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Australijos lietuvių iženos -
10 -sios Australijos

Lietuvių Dienos Sydnejuje

Ką tik praėjusios Dešimto
sios Australijos Lietuvių Die
nos yra dar vienas didžiulis 
mūsų bendruomenės atsieki- 
mas, kuris įprasmina mūsų 
veiklą bei darbus, atveria vizi
ją mūsų ateičiai ir nubrėžia ke
lius tolimesnei veiklai. Kad 
pasirinktoji veiklos kryptis yra 
neginčijamai teisinga, liudija ir 
tas faktas, kad tai buvo jau de
šimtosios Australijos Lietuvių 
Dienos, praėjusios su dar di
desniu entuziazmu ir polėkiu, 
negu kada nors anksčiau. Tai 
galima sakyti dvidešimties 
metų veiklos ir kūrybos vaisiai.

Dar daugiau: šios dešimto
sios A.L. Dienos dar tuo ypa
tingos, kad jas oficialiai pirmą 
kartą globojo Australijos mi- 
nisteris pirmininkas the Rt. 
Hon. Malcolm J. Fraser, M.P. 
Tai reiškia, kad A.L.D. turi 
svorio ir prestižo pačios Aus
tralijos viršūnėse.

Ne mažesnės reikšmės Aus
tralijos Lietuvių Dienos turi ir 
laisvojo pasaulio lietuvių aky
se. Tai patvirtina jose gausus 
dalyvavimas užjūrio svečių ir 
plačiai pagarsėjusių lietuvių 
meninių vienetų, kas pakelia 
ne tik mūsų užsimojimų lygį, 
bet juo labiau suteikia neabe
jotiną pripažinimą, kad Aus
tralijos Lietuvių Dienos pasie

Liet. Dienų atidarymo iškilmingos pamaldos St. Marys kate
droje

kusios tokio lygio, jog jose 
verta ir net garbinga dalyvau
ti.

Taip ir šiose mūsų Lietuvių 
Dienose šalia eilės užjūrio sve
čių dalyvavo ir Lietuvių Dienas 
papildė bei praturtino plačiai 
pagarsėjusi Grandinėlė iš Cle- 
velando, U.S.A., kurios koncer
te dalyvavo apie 1500 žiūrovų, 
neskaitant Grandinėlės pasiro
dymų australiškai publikai prie 
Operos Rūmų ir Martin Plaza.

Australijos Lietuvių Dienos 
ir šį kartą buvo pravestos pla
čiausia prasme: ne vien tik 
meniniai pasirodymai, bet ly
giai ir įvairių sričių bei organi
zacijų sąskrydžiai, suvažiavi
mai. Iš šių pastarųjų bene 
reikšmingiausias ir bendruo
menei lemtingiausias yra ALB 
Krašto Tarybos suvažiavimas. 
Šalia to dar vyko ir kiti suva
žiavimai: Australijos lietuvių 
kunigų konferencija, Jaunimo 
Sąjungos, Inžinierių ir archi
tektų, LKVS Ramovės, stu
dentų, na ir pagaliau pati spor
to šventė ir sporto darbuotojų 
bei vadovų ta proga pasitari
mai. Apie kiekvieną suvažiavi
mą tikimasi atskirų raportažų, 
kur bus plačiau ir išsamiau at
skleista jų svarba ir atsiekimai. 
Prie Lietuvių Dienų reikia pri
skirti ir skautų rajoninę sto-

Nuotrauka J.Šarkausko

mūsų didybė ir atspara 
_- _______ ______________________ >

Momentas iš Dienų atidarymo:scenoje Syd. Dainos choras, vi
dury Liet. Dienų p-kas Dr. B. Vingilis. Užnugary Liet. Dienų 
emblema su ąžuolo vainiku. Nuotrauka J. Šarkausko

vykią, kuri prasidėjo sausio 2 
d. ir baigėsi sausio 14.

Antroji Australijos Lietuvių 
Dienų pusė yra meniniai - kul
tūriniai parengimai: iškilmin
gos Liet. Dienų atidarymo pa
maldos Sydnejaus St. Mary's 
katedroje, kuriose dalyvavo 
kardinolas Freeman ir pasakė 
lietuviams ypač palankų 
pamokslą, iškilmingas Liet. 
Dienų atidarymas su aukštai
siais kviestiniais svečiais, teat
ro Atžalos spektaklis, jaunimo 
koncertas, tautinių šokių šven
tė, Dainų šventė, Grandinėlės 
koncertas. Šalia to suorgani
zuotos dvi reikšmingos paro
dos: meno bei tautodailės pa
roda ir Lietuvos pašto ženklų 
paroda. Pagaliau po visų dienų 
įtempimo paskutinį metų 
vakarą įvyko ir gaivus atsipa
laidavimas - Naujų Metų suti
kimo balius, kuris vyko net tri
jose vietose: bendras Banks- 
town Civic Centre, sportininkų 
ir jaunimo - Rockdale Town 
Hall ir Sydnejaus Lietuvių 
Klube (tradicinis).

Ištisą savaitę trukusios 
Lietuvių Dienos praėjo entu
ziastingai ir pakiliai.
Visi parengimai pravesti sėk

mingai, salės buvo perpildytos 
žiūrovais bei klausytojais. Ne
kalbant apie užjūrio svečius, 
labai skaitlingai lietuviai daly
vavo atvykę net iš tolimiausių 
Australijos vietovių. Džiugu 
buvo matyti būrius jaunimo ir 
svečių iš Tasmanijos, Pertho 
net iš Naujosios Zelandijos.

Visą organizacinę Lietuvių 
dienų pusę pagirtinai paruošė 
ir pravedė pusantrų metų iš
tvermingai dirbęs Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetas su 
pirmininku Dr. B. Vingiliu. 
Komitetas turėjo apie 15 daug 
rūpesčių ir laiko kainavusių 
posėdžių, nekalbant apie atski
rų parengimų vadovus, kas iš 
jų pareikalavo dar daugiau 
darbo, laiko ir įtampų.

Nežiūrint to, šios Lietuvių 
Dienos laikytinos kaip vienos 
iškiliausių. Be abejo, niekas 
nėra tobulas, tad ir čia reiklus 
žiūrovas ar dalyvis galėjo įžiū
rėti trūkumų, neapsižiūrėjimų 
arba prasilenkimų, tačiau to
kios apimties ir masto rengi
niuose šito negalima išvengti, 
juo labiau, kad kiekvienas iš 
mūsų turi savo individualius 
poreikius ir mastus. Tačiau 
bendrai susumavus palieka 
vienas džiuginantis įspūdis: 
viskas praėjo gana iškilmingai 
ir pasigėrėtinai, kuo mes patys 
galime pagrįstai džiaugtis ir 
prieš kitus pasididžiuoti, kad 
mes tai galime ir pajėgiame 
įvykdyti.

Prie Lietuvių Dienų sėkmin
gumo prisidėjo ir toji aplinky
bė, kad beveik visas Lietuvių 
Dienas buvo galima sukoncen
truoti vienoje vietoje - Banks- 
towne, kur yra ir Sydnejaus 
Lietuvių Klubas - Liet. Dienų 
administracinis ir susitikimų 
centras. Patirta, kad Banks- 
town Civic Centro patalpos jau 
užsakytos ir ateinančioms Lie
tuvių Dienoms, kurios, tikima
si, įvyks po šešerių metų.

Australijos Lietuvių Dienos, 
kaip dvidešimties metų prakti
ka parodė, yra mūsų bendruo
menės visuomeninės ir kultū
rinės veiklos variklis ir viršū
nė. Tai žino ne vien tik mūsų 
bendruomenės vadovybė, bet 
tą supranta ir visi bendruome
nės nariai. Mes kartas nuo 
karto nusiskundžiame vienoje 
ar kitoje srityje nejautrumu, 
gal nuovargiu, tačiau Lietuvių 
Dienoms visi pritariame, jas 
palaikome ir joms ruošiamės. 
Džiugus čia ir dar vienas faktas 
- tai ypatingai gausus jaunimo 
dalyvavimas. Jeigu Dainų 
Šventėje choristų daugumą 
sudarė kiek pagyvenę veidai, 
už tat vadovybėje kiekvieną 
džiugino jaunos atžalos, kur 
šalia veteranų lygiagrečiai 

stojo daug žadą jauni ramsčiai, 
kaipNMasiulytė, B. ir Z. Praš- 
mutaitės, A. Laurinaitis. Pa
galiau sporto šventė ir tauti- 

•niai šokiai galima sakyti sudarė 
visą šių Lietuvių Dienų bran
duolį. Ir tai yra mūsų jaunimas!

Lietuvių Dienos jau praeity
je, bet jos paliko gilius pėdsa
kus kiekvieno lietuvio širdyje 
ir ryžtą po dvejų metų gal dar 
iškilmingiau ir skaitlingiau su
sitikti Adelaidėje. Mums ryžto 
ir tautinės ambicijos priduoda 
ir pirmą kartą įvestas ąžuolo 
lapų vainikas - tasai lietuviškos 
vienybės ir ištvermės simbolis, 
kuris tesuveda mus į ateinan
čias Lietuvių Dienas. n.n.

TAUPTAUTINIAI VAIKO 
METAI

Jungtinių Tautų Organiza
cija paskelbė šiuos metus tar
ptautiniais vaiko metais. 
Raginama ir kviečiama dau
giau dėmesio kreipti į vaikus, 
jų sveikatą ir tinkamą auklė
jimą. Mūsų vaikai- mūsų atei
tis.

Lietuviai taip pat kviečiami 
sukaupti dėmesį į savo vaikus, 
kad iš jų išaugtų ne tik sveiki, 
mokyti, profesionalai, bet visų 
pirma sąmoningi lietuviai tau
tiečiai, kalbą lietuviškai ir bu
simieji kovotojai už Lietuvą.
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H Nauju m
Nors ir kiekvieni Nauji Me

tai pradedami su naujais lū
kesčiais ir viltimi įgyvendinti 
ar pasiekti daugiau ir geriau, 
negu per praėjusiuosius pada
ryta, vis tik šie nauji metai 
prasidėjo staigių posūkių 
įtampoje. Pereitų metų pačioje 
pabaigoje JAV diplomatinių 
santykių atstatymas su komu
nistine Kinija yra milžiniškos 
reikšmės įvykis pasaulinėje 
politikoje. Įvykiai Irane gali 
sukelti naują energijos krizę 
pasaulyje; naujojo popiežiaus 
atėjimas iš už geležinės uždan
gos taip pat neša daug vilčių 
tikintiesiems ir
persekiojamiems sovietiniuose 
kraštuose o tuo pačiu ir Vati
kano biurokratijos išjudinimą, 
kas gali atsiliepti bendrai į 
santykius tarp rytų ir vakarų. 
Yra ir visa eilė kitų ženklų, kad 
šie 1979-ji metai žmonijos gy
venime galį būti didelių per
mainų metai.

Pasaulio lietuvių gyvenime 
taip pat šie me tai galį būti labai 
reikšmingi. Jau vien tik mūsų 
veiksnių viršūnių pasikeitimas 
metų pabaigoje yra pirmas 
ženklas, kad gyvenimas nesto
vės sustingęs vietoje: Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Val
dybos pasikeitimas prieš šešis 
mėnesius liudija, kad nebus tas 
pats, kaip kad buvo per pasta- 
ruosius penkerius metus. Savo 
darbe naujoji PLB Valdyba dar 
nespėjo įsibėgėti ir tikimasi, 
kad jos konstruktyvi veikla 
pilnai pasireikš jau šiais me
tais. Dar daugiau: pačioje pe
reitų metų pabaigoje įvyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimas, kurio 
metu buvęs ilgametis VLIKo 
pirmininkas Dr. J. Valiūnas 
nesutiko kandidatuoti į pirmi
ninkus. Kitaip sakant, greitu 
laiku ir VLIKo vadovybėje bus 
permainų ir persitvarkymų. O 
tai reiškia, kad pūstels nauji 
vėjai ir mūsų politinėje vado
vybėje. Tuo pačiu metų pabai
goje įvyko ir Amerikos Lietu
vių Tarybos lALTo) suvažiavi
mas, kurio metu taip pat pa
siskelbė pasitraukiąs ilgus me
tus ALTai vadovavęs jos pir
mininkas Dr. K. Bobelis. Eilę 
metų tarp ALTos ir Amerikos 
Liet. Bendruomenės vyko at
vira trintis lėšų ir kompetenci
jos klausimu, kitaip sakant ri- 
valizacija, kas pastojo kelią'

Motina, man gėlės Tavo meilę šlama, 
Už Tave pasauly kas karščiau mylės...

Mielą sesę Jonę ŽALKAUSKIENE ir gimines, mirus jų 
brangiai Mamytei a.a. Julijai STAUGAITIENEI, nuoširdžiai 
užjaučiame skausmo valandoje ir prašome Viešpaties paguo
dos.

Melb. Soc. Globos Mot. D-jos 
Valdyba ir Narės

Mūsų Pastogė Nr. 1-2, 1979.1.15, psl. 2

Julijai STAUGAITIENEI mirus, sūnų Arūną, dukras An
gelę ir Jonę bei jų šeimas atjaučia

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

etii slėhkštyje
vieningai veiklai ir darniam 
darbui. Spėjama, kad į ALTo 
pirmininkus kandidatuoja prof. 
Dr. J. Valaitis, kuris iki šiolei 
būdamas ALTe reiškėsi nuo
saikiųjų pusėje ir siekė esamus 
konfliktus pašalinti. Taigi, su 
Naujais metais ateina į išeivi
jos lietuvių vadovybę nauji 
veidai, kurie neišvengiamai at
neš ir vienokių bei kitokių per
mainų.

