
ALB KRAŠTO TARYBOS 
XVI—JI SESIJA

Ministeris pirmininkas -
Lietuvių Dienų Patronas

A.L.B. KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA, pasiremdama AJj. B-nės Statutu, kviečia Krašto Tarybos 
XVI Paprastąją Sesiją, kuri įvyks Lietuvių Klube 16 -18 East Terrace, 
Bankstown, N.S.W. 1978 m. gruodžio 26-29 dienomis.

SESIJOS DARBOTVARKĖ

GRUODŽIO 26 d. ANTRADIENIS
10.30 vai. Pamaldos St. Mary’s Katedroje.
16.00-17.00 vai. Atstovų registracija Lietuvių Klube.

GRUODŽIO 27 d. TREČIADIENIS

8.00- 9.00 vai.
9.00-10.00 vai.

10.00-13.00 vai.

13.00-14.00 vai.
14.00-17.00 vai.

Atstovų registracija (tąsa).
Suvažiavimo atidarymas.
Prezidiumo sudarymas.
Mandatų komisijos sudarymas.
Rezoliucijų komisijos sudarymas.
Sveikinimai.

Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:
a) Krašto Valdybos pirmininko,
b) Krašto Kontrolės Komisijos,
c) Krašto Garbės Teismo,
d) Australijos Lietuvių Fondo.
Pietų pertrauka.
Diskusijos dėl pranešimų.
Vykdomųjų'e$g-u> veiklos ir apyskaitos tvirtinimas.

Krašto Valdybos sąmatos tvirtinimas.
Pranešimas iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo

Tik neseniai gauta žinia, kad Aus
tralijos ministeris pirmininkas The 
Hon. Mr. M. Fraser sutiko būti šių 
metų pabaigoje Sydnejuje įvyks
tančių Australijos Lietuvių Dienų 
patronu - globėju. Atsakydamas į 
Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto 
Pirmininko Dr. B. Vingilio kvietimą, 
ministeris pirmininkas The Hon. 
Mr. Fraser asmeniškai atsakė Dr. B. 
Vingiliui tokiu laišku:

’’Dear Dr. Vingilis,
I accept your invitation 

to become Patron of the tenth 
biannual Lithuanian Festival of 
Art and take this opportunity 
of extending my best wishes to 
the organising Committee in 
all their endeavours.

Yours sincerely
M. Fraser

Premija jaunimui

GRUODŽIO 28 d. KETVIRTADIENIS

9.00-10.30 vai.

10.30-13.00 yal.

13.00-14.00 vai.
14.00-14.15 vai.
14.15-17.00 vai.

Jaunimo organų pranešimai (Pasaulio Jaunimo Są
junga, Skautų S-ga, ALF’as).

Paskaita tema: Jaunimo problemos.
Diskusijos.

Pietų pertrauka.
Bendruomenės veikėjų pagerbimas.
Krašto Valdybos rinkimai.
Krašto Kontrolės Komisijos rinkimai.
Garbės Teismo rinkimai.
Einamieji reikalai ir sumanymai.

GRUODŽIO 29 d. PENKTADIENIS

9.00-10.30 vai. Rezoliucijų ir sveikinimų priėmimas.
ALB organų ir padalinių angliškų pavadinimų 

nustatymas.
10.30 - Paskaita tema: Australijos Lietuvių B-nės

inkorporacija.
Diskusijos.
Suvažiavimo uždarymas.
Tautos Himnas.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

Dr. Leond ir Irenos Kriaučeliūnų 
šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

premiją
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 

dolerių premija skiriama lietuviui 
jaunuoliui, geriausiai pasireišku
siam raštais (lietuvių, anglų ar kita 
kalba), veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jaunimo cho
rui, sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar vie
netus raštu pasiūlo jaunimo organi
zacijų vadovybės, jaunimo grupės, 
vyresniųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki kiekvienerių metų 
gruodžio 31-d. (pašto antspaudas);

Į pagalbą
V. Petkui

Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą pasiekė žinia, kad Vikto
ras Petkus šaukiasi pagalbos. Lie
tuviai raginami kuo skaitlingiau ra
šyti jam laiškus šiuo adresu:

Viktoras Petkus
00020 g Vladimir 20
Užreždenje CD - 1ST - 2
USSR
Taip pat svarbu nuolat kelti Vik

toro Petkaus ir kitų lietuvių sąžinės 
kalinių reikalą svetimtaučių tarpe ir 
spaudoje.

ELTA

LIETUVIO DAILĖS PARODA 
HAVAJUOSE

Lapkričio 18 d. Honolulu univer
siteto galerijoje atidaroma garsaus 
dailininko Prano Domšaičio kū
rinių paroda, kurioje bus išstatyta 
apie 80 dailininko darbų. Dail. Pra
nas Domšaitis (gimęs 1880 m. Prū
sijoje) jau garsėjo dar tebegyven
damas Vokietijoje, bet plačiausiai 
išgarsėjo gyvendamas Pietų Afri
koje, kur ir mirė 1965 m. Jam mirus 
po kelerių metų jo žmona Adelheide 
persikėlė gyventi į Havajus išsivež
dama ir eilę velionio vyro darbų. 
Kaip buvusi solistė Adelheide Dom- 
šaitienė (dabar Žvironienė) Hava
juose turi savo dainavimo mokyklą.

PAŠAU
Dirbdamas kaip miško darbinin

kas prie Suomijos sienos perbėgo į 
Švediją ukrainietis Viktor Bublik, 
pėsčias nuėjęs 600 km. per Skandi
navijos arktikos miškus ir pasiekęs 
Stockholmą pasiprašė azilio teisės. 
Eidamas per Suomiją jis bijojo ro
dytis, kad suomiai jo nesulaikytų ir 
neperduotų sovietams.

* * *
Švedijos pilietis latvis Laimons 

Niedre Rygoje nuteistas 10 metų 
priverčiamųjų darbų stovyklos ap
kaltintas šnipinėjimu. Jis atvykęs į 
Rygą aplankyti savo motinos.* ♦ ♦

Egipte susektas komunistų są
mokslas sukelti revoliuciją ir nu
versti dabartinę vyriausybę. Suimta 
apie 20 sąmokslininkų.♦ ♦ ♦

Pamažu aiškėja ir naujo popie
žiaus kilmė. Kalbant apie kraujo gi-

Australijos min. p-kas
M. Fraser - Australijos Lietuvių 
Dienų Patronas 1978 m.

3rPremijuotino asmens ar jauni
mo vieneto tinkamumui įverinti su
daroma Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriaučeliūnų šei
ma;

4. Jury komisija, aptarusi asmens 
ar vieneto tinkamumą premijai, ją 
skiria balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl premijos 
įteikįmo laiko ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai 
siūlomi raštu, nurodant tiksliai pre
mijai tinkamumo motyvus, ir siun
čiami: Eugenijaus Kriaučeliūno 
Premijos Komisijai 12500 Pawnee 
Road, Palos Park, Illinois, 60464.

L Y J E
minystę popiežius Jonas Paulius H, 
buvęs lenkų Krokuvos kardinolas, 
K. Wojtyla, prisipažino turįs lietu
viško kraujo, net ir jo motina vadi
nosi Sapiegaitė. Gal ir tas turėjo 
reikšmės, nes savo įšventinimo iš
kilmėse. naujasis popiežius rado rei
kalo prabilti į pasaulio tikinčiuosius 
ir lietuviškai: jis kalbėdamas iškil
mingai ’’urbi et orbi” tarė savo žodį 
9-mis kalbomis, kurių tarpe ir lietu
viškai.

***
Nors po susitarimų taikos klausi

mu Amerikoje Egipto prezidentas ir 
Izraelio min. p-kas Begin laimėjo 
Nobelio taikos premiją, tačiau tarp 
abiejų kraštų galutinės taikos sąly
gos nėra ratifikuotos. Bijoma, kad 
tie susitarimai galį lengvai iširti re
viduojant po paskutinio Izraelio - 
Egipto karo 1967 m. Izraelio užimtas 
teritorijas. Amerikoje dedama pas
tangų, kad Camp David susitarimas 
nešugniužtų.
t
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Kalbant 
apie spaudą

•** >•> «

Labai gražiai mūsų bendradarbis 
p. B. Straukas apžvelgė lietuvišką 
raitiją ir spaudą savo paskaitoje, 
kurią skelbiame atskirai. Ta proga 
gal ir derėtų pridėti dar keletą žo
džių kiek sustojant prie dabarinės 
vietinės spaudos.

Negalėtume nusiskųsti, kad Aus
tralijos lietuviai savos spaudos ne
vertintų arba ją ignoruotų. Priešin
gai, tokioj negausioj bendruomenėj, 
kaip kad mūsiškė, kelių laikraščių 
išlmkypias kaip tik liudytų bend
ruomenės narių didžiulę meilę ir 
prisirisimą spaudiniam lietuviškam 
žodžiui. Betgi iš kitos pusės vergau
siąs leidžiama spauda ar nekalba už 
priešingus rezultatus? Galime iš 
vienos pusės pasididžiuoti periodi
nių leidinių gausa, bet iš kitos pusės 
ar tai nėra akivaizdus įrodymas, kad 
mes nenorime kuo daugiau skaityti, 
o'tik pasitenkiname siaura tokių lei
dinėlių informacija, kas vietinėje 
kolonijoje vyksta, rengiama, numa
toma? Kaip tik tokiose kolonijose, 
kur leidžiami informaciniai biulete
niai, "didžiųjų", mūsų mastu,savait
raščių skaitytojų skaičius yra skan
dalingai žemas. Sakysim, tokioje 
Adelaidėje leidžiami net du vietinės 
informacijos rotatoriniai - Adei. 
Liet. Sąjungos ir parapijos. Juose 
vietinis gyventojas, tiesa, randa sau 
informacijos, ir atrodo, jis didesnių 
reikalavimų ir neturi arba nestato. 
Panašiai yra ir kitose kolonijose, kur 
leidžiami tokie mėnesiniai leidinėliai 
arba dar rečiau, bet vis tik leidžiami, 
kas užtikrintai atitraukia dalį ir di
džiosios spaudos skaitytojų. Tad ar 
galima iš to pasidaryti išvadą, kad 
mes jau taip labai prisirišę prie sa
vos spaudos? Priešingai, pasiten
kindami vien tik informaciniais la
peliais mes parodome, kad savo 
spaudą aplenkiame ją ignoruodami, 
mums nerūpi ir gal net neįdomu, kas 
vyksta kitose kolonijose, plačioje 
bendruomenėje, bendrai visame pa
saulyje, kaip vystosi lietuviškas gy
venimas. Kitaip sakant, per tokius 
lapelius mes tik atskleidžiame savo 
siaurumą apsiribodami tik savo kie
mu jau nekalbant apie meilę savam 
spausdintam žodžiui ir bendrai lie
tuviškiems interesams.

Lituanistiniai kursai Sydnejuje

Galima būtų teisintis, kad per di
delius nuotolius spausdinti savait
raščiai tolimųjų pakraščių skaityto
jus pasiekia gerokai pavėluotai, ir 
dėl to žinios ar informacija ateina 
pasenusi. Bet tai ne tiesa. Tokie 
Pertho ar Tasmanijos skaitytojai 

- Mūsų Pastogę gauna greičiau negu 
sydnejiskiai.

Iš kitos pusės ir tokių informaci
nių lapelių leidimas kaštuoja. Ne
kalbant, kad per juos atitraukiami 
kitos spaudos skaitytojai, tokių la
pelių leidėjai ima ne vien tegu ir 
gana žemas prenumeratas, bet su
geria skelbimus, prašo ir gauna au
kų. Racionaliai galvojant, tokiai 
parazitinei spaudai sunaudojama 
tūkstantinės sumos ir tuo pasitar
naujama tik žmonių bukinimui arba 
jų atitraukimui nuo platesnių tauti
nių interesų.

