
ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA
30 metų Žmogaus Teisių' Deklaracijai

Gruodžio 10 d. sueina trisdešimt 
metų, kaip buvo paskelbta Jungti
nėse Tautose Žmogaus Teisių Dek
laracija, kuri apima visus žemės gy
ventojus ir turėtų būti taikoma 
kiekvienam asmeniui be politinių, 
rasinių ar kitokių įsitikinimų.

Tuoj po pasaulinio karo prieš na
cinę Vokietija ir jos sąjungininkus 
idealistiškai buvo tikėta, kad tokia 
tarptautiniu mastu ir visų pasaulio 
galybių pasirašytoji deklaracija ne
sukels jokių abejonių. Gal demokra
tiniuose kraštuose toji deklaracija ir 
buvo priimta kaip savaime supran
tamas ir natūralūs reikalas, bet to- 
talistiniuose kraštuose pasidarė 
rakštis jų vidaus santvarkoje. Tokia 
Sovietų Sąjunga, viena iš pasaulinių 
galybių, dar iki šiandie nesusi- 
aiko su Žmogaus Teisių Deklaraci
jos principais, nors ji iškilmingai pa
sirašiusi tą deklaraciją ir iš jos iš
kaukiančias kitas - Helsinkio susi
tarimus.

Nuolat ir nuolat ateiną iš Sovietų 
Sąjungos atskirų asmenų skundai ir 
prie to net gi begėdiškai sufabri
kuotos bylos prieš to krašto asme
nis, turinčius skirtingą nuomonę 
apie vietinę valdžią ir santvarką, 
neišvengiamai privertė naująjį JAV 
prezidentą J. Carter kaip savo 
programinį punktą aiškiai pasisaky
ti už toje deklaracijoje pabrėžtas 
žmogaus teises, kad jos būtų įgy
vendintos visame pasaulyje. Kon
frontacija įvyko su Sovietų Sąjunga, 
bet galbūt visos žmonijos naudai
prez. Carter šioje vietoje nenusilei
do. Dėl to įtampa tarp Rytų - Vaka
rų padidėjo, tačiau prez. Carterio 
principas paliko nepažeistas: be jo
kių suvaržymų ir toliau plinta Žmo
gaus teisių principų įgyvendinimo 
propaganda, ir, kaip pozityvus reiš
kinys, su laiku prigis visame pasau
se.

Tiesą sakant, Jungtinių Tautų 
paskelbtieji Žmogaus Teisių princi
pai nėra nauji. Jau Prancūzų Revo
liucija 1789 m., kur buvo pabrėžta, 
kad visi piliečiai prieš įstatymą ly
gūs ir kad asmuo turi pirmesnes ir 
aukštesnes teises negu valstybė, 
kurios uždavinys tokias teises res
pektuoti ir ginti. Tokios asmeninės 
piliečio teisės gerokai anksčiau buvo 
užakcentuotos Jungtinių Amerikos 
Valstybių Konstitucijoje 1776 
metais.

Taigi, šiandie žmogaus asmeninės 
ir pilietinės teisės vis dar tebėra 
biurokratinėj stadijoj, nežiūrint, 
kad nuo paskelbimo praėjo jau virš 
200 metų. Galbūt reikšmingiausias 
Žmogaus Teisių Deklaracijos pas
kelbimas įvyko 1948 metais gruo
džio 10 d. Jungtinėse Tautose, kas 
priduoda tai deklaracijai visuotinu
mo. Tačiau kaip matome po 30 metų, 
tik kai kurios valstybės pripažįsta ir 
vadovaujasi tais Ž.T. Deklaracijos 
principais, tačiau daugelis Įritu 
Jungtinių Tautų narių, ypač Sovietų 
Sąjunga ir jai priklausą satelitai, la
bai greiti pasirašyti tokias deklara
cijas, bet apie jų įgyvendinimą net ir 
negalvojama.

Drauge ir Žmogaus teisėmis ne
atskiriamai siejasi ir tautos teisės. 
Pati tauta savo valia pasirenka sau 
priklausomumą ir tvarkymosi for
mą, todėl pagal Žmogaus Teisių 
principus neturėtų galioti jokia kitos 
tautos okupacija ar jos prievartavi
mais priklausyti vienokiai ar kito
kiai sistemai. Kaip tik tais pačiais 
principais subyrėjo Britų imperija, 
prancūzų ir kitų kraštų kolonijalinė 
politika. Iš čia atsirado šimtai naujų 
nepriklausomų valstybių, atsikra
čiusių anksčiau praktikuoto kolonia
lizmo. Deja, tuo žmogaus teisių dek
laracijos principu nepasekė Sovietų 
Sąjunga, kuri veda imperialistinę 
politiką ir nesiskaito su jokiais de
mokratiniais principais, nors juos ir 
pati pasirašiusi. Čia ir glūdi visa 
įtampa tarp Rytų ir Vakarų.

Tačiau ir Vakaruose šiuo klausi
mu nenuleidžiama rankų. Jeigu po
litikai prie konferencijų stalo diplo
matiniais sumetimais nepasako vie
nas kitam į akis atviros teisybės, tai 
Vakaruose daugely vietų susidarę 
stiprūs židiniai, kurie kaip tik re
miasi ta deklaracija ir kovoja už 
žmogaus teises visame pasaulyje. 
Tam yra įsisteigusi Amnesty Inter
national ir kitokios tarptautinės or
ganizacijos kovai už žmogaus teises.

Gruodžio 10 d. visame pasaulyje 
galioja kaip Žmogaus Teisių Diena. 
Sydnejuje toji diena bus paminėta 
masiniu susirinkimu Latvių Salėje, 
32 Purnell St., Strathfield, 2.30 vai.

įvykiai
Religiniais motyvais arba "Liau

dies Šventovės” sektai prievarta 
nusižudžiusių ar nužudytų Guate- 
maloje priskaitoma iki 1000 asmenų, 
įskaitant moteris ir kūdikius. Tai 
istorijoje dar negirdėtas dalykas, 
kad tokia masė žmonių savanoriškai 
pasiduotų savo vado užgaidai ir gy
venimą baigtų savižudybe net netu
rint tam atitinkamų motyvų.

Drauge su Vietnamu į komunistų 
kontrolę pateko Kambodija ir Laos. 
Vos tik įsitvirtinus Kambodijoje ko
munistams buvo pravestos radika
lios socialinės reformos, kurių pasė
koje išžudyti apie 3 milijonai gyven
tojų iš aštuonių milijonų gyventojų. 
Šiuo metu Kambodija yra atvirame 
konflikte su komunistiniu Vietnamu.

Lankydamasis Sov. Sąjungoje 
Amerikos senatorius E. Kennedy 
išgavęs iš Brežnevo sutikimą, kad 
bus išleista 18 asmenų, kad susi
jungtų šeimos, jų tarpe net trys lie
tuviai. Kiek šie pažadai pasitvirtins, 
parodys ateitis.

♦♦♦

Nežiūrint kad Irane (Persijoje) 
įvesta karinė drausmė, vis tiek 
vyksta didžiuliai protestai prieš ša
chą ir jo reformas krašte. Tų refor

p.p. Lietuviai prašomi kuo gausiau 
šiame paminėjime dalyvauti ir ta 
proga išreikšti protestą prieš tų 
Žmogaus Teisių viešą laužymą mūsų 
ir kitų Pabaltijo tautų atžvilgiu.

Organizatoriai kviečia, kad kuo 
daugiau dalyvių būtų tautiniuose 
kostiumuose.

mų labiausiai bijosi religiniu pagrin
du Islamo pasekėjai, už kurių nuga
ros greičiausiai veikia sovietiniai 
agentai. Kaip žinia, Persijos šachas 
yra atviras antikomunistas ir tuo 
pačiu sovietams nepalankus. Pasta
ruoju metu Persijoje vyksta kuone 
atvira revoliucija religiniais pagrin
dais.

Neseniai buvo užtiktas klausymo - 
šnipinėjimo aparatas Australijos 
ambasadoje Maskvoje. Australijos 
užsienių reikalų ministeris dėl to 
pareiškė griežtą protestą ir pagra
sino, kad jeigu kas nors panašaus 
bus rasta ateity, Australija santy
kiuose su sovietais imsis griežtes
nių priemonių.

Naujojo popiežiaus lenkų kilmės 
Jono Pauliaus II išrinkimą Vakarų 
spauda laiko nauju katalikų Bažny
čios posūkiu santykiuose su komu
nistine sistema. Jau popiežiaus 
inauguracijos metu jo pasakyti 
sveikinimai lietuvių ir ukrainiečių 
kalbomis daug ką pasako. Tikima, 
kad popiežius tuo norėjęs pabrėžti 
tų katalikiškų kraštų padėtį ir pri
minti pasauliui, kad tokių yra ir kad 
jie Bažnyčiai lygiai taip rūpi, kaip ir 
didieji. Juo labiau, kad dabartinis

Gausiai 
dalyvaukime!

Gruodžio 10 d. sueina 30 metų, kai 
buvo Jungtinių Tautų Organizacijos 
paskelbta Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija ir nuo to laiko ši data ir 
paliko kaip Žmogaus Teisių Diena.

Sydnejuje ši diena bus paminėta 
viešu susirinkimu - manifestacija 
sekmadienį, gruodžio 10 d. 2.30 vaL 
Latvių Namuose, 32 Parnell St., 
Strathfield.

Programoje kviestiniai kalbėtojai 
ir meninė dalis. Lietuviai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti tautiniuose 
rūbuosse.

Įsidėmėkime šią datą ir nuošir
džiai reprezentuokime mūsų ken
čiančią tautą šiame minėjime.

A. Kramilius
Lietuvių Atstovas Pavergtu 

Tautų Komitete

LEIDYKLŲ IR AUTORIŲ 
DĖMESIUI

Lietuvių Rašytojų Draugijos pre
mijai 1978 metų literatūrines kny
gas draugijos valdyba prašo atsiųsti 
iki šių metų gruodžio 31 d. Reikalin
ga 5 egzemplioriai. Adresas: Lithu
anian Writers’ Association, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Iki 1978 m. gruodžio 31 d. ne-

• išėjusios knygos, nors su 1978 m. 
data, bus vertinamos 1980 m.

popiežius rytų politiką ypatingai 
gerai pažįsta pats asmeniškai, išgy
venęs komunistinę sistemą praktiš
kai.
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Galvojant 
apie dovanas

Pagal vakarietišką paprotį Kalė
dos ir Naujieji Metai yra vienmtėlės 
metinės šventės, kada visuotinai 
priimta vieni kitus sveikinti ir apdo
vanoti. O kadangi tai yra metų są
varta, tad nepaprastai prasminga su 
sveikinimais ir dovanomis išreikšti 
ir metinius linkėjimus.
.Gal ne visi turi laiko ii anksto ap

svarstyti, kokias dovanas savo bi
čiuliams ir artimiesiems parinkti. 
Paprastai puolamasi į krautuves tr 
griebiama, kas tik pakliūva į rankas. 
Gal dėl to ir dažnai gautos dovanos 
praranda savo charakterį ir būna 
neįvertintos. Dovaną parinkti nėra 
jau toks lengvas darbas, norint kad 
per ją būtą išreikštas asmeniui ir 
respektas, ir medė.

Sąmoningi lietuviai vadovaujasi 
principu - net ir būdami svetimame 
kraite gyvenkime lietuviškai. Ly
giai ir dovanas savo artimiesiems 
parinkime lietuviškas. O šiandie ir 
tokią turime. Ne taip, kaip pries 
dvidešimt metų, kai lietuviškas is- 
dirbinys ar net ir knyga šiame kraš
te buvo didžiai retas dalykas.

Pastaruoju metu ypač baimina
masi dėl mūsų periodinės spaudos, 
nes daugumoje priaugančioji karta 
silpnai skaito lietuviškai, o yra to
kių, kurie iš viso lietuviškai neskai
to. Ir visai pagrįstai kyla nerimas, 
kas bus su mūsų spauda dar po de
šimties ar daugiau metų, kai vyres
nieji ir patys ištikimiausi išemigruos 
į Anapilį? i < ; » ?