Pavergtoje Lietuvoje šiais 
metais pagėrėjimų netenka 
laukti. Bijomasi, kad Lietuvoje 
galima tikėtis tik didesnių per
sekiojimų ir priespaudos. Už
sienio sphuda spėja, kad sovie
tai ruošiasi netikėtiems žy
giams, todėl rūpinasi užsitik
rinti saugumą viduje. Gal dėl 
to ir ta baisioji sovietinė KGB 
įgijo daugiau teisių ir galių, 
kokias turėjo prie Stalino 
NKVD, žodžiu, okupuotoje 
Lietuvoje ir šiais metais proš
vaisčių nesimato.

Triumfaliai prėjus Lietuvių 
Dienoms ir Australijos Lietu
vių Bendruomenėje jaučiasi 
pagyvėjęs pulsas. Žinoma, įsi
galėjus kasdienybei toji pakili 
nuotaika gali kiek atslūgti, vis 
tifc ir šiais metais stovime prieš 
didelius uždavinius. Visų pirma 
už pusės metų Jaunimo Kong
resas, kuris lygiai liečia ir mū

Iškilieji lietuviai

sų bendruomenę bei mūsų jau
nimą. Į šitą akciją gal aktyviau 
įsitrauks ir pačios bendruome
nės vadovybė, kurią kaip naują 
šiems metams padovanojo pe
reitasis ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas. Žodžiu, su 
naujais metais ir visokios nau
jovės, bet kiekvienu atveju su 
kiekviena naujove eina ir nau
jos viltys bei lūkesčiai.

Iš tiesų, ne metai, bet mes 
patys kuriame gyvenimą ir 
įvedame visokias naujoves, 
kurių vienos gali būti pragaiš
tingos, o kitos produktyvios ir 
našios. Visi laukiame ir tikimės 
su metų permaina geresnių ir 
laimingesnių metų. Iš tiesų 
viskas priklauso pirmiausia 
nuo mūsų: jei mes būsime geri, 
kupini pasiryžimo ir ryžtingų 
užsimojimų, tai ir patys metai 
bus geri, nešūs ir net laimingi. 
Džiaugėmės gražiom ir sėk
mingom Lietuvių Dienom ir 
tuo pačiu baiminamės, ar pa
jėgsime suorganizuoti ir se
kančias Lietuvių Dienas. Į tai 
atsakyti labai lengva - jeigu 
norėsime, tai ir turėsime, jeigu 
ne tokio paties lygio, tai dar 
pranašesnes, nes įsitikinome, 
jog mūsų jėgos ne senka, o 
greičiau stiprėja. Tą patvirtina 
taip gausiai šiose Lietuvių 
Dienose suvažiavęs jaunimas, 
kuris dalyvavo ne vien tik sa
vuose užsiėmimuose, bet lygiai 
ir visuose parengimuose. O tai 
yra labai geras ir daug žadantis 
ženklas. Iv.k.)

AUKSO MEDALIS
VALDUI ADAMKUI

Washington, D.C. - 1978 me
tų aukščiausias JAV Gamtos 
Apsaugos žymenis - aukso me
dalis už išskirtina tarnybą pa
skirtas Valdui Adamkui, JAV 
EPĄ Vidurio vakarų regiono 
vice-administratoriui.

Douglas Costle, EPĄ Admi
nistratorius, įteikė aukso me
dalį V. Adamkui specialių iš
kilmių metu Washingtone.

Įteikdamas žymenį, D. Cost
le pareiškė, kad šis aukso me
dalis yra pripažinimas Valdo 
Adamkaus išskirtino ir iškilaus 
vadovavimo JAV Vidurio va
karų regionui gamtos apsau
goje ir jojo įnašo į tarptautinį 
ekologinį darbą.

Iškilmės įvyko Washingtono 
Federalinėje Auditorijoje. Įs
pūdingas ir spalvingas cere
monijas pravedė JAV Marinų 
korpuso reprezentacinis dali
nys ir orkestras pristatant visų 
JAV ginklo rūšių vėliavas.

Valdas Adamkus vadovauja 
JAV Gamtos Apsaugos darbui 
Vidurio vakarų regione su vyr. 
būstine Chicagoje nuo 1970 
metų.

’’Pasaulio Lietuvio nuo 1979 
metų pradžios prenumerata 6 
dol. metams, nes bus 
leidžiama 12 numerių (iki šiol 
buvo 10). "Pasaulio Lietuvio” 
redakcijos ir administracijos 
adresas yra tas pats kaip ir 
PLB Valdybos raštinės: 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois 60636 USA, telef. (312) 
778-2200.

Kalėdų nakties varpams paskelbus džiaugsmingą Kristaus 
gimimo žinią, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba svei
kina visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir jungiasi 
su jais savo mintimis bei troškimais.

Praėjusieji metai mūsų išeivijos gyvenimą nuskaidrino gau
siomis Pasaulio Lietuvių Dienomis Toronte. 1979-tieji metai 
praeis IV-tojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ženkle, kai 
Jaunimas, suplaukęs į senutę Europą, ieškos aiškesnio ateities 
:elio savo tautinei priklausomybei išlaikyti. Tie metai mūsų 

tautai bus ypatingi ir Vilniaus Universiteto 400 metų įkūrimo 
sukaktimi.

Tačiau didžiausios mūsų pastangos turės būti kreipiamos į 
pavergtos tautos balsą, kuris prašo besąlyginės mūsų para
mos kovoje už savo laisvę, tikėjimą ir pagrindines žmogaus 
teises. Tepadeda Aukščiausias mums šiame darbe.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

Nuoširdžiai sveikinu mielus Australijos lietuvius 
linkėdamas visiems laimingų ir derlingų 1979-jų metų.

Walter Rask - Rasčiauskas
American Travel Service Bureau

LIETUVIAI PASAULYJE
ENCIKLOPEDIJOS 

PABAIGTUVĖS

Gruodžio pradžioje jau buvo 
išleistas Bostone paskutinysis 
šeštasis Encyclopaedia Litua- 
nica tomas ir tuo buvo užbaig
tas leidėjo Juozo Kapočiaus už
simotas didelis darbas. Ta pro
ga gruodžio 3 d. buvo sureng
tas plačios apimties šio didelio 
kultūrinio įvykio paminėjimas - 
pagerbimas. Ketvirtį su viršum 
šimtmečio trukęs enciklopedijų 
leidimas galutinai užbaigtas. 
Pastebėtina, kad nė viena kita 
išeivijos grupė tokio milžiniško 
darbo neįvykdė. Pabaigtuvių 
minėjime šalia lietuvių iškiliųjų 
kultūrininkų ir veikėjų dar da
lyvavo Bostono miesto burmis
tras, eilė Amerikos kongres- 
manų.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla Bostone Juozo Kapočiaus 
pastangomis buvo įsteigta 1952 
m. o jau 1953 m. išleistas pir
mas Lietuvių Enciklopedijos 
tomas, gi tos pačios enciklope
dijos paskutinysis (36-sis) to
mas išleistas 1969 m. Encyclo
paedia Lituanica pirmas tomas 
buvo išleistas 1970 m., gi pas
kutinis - šeštasis išleistas 1978 
m. Toji pati Lietuvių Enciklo
pedijos leidykla šalia to išleido 
dar 77 atskirus vertingus litua
nistinius leidinius.

Dr. Elona Valšnlenė

Lietuvių tarpe plačiai žinoma 
visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje Dr. Elona Marijošiūtė - 
Vaišnienė pakviesta į JAV 
prezidento sudarytą specialią 
komisiją svetimoms kalboms ir 
tarptautinėms studijoms. Ko
misija tiesiog atsakinga prezi
dentui. Į minėtą komisiją įeina 
21 asmuo, kurių tarpe yra eilė 
profesorių, diplomatų, moksli
ninkų ir politikų. Ji bus bene 
pirmasis lietuvių kilmės žmo
gus, stovįs arčiausia preziden
to.

LIET. RAŠYT. DRAUGIJOS 
PREMIJA

Sudarius Liet. Rašytojų 
draugijos premijos komisiją 
Californijoje, nuo šiol autoriai 
bei leidėjai prašomi 1978 m. li
teratūrinių knygų po 5 egz. 
siųsti premijos komisijai šiuo 
adresu: Bernardas Brazdžionis, 
1106 Lime Place, Vista, CA 
29083. Pagal LRD valdybos 
posėdžio (pereitų metų gegužės 
13 d.) nutarimą, pavasarį pas
kelbtą spaudoje, premijai kny
gos turi būti gautos iki 1979 m. 
sausio 31 d. (ne iki 1978 m. 
gruodžio 31 d., kaip klaidingai 
spaudoje buvo paskelbta šį ru
denį). Premija bus paskirta iki 
ateinančių (1979) metų kovo 10 
d.

Iškilusis lauko teniso žaidė
jas Vitas Gerulaitis metų pa
baigoje žaidė Tallinne (Estijos 
sostinėje) prieš keturis įžy
miuosius skandinavų žaidėjus 
ir išėjo nugalėtoju. Iš ten išvy
kęs turėjo dar keturis susitiki
mus Milane (Italijoje) irgi lai
mėdamas.

***
Turimomis žiniomis savu lai

ku plačiai išgarsėjęs Vilniaus 
operos solistas bosas Vaclovas 
Daunoras atvirai prisidėjo prie 
disidentinio sąjūdžio siekiant 
Lietuvoje respektuoti žmogaus 
teises. Solistas Vaclovas Dau
noras pateko nemalonėn ir 
pradėtas skaudžiai persekioti 
ypač po to, kai prieš porą metų 
į Vakarus pasitraukė jo brolis 
taip pat dainininkas Ričardas 
Daunoras, kurį prieš pusmetį 
girdėjome ir Australijoje. Vac
lovas Daunoras tuoj po to buvo 
atleistas iš Vilniaus operos, ir 
gavo vietą dėstyti dainavimą 
Kauno konservatorijoje, bet ir 
čia jis buvo nuolat provokato
rių išjuokiamas ir įžeidinėja
mas.

***
Dar gruodžio pradžioje Ro

mos dienraštis "II Tempo” Ita- • 
lijoje paskelbė, kad Lietuvoje 
grupė kunigų įsteigė specialų 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Ko
mitetą; Komiteto tikslas, kaip 
buvo pareikšta vieno to komi
teto steigėjų kun. Alfonso Sva
rinsko, nustatyti teisinę ir 
praktinę lygybę tarp tikinčiųjų- 
netikinčiųjų Sovietų Sąjungoje. 
Tokia spaudos konferencija 
įvykusi Maskvoje, kur dalyva
vo ir eilė vakariečių žurnalistų.
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J ALB KRAŠTO TARYBOJE
Alb krašto tary

Mūsų bendruomeniniame 
gyvenime ypatingos reikšmės 
turi ALB Krašto Tarybos su
važiavimai, kurie turi lemiamą 
žodį visai Australijos lietuvių 
bendruomenei, nes čia daugiau 
ar mažiau paliečiami bendruo
menės opiausi klausimai, ieš
koma receptų prieš negeroves 
arba pasiūlomi projektai atei
ties veiklai, kurie paprastai 
suvažiavimo prezidiumo prii
mami dėmesin. Žinoma, nuo 
naujai išrinktos suvažiavime 
bendruomenės vadovybės pri
klauso, ar tie "priėmimai dė
mesin" jai galioja kaip vykdy
tini suvažiavimo valios nutari
mai, ar jie taip ir palieka tik 
dėmesin. Paprastai suvažiavi
mai savo sprendimus, nutari
mus ar pasiūlymus suveda į 
rezoliucijas, kurios
suvažiavimo pabaigoje visų 
dalyvių balsavimo keliu prii
mamos, kaip suvažiavimo va
lia. Šiame ALB Krašto Tary
bos suvažiavime aukščiau mi
nėta prasme rezoliucijų galima 
sakyti kaip ir nebuvo, o jų var
du tebuvo išreikšta suvažiavi
mo sveikinimai aukštiems pa
saulio ir Australijos vadovams, 
lietuvių veiksniams ir drauge 
priminimai apie Lietuvą bei 
skriaudas lietuvių tautai. Deja, 
rezoliucijose niekur nebuvo iš
reikšta mūsų pačių. įsipareigo
jimai arba vykdytini nutari
mai, liečią mus pačius ir visą 
bendruomenę. Be abejo, 
suvažiavimo eigoje buvo 
svarstyta visa eilė ir bendruo
menę liečiančių klausimų, 
kurių rezoliucijų komisija grei
čiausiai neįtraukė į rezoliucijas 

,vien tik dėl .tų, kad jie, ir be to 
jau yra suvažiavimo protokole.

Pats ALB Krašto Tarybos 
suvažiavimas buvo palygina
mai gausus: iš galimų 75 bend
ruomenės atstovų suvažiavime 
dalyvavo 58.