Niekas tuo nesikėsina Australijo
je visą lietuvišką spaudą monopoli
zuoti, bet tik norima atkreipti dė
mesį, kaip neracionalu ir netgi tau
tinio sąmoningumo prasme žalinga 
palaikyti tokią spaudos infliaciją. 
Pagal mūsų skaičių ir pajėgumą gal 
net perdaug mūsų bendruomenei iš
laikyti du savaitraščius, kurie ne tik 
negali progresuoti, bet kaskart vis 
sunkiau kovoja už egzistenciją. Ga
limas daiktas, kad jei patys nesusi- 
prasime, tai aplinkybės privers ieš
koti protingos išeities. Tokių latvių 
Australijoje yra bene dvigubai dau
giau, negu mūsiškių, ir vis tik jie 
pasitenkina vienu laikraščiu. Abe
jotina, ar jie mažiau sąmoningesni 
už mus.

Artėja metų pabaiga. Daugelis 
skaitytojų dar nėra atsilyginę už 
šiuos metus, yra ir tokių,kurie sko*- 
tingi savo laikraščiui net už kelerius 
metus. Tas irgi neliudija didelės 
meilės savajai lietuviškai spaudai. 
Ar nevertėtų iš viso spaudos reika
lus pagvildenti tegu ir bendruome
nės Krašto Tarybos suvažiavime. 
Nuolat kartojame, kad vienybėje 
galybė, bet kiek tai vienybei anga- 
žuojamės? Juo labiau tos vienybės 
arba sutelktinių jėgų esame reika
lingi mūsų spaudai. Toks Anglijoje 
leidžiamas "Europos Lietuvis” visa
me pasaulyje labai populiarus dali
nai ir dėl to, kad jis už tą pačią pre
numeratą siuntinėjamas visiems 
skaitytojams oro paštu. Mes, deja, 
to negalime padaryti ir greičiausia 
kaip tik dėl vietinės spaudos inflia
cijos. (v.k.)

MIELI TAUTIEČIAI 
pasiekę Australiją 1948 metais lapkričio 19 dieną. Šios sukakties proga 
sveikinu visus - gyvus ir mirusius - ir linkiu visiems, kurie šį sveikinimą 
skaitys, geriausios sėkmės. Atvykstant vienu laivu visi jautėmės kaip 
viena šeima ir per tuos trisdešimt metų, tikiu, tas susiartinimas nepasi
keitė.

Ta pačia proga sveikinu visus ano meto bendrakeleivius ateinančių 
švenčių proga linkėdama viso, ko jūsų širdys trokšta.

. AnnaGiniotis
126 Mimosa Rd. Greenacre, N.S.W

AUSTRALIJOS 
LEIUVĘJ DIENOS

Jaunimo koncertas
Priimta, kad vyresnioji karta 

vertina ir stengiasi puoselėti mūsų 
lietuviškas kultūrines vertybes ir 
tradicijas. Tą liudija mūsų ruošia
mos ALD, kurių metu lietuviškas 
nuoširdumas ir vaišingumas atsive
ria ne tik seniems draugams ir pa
žįstamiems, bet ir visiems šių dienų 
dalyviams; Jaunimo dalyvavimas 
šiose dienose liudija, kad ir jie prisi
deda prie šių vertybių išlaikymo.

Šiais metais įvyksta dešimtosios 
Lietuvių Dienos Australijoje. Daug 
entuziazmo ir ištvermės parodė tie, 
kurie kaskart jose aktyviai daly
vauja, bet kaip džiugu pamatyti ir 
naujus jaunus veidus, kuriuosna 
kaskart sudedam naujas viltis.

Amerikos lietuviai renka aukas, 
kad atsiųstų mums ta proga savo 
pažibą - ’’Grandinėlę”, o mes čia

metais. Tai galima padaryti krei
piantis į kursų vadovę p. V. Kabai- 
lienę pamokų metu arba telefonu 
432306 arba pas kursų dėstytoją p. 
R. Bukevičių pamokų metu.

Taip pat primename, kad jau lai
kas pagalvoti apie ateinančių metų 
lituanistinius kursus. Šiemet tų 
kursantų nebuvo perteklius, tačiau 
skaudu būtų, jeigu neatsiradus nu
statyto skaičiaus klausytojų ar stu
dentų tie kursai turėtų užsidaryti. 
Šeimos, turinčios paauglių vaikų ir 
suinteresuotos, kad jų vaikai tobu
lintųsi lietuvių kalboje ir net turėtų 
lietuvių kalbos pažymį savo gimna
zijos atestate, perspėjami jau dabar 
pagalvoti apie tuos kursus ir supla
nuoti taip, kad ateinančių metų kur
sams laiku būtų įsiregistruota. Nau
jiems kursantams terminas - atei
nančių metų vasario 3 diena - kaip 
tik tą dieną kursų atidarymas ir 
naujų kursantų priėmimas: Ashfield 
Boys High School 9.30 vai. ryto. 
Kiekvienu atveju kursų arba regis
tracijos reikalais kreiptis į p. Vidą 
Kabailienę tel. 432306.

Australijoje bandom bendrom 
jėgom suburti, sukviesti visas jau
nimo pajėgas, kad galėtume pasi
džiaugti jei ne savo pačių, tai kitų 
tėvų pastangomis ir sugebėjimu 
perduoti vaikams tą brangų lietu
višką lobį.

Kiekvienas jaunųjų talento pasi
rodymas, kiekviena jų sudainuota 
lietuviška dainelė, kiekvienas jų su
šoktas liaudies šokis ar ištartas gra
žus žodis, tai mūsų vilčių ir svajonių 
išsipildymas. Tad miela žinoti, kad 
visoje Australijoje vyksta jaunimo 
pasiruošimai, repeticijos jaunimo 
koncertui. Ta proga tikimės, kad ir 
mūsų pavieniai jaunieji talentai pa
sidalins su mumis savo meile lietu
viškai dainai, muzikai ir menui.

Gal būtų per daug optimistiška, 
tačiau norėtųsi viltis, kad šių metų 
jaunimo rengiami pasirodymai gale- 

. tųjiųoUprądžįą jąunimpx fęatr^ms. 
Kiek žinom, Adelaidės jaunimas re
petuoja ’’Piršlybas”, linksmą liau
dies dainų ir šokių pynę. Melbourne 
ir Sydnejaus jaunimas bando subur
ti vietines jaunimo pajėgas dviem 
skirtingo pobūdžio ’’Jūratės ir Kas
tyčio” legendos muzikaliniams in
scenizavimams. ’’Jūratės ir Kąsty- 
čio” legenda yra plačiai įaugusi į vi
sas mūsų meno šakas: J. Mairionio 
baladėje, K.V. Banaičio operoje, V. 
Rato dailės darbuose ir kitų meni
ninkų kūrybose. Šios legendos pri
statymas skirtingose apraiškose pa
rodys mūsų jaunimo kūrybingumą ir 
turėtų būti įdomus tiek jauniesiems, 
tiek ir vyresniesiems žiūrovams.

Šių metų Jaunimo koncertas 
įvyks Bankstown Civic Centro di
džiojoje salėje gruodžio 27 d. 7 vai. 
vakare. Koncertui pasibaigus toje 
pačioje salėje vyks jaunimo susipa
žinimo šokių vakaras.

Jaunimo koncerto ruošimu rūpi
nasi Danutė Skorulienė, gyv. 23 
Virginius St., Padstow, N.S.W., 
2211. Tel. 77 9011.

ALDRKInf.
Jau ištisi metai Sydnejuje veikia 

tuanistiniai kursai, N.S.W. vyriau- 
ybės palaikomi, ir jau girdėjome, 
ad metų pabaigoje lietuvių kalbos 
bitūros egzaminams, kurie užskai- 
)mi pilnu dalyku Matriculation 
'■ertificate pažymėjime/ egzaminus 
radėjo laikyti trys abiturientai iš 
etuvių kalbos. Šio kurso absolven- 
ai jau laikė egzaminus žodžiu, bet 
ar bus iš lietuvių kalbos egzaminai 
ištu, kurie įvyks gruodžio 1 d. (ne 

sausio 1 d., kaip kad buvo anksčiau 
minėta).

Šie lituanistiniai kursai vyks ir 
toliau, kol bus pakankamai mokinių 
ir klausytojų. Kursus, pagal bendrą 
etninę programą, remia N.S.W. vy
riausybė, apmokėdama mokytojams 
ir duodama kursams valdiškas pa
talpas. Visi mokiniai, kurie šiais me
tais lankė tuos kursus, turi nedel
siant užsiregistruoti, jeigu jie nu
mato tą kursą tęsti ir ateinančiais

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ ITO DRAUGIJA

’’TALK A” LTD.

Mielą Vladą D u m č ių ir sūnus nuoširdžiai užjaučiame, iškeliavus 
žmonai ANTANINAI amžinybėn.

J.B. Vingriai
E. Šeikienė

• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turį išbūti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 80 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 
$ W00 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo lO iki 2 vaL p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North: Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G .P.O. Melb. 8001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 8 vaL p.p. Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.
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LIETUVIŲ SPAUDA PRAEITY 
IR DABAR

Bronius Straukas

PASKAITA SKAITYTA KULTŪ
RINĖS POPIETĖS METU

ADELAIDĖJE

Išeivijoje kasmet minime mūsų 
tautos svarbesnes istorines datas, 
kaip Vasario 16, Rugsėjo 8, Dariaus 
ir Girėno skrydžio sukaktis ir eilę 
kitų mūsų manymu neužmirštamų 
įvykių. Nedaug ko naujo tokiomis 
progomis pasakome ar galime pasa
kyti. Bet pats minėjimo ar prisimi
nimo faktas neleidžia šiems svar
biems įvykiams apsinešti dulkėmis 
išdilti iš atminties ir nugrimsti į už
marštį. Vien jų priminimas tartum 
iš naujo prikelia tai, kas mūsų tautos 
istorijoje buvo svarbu, šiuos istori
nius įvykius atgaivina ir pristato 
naujoje šviesoje.

Jau kelinti metai įpratome mūsų 
kolonijoje ruošti Mūsų Pastogei pa
remti kultūrines popietes, kurios 
tampa lyg ir mūsų spaudos puoselė
jimo šventėmis. Reikia tikėtis, kad 
ši graži ir labai svarbi tradicija bus 
tęsiama ir kartojama tol, kol dar pa
jėgsime išlaikyti bent vieną lietu
višką laikraštį.

Šiandie į lietuvišką laikraštį įpra
tome žiūrėti kaip į savaime supran
tamą mūsų gyvenimo reikmenį pla
čiau nesigilindami į jo leidybos var
gus ir nedateklius, jo uždavinius ir 
tautinę atsakomybę. Laikraštis ir 
bendrai spauda šiandie yra virtusi 
jėga, stipresne už atominį ginklą. Ji 
gali sukelti revoliucijas, suskaldyti 
ar apjungti tautas, sužlugdyti žmo
nijos moralę ar net prikelti gyveni- 
man jau beveik mirusias ištisas tau
tas. Šiam teigimui įrodyti nereikia 
raustis po istorinius archyvus. Jų 
apsčiai randame ir mūsų tautos pra
eityje.'

Lietuviškos spaudos kaip ir visos 
lietuvių tautos istorija pilna para
doksų, istorinių vingių ir retai ku
rioje tautoje išgyventų sunkmečių. 
Bet nuo pat lietuvių raštijos gimimo 
niekuomet nenustojo buvusi mūsų 
tautos pagrindiniu varikliu.

Dažnai keliame klausimą, kodėl 
lietuvių tauta nuo neatmenamų am
žių gyvenusi Nemuno baseine, jau 
prieš 700 metų sukūrusi Lietuvos 
valstybę ir tik pereitam šimtmety 
tvirčiau įsisavinusi lietuvišką rašti
ją. Tiesa, pirmoji lietuvių kalba 
knyga buvo išleista 1547 m. Bet tai 
buvo pirmoji kregždė mūsų raštijos 
istorijoj, neturėjusi didesnio povei
kio tautos švietimui ir tautiniam at
gimimui.

