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Motinos
Dienai

Motinos Diena. Tą dieną 
dorose šeimose motinai gė
lės, dovanos, išskirtinas 
respektas, nors iš tiesą visos 
dienos buvo ir yra motinos 
dienos, nes nėra šventinės 
motinos, nes ji priklauso pa
čiai kiečiausiai kasdienybei. 
Ji yra ne tik gyvybės nesėja, 
bet ir augintoja, globėja, 
ateities formuotoja. Tai yra 
nepaprasta motinai atsako
mybė, nes visų pirma nuo 
motinos priklauso sveika 
naujoji karta ir ateitis. Pa
brėžiame - sveika ateinanti 
karta, sveika ne vien fiziš
kai, bet juo labiau moraliai, 
socialiai. Ypatingai reika
linga idealių motinų siais 
pasimetimo laikais. Gal 
taikliausiai galima mūsų 
amžių pavadinti pasimetimo 
amžiumi. Juk gal niekad 
žmonės taip nesiblaškė savo 
pasimetime ir neturėjime 
pastovių ir šventų principų, 
kaip kad siais laikais. Atro
do, kad su atomo suskaldy
mu lygiai įvyko ir pačios 
pagrindinės socialinio gyve
nimo celės - sėimos suskal
dymas. Galbūt niekad nebu
vo tokio progresinio šeimų 
irimo, koks jis issivystęs 
siais laikais. Drauge su sei
mų irimu pirmiausia nuken
čia vaikai, motinos autorite
tas, to pasėkoje plečiasi ne
gatyvus socialinis elemen
tas, kas veda prie drumstų 
sąjūdžių, teroro, kriminali

nių veiksmų.
Šitas pasimetimas neap

lenkė ir pačių lietuvių tiek 
tėvynėje, gal dar ryškiau 
išeivijoje. Kalbame apie 
idealus, kaip tautinė ištiki
mybė, pasiaukojimas, lais
vės siekimas tautai, sociali
nis darnumas, tačiau kaip 
dažnai su visu tuo apsilen
kiame, o pasiduodame tuš
čiom ambicijom is kurių kyla 
nesutarimai, panieka, tuš
tybė ir visokios kitokios ne
gerovės, jų tarpe ir seimas 
nepastovumas bei motinos 
autoriteto nuosmukis. Sa
kytume, kad savų įgeidžių 
patenkinimas ir materialinio 
gerbūvio siekimas yra viso 
gyvenimo viršūnė. Nereikia 
sakyti, kad visi idealai din
gę. Priešingai, jie niekad 
nenustojo galioję, tik grei
čiau mes nuo jų nusisikame

tuo pačiu jų nepripažindami 
ir atsisakydami. Prisiminki
me, kokiu nesvyruojančiu 
idealizmu liepsnoja lietuviai 
Lietuvoje, kiek pasišventė
lių idealų vardan aukojasi 
visame pasaulyje.
Netrūkstame idealistų ir sa
vo tarpe išeivijoje, tik jie 
rečiau į savo atkreipia dė
mesį, nes jų darbas ir pasi
šventimas be reklamų ir 
sensacijų. Turime ir šviesių, 
besąlyginiai savo seimai at
sidavusių motinų, budinčių 
prie tų idealų ir savo vaikus 
lenkiančių idealizmo krypti
mi. Tiesa, net ir idealiausiai 
motinai ne visada pavyksta 
savo seimą išlaikyti idealų 
aukštumoje ir vaikus išau
ginti pavyzdingais žmonė
mis, bet tokiais atvejais tėra 
tik retos išimtys, kurios tai
syklės nesugriauna, o ją dar 
labiau užtikrina.

Motinos Diena tebūna 
idealizmo, idealios seimas
diena. O mūsų visų tiesiogi
nė pareiga tąja idealizmo 
dvasia- gyventi. Iš tiesų be 
idealizmo neturėsime meilės 
nei savo motinai, nei tautai, 
nei tėvynei; be idealizmo 
nebus nei motinos pasiauko
jimo, nei respekto sau ir ki
tiems, nei užsiangažavimo 
aukstesniems tikslams. Gi 
toks idealistinis nusiteiki
mas ypač būtinas ir svarbus 
mums, nes mus įpareigoja 
gyventi ir dirbti savo tautai, 
savo bendruomenei, ne vien

Svečias iš Amerikos

Vladas Meškėnas MOTINA (pastelė)

tik savo siauriems asmeniš
kiems įgeidžiams. Mokyki
mės is sviesiu motinų, ku
rios be išskaičiavimų gyvena 
ne sau, o savo šeimai, savo 
vaikams, kur jos pačios gra
žiausiai ir pilniausiai atsi
skleidžia.