Pirmą suvažiavimo dieną 
sudaryti suvažiavimo oficialūs 
organai, sveikinimai ir buvusių 
bendruomenės vykdomųjų 
organų pranešimai bei diskusi
jos.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė: pirm. Vytautas Bukevi
čius ir jo pavaduotojai Juozas 
Lapšys iš Adelaidės ir Dr. K. 
Zdanius iš Melbourne. Į sekre-
toriatą pakviesti J. Viliūnienė, 
A. Dudaitis ir Jonas Rama
nauskas. Mandatų Komisija - 
A. Giniūnas, M. Petronis ir R. 
Venclovas. Rezoliucijų Komi
sija - Dr. R. Zakarevičius, L. 
Cox ir P. Ropė.

Krašto Valdybos pranešimą 
padarė pirm. prof. Dr. A. Ka
baila (jo pranešimo santrauką 
skelbiame atskirai. Red.), tuoj 
po jo sekė Mūsų Pastogės re
daktoriaus pranešimas Mūsų 
Pastogės klausimu, Krašto 
V-bos vicepirm. V. Patašius 
pranešė apie Liet. B-nės Spau
dos Sąjungą, V. Bukevičius 
paskaitė Kontrolės Komisijos 
aktą, J. Lapšys iš Adelaidės - 
ALB Garbės Teismo praneši
mą ir Dr. K. Zdanius padarė 
pranešimą apie Australijos 
Liet. Fondą. Čia patirta, kad 
Australijos Liet. Fonde 
sukauptas kapitalas siekia 
24000 dolerių, iš kurio palūka
nų teikiama parama lietuviškai 
veiklai. Jeigu pareikalavimas 
didesnis, tai A.L. Fondas ren
gia specialias rinkliavas vieno
kiam ar kitokiam uždaviniui.

Dėl pranešimų didesnių dis
kusijų neišsivystė, išskyrus

JOS SUVAŽIAVIMAS

Mūsų Pastogę ir jos redakto
rių, kuriam pareikšta priekaiš
tų, deja, nė vieno palankaus 
pasisakymo, kokį pozityvų 
darbą atlieka mūsų bendruo
menėje Mūsų Pastogė.

Pasibaigus diskusijoms PLB 
Seimo atstovas p. V. Neve- 
rauskas padarė išsamų prane
šimą iš PLB Seimo, įvykusio 
Toronte ir tuo šios dienos Ta
rybos posėdžiai buvo užbaigti.

Sekančios (gruodžio 28 d.) 
priešpietis buvo skirtas jauni
mo reikalų svarstybai. Jauni
mo S-gos pirmininkė B. Praš- 
mutaitė pranešė apie S-gos 
vykdomus darbus ir informavo 
apie ateinanti Jaunimo Kong
resą. Iš Australijos Jaunimo 
Kongrese atstovų numatyta 
10, ir šis kontingentas jau su
darytas.

Apie skautų veiklą praneši
mą padarė Rajono vadas Dr. A. 
Mauragis. Kiek vėliau apie 
sporto veiklą pranešimą pada
rė pavėluotai atvykęs p. V. 
Gulbinas.

Išnaudojant laisvą laiką, kol 
susirinko daugiau jaunimo 
atstovų ir prelegentų, prezi
diumas pravedė bendruomenės 
veikėjų pagerbimą. Buv. ALB 
Krašto Valdybai pasiūlius buvo 

ALB Krašto Tarybos prezidiumas. Iš dešinės Juozas Lapšys 
(Adei.) Vytautas Bukevičius - pirmininkas (Syd.), Dr. K. 
Zdanius (Melb.) Kairėje kalba prof. A. Kabaila.

Nuotrauka J. Šarkausko

1977 - 1978 m. KADENCIJOS ALB K. V-BOS PIRMININKO 
PRANEŠIMO SANTRAUKA

ŠI SANTRAUKA įteikiama Jums, nes ilgi pranešimai nusi
bosta klausytojams, juos vargina ir mažai ką teatsiekia. To ti
kiuosi išvengti, duodant Jums pranešimo santrauką.

KRAŠTO VALDYBA dirbo demokratiniais pagrindais, re
guliariai posėdžiavo kartą per mėnesį, o kartais ir dažniau 
ypatingiems reikalams iškilus.

APLANKYTOS įvairios ALB apylinkės, būtent Melbourno, 
Adelaidės, Hobarto, Newcastle ir Canberros. Kai kur lankyta
si keletą kartų, skaitytos paskaitos, turėta pasitarimų. Lankė
si ALB K V-bos Pirmininkas A.P. Kabaila, Vicepirmininkas V. 
Patašius, Narys Jaunimo Reikalams L.D. Cox. Dėkoju už ap- 
nakvydinimą bei globą šių apsilankymų metu. Visos apsilan
kymų kelionės ir kitos išlaidos buvo padengtos privačiomis lė
šomis.

SIEKTA darnos Bendruomenės narių tarpe. Krašto Valdy
bos konfidencialia intervencija išvengta bent kelių bylų Bend
ruomenės narių tarpe, sušvelninti bent keli konfliktai.

ĮSTEIGTA ALB SPAUDOS SĄJUNGA, kad "Mūsų Pasto
gės" reikalai būtų tvarkomi ne tiktai teisingai, bet ir teisėtoje 
formoje. Spaudos Sąjungos įsteigimas - lyg automobolio drau
dimas. Nors anksčiau išsiversta ir be tos Sąjungos, jos reika
lingumas darosi kasmet vis ryškesnis, ypač kai Krašto Valdy
bos būstinė buvo pradėta kilnoti į Adelaidę - Melbourną - Syd- 
nejų.

ĮVESTAS "Krašto Valdyba Pasisako" skyrius "Mūsų Pas
togėje”, kuriuo Krašto Valdyba tiesioginiai pasidalina minti
mis su visa Bendruomene. Nuolatinis pasisakymas spaudoje 
yra visokeriopai svarbus ir duoda progos Bendruomenei pasi
sakyti apie jos Valdybos sumanymus, turėti tiesioginės įtakos

į Valdybos galvoseną, kaip kad ir pridera demokratinės dva
sios bendruomenei.

LEISTAS "BALTIC HERALD”, kai to reikalavo politinė 
padėtis. Vienas "Baltic Herald" exempliorius pridedamas prie 
šio pranešimo. ("Mūsų Pastogės” skaitytojai jį matė rugpiūčio 
mėnesį).

KOMITETAS LIETUVOS BYLAI apiformintas ALB ribose 
įgaliojant V. Patašių kooptuoti narius ir plėsti komiteto veik
lą. Siekiant Lietuvos Bylos suaktyvinimo, pravartu tam turėti 
atskirą komitetą, kuris būtų vedamas ALB patikėtinio (p. V. 
Patašiaus). Iš vienos pusės ši politinė veikla gali būti lankstes
nė, kai ji atliekama Komiteto, kuris nėra apsunkintas kitais 
bendruomenės reikalais. Antrą vertus, ši veikla turi palikti 
ALB žinioje. To atsiekta duodant įgaliojimus p. V. Patašiui, 
kuriuos ateityje, esant reikalui, K V-ba galėtų atšaukti. Tiki
masi, kad Komitetas Lietuvos Bylai savo veiklą išvystis visoje 
Australijoje.

SUSIRAŠINĖTA su Australijos Federaliniu Parlamentu 
(Senatu ir žemaisiais Rūmais). Atskiri laiškai buvo parašyti 
kiekvienam federaliniam parlamentarui, prašant ir raginant 
remti Lietuvos Bylą. Ypač efektingi buvo tie laiškai, kurie bu
vo siųsti su "Baltic Herald". Gauta eilė atsakymų, jų tarpe iš 
Ministerio Pirmininko ir kitų federalinio parlamento narių, 
būtent: J.D. Anthony, P. Baume, N. Brown, G.M. Bryant, 
D.N. Cameron, M. Cass, G. Chapman, J.L. Cavanogh, F.M. 
Chaney, M. Guilfoyle, P.D. Durack, J. Haslem, C. Hurford, B. 
Harradine, C.K. Jones, R. Klugman, S. Lusher, R. McHenry, 
T. McVeigh, K. Martin, K. Newman, P. Rae, P. Ruddock, B.M.. 
Snedden, A.A. Street, J. Wheeldon, K.S. Wriedt, W. Yates, H. 
Young ir kitų.
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įteikti karaliaus Mindaugo me
daliai šiems daug bendruome
nei pasidarbavusiems asme
nims: Jonui Meiliūnui, buv. 
A.L. Fondo pirmininkui Mel
bourne, Ignui Aleknai Mel
bourne, Algiui Taškūnui Ho- 
barte ir Vytautui Simniškiui 
Sydnejuje. Šie asmenys savo 
ilgamete veikla tikrai nusipel
nę pagarbos ir įvertinimo.

Ta pačia proga adelaidiškių 
atstovų vardu V. Baltutis pri
statė Juozą L a p š į, ilgametį 
bendruomenės darbuotoją, 
siūlydamas jį pakelti ALB 
Garbės nariu, kas buvo visų 
entuziastingai priimta.

Po šios malonios staigmenos 
sekė jaunimo forumas gvilden
ti temai, ar Australijos lietu
viai pajėgtų ir įstengtų su
rengti penktąjį Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą. Foru
mą pravedė L. Cox. B. Praš- 
mutaitė ir Vaičiulytė pasisakė 
prieš, gi B. Šaulytė ir V. Araitė 
už kongreso organizavimą 
Australijoje. Išklausyta disku
sijų forma visa eilė pasisakymų 
iš auditorijos. Išvadoje: finan
siniai galėtume Jaunimo 
Kongresą priimti ir pravesti, 
bet stoka paties jaunimo orga
nizuotumo, kas ir būtų di
džiausia kliūtis. Tuo reikalu 
nutarimų nepadaryta ir klausi
mas paliktas atviras.

Sekė', bendruomenės vykdo-, 
mųjų organų rinkimai. Rotaci
ne tvarka pagal statutą sekan
čiai kadencijai Krašto Valdyba 
keliama į Adelaidę, tad iš čia ir 
buvo patiekti kandidatai: Jz. 
Lapšys, V. Neverauskas, M. 
Pocius, L. Gerulaitis, A. Za- 
moiskis, G. Vasiliauskienė, T. 
Vabolienė ir J. Stepanas. Į 
ALB Krašto Valdybą slaptu 
balsavimu išrinkti pirmieji 
septyni. J. Stepanas paliko 
kandidatu.

ALB Krašto Garbės Teismas 
taip pat išrinktas iš adelaidiš
kių, į kurį įeina: V. Baltutis, 
kun. A. Spurgis, J. Stepanas, 
D. Dunda, P. Bielskis ir J. Jo- 
navičius. Kanadidatais liko A. 
Skiparis ir E. Kalibatas.

Krašto Kontrolės Komisija 
šį kartą nebuvo renkama, o 
nutarta, kad Adelaidės apy
linkės Kontrolės Komisija 
drauge eis ir Krašto Kontrolės 
Komisijos pareigas.

Ta pačia proga buvo išrinkti 
ALB atstovai į'PLB Seimą. Iš
rinktieji Seimo nariai: V. Pa
tašius, V. Neverauskas, P. 
Baltutis, A. Kabaila, V. Donie- 
la. Kandidatais liko K. Zdanius 
ir V. Koženiauskienė.

Paskutinę (gruodžio 29) su
važiavimo dieną kalbėtasi ei- 
namasiais reikalais ir priimtos 
rezoliucijos. Einamųjų reikalų 
eigoje bandyta suderinti ir 
nustatyti tikslius angliškus pa
vadinimus bendruomenės pa
daliniams.

Tuoj po angliškų terminų 
svarstymo sekė paskaita 
Bendruomenės inkorporacijos 
klausimu. Atrodė, kad tai buvo 
tik atsitiktinis į suvažiavimo 
darbotvarkę įvestas punktas, 
nes prelegentas, turėjęs kal
bėti už inkorporavimą, nepri
buvo, o prieš kalbėjęs p. V. Pa
tašius savo mintis sklandžiai ir 
logiškai dėstydamas įtikino, 
kad toks bendruomenės inkor
poravimas būtų tik pragaištin
gas. Ir diskusijose neatsirado 
balsų, kurie stotų už inkorpo
ravimą.

Rezoliucijas pristatė Dr. R. 
Zakarevičius, kurios buvo su 
atitinkamais patikslinimais 
priimtos. Jas tinkamai apipa
vidalinti ir persiųsti pavesta 
suvažiavimo prezidiumui. Kaip 
aukščiau minėta, mūsų vidaus 
liečiančių rezoliucijų nebuvo. 
Tų rezoliucijų - sveikinimų ar
ba Lietuvos reikalais primini
mų buvo paruoštas didelis 
pluoštas, kurias sunku ir išmi
nėti.

Suvažiavimą uždarė ALB 
Krašto Tarybos pirmininkas V. 
Bukevičius dar kartą padėko
damas buv. Krašto Valdybai ir 
pasveikindamas naująją. Su
važiavimas baigtas Tautos 
Himnu. V.K.

NAUJAS ALB GARBĖS 
NARYS

ALB Krašto Tarybos suva-
žiavime į Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Garbės narius 
pakeltas ilgametis ir aktyvus 
darbuotojas visuomenininkas 
Juozas Lapšys iš 
Adelaidės .Jau nuo pat 
kūrimosi Australijoje Juozą 
Lapšį visados matėme bend
ruomenės darbuotojų pirmose 
eilėse ir be atolydžio tokiu ou- 
liu ir darbščiu išliko iki dabar. 
Šiuo metu Australijos Lietuvių 
Bendruomenė turi garbingus 
asmenis Garbės nariais: Elena 
Reisonienė Adelaidėje, Ona 
Baužienė Sydney ir Juozas 
Lapšys taip pat iš Adelaidės.