Kodėl Lietuvos kunigaikščiai, iš
plėtę savo valstybės ribas toli į ry
tus, savo kanceliarijoje nenaudojo 
lietuvių kalbos, o slavų ar lotynų 
kalbas?

Atsakymo reikėtų ieškoti ano 
meto susidėsčiusiose aplinkybėse, 
kurių negalėjo išvengti ir Lietuvos 
valdovai. Viduramžiais vakarų tau
tos buvo pasisavinusios spaudos ir 
mokslo reikalams lotynų kalbą, kuri 
buvo atėjusi su besiplečiančia krikš
čionybe. Jau seniau pravoslaviją 
priėmę rytų slavai turėjo bažnyčių 
reikalams rašto kalbą, kuriai vartojo 
vadinamą kirilicos raidyną, dar IX a. 
atneštą brolių šventųjų Kirilo ir 
Metodijaus iš Bulgarijos. Tad ir mū
sų valdovai, užėmę didelius slavų 
apgyventus plotus, rado ten išdirbtą 
slavų raštą ir jį ėmė naudoti savo 
kanceliarijose, valstybiniuose rei
kaluose. Su vakarų valstybėmis ir 
Roma buvo vedami susirašinėjimai 
lotynų kalba. Lietuvių kalba raštijai 
nebuvo paruošta. Tuo matomai nie
kas nesidomėjo. Nereikia išleisti iš 
akių, kad Lietuva buvo dinastinė, ne 
tautinė valstybė. Tokiu būdu šios 
dvi svetimos kalbos ir užgožė lietu
vių kalbą.

Trečia, faktorius, sukliudęs lietu
vių kalbos įsigalėjimą raštijoj, buvo 
Lietuvos ir Lenkijos unija. Lenkijos 
karaliui tapus ir Lietuvos valdovu 
mūsų aristokratai ir bajorija, taiky
damiesi prie Jenkų aukštuomenės, 
persiėmė lenkų kultūra ir pasisavino 
lenkų kalbą. Lietuvių kalba buvo vi
siškai išstumta iš valstybinio, kul
tūrinio ir visuomeninio gyvenimo. 
Net Vilniaus universitete, kuris bu
vo įstaigtas 1579 m., dėstomoji kal
ba buvo lotynų ir vėliau lenkų. Lie
tuvių kalba liko tik beraštės liaudies 
šnekamoji kalba. Esant tokiai padė
čiai nebuvo galima tikėtis, kad be
raštė tauta sukurtų savo rašto kalbą 
ir literatūrą. O vienok buvo viena 
sritis, kur be lietuvių kalbos ir lietu
viško rašto nebuvo galima išsiversti 
- tai religija. Reikėjo tautą mokyti 
religijos, reikėjo ją religiniai šviesti. 
Prireikė šv. Rašto vertimų ir kate
kizmų lietuvių kalba. Be to, prasidė
jo reformacija - katalikų ir protes- 
tandų varžybos dėl savo tikėjimo iš
plėtimo. Šių varžybų išdavoj 1547 
m. buvo išleista protestantų kunigo 
Martyno Mažvydo katekizmas lie
tuviškai.

’’Lituania” dainuoja!
Klausant ’’Lituania” choro net 

29-tą koncertą, atrodytų, kad jau 
nieko kitoniško negalima išgirsti. O 
vis dėlto, išradingumui nėra galo, ir 
šis ’’Lituanijos” koncertas, įvykęs 
lapkr 4 d. Lietuvių Namuose Ade
laidėje, buvo kitoks kaip iki šiol. Ki
toks išpildymu, susigrupavimu ir 
kitoks dvasia.

Niekad choristai neatrodė taip at- 
sileidę, geros nuotaikos ir pilni pasi
tikėjimo, kaip per šį koncertą. Veido 
išraiškos išsakė dainų prasmę, kad 
beveik ir svetimtautis galėtų su
prasti dainų nuotaikingas pasakas.

Malonu scenoje matyti gausų būrį 
senų dainavimo ekspertų , kurie 
galbūt jau netaip skambiais balsais, 
bet savo patyrimu, traukia dainos 
vežimą gerai žinomais keliais.

Dirigentė G. Vasiliauskienė su 
choru visiškai susigyvenusi, yra ne
atskiriamoji jo dalis. Gal kam tas 
pasakymas gali atrodyti keistas, bet 
yra buvę (nebūtinai ’’Lituanijos" 
chore), kad dirigentas iš choro iš
traukia gerą dainų išpildymą, bet 
nesusijungęs kartu dvasioje ir nuo
taikoje, palieka kiekvienas savo pu
sėje. Šiame koncerte jautėsi nepap
rastas ryšys tarp dirigentės ir dai
nininkų. Tiesiog atrodė, kad jie su
darė tarp savęs sąmokslą, bendro
mis jėgomis užburti publiką.

Adelaidės Lituania Choras su dirigente p. G. Vasiliauskiene
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Mieli skaitytojai!
Artėjančių švenčių proga sveikinkime savo artimuosius ir pažįstamus 

lietuviškai - per savo spaudą.
Mūsų Pastogėje sveikinimas kainuoja tik 5 doleriai. Siųskite 

užsakymus jau dabar. Sveikinimai priimami iki gruodžio 10 dienos. 
Nevėluokite!

Kaip keista nebūtų, šis pirmasis 
raštijos paminklas buvo išleistas ne 
pačiame tautos kamiene, o prūsų 
Lietuvoje. Sekanti religinė knyga 
lietuvių kalba (katekizmo vertimas) 
buvo išleista 1595 m. jau Lietuvoje. 
Katekizmo vertėjas Mikalojus 
Daukša - didelis lietuvis patriotas. 
Katekizmas - Postilė skaitomas vie
nas žymiausių senosios lietuvių raš
tijos paminklų. Čia iškeltas lietuvių 
kalbos grožis ir meilė gimtajai kal
bai.

Tikrasis lietuvių spaudos rene
sansas prasidėjo 19 d., kai į lietuviš
ką raštiją atėjo du didieji žemaičiai - 
vysk. Motiejus Valančius ir Simonas 
Daukantas. Ir vienas ir kitas būdami 
kaimo vaikai ir karšti patriotai ge
riausiai suprato liaudies vargus ir 
šoko ją gelbėti. Kad būtų galima 
tamsoj skendinčią tautą apšviesti, 
reikėjo išmokyti ją rašto. Tam tiks
lui vysk. M. Valančius panaudojo vi
są savo aukšto bažnyčios dignito- 
riaus galią. Įsakė savo plačios (vys
kupijos) beveik apimančios visą da
bartinę etnografinę Lietuvą) kuni-

Ir burtų gijos nenutrūko, jos stip
rėjo su besikeičiančioms dainoms, 
kol žėrėte sužėrėjo antroje koncerto 
dalyje, pataikydamos tiesiai į žmo
nių širdis.

Pirmos dalies dainos muzikiniai 
sunkesnės ir be abejo, choristai tu
rėjo ilgiau ant jų padirbėti.

Moterų choras visada buvo stip
rus, ir šį kartą jos sublizgėjo geru 
susidainavimu. Skaičiumi padidėjęs 
vyrų choras pasirodė tvirtai, pasiti
kinčiai.

Susijungus scenoje vyrams ir mo
terims, mišrus choras atrodė didin
gai, Moterys baltom sukniom pasi- 
puošiusios, persirišusios liemenis 
vienodom juostom, tik su elegantiš
ku gintaro puošmenų priedu, atro
dė taip gražiai, kad į jas ir tylinčias, 
galėtume žiūrėti, kaip į gražų pa
veikslą. Dirig. G. Vasiliauskienė 
juodo šifono suknele, įdomiai sukur
ta, duodant laisvę rankom, diriguo
jant, davė gražų kontrastą.

Adelaidiškiams mielas J. Rūbas, 
atvykęs iš Melbourne, savo sodriu 
baritonu padainavo kelias dainas, 
daugiausiai plojimų susilaukęs už 
"Trakų Pilį”.

Visos pirmos dalies dainos skam
bėjo labai gerai, plaukė be mažiausio 
užkliuvimo, tik ištrauka iš ’’Gintaro 
šalies baladės” - B. Budriūno su sol. 

gams prie bažnyčių steigti mokyk
las, kuriose būtų mokoma ne vien 
religijos, bet ir skaityti bei rašyti 
lietuviškai. Šio tikslo Valančius sie
kė atkakliai. Vysk. Valančiaus pas
tangos atnešė nuostabių vaisių. Per 
35 vyskupystės valdymo metus raš
tingumas pašoko kuone iki 50%, o 
kai kuriose parapijose analfabetiz
mas beveik visai išnyko. Kad išmokę 
rašto turėtų ką skaityti, Valančius 
prirašė dešimtis religinių ir-pasau
lietiškų knygų, jas savo lėšomis 
spausdino, o spaudos draudimo lai
kais organizavo jų kontrabandą iš 
Prūsų į Lietuvą. Jam aktyviai talki
no Simonas Daukatas, kuris irgi pa
rašė liaudžiai pritaikintų praktiškų 
knygelių. Taip šie du vyrai ne tik vi
są tautą išmokė, bet ir įpratino pa
milti spaudintą žodį.

Nukelta į psl. 3

J. Rubu, praskambėjo kažkaip ne
tikrai.

Pirmos dalies akompanijatorė, jau 
dabar žinoma beveik visoj Australi
joj, N. Masiulytė.

Antroje koncerto dalyje, pamatė
me visai skirtingą choro veidą. Mo
terys juodais sijonais, baltom blius- 
kelėm, vyrai baltais marškiniais su 
tautinėm juostelėm po kaklu. Nerū
pestingoje atmosferoje, pasiskirstę 
scenoje įvairiomis grupėmis, įvai
riose aukštumose. Čia porelė meiliai 
į save žiūri, ten vyrukas smailą 
žvilgsnį kitoj pusėj stovinčiai mer
ginai meta, ar susispietęs moterų 
būrelis, kaip balti balandžiai, tarp 
savęs burkuoja. Tai jau ne choras, 
kurių visų akys įsmeigtos į dirigen
tę, tai panašiau į operos chorą, kuris 
kad ir dainuodamas, atlieka savo 
skirtingus vaidmenis.

Tai grynai lietuviškų dainų pynė, 
nerūpestingai plaukianti iš pajaunė
jusių krūtinių, tiesiai į klausytojų 
širdis. Todėl ir visa auditorija per
gyveno tą malonų nerūpestingumą 
ir mažai betrūko, kad pradėtų 
traukti sutartinę drauge su choris
tais.

Vyrai dalgelę pustė, šienelį pjovė 
ir eidami per kiemą, klausė, kaip 
mergelė stuksi - drobeles audžia. O 
subatvakario sulaukę, pabalnoję 
žirgužėlį pas mergelę jojo ir atjoję 
suko ratelį, suko ir vis į vieną pusę, 
o apsukę galvelę, klausė - kada gi 
tu mano būsi?

Čia užsispyrėlį Jonelį ženijo, o A. 
Kaminskienė su J. Neverausku ėjo 
abudu žaliojon girelėn klevelio kirs
ti. G. Vasiliauskienė su J. Rubu gie-

Nukelta į psl. 5
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NAMIE IR
ŽINIOS IŠ PERTHO

Spalio 28 d. Perthe įvykusi Pa
vergtųjų Tautų Komiteto demons
tracinė motorkada praėjo gana sėk
mingai. Bendromis Apyl. Valdybos 
ir Baltų K-to atstovo p. Steckio pas
tangomis lietuvių grupės dalyvavi
mas buvo pavyzdingas. Lietuvių 
grupės ant sunkvežimio tarp vėliavų 
pasigėrėtiną įspūdį darė lietuvės 
tautiniais rūbais. Motorkadai sunk
vežimį paskolino p. E. Klimaitis ir jį 
vairavo p. Volodka. Tarp vėliavų 
buvo ir pabaltiečių vėliava, kurią 
paruošė Baltic Action Group pagal 
P. Čekanausko projektą.