Šitą lietuviško skaitymo problemą 
dedant pastangų nesunku būtų iš
spręsti. Per gyvenimą teko sutikti 
visą eilę žmonių, kurie lengvai skai
tė ar skaito svetimomis kalbomis 
laikraščius ir net knygas, patys to
mis kalbomis negalėdami kalbėti. 
Kalbėjimas ir skaitymas yra du 
skirtingi dalykai. Užtenka tik kalbą 
suprasti, tai skaityti yra labai leng
va.'Ir šiandie daugelis iš mūsų lais
vai skaito angliškai, tačiau kalbėt 
nemoka. Nėra abejonės, kad ir mūsų 
jaunimas ar jau net ir vidutinioji 

SVARBUS PRANEŠIMAS ATVYKSTANTIEMS
Į LIETUVIŲ DIENAS

Lietuvių Dienoms Rengti Komiteto Butų Komisija praneša: j ateinan
čias Lietuvių Dienas Sydnejuje numatomas rekordinis skaičius dalyvių 
tiek iš visos Australijos, tiek ir iš užsienio. Visus sutalpinti privačiuose 
namuose arba lietuviškose šeimose neįmanoma. Privačiai apgyvendinti 
pasistengta tik aktyvieji Lietuvių Dienų parengimų dalyviai ir šokių 
grupė iš Amerikos Grandinėlė. Daugeliui teks ieškotis prieglaudos ofi
cialiuose viešbučiuose, bendrabučiuose ar moteliuose.

Butų Komisija yra susitarusi su Sydney Universiteto studentų bend
rabučiu International House, kur Liet. Dienų svečiai gali patogiai apsi
stoti, gauti pilną išlaikymą. Kainos: vienam asmeniui kambarys su pilnu 
maistu -15 dolerių dienai arba 90 dolerių savaitei. Kambariai porai arba 
asmenims, sutinkantiems gyventi dviese viename kambary išeitų 12 do
lerių asmeniui arba 70 dol. savaitei.

Užsakymai priimami iki gruodžio 15 dienos. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į LD Butų Komisijos pirmininką p. M. Zakarą ir užsisakyti iš 
anksto įmokant prisiunčiant -Čekius ar pinigus. Rašyti: M. Zakaras, 18 
Lundy Ęt., Kingsgrove, N.S.W. Po gruodžio 15 d. patekti į tą bendrabutį 
galimybių nepramatoma. Butų Komisija taip pat pramačiusi eilę antra
eilių viešbučių ir motelių, bet ten kainos yra nepalyginamai aukštesnės.

Kiekvienu atveju LD Butų Komisija yra pasirengusi parūpinti prieg
laudą kuo palankesnėmis sąlygomis visiems Lietuvių Dienų svečiams ir 
dalyviams, tačiau jau nėra vilčių gauti prieglaudą privačiuose namuose, o 
teks samdytis. Suinteresuotieji rašykite aukščiau paminėtu Butų Komi
sijos pirmininko adresu norėdami sau užsitikrinti Sydnejuje prieglaudą 

• Lietuvių Dienų metu.

karta visi supranta lietuviškai, tar 
čiau kalbėti varžosi, o lietuviškos 
knygos ar spaudos net į rankas nei
ma gal vien dėl to, kad pradedan
čiam lietuviškas skaitymas galįs 
užimti bent pradžioje daugiau laiko, 
negu kad gyvenamoji krašto kalba. 
Šita kliūtis lengvai nugalima prisi
vertus pirmiausia perskaityti keletą 
knygų ar nuolat peržiūrėti atidžiau 
laikraštį. Toliau viskas eina sklan
džiai. Jeigu šeimoje susidariusi to
kia pažiūra, kad skaitymas eina 
drauge su kalbėjimu, tai gal dėl to, 
kad tokiam tariamai lietuviškai ne
mokančiam niekas nepasiūlo lietu
viško ryšio, kas juos jungtų. Jeigu 
tokiems įdavus t rankas lietuvišką 
laikraštį, kuris atkakliai tokią šeimą 
lankytų ištisus metus! Gal toks 
vieną kitą numerį gavęs numes ne
atplėšęs, bet vėliau atsivers pasi
žiūrėti nors iliustracijų, o po kiek 
laiko ir pradės skaitinėti. Tuo pačiu 
užsimegs vėl ryšiai su lietuviais ir 
pačia lietuvių bendruomene, kurie 
kai kam gal buvo ar yra gerokai at- 
sipaidavę.

Ta prasme ar tik nebūtų pati gra
žiausia dovana iš namų išėjusiam 
sūnui ar ištekėjusiai dukrai kaip ka
lėdinę, dovaną užprenumeruoti Mū
sų Pastogę. Kiekvienu atveju tai 
nebus šūvis pro šalį, o giliai pras
minga dovana, kurios vertė truks 
ištisus metus, o gal daugeliui bus 
lemtinga lietuvybės atžvilgiu, kaip 
tam Vincui Kudirkai, kuris šaipėsi iš 
"litvomanų" ir tik paėmęs į rankas 
lietuvišką laikraštį "Aušrą” lietuviu 
tapo. Ir dar kokiu lietuviu!

Grįžtant prie dovanų tenka pri
minti, kad lietuviškos dovanos lygiai 
taip pat tinka dovanoti ir kitatau
čiams draugams, kurių kiekvienas 
turime gana apsčiai. Lietuviškas 
drožinys, paveikslas, lietuviška 
knyga atitinkama kalba, juostelė ir 
kitokie lietuviški išdirbiniai, tai da
lykai, kurių pas Woolworth nenusi
pirksi, o kitataučiui tai retas daly
kas, kuris nuolat kalbės apie Lietu
vą ir lietuvius. Galbūt išeivijoje ir 
yra mūsų misija skleisti žinias apie 
Lietuvą visokiais būdais ir priemo
nėm. Čia ir yra vienas iš tų būdų.

(v.k.)

PADĖKA

A.a. Vytautui JANKUI spalio 23 d. netikėtai žuvus, dėkojame gerb. 
kunigams už gražias pamaldas ir laidotuvių apeigas bei atsisveikinimo 
žodį, ačiū velionio ir mūsų bičiuliams už giesmes ir vargonavimą bažny
čioje.

Taip pat dėkingi visiems už užprašytas šv. Mišias, už gėles, tartus at
sisveikinimo žodžius ir už sudėtas aukas Australijos Liet Fondui velionio 
vardu.

Dėkojame visiems už a.a. Vytauto palydėjimą į amžinojo poilsio vietą 
ir jam pareikštą pagarbą. 'r*

Nuliūdę sūnūs, broKs ir artimieji

Jau nuo seniai lietuviai įpratę vi
sus savo svarbesnius darbus pradėti 
malda, taip ir šios ALD. bus prade
damos iškilmingomis pamaldomis 
Sydnejaus St. Marys katedroje.

Pamaldos įvyks antrą Kalėdų die
ną, t.y. gruodžio 26 d., 10.30 vai. 
punktualiai. Šitose pamaldose suti
ko dalyvauti Sydnejaus arkivysku
pas, Jo Eminencija kardinolas Sir 
James Freeman ir tarti mums savo 
ganytojišką žodį. Mums svarbu savo 
skaitlingu dalyvavimu, ypač tauti
niuose rūbuose, atstovauti savo ti
kinčius brolius ir jų kančias mūsų 
tėvynėje.

Pamaldose lietuviškas giesmes 
giedos Sydnejaus Dainos choras, 
vad. Br. Kiverio. Šv. Mišios bus 
koncelebruojamos lietuvių kapelio
nų.

Visos organizacijos kviečiamos 
pamaldose dalyvauti su savo vėlia
vom ir jų palyda. Jau nuo 10 vai. tu
rėtumėm rinktis ir rikiuotis prie ka
tedros, dešinėje pusėje. Į katedrą 
bus einama iškilmingai: vėliavos, 
organizacijos ir kardinolas. Bus 
tvarkdariai, kurie nurodys vietas 
katedroje.

Mūsų atsakymai ir maldos bus 
atspausdintos atskiru leidinėliu, ku
ris bus išdalinamas įeinant į kated
rą. Tai bus lietuviškos mišios ALD 
atidarymo proga, kartu prisimenant 
persekiojamus krikščionis. Kviečia
mi ko daugiau priimti Šv. Komuniją, 
ją aukojant už persekiojamus ir ka
lėjimuose laikomus tikėjimo kanki
nius. Išpažinčių bus klausoma nuo 10 
vai. ryto, kairėje katedros pusėje, 
šalia didžiojo altoriaus.

Užbaigus pamaldas, vėliavos, or
ganizacijos ir visi pamaldų dalyviai 
išėję iš katedros sustos ant laiptų 
bendrai su kardinolu nuotraukai.

Kai gruodžio 26 d. yra vieša šven
tė, automašinoms pastatyti aplinki
nėse gatvėse varžymai negalioja. 
Važiuojantieji traukiniu išlipa St. 
James požemyje požeminėje gele
žinkelio stotyje ir perėję Hyde par
ką pasieks katedrą.

Kviečiami kuo daugiau pamaldose 
dalyvauti apsirengiant tautiniais 
rūbais arba uniformomis.

ALD atidarymo pamaldomis ir jų 
tvarka rūpinasi Sydnejaus lietuvių 
kapelionas kun. Petras Butkus, gyv. 
68 The Boulevarde, Lewisham, 
N.S.W. 2049. Tel. 560 8989.

Pereitą mėnesį Kinijos lyderio 
Hua Kuo Fengo vizitas Jugoslavijo
je labai nepalankiai paveikė santy
kius su Sov. Sąjunga. Jugoslavijos 
prez. Tito į sovietinius puolimus 
kietai atsikirto ir dabar sovietų - ju
goslavų santykiai gerokai atšalę. 
Numatytas Tito vizitas į Maskvą at
šauktas.

* * *

UŽJŪRIO SVEČIAI 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

DIENOSE

Anksčiau buvo skelbos iš J .A. V 
norinčių į Australiją atvykti lietuvių 
pavardės. Dabar gautas naujas są
rašas, kuriame yra keletas pakeiti
mų, todėl vėl skelbiame visų at
vykstančių pavardes: Kazys ir Lud- 
garda Almėnai, Vincas Cėsys, Mari
jonas Dambrauskas, Regina T. Gai
galas, Bronė Karaskienė, Josph 
Kazlauskas, Tomas Leonas, William 
ir Dona Nikštėnai, Ona Razutis, 
Bronius ir Regina Snarskiai, Regina 
Stakauskienė, Bronius Vaškaitis, 
Valdas ir Valdonė Žiedoniai.

ALDRKInf.

Atžalos teatras gruodžio 26 d, 
Bankstown Civic Centre stato A. 
Kairio trijų veiksmų komediją ’’Po
piečio diagnozė”, kur sprendžiama 
jaunimo ir vyresniųjų susikirtimo 
problemos.

NEFILATELISTŲ DĖMESIUI

Visi tie, kurie per gyvenimą ne
buvo atkreipę dėmesio į pašto ženk
lus, paskaitykite šias eilutes.

Pavieniai pašto ženklai, priklijuoti 
ant jums adresuoto laiško, turi vieną 
funkciją - garantuoja laiško prista
tymą jo adresatui. Daugumai žmo
nių istorija čia ir baigiasi. Tačiau 

- tikrai nustebsite, kai patys savo 
akimis įsitikinsite, kad tie patys 
pašto ženklai, surinkti, sugrupuoti 
atskleidžia ir kitokius horizontus: 
meninį ir istorinį. Įdomu palyginti 
įvairių dailininkų (dažnai jie yra ne
bežinomi) skirtumus ir panašumus 
šioje miniatiūrinės grafikos srityje. 
Bet stipresnis aspektas daugumai 
žmonių yra kaip tik istorinis. Gera
me rinkinyje, kuris yra sugrupuotas 
chronologiškai, valstybės ar tautos 
istorija atsiskleidžia kaip filme pa
čiais svarbiausiais momentais - at- 
siekimais, pergalėmis, o taip pat ir 
pralaimėjimais bei- nesėkmėmis.

Lietuvių Dienų metu pabandykite 
apžiūrėti lietuviškų pašto ženklų 
rinkinį, kurį su dideliu kruopštumu 
parengė V. Biveinis. Šalia pašto 
ženklų, mininčių didžiuosius mūsų 
tautos įvykius yra V. Biveinio pa
rengtos trumpos santraukos lietu
viškai ir angliškai.

Visus nefilatelistus, norinčius 
praturtinti savo gyvenimą naujomis 
staigmenomis, kviečiame apsilan
kyti pašto ženklų parodoje ir tuo įsi
tikinti.