Motinos Dienos proga 
sveikiname visas lietuves 
motinas reikšdami joms pa
garbą, lygiai ir primindami 
jos neatšaukiamas pareigas 
seimai ir tautai. tv.k.)

Susitikimai su PLB Valdybos 
vicepirmininku 
Vaclovu Kleiza

Atrodo, kad Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės šeimo
je ir mes daromės svarbūs. 
Tegu retokai, bet vis į Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menę atkreipiamas žvilgsnis 
iš pačių viršūnių. Prieš ke
letą metų mus aplankė PLB 
Valdybos buvęs pirm. inž. B. 
Nainys, o štai balandžio 27 
d. į Australiją atvyko ir da
bartinės PLB Valdybos vi- 
cepirm. p. Vaclovas Kleiza. 
Jo atvykimo tikslas yra dvi
lypis: visų pirma jis atvyko 
Australijon kaip PLB vice- 
furmininkas ir kaip tokio 
aukėme ir priėmėme. 

Drauge jis yra ir Ateitinin
kų Federacijos gen. sekre
torius ir čia turi ir specifinę 
savo organizacijos misiją, 
kuri nėra šalia bendruome
nės, bet toje pačioje bend
ruomenėje.

Aerodrome jį pasiti
ko Sydnejaus apyl. pirm. V. 
Gulbinas ir valdybos sekre
torė p. A. Jablonskienė, inž. 
V. Juška ir Mūsų Pastogės 
redaktorius. Iš aerodromo 
visi nuvyko į p. V. Gulbino 
namus, kur prie kavutės su 
svečiu buvo praleista valan
dėlė kita besikalbant bend
rais įspūdžiais.

Sydnejaus apylinkės pir
mininko p. V. Gulbino glo
bojamas, aukštasis svečias 
čia praleido 4 dienas ir jau 
gegužės 1 d. išskubėjo į 
Adelaidę. Dar tą pačią atvy
kimo dieną svečias, inž. V. 
Juškos lydimas, šiek tiek 
susipažino su Sydnejumi, o 
jau sekančią dieną, t.y. šeš
tadienį, priešpietį turėjo sa

vo posėdžius ir pasitarimus 
su vietos ateitininkais ir ka
talikų veikėjais. Po pietų 
keletą valandų praleido be- 
posėdžiaudamas su.. ALB 
Spaudos Sąjungos Komitetu 
ir vietiniais spaudos dar
buotojais p.p. Kabailų na
muose. Išsiaiškinta bend
ruomeninės spaudos padėtis 
Australijoje, sutartas glau
desnis ir gal net praktiškas 
bendradarbiavimas su "Pa
saulio Lietuviu”, kurį leidžia 
PLB Valdyba: Liet. B-nės 
Spaudos Sąjunga sutiko

Nukelta į psl. 2

Apdovanojimai
Būdamas Sydnejuje ir 

kalbėdamas gausiai audito
rijai, PLB Valdybos vicepir
mininkas p. V. Kleiza primi
nė, kad PLB Valdyba svars
tė ir nutarė pagerbti bend
ruomenei nusipelniusius as
menis. Jos sprendimu sve
čias iškvietė Antaną Lau
kaitį ir Vincą Kazoką ir 
jiems įteikė PLB Valdybos 
vardu po karaliaus Mindau
go medalį: Antanui Laukai
čiui įvertinant jo ilgametę 
veiklą su sportuojančiu jau
nimu ir suorganizavimą is
torinės sportininkų išvykos į 
pernai vykusias Pasaulio 
Lietuvių Dienas; Vincui Ka
zokui pabrėžiant jo pastan
gas kultūrinėje ir spaudos 
srityje. Klausytojai šitą 
PLB Valdybos žestą priėmė 
gausiais plojimais.
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Susitikimai su V. Kleiza
Atkelta iš psi. 1

dienį tuoj po pamaldų vėl 
Sydnejaus Liet. Klube p. V. 
Kleiza dalyvavo Vilniaus

perimti "Pasaulio Lietuvio” 
platinimą ir atsiskaitymą su 
*’P.L.” administracija. Šalia 
to svečias plačiau painfor- universiteto 400 metų su
mavo apie PLB Valdybos kakties minėjime. Tai irgi 
užsimojimus kaip galint iš- jam buvo gera proga susi

pažinti, ką mes sugebam ir 
kokio lygio mūsų kultūriniai 
parengimai. Po minėjimo 
svečias ir pats buvo papra
šytas tarti žodį gausiai susi
rinkusiems mūsų tautie
čiams, kurį išklausė su pa
garba ir didele atida. Sve
čias apibūdino dabartinę 
PLB Valdybą, supažindino 
su jos veikimo planais bei 
užsimojimais, nušvietė 
bendruomenės vaidmenį 
Amerikoje ir jos santykius 
su rivaline jai organizacija 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
su VLIKu, gausiais pavyz
džiais pailiustravo bendruo
menės veiklą ir PLB Valdy
bos pastangas talkinti ir pa
dėti kitų kraštų liet, bend
ruomenėms.