» ♦ ♦

Pertho ramovėnai rengia kariuo
menės šventės minėjimą lapkričio 
25 d. mažojoje Leederville salėje.

♦ ♦ ♦

Pertho lietuviai stengiasi išlaikyti 
savo radijo valandėlę, kuri nėra la
bai reguliari. Į radijo valandėlės pa
ruošimą pranešėjomis neseniai įsi
jungė panelės Klimaitytė ir Radzi 
vanavičiūtė. Sekanti radijo valan
dėlė Pertho lietuviams bus lapkričio 
23 d. Tai bene paskutinė lietuviška 
radijo valandėlė šiais metais. Apie 
tolimesnes radijo programas lietu
viškai bus paskelbta vėliau.

* ♦ *

Lapkričio 23 d. sukanka Vak. 
Australijos veikėjui J. Petrukėnui 
75 metai. Svekiname solenizantą 
linkėdami gražiausių metų.

PASAULY
Nežiūrint sovietinių protestų, 

amerikiečiai apsisprendė gaminti 
daug kontraversijų pasaulyje sukė
lusią neutroninę bombą. Sovietai 
pagrasino, kad tų bombų gamyba 
pastos kelią susitarti dėl strateginių 
ginklų apribojimo (SALT).

Sovietų buv. politbiuro narys 
Anastas Mikojanas mirė spalio 22 d. 
Maskvoje, sulaukęs 83 metų. Jis lai
komas paskutiniuoju iš sovietinių 
vadų, tiesioginiai bendradarbiavę su 
Leninu. Iš politinės veiklos Mikoja
nas pasitraukė 1976 m.

*♦*

’’Kalbėkime lietuviškai” - naujas 
lietuvių kalbos vadovėlis nemokan
tiems lietuviškai. Paruošė pedago
gas Antanas Rimkūnas Kanadoje.

♦»*

Prieš kiek laiko iš Filipinų sugrįžo 
į Sydney Dr. Aleksandras Gilandas, 
keletą metų dėstęs Manilos univer
sitete. Pasibaigus kontraktui jis 
grįžo su šeima pas motiną Sydnejuje 
ir tikisi gauti naujo angažamento 
Sydnejaus universitetuose.

* ♦ ♦

Vakarų Vokietijos prezidentas. 
Schiel pereitą savaitę lankėsi oficia
liai Australijoje. Tai pirmas oficialus 
Vak. Vokietijos vyriausybės vizitas 
šiame krašte.

Lietuvių Dienoms specialiai papiginti 

bilietai lėktuvais
Norintieji pasinaudoti šia proga kreipkitės į:

Palanga Travel

Gyvenantieji Adelaidėje ar Melbourne apsirūpinkite bilietais firmos 
skyriuose:
ADELAIDE, 13 Bindley St, TeL: (08) 51 7699, 51 7874 
MELBOURNE. 59 Queen St., TeL: (03) 62 7758, 62 7759

Visi kiti kreipkitės į firmos įstaigą:
364 Sussex Street,
SYDNEY, NSW 200

Telefonai: (02) 26 2008, 26 3526, 26 5066

TAA

Užklausimai skaitytojui;
1. Ar jau surašei savo testamentą?
2. Ar savo testamente prisiminei

Mūsų Pastogę?

LIETUVIU DIENOMS RENGTI 
KOMITETAS

australuos lietuvių dienų
1978 m. SYDNEJUJE

GRUODŽIO 29 d.

9.00 - 4.00 vai. Lietuvių Sodyba atidaro lankytojams, Engadine
9.00 -1.00 ALB Tarybos atstovų suvažiavimas'Lietuvių Klube

10.30 vai. paskaita ”Bendruomenės inkorporavimas”
9.00 - 5.00 Sporto šventės tęsinys, Condell Park

L.K.V.S. Ramovė suvažiavimo dalyvių susipaž. L.Klube
8.00 Dainų šventė, Bankstown Civic Centre

10.30 Choristų pobūvis Lietuvių Klube

PROGRAMA
GRUODŽIO 26 d.

10.30 vai. ALD atidarymo pamaldos, Sydnejaus St. Marys katedroje
2.30 ALD atidarynas Bankstown Civic Centre.
4.00 - 5.00 Vai. ALB Tarybos atstovų registracija Lietuvių Klube 

Sportininkų registracija (visą dieną)
8.00 vai. Teatras: "Popiečio diagnozė”. Bankstown Civic Centre.

GRUODŽIO 27 d.

8.00 - 9.00 vai. ALB Tarybos atstovų registracija, Lietuvių Klube.
8.00 - 11.00 Sportininkų registracija, Lietuvių Klube
8.00 Tautinių šokių šventės repeticija, Condell Park
9.00 - 5.00 ALB Tarybos atstovų suvažiavimas, Lietuvių Klube 
9.00 - 4.00 Lietuvių Sodyba atidaro lankytojams, Engadine

12.00 Jaunimo organizacijų bendri pietūs lidcombe
2.00 Meno parodos atidarymas, Bankstown Civic Centre
2.30 - 6.00 Sporto šventė, Condell Park
3.00 - 5.00 Jaunimo koncerto generalinė repeticija, B. C. Centre
7.00 Jaunimo koncertas ir šokiai, Bankstown Civic Centre

GRUODŽIO 28 d.

9.00 - 4.00 vai. Lietuvių Sodyba atidaro lankytojams, Engadine 
9.00 - 5.00 ALB Tarybos atstovų suvažiavimas, Lietuvių Klube

10.30 vai. paskaita: "Jaunimo problemos”
9.00 - 5.00 Sporto šventės tęsinys, Condell Park

10.00 Dainų šventės repeticija, Bankstown Civic Centre
12.00 "Grandinėlė” Martin Plaza
8.00 Tautinių šokių šventė, Condell Park.

GRUODŽIO 30 d.

9.00 - 5.00 vai. Sporto šventės tęsinys, Condell Park
10.00 Pasaulio Lietuvių Jaun. S-gos suvažiavimas L. Klube
10.00 L.K.V. S-gos Ramovė atstovų suvažiavimas Liet.

Sodyboje, Engadine
1.00 Pasaulio Liet. Inžinierių ir Archit. S-gos suvažiavimas
8.00 "Grandinėlės” koncertas Regents teatre, City

GRUODŽIO 31 d.

9.00 vai. Sporto šventės tęsinys Condell Park
2.30 Sporto šventės uždarymas Condell Park
8.00 Naujųjų Metų balius Bankstown Civic Centre
8.00 Naujųjų Metų balius Rockdale Town Hall

ALDRK

Parodų lankymo vai. kasdien 10.00 - 5.00 vai.
Pašto ženklų paroda kasdien 10.00 - 8.00 vai.

ADRESAI:

BANKSTOWN CIVIC CENTRE Chapel Rd., The Mall, Appian Way ir 
Rickard Rd. keturkampyje, Bankstown

LIETUVIŲ KLUBAS 16 -18 East Terrace, Bankstown. Tel. 708 1414 
LIETUVIŲ SODYBA 23 Laurina St., Engadine
ST. MARYS KATEDRA College St., Cathedral St. ir St. Mary’s gatvių 

trikampyje
BANKSTOWN KREPŠINIO STADIJONAS Third Ave., Condell Park 
REGENTS TEATRAS George St., Sydney (netoli Town Hall gelež. 

stoties)
ROCKDALE TOWN HALL 448 Princes H-way, Rockdale
ŠV. JOACHIMO PARAPIJOS SALĖ John St. Lidcombe
BANKSTOWN CENTRAL LIBRARY 62 The Mall Bankstown

N.B. Visi. Lietuvių Dienų dalyviai ir svečiai prašomi šį tvarkaraštį 
gerai įsidėmėti, ypač valandas ir adresus, nes atskiro leidinio šiuo reikalu 
nebus. Geriausiu atveju šį tvarkaraštį išsikirpti ir turėti su savim. Bus 
atskirais leidiniais išleistos tik pavienių parengimų programos.
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Liet, spauda...
Atkelta iš psl. 3

Šį milžinišką lietuvių tautos švie
timo procesą sutrukdė spaudos 
draudimas (1864 -1904), bet nepajė
gė jo užgniaužti. Caristinės valdžios 
priverstinis primetimas lietuviška
jai spaudai graždankos nerado pri
tarimo. Lietuviai tą tiesiog atmetė. 
Šitai įrodo statistiniai daviniai. Per 
20 metų (1864 - 1883) rusų raidėmis 
buvo išleistos 37 knygos, o lotyniš
kom - 484 knygos! Nei kalėjimai, nei 
Sibiras nepajėgė lietuvio atskirti 
nuo lietuviško rašto. Anot M. Bir
žiškos, lietuvių tauta savo knygom 
ir kantičkom subombardavo caro 
patvaldystę. Knygų tvanas per 
Prūsų rūbežių ir spaudai atgauti 
Rusijos teismuose privertė caro 
valdžią kapituliuoti ir spaudai grą
žinti laisvę.

Kai 1883 metais buvo pradėta 
leisti ’’Aušra”, ji rado lietuvių tautą 
paruoštą tą spaudą sutikti išskės
tom rankom. Po ’’Aušros” sekė visa 
eilė pasaulietiškų, religinių ir srovi
nių laikraščių, ir visiems netrūko 
skaitytojų. Atgavus spaudą prasi
dėjo lietuvių spaudos žydėjimo lai
kotarpis, išugdęs tautines ambicijas, 
patriotizmą ir pačią tautą paruošė 
valstybinei nepriklausomybei.

Nenorėčiau jūsų trukdyti pasako
jimu apie nepriklausomybės metais 
suklestėjusią lietuviškąją spaudą. 
Daugelis visa tai gerai prisimena. 
Tačiau mūsų spaudą ištiko vėl di
džiulė katastrofa, kai 1940 m. Lietu
vą okupavo bolševikai. Visa periodi
nė spauda buvo faktinai sunaikinta. 
Jos vietoje atsirado keliolika laik
raščių, pajungtų komunistinių idėjų 
indoktrinacijai.

Vokiečių okupacijos metais lietu
viškoji spauda vėl atėjo į gyvenimą, 
bet jos vystymąsi ir augimą varžė 

nacinės Vokietijos administracija. 
Bet ir tokioj padėty rasta išeitis. 
Tautą informuoti apie vykstančią 
karo eigą, okupanto kėslus atsirado 
visa eilė pogrindžio laikraščių, kurie 
pasiekdavo tolimiausius Lietuvos 
kampelius. Šie slaptai leidžiami 
laikraštėliai atliko milžinišką darbą. 
Jie ne tik informavo, bet ir apgynė 
visą lietuvių tautą. Kiekvienu svar
besniu momentu buvo laukiama, 
kaip pasisakys pogrindžio spauda. 
Jos sugestijos ir patarimai buvo vi
sos tautos remiami ir vykdomi.

Po karo, atsidūrę Vokietijos iš- 
vietintųjų stovyklose šalia kasdieni
nės duonos paskubomis vėl sukūrė
me savąją spaudą. Per ją susibūrėm 
i tautines stovyklas, kur galėjome 
vystyti tautinę kultūrą ir švietimą.

Prasidėjus emigracijai Vokietijoje 
atkurta lietuvių spauda sunyko, bet 
tautinės spaudos svarba niekad ne
išblėso. Amerikoje buvo rasta jau 
senųjų emigrantų leidžiami laikraš
čiai, kurie greitu laiku atjaunėjo ga
vę naujo kraujo ne tik redaktoriais, 
bendradarbiais, bet ir prenumera
toriais.

Šiame krašte neradome jokio lie
tuviško laikraščio. Tačiau ir čia pa
dėtis greitai pasikeitė. Su pirmai
siais transportais atvykęs mūsų pa
rapijietis Jurgis Arminas, dirbda
mas Leight Creek anglies kasyklo
se dar palapinėje pradėjo spausdinti 
pirmąjį šiame krašte lietuviškąjį 
laikraštį ’’Australijos Lietuvį”. Kiek 
vėliau pasirodė ir dabartinis mūsų 
bendruomenės laikraštis ’’Mūsų 
Pastogė”, ir šešeriais metais vėliau 
pradėtas leisti ir A.L.K. Federacijos 
’’Tėviškės Aidai”. Po kelerių metų 
sėkmingo darbo ’’Australijos Lietu
vis” buvo sustabdytas, nes leidėjas 
galvojo, kad neskaitlingai lietuvių 
grupei užtenka vieno laikraščio.