Paroda vyks nuo gruodžio 15 d. iki 
sausio 8 d. Bankstown Centrinėje 
Bibliotekoje (The Mali, priešais 
Bankstown Civic Centrą). Lankymo 
valandos nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
p.p. kasdien išskyrus sekmadienius. 
Parodą organizuoja G. Kazokienė.
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INKORPORACIJŲ MANIJA?
Rašo Liudas Barkus

Mūsų Pastogės 1978 m. Nr. 44 ko
respondencijoje rašant apie Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos susirinkimą, tarsi neradus šios 
naujai įsteigtos sąjungos veiklos 
plėtimo reikalais aktualių temų, bu
vo pasišauta prie ne šiam susirinki
mui svarstytino - Australijos Lietu
vių Bendruomenės juridinio įteisini
mo klausimo. _______ _________

Įdomu, kodėl susirinkimui parūpo Vargu, ir Australijos T lietuvių 
šis klausimas svarstyti? Kokie mo- Bendruomenės veikla ar nebūtų bu- 
tyvai ALB juridinio įteisinimo rei- vusi suluošinta jei prieš keliolika 
kalą suaktualino, nes iki šiol apie tai ... metų būtų buvę paklusta kai kurių 

-r . asmenų inspiruojančio siūlymo ją
juridiniai įteisinti. Tačiau Australi
jos lietuvių daugumai Bendruome
nės reikšmės sąvoką teisingai su
pratus, jos juridinio įteisinimo buvo 
išvengta.

Australijos Lietuvių Bendruome 
nės turtiniam, ekonominiams, kul
tūriniams bei kitiems reikalams tei
siniai tvarkyti buvo įsteigtos juridi
nės organizacijos: Lietuvių Sąjun
gos, Lietuvių Klubai, Lietuvių Koo
peratinė Kredito Draugija TALKA, 
Australijos Lietuvių Fondas, Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjunga, Soc. Moterų 
Draugija, kurių nariais yra arba gali 
būti visi Australijos lietuviai ir per 
jas tenkinti visus su minėtų organi
zacijų veiklos paskirtimi susijusius 

“reikalus. Šių organizacijų veiklos 
pasekmėje pasiektoji kultūrinė bei 
materijalinė nauda subyra mūsų 
Bendruomenės veiklos aruodam

kalbant niekur neteko girdėti.
Stebint Australijos Lietuvių 

Bendruomenės veiklą plačiąja jos 
veiklinės apimties prasme, atrodo, 
kad ji veikia pasigėrėtinai. Ypač jos 
veikla darni ir efektinga tose vieto
vėse, kuriose jos vadovai turi orga
nizacinės nuovokos, sugeba plačia
šakės veiklos sritin įtraukti veikles
nius savus tautiečius; o be to, gauna 
šiai veiklai pritarimo ir iš vietos 
australų politikų bei kultūrininkų.

Sekdami Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės siekiamus tikslus, teisin
gai Bendruomenę laikome svetur 
pasklidusios lietuvių tautos dalimi. 
Svetur pasklidusios lietuvių tautos 
dalies (Bendruomenės) juridiškai 
įteisinti neįmanoma, nes taip darant 
būtų paneigta bei iškreipta jos tau
tiniai kilminė samprata, paverčiant 
ją įprastine pareiškimine organiza
cija. Tautai juridinės organizacijos 
formą tesuteikia tik tautos sufor-
muota nepriklausoma valstybė, 
įsteigta tautos apgyventuose etno
grafiniuose žemės plotuose.

Australijos Lietuvių Bendruome
nei priklauso visi lietuvių kilmės as- 
menys nuo jų gimimo iki mirties, 
neatsižvelgiant jų amžiaus, pasaulė
žiūros, religijos bei kitų asmeninių 
savybių. Nebent kilminis lietuvis 
pats, savo noru, iš savos Bendruo
menės pasitrauktų.

Gi juridiniai įteisintos Bendruo
menės nariais tegalėtų būti lietuviai 
nejaunesni aštuoniolikos metų. Tad 
šiuo atveju iš Australijos Lietuvių 
Bendruomenės būtų išskirtas mūsų 
jaunimas, ta gyvosios Bendruome
nės dalis,dėl kurios nenuilstamai rū
pinamasi ir kuri yra mūsų Bendruo
menės tęstinumo sąlyga bei jos išli
kimo pagrindas.

Tūlas pasakys, kad ir dabar, juri
diniai neįteisintoje Bendruomenėje 
nesulaukę aštuoniolikos metų jau
nuoliai negali vykdyti joje adminis
tracinių funkcijų. Tačiau čia reikia 
pastebėti, kad jokiais statutiniais 
nuostatais jie iš Bendruomeninės 
visumos neišskiriami. Jie savoje 
Bendruomenėje natūraliai integra
vęsi ir jos globojami bendruomeniš
kai bręsta savaitgalio lietuvių mo
kyklose, lietuvių kalbos kursuose, 
lietuvių tautinių šokių grupėse, 
skautų organizacijoje, lietuviškuose 
sporto klubuose ir eilėje kitų lietu
vių jaunimo sambūrių. Tokioje na
tūralioje bendruomeninėje nuotai
koje augdami jie susigyvena su tau
tiniais papročiais, savosios tautos 
kultūrinėmis apraiškomis ir laips
niškai įsijungia plačion Lietuvių 
Bendruomenės veiklom

Besvarstant Australijos Lietuvių 
Bendruomenės juridinio įteisinimo 
klausimą, vertėtų gerai susipažinti 
su JAV juridiniai įteisintos Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės nelem
tais dualistiniais veiklos negalavi
mais.

Kaip žinoma, ten, prieš keletą 
metų vietoje buvusios vienalytės 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės, 
nenagrinėjant to priežasčių, įsistei
gė ir juridiniai įsiteisino antra para
leli, save pasivadindama ’’Reorgani
zuota Lietuvių Bendruomene”. 

Bendruomenės reikšmės sąvokos 
mintį sekant, JAV Bendruomenėje 
buvo įsteigtos dvi-teisinės skirtingų 
pažiūrų organizacijos o ne bendruo
menės. Dėl šių paralelių juridinių 
organizacijų veiklos kompetencijos 
ir dėl bendruomeninių lėšų nepasi
dalinimo apstu žinių Amerikos lie
tuvių spaudoje (Pasauk Liet. 1975 
m. Nr 13, p. 283 ir kit.).

Suminėjus mūsų Bendruomenės 
apimtyje veikiančias teisines orga
nizacijas atrodo tačiau, kad vienos 
jų mums dar tebetrūksta.

Nuolat skatinamas kiekvienas 
mūsų tautietis parašyti testamentą. 
Tačiau testamentą rašant susidu-
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Svarbu visiems!
Atkreipiame malonų skaitytojų 

dėmesį, kad metų pabaiga jau čia 
pat ir jau pats aukščiausias laikas 
suvesti savo metines sąskaitas su 
Mūsų Pastoge ir užsitikrinti, kad 
Mūsų Pastogė jus lankytų ir atei
nančiais metais. Nelaukite specialių 
paraginimų, nes taupumo sumeti
mais Administracija vengia tokius 
paraginimus kiekvienam siuntinėti, 
o reikalas paliekamas kiekvieno as
meniškai tautinei sąžinei. Tik kraš
tutiniais atvejais kai kuriems skai
tytojams primenamas jų 
apsileidimas.

Ta pačia proga primename, kad 
paskutinysis šių metų Mūsų Pasto
gės numeris bus išleistas gruodžio 
18 dienos data. Visą medžiagą šiam 
numeriui - skelbimus, pranešimus, 
visuomenines ar organizacines in
formacijas prisiųsti iki gruodžio 10 
d. Ateinančių metų pirmas Mūsų 
Pastogės numeris bus išleistas sau
sio J5 dienos data. Todėl tame tarpe 
tarp gruodžio 18 ir sausio 15 visi 
numatyti pranešimai, skelbimai tu
rėtų tilpti kalėdiniame Mūsų Pasto
gės numeryje.

Taip pat primename, kad pato
giausias ir ekonomiškiausias savo 
artimųjų šventinis pasveikinimas 
tik per Mūsų Pastogę, nes Mūsų 
Pastogė ne tik skaitoma plačiausiai 
lietuvių šiame kontinente, bet ir už
jūriuose. Sveikinimai priimami iki 
gruodžio 10 d., kaip ir visa kita laik
raštinė ir šventinė medžiaga.

Nuotraukoje: Dail. L. Urbonas 
prie savo paveikslo ’’Cosmic 
Retreat”

riama su aktualiu klausimu, kas gi 
parašytąjį testamentą vykdys. Kaip 
pastebima, testamentus vykdyti 
dažniausiai patikėtiniais paskiriami 
testatorių artimi pažįstamieji fizi
niai asmenys. Tačiau prisimintina, 
kad niekas negali užtikrinti fizinio 
asmens mirties laiko. Gali pasitai
kyti, kad testamento vykdytojas 
gali anksčiau mirti už testatorių. 
Tada vėl dėl parašyto testamento 
nauji rūpesčiai.

Testamentų vykdymą pavesti 
australų įstaigoms vykdančioms 
testamentų patikėtinių pareigas 
(Executor & Trustee Co) dėl mūsų 
gyvenimo aplinkybių nenormalaus 
sudėtingumo taip pat labai sunku, 
nes testamente gali būti tokių pa
geidavimų kurių vykdymo būdas 
bus suprantamas tik tokio pat ne
normalaus gyvenimo aplinkybėse 
gyvenančiam testamento vykdyto
jui arba jo vykdymo įstaigai.

Va, šitokios gyvenimo sąlygos ir 
aplinkybės verčia pagalvoti ir susi
rūpinti, pagal veikiantį Trustee & 
Executor Act, steigti Lietuvių tes
tamentų vykdymo patikėtinių įstai
gą. Tokios įstaigos patarnavimų 
naudingumas atrodo turėtų būti be 
didesnių aiškinimų visiems supran
tamas. Atrodytų, kad tokiais reika
lais mūsų advokatai, sociologai eko
nomistai bei bendruomenininkai tu
rėtų susirūpinti ir kaipo reikalingus 
bei būtinus mūsų bendruomenei ne
delsiant suformavus įsteigti. 
Sakoma, kad visa kas iki šiol buvo 
įsteigta, buvo atlikta partizaniškai, 
dažniausiai be bendruomenės ’’pa
laiminimo”. Tad ir čia užsimenamai 
organizacijai įsteigti laukiama naujų 
ir jaunų partizanų.

Australijos Lietuvių Bendruome
nė išsikapsčiusi iš buvusios nedar
nos dirba gražų, tautiniai pozytyvų 
darbą. Jos vadovaujamame ir koor
dinuojamame rate darniai jungiasi 
visi kiti esami tautiniai sambūriai. 
Tą bendruomeninės darnos darbą 
mes matome jau eilė metų ruošia
mose Australijos Lietuvių Dienose, 
kuriose, kaip tautiniai kultūrinių 
apraiškų puoselėjime, mielai daly
vauja aukšti australų valdžios vado
vai, kultūrininkai bei žurnalistai šį 
mūsų darbą paremdami net finansi
ne parama.

Todėl ALB paliktina veikti jos 
dabartiniame veiklos statuse, nes 
jos juridinis įteisinimas atrodo visai 
nereikalingas, o kažkieno noras ją 
juridiniai įteisinti iki šiol neparyš
kintas ir niekuo nepagrįstas.

PAS MENININKUS

DAIL. LEONO URBONO PARODA

Jau seniai šio laikraščio skiltyse 
skaitėme apie dail. Leoną Urboną, 
kuris savo aktyvumu ir veikla Syd- 
nejaus meno pasaulyje buvo centri
nė figūra. Jau daugiau kaip penkeri 
metai jis kuriasi apie 200 km nuo 
Sydney Mittagong - Bawral apylin
kėje (Allambie Rd. Mittagong), kur 
jo įsteigtoji ’’Aro” sodyba jau tapo 
atrakciniu punktu visoje apylinkėje.

Prieš porą savaičių dail. L. Urbo
nas praleido apie dešimtį dienų 
Sydnejuje bandydamas atgaivinti 
prieš daugiau kaip penkerius metus 
turėtas asmenines ir oficialias pa
žintis, tačiau jo visa širdis yra Aro 
Sodyba. Tai yra, kaip jis pats sakosi, 
jo gyvenimo ambicija, įkurti meno 
centrą, kuris galiotų ne tik lietu
viams, bet ir visiems vietos ir gal 
visos Australijos gyventojams. Jau 
ne nuo šiandie vietos savivaldybių ir 
kultūrinių centrų pripažinta, kad 
Aro sodyba yra reikšmingas kultū
ros ir meno centras toje apylinkėje 
ir įtrauktas į vietinius ir turistinius 
lankytinų vietų sąrašus.

Neseniai dail. L. Urbonas Bawral 
mieste (Galery of Deanos Place, 
Springet Arcade, Bawral) išstatė 
savo keletą darbų. Ta proga vietos 
laikraštis ’’Southern Highland 
News” spalio 4 d. rašo: ’’Kilme'lie
tuvis Leonas gyvena savo įkurtame 
’’Creative Art Centre”, Allambie 
Rd., Mittagong.

