuota Vydūno vienaveiksmė drama

Režisuoja ir stato PAULIUS RŪTENIS 
Įvadini žodį tars Vincas Kazokas

Visi Sydnejaus ir apylinkių lietuviai kviečiami į pastatymą ir minėjimą 
kuo gausiau dalyvauti.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 706*1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 2 d., šešt.:
LUCKY FORDALI 

fantastinė komedija su magika

Rugsėjo 3 d., sekm., 6 vai.:
LIETUVIŲ TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ

Bibliotekoj parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipinukai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

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

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

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10 vaL 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12.30 -11 vaL

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda 

♦Trečiadieniais šachmatai 
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vaL, sekm. 1-0 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

SYDNEY RAMOVĖNŲ 
DĖMESIUI 

. ’ . J' . '

Pranešame, kad Sydney Ramovės 
skyriaus susirinkimas įvykęs 
20.8.78 m. Lietuvių Klube Banks- 
town, nebuvo baigtas ir bus tęsia
mas rugsėjo 17 d. 3 vai. Lietuvių 
Klube Bankstown. Pasilikę neįvyk
dyti darbotvarkės punktai: valdo
mųjų organų rinkimai ir einamieji 
reikalai.

Praneša susirinkimo Prezidiumas 
ir Sydney ’’Ramovės” Skyr. Valdyba

PRANEŠIMAS

Rugsėjo 30 d., (šešt.) ruošiama 
Geelongo lietuviams išvyka autobu
su į ’’Cuckoo” restoraną, kuris yra 
gražiame Olinda miestelyje, Dande- 
nong kalnuose.

Kaip ir praeitais metais išvyksta
ma apie 4 vai. po pietų iš Geelongo. 
Kadangi vietos rezervuotos, bent 2 
savaites prieš išvyką prašome užsi
rašyti pas valdybos narius: S. Bun- 
gardienę, J. Medelį ir I. Gailiuvienę.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY S.O..2EA 800 kHz
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA I I 20 kHz

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

CANBERRA stot.s2XX 1010 kHz 

Ketvirtadieniais 8-3.30 vai.vak.

ADELAIDE s.o.,s5UV : 530 kHz 

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Mūsų Pastogė Nr. 34, 1978.8.28, psl. 8 

Iškilminga vakarienė, programa ir 
šokiai. Kaina asm. $ 13.50 ir už au
tobusą $ 4.00. Visi pinigai turi būti 
sumokėti iš anksto o gėrimai vieto
je: kiekvienas apsimoka ir užsisako 
pas padavėjas pagal skonį.

Važiuojama tik autobusu, nes ke
lias kalnuotas ir nepatartina prisi- 
linksminus važiuoti privačia mašina.

Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba

PRANEŠIMAS

Su apgailestavimu turiu visiems 
Geelongo Tautinių Šokių Grupės 
Šešupės šokėjams ir jūsų tėveliams 
pranešti, kad dėl šeimos aplinkybių 
kiek laiko negalėsiu mokinti mūsų 
atžalyno tautinių šokių. Tuo pačiu 
noriu pakviesti: gal Geelonge atsi
rastų naujas mokytojas, norįs per
imti grupę, ir toliau tęsti tą kilnų 
darbą.

Ačiū visam jaunimui, rėmėjams ir 
mūsų kasininkui p. V. Bindokui, ku
ris užvers kasos knygą be nuostolių. 
Negaliu pamiršti ir Geelongo Lietu
vių Sąjungos Valdybos, kuri per eilę 
metų globojo ir ruošė kalėdinius po
būvius.

Birutė Liebich
G.L.T.S.G. Šešupės Vadovė

MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS 
BALIAUS LOTERIJA

Palyginamai M.P. Spaudos Ba
liaus loterija visados yra pati sva
riausia ir turtingiausia savo fantais. 
Nors Spaudos Balius dar už penkių 
savaičių, bet jau šiandie baliaus lo
terijai gauti šie fantai: 
PAVEIKSLAI:

E. Kubbos,
V. Meškėno,
A. Vingio,
V. Kabailienės,
S. Montvido.

KERAMIKA:
J. Janavičienės,
D. Karpavičienės.

MENIŠKA STALINĖ LEMPA: 
V. Jasiulaičio.

Jau vien tik šių garsių mūsų 
meisterių darbai loterijos vertę 
šimteriopai pakelia. Galimas 
daiktas, kad iki baliaus loterija dar 
bus papiildyta naujais vertingais 
fantais. Jau vien tik dėl pačios lote
rijos verta spaudos baliuje dalyvauti 
ir tikėtis vertingo laimikio.

***
Pagal naują Australijos biudžetą 

bus stipriai apdėta mokesčiais rūka
lai, įvairių rūšių gėrimai ir benzinas.
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