Australijos lietuvių spauda atliko 
didelę tautinę misiją. Ji mus surado 
didžiuliame kontinente ir suvedė į 
skaitlingą ir pajėgią bendruomenę. 

Ji visą laiką beldžiasi į mūsų tautinę 
sąžinę ragindama patiems išsilaikyti 
svetimoj aplinkoj ir išauginti priau
gančias kartas tautiniai nesužalotas.

Australijos Lietuvių Bendruome
nė yra vienintelė pasaulyje, turinti 
savo laikraštį ’’Mūsų Pastogę”, kuri 
mus lanko be atvangos jau trisde
šimtuosius metus. Tai gana ilgas 
laiko tarpas. Kad šis laikraštis re
guliariai kas savaitę mus lankytų, 
leidėjams ir redaktoriams tenka nu
galėti daug kliūčių.

Bet didžiausia mūsų spaudos išsi
laikymo kliūtis yra mūsų pačių abe
jingumas. Gyvename pasiturinčiai, 
daug kam skatiko nepagailim, bet ne 
visuomet prisimenam ne tik parem
ti, bet ir užsiprenumeruoti savo 
laikraštį.

Kaip matėte iš šios trumpos mūsų 
spaudos apžvalgos, lietuviškoji 
spauda visą laiką buvo ir tebėra 
mūsų tautos auklėtoja, žadintoja ir 
vienytoja ne tik namie, bet ir po visą 
pasaulį išsisklaidžiusių mūsų tautos 
vaikų.

Likime ir ateity ištikimi savo lie
tuviškai spaudai ją skaitydami ir vi
sokeriopai remdami. To reikalauja 
mūsų tautinė sąžinė ir ambicija.

**
Dėl religinių pažiūrų Irane (Per

sijoje) vyksta beveik atviras civili
nis karas, nes Persijos šachas nori 
krašte gyvenimą modernizuoti, kai 
tuo tarpu musulmonai čia įžiūri nu
sistatymą prieš Islamo tikėjimo 
principus. Neseniai Persijoje paleis-, 
ta civilinė valdžia ir įvesta karinė, 
stovinti šacho pusėje. Vakaruose bi
joma, kad šioje Persijos vyriausybės 
krizėje visas kraštas nepatektų į so
vietų įtaką.

RADIJO LAIDOS 
LIETUVIU KALBA 

AUSTRALIJOJE

SYDNEY stO.,s2EA .800 kHi 
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p

MELBOURNE stotis 3E1A: 1120 *nz

Pirmadieniais 11 vai. ryto 

Penktadieniais 3vai.p.p.

CANBERRA stot>s2XX toioiou 
KetvirtadieniaisyH^(>y;]vai.vak.

ADELAIDE stotis 5UV. 530

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Premijos
H. Šalkauskui
Neseniai dail. Henrikui Šalkaus

kui už jo kūrinius skirtos šios pre
mijos:

1978 metų Alice Art Price už dar
bą ’’Anksti rytą 8 km į pietus nuo 
Taree”. Premijuotas darbas pasilie
ka Alice Springs miesto kolekcijoje.

Taip pat Wagga Wagga 1978 me
tų premija irgi atiteko dail. Henrikui 
Šalkauskui. Pagal galioja.čius nuos
tatus ir čia premijuotą darbą mies
tas pasilaiko savo kolekcijoje.

Malonu pasveikinti dail. H. Šal
kauską su geriausiais linkėjimais.

Metų pabaigoje Sydnejuje įvyks
ta estų Kultūros Dienos, kurių metu 
numatoma ir estų dailės paroda. At
rinkti geriausią darbą šioje parodoje 
teisėju pakviestas dail. Henrikas 
Šalkauskas.

»♦*

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

PAŽINTIS SU MEKSIKA
Rašo J. Donėla

Pasibaigus Pasaulio Liet. Dieno
ms Toronto mieste, Kanadoje ir dar 
pasisvečiavęs porą savaičių Ameri
koje, pasukau pats vienas pasidai
ryti po Meksiką.

Nors Meksika geografiškai nepri
klauso Pietų Amerikos žemynui, ta
čiau savo istorija ir gyvenimo būdu 
ji arčiau susijusi su Pietų Amerika 
arba taip vadinamais Lotynų Ame
rikos kraštais.

Kelionė lėktuvu į Mexico City 
trunka apie 4 valandas. Muitinės ir 
kiti formalumai greiti ir paviršuti
niški. Viza į Meksiką reikalinga, bet 
ji lengvai gaunama bet kurioj Mek
sikos turistinėj ar konsuliarinėje įs
taigoje. Viešbučio nebuvau užsakęs, 
bet per vietinę agentūrą lengvai su
sitvarkiau.

Iš aerodromo į miestą kursuoja 
lengvi autobusiukai. Mano gautas 
viešbutis pačiame miesto centre. Už 
8 dol. parai gavau erdvų kambarį su 
telefonu, ir visais patogumais. Skai
tau, labai pigu. Čia pat viešbuty yra 
turistų biuras, tai tik įmetęs čemo
daną į kambarį prisijungiau prie 
kitų turistų ir išvykom anžiūrėti ne
toli esančių piramidžių.

Gatvėse mašinų labai daug. Pake
liui sustojame priv. galbūt reikšmin
giausios bažnyčios ne tik Meksikoje, 
bet ir Centrinėje Amerikoje. Čia 
1821 m. paprastam indėnui apsireiš
kusi šv. Mergelė ir pageidavusi, kad 
čia būtų pastatyta bažnyčia. Išsyk 
vietos vyskupas netikėjo, bet po pa
kartotinio pasirodymo ir stebuklin
go šv. Mergelės paveikslo atsiradi
mo toj vietoj pastatyta koplyčia. 
Dabar tas paveikslas ir koplyčia yra 
viduje didžiulės, dar ne visai už
baigtos bazilikos.

Ši Guadalupes Mergelė (The 
Virgin of Guadalupe) yra Meksikos 
tautinė šventoji. Mums čia lankantis 
viena jauna moteris su kūdikiu ėjo 
keliais per akmenimis grįstą aikštę 
link bazilikos, o jos sena motina ei
dama šalia su lietsargiu juos abu 
saugojo nuo lietaus.

Atvykus prie piramidžių vis dar 
lietutis krapnojo, bet mes keli turis
tai nepabūgom ir užkopom vietomis 
labai stačiais laiptais iki didžiosios 
(’’Saulės”) piramidės viršaus. Jos 
aukštis 210 pėdų, tačiau nereikia 
užmiršti, kad pats Mexico City yra 
7.5000 pėdų nuo jūros lygio. Visai 
netoli yra kita kiek mažesnė ’’Mėnu
lio” piramidė, nuo kurios tęsiasi pla
ti Mirusiųjų Alėja. Aplink yra liku
čiai kitų įvairių pastatų. Piramidės 
yra lyg iš penkių nuožulniom sienom 
plokštumų. Apatinė užima labai di
delį plotą, o pati viršutinė užsibaigia 
nedidele aikštele. Piramidžių staty
bai buvo naudojama paprasta žemė 
ir akmens skalda, atgabenta iš neto
liese esančių jau seniai užgęsusių 
ugniakalnių. Tarpe trečio ir septinto 
šimtmečių šis ’’Dievų miestas” buvo 
svarbiausias religinių apeigų cent
ras Šiaurės Amerikoje.

Kitą rytą vėl su turistų grupele 
išvykom apžiūrėti paties miesto. 
Pradėjom nuo svarbiausios aikštės 
Plaza de la Constitution, kuri popu
liariai žinoma kaip Localo. Tai didelė 
keturkampė aikštė visai tuščia iš
skyrus nedidelį žole apaugusį kau
burį, iš kurio kyšo aukštas vėliavos 
stiebas. Tačiau ši aikštė ir aplinki
niai pastatai, paminklai ir senovės 
liekanos yra labai reikšmingi Mek
sikos istorijoje. Šiaurinėje aikštės 
pusėje stovi katedra - vienas iš di

džiausių ir galbūt puošniausių pa
saulio bažnyčių. Ji pastatyta ant tos 
pačios vietos, kur stovėjo pagrindi
nė actekų ceremonialinė piramidė. 
Jos statyba su įvairiais pristatymais 
ir perstatymais truko apie 100 metų. 
Viduje daug puošnių altorių. Mišios 
čia vyksta ištisai per visą dieną. Tu
ristams leidžiama laisvai vaikščioti 
per pamaldas ir vadovai aiškina kiek 
prislopintais balsais. Rūsiuose po 
katedra palaidoti visi Mexico City 
mirę vyskupai ir keletas žymesnių 
pasauliečių.

Rytiniame aikštės šone labai ilgas 
Palacio Nationale pastatas. Anks
čiau čia gyveno Ispanijos karaliaus 
vietininkai, vėliau Meksikos res
publikos prezidentai. Dabar dalis 
paversta muziejumi, dalis naudoja
ma senatui ir kai kuriom ministeri
jom, nes rūmai nors tik dviejų aukš
tų, bet užima • didelį plotą.

Pastato priebuty nedideliame 
bokšte kabo Nepriklausomybės 
varpas. Juo suskambinęs mažo baž
nytkaimio kunigas 1810 m. rugsėjo 
16 d. su keliais mažais ginkluotais 
vienminčiais išėjo į kovą prieš roja
listus ispanus. Po metų jis pats buvo 
suimtas, ekskomunikuotas ir sušau
dytas, bet jo pradėta laisvės kova 
buvo laimėta, nors tai truko 11 
metų.

Kasmet rugsėjo 16 d. 12 vai. nak
ties Meksikos prezidentas suskam
bina tuo pačiu varpu duodamas 
ženklą šimtatūkstantinei miniai, su
sirinkusiai šioje aikštėje, pradėti 
švęsti nepriklausomybės šventę.

Prie vartų į rūmų kiemą maišosi 
ginkluoti kareiviai ir sargybiniai. 
Mūsų vadovas įspėjo jų nefotogra
fuoti, nes gali atimti filmą.

Prie aikštės yra įdomus akmeni
nis paminklas, siejamas su miesto 
įkūrimu. Ant kaktuso tupi erelis, 
kuris snapu ir viena koja laiko gy
vatę, netoli stovi trys indėnų figūros 
iškeltom rankom ir nuostaba vei

duose. Manoma, kad apie dvyliktą 
šimtmetį iš šiaurės šias vietas pa
siekė actekai. Patekę į Texcoco eže
ro saleles jie pastebėjo erelį, tupintį 
ant kaktuso ir laikantį snape gyvatę. 
Jie tai palaikę dievų ženklu šioje 
vietoj įkurti miestą. Actekai šį būsi
mą miestą pavadino dviem vardais: 
Tenochtitlan ir dievo Mexitilli gar
bei - Mexico. Su laiku Mexico var
das prigijo visam actekų užimtam 
kraštui, kuris tuo laiku apėmė visą 
dabartinę Meksikos teritoriją.

1519 m. Cortezas pasiekęs actekų 
sostinę rado gerai išplanuotą ir ne
mažą miestą.

Per patį miesto centrą eina labai 
plati alėja - Paseo de la Reforma. Ji 
panaši į St. Kilda Rd. Melbourne, tik 
dar platesnė ir puošnesnė. Daug 
medžių, gėlynų, statulų ir kuone 
kiekvienas skersgatvis papuoštas 
didesniu paminklu. Pats gražiausias 
yra ’’Monumento a la Independen- 
cia”, dažniau vadinams ”E1 Angel”: 
ant aukštos kolonos stovi didžiulis 
auksinis angelas ir laiko vėliavą. Po 
šiuo paminklu ilsisi tėvo Hidalgo ir 
kitų laisvės kovotojų palaikai. Ant 
sekančios kryžkelės paminklas pas
kutiniam actekų imperatoriui, dar 
toliau - Kristupui Kolumbui.