’’Menas Leoną Urboną išnešiojo 
po visą pasaulį: jis perkeliavo Euro
pą, Šiaurės Ameriką, Pietų Pacifiką, 
kur jis buvo surengęs savo indivi
dualių 17 parodų, skaitė paskaitų iš 
meno, filosofijos ir žmogaus pasą
monės sričių pasaulinėse mokslo 
institucijose”.

Dail. L. Urbono paroda truko iki 
spalio 26 dienos, kuri buvo suderinta 
su pagarsėjusiu ’’Tulpių festivaliu”.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas. vėliausias, gilus vandens 
garų ir Vhkumo'metodas.

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

668230, arba rąžyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.
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Kariuomenės Šventė Melbourne LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

Lietuvių Karių Veteranų Sąjun
gos "Ramovės” Melbourno skyrius, 
savo 25-kių metų veiklos ir 60 metų 
Lietuvos ginkluotų, pajėgų atkūri
mo jubiliejų atšventė lapkričio 19 d.

Šventė pradėta iškilmingomis pa
maldomis Šv. Jono bažnyčioje. East 
Melbourne. Ramovėnai ir skautai į 
bažnyčią įžengė organizuoti, su vė
liavomis. Kun. P. Dauknys pasakė 
šventei pritaikintą pamokslą. Šven
tos mišios buvo už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Petro Mor
kūno, o pabaigoje visi kartu su cho
ru sugiedojo Lietuvos Himną.

Minėjimas įvyko Lietuvių Na
muose, koncertų salėje. "Ramovės” 
pirmininkas Vytautas šalkūnas, 
pakvietęs kun. P. Vaserį sukalbėti 
invokaciją. Sekė vainiko padėjimas 
prie žuvusių dėl Lietuvos Laisvės 
paminklo.

Paskaitą skaitė p. Juozas Petrai
tis "Mūsų likimas tarptautinių su
tarčių šviesoje”. Labai aktuali tema 
ir įdomi paskaita. Po pertraukos 
Danutė Špokaitė pranešinėjo meni
nės dalies eigą. Scenoje pasirodė abi 
šokių grupės: "Gintaras”, vadovau- 

. jamas Verutės ir Jono Sadauskų, ir 
"Klumpakojis” vadovaujamas Ane
lės Morkūnienės.

Įdomiai pasirodė Emilija Šilienė, 
pašokdama du išraiškos šokius. Vie
ną su Maironio žodžių deklamacija 
"Savanorių Trimitas” ir antrą, pa
vadintą "Jūra”, pagal M.K. Čiurlio
nio muziką. Taip pat išraiškos šokį 
"Audėjėlę" pagal Zdaniaus muziką, 
Emilijos ŠiUenės paruošta pašoko 
Morningtono mergaičių grupė, susi
dedanti iš Bernadetos Alseikaitės, 
Loretos Alseikaitės, Eglutės Klup- 
šaitės, Patricijos Me Ivor ir Onutės 
Šilaitės. ' / >

Mūsų jaunieji dainininkai Virgini- 
ja ir Arūnas Bruožiai sudainavo dvi 
Broniaus Budriūno daineles: "tėviš
kėle, tėviškėle” ir "Oi Lietuva, Lie
tuvėle”.

Mergaičių penketukas "Dainava”,. 
Viltė Araitė, Laima Pikelytė, Birutė 
Prašmutaitė, Zita Prašmutaitė ir 
Birutė Šaulytė padainavo Lietuvos 
partizanų dainą "Stoviu aš parimus" 
ir Budriūno "geltieji lineliai”.

Nemira Masiulytė specialiai atvy
ko iš Adelaidės ir pianinu atliko tris 
dalykus: "Karių daina Vilniaus gat
vėse”, muzika G. Gudauskienės, 
"Vizija”, muz. V. Jančio ir Brahmso

PADĖKA

Melbourno Karių ’’Ramovės” Val
dyba nuoširdžiai dėkoja žemiau iš
vardintiems asmenims už aukų įtei
kimą 25-kių metų jibiliejaus minėji
mo proga, lapkričio 19 d.

Aukojo: Viktoras Pleškūnas 50 
dol., Edvardas Klejus 20 dol., p. 
Ūselienė 20 dol., V. ir A. Baltruko- 
niai 10 dol., Jonas Giedraitis 10 dol., 
Povilas Gražys 10 dol., Julija Kes- 
minienė 10 dol., Viltis Kružienė 10 
dol.

Padėka Elenai Korsakaitei už va
karienės paruošimą ir jos padėjė
joms Andriejūnaitei, Aldonai Biel- 
kevičienei, Teresei Bikulčienei, 
Bronei Padgurskienei, p. Pocienei, 
p. Šalkūnienei ir Vincei Sivickienei.

Ačiū Irenai Jokubauskienei ir 
Emilijai Žilienei už paaukotus tor
tus.

Lietuvių Klubo pirmininkui Jonui 
Tamošiūnui padėka už patalpas ir 
Eduardui Šidlauskui už ceremonijų 
pravedimą.

Tautinių šokių grupės ’’Gintaro” 
vadovo, Jono Sadausko, atsiprašo
ma, kad programoje per apsirikimą 
buvo praleistas.

"Rapsodija”. Nemira Masiulytė taip 
pat akomponavo Jurgiui Rubui, ku
ris padainavo Šimkaus "Lietuvos 
kareivėliai”, Apanavičiaus "Trakų 
Pilis” ir Vaitkevičiaus "Tėvelis grįžo 
iš karo”.

V. Šalkūnas padėkojo dalyviams, 
ir minėjimas baigtas Lietuvos Him
nu.

Melbourno "Ramovės” skyriaus 
valdyba po minėjimo Lietuvių Na
mų didžiojoje salėje suruošė savo 
veiklos 25-kių metų sukakties proga, 
iškilmingą vakarienę. Prie stalų su
sėdo apie 150 žmonių. Visiems pasi
stiprinus Eduardas Šidlauskas iš
kvietė organizacijų atstovus pasvei
kinti "Ramovėmis” jų 25-kių metų 
veiklos proga.

Sveikino: Melb. Apyl. pirm. Albi
nas Pocius, Federacijos vicepirm. 
Valentinas Čižauskas, Evangelikų 
Parapijos vardu Alisa Baltrukonie
nė, Bažnytinio choro - Petras Mor
kūnas, Liet. Jaunimo Sąjungos - Bi
rutė Prašmutaitė, Skautų "Džiugo” 
tunto - Algis Milvydas, Tautinių 
šokių ”Klumpakojo” Anelė Morkū
nienė, Liet. Katalikių Mot. Draugi
jos pirm. Halina Statkuvienė, Melb. 
Dainos Sambūrio - Kęstutis Lyni- 
kas, Soc. Glob. Mot. Draugijos pirm. 
Jonė Žalkauskienė, Melb. Liet. Klu-

PAS MUS IR KITUR
NEWCASTLE

APYLINKĖS VALDYBOS
VEIKLA

Good Neighbour Council organi- 

kyklos rajone. Apylinkės Valdy
bos iniciatyva buvo įrengtas lietuvių 
tautodailės skyrius - paroda. Dau
giausia pastangų surengiant šią pa
rodą įdėjo Janina Barštytė - Davies, 
Žibutė Kišonienė ir Donata Baialie- 
nė. Šiame mūsų tautodailės rinkiny
je vyravo |vairių audinių eksponatai 
ir lankytojai ilgiau sustodavo lietu
vių skyriuje, kuris iš daugelio tautų 
pasirodymų buvo vertingiausias.

Naujų Metų sutikimo Apyl. Val
dyba nerengia, nes žinoma, kad 
daug kas bus išvykę į Lietuvių Die
nas Sydnejuje.

Valdyba rengia Kalėdų Švenčių 
pobūvį gruodžio 17 d. St. Peters 
Hall, Hamilton. Valdybos pirminin
kas Dr. G. Kišonas pareiškė, kad šis 
pobūvis su eglute vaikams rengia
mas visiems (su svečiais) siekiant 
visiems susitikti švenčių proga 
(ypač kad tradicinių Naujų Metų su
tikimo nebus). Detalės šio pobūvio 
bus paskelbtos vėliau.

Jau žinoma, kad valdyba rengia 
Nepriklausomybės Šventės minėji
mą sekančių metų vasario 24 d.

DISKUSIJŲ KLUBO SUEIGA SU 
SVEČIAIS PASITEISINO

Spalio 29 d. Good Neighbour na-, 
muose Diskusijų klubo rengta pas
kaita su diskusijomis, į kurią buvo 
pakviesti visi apylinkės lietuviai, 
susilaukė gražaus skaičiaus svečių - 
dalyvių. Kiekvienam aktualią pas
kaitą ’’Apsaugos Medicina” skaitė 
Dr. G. Kisonas. Svečių vardu kalbė
jo B. Liūgą pareikšdamas rengėjams 
padėką už viešos paskaitos surengi
mą tuo pačiu išreikšdamas pageida
vimą, kad ir ateityje Diskusijų Klu
bas laiks nuo laiko panašų susirinki
mą pakartotų.

TURININGAS LATVIJOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Melbourno "Talkos” Centras savo klientams praneša naują telefono 
numerį - (03) 328 4957.

"Talkos” įstaiga Melbourne veikia:
šeštadieniais 10 - 2 vai.
sekmadieniais 1.30 - 3 vai.

Paskolų reikalais prašome kreiptis šeštadieniais 1-2 vai.
Adelaidės skyrius veikia sekmadieniais 1-3 vai. Liet. Namuose 6 

Eastry St., Norwood, S.A.
Sydnejuje veikianti paskolų Komisija klientus priima sekmadieniais 

1 - 3 vai. liet. Klube, Bankstown.
"Talka” nariams teikia paskolas iki 15.000 dolerių.

bo pirm. Jonas Tamošiūnas, Korpo
racijos ’’Romuva” - Dr. Kazys Zda
nius, Ateitininkų Sendraugių- Sil
vestras Balčiūnas,' Sporto Klubo 
"Varpo” - Leonas Baltrūnas.

Savanoris kūrėjas Adomas Ūselis 
išreiškė padėką ilgamečiui "Ramo
vės” pirmininkui Vytautui Šalkūnui. 
Pabaigai iš Maironio poezijos dekla
mavo Viktoras Pleškūnas ir eiliuo
tus žodžius skaitė Karolis Prašmu- 
tas.

Vaišių metu dar padainavo Virgi
nija ir Arūnas Bruožiai.

Prieš trejus metus į Newkastelį iš. 
Pietų Australijos atsikrausčiusi su 
šeima Janina Barštytė-Davies savo 
energija ir gabumais buvo visur 
matoma. Nesuklysiu pasakydamas, 
kad nei vienas parengimas nepraėjo 
be Janinos deklamacijų bei grožinės 
literatūros skaitymų. Gi žinant, kad 
Janina dabartinėje Valdyboje ėjo 
vicepirmininkės pareigas, paskuti
nius dvejus metus pirmininkavo 
Diskusijų Klubui ir taip pat gražiai 
reprezentavo mus įvairiose vietinė
se organizacijose bei įstaigose. Jos 
išvykimas iš Newkastelio bus stip
riai jaučiamas ir apgailestaujamas.

Išvykdama Janina pareiškė, kad 
Newkastelyje buvo apsipratusi, gy
veno artimų giminių tarpe, turėjo 
daug draugų ir kad sąlygoms susi
darius su džiaugsmu vėl norėtų 
grįžti į Newkastelj.

H Atsisveikinant su Janina ir jos
ke, kad ši diena yra Latvių tautos vyru Trevor, kuris taip pat pilnai 
gimimo 60 metų sukaktis (Latvių įsijungė į lietuvių bendruomenės felkisi pLkSnkP“ lndS F“1"* “^ Adęlai-
Freits daiė stiprių minčių latvių de)e *fflkome * •
tautos aspiracijų siekime. A-s-

Sydnejaus latvių vyrų choras, 
diriguojamas J. Adians, puikiai dai
navo ir susilaukė stiprių plojimų.

Į šį minėjimą atsilankė gražus 
lietuvių būrelis ir užpildė didžiulį 
stalą. Buvome rengėjų šiltai sutikti, 
o pobūvio metu vystėsi broliški san
tykiai.

Reikia paminėti latvių punktua
lumą ir pasigėrėtiną rimtą atidą šios 
šventės proga. Jau ketvirtį valandos 
prieš paskelbtą minėjimo pradžią 
radau apie du šimtus dalyvių tvar- 
kingau užėmusių sėdimas vietas, 
todėl rengėjai galėjo planingai mi
nėjimą pravesti.