Pirmieji du mūsų 
bendruomenės garbės nariai - 
Juozas J. Bačiūnas, buvęs 
P.L.B-nės pirmininkas iš 
U.S.A., ir Antanas Baužė iš 
Sydnejaus, deja, jau mirę.

Sveikiname gerb. Juozą 
Lapšį linkėdami daug svei
katos ir ištvermės dar ilgus 
metus darbuotis mūsų bend
ruomenėje!
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Pianistė Virginija Inkrataitė

Gal vienas iš pačių 
efektyviausių praėjusių A. 
Lietuvių Dienų momentų bu
vo Lietuvių Dienų atidarymas. 
Tai buvo tarsi atskira lietuvių 
Dienų programos dalis, prida-

Australijos 
Lietuvių
Fonde

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDUI aukojo:

$74 vietoj gėlių pagerbiant 
a.a. J. Staugaitienę. Po $10- 
J.S. Meiliūnai, V.R.Aniuliai,
H.D. Antanaičiai. Po $5 A.A. 
Kesminai, E.R. Lipšiai, 
J.Balbata, A. Zubras, D. 
Žilinskienė, S. Bortkevičienė. 
Po $4 -M.F. Sodaičiai.

$62 vietoj gėlių pagerbiant 
a.a. J. Budrevičių. $20 - O.I. 
Aleknai. Po $10 -H.D. Anta
naičiai, J.L. Balčiūnai. Po $5 
-A.A. Kesminai, T. Bikulčie- 
nė, P. Valonis, A. Zubras. $2 - 
M. Birietienė.

$61 -J. Krikščiūno gimtadie
nio proga aukota A.L. Fondui. 
Po $5 V. Ališauskas, J. Krikš
čiūnas, A. Zubras, A. Mucenie- 
kas.Po $4- P. Krikščiūnas, R.A. 
Klimai. $3 J. Bajoras.

Po $2 - M. Didžys, J. 
Stučys, J. Kemėšis, V. Akuba- 
kas, Vištakis, V. Klimas, J. 
Kvietelaitis, V. Lazauskas, E. 
Seženis, A. Adomaitis, V. 
Aglinskas, J. Jarašius, J. 
Kąpliūnas, V. Žiogas, J. Vait
kus.

$50 R. Andrėkus (S.A. 
$100).$36 - Geelongo Liet. 
S-gos kalėdiniame pobūvyje 
suaukota. Po $5 -L. Bungarda,
J. Sedeliūnas, Valodka. Po $2 
-V. Mačiulis, Kymantas, A. 
Žvirblis, K.Šimkus, A. 
Jančiauskas, J. Gailius, L. 
Volodka, J. Renkauskas, K. 
Starinskas. Po $1 -J. Medelis, 
B.Gasiūnas, V.Adomaitis. $15 - 
A.Bukauskas (VIC. $25). $10 
-E.Reisonienė (S.A.$15).$10 - 
S.E. Dainiai (S.A.$160) vietoje 
gėlių a.a. A.Dumčiuvienei 
Po $5-J. Jonavičius (S.A.$10),
K. Kuzmickas (Vic.)

Naujas A.L.Fondo narys -A. 
Pocius. Naujas Fondo 
šimtininkas R.Andrekus.

A.L.Fondo Valdyba sveikina 
naują narį, naują šimtininką ir 
dėkoja visiems, parėmusiems 
A.L. Fondą.

**♦
Albino Pociaus 60-ties metų 

gimtadienio proga (gruodžio 15 
d.) pravestas vajus Ričardo 
Daunoro dainavimo studijoms 
paremti. Surinkta 500 dolerių, 
kuriuos sudėjo 79 asmenys. 
Gruodžio 19 d. minėtoji suma 

vusi Lietuvių Dienoms speci
finį charakterį ir simboliškai 
užakcentavusi Lietuvių Dienų 
Australijoje tęstinumą ir 
misiją.

Lietuvių Dienų atidarymo 
klausimas nuo pat pradžios 
buvo aktualus, tačiau per eilę 
metų tam nesuteikta daugiau 
dėmesio, o pasitenkinta tik 
formalia įžanga, surišta su 
sporto švente sporto salėse. Ir 
tas kartojosi eilę metų. Gal 
kiek daugiau dėmesio parodė 
šiam svarbiam momentui 1976 
m. Lietuvių Dienų atidarymas 
Melbourne, kur pirmą kartą a- 
tidarymas buvo perkeltas į iš
kilmingą salę, tačiau savo for
ma ir turiniu prisilaikyta senos 
praktikos.

Grandinėlės šokėjos Liet. Dienų atidaryme
Nuotrauka J. Šarkausko

($500) persiųsta R. Daunorui į 
Vokietiją. Šiam tikslui aukojo: 
$50 - Australijos Lietuvių
Fondas. $30 -Melb. Katalikių 
Moterų Draugija. Po $20 
A.Staugaitis, A.V.
Bladzevičiai. Po $10-A.L. Bal
trūnai, J. Balbata, kun. 
P.Vaseris, S. Stankūnavičius, 
A.V. Ramoškis, A. Butkutė, V. 
Vaitkus, A.Eskirtas,
A.Adamkavičius, Dr. Kaunas, 
T. B.ikulčienė, J.Lesčinskas. $7 
- J.Krikščiūnas. Po $5-V. 
Žiogas, J. Žalkauskas, B. Šil- 
vienė, M. Didžys, J. Meiliūnas, 
V.Augūnas, A.Pocius, Bruce 
Skeggs, M.P., V.Šalkūnas, 
V.Ališauskas, H.Antanaitis, 
kun. P.Dauknys, L.Barkus, 
Bartuška, F.M. Sodaičiai, K. 
Prašmutas, V.Lazauskas, 
J.Stučys, G. Kelertas, V.Že
maitis, A.Andriejūnas, J. 
Sadauskas, V. Krausas, P.Bal- 
tutis, Keblys, J .Venckus, 
J.Blažonis, J.J.Simučiai, A.A- 
damkavičienė, A.Šimkus, 
J.B.Tamošiūnai, J.Jasulaitis,
H. Statkuvienė, V.Vaitiekū- 
nienė, I.Jokūbauskienė, 
Z.- Prašmutaitė, J.Petrašiūnas, 
R.Steponavičius, A.Zubras,
I. O.Aleknai, (du neišskaitomi).

LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS
Visai skirtingai į Lietuvių 

Dienų atidarymą buvo pasižiū
rėta pereitų metų Lietuvių 
Dienose, kai kūrybinga asme
nybė atkreipė į atidarymo iš
kilmes gilesnį žvilgsnį: Dr. 
G.E. Kazokienės idėja buvo, 
kad L.D.atidarymas nebūtų 
vien tik formalybė, bet kad tu
rėtų gilesnę prasmę, duotų to
ną ir mintį visoms Lietuvių 
Dienoms įvedant naujų ele
mentų, siejančių dabartį su 
tautos praeitimi. Ji ir patiekė 
Lietuvių Dienų atidarymo pro
jektą Liet. Dienų Rengimo 
Komitetui. Tas projektas gal 
kiek ir apkarpytas jos pačios 
pastangomis ir buvo 
įvykdytas. Nesileidžiant į kal
bas, kaip turėjo būti, pažvel
kime, kaip tas atidarymas pra
ėjo.

Gruodžio 26 d. po iškilmingų 
pamaldų Sydnejaus katedroje, 
kur dalyvavo masės lietuvių ir 
kardinolas, pasakęs lietuviams 
palankų pamokslą (kas priskir
tina prie Lietuvių Dienų atida
rymo iškilmių) 2 vai. p.p. jau 
skaitlingi lietuvių būriai ren
kasi į Bankston Civic Centro 
puošnią iškilmių salę. Prieš 
prasidedant per garsiakalbius 
grojami lietuviški maršai. Pra

$4- L.Padgurskis. Po$3- P.Bal- 
tutis, J.Metrikas, A. Rakšte
lis. Po $2-J.Kvietelaitis, 
V.Petrus, J.Rekešius, P.šiuš- 
kus, A.Višniauskienė, A. Bi
čiūnas, A. Saženis, J. Kemėšis, 
V.Makaravičius, R.Bukauskas, 
A.Simankevičius, A.Lynikas ir 
du neišskaitomi. $1- A. 
Bielkevičius ir vienas neišskai
tomas.

J. Balbata 
A.L. Fondo Iždininkas

♦**
Sovietų Sąjungoje stiprina

mos ir plečiamos KGB galios ir 
teisės. Iki šiol KGB priklausė 
Sovietų Vidaus Reikalų Minis
terijai, o nuo liepos pradžios 
KGB veikia nepriklausomai ar
ba kaip atskira institucija, va
dinama "Sovietų Sąjungos 
valstybės saugumo komitetas”. 
KGB pozicijų ir autoriteto stip
rinimas yra labai reikšmingas 
įvykis ir galįs turėti toli sie
kiančių pasėkų. Nenuostabu, 
kad Brežnevas KGB viršininką 
Juri Andropovą dar 1973 m. 
įsileido į politbiurą pilnateisiu 
nariu.

sidėjus atidarymo iškilmėms 
scenoje matosi išsirikiavęs 
Sydnejaus Dainos choras tau
tiniuose rūbuose, kuris galiojo 
kaip graži, manifestacinė tau
tinė dekoracija. Už jų juodame 
fone aukštai iškelta Lietuvių 
Dienų emblema. Scenos deši
nėje pusėje prie garsiakalbio 
pranešėjai (Ginta Viliūnaitė 
lietuviškai ir Vytautas Juška 
angliškai). Įnešamos vėliavos ir 
pristatomi kviestiniai aukštieji 
svečiai. Australijos Himnas, ir 
scenoje šviesa užgęsta. 
Prožektorių šviesoje tada išei
na du tautiniais rūbais vilkį 
trimitininkai - šaukliai, 
kuriems trimituojant scena 
pamažu pilnai nušvinta. Jiems 
pasitraukus pranešėjai kalba 
apie Lietuvių Dienas, apie ą- 
žuolą ir jo simbolinę reikšmę 
lietuviams, tuo tarpu iš salės 
vidurio scenos link iškilmingu 
žingsniu eina buvusių Liet. 
Dienų Melbourne rengimo 
p-kas p. K.Lynikas ir paskui jį 
du tautiniuose rūbuose jau
nuoliai Irena Bielskytė ir Ste
ponas Voras, nešini didžiuliu 
ąžuolo lapų vainiku. Pakyla iš 
dešinės, B. Vingilis įeina iš kai
rės ir susitinkama scenos vidu
ry. K. Lynikas perima vainiką 

Pirmininko pranešimas 
Atkelta iš psl. 3

ATSIEKTA reikšmingas Darbiečių Partijos politikos pa
keitimas. Šio pakeitimo reikšmingumas išryškėja kai prisime
name, kad demokratinėje santvarkoje vos už kelių metų fede
ralinė vyriausybė gali būti vėl Darbiečių rankose.

1978 m. gegužės 8 dieną ALB K V-ba kreipėsi į Darbiečių 
Partijos Atstovą Užsienio Reikalams, Sen. K.S. Wriedt, savo 
laišku. To pasėkoje gegužės 24 d. Federalinio Parlamento Dar
biečių partija priėmė rezoliuciją,kuri faktinai pakeičia Darbie
čių politiką Lietuvos ir kitų Pabaltijos kraštų atžvilgiu. Apie 
tai Sen. K.S. Wriedt liepos 1 d. painformavo ALB Krašto Val
dybą. Dėl šių laiškų reikšmingumo, jų fotokopija pridedama 
prie šio pranešimo. Šio reikšmingo laimėjimo ALB Krašto 
Valdyba nebūtų pasiekusi, jei tas siekis nebūtų remtas visų 
aktyvių ALB narių, bei estų ir latvių bendruomenių. Visiems 
nuoširdus ačiū!

BAIGIANT noriu visos ALB Krašto Valdybos vardu padė
koti visiems rėmėjams, o jų buvo daug, taip kad čia neužtektų 
vietos juos suminėti. Išimtį reikia padaryti Dr. B. Vingiliui ir 
jo vadovaujamam Lietuvių Dienų Komitetui, kurie atliko mil
žinišką Lietuvių Dienų Sydnejuje organizacinį darbą. Taip pat 
reikia pbrėžti, kad darnūs santykiai su AL Katalikų Federaci
ja prisidėjo prie ALB Krašto Valdybos darbo našumo.

Man tenka maloni pareiga padėkoti visiems ALB Krašto 
Valdybos nariams. Dėl jų nuoširdaus darbo ir kooperavimo 
man ALB K V-bos Pirmininko pareigos nebuvo sunkios. Kas 
buvo pasiekta, buvo tik Krašto Valdybos narių nuopelnas. Gi, 
jei buvo klaidų, tai tik K. V-bos Pirmininko atsakomybė.

A.P. Kabaila (Prof.)
ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

iš nešikų ir jį įteikia šių Liet. 
Dienų šeimininkui Dr. B. 
Vingiliui, kuris pro choristų 
tarpą eidamas pasilypi laiptais 
dengtu takeliu ir vainiką paka
bina žemiau Liet. Dienų emb
lemos. Pranešėjai per tą laiką 
kalba apie vainiko simboliką, 
ženklinantį ištvermę ir tęsti
numą. Pakabinus vainiką gal
ingai prasiveržė Lietuvos 
Himnas.