Mašinų judėjimas miesto centre 
labai tirštas. Kryžkelėse apie pa

minklus judėjimą tvarko apie 7-8 po
licininkai. Pėstieji mašinų labai ne
paiso, bet meksikiečiai yra labai geri 
šoferiai: važiuoja greit, lenda vienas 
pro kitą ir atrodo betvarkė, bet iš 
tikrųjų viskas eina sklandžiai, be 
grūmojimų, be pykčio. Šioje alėjoje 
ir gretimuose kvartaluose susigrūdę 
bankai, lėktuvų bendrovės, žymesni 
viešbučiai ir prabangios krautuvės.

(Bus daugiau)

ATNAUJINKITE

M.P. PRENU LATĄ
Mūsų Pastogė Nr. 46,1978.11.20, psl.
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PASISAKYMAI
PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 44 (1978.11.6) 
skaitome Roberto Sidabro straipsni 
"Bendri išvykos įspūdžiai”. Jį pers
kaitęs randu jame esminių klaidų ir 
neteisingų informacijų, liečiančių 
PLB Seimą, įvykusį Toronte.

R. Sidabras rašo: "Žaidynių metu 
Toronte posėdžiavo Pasaulio Lietu
vių Seimas, kur buvo svarstomos 
mūsų bendruomenės problemos, 
nustatomos gairės ateities veiklai, 
išrinkta nauja PLB Valdyba. Spor
tininkus ten atstovavo ŠALFAS 
Centro Valdybos įgaliotas Detroito 
lietuvių b-nės pirmininkas Algis 
Rugienius. Algis dėjo visas pastan
gas, kad sportininkams leistų įsi
jungti į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę lygiomis teisėmis kaip ir PLJ 
(Pasaulio Liet. Jaunimo) Sąjunga. 
Deja, balsavimo keliu šis sportinin
kų pageidavimas buvo atmestas 
(mano pabraukta.V.N.). Komedija, 
kuri neiššaukia juoko...”

Tkrai, Robertas Sidabras savo 
tokiu nepatikrintu rašymu sukelia 
komediją, kuri neiššaukia juoko.

Kaip Toronte vykusio Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimo na
rys noriu p. Robertą Sidabrą šioje 
vietoje patikslinti.

1) "ŠALFAS" noras įsijungti į 
Pasaulio Liet. Bendruomenę Seime 
buvo šiltai priimtas, pasveikintas ir 
pagirtas. Tai liudija PLB Seimo nu
tarimas Sporto reikalais. Cituoju:

”1. Seimas sveikina Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos ir Australijos 
Sporto Sąjungos ryžtą įsijungti į 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir 
tapti organine PLB dalimi”.

2. Seimas nutaria, kad PLB Val
dyba kooptuotų vieną narį specialiai 
sporto reikalams ir rekomenduoja, 
kad Krašto Valdybos ir apylinkių 
valdybos padarytų tą pat”, (žiūr. 
MP Nr. 44). Šie nutarimai Seime 
buvo vienbalsiai priimti. Tai kur gi 
tas atmetimas, kurį mini R. Sidab
ras?

2. PLB Statutas suteikia PLB 
Valdybai teisę šalia 9 rinktų valdy
bos narių dar kooptuoti tris asme
nis, kurie yra tokie patys pilnateisiai 
PLB Valdybos nariai, kaip ir rink
tieji asmenys. Australijos Liet. 
Bendruomenės Statutas panašaus 
atvejo net nepramato, bet esu įsiti
kinęs, kad ateinantis ALB Krašto 
Tarybos suvažiavimas šį nepatogu
mą statutiniai sutvarkys.

3). Dėl grynai techniškų kliūčių 
reikiamas PLB Statuto pakeitimas, 
liečiąs ŠALFAS šiame Seime nebu
vo iš viso balstuotas ir padėtis yra 
patvarkyta anksčiau minėtu PLB 
Seimo nutarimu, kuris yra tiek pat 
galiojantis, kiek ir Statuto paragra
fai.

Taip pat ŠALFAS įsijungimas į 
PLB yra įvykęs faktas. Tad nėra 
reikalo dejuoti, bet reikia tik pasi
tikrinti žinias prieš rašant.

V. Neverauskas
Laiškas Redakcijai

Atviras laiškas Sydnejaus Ethnic 
Radio lietuvių kalba radijo valandė
lės vedėjui

Sydnejaus Ethnic Radio valandė
lės lietuvių kalba vedėjas p. V. Šli- 
teris per tris paskutiniąsias trans
liacijas skelbia statistinius duomenis 
apie lietuvių tautos nykimą ir groja 
iki nuobodumo tik vieno Gorbulskio 
muzikos plokšteles.

Kas skelbia statistinius duomenis, 
tas pirma turi nurodyti, iš kokių šal
tinių jie paimti, kitaip gaunasi tuščia 
propaganda. Peršasi mintis, kad tie 
duomenys nėra tikri, o tik noras su
klaidinti klausytojus. Pavyzdžiui, p: 
V. Šliteris skelbia, kad II-jo pasauli
nio karo metu į Vokietiją buvo iš-
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vežta darbams 10.000 lietuvių, tuo 
tarpu nieko neskelbia, kiek sovietai 
išvežė lietuvių į Sibirą, Altajų ir ki
tas vietas, neskelbia, kiek sunaikin
ta partizanų, lyg šių faktų nebūtų 
bbvę. Čia daug didesni skaičiai žu
vusių, ir jie objektyvioj statistikoj 
turėtų būti skelbiami.

Kadangi žinios viešai skelbiamos, 
tai viešai ir klausiu: kokiais statisti
niais šaltiniais jūs, p. Šliteri, naudo
jatės, skelbdamas tokias žinias?

S. Mauragienė

ALD IR MŪSŲ SVETINGUMAS

Kas šeši metai mūsų didžiosios 
kolonijos - Adelaidė, Melbournas, 
Sydnejus - pavestos Australijos 
Liet. Bendruomenės, iš eilės ruošia 
Australijos Lietuvių Dienas, šiuo 
metu pasidariusias mūsų vienu žy
miausių kultūrinių poreiškiu.

Lietuvių Dienų suruošimui, tos 
kolonijos, kurioje jos ruošiamos, lie
tuviams tenka įdėti daug pastangų 
ir pasiaukojimo, kad jos būtų su
ruoštos.

Dar daugiau darbo, pastangų ir 
lėšų tenka įdėti į šią šventę atvyks
tantiems: choristai, tautinių šokių 
šokėjai, sportininkai, teatralai ir kiti 
jai ruošiasi mažiausiai metus, auko
dami savo laisvalaikius besiruošda
mi, berepetuodami, neskaitant kiek 
jie asmeniškai išleidžia kelionėm iš
laidų padengimui, aprangos įsigiji
mui ir t.t.

Lig šiol, nors LIETUVIŲ Dienos 
augo tiek savo turiniu tiek ir dalyvių 
skaičiumi, pasišventusių tautiečių 
dėka praeidavo sėkmingai: ir svečiai 
- žiūrovai ir šventės programų išpil- 
dytojai būdavo šeimininkų - LD 
ruošėjų - priimami, apgyvendinami 
(daugumoje šeimose), globojami.

Šiemet atėjo sydnejiškių eilė būti 
Lietuvių Dienų šeimininkais. Tikė
kime, kad mūsų širdys, mūsų namai 
bus atidari visiems Lietuvių Dienų 
dalyviams - ypač atvykstantiems iš 
užsienio ir tolimesnių Australijos 
vietovių, nes jų įdedama auka į Lie
tuvių Dienas yra. didžiausia. Jei iš 
arčiau atvykę ir galėtų apsigyventi 
viešbučiuose ar kitur, tai atvyku
sioms iš JAV, Vakarų Australijos ar 
pan. dar daugiau padidintų jų išlai
das, kurios ir taip jau sudaro didžiu
les sumas.

LD Apgyvendinimo Komisijos 
nariai vis dar ieško taurių tautiečių, 
kurie galėtų apgyvendinti tam tikrą 
skaičių iš toliau atvykstančių LD 
programos dalyvių. Ateikime jiems į 
talką atverdami savo širdis ir namų 
duris: "Taip, aš galiu priimti LD 
svečius!”

Mes žinome, kad šis, LD dalyvių 
priėmimas yra surištas su daugeliu 
rūpesčių - atsisakymu nuo dalies sa-

Lituania...
Atkelta iš psl. 3

dojo giesmelę apie rūpesčius, var
gelius, kurių lietuviams niekad ne
trūko. J. Maželienė šių nekcelį su 
broliučiu obelutį sodino (lyg jai kas 
tikėtų), o V. Opulskis su vyrais žir
gus dabojo.

Štai džiaugsmas - kurteliai sulojo, 
bernelis atjojo, bet pažiūrėjus pro 
langelį, deja, pro šalį prajojo.'

Žemaičiai klausė kur pempės ka
marėlė’ langotojiįi O> tylią, svajingą 
Joninių naktį, ne vienai jaunųjų po
rai, pražydo papartėlis.

Užsibaigė džiaugsmai ir dainos ir 
šokiai, jau laikas eiti namo, broliu
kai, darbelio sunkaus dirbti.

Publika ploja iš kailio neriasi. Do
vanos,,, gėlės ir sujaudinto, giliai 
korięerto paveikto, A.A.V. pirm. č. 
Zamoiskio sveikinimai.

Kiekvienas asmuo, būdamas virš 18 
metų, išvykstąs iš Australijos, privalo 
įsigyti $10 išvykimo ženkliuką/ 
Departure Tax Stamp/.

Išvykimo mokesčio ženkliukas 
gaunamas ęerodrome ar uoste, iš kur 
išvykstate. Ženkliukai taip pat gaunami 
Imigracijos ir Etninių Reikalų Ministerijos 

. ar pasų išdavimo įstaigose, kurios 
įtrauktos j jūsų vietinės telefonų 
abonentų knygos Commonwealth 
Government skyriuje.

Jūs turite patiekti ženkliuką, prisegtą 
prie bilieto, kai prieš pat išvykstant 
praeinate pro muitiną.

•’ pivuįaa .3 .oxemsc

Department of Immigration and Ethnic Affairs.
IDT 105-202-10811

vo atostogų, svečių aptarnavimu, 
įvairiais nepatogumais, finansinėm 
išlaidom ir t.t., bet atminkime, kad 
ir jie duoda nemažiau prisidėdami 
prie LD.

O Lietuvių Dienos yra mūsų 
bendruomenės ateitis, mūsų de
monstracija, kad mes dar esame gy
vi kaip lietuvių tautos dalis. Tad 
kiekvienas už jas esame nors maža 
dalele atsakingi.

Užmiršimas Lietuvių Dienų reiš
kia užmiršimą, kad mes esame lie
tuviai!

Bronius Žalys

Antros dalies žodinę dalį meniškai 
paruošė ir artistiškai perdavė L. 
Gerulaitis.

Akordeonu smagiai pritarė M. 
Dumčienė.

Šviesas tvarkė mūsų nepamaino
mas V. Vosylius.

Judrus choro administratorius Jz. 
Lapšys, turįs daugiau pareigų, negu 
galima būtų įsivaizduoti, atšventė 
savo gimimo dieną. Dėkingas choras 
įteikė jam dovanų ir sugiedojo Valio, 
Valio!
.••Užbaigai pacituosiu-L. Gerulaičio 
perskaitytą įžangą, koncerto antros 
dalies pradžioj?