Po minėjimo patiekta svečiams 
vakarienė, tortai ir kava, gera mu
zika šokiams. Sydnejaus latvių cho
ras (30 vyrų) ir svečiai iš Sydnejaus 
pagyvino vakaro eigą.

BALYS ZAKARAUSKAS GRĮŽO 
IŠ LIGONINĖS

Alisa Baltrukonienė

18 d. lenkų bendruomenės namuose, 
Broadmeadow, ir buvo rengiamas 
žinomos latvių organizacijos "Dau- 
givas Vanagi", kurios pirmininkas 

gon Aire atidarymo žodyje išreiš-

Išbuvęs tris mėnesius ligoninėje 
ir turėjęs dvi operacijas Balys Za
karauskas sugrįžo geroje sveikato
je. Nugirsta, kad parduodąs ilgai 
turėtą ūkį, kur jau šiame Balio ir jo 
žmonos Onos amžiuje turimi namai 
darosi perdideli apeiti ir planuoja 
statytis naujus modernius mažes
nius namus, kur būtų mažiau rūpes
čių namą tvarkant ir t.t. Šiuo metu 
Balys talkininkauja sūnui Henrikui 
rezidencijos padidinimo bei sodo pa
gražinimo darbuose.

Mieli skaitytojai!
Artėjančių švenčių proga sveikinkime savo artimuosius ir pažįstamus 

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

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

JANINĄ BARSTYTŲ—DAVIES 
išleidžiant

KATBOBE VALLEY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

Tautinės vėliavėlės ant gatvių 
kampų Stradfordo miestelyje rodė 
kelią į p.p. Matukevičių sodybą,„kur 
lapkričio 11 d. Sale ir Latrobe Valley 
lietuviai su svečiais iš Melbourno 
susirinko paminėti Lietuvos kariuo
menės atkūrimo šventę.

Seniūnė E. Eskirtienė atidarė mi
nėjimą ir pakvietė jaunesnės kartos 
svečią iš Melbourno p. Viktorą Ado
mavičių skaityti paskaitą. Gerai pa
ruoštoje paskaitoje, mūsų narsioji 
kariuomenė apibūdinta nuo nepri
klausomybės kovų iki ilgos, nelygios 
partizanų kovos prieš rusų okupan
tą.

J. Mikštas paskaitė kariams skir
tų patriotinių eilėraščių. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Prie lietuviškos plokštelių muzi
kos vyko suneštinės vaišės, kurių 
metu pravesta rinkliava ir loterija 
Tautos Fondo labui. Nuoširdi padė
ka vaišingiems sodybos savinin
kams, p. Adomavičiui, p. Mikštui ir 
visiems minėjimo dalyviams kurių 
dėka įspūdingai paminėta mums 
taip brangi šventė.

a.a.

Melb. Karių ’’Ramovės” Valdyba Latvijos Nepriklausomybės pas
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SKAMBĖKIT, DAINOS!
f'

Koncertuoja:
žisūra - tai viena iš svarbiųjų "šąlu-

Melb. Dainos 
Sambūris

Turiu prisipažinti - į Melbourno 
‘ Dainos Sambūrio koncertų ėjau su 
abejonėmis. Sunku buvo tikėtis to 
paties lygio, tokio pat entuziazmo, 
kurį jie turėjo prieš važiuodami 
gastroliuoti Amerikon. 0 ką, kiau
siau savęs, sakysiu, jeigu jie mane 
apvils? Kaip atsidėkosiu už atliktą 
darbą ir man padarytą dovaną, jeigu 
toji dovana man nepatiks?

Ir štai, kai koncerto pabaigoje 
jauna pranešėja pasakė: ’’Atnešėm 
lietuviškos šilumos, kurios mums 
visiems reikalinga” - aš galėjau 
tiktai visa širdimi pritarti. Pritarti, 
nes aš gavau tą šilumą, kurią jie 
mums suteikė dainų melodijomis, 
dainų žodžiais.

Koncertų klausytis galima dvejo
pai. Galima atydžiai klausytis balsų 
derinio ir melodingumo; analizuoti 
meninę dainų vertę pagal vieną ar 
kitą mastelį; jieškoti deimantų ir 
aprašyti anglis; reikalauti šio, to ar 
dar ko kito. Galima taip pat klausy
tis ir pasiduoti žodžių ir melodijos 
bangai ir jai sustojus tave nešti, pa
sidaryti išvadą - patiko ar ne.

Man atrodo, kad dauguma mūsų 
esame laimingi žmonės, nes mes ne 
muzikologai. Mums nereikia būti 
analitiškai kritiškiems. Mes galime 
patys padaryti savo vertinimą.

Prisirinkusi pilna salė parodė, 
kad 'Dainos * Sambūrio koncerto 
laukėme ir norėjom. Entuziastingi 
plojimai pasakė, kad juos vertina
me, kad jie mums patinka.

Ir aš priklausau prie tos laimingos 
žmonių daugumos. Mums Jono 
Meko žodžiai yra mūsų žodžiai: ”Ar 
jūs girdėjote kada nors kitur taip 
dainuojant, kaip ten?.. Sėdėdavom 
po tirštomis liepomis ant medinio 
suoliuko ir dainavom... Mes daina
vome apie darželį, apie rūtelių kve
pėjimą, apie bernelio, apie mergelės 
ilgesį, apie žirgelius ir apie pūdymą, 
apie linų laukus mes dainavome ir 
apie motules. Mes dainavome ir 
mūsų akys žiūrėjo tolyn į žvaigžde
lių šviesumą. Mes žiūrėjome į vaka
ran įsigėrusius medžius ir į vienas 
kito akis. Ir mes nieko daugiau ne
norėjome - tik dainuoti, tik dainuo
ti.”

Scenoje išpildyta daina, nors ir 
būtų labai nuoširdžiai pertiekta, 
dažnai žiūrovui sudaro geresnį ar 
blogesnį įspūdį vien dėl šalutinių 
dalykų. 0 tie ’’šalutiniai” yra nepap
rastai svarbūs, ir Dainos Sambūris 
tai supranta. Pavyzdžiui, visa choro 
įėjimo ir išėjimo ankšton scenon re-

Jonas Penkaitis, B.Ec., A.C.A.

tinių smulkmenų, puikiai įvykdytų. 
Zitos Prašmutaitės lyriškas akom- 
ponavimas yra atskirai vertas ova
cijos. Programos pasirinkimas, 
nesibaidymas naujų dainų, ritmų ir 
senų nuomonių yra sveikintinas - 
mane, nuolatinį klausytoją ir choro 
gerbėją nepaprastai maloniai nuste
bino naujas repertuaras. Tikru me
nu pražydo moterų rūbai - papras
tumas, simetrija, kontrastas ir este
tika - Irenos Jokūbauskienės kūry

Melbourno Dainos Sambūris, vad. Danos Levickienės

Sydnejaus 
’’Daina”

Metų metais Sydnejaus Dainos 
Choras, kaip stiprus meninis viene
tas, visą Sydnejaus lietuvių koloniją 
reprezentuoja visokiomis progomis. 
Nekalbant apie be rezervų atsidavi
mą vietos lietuvių reikalams, Dainos 
choras nuolat kviečiamas ir rodosi 
tarptautiniuose forumuose. Reikia 
tik stebėtis, kad šis vienetas nežiū
rint vidinių ir išorinių krizių, be 
pertraukų išsilaikė dvidešimt pen
kerius metus, ir atrodo, jo 
egzistencija garantuota dar neribotą 
skaičių metų. Kalbant iš lietuviškos 
pusės gal pačiam chorui ir neparo
doma reikiamo respekto priimant 
kaip taisyklę, kad tarnyba lietuviš
kiems reikalams yra natūralūs daly
kas, vis tik turėtų būti randama 
progų, kada būtų galima išreikšti 
bendruomenės dėkingumą šiam 
nepamainomam vienetui.

Pirmas lietuvis A.C.A. Australijoje

Gal retas kas iš mūsų tautiečių 
susipažinęs, ką reiškia Australijoje 
priimtas titulas A.C.A. Tai yra labai 
ribota ekonomistų organizacija arba 
profesinė sąjunga, į kurią patenka 
tik rinktiniai ir visapusiškai pasi
ruošę asmenys Australijoje. Šiuo 
metu vad. Society of Accountance, 
kuriam priklauso apie 80.000 narių, 
bet kitai tos pačios profesijos orga
nizacijai - A.C.A. - priklauso tik apie 
10.000. Norint priklausyti šiai pas
tarajai profesinei organizacijai ne
užtenka vien tik universitetinio 
laipsnio, bet šalia to dar reikia stu
dijuoti vienerius metus pačiame 
Institute, kur reikia per metus ma
žiausia 40 įvairios apimties studijų, 
išlaikyti šešių valandų egzaminus ir 
būti išdirbusiam Public Practice įs
taigose apie trejus metus. Ir tik po 
to, ypač jei geras charakteris, pri

ba. Jaunosios choristės - pranešėjos, 
tai sambūrio subrendimo įrodymas 
pasitikint jaunimu atlikti atsakingą 
pareigą. Taip pat tai jaunimo su
brendimo įrodymas tas pareigas 
prisiimant ir jas puikiai atliekant. 
Svečių italų grupės dalyvavimas irgi 
buvo malonus, melodingas paįvairi
nimas. Man atrodė kad jie turėjo 
pasiutusiai gerą techniką, tačiau 
mūsų vyrų choras parodė daug dau
giau jausmo. Kitos svarbios smulk
menos - koncertas prasidėjo laiku! 
Po koncerto dovanos apsiribojo tau
tinėmis juostomis ir gėlėmis - kaip 
toli mes pažengėme nuo tų dienų kai 
apdovanodavome buteliais!

Dainos Sambūris man simboli
zuoja mus, Melbourno lietuvius. Gal 
tą panašumą, tą lygiagretę aš matau 
tik todėl, kad noriu ją matyti. 0 gal, 
tikiuosi, tai yra ne vien tiktai noras.

Nekalbant apie oficialius reikalus 
savo džiaugsmą ir pasitikėjimą cho
ru parodė gausiai susirinkusieji 
Dainos metiniame koncerte lapkri
čio 25 d. Sydnejaus Liet. Klube. Pa
žymėtina, kad šitą respekto ir įver
tinimo etiketą išlaiko vietos katalikų 
kapelionas kun. P. Butkus, kiekvie
nu atveju chorą pasveikindamas ir 
įteikdamas simbolinę dovanėlę, ką 
jis ir padarė pastarojo koncerto 
metu. Kitam atrodytų, kad Dainos 
choras lyg priklausytų parapijai, bet 
taip iš tikrųjų nėra, tiktai gal prasi
kiša bendruomenės oficialių institu
cijų apsileidimas, kad ten, kur rei
kia, nepasirodo laiku. Iš tikrųjų cho
ras be jokių išskaičiavimų eina ir 
dalyvauja visur, kur tik reikia re
prezentuoti lietuvius.

Pereitas Dainos koncertas Syd
nejaus Liet. Klube tikrai buvo pasi
gėrėtinas. Pažymėtina, kad iš 14 
programoje sužyėtų dainų daugelis 
iš jų buvo naujos. Tas tik tai liudija, 
kad choras nėra pasenęs ir vis ieško 
bei stengiasi parodyti ką nors naujo 
ir negirdėto.

imamas Instituto nariu ir turi teisę 
nešioti B.Ec., A.C.A. titulus.

Galbūt pirmas lietuvis, pasiekęs 
tokią poziciją yra bankstowniškis 
Jonas Penkaitis. Tai yra palygina
mai vidutinės kartos žmogus, savu 
laiku lankęs Bankstowno Sav. mo
kyklą, dalyvavęs skautų veikloje; 
studijuodamas Canberroje priklausė 
liet, tautinių šokių grupei netgi jai 
vadovaudamas. Ilgą laiką dirbo su 
skautais ir šiandie kiek sąlygos lei
džia, dalyvauja lietuviškame gyve
nime. Dar vaiku būdamas jis baigė 
liet, savaitgalio mokyklą Bankstow- 
ne, vėliau aktyvus skautas, o studi
juodamas priklausė liet, studentų 
Sąjungai, net vienu metu buvo jos 
pirmininkas.

Studijos. 1974 m. baigė ekonomi
kos mokslus Canberroje A.N. Uni- 

bet tiesa. Albertas Čelna turi di
džiuotis savo choru, kurį jis augino 
ir brandino tiek daug metų - jis yra 
Dainos ’ tėvas. Tačiau jam pasi

traukus jo vietą perėmė Dana Le
vickienė, iškeldama chorą į naujas 
aukštybes. Danai nutarus užsiimti 
su naujais šeimos ’’choristais”, į jos 
vietą stojo Petras Morkūnas ir Bi
rutė Prašmutaitė - ir choras toliau 
dirba ir progresuoja. Jaunosios diri
gentės - Levickienė ir Prašmutaitė, 
jaunosios pranešėjos - tai mūsų tau
tinio išlikimo išeivijoje užtikrinimas. 
Tai mūsų, vyresniųjų, ilgų metų 
darbo ir vilčių išsipildymas.