Scena gal truko vos keletą 
minučių, bet joje buvo tiek 
daug įtampos, kupina mistikos 
ir iškilmingumo, kad daugelis 
salėje negalėjo sulaikyti ašarų.

Po to kalbėjo Liet. Dienoms 
Rengti K-to pirm. Dr. B.Vingi- 
lis iškviesdamas Liet. Dienas 
atidaryti prof. Dr. A. Kabailą. 
Sekė fed. senatoriaus M. 
Lajovič žodis, kuris kaip įga
liotas perskaitė ir fed. 
ministerio Imigracijos ir 
Etniniams reikalams The Hon. 
M. MacKellar sveikinimą. Pra
nešėjai perskaitė 1976 metais 
Liet. Dienose dalyvavusios 
taut, šokių grupės “Gyvataro” 
vadovės G.Breichmanienės 
sveikinimą ir tuo oficialioji pu
sė baigėsi. Toliau sekė dvi 
Dainos choro dainos, pianistė 
V. Inkrataitė paskambino A. 
Račiūno fortepioninę
pjesę”Sename Dvare”, o 
pabaigai svečiai iš Amerikos - 
Grandinėlė- pašoko
Blezdingėlę ir Rusnietį.

Atidarymo iškilmė, trukusi 
apie pusantros valandos, paliko 
neišdildomą įspūdį. Pabaigoje 
visi dalyviai buvo pakviesti su
sipažinti su meno ir tautodailės 
paroda, kuri vyko gretimais tų 
pačių rūmų meno galerijoje.Po 
to Lietuvių Klube kviestiniams 
svečiams buvo surengtas jau
kus priėmimas.

Pats atidarymas laikytinas 
kaip vienas iš pagrindinių Liet. 
Dienų programinių parengimų 
gal tik su tuo minusu, kad ati
darymui laikas buvęs labai ne
palankus: gruodžio 26-ji yra 
tokia nepatogi diena, kad 
kviestieji svečiai gal tik dėl to 
ir nesirodė. Gal kitu atveju 
reikėtų pasirinkti tinkamesnę 
dieną tegu jau ir Lietuvių Die
noms įsibėgėjus.
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GRANDINĖLĖ
AUSTRALIJOJE

Nugalėjus visus sunkumus, 
pagaliau gruodžio 22 d. austra- 

Grandinėlė "Išleistuvių” šokyje

Grandinėlės koncerte
Aldona Veščiūnaitė

Margas spalvų sūkurys, gai
vus kintantis spalvų sriautas, 
tarytum nesibaigianti džiaugs
minga pavasario šventė. Me
nasi bėgančios, šėlstančios 
Lietuvos upės, paukščių kly-
kavimas, skardūs, saulėti upių 
šlaitai, arba vasaros, skam
bančios saulėje, bangavime u- 
pės, rudenėjančios laukų spal
vos, žiemos pasakos. GRAN
DINĖLĖS vitališkumas - pa
gaunantis.

Sijonais plačiai pasisukda- 
mos, mergaitės šoka KEPU
RINĘ, sveikina dienų, svečius, 
kepurėm grakščiai liesdamos 
žemę, turtingų, plačiais laukais 
bėgančių. Puošnus, net iškil
mingas ROKIŠKIO KADRI
LIS. Tarptautinis šokis Qua
drille, įneštas Lietuvon per ba
jorija, turtingas nuolat kintan
čiu figūriniu eiliavimu. Efek
tingas, populiarus, su lazdom, 
vyrų MIKITA.

Akiai malonus spalvų ir for
mų greitas kitimas, gražus šo
kėjų išpildymas. Su klumpėm 
šokamas TRAPUKAS. Vaiki
nai lengvų kojų, aukštai, ūpin
gai pašokėdami,mergaitės gra
cingai lengvos vikriai sukasi. 
Šis patrauklus šokis užtinka
mas Dusetų ir Zarasų apylin
kėse. Su komiškom 
varijacijom, su klumpėmis šo- 
karnas ir KLUMPAKOJIS.
Užtinkamas Žemaitijoj. 

liečiu karštai laukiama pagar
sėjusi Clevelando šokėjų grupė 
GRANDINĖLĖ, vadovaujama 
L. ir A. Sagių, nusileido Syd- 
nejuje. Jau sekančios dienos 
Sydnejaus dienraščiuose buvo 
išsamūs aprašymai apie Gran
dinėlės atvykimų. Aerodrome 
juos pasitiko gausus būrys 
sydnejiškių lietuvių ir spaudos

Verpia audžia kaimo mote
rys, ilgais rudens, žiemos 
vakarais suėjusios. Pačiai ne
vikriausiai bausmė-šokt ir dai
nuot vienai, kitoms žiūrint. 
Paskui vėl visos kartu šoka,
dainuoja. Margi, gražiai austi 
sijonai, plačios aukštos ranko
vės. Patrauklūs deriniai, 
išgaunami ryškiais kontrastais, 
akiai nauji efektai: aštuonios 
šokėjos žalsvos ar gelsvo ats
palvio rūbuose, o dvi ryškiai 
raudonuose.

Vyrų kostiumai originalūs, 
net puošnūs. Labai komiškas 
vaikinų šokis - GAIDYS. Šokė
jai imituoja paukščius-senis 
gaidys moko gaidelius gražiai 
kakariekuoti, kur maisto 
ieškoti.
KREGŽDELĖ-linksmas 
mergaičių šokis pasitinkant 
pavasarį. Greiti pasisukimai, 
patrypavimai akcentuoja šokio 
gyvumų, linksmų jo tonų. KU
POLINIS - labai gražus nuo
taikingas šokis: kaimo žmonės 
linksminasi, kai metuose diena 
ilgiausia, naktis trumpiausia.

Se-novėje tai 
vadinama RASOS ŠVENTĖ. 
Išgaunama ornamentika, švie
sų - rasos efektai, originalūs.

Patrauklūs nauji, dar nema
tyti Australijos žiūrovui, šokiai

VILIOTINIS, 
ATBULINIS.Išryškinamos 
komiškos situacijos, žaismin- 

atstovų. Visi buvo paskirstyti į 
privačius namus, tačiau sve
čiams ilsėtis nebuvo kada. Jau 
gruodžio 24 d. Grandinėlė šoko 
australų publikai Sydnejaus 
Operos Rūmų atviroje aikštėje 
stebint gausiems žiūrovams, o 
gruodžio 25 d. buvo surengtas 
oficialus priėmimas ir susitiki
mas su Grandinėle Sydnejaus 

gos nuotaikos.
Nuo Baltijos pajūrio įdomus 

žvejų šokis-RUSNIETIS 
(ištrauka).Charakteringesni 
toms apylinkėms šokiai skiriasi 
savo stiliumi nuo šokių kitose 
Lietuvos dalyse.

Scenoje matyti visi Cleve- 
land’o GRANDINĖLĖS šokiai 
techniškai švariai išbaigti, ū- 
pingai išpildyti. Nėra nelygia- 
vimų! Šokėjai, daugumoje stu
dentai.

Taip vilkėjo Grandinėlės mergaitės atvykdamos į Australiją
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Lietuvių Klube. Lietuvių Die
noms Rengti K-to pirm. Dr. B. 
Vingilis šiltai Grandinėlę ir jos 
vadovus pasveikino, toliau žodį 
tarė ALB Krašto Valdybos 
pirm. prof. Dr. A. Kabaila, p. 
A. Reisgys, kuris vedė visus 
susirašinėjimus ir derybas su 
Grandinėlės vadovais prieš 
jiems atvykstant, pasveikino
Liet. Klubo šeimininkas p. V. 
Simniškis. Susitikimo proga p. 
B. Vingilis Grandinėlės vado
vams p.p. Sagiams įteikė Ko
miteto vardu knygų, o sporto 
šventės vadovybė visus Gran
dinėlės narius apdovanojo 
sporto šventės ženkleliais. Pa
baigai ilgesnį žodį pasakė 
Grandinėlės vadovas L. Sagys, 
pristatydamas Grandinėlę nuo 
jauniausio iki vyriausio, orkes
tro vadovų p. Pažemį. į Aus- 
tralijų drauge su Grandinėle 
atvyko ir Clevelando dienraš
čio ’’The Plain Dealer” žurna
listė Mrs. Jane Scott, lietuvių 
dienraščio Draugo ir Darbinin
ko žurnalistas p. Vaškaitis, ku
rie pravedė ta proga informa
cinį pasikalbėjimų su ALB 
Krašto Valdybos p-ku prof. A. 
Kabaila ir Mūsų Pastogės re
daktorium V. Kazoku. Vėliau

GRANDINĖLĖS steigėjas 
ir vadovas Liudas Sagys, Lie
tuvos Liaudies Ansamblio, Vil
niuje buvęs dalyvis, turi drųsos 
įnešti daug naujovės lietuviš
kam tautiniui šokiui. Choreo
grafai įvairūs, išskirtinas gal 
būtų Juozas Lingys. Šokių pri-
taikymui ir pristatymui būti
nas vadovo individualus artis
tinis sugebėjimas.
Sugebėjimas - šokiu perduoti 
tautos charakterį, jos žmonių 
lyriškų paprastumų, melodijos 
ir dainos gaivumų.

Tautinių rūbų audėja Aldona 
Vaitonienė išgauna gražius 
spalvų derinius. Palydinčių šo
kius nuzikantų - daug, net aš- 
tuoni. Muzika - įvairių lietu
vių kompozitorių. 

vyko individualūs pabendravi
mai, o jaunimas smagiai pasi
šoko.

Jau sekančių dienų (gruodžio 
26) Grandinėlė dalyvavo iškil
mingame Lietuvių Dienų ati
daryme, gruodžio 28 šoko aus
tralų publikai Martin Plaza, o 
gruodžio 30 d. įvyko didysis 
Grandinėlės koncertas Regent 
teatre, kur dalyvavo virš pu
santro tūkstančio žiūrovų. Pa
minėtina ir tai, kad tautinių 
šokių šventėje Grandinėlė da
lyvavo bendrai su visais mūsų 
šokėjais.

Malonu paminėti, kad tiek 
Grandinėlės vadovai, tiek ir 
visa Grandinėlė nesigaili atvy
kę į Australija, džiaugiasi mū
siškių jaukiu priėmimu.

Po Naujų Metų baliaus kiek 
atsikvėpęs visas Grandinėlės 
kolektyvas sausio 3 d. išvyko į 
Adelaidę. Turimomis žiniomis 
ir Adelaidėje viskas praėjo ge
riau negu tikėtasi: nors pateko 
į karščių bangų, vis tiek Gran
dinėlė šoko prie 42° karščio at
virame ore australams, o į 
Grandinėlės koncertų susirinko 
rekordinis skaičius žiūrovų - 
virš 600! Sausio 6 d. Grandinėlė 
koncertavo Melbourne. Pri- 
leistina, kad ir čia viskas praė
jo pakiliai ir sėkmingai. Gaila, 
jau sausio 8 d. turėjome su 
Grandinėle atsisveikinti ir jie 
iš Sydney aerodromo išskrido į 
namus.

Tikimasi, apie Grandinėlės 
atskirus pasirodymus skaitysi
me vėliau. Mes visi sužavėti 
Grandinėlės viešnage. Tuo pa
čiu spėjame, kad ir pati Gran
dinėlė mumis neapsivylė!

Savo turiniu, muzika ir rit
mu GRANDINĖLĖ buvo nauja 
Pietų Amerikos žiūrovui. Pa
sisekimas milžiniškas (1970).

1972 metais 
GRANDINĖLĖ koncertuoja 
Vakarų Europoje. Pirmas di
delis pasisekimas - prie Baltijos 
jūros, Timmendorferstrand, 
žiūrovai daugumoje vokiečiai. 
Vėliau Hamburg’e, Stuttgart’e, 
Bonnoj; kituose Europos kra
štuose. Reguliariai rodosi įvai
riuose Amerikos miestuose, 
Kanadoj.

Mayor of Cleveland, Ralph J. 
Perk, iškeldamas GRANDI
NĖLĘ kaip reprezentacinę 
Cleveland'o miesto grupę, pas
kelbė spalio 3 dienų, 1972 me
tais "Grandinėlė Lithuanian 
Folk Dancer’s day."
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NEWCASTLE
NEWKASTELIECIAI AUS
TRALIJOS LIETUVIŲ DIE
NOSE SYDNEYJE.