1964 m. New Yorke, Voyagers 
Press išleido anglų kalba knygą 
"Green Linden”. Tai lietuvių liau
dies dainos išverstos į anglų kalbą. 
Knygos įžangoj, amerikietis Robert 
Payne, apibūdindamas lietuviškas 
dainas, sako - kai kalnuose nuo sau
lės tirpsta sniegas, aukštumose 
galima užtikti, niekad netirpstan- 

čius sniegynus, nebojančius stip
riausių saulės spindulių. Tas pats 
yra su tautinėm kultūrom, kaž kokia 
stebuklinga jėga ir nenugalimas no
ras gyventi išlaiko jas. Mes bandom 
savę įtikinti, kad jos turėjo seniai 
pražūti, o jos vis žavi mus ir stebina 
savo nemirtingumu. Lietuvių dainos 
yra, kaip tie sniegynai, jos buvo dai
nuojamos nuo neatmenamų laikų, 
jos dainuojamos ir dabar, išsilaiky- 
damos dėl savo poetinio grožio ir dėl 
savo slėniais, pievomis ir ežerais 
apdengto gimtojo krašto ir jo gam
tos meilės. Todėl ir mūsų beviltiš
kais laikais jos įgauna ypatingą 
svarbą, nes jos mums kalba apie 
tuos laikus, kai žemėje tebevaikš
čiojo džiaugsmas.

Taigi matome,kokį įspūdį daro 
lietuvių dainos svetimtaučiams, o 
kaip mes? Gal esame prie jų taip 
pripratę, kad jau nebeįžiūrime jose 
grožio ir prasmės.

Milžiniška padėka dirigentei G. 
Vasiliauskienei, sol. J. Rubui, 
akompanijatorėms ir visam puikiam 
’’Lituania” chorui, linkime didžiausio 
pasisekimo Meno Dienose Sydne- 
juje. y. Marcinkonytė

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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Bendri išvykos įspūdžiai
Robertas Sidabras

Skautininke Liuda Rugienienė 
aprodė ’’Dainavos” stovyklos pasta
tus, kurie tinka vasaros ir žiemos 
stovyklavimui. Jaunimas Čia moki
nasi lietuvių kalbos, dainų, šokių, 
rankdarbių ir lietuviškos kulinari
jos. Stovykla turi savo koplyčią, li
goninę, salę susirinkimams ir pra
mogoms bei sportavimui aikšteles. 
Kaip minėjau, prie stovyklos yra 
nepaprastai puiki maudyklė, daug 
gražios pievos su atskira virtuve bei 
valgykla, tad Detroito lietuviai čia 
dažnai susirenka papiknikauti...

Aš buvau kažkaip įsitikinęs, kad 
Detroitas, tai tik pramonės miestas, 
pilnas dūmų ir t.t., todėl buvau labai 
maloniai nustebintas, nes tas auto
mobilių fabrikų miestas yra labai 
gražus, švarus, o gyvenimo stan
dartas pastebimai aukštesnis negu 
kitur. Daugumas lietuvių gyvena 
nepaprastai gražiuose namuose, o 
jau jų automobiliai, tai čia Australi
joje tik turtuoliai tokiais važinėja. 
Tai tik paminėjau kaip faktą, nes 
paprastai apie automobilius aš ne
sapnuoju...

Nepaprastai jaukioje Genutės ir 
Algio Rudžių globoje prabėgo tos 4 
dienos Detroite. Neapsakomą vai
šingumą, nuoširdumą, paslaugumą 
patyrėme mes visi ir tas lydėjo mus 
per visą išvyką. Atsisveikinimas 
buvo labai liūdnas ir su Detroito 
tautiečiais, tik šiuo atveju galėjome 
pasiguosti, kad sekantis mūsų gas
trolių punktas buvo:

ČIKAGA

Laisvojo pasaulio lietuvių sostinė 
pasitiko mus su didžiausia ’’pompa” 
nuo pirmos iki paskutinės vizito aki
mirkos. Tai nuopelnas Vytauto Gry
bausko, Š. Amerikos lietuvių krep^*

Praktiškiausios 
KALĖDINĖS DOVANOS 

giminėms Lietuvoje
KALĖDINIS SIUNTINYS (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu ”A11 wool 
made in England”; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei ar mote
riškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suk
nelei; vyriškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 
poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių/20 
amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių 
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis - $ 170.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos dar 

galima dadėti 4-metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš žemiau iš
vardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler” arba ''Levi Strauss” $ 35.00
Tų pačių firmų švarkeliai 38.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis 25.00
Geresnis megstinis 30.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės 5.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės 2.50
Tights (kojinės - kelnaitės) 3.50
Crimplene medžiaga suknelei 16.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei 27.00
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool mąde in England * 40.00
Vilnonė eilutei medžiaga ”All wool made in England” 50.00
Vilnonė eilutei medžiaga ”A11 wool made in England” 60.00
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai 30.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 70.00
Lietsargis telescopic 10.00
Vilnonė gėlėta skarelė 9.00
Nailoniniai marškiniai 10.00
Geresni marškiniai 13.00
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą. 
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS, sudarytas iš leidžiamų siųsti 

produktų, su visomis persiuptimo ir muito išlaidomis - $ 70.00
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 26.00 persiuntimo 

išlaidoms.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 London Lane,-Bromley, Kent, BRI, 4IįB* Ragland, Tel. 01 460 2592

Tęsinys

šinio rinktinės trenerio, kurie čia 
gastroliavo 1964 metais. Jo pastan
gomis buvo pakviesti pasisvečiuoti 
Bostone, Niujorke, Baltimorėje, Va
šingtone, Clevelande, Detroite, na ir 
savaime aišku, Čikagoje. Vytas dėjo 
visas pastangas, kad mūsų apsilan
kymas Čikagoje praeitų nuotaikin
gai iš sportinio, pramoginio ir turis
tinio taško, bet taip pat buvo labai 
sėkmingas mums ir iš finansinės pu
sės. Nuoširdi padėka priklauso ir 
Jonui Bagdonui bei Vytui Miceikai, 
kurie dėjo visas pastangas, kad mū
sų viešnagė Čikagoje paliko mums 
neišdildomus bei neužmirštamus 
prisiminimus... Čikaga - buvusios 
pokario Miuncheno ’’Gintaro” futbo
lo komandos centras, nes čia gyvena 
Vytas Grybauskas, Jonas Perkūnas, 
Albertas Martinkus, Jonas ©milijo
nas bei buvęs tos futbolo komandos 
vadovas Vytas Miceika, tad sunku 
man buvo su jais atsiskirti. Todėl 
visas paskutines 8 dienas išvykoje 
praleidau Čikagoje ir prie grupės 
vėl prisijungiau Los Angeles, pake
liui į namus.

Čikagoje mane globojo V. Miceika 
ir jo žmonelė Dalia, tai gyvenau kaip 
’’inkstas taukuose”...

Čikaga yra ir laisvojo pasaulio lie
tuvių sporto sostinė, nes čia veikia 
tokie pajėgūs klubai kaip ’’Neris”, 
kurie laimėjo vyrų krepšinio nuga
lėtojų titulą Toronte bei "Lithuani- 
ca” - tvirtas klubas visose sporto ša
kose. "Lithuanicos” futbolo klubas 
žaidžia pirmos divizijos pirmenybė
se, turi nuosavas patalpas - licen- 
zuotą restoraną, taigi kas liečia fi
nansus, klubo rytojus užtikrintas. 
Be to, Čikagoje dar veikia Cicero 
’’Ateitis”, Lemonto ’’Aras” ir Čika
gos ’’Žara”, kurie labai tvirtai reiš
kiasi tinklinyje. Be to labai aktyviai

reiškiasi ir turi daug gerų žaidėjų 
Čikagos lietuvių teniso klubas,ku
riam vadovauja Vytas Grybauskas, 
Čikagos lietuvių golfo klubas, ku
riam vadovauja Jonas Baris, Čika
gos lietuvių lengvosios atletikos 
klubas, kuriam vadovauja Jonas 
Bagdonas ir Čikagos lietuvių žiemos 
sporto klubas, kuris taip pat turi 
apie 100 narių. Čikaga - miestas ku
riame aš norėčiau gyventi... Buvęs 
melburnietis, Australijos krepšinio 
rinktinės žaidėjas Stasys Dargis 
man išsireiškė, kad į Čikagą jis atsi
kėlė gyventi dėl vaikų lietuvių kal
bos. Iš tikrųjų, kas liečia lietuvių 
kalbą, tai mes turime pripažinti Š. 
Amerikos lietuvių prieauglio prana
šumą. Mūsų naudai reikia pasakyti, 
kad ir mūsų sportininkai išvykos 
metu sustiprėjo lietuvių kalboje, o 
kai jie uždainavo Waltzing Matilda 
lietuviškai, tai Čikagos lietuviai net 
išsižiojo besiklausydami... Nieko 
nepadarysi, ”kengūros antspauda” 
jaučiasi, ypatingai išvykoje...

Dabar norėtųsi pasakyti keletą 
žodžių ir apie išvykos reprezentaci
ją. Meluočiau sakydamas, kad mūsų 
visų elgesys buvo kaip angelėlių, 
nes 70 asmenų grupėje buvo sporti
ninkų, kurie pramogom skyrė dau
giau dėmesio negu reprezentacijai. 
Tačiau išvykos vadovas Antanas 
Laukaitis pareikalavo iš visų sporti
ninkų griežtos drausmės ir susklau- 
symo, tad jam ir jo pavaduotojui 
Valentinui Gulbinui teko labai nedė
kingos pareigos. Bet kitos išeities 
nebuvo, nes tokia skaitlinga delega
cija be disciplinos labai greitai galė
jo pavirsti ’’palaida bala”... Tad da
bar galiu drąsiai sakyti, kad Aus
tralijos lietuviai sportininkai tiek iš
vykoje, tiek Toronto žaidynėse pa
sirodė kaip gražus reprezentacinis 
vienetas. Pagyrimo užsitarnavo visi 
išvykos vadovai, komandų treneriai 
ir visi sportininkai, kurie aukštai iš
kėlė lietuvių vardą Š. Amerikoje.

Pagyrimo užsitarnavo ir Mel
bourne choras, kurie taip labai gra
žiai reprezentavo mus užjūryje. Te
ko pačiam klausytis ir išgirsti šiltų 
atsiliepimų apie Danutės Levickie
nės diriguojamą chorą.

Daug maloniau yra rašyti apie 
giedresnius išvykos momentus, ta
čiau būtų netikslu, jei neužsimintu
me apie neišnaudotą progą sušaukti 
Toronte visų sporto vadovų, daly
vavusių žaidynėse, pasitarimą - se
minarą. Programa buvo perkrauta 
ir tikrai buvo labai sunku surasti 
tinkamą laiką, kad tokiam susirinki
me galėtų dalyvauti visi. Tačiau, 
prie gerų norų toks visų sporto va
dovų pasitarimas galėjo ir turėjo 
įvykti, nes sekančios tokios progos

Australijos didmeisteris C.J.S. 
Purdy (žiūr. jo laišką S.M.H. spalio 
23 d.) irgi pripažįsta, kad žaidynėse 
buvę nesilaikyta žaidimo taisyklių ir 
net reikalauja, kad žaidynės dėl pa
saulio šachmatų čempionato būtų 
peržaistos.

♦ »'

Jau buvo rašyta, kad prieš porą 
' metų pabėgęs iš Sov. Sąjungos 
šachmatininkas V. Korčnoj pralai- 

r mėjo prieš sovietų didmeisterį Kar-, 

nežinia kada sulauksime. Būtume 
galėję apsvarstyti mūsų organizaci
jos ateities veiklos gaires, išgvil
denti verbavimo ir finansines prob
lemas, išspręsti, kokie turėtų būti 
mūsų santykiai su kitom jaunimo 
organizacijom ir t.t.