Daug dainų, daug žodžių. Nostal
gija: ”0 laukų gimtųjų platuma - ar 
ne tu, mano Lietuva”; vis širdyje 
rusenantis pasiryžimas: "namo... 
darbelio dirbti - laukai nearti, rugiai 
nesėti, namo!... ne mūsų čia na
mai...”. Ir paskutinė, atsisveikinimo 
daina: "Buvo gardus alutis... O eisim 
namo... Ne, ne, dar neišeisim, dar 
padainuosim, pauliavosim, jei tik 
taurelę mums duosit!”

Jai galėčiau, visas pasaulyje tau
reles jums dovanočiau, kad jūs tik 
dainuotumėt ir dainuotumėt.

G. Žemkalnis

Jau anksčiau teko pastebėti, kas 
su choru glaudžiai bendradarbiauja 
muz. Algis Laurinaitis. Ir šio kon
certo metu jis reikšmingai prisidėjo 
akomponuodamas ir yra daug ža
danti jėga choro ateičiai.

Gal pati Klubo salė ir nėra dėkin
ga koncertams, bet vis tik prie 
esamų sąlygų Dainos choras skam
bėjo gana įspūdingai ir įtikinančiai. 
Be abejo, tai paties dirigento p. B. 
Kiverio pastangos, kad ir esamose 
sąlygose būtų atsiektas norimas 
efektas. Koncerte choras nesidalino 
atskirais balsais, bet viskas buvo 
atlikta mišraus choro. Atskirų pasi
rodymų (vyrų, moterų) dainos gal ir 
įneša visam koncertui įvairumo, bet 
drauge priduoda ir nereikalingų 
trukdymų, kurie kažin ar tokiais at
vejais pateisinami.

Nors iš žiūrovų pusės atrodė, kad 
choristų daugumas yra pagyvenusių 
veidų, bet visumoje choras pasirodė 
labai jaunatviškai. Atkreiptinas dė
mesys į ta proga chorisčių naują ap
rangą, kas irgi įnešė visam chorui 
šviežumo. Tai irgi naujovė, kas liu
dija, kad Dainos choras nėra sustin
gęs.

Malonu pasveikinti Dainos chorą, 
galima sakyti 25-jo koncerto proga, 
nors kaip minėta, choras švenčia sa
vo 25-rių metų sukaktį tik ateinan
čiais metais.

Kalbant apie ateitį anksčiau M. 
P-je buvo užsiminta, kad vargu ar 
ateityje įvyks Dainų Šventė. Žvel
giant į Dainos chorą ir į melburniš- 
kius bei adelaidiškius, galima drąsiai 
užtikrinti, kad Lietuvių Dienose dar 
ilgus metus Dainų Šventės bus 
praktikuojamos.

versitete B.Ec. laipsniu ir po įtemp
to darbo ir papildomų studijų 1978 
m. priimtas nariu į Institute Char
ted Accountance įgydamas A.C.A. 
akademinį titulą.

Dirbdamas Sydnejuje ir gyven
damas Bankstowne Jonas Penkaitis 
nuolat sutinkams Lietuvių Klube, 
aktyviai domisi lietuviška veikla ir 
reikalui esant mielai prisideda prie 
visuomeninių darbų lietuviškame 
gyvenime.

Aną šeštadienį Sydnejaus Liet. 
Klube Dainos choro koncertas, 
sutraukęs rekordinį skaičių klausy
tojų. Tas kaip tik pabrėžia idealistų 
pasiaukojimą ir jiems respektą.

* * *
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Lietuvių Dienoms specialiai papiginti

Mielas pone redaktoriau,

Ne vienų kartų Mūsų Pastogės 
puslapiuose skaitėme apie Sydne? 
jaus betuvių radijo valandėlę. Tenka 
pastebėti, kad bent dalis tautiečių ja 
nėra patenkinti. Kadangi Melbourne 
šių programų negirdime, negalėčiau 
komentuoti nei apie jų turinį, nei 
apie pristatymo lygį. Susidaro ta
čiau įspūdis, jog tai turinio reikalas.

Kyla klausimas - kodėl Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba šiuo reikalu ne
pasisako? O gal nėra ko skųstis?

Melbourne radijo reikalus tvarko 
Apylinkės Valdyba, bet niekas apie 
Melbourne radijo valandėles visiš
kai nerašo. Kodėl?

Vietiniams atsakymas aiškus - 
Melbourne radijo programos tokios 
menkavertės ir nuobodžios, kad be
veik niekas jų ir nebesiklauso. Ir 
kaip gi kitaip galėtų būti, jei kiek
vienų programų pristato vis kitas, 
nepatyręs, valdybos pirmininko spi
riamas ar maldaujamas ir prie 
mikrofono per prievartų tempiamas 
žmogus. .

Blogiausia, kad ne tik neprityrę, 
bet daugebu atveju net gerai betu- 
viškai nekalbų žmonės kviečiami 
programų ruošti. Liūdna. Liūdna 
klausytis?kai girdi: "Letuvų redijo 
prougrama su liabai gražeis letuvis- 
kais aeinom”. Kartais net į žemę nu
risi prasmegti iš gėdos, kaip pav. 
buvo klausantis kariuomenės šven
tei skirtos valandėlės (lapkričio 17 
d.). Nejaugi valdyba negab surasti 
gerai skaitančio ir bent pusėtinai 

etuviškai kalbančio asmens? Kas iš 
to, kad betuviams skirtų laikų bet 
kaip užpildom,jei tuo pačiu užsitar
naujame tik pašaipos savo ir kita
taučių akyse?

Žinome, jog mūsų tarpe yra šiam 
reikalui prityrusių ir gabių žmonių. 
Kur dingo tie entuzijastai, kurie 
prieš kelis metus Melbourne ruošė 
programas? Kodėl valdyba nesirū
pina programų lygiu, kokybe ir to
bulinimu?

Kodėl, pagaliau, šis tiek Melbour
ne, tiek Sydnejuje svarbus bend
ruomeninis klausimas nėra įtrauk
tas į Tarybos suvažiavimo dienot
varkę?

Jūsų
E. Šalkauskienė

tarybininkų anoje pusėje (ir tai dar 
ne lietuvių gamybos!) atstumia 
kiekvienų save gerbiantį lietuvį. Vi
sa medžiaga, ne tik muzikinė, bet! 
žodinė imama paraidžiui, kas oficia
liai pagaminta Lietuvoje okupantų 
priežiūroje ir su jų palaiminimu.

Neseniai per kebas laidas buvo 
transliuojama apie Lietuvos gyven
tojus ir betuvių paskbdimų užsieny
je. Tai pažodžiui atraportuota iš 
bolševikinių šaltinių. Kalbėta, kad 
Lietuvoje šiandie yra virš trijų mili
jonų gyventojų, bet į tų skaičių įeina 
ir okupacinės jėgos, ir kolonizuoti 
žmonės iš Sovietų Sąjungos. Apie 
tai nė žodžio. Sakyta, kad yra betu- 
vių Latvijoje, išminėti Uetuviai kitur 
pasaulyje, priminta vokiečių okupa
cijos metu betuvių tautos prievar
tavimai ir prievarta jų išvežimas į 
Vokietijų darbams, bet neušsiminta, 
kų padarė rusai nuo 1940 metų iki 
šiandie. Visai teisingai p. S. Maura
gienė tiesiai radio valandėlės-vedėjo 
užklausė - kokiais šaltiniais naudo
tasi duodant tas statistikas. Kaip 
matėme iš atsakymo, vedėjas į 
klausimų neatsakė, o kalbėjo apie 
Eašalinius dalykus, ko jis nebuvo 

Įaustas.
Bet nuostabiausia, kad niekas dėl 

šios radijo valandėlės ir ypač dėl jos 
turinio nesirūpina ir nededa pastan
gų, kad ji tarnautų čia gyvenan
tiems betuviams. Tai nėra kieno 
nors asmeniška nuosavybė, o ji pri
klauso bendruomenei. Iš to, kų turi
me ir gauname, siūlosi neabejotina 
išvada: kokia bendruomenė, tokia ir 
radijo valandėlė. Argi taip žemai 
smukę, kad jau mums niekas 
nesvarbu? j. Barzdys

GORBULSKIS IR SYDNEJAUS 
LIETUVIŠKA RADIO 

PROGRAMA

Atsakymas Viktorui Šliteriui

Visai aš neneigiu V. Šliteriui tei
sių pasirenkant temas, (žiūr. jo pa
sisakymų M.P. Nr. 47), man neįdo
mus Vivos Aleknos ir Benjamino 
Gorbulskio biznis. Man rūpėjo suži
noti, iš kokių šaltinių, iš kokių sta
tistikos biurų jis paėmė tuos duo
menis, kuriuos skelbė per tris 
transliacijas apie lietuvių tautos 
žmones. Jūs vengiate atsakyti į ma
no tiesioginį, aiškų ir labai paprastų 
klausimų.

Štai praeitų savaitę, antradienį 
(21 lapkričio), Dalia Šilaitė kalbėjo 
apie lietuvių tautos dainas ir papro
čius. Savo kalboje neužsiminė nei 
apie Velykas, nei apie Kalėdas, o 
kalbėjo tik apie pavasario šventę ir 
Naujus metus. Girdi, margučiai 
marginami pavasario šventei, o eg
lutė rengiama naujiems metams. Tai 
taip dabar kalbama Tarybų Lietu
voje, okupacijos metu, bet per 700 
m. lietuviai šventė Velykas ir Kalė
das, ir visos dainos ir apeigos yra 
giliai susijusios su krikščioniška 
kuMra- S. Mauragienė

Pone Redaktoriau,
Ir vėl iškilo lietuvių kalba Syd

nejuje radijo valandėlės klausimas. 
Prisipažinsiu: tos transliacijos klau
sausi tik protarpiais. Pirma, ten 
nieko neužgirstu ir nesužinau, kas 
kliudytų mus visus, gyvenančius ši- 
čion - mūsų veiklų, mūsų pastangas, 
rųūsų užmojus ar bendrai lietuviškų 
gyvenimų čia ir kitur pasaulyje. 
Antra, tos nuolat ir nuolat kišamos 
pigiausios dainuškos, pagamintos

Lietuvių kalba radio programos 
(tik ne lietuvių) vedėjas V. Šliteris 
atsako S. Mauragienei gana įdomiai, 
pats save išsiduodamas.

Štai temoje "Lietuviai kitur” V. 
Šliteris sako, kad lietuviai gyvena, 
visame pasaulyje. Argi Vokietija vi
sas pasaulis, kad V. Šliteris ten ran
da 10 tūkstančių lietuvių, kuriems 
ten negresia joks pavojus, badas ir 
mirtis. Patrijotas lietuvis pirmoje 
eilėje kalba apie mūsų brolius kalė
jimuose ir Sibiro platumose, kurie 
šaukiasi mūsų pagalbos Vakaruose.

Lietuvių radio programa, kurių 
mes kaip Australijos piliečiai išlai
kome savo mokesčiais, turi pirmoje 
eilėje tarnauti mums čia, Australi
joje, o ne Raudonosios Armijos ka
pelmeisteriams. Įdomu, ar Imigra
cijos ministeris žino, kad per tris 
metus lietuviškoje radijo valandėlė
je dar nesame girdėję Sydnejaus 
”Dainos” choro. Argi tas Sydnejaus 
choras jau toks prastas?

Toliau V. Šliteris pasiteisindamas 
skiria kreditų sau ir Gorbulskiui, 
kad atsilankė į Gorbulskio koncertų 
dauguma tik iš smalsumo, jau įrodė 
Gorbulskio dainų populiarumų? Ne
noriu su nieku pyktis, bet negaliu 
tylėti, kai V. Šliteris savinasi kredi
tų iš smalsuolių, jų tarpe ir aš, kurie 
būdami klube girdėjome Gorbulskio 
dainininkus. Aš nieko prieš Gor
bulskio ar kito kompozitoriaus dai
neles, jeigu lietuviško radijo vedėjas 
pilnai išnaudotų vietines menines 
pajėgas, nors jos būtų ir mažesnės 
kokybės.

Kalbėdamas apie į Sibiru išvež
tuosius yra kiekvieno laisvo lietuvio 
pareiga, o ne tik išvežimų minėjimų 
rengėjų reikalas.