Jau keletą mėnesių prieš A- 
L.D. Sydnejųje patirta, kad 

daug kas yra pakėlęs sparnus 
ten nuvykti. Juk Newkastelis 
yra lyg Sydnejaus satelitas ir 
susisiekimas geras. Ten daug 
giminių, pažįstamų ir puild 
proga susitikti su atvykusiais 
iš plačios Australijos ir net iš 
U.S.A, draugais. Žinoma puiki 
galimybė pasidžiaugti visais 
meniniais ir kultūriniais 
parengimais ir pagyventi savų 
tradicijų nuotaikoje buvo tas 
stiprus veiksnys, kuris nulėmė, 
kad didesnė dalis Newkastelio 
Apylinkės lietuvių praleido 
A.L.D. periodą pradedant pa- 1 
maldomis ST. Mary’s Kated- 1 
roję ir baigiant Naujų Metų ■ 
sutikimais trijose vietose. ■

Tenka teigiamai įvertint ne Į 
tik gausų atsilankymą į i 
A.L.D. Sydnėjuje, bet taip pat ! 
aktyvų dalyvavimą - įsijungi- 1 
mą į šių dienų renginius. Kra- 1 
što Tarybos suvažiavime 
dalyvavo Prof. V. Doniela-Pa- 
saulio Lietuvių Seimo narys, 
Dr. G. Kišonas-Ncle Apylinkės 
Pirmininkas ir Alf. Bajalis - 
Nele Apyl. rinktas atstovas. 
Meno parodoje Nei Meno 
Mokyklos lektorė Aldona 
Zakarauskaitė-O’Brien išstatė 
du savo kūrinius. Meno parodą 
atidarė Prof. Dr. V.Doniela, 
kurio skaitomas tekstas savo 
giliomis mintimis šios progos 
temoje galima pavadinti turi
ninga paskaita. Į jungtinį chorų 
pasirodymą įsijungė Nele cho
ro dainininkai. St. Žukas 
pasigėrėtinu išėjimu ir patyru
sia dirigento ranka jungtinį 
chorą gerai valdė diriguoda
mas keturias dainas iš kurių 
“Mano Protėvių Žemė” (komp. 
Br. Budriūnas, žodžiai 
Bernardo Braždžionio), solo 
partija,, atliekant G. Vasiliau
skienei, susilaukė ilgų plojimų 
ir buvo pakartota. G.Kleme- 
nienė, H.Andriūnienė su dukra 
Lorna buvo matomos betalki- 
ninkaujančios patiekiant pietus 
jaunimo susitikime ir Krašto 
Tarybai bei tvarkant 
Clevelando “Grandinėlės” puo
šnius rūbus. A.Š.

Gražus Kalėdų Švenčių pobū
vis su eglute vaikams.

Gruodžio 17 d. St. Peters sa
lėje Apylinkės Valdyba suren
gė bendrą pobūvį su eglute 
vaikams St. Peters salėje, 

Hamilton. Svečiai -trijų ge
neracijų atstovai užpildė salę 
taip, kad net papildomų stalų 
teko rengėjams pristatyti. 
Matėsi svečių ir iš toliau: O. 
Barzdienė iš Brisbano, Elena 
Daugėlaitė -Kinneally iš 

Tweed Heads ir P&S. Kairiai iš 
Kurri-Kurri.

sėkmės

sėdinčių 
i eglutę

Valdybos pirmininkas Dr. 
G.Kišonas atidarė pobūvį 
pasveikindamas gausiai susi
rinkusius švenčių proga palin
kėdamas taip pat 
Naujiems Metams.

Prie atskiro stalo 
vaikų akys krypo 
nekantriai belaukiant Kalėdų 
Senelio, kuris pasirodęs įteikė 
kiekvienam po dovanėlę iš savo 
didelio maišo. Eglutę parengė 
V.ir E. Kutai, o Kalėdų Senelis 
(Rokas Lapinskas) linksmai 
nuteikė vaikučius.
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Zinos Zakarauskienės veda- 
. ma jaunimo grupė-Valė ir Kri
stina Zakaraukaitės ir Adomas 
Zakarauskas gitariomis išpildė 
keletą kalėdinių giesmių, o ka
dangi visiems svečiams buvo 
išdalinti spausdinti giesmių žo
džiai tai ir suaugusieji įsijungė 
į sutartinį giesmių giedojimą.

Prie bendro suneštinio stalo 
ir šalto stikliuko iš bufeto ši 
popietė buvo praleista labai 
draugiškoje nuotaikoje. Pobū
vio metu geru tonu skambėjo 
lietuviškos meliodijos, kurioms 
groti techniškus įrengimus su 
garsiakalbiais padarė Petras 
Kutas, pritaikomos elektroni
kos studentas Nele Technikos 
Koledže.

Jau eilę metų rengiamas šis 
tradicinis bendras šeimų su 
draugais pobūvis įgauna vis 
daugiau populiarumo. Šį kartą 
neatsilankiusius galima buvo 
suskaityti ant rankos pirštų, gi 
atsilankiusieji skirstėsi su dė
kingumu Valdybos pastangoms 
ir visiems prisidėjusiems šį po
būvį padaryti jaukiu 
mu šioje apylinkėje 
proga.

GEELONG

susitiki- 
švenčių 

A.Š.

BAIGĖ MOKSLO METUS

Geelongo Lietuvių "Dr. V. 
Kudirkos” Vardo Savaitgalio 
Mokykla mokslo metus pradėjo 
1978 metų balandžio 1 d. Mo
kyklą lanką mokiniai, pagal 
mokslo lygį, buvo suskirstyti į 
pradedančiųjų ir jau anksčiau 
mokyklą lankiusiųjų grupes. 
Lavinimo darbą atliko moky
tojai: A. Karpavičius - mokyk
los vedėjas ir pradedančiųjų 
grupės mokytojas, B. Gasiūnas 
- mokyklą lankiusiųjų grupės 
mokytojas, E. Vaičekauskaitė - 
pradedančiųjų mokytoja - pa
vaduotoja. Viso mokykloje, per 
šiuos mokslo metus, buvo pra
vestos dviejų valandų pamokos 
per dvidešimt aštuonis šešta
dienius. Mokyklos auklėti
niams pamokų turinį paruoš
davo patys mokytojai, pasi
naudodami E. Ruzgienės "Gin
tarėliai” bei "Lietuvių Kalbos 
Pratimai” I-jam ir IV-jam sky
riams. Šie vadovėliai įsigyti 
Mokyklos Tėvų Komiteto rū
pesčiu, kurį sudaro p. L. Va- 
lodka, p. E. Vaičekauskaitė, p. 
K. Starinskas.

Mokykla daugiausia rūpinosi 
Tėvų Komitetas ir pačių moki
nių tėvai. Didelį mokyklai dė
mesį kreipė ir dabartinė Apy
linkės Valdyba, o ypač jos pir
mininkas p. M. Kymantas ir 
vicepirmininkė p. C. Vaiče- 
kauskienė. Mokyklai paremti 
gautos paramos iš Melbourne 
Lietuvių Kooperatyvinės 
Draugijos "Talkos” ir A.L.B. 
Krašto Valdybos.

Bemaž visas mokyklą lan
kantis jaunimas priklauso 
skautų organizacijai, dalyvavo 
lietuvių tautinių šokių grupėje 
"Šešupė”. Be to, dalyvavo Va
sario 16-sios, Motinos Dienos, 
Skaudžiųjų Birželio Įvykių, 
Rugsėjo 8-sios minėjimuose. 
Šiuos mokslo metus užbaigė 
1978 metų gruodžio 16 dieną 
Kalėdų Eglutės švente.

Šventę pradėjo mokyklos 
vedėjas Alg. Karpavičius, ap
žvelgdamas mokslo metų eigą, 
padėkodamas mokytojams. 
Mokyklos Tėvų Komitetui už 
rūpinimąsi mokykla ir suruoši
mą Kaldėu Eglutės.
Tuo pačiu atžymėjo ir pažan
gesnius mokinius Reginą 
Starinskaitę, Danių Valaitį ir

'/v'iWr ' O'h’TV’T T A Įmygą. IšsamV ir.' prasmingą’ jams ir skatindamas tėvus 1*1 Į LX X žodį tarė Apylinkės Valdybos ateinančiais metais dar gausiau
m'wmininVoc AjT V tttyi onfna i 'i1______ _____JI____ • 1J-X--__pirmininkas p. M. Kymantas, 

Vidą Kymantą, įteikdamas pasidžiaugdamas mokyklos 
jiems po dovanėlę - lietuvišką darbu, padėkodamas mokyto-

Dail. A.Varnui 100 metų

\ Čikagoje gyvenąs dailininkas Adomas Varnas sausio 1 d. 
sulaukė 100 metų. Susirūpinę jo sveikata čikagiečiai lietuviai 
jau gruodžio mėn. surengė dailininką pagerbdami jo šimtmečio 
minėjimą, kur dalyvavo ir pats jubiliatas ir jo žmona p. Var
nienė, kuri irgi yra gerokai virš 90 metų. Iš tiesų, dail. A. Var
no sveikata gerokai silpna, atmintis susilpnėjusi. Sydnejiškis 
dail. Vladas Meškėnas, prieš pusmetį išvykęs į Ameriką, jau 
ilgesnį laiką darbuojasi dail. A. Varno studijoje. Jis ir nutapė 
dail. A. Varno portretą, kurį čia ir skelbiame. Nors dail. V. 
Meškėnas kasdien dirba jo studijoje, vis tiek jis daili A. Varnui 
kiekvienu kartu esąs naujas svečias... Šis dail. V. Meškėno nu
tapytas dail. A. Varno portretas Čikagos meno žinovų ypatin
gai buvo aukštai įvertintas.

SPORTAS
KOVO KLUBE

Jauniai žemiau 14 m. sėk
mingai laimėjo prieš Banks- 
town Uniting 59:14. Nors 
persvara taškais ir gana didelė, 
bet priešininkai nebuvo silpni. 
Ypatingai mūsiškiai pasižymė
jo puolime. Po šio laimėjimo 
koviečiai pateko į finalus.

Taškai: M. Walks 29, P. 
Simpson 9, P. Stašionis 7, A. 
Protas 6, E. Kasperaitis 6, A. 
Kolbakas 0.

KOVO JAUNIAI -
CANTERBURY BANKS-
T0WN DISTRIKTO

LAIMĖTOJAI

Kovo jauniai žemiau 14 m. 
prieš Kalėdas laimėjo distrikte 
finalus ir tapo I divizijos čem
pionais.

Pirmame puslaikyje mūsiš
kiai žaidė daugiau pavieniai ir 
vedė vos dviem taškais. Ant
rame puslaikyje išvystytas la
bai puikus komandinis žaidi
mas ir koviečiai dėjo krepšį po 
krepšio nesulaikomai.

Po žaidynių laimėtojams 
įteikti trofėjai. M. Wallis gavo 
dovaną kaip "Man of the 
Match”.

Taškai: M.
Protas 10, P.
Stašionis 7, E. Kasperaitis 4, 
R. Gaidžionis 2, A. Kolbakas 0, 
E. Berilą 0, R. Červinskas 0. 

Wallis 15. A.
Simpson 8, P.

leisti savo vaikus į šią lietuviš
ko žodžio išlaikymo šventovę.

Meninėje šventės dalyje pa
sirodė mokyklos auklėtiniai. 
Trumpus eilėraščius padekla
mavo pradedančiųjų grupės 
mokiniai: R. Starinskaitė, E. 
Starinskas ir L. Bražionytė. 
Vyresnieji atliko gražųjį skai
tymą. Vidas Kymantas vyku
siai paskaitė "Žalgirio mūšis" ir 
Danius Valaitis "Šventasis Ni- 
kalojus”. Pabaigai visi mokiniai 
padainavo tris daineles: Pievos 
žalios, Nutilo jau pūtęs vėjelis 
ir Try-li-ly.

Mokinių programėlei pasi
baigus, Tėvų Komiteto pirmi
ninkas ’. L Volodka, dar kartą 
išreiškė padėką mokytojams, 
mokiniams ir jų tėvams, pri
mindamas, kad ir ateinančiais 
metais Geelonge veiks lietuvių 
savaitgalio mokykla. Atkelia
vęs Kalėdų Senelis (Pr. Vaiče
kauskas) apdovanojo mokyklą 
lankiusius ir šventėje dalyva
vusius vaikučius dovanėlėmis. 
Senelis neužmiršo dovanėlių ir 
mokytojams. Prie Tėvų Komi
teto narių paruoštų stalų, visi 
šventėje dalyvavę vaikučiai 
buvo pavaišinti saldumynais ir 
vaisvandeniais. Mokyklai pa
remti suruoštoje loterijoje, lai
mingi bilietai atiteko p. K. Ga- 
ralevičiui - palapinė, p. V. Stui- 
kevičiui - vyriškas laikrodis, p. 
A. Valiui - Wisky butelis. Šie. 
visi vertingi daiktai suaukoti 
mokyklos rėmėjų.

Sekančius mokslo metus nu
matoma pradėti 1979 metų va
sario 17 dieną.

Tai buvo trumpa bet maloni 
ir jauki lietuviško jaunimo 
šventė. Padėka priklauso jos 
rengėjams ir dalyviams.