Dabar, kas liečia užjūrio lietuvių 
sportininkų santykių su bendruo
mene, tai šioje srityje mes pirmau
jame. Lietuvių bendruomenė ten į 
mūsų sportininkus žiūri pro pirštus 
arba net galima išsireikšti: ’’paliko 
Dievo valiai”, tikra to žodžio pras
me, tad daugumas sporto klubų pri
siglaudę prie lietuviškų parapijų. 
Nejaučiant tvirtos bendruomenės 
moralinės bei finansinės paramos, 
sportininkų veikla yra nepavydėti
name stovyje, nežiūrint, kad ten yra 
labai daug gerų bei perspektyvių 
žaidėjų. Čia, Australijoje 
sportininkų ir bendruomenės santy
kiai yra daug giedresnėje šviesoje. 
Me jaučiame tvirtą lietuvių bend
ruomenės užnugarį, kas paskatina 
bei priduoda jėgų šioje jaunimo 
veikloje. Stengiamės neapvilti Aus
tralijos tautiečių užjūrio sportininkų 
vizito metu, kasdieninėje veikloje ir 
išvykoje. Mes jaučiame pareigą su- 
verbuoti kiek galima daugiau prie
auglio, įskiepyti ir auklėti juos lie
tuviškoje dvasioje, kad ateityje jie 
pavaduotų mūsų bendruomenės va
dovybės retėjančias gretas. Tik tu
rėtume glaudžiau bendradarbiauti 
kasdieninėje veikloje su kitom jau
nimo organizacijom, renkant kan
didatus į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
S-gos kongresus. Pagirtina ir mūsų 
Australijos lietuvių spauda. Nežiū
rint keleto ’’susikapojimų popieri
niais kardais”, mes jaučiame tvirtą 
paramą bei paskatinimą dirbti jau
nimo organizacijų veikloje.

Baigdamas norėčiau paminėti ir 
pačią svarbiausią šios išvykos pusę - 
kaip mes sugebėjome suorganizuoti 
tokią skaitlingą ir gerai paruoštą 
delegaciją į Toronto žaidynes, kuri 
taip gražiai reprezentavo Australi
jos lietuvius. Nesuklysiu pasakęs, 
kad didžiausią šių gastrolių organi
zavimo darbą atliko ALFAS valdy
bos pirmininkas Antanas Laukaitis. 
Kaip išvykos metu aš ’’Mūsų Pasto
gės” redaktoriui išsireiškiau, kad 
latviai ir estai labai pavydi mums, 
tai Vincas Kazokas ir sako: ’’tegu 
latviai ir estai paprašo Antano Lau
kaičio, tai jis ir jiems suorganizuos 
tokias gastroles”... Labai taiklus 
komplimentas ir iš savo pusės norė
čiau pridėti, kad už taip gražiai su
organizuotą išvyką į. Š. Ameriką 
Antanui priklauso visų Australijos 
lietuvių padėka. pabaiga 

pov kovoje dėl pasaulinio čempiona
to 5:6 Karpovo naudai. Pralaimėto
jas Korčnoj aiškina, kad žaidynėse 
nesilaikyta taisyklių, kad sovietinė 
delegacija naudojusi visokias psi
chologines priemones, kad neigia
mai paveiktų Karpovo priešininką. 
Susierzinęs Korčnoj išvyko iš Filipi
nų nedalyvavęs žaidynių užbaigimo 
ceremonijoje ir net nepasirašęs če
kio, pagal kurį būtų išmokama lai
mėjusiam premija.

• *

Palestiniečių vadas Yassa Arafat 
kreipėsi į arabus maldininkus Mek- 
koje stoti savanoriais ir jungtis į 
šventąjį karą ir išvaduoti Palestiną 
bei Jeruzalę. Arabai Arafatą pas
kelbė antruoju Saladinu, kuris 1180 
metais buvo musulmonų vadas ir 
nugalėjo krikščionis kryžiaus ka
ruose.
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Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos Valdyba rengia tradicinę

iešminę - barbeque
lapkričio 26 d., sekmadienį, Lietuviu Sodyboje Engadine (23 Lamina 
Avė., Engadine). Pradžia 10 vai. ryto.

lešminės metu jaukus tautiečiu susitikimas, šalti ir karšti užkandžiai, 
visų rūšių gėrimai. Turtinga daiktinė loterija.

Visi maloniai kviečiami į tradicinę metinę Moterų Draugijos iešminę!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NUIMS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Informacija
PRANEŠIMAS

LKVS "Ramovės" Canberros Sky
rius lapkričio 26 d., sekm., ruošia 
jubiliejinį 60 metų Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą. Pamaldos 
O’Connor šv. Juozapo bažnyčioje 1 
vaL Prašome visus kuo gausiau pa
maldose dalyvauti, nes esame įspėti, 
kad dėl mažo skaičiaus dalyvių gali
me netekti teisės šia bažnyčia nau
dotis.

Po pamaldų Canberros Liet. Klu
be vyks mūsų šventės minėjimas: 
oficiali dalie,, pietūs ir alutis.

♦♦♦

Canberros Apyl. Valdyba prane
ša,- kad po oficialios kariuomenės 
šventės minėjimo dalies vyks apy
linkės susirinkimas, kuriame numa
toma išrinkti atstovus į ALB Krašto 
Tarybą.

Ramovėnų Skyriaus ir Canberros 
Apylinkės Valdybos

SKAUTUOS ŠVENTĖ

Liet. Skautų Sąjunga šiemet 
švenčia 60 metų jubiliejų, o jos tre
čioji šaka - Akademinis Skautų Są
jūdis (ASS) mini 54-sius gyvavimo 
metus. Ta proga ASS Sydnejaus 
Skyrius gruodžio 3 d., sekmadienį, 3 
vai. Liet. Klube ruošia minėjimą.

Programoje:
Elenos Jonaitienės paskaita
Balio Barkaus įspūdžiai iš VI-sios 

T.S. Amerikoje
Jaunųjų skaučių akademikių pri

statymas
Tradicinės dainos ir kt.
Minėjimas viešas. Maloniai kvie

čiame visus atsilankyti.

ASS Sydnejaus Skyrius

PERTVARKYTAS CANBERROS 
APYLINKĖS VALDYBOS 

SĄSTATAS

p. Gintautui Kaminskui pasitrau
kus iš Canberros Apyl. Valdybos 
pirmininko pareigų, dabartinė Val
dyba pasiskirstė pareigomis taip:

1. Jonas Lizdenis - pirmininkas, 
2. Eduardas Laurinonis - vice pirmi
ninkas, 3. Feliksas Borumas - sekre
torius, 4. Liudas Budzinauskas - iž
dininkas, 5. Jurgis E. Dehn^ narys 
kultūriniams reikalams.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKUČIAMS 
IR SUAUGUSIEMS CANBERROJ

Canberros lietuvių vaikučiams ir 
suaugusiems ruošiama Kalėdų 
Eglutė įvyks gruodžio 10 d. (sekma
dienį) 2 vai. po piet Lietuvių Na
muose, Lyneham.

Programoje Canberros liet, 
skautų - čių meninis pasirodymas 
(eilėraščiai, dainos). Kalėdų senelis 
apdovanos vaikučius dovanėlėmis.

Po programos, bendra vaikučių ir 
suaugusių kavutė.

Kviečiame lietuvius tėvelius su 
vaikučiais skaitlingai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

Visi maloniai kviečiami į ramovėnų ruošiamą

JUBILIEJINĮ BALIŲ
Melbourne Lietuvių Namuose lapkričio 25 d. 7 vai. 

Gera muzika, vakarienė, gausi loterija.
Kvietimai gaunami Skyriaus Valdyboje.

Lapkričio 25 d., šešt., 8 vai.: 
DAINOS CHORAS

Lapkričio 26 d., sekm., 7 vaL: 
VĖŽIŲ VAKARAS

Įėjimas tik su bilietais - 3 dol. 
asmeniui

Bibliotekoje 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: trečiadieniai: 
4-6, sekmadieniais 1.30-4 vai.

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

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

♦Antradieniais pigioji 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

gėrimų

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai- 
«vklėse nurodytą aprangą.

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10.

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

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Gruodžio 3 d., sekmadienį, Syd
ney Lietuvių Parapijos mokykla už
baigia šiuos mokslo metus. 11.30 vai. 
visi mokiniai dalyvauja pamaldose. 
Tuojau po pamaldų parapijos salėje 
mokinių pasirodymai, pažymėjimų 
išdavimas ir bendros vaišės.

Kviečiami tėveliai, artimieji bei 
visi tautiečiai.

Sveikinimai per Mūsų Pastogę 
artėjančių švenčių proga tapo labai 
populiarūs: vos tik paskelbus para
ginimą sveikinti, jau gauta virš 50 
sveikinimų užsakymų Sydnejuje per 
vieną savaitę. Tikimasi, kad pana
šiai atsilieps ir kitos lietuvių koloni
jos.

PUBLIC NOTICE

Re: Estate late Petrovinas Jurjonas

We are the Solicitors acting for 
the Executors of the abovemen
tioned Estate. We have been 
instructed to request that you 
publish the following notice in your 
paper at your earliest convenience:

Take notice that an Application 
for the Probate of the Will dated 
30th August, 1976 of the Estate of 
Petrovinas Jurjonas late of 10 
Phillip Avenue, Cabramatta in the 
State of New South Wales, Occupa
tion was Pensioner, Deceased, will 
be made by the Executors named in 
the Will, Ben Vingilis and Tony 
Bann. Creditors are required to 
send particulars of their claims upon 
his Estate to Stoikovich & Banfield, 
Solicitors, 60 Moore Street, Liver
pool. Dx 5008 Liverpool.

Stoikovich & Banfield 
Solicitors and Attorneys

MOTERŲ VEIKLOJE

Aplankyti ligoniai:
p.p. O. Šlyterienė, Kutkienė, 

Staugirdienė, A. Milašas, T. Rotcas, 
A. Zologa, K. Burneikis.
Šalia minėtų dar nuo anksčiau lan
komi: Kazys Burneikis, Stasys 
Pakštaitis ir Brigita Račkauskienė.
PATIKSLINIMAS

Paskelbiant mieliems aukotojams 
padėką, su apgailestavimu buvo 
praleisti aukotojų sąraše šie auko
tojai:

p.p. Koliavienė, Kutkaitienė, Pa- 
laitienė, Mauragienė, Migus, StP- 
nickienė, Šidlauskienė, Šimborienė.

Mielus aukotojus maloniai dėl to 
atsiprašome.

S.L.M.S.G. Draugijos Valdyba

ĮVYKIAI CANBERROJE

Gautas laiškas iš Canberros buv. 
ALB Apyl. Valdybos pirmininko p. 
G. Kaminsko, kad jis staiga pasi
traukęs iš apylinkės vaidybos. Mo
tyvas - Canberros Lietuvių - Aus
tralų Klubas ketinąs likviduotis: 
pradžioje buvo pramatyta klubą 
parduoti, bet vėliau nutarta klubą 
papildyti naujais pilnateisiais na
riais iš australų ir kitataučių. Ka-
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KAPELIONŲ KONFERENCIJA

Gruodžio 29 d. - penktadienį, 
Australijos lietuvių kunigų - kape
lionų Konferencija 68 The Boule- 
varde Lewisham. Pradžia 9 vai. 
ryto. Bus svarstoma ateinančių 
metų gavėnios, rekolekcijų bei kitos 
Australijos lietuvių sielovados 
problemos.

Kun. P. Butkus
A.L.K. Sekretoriato Vadovas 

dangi visi bendruomenės nariai yra 
drauge ir Klubo nariai, buv. pirm, 
mato šioje manipuliacijoje bendruo
menės ir paties klubo kapituliaciją, 
jis pasitraukė iš apyl. valdybos pir
mininko pozicijos protesto ženklan 
ir ketina net išsikelti iš Canberros,

Patirta, kad ateinančiais metais 
atvyksta gastrolių Los Angeles lie
tuvių teatras, vad. p. D. Mackialie- 
nės su dviem originaliais veikalais. 
Plačiau apie tai seks vėlesnė infor
macija. Išvykos tarpininkas yra p. 
Vytautas Juška, kuris padarė tuo 
reikalu konkrečius susitarimus.

ATNAUJINKITE

> i m :MLP. PRENUMERATA

Kun. P. Butkus 
Syd. Liet. Par. Mok. Globėjas
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