Lietuviška radijo valandėlė turi 
tarnauti Australijos, šiuo atveju, 
Sydnejaus lietuviams, o ne Tarybi
nio Vilniaus radiofonui. Jį mes gali
me girdėti trumpomis bangomis ir 
be lietuviško radijo Sydnejuje.

A. Kramūius
Mūsų Pastogė Nr. 48,1978.12.4, psl. 6
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Žmogus negab eiti per gyvenimų 
kaip pūkas,vėjo nešamas. Jis turi vis 
save klausti: nodėl aš šitų dalykų 
darau? Kame tikslas? Ar verta dėl 
šito dirbti, stengtis? Ar aš šitų da
rydamas pasieksiu savo tikslų? Galų 
gale, kas yra mano tikslas?

Na gerai. Dabar betuvis išeivijoje 
irgi turi klausti: "Kodėl aš čia esu? 
Kaip aš čia atsiradau? Ar aš esu be- 
tuvis ar ne? Jeigu aš esu betuvis, kų 
tai reiškia? Ar aš noriu tobau būti 
betuviu? Jeigu noriu, tai koks yra 
geriausias modus operandi išlaikyti 
lietuvybę?

Kiekvienas betuvis sau svarsto 
(arba turėtų svarstyti) šituos opius 
klausimus, ir žmonės prieina si 
tingų išvadų. Bet, atrodo, kad kai 
kurie Canberros lietuviai šitom te
mom yra labai mažai pagalvoję, arba 
yra priėję klaidingų išvadų.

Pirma: klubas yra tik pastatas. 
Jis gab būti kolonijos kūnas, bet 
bendruomenė yra jos siela, protas, 
širdis.

Materialistai nesupranta, kad 
dvasia yra svarbesnė už kūnų, todėl 
jie galvoja, kad klubas yra svarbes
nis už bendruomenę.

Jeigu klubas tikrai bankrotuoja, 
tai gal tikrai būtų geriau jį parduoti 
ir pasitraukti į mažesnes, lietuviš
kesnes patalpas. Bet tas pardavimas 
ir naujų patalpų pirkimas turėtų 
įvykti tvarkingai, po bendruomenės 
ir revizijos komisijos priežiūros.

Neišvengiama išvada yra, kad 
daugebui Canberros betuvių nerūpi 
betuvybė. Jie mielu noru pakviečia 
svetimtaučius šeimininkauti savo

pastogėje, lygiai taip, kaip kai kurie 
išgamos kvietė rusus į Lietuvą. Jie 
galvoja, svarbiausia kad biznis būtų 
geras. Bet kam, Dievufi mano, kam 
tas prakeiktas biznis ir pelnas yra 
skirtas? Tik ne betuvybės išlaiky
mui. Jau šįmet Grandinėlės koncer
tas turėjo būti atšauktas, nes klubo 
valdyba nesutiko tų parengimą fi
nansiniai paremti ir garantuoti. Tai
gi, kai įeis ta pakviestoji panterių 
C’lažybininkų”) gauja, kiek tada ga
lėsime sulaukti paramos betuvybės 
reikalams? Aš manau kad jiems rū
pės betuvių kultūra taip, kaip ji rū
pėjo Muravjovui.

Deja, reikia pripažinti tikrovę, 
būtent, kad Canberros betuvių ko
lonija (nors joje dar yra sveikų as

inius menų) serga nepagydoma materia-
skir; lizmo bga. Kas tragiškiausia (nepai

sant to kad kai kūne senieji ąžuolai 
dar kol kas tvirti), kad jaunieji me
džiai yra daugiausia sukirmiję. Taigi 
kokia miško ateitis?

Sako, kad prieš mibjonus metų 
Australijos žemynas buvo visas 
miškais ir ežerais apdengtas. Nu, 
jeigu reikalai taip klosis Canberroje 
toliau, tai už kelių dar metų tokie 
pat liks pėdsakai iš Canberros betu
vių kaip iš centrinės Austrabjos 
miškų ir ežerų.

Tiems geros vabos žmonėms', ku
rie nieko blogo nemato Canberros 
įvykių raidoje, norėčiau priminti 
Easakėlę apie vabalėlį kuris buvo la- 

ai nustebintas voratinkbu, nežino
damas kas tai yra. "Tas aprasojęs 
tinklelis taip gražiai blizga saulėje. 
Kad nuėjus iš arčiau pasižiūrėti...

Gintautas Kaminskas

L.K.V.S. "Ramovė” Melbourne Skyriaus ramovėnai, dalyvavusieji Lie
tuvos Ginkluotų Pajėgų atkūrimo 60 metų sukakties minėjime. Iš kairės: 
I eil. - J. Kvietelaitis, s<.k. A. Ūselis, kun. Pr. Dauknys, pirm. V. Šalkū- 
nas, A. Pocius, L. Padgurskis, P. Gražys; II eil. - P. Šėkas, J. Kapbūnas, 
K. Prašmutas, J. Steponavičius, J. Venckus, V. Junokas, J. Arlauskas; 
JU eil. - J. Didžiakis, J. Karia, P. Bienkus, K. Alseika, A. Bajoras, V. Ši- 

linskas; IV eil. - A. Sadauskas, V. Augūnas, V. Petkevičius, A. Šakys, S.
Lipčius, V. Sidabrą, A. Stanevičius.
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Australijos Lietuvių XXIX-sios Sporto 
Šventės 1978 m. Sydnejuje

PROGRAMA

&>PPPTAW

Gruodžio 26 d. ANTRADIENIS

Visa diena sportininkų registraci
ja Jaunimo Centre prie Liet. Klubo. 
Kitomis valandomis skambinti: 
pirm. J. Dambrauskui 709 8814, 
sekr. E. Birkmanienei 709 2018.
10 JO vai. r. pamaldos St. Marys ka
tedroje, City.
2J0 vai. oficialus Liet. Dienų ati

darymas Bankstown Civic Centre

Gruodžio 27 d. TREČIADIENIS

9 vai ryto: visų sporto klubų atsto
vų ir sporto šakų vadovų informaci
nis susirinkimas Lietuvių Klube

Sportininkų registracija iki 11 vai. 
ryto.

12 vaL sportininkų ir jaunimo or
ganizacijų bendri pietūs Lidcombe 
parapijos salėje, John St., Lidcombe 
2 vai. sporto žaidynių atidarymas 
Condell Park Stadium.
3.15 vaL krepšinis:

Geelong - Melbourne!! A.l (vyrų) 
Sydney - Geelong A.2 (moterų)

4.30 vai.: Sydney - Hobart A.l (vyrų
Melbourne I - Canberra A.2 

(vyrų)
7 vai. vak. Jaunimo koncertas ir 

susipažinimo šokių vakaras Banks
town Civic Centre.

Gruodžio 28 d. KETVIRTADIENIS

Golfas 8.30 vai. ryto
Šachmatai 9 vai. ryto

Krepšinis:
9 v.r. Melbourne I - Melbourne II 

vyrų A.1
10.15 v. Adelaide - Melbourne mo
terų AT ~ “ - -f rpn
11.30 v. Geelong - Canberra vyrų 
A.1
12.45 v. Sydney - Adelaide vyrų A.l
2.30 v. Sydney - Adelaide jaunių 

A.1
Melbourne - Hobart jaunių A.l

3.45 v. Sydney - Canberra moterų 
A.1

Adelaide - Geelong moterų A.l 
5 vai. Geelong - Melbourne I vyrų 
A.1

Hobart - Canberra vyrų A.2
6.15 v. Melbourne H - Adelaide vyrų 
A.1
Melbourne - Adelaide mergaičių A.2

Tinklinis:
10 v j. Adelaide - Geelong vyrų A.2
11.30 v. Sydney - Adelaide moterų 
A.2
1 vai. Hobart - Melbourne vyrų A.2 
8 vai. vak. Tautinių šokių šventė, 
Condell Park Stadium

Gruodžio 29 d. PENKTADIENIS

Golfas 8 vai. ryto
Šachmatai 9 vai. ryto 
Stalo tenisas 1 vai. p.p. 
Lauko tenisas 1.15 - 5 vai. vak.

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.c^EA^ookH!
Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE stotis3EA;n20UHz
Pirmadieniais 11 *ai. ryto
Penktadieniais 3vai. p p.

CANBERRA stot>s2XXwiokHz
KetvirtadieniaisįJgįJĘvai.vak.

ADELAIDE s<ot,s5UV; 530 mhz

Šeštadieniais 9 vai. ryto

Krepšinis:
9 vai. r. Melbourne - Sydney mer
gaičių A.1

Sydney - Geelong 14 m. A J
10.15 v. Adelaide - Geelong jauniai 
A.2

Sydney - Canberra vyrų A.1
11.30 v. Adelaide • Hobart vyrų A.1 

Melbourne - Sydney jauniai A J
12.45 v. Melbourne - Geelong mote
rų A.1

Sydney - Hobart 14 m. A.2 
2.80 v. Geelong - Sydney jauniai A.1

Adelaide - Hobart jauniai A.2
3.45 v. Melbourne I - Hobart vyrų 
A.1

5 v. Sydney - Adelaide moterų A.l 
Geelong - Canberra moterų A.2'

6.15 v. Geelong - Sydney vyrų A.l 
Melbourne H - Canberra vyrų A.l

Tinklinis Y.M.C.A. salėje:
9 vai. r. Adelaide - Hobart vyrų
10.30 v. Sydney - Geelong mišrus
11.30 v. Sydney - Geelong vyrų

1 v. Adelaide - Melbourne vyrų
8 vai. Dainų Šventė Bankstown 
Civic Centre

Gruodžio 30 d. ŠEŠTADIENIS 
Stalo tenisas 9 v. ryto 
Šachmatai 9 vai. r.

Krepšinis:
9 v .r. Adelaide - Canberra moterų 
A.1

KOVO KLUBE
Sydnejaus. Sporto Klubo Kovo 

berniukai iki 14 metų amžiaus vėlr 
lengvai laimėjo krepšinio rungtynes 
prieš Belmore.

Treneris Petras Andriejūnas 
buvo išvykęs atostogų ir jo Inetoje 
berniukus prižiūrėjo Kęstas Protas. 
Kovas laimėjo 36:21. Taškų surinko: 
M. Wallis 12, P. Stašionis 9, A. Pro
tas 8, E. Kasperaitis 3, A. Kolbakas 
2, R. Gaidžionis 2, E. Barila ir R. 
Červinskas 0.

Šios komandos žaidėjas Eddie 
Kasperaitis yra išrinktas į pradinių 
mokyklų rajono krepšinio komandą. 
Ši komanda žais dėl valstijos čem- 
pijonato Wollongong’e lapkričio 
20-23 d.

Sporto Klubas Kovas sveikina 
Eddie Kasperaitį patekusį į šią 
rinktinę komandą ir linki jam ge
riausios sėkmės žaidime.

VI S U R
Lapkričio 18 d. Sydnejuje Ona ir 

Stasys Abramavičiai savo artimųjų 
gausiame ratelyje atšventė 25-rių 
vedybinio gyvenimo metų sukaktį. 
’’Jaunuosius” palaimino kun. P. 
Butkus, o vėliau prie vaišių stalo 
jiems palinkėta ir smagiai pabend
rauta.

*•*
Važiuojant į Dainos koncertą lap

kričio 25 d. p.p. Daniškevičiai išgy
veno sunkią auto katastrofą: besu
kant iš pagrindinės gatvės į Syd. 
Liet. Klubą, kur vyko Dainos kon
certas, paskui pravažiuojanti maši
na visu greičiu trenkėsi į Daniškevi- 
čių mašiną ir ją gerokai deformavo. 
Laimei, visi mašinoje važiavusieji 
išliko sveiki. Pats p. Daniškevičius 
kiek nusiminęs, kad per ateinančias 
šventes galįs likti be mašinos.

Jau iš leistas naujas lapkričio - 
gruodžio mėn. ’’Baltic News” nume
ris, leidžiamas Tasmanijoje H.E.L.- 
L.P. Sąjungos.