ALKA

OFICIALŪS 20-sios AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŠVENTĖS REZULTATAI 1978 m. SYDNEY

LAIMĖTOJAI:

Krepšinis merginų iki 18 m. - Melbourne "Varpas”
Krepšinis berniukų iki 18 m. - Melbourne "Varpas”
Krepšinis moterų - Melbourne "Varpas”
Krepšinis vyrų - Geelongo "Vytis”
Vyrų baudų komanda - Geelongo "Vytis”
Vyrų baudų individualinis - V. Mačiulaitis, Melbourne 

"Varpas”
Moterų baudų komanda - Adelaidės "Vytis”
Moterų baudų indiv. - V. Jučiūtė, Adelaidės "Vytis”
Tinklinis moterų - Adelaidės "Vytis”
Tinklinis vyrų - Sydney "Kovas”
Tinklinis mišrus - Sydney "Kovas”
STALO TENISAS:
Vyrų komanda - Melbourne "Varpas” A. Balnionis ir J. Ab- 

lonskis.
Moterų komanda - Sydney "Kovas” N. Wallis ir V. Laukai

tienė
Vyrų indiv. - J. Ablonskis Melbourne "Varpas”
Moterų indiv. - O. Pilkienė Canberros "Vilkas”
Vyrų dvejetas - J. Ablonskis ir A. Balnionis Melbourne 

"Varpas”
Moterų dvejetas - N. Wallis ir V. Laukaitienė Sydney "Ko

vas"
Mišrus dvejetas - A. Balnionis ir O. Pilkienė
Squash vyrų indiv. - J. Abromas Sydney "Kovas”
Squash moterų indiv. - J. Petrauskaitė Sydney "Kovas”
Šachmatai indiv. - V. Liūgą Sydney "Kovas”
Šachmatai Žaibo turnyras - Dr. I. Venclovas Sydney "Ko

vas”
Golfas indiv. - V. Binkis Sydney "Kovas”
Golfas "Handicap” - Gružauskas Canberros "Vilkas”
Golfas moterų - p. Zenkevičienė Geelongo "Vytis”

LAUKO TENISAS:
Moterų indiv. - J. Petrauskaitė Sydney ’’Kovas”
Vyrų indiv. - R. Leveris Sydney "Kovas”

..Vyrų dvejetas - Ad. Kaltinis ir R. Renius
Mišrus dvejetas - Ad. Kaltinis ir R. Share
Sporto Šventės Pereinamoji taurė perduota Canberros 

"Vilkui”.
Sekančioji XXX-oji Sporto Šventė įvyks Canberroje.

XXIX-tos Sporto Šventės 
Rengėjai - Sydnejaus "Kovas’
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j JAUNIMO KONGRESO INFORMACIJA
Kongreso dalyvių registracija vyksta iki 1979 m. vasario 16 d. per 
krašto LJS valdybą. Registruojantis įmokėti pirmą $ 100 US. 
Blankai ir tolimesnė informacija bus parūpinta neužilgo.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO INFORMACIJOS:

Jaunimo Kongresas vyksta 1979 metų liepos 11-29 dienomis.
1. Jaunimo Kongreso ATIDARYMAS KONGRESO STOVYKLOJE 

liepos 11 d., 1979 m.
Stovykla vyksta St. Mary’s College, Strawberry Hill, England 
Kolegija yra netoli Londono, Anglijoje.

2. Jaunimo Kongreso STOVYKLA
Nuo liepos 11-18 d. St. Mary’s College, Strawberry Hill, England 
Stovykloje dalyvauja visas lietuviškos kilmės jaunimas.
Lietuvių kalbos mokėjimas nėra būtinas; nors programa vyks lietu
vių kalba, bus nekalbantis jaunimas įjungtas.
Stovyklos mokestis asmeniui šiuo metu $ 160 US dolerių.

3. Kongreso KONCERTAS
Iškilmingasis Kongreso Koncertas įvyks liepos 14 d., šeštadienį.
Užsakyta Queen Elizabeth Hall, pačiame Londono centre 2-5 vai. p.p.
I koncertą kviečiama visa lietuvių visuomenė ir svečiai.
Koncertan kviečiama ir angliškoji visuomenė.

4 Kongreso BALIUS
Iškilmingasis Kongreso balius-šokiai vyks šeštadienį, liepos 14 d. 8-12 
vai. p.p.
Užsakyta Kensington Town Hall salė, Londone.

*******
5. KELIONĖ Į VOKIETIJĄ

Manoma užsakyti traukinį iš Londono iki Dover, tada persikelti laivu 
per kanalą į Europą liepos 19 d., ketvirtadienį.

6. NEATSTOVAMS EKSKURSIJOS:
Organizuojamos trys grupinės kelionės po Europą,už kurias reikės 
susimokėti iš anksto. Kaina šiuo metu $ 250 US.
Į kainą įskaitoma transportas, maistas, nakvynė.
A( kelionė per Prancūziją, Italiją, Šveicariją ir Vokietiją.
B) kelionė per Prancūziją ir Vokietiją.
C) kelionė per Belgiją, Olandiją ir Vokietiją.
Visos kelionės baigsis Koenigsteine, V. Vokietijoje, kur bus Kongreso 
uždarymas.

7. ATSTOVAMS: STUDIJŲ DIENOS
Atstovai arba vykstą į Studijų Dienas vyksta į Altenberg, netoli 
Bonn miesto. Vakarų Vokietijoje.
Studijų Dienos prasidės liepos 19 d. ir tęsis, iki liepos 26 d.
Studijų Dienose yra vietos 120 atstovams, 30 stebėtojams ir 30 štabui 
Stebėtojais gali būti jaunimas, nenorįs būti atstovu, bet norėtų daly
vauti Studijų Dienose be balsavimo teisės ir kuris iš anksto užsire
gistravo. Registruotis kuo anksčiau, nes skaičius ribotas ir bus ski
riamas pagal užsiregistravimo eilę.
Studijų Dienų asmeniui kaina: $ 160 US (atstovams bus parama).

8. UŽDARYMAS:
Kongreso uždarymo savaitgalis bus Koenigsteine, netoli Frankfurt, 
Vokietijoje. Uždarymo savaitgalis prasidės liepos 27 ir baigsis liepos 
29 d. sekmadienį. Savaitgalyje dalyvaus visas jaunimas bei svečiai ir 
visuomenė.
Pramatytas Kongreso uždarymo balius-šokiai, koncertas, talentų 
vakaras ir pranešimai iš Studijų Dienų.

KONGRESO REGISTRACIJA:
Visa Kongreso registracija vyksta atstovams ir jaunimui, kuris nori 
Kongrese dalyvauti per krašto Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdybą. 
Registruotis turi atstovai ir dalyviai.

KONGRESO ATSTOVAS:
Yra asmuo, kuris savo krašte išrinktas atstovauti savo jaunimą 
Kongrese. Jis dalyvauja Kongreso Stovykloje, Studijų Dienose ir vi
soje kitoje Kongreso programoje. Studijų Dienose jis turi balsavimo 
teisę, renka naują PLJS valdybą ir išrenka vietą ir laiką sekančiam V

PLJ Kongresui.
KONGRESO DALYVIS:

Yra asmuo, kuris vyksta į Jaunimo Kongresą ir dalyvauja Kongreso 
Stovykloje, ekskursijose, kurias organizuoja lietuviai, Kongreso 
programoje atidaryme ir uždaryme.

KONGRESO SVEČIAS / TURISTAS:
Yra asmuo kuris nedalyvauja Kongreso stovykloje nė Studijų Dieno
se, bet kuris lankosi tuo metu Europoje ir dalyvauja atidaryme, kon
certuose, šokiuose bei uždarymo programoje. Kongreso svečiai yra . 
Kongreso metu vykstą Europon vyresnieji (ir jaunimas).

AMŽIUS:
Kongreso atstovai tarp 16 - 35 m. amžiaus.
Pietų Amerikoje iki 35 m. amžiaus.
Visuose kituose kraštuose iki 30 m. amžiaus.
Kongreso dalyviai yra jaunimas tarp 16 - 35 m. amžiaus.
Kongreso svečiai - turistai yra nuo 16 m. amžiaus.
Visi žemiau 18 m. amžiaus turi turėti su savimi raštą iš tėvų pareiš- 
kiantį, kad jaunuolis-lė keliauja su tėvų žinia. Raštą turėti lietuvių ir 
savo krašto kalbomis ir nešiotis su savimi. Raštą parodyti krašto LJS 
valdybai registruojantis Kongresui.

ADRAUDA:
Kelionės bei sveikatos apdraudimu turi pasirūpinti kiekvienas kelei
vis asmeniškai. 1

VIZOS:
Kiekvienas Europon vykstantis asmuo turi pasirūpinti savo pasu ir 
vizomis jei iš jo krašto keliaujančiam viza reikalinga įvažiuoti į bet- 
kurį kraštą Europoje. Tuo pasiteirauti savame krašte.
Jei kuriame krašte reikalaujami skiepai įvažiuoti į Europą arba iš jos 
grįžus įvažiuoti į savo kraštą, prašomi visi keleiviai iš anksto pasirū
pinti skiepais savame krašte.

REGISTRACIJA:
Atstovų sąrašai turi būti pristatyti PLJS valdybai iki spalio mėn. 
1978 m. nebent krašto LJS valdyba su PLJS yra kitaip susitarusi.

IV PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO AKADEMINĖS IR 
STUDIJINĖS PROGRAMOS KOMISIJOS SIŪLYMAS KONGRESO 
STUDIJŲ DIENŲ PROGRAMOS TEMOMS IR EIGAI:

KONGRESO TIKSLAS: Naujai pagrįsti ir įprasminti jaunimo dalyvavi
mą išeivijos lietuvių veikloje.

STUDIJŲ DIENOSE: atstovai turės persvarstyti ir sudaryti jaunimui 
veiklos gaires. Tam reikėtų persvarstyti jaunimo padėties pagrindi
nius bruožus, nustatyti veiklos planą ir konkrečius būdus jam įgy
vendinti. Jaunimo veikla turėtų apimti tris pagrindines sritis: politi
nę, visuomeninę ir kultūrinę.

*******

SIŪLYMAI TEMOMS PASKAITOMS IR SIMPOZIUMAMS:

POLITINĖ SRITIS:
PASKAITOMS: 1) Pasaulinis žmogaus teisių sąjūdis ir lietuvių vaidmuo 

jame.
2) Politinės sąmonės apraiškos dabartinėje Lietuvoje.

SIMPOZIUMAI: 3) Išeivijos lietuvių jaunimo santykis su Lietuva.
4) Išeivijos lietuvių jaunimo dalyvavimas užsienio lietuvių politinėje 
veikloje.
5. Kokią iki šiol nepaliestą politinę veiklą galėtų vykdyti jaunimas.

*******

VISUOMENINĖ SRITIS:
PASKAITOMS:- 1) Kalbos reikšmė žmogui kaip asmeniui ir kaip 

bendruomenės nariui.
2) Bendravimo būdų ieškojimas ir bendravimo reikšmė išeivijos lie
tuvių visuomeninei veiklai.

SIMPOZIUMUI: 3) Mišrių šeimų padėtis lietuvių bendruomenėje.
4) Lietuvio-vės jaunuolio-lės vieta gyvenamojo krašto visuomenėje.
5) Tolimesnės veiklos galimybės peržengus 35 metų ribą.

*******

KULTŪRINĖ SRITIS:
PASKAITOMS: 1) Ar lietuvišką kultūrą iš vis galima vystyti už Lietu

vos ribų?
2) Kalba ir lietuviškos kultūros kūrimas.

SIMPOZIUMUI: 3) Lietuviškos kūrybos skatinimo ir skleidimo būdai.
4) Tiksliųjų mokslų vieta lietuviškoje kultūroje.
5) Lietuviškojo vaizduojamojo meno, tapybos, grafikos, skulptūros, 
t.t. problema užsienyje.

*******

PRAMATYTŲ STUDIJŲ DIENŲ EIGA:

1) Kiekvienos veikimo srities svarstymams skiriamos pilnos dvi dienos.
2) Prieš pradedant svarstyti, studijų dienų dalyviai įvedami į problema
tiką:

a) dviem paskaitom (30 minučių kiekviena)
b) simpoziumu, kuriame dalyvauja abu paskaitininkai ir trys kiti as

menys
3) Paskaitos, simpoziumas ir bendros diskusijos tęsiasi pusdienį.
4) Veiklos galimybėms nagrinėti, studijų dienų dalyviai suskirstomi į 
darbo būrelius (kiekvienai iš trijų programos dalių - nauja sudėtis). Vie
nos darbo dienos rezultatai svarstomi pilnaties posėdyje ir priimami ant
ros dienos gale.
5) Jaunimo sąjungos reikalams (veiklos pranešimams, apyskaitoms, nau
jos valdybos rinkimams) skiriama viena diena.
6) Studijų Dienoms reikės mažiausiai 6 paskaitininkų. Simpoziumo nariai 
imami iš atstovų tarpo. Reikalui esant simpoziumui kviečiami specialūs 
asmenys. Visai akademinei programai reikės 10 paskaitininkų.

GYVENIMAS HOBARTE 
Pereitų metų lapkričio 25 d. 

Help the Estonian, Latvian & 
Lithuanian People Association 
(H.E.L.L.P.) turėjo savo ket
virtą metinį susirinkimą Ho- 
barte lenkų klube. Susidomėji
mo buvo ypač daug, net atvyko 
dalyvių iš tolimų Tasmanijos 
vietovių pasiklausyti svečio - 
ministerio imigracijos ir etni
niams reikalams the Hon. 
M.J.R. MacKellar. Jis kalbėjo 
apie imigraciją ir baltiečių at
vykimą tuoj po karo. Klausimų 
formoje dalyviai norėjo 
daugiau patirti apie dvigubą 
pilietybę, ne apie imigraciją. Į 
H.E.L.L.P. Komitetą išrinkti: 
E. Baulis, A. Kantvilas, K. 
Kruup, M. Nielsen, I. Slei- 
ters, R. Tarvydas, A. Taškū- 
nas, M. Truchanas ir J. 
Watchom.

Tą pačią dieną į Hobartą at
silankė kun. P. Dauknys iš 
Melbourne. Kitą dieną jis at

laikė pamaldas St. Therese 
bažnyčioje, kur susirinko 
gausiai lietuvių ir jų šeimų. 
Lietuviškų giesmių pagiedojo 
p. Krutulis, choro vedėjas iš 

Launcestono. Svečią kunigą
globojo p.p. Kantvilai.

Sekmadienį po pietų įvyko 
didelis susirinkimas miesto sa
lėje su intencija įsteigti Tas
manian Ethnic Community 
Council. Svečių buvo iš visos 
rytinės Australijos. Ministerio 
pirmininko atstovas buvo mi- 
nisteris the Hon. Mr. Staley. 
Minėjimo dalyje pasirodė tarp 
kitų kroatai, lenkai, vengrai ir 
lietuviai. Paskutinieji, vado
vaujami Onos Mikelaitytės - 
Barnes pašoko porą šokių ir 
buvo maloniai priimti. Rengė
jai net prisiuntė padėkos laiš
ką.

Kalėdų eglutė buvo surengta 
gruodžio 17 d. Glenorchy salė
je, kur buvo ir Naujųjų Metų 
sutikimas. R.T.
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Priminimas

Informacija
PATIKSLINIMAS

SVARBUS PRANEŠIMAS

Primename, kad “Mūsų Pas
togės trisdešimties metų su
kaktuvinis numeris bus išleis
tas sausio 29 dienos data. Visa 
tam numeriui skirta medžiaga - 
rašiniai, sveikinimai-redakciją 
turi pasiekti iki sausio 22 
dienos, t.y. savaitę anksčiau.

Ta pačia proga primename, 
kad skaitytojai apsimokėtų 
prenumeratą metų pradžioje 
nelaukdami specialių raginimų. 
Tuo bus sutaupyta adminis

tracijai ir laiko, ir išlaidų. Ačiū.
Australijoje vieši iš 

Vilniaus filharmonijos solistė 
Nijolė Ščiukaitė, kurios kon
certas numatomas Sydnejaus 
Lietuvių Klube sausio 28 d. Į- 
ĖJIMAS nemokamas.

PRANEŠIMAS

Sausio 28 d. numatytas Syd- 
neyje “Mūsų Pastogės” 30-ties 
metų sukakties minėjimas ati
dedamas vėliau stokojant laiko 
tam minėjimui rimčiau 
ruošti.

pasi-

ATSISVEIKINAM SU 
GRANDINĖLE

vai.Sausio 8 d. nuo 6 iki 9 
vakaro Sydnejaus aerodromas 
buvo okupuotas vien lietuvių. 
Clevelando “Grandinėlė” 6 vai. 
tik sugrįžo iš gastrolių 
Melbourne ir beliko vos pora 
valandų iki išskrendant namo. 
Su Grandinėle atsisveikinti a- 
erodrome susirinko gausiai 
vietos lietuvių ir ypač jaunimo. 
Net dalis skautų stovyklautojų 
specialiai atvyko pasakyti 
Grandinėlei sudie. < Porą 
valandų trukęs atsisveikinimas 
su mielais svečiais neišvengė 
griaudžių scenų ir ašarų. 
Oficialių atsisveikinimo apeigų 
nebuvo, ir gaila, kad jų nebuvo, 
nes tokiems svečiams ir atsis
veikinant būtų gražu parodyti 
ir viešo respekto.

Mielų bičiulį, bendradarbi, “Mųsų Pastogės” Redaktorių

Vincą KAZOKĄ sveikiname 60 -ties metų proga ir linkime

daug kūrybinių jėgų, ištvermės ir stiprybės.

NAMIE IR PASAULY
SPECIALUS PRANEŠIMAS!

Per Vokietiją - Romą iš Lie
tuvos atėjo prašymas padėti 
Viktorui Petkui. Jis skamba 
šitaip:

”We must do everything to 
save this man. I’m absolutely 
certain that Lithuanian 
Diaspora is doing not as much 
as it can do. The struggle for V. 
Petkus mus become massed, 
active, and large - scaled. The 
appeals for his escape must be 
heard in every Catholic Church 
from St. Peter’s to the small 
church in the village. From the 
University Departments, from 
the bosses of trade-unions to 
senators. This is the only way 
to save Viktoras”.

V. Petkaus dabartinis adre
sas: 600020 g. Vladimir 20 
Užreždenije OD - 1ST - 2

Tačiau rašant iš užsienio ge
riau adresuoti šitaip: 
Moskva P. J. 5UO-1-OD

Lietuvių visuomenė nuošir-
Mūsų Pastogė Nr. 1-2,1979;1.15, psl. 8

"Mūsų Pastogės” pereitų 
metų paskutiniame numery 
buvo paskelbta Jono ir H.Čer- 
niauskų padėka, kurioje įvyko 
netikslumų: pašventintas ne1 
Jono, kaip buvo skelbta, bet 
Juozo čepanonio-čeponio ant
kapis. Už klaidą suinteresuo- 
sius maloniai atsiprašome. Red.

***
Sausio 8 d. “Mūsų Pastogės” 

rinkėja p. A. Jablonskienė pa- 
guldyta Prince Alfred ligoni
nėje operacijai. Linkime jai 
sėkmės ir greit pasveikti. Ją 
pavaduoja nuolatinis "MŪSŲ 
PASTOGĖS” talkininkas p. 
Mykolas Zakaras.

PRANEŠIMAS

Sekantis Newcastlio Diskusijų 
Būrelio susirinkimas įvyks va
sario 4 d. pas dr. M. šeškų. 
Kalbės Vyt. Doniela, tema: 
“Kuomi grindžiama etika”.

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas “KOVAS" maloniai 
kviečia visus atvykti į ruošiamą

Gegužinę - Barbeque
sausio 20 d., 257 Folding St., Fairfield.

Pradžia 6 vai. vak. Įvairūs gėrimai ir maistas gaunami 
vietoje. Taip pat bus rodomas filmas iš Australijos Lietuvių 
sportininkų išvykos po Kanadą ir U.S.A.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

PERTHE

Pertho (W.A.) ramovėnai 
lapkričio 25 d. iškilmingai at-

Marija ir Mykolas ZAKARAI

džiai kviečiama kuo skubiau ir 
kuo skaitlingiau rašyti laiškus, 
ar siųsti telegramas, Preziden
tui, Cyrus Vance, Secretary of 
State, Popiežiui Jonui Pauliui 
H, savo senatoriams ir kong- 
resmanams, savo diecezijų 
vyskupams ir savo vietinei 
amerikiečių spaudai, keliant 
Viktoro Petkaus bylą ir pra
šant jam padėti.

ELTA

Šiais metais numatoma Eth
nic Radio siųstuvus gerokai 
sustiprinti, kad transliacijos 
būtų girdimos ne vien metro
polijoje, bet ir toli užmiesčiuo
se. Taip, sakysim, Sydnejaus 
2 EA siųstuvas bus girdimas 
ne tik Sydnejuje, bet ir 
Wollongonge, Gosforde, net 
Newcastle.

KALĖDŲ EGLUTĖ
CANBERROJE

Remkime savą 
spaudą

Gruodžio 10 d. Canberros 
Liet. Namuose įvyko Canber
ros Apyl. Valdybos suruošta 
Kalėdų eglutė vaikučiams ir

Sydnejaus Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugija šaukia vi
suotinį narių susirinkimą vasa
rio 4 d., sekm., tuoj po pamaldų 
Lidcombe parapijos salėje. Bus 
renkama nauja valdyba ir re
vizijos komisija.

i Draugijos nariai maloniai 
j kviečiami susirinkime gausiai 
dalyvauti.

S.L.K.K. D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS

Pabaltiečių Komitetas 
Perthe (Vak. Australijoj) pra
neša, kad šių metų gegužės 12 
d. Komitetas rengia balių She- 
ralton viešbuty paminint 30 
metų sukaktį nuo įsikūrimo 
Australijoje. Dalyvavimas ba
liuje kainuos 20 dolerių asme
niui, į kainą įskaitant valgius ir 
gėrimus. Lietuvių atstovas 
Pabaltiečių Komitete prašo vi
sus lietuvius, kurie numato ba
liuje dalyvauti, nedelsiant jam 
pranešti telefonu 2954261.

B. Steckis

šventė atkurtosios Lietuvos 
kariuomenės 60 metų sukaktį 
Leederville salėje. Minėjimą 
atidarė Ramovės skyriaus 
pirm. K. Žuromskis, į garbės 
prezidiumą pakviesdamas sa
vanorį kūrėją V. Valaitį, A. 
Klimaitį, leitn. J. Jaudegį, 
Apyl.pir-ką J. Miliauską, taut, 
šokių mokytoją V. Miliauskie
nę, jaunimo atstovę A. Pasče- 
kaitę ir radijo valandėlės ve
dėją V. Skrolį.

Gerą paskaitą skaitė sav. 
kūrėjas V. Valaitis. Visi kiti 
prezidiumo nariai sveikino ra- 
movėnus primindami ištikimy
bę Lietuvai. B. Steckis paskai
tė savos kūrybos ir tėvynės 
prisiminimų župsnelį, A. Pas- 
čekaitė padeklamavo, p.p. V. 
Miliauskienė ir Repševičienė 
duetu padainavo akomponuo- 
jant V. Skroliui, Šatrijos taut, 
šokių grupė pašoko, akordeonu 
palydint p. Francui.

Sekančią dieną atlaikytos iš
kilmingos pamaldos už žuvu
sius su gražiu kun. Tomich pa
mokslu kuriame jis ragino vi
sus lietuvius kovoti už savo tė
vynės laisvę. Pamaldos baigtos 
Tautos Himnu.

Ramovės Skyriaus valdyba 
dėkoja visiems, dalyvavusiems 
minėjime ir pamaldose. Tuoj 
po pamaldų šventoriuje įvyko 
ramovėnų susirinkimas ir iš
rinkta nauja valdyba: pirmi
ninkas leitn. J. Jaudegis, sekr. 
V. Valaitis ir iždn. B. Steckis.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414
Sausio 21 d., sekm., 7 vai.: 

VIŠČIUKŲ IR ŠAMPANO VAKARAS
Įėjimas tik su bilietais - 4 dol. asmeniui

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

Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

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

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

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 3-5 vai. 
sekmadieniais 1.30-5 vai. 
Bibliotekoje parduodamos lie
tuviškos knygos, plokštelės, 
pašto ženklai, lipinukai ant 
mašinų klijuoti.

Primename, kad ________,
šokių vakarais visi turi dėvėti 
klubo taisyklėse nurodytą ap
rangą.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

šeštadienių

V
'O

suaugusiems. Apie 2 vai. p.p. 
gausiai susirinkus vaikučiams 
ir tėveliams (apie 50) pasveiki
no apyl. pirm. J. Lizdenis iš
reikšdamas padėką už gausų 
dalyvavimą. Pasirodžius 
Kalėdų Seneliui Canberros 
skautai, vadovaujant sesei A. 
Kovalskienei, atliko programą: 
Rasa Daukutė paskambino 
pianinu, Alina Katauskaitė, 
Kristina Katauskaitė, Belinda 
Hove ir Benius Katauskas 
deklamavo, Julija Si
pavičiūtė' skambino pianinu, 
Arūnas Kovalskis padainavo. 
Po to šeši skautukai, vadovau
jant p. R. Daukui, suvaidino 
"Kalėdų Senelis miške”. Sekė 
skaučių - paukštyčių išraiškos 
šokis, vadovaujant p. Žilins
kienei. Kalėdų Senelis (S. Pa
lubinskas) apdovanojo visus 
vaikučius ir su vaikučiais pra
vedė kelis žaidimus.

Po programos mažieji ir su
augusieji buvo pavaišinti sal
dumynais, pietumis ir gėri
mais.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
Published 

by the Lithuanian Community
Publishing Society Ltd.

P.O. B ox 550
Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy
St., Bankstown, N.S.W. 2200
Tel. 709 8395
Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200
Administracijos tel. 649 9062
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Canberros Apyl. Valdyba 
dėkoja skautų vadovei p. A. 
Kovalskienei už programos 
paruošimą, p.p. M. Borumie- 
nei, S. Budzinauskienei ir jos 
dukroms Teresei bei Nijolei už 
vaišių paruošimą, Kalėdų Se
neliui p. S. Palubinskui, vilkiu
kų vadovui p. Daukui, skaučių 
vadovei p. Žilinskienei. Visi 
parengimu buvo patenkinti ir 
laukia panašių daugiau.

Dalyvavęs

Pasaulio Liet. B-nės Valdyba 
per pastaruosius 6 mėnesius 
turėjo net 9 posėdžius ir eilę 
pasitarimų posėdžių forma su 
JAV, Kanados valdybomis. 
Šiuo metu Valdybos dėmesys 
Jaunimo Kongresui, kuris 
įvyks metų vidury Europoje.

26-ji Europos Lietuviškųjų 
Studijų Savaitė įvyks liepos 
21-27 d.d. Belgijoje, Louvain- 
-la-Neuve universiteto mieste 
netoli Briuselio. Vėliau seks 
smulkesnė informacija.

Prenumerata:
Australijoje metams 
Užsienyje paprastu paštu 
Oro paštu į N. Zelandiją 
Oro paštu kitur
Atskiro Nr. kaina 50 centų

$20
$24
$35
$50

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty .Ltd.

8


	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0001
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0002
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0003
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0004
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0005
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0006
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0007
	1979-01-15-MUSU-PASTOGE_0008