Geelong - Melbourne jauniai A.2
10.15 Melbourne H - Sydney vyrų 
A.1

Adelaide - Melbourne I vyrų A.2
11.30 Geelong - Hobart vyrų A.l

Hobart - Geelong 14 m. A J
12.45 Sydney - Melbourne moterų 
A.1
2 JO Melbourne H - Hobart vyrų A.1
3.45 Adelaide -Melbourne jaunių A.1

Sydney - Hobart jaunių A.2 
5 vai. Sydney - Adelaide merg. A.1

Melbourne - Canberra mot. A J 
6.16 Geelong - Adelaide vyrų A.l

Sydney - Melbourne I vyrų A.2

Tinklinis Y.M.C.A. salėje 
9 vai. Sydney - Hobart vyrų
10.30 Geelong - Adelaide mišrus
11.30 Melbourne - Geelonge vyrų

1 vai. Sydney - Adelaide vyrų
2.30 Sydney - Adelaide mišrus
4 vai. Sydney - Melbourne vyrų

5.30 Hobart - Geelong vyrų
8 Vai. vak. GRANDINĖLĖS kon
certas Regent Teatre, City

Gruodžio 31 d. SEKMADIENIS

Krepšinis:
9.30 y .r. Adelaide - Canberra vyrų 
A.1

Geelong - Hobart jaunių A.2
11.30 Pamaldos Lidcombe
1 vai. Moterų krepšinio rinktinė A.l 

Moterų tinklinio rinktinė A.2
2.15 Vyrų krepšinio rinktinė A.l

Vyrų tinklinio rinktinė A.2
3.45 Sporto Šventės uždarymas ir 
dovarnų įteikimas
8 vai. vak. NAUJŲJŲ METŲ 
BALIUS 448 Princes Hwy, Rock
dale

Praktiškiausios 
KALĖDINĖS DOVANOS 

giminėms Lietuvoje
KALĖDINIS SIUNTINYS (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su iaudimu ’’All 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 aciyleno 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 made in England " 40.00
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England" 50;00
Vilnonė eilutei medžiaga "All 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 persiuntimo 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, 4HB, England, Tel. 01460 2592

SPORTO ŠVENTĖS VADOVAI:

Krepšinio - P. Gustafson, tel. 
604 6563

Tinklinio - G. Sauka, tel. 708 1518 
Stalo teniso - V. Binkis, teL 

84 6628
Lauko teniso - R. Leveris, teL 

623 1041
Šachmatų - J. Karpavičius, teL 

8691163
Golfo - V. Vičiulis, teL 587 1648 
Squash - J. Liutikas, teL

SPORTO ŠVENTĖS ŽAIDYNIŲ 
VIETOVĖS

Krepšinis - Condell Park Basketball 
Stadium, Third Ave., Condell Park, 
tel. 707 1262 arba 707 1305 
Tinklinis: Condell Park Basketball 
Stadium ir Y.M.C.A. Roberts Park, 
Waterloo Rd., Greenacre.
Stalo tenisas: Summer Hill Table 
Tennis Centre, Liverpool Rd., 
Summer Hill.
Lauko tenisas: Yanderra St’., Deve- 
rell Park, Condell Park
Šachmatai: Lietuvių Klube, 16 East 
Terrace, Bankstown, tel. 708 1414 
Golfas: Liverpool Golf Links 
Squash: Bankstown Squash Courts, 
West Terrace, Bankstown. Pradžia 
gruodžio 29 d. 9 vai. ryto.

*♦*
Pasaulinės lauko teniso Wembley 

rungtynės vyksta Londone. Spėja
ma, kad šiais metais laimėtoju galįs 
išeiti Vitas Gerulaitis.
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Inform
MELBOURNE

SVARBUS PRANEŠIMAS 
JAUNIMUI IR TĖVAMS

Gruodžio 8 d., penktadienį, 7 vai. 
vakare, Melbourne Lituanistinių 
Kursų Tėvų Komitetas ruošia 
mokslo metų užbaigimo proga 
linksmą

VAKARUŠKĄ
Gros puiki Tomo Baltučio groovy 

Kapella. Užkandžiai ir įėjimas tik 
$2.00.

Ten pat, viršuj, Bendruomenės 
Menėje, kviečiamas mokytojų, tėvų 
ir esamų bei naujų mokinių pasikal
bėjimas dėl ateinančių mokslo metų.

Kursų vedėjas, p. Sungaila ir mo
kytojai susipažins su naujais moki
niais, aptars su tėvais esamas prob
lemas ir nustatys tolimesnes Litua
nistinių kursų gaires.

Susipažinimas bus šeimyninio po
būdžio. Tėvai prašomi atsinešti savo 
užkandžių. Po pasikalbojimo tėvai 
galės salėje kartu su jaunimu pasi
linksminti ir pašokti.

Kviečiame visus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti. Tėvų Komitetas;

MELBOURNO LIETUVIAMS

Pranešame, kad Mūsų Pastogės 
prenumeratas už praėjusius ir atei
nančius metus galima įmokėti 
"TALKOJE” arba pas Mūsų Pasto
gės įgaliotinį p. Igną Alekną.

Mūsų Pastogės įgaliotinis p. Ignas 
Alekna priima šventinius sveikini
mus, skelbimus ir A T.R Spaudos Są
jungos įstojamuosius nario mokes
čius.

Šventiniai sveikinimai turi pa
siekti Mūsų Pastogės redakciją iki 
gruodžio 10 dienos.

ALB Melbourne Apylinkės Val
dyba ruošia viešą parengimą, bend-
ruomenės pirmininko Albino Pe
čiaus 60-tam gimtadieniui atžymėti.

Pagerbimo vaišės įvyks gruodžio 
15 d., penktadienį, 7 vai. vak. Mel
bourne Lietuvių Namuose. Vaišėms 
užsirašyti pas Feliksą Sodaitį Para
pijos kioske, įmokant $ 6.00 asme
niui.

Bendra Kūčių vakarienė Mel
bourne ruošiama gruodžio 24 d., 
sekmadienį, 7 vai. vak. Melbourne 
Lietuvių Namuose. Kaina $ 6.00 as
meniui. Vakarienę užsisakyti pas F. 
Sodaitį Parapijos kioske tel. 
569 9578, B. Šilvienę tel. 578 4370 iki 
gruodžio 18 d.

ALB Melbourne Apylinkės 
Valdyba

"TALKOJE”

Plėsdama savo darbą ’Talka” kas 
kartą turi stengtis tautiečiams pa
tiekti vis greitesnių ir geresnių pa
tarnavimų.

Tam tikslui ’Talkos” Valdyba ieš
ko vyro ar moters kasininko darbui 
atlikti. Pageidautų turinčio ar tu
rinčios darbo patyrimus, o taip pat 
malonaus su žmonėmis santykiavi
mo būdą.

Gera proga yra pensininkams pa
didinti savo pajamas. Kreiptis į Tal
kos Valdybos narius arba reikalų 
vedėją Melbourne.

GEELONG
PRANEŠIMAS

Lapkričio 14 d. naujai išrinkta 
Liet. Sąjungos valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Pirmininkas J. Gailius, 
vicepirmininkas J. Medelis, moterų 
reikalams I. Gailiuvienė, sekretorė 
S. Bungardienė, kasininkas VI. 
Adomaitis. Revizijos komisija: A. 
Volodkienė, A. Karpavičius, V. Bin- 
dokas.
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a ei j a
Valdyba nutarė gruodžio 9 d. 7.30 

vai. lietuvių Namuose suruošti 
kalėdinį suneštinį pobūvį ir parodyti 
A.L. Fondo Lietuvių Dienų garsinį 
filmą bei skaidrių iš vietos lietuvių 
gyvenimo.

1979 metų pirmoji gegužinė pagal 
nusistovėjusią tvarką įvyks sausio 
pabaigoje per ilgąjį savaitgalį.

Geelongo Lietuvių Sąjugos 
Valdyba

CANBERRA
Gruodžio 26-29 d.d. įvykstančiame 

Krašto Tarybos suvažiavime, Syd
ney, ALB Canberros Apylinę atsto
vaus Apylinkės visuotiname susi
rinkime išrinktas atstovas p. F. Bo- 
rumas ir Apylinkės V-bos pirminin
kas p. J. Lizdenis.

C. Apyl. Valdyba

P.S.
Mes, ALB Canberros Apyl. Val

dyba, visos mūsų bendruomenės 
vardu dėkojame gerb. p. Redakto- ’ 
riui ir "M.P.” Administracijai už 
nuoširdų bendradarbiavimą paskel
biant mūsiškes žinutėj laikraštyje ir 
jau iš anksto linkime linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Su pagarba
J. Lizdenis

C. Apyl. Valdybos pirm.

PRANEŠIMAS

Syd. Liet. Klubas, kaip kiekvie
nais, taip ir šiais metais ruošia, 
bendras Kūčias ir Naujųjų Metų su< 
tikimą. Kadangi šiais metais laukia
me'didelio skaičiaus svečių iš kitur, 
visi suinteresuotieji prašomi galimai 
greičiau užsisakyti vietas ir įsigyti 
bilietus į abu parengimus.

ALB Melbourne Apylinkės Valdyba ruošia

NAUJŲ METŲ BALIŲ
1978 m. gruodžio 31 d., sekmadienį, Melbourne Lietuvių Namuose North 
Melbourne. Pradžia 8 vaL Pakvietimo kaina $ 10.00

Stalus užsisakyti pas Feliksą Sodaitį Parapijos kioske tel. 569 9578 iki 
gruodžio 28 d.

Bilietai Lietuvių Dienoms
BILIETAI Į GRANDINĖLĖS 

KONCERTĄ

Į-Grandinėlės, koncertą gruodžio 
30 d. Regents teatre Lietuvių Dienų 
metu bilietų kainos: $ 8, 6 ir 4. Jau
nimui iki 16 metų pusė kainos.

Bilietų kainos yra žemesnės, kaip 
australų ruošiamuose koncertuose. 
Kai koncertuoja žymesni užsienio 
artistai ar grupės, kainos sukasi 
apie $ 20, b mes. Grandinėlę galime 
pamatyti žymiai pigiau.

Visus bilietus galima pirkti ar už
sakyti pas Australijos Liet. Dienų 
K-to iždininką p, B. Stašionį, 11 
Berala St., Berala, N.S.W. 2141, tek 
649 9062 arba Sydnejaus Lietuvių 
Klube.

Taip pat pranešame, kad Grandi
nėlės spektakliui, kaip įprasta Aus
tralijos teatruose, bilietai parduo
dami pirmiausia tik pirmųjų vietų, 
kurių kaina 8 doleriai (vaikams pusė 
kainos).

Prašome ir raginame visus į 
Grandinėlės koncertą gruodžio 30 d. 
Regent teatre bilietais apsirūpinti 
galimai greičiau per Liet. Dienų 
K-to iždininką, nes teatro agentū
ros, kuriose taip pat platinami 
Grandinėlės bilietai, už kiekvieną 
parduotą bilietą ima 50 centų komi
sijos.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gruodžio 8 d., šešt., 8 v,y.
Programoje

' NEIŠSAPNUOTA STAIGMENA

Bibliotekoj parduodama lietuviš
kos knygos, didelis pasirinkimas'
jaunimui knygų, plokštelės, tautinis) 
kostiumas, juostos, knygoms juos
telės, pašto ženklai, medaliai, kera
mikos, raktams laikyti rinkelės ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6 vaL, sekmadieniais 1.30^1 vai.

Taip pąt bilietai gaunami ir Syd
nejaus Lietuvių Klube: penktadie
niais nuo 6 iki 10 vai. vak., šeštadie
niais 8-12 v.v., sekmadieniais 1-10 
v.v.

Lietuvių Dienų Komitetas prime
na, kad į visus Lietuvių Dienų pa
rengimus, ypatingai Naujų Metų, 
bilietų ir vietų yra visiems pakan
kamai.

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės nume
ryje ne iš redakcijos kaltės įvyko 
nemalonus nuotraukų sukeitimas: 
nuotrauka, turėjusi būti trečiam 
puslapy, pateko į penktą, ir atvirkš
čiai. Labai apgailestaujame dėl šios 
spaustuvės klaidos ir visus suinte
resuotus atsiprašome.

Red.

Po ilgesnės gastrolinės su Sydne
jaus Opera kelionės sugrįžo į Syd- 
nejų mums pažįstamas ir populiaru
sis dainininkas ir veikėjas Paulius 
Rūtenis. Jo išvyka labai spalvinga, 
tik gailisi, kad būdamas kitose kolo
nijose labai neturėjęs laiko artimiau 
susitikti ir pabendrauti su lietuviais.

* *♦

PADĖKA

LKVS "Ramovės” Valdyba reiš
kia nuoširdžia padėką p.p. V. Račiū
nui, lietuvių Klubui, R. Cibui, K. 
Butkui, M. Petroniui, D. Bižienei ir 
V. Šliteriui parėmusiems vertingais 
fantais ramovėnų loteriją Kariuo
menės Šventės minėjimo proga.

LKVS "Ramovė” Sydney skyriaus 
Vaidyba

MUSU PASTOGĖ 
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ”OUR HAVEN”

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 560 

Bankstown, N.S.W. 2200

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

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
TeL 709 8395
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P.O. Box 550
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