užsimojimus kaip galint iš
vystyti glaudesnį ypač kul
tūrinį bendradarbiavimą su 
Amerika, kuri yra visapu
siškai pajėgesnė. PLB Val
dyba siekia ir pasižada remti 
mūsų užsimojimus Australi
joje, tarpininkauti ir net 
prisidėti reikalui esant kei
čiantis menininkais, veikė
jais arba grupėmis. Drau
giškoje nuotaikoje posėdis 
užtruko ilgokai, ir iš čia sve
čias išskubėjo į dar tą patį 
vakarą Liet. Klube vyks
tantį Caritas ir Dainos choro 
balių. Čia jam teko susipa
žinti su besilinksminančiais 
tautiečiais, išgirsti mūsų 
Dainos chorą, kuris atlikda
mas baliaus programą davė 
kone ištisą koncertą.

Sekančią dieną, sekma-

Po minėjimo iri ilgesnio 
svečio pranešimo iš audito
rijos klausimų nebuvo. Už
sibaigus oficialiai pusei buvo 
sėsta prie vaišių stalo, kur 
buvo ■ sukviesti visų Sydne- 
juje veikiančių organizacijų 
atstovai.

Pirmadienį p. V. Kleiza 
buvo užsukęs į Mūsų Pasto
gės redakciją, kur su redak
torium plačiau išsikalbėjo 
spaudos ir bendradarbiavi
mo reikalais. Iš čia svečias 
skubėjo į Sydnejaus Apy
linkės Valdybos posėdį val
dybos sekretorės p. A. Jab
lonskienės namuose, kur 
buvo surengtas ir jaukus 
svečiui priėmimas. Tos pa
čios dienos vakarą svečias 
praleido su Baltų Taryba 
Australijoje ir su Jungtiniu 
Pabaltiečių Komitetu. Apie 
tai, kas buvo svarstyta ir 
kalbėta, tikimės painfor
muos atitinkami organai.

Taip per keturias dienas 
plačiausiai išnaudotą svečią 
gegužės 1 d. išleidome į 
Adelaidę. Tikimės, kad ade- 
laidiškiai svečiui bus gailes
tingesni.

Nuoširdi ir bičiuliška užuojautą
V. ir G. Kazokams, Vinco tėveliui Lietuvoje mirus.

Belkų šeima

Nuoširdžią ir bičiulišką užuojautą reiškiame Mūsų 
Pastogės redaktoriui Vincui Kazokui ir jo šeimai, jo 
tėveliui Lietuvoje mirus.

Ona Baužienė ir šeima

Mielam bendradarbiui
VINCUI KAZOKUI, 

liūdinčiam dėl tėvelio mirties, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Vytautas Patašius

(n.n)

Mylimam tėveliui
A.A.

MYKOLUI KAZOKUI
Lietuvoje mirus, Vincui Kazokui ir jo šeimai reiškiame 
gilią užuojautą (

Elena ir Izidorius Jonaičiai

ATEITININKŲ FEDERA
CIJOS GENERALINIS
SEKRETORIUS

AUSTRALIJOJE

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdybos vykdo
masis vicepirm. Vaclovas 
Kleiza atvyko į Australiją - 
Sydnejų balandžio 27 d. Ša
lia šių aukštų pareigų Vac
lovas Kleiza yra ir Ateiti
ninkų Federacijos generali
nis sekretorius. Pirmą dieną 
pailsėjęs ir globojams inž. 
Vyto Juškos susipažino su 
Sydnejaus vaizdais. Balan
džio 28 d. jau pradėjo savo 
perkrautą darbotvarkės 
programą.

Pirmiausiai A. ir L. Kra- 
milių namuose vietinė Atei
tininkų valdyba dalyvaujant 
Dvasios vadui kun. P. But
kui ir kitiems aktyvesniems 
nariams sutiko mielą svečią. 
Draugiškoje ir šeimyniškoje 
atmosferoje pasitarta Atei
tininkų veiklos reikalais ir 
padaryti pranešimai. Sve
čias V. Kleiza perdavė nuo
širdžius linkėjimus Austra
lijos ateitininkams nuo Fed. 
vado Dr. Petro Kisieliaus ir 
dovanų atvežė ateitininkų 
ženkliukus ir juosteles, už 
ką esame A-kų Federacijai 
labai dėkingi. Taip pat atve
žė didelį pluoštą informaci
nės medžiagos, kas liečia 
jaunučių ir moksleivių atei
tininkų auklėjimą.

Sekmadienį svečias iš 
Amerikos dalyvavo Vilniaus 
universiteto 400 metų su
kakties minėjimo pamaldo
se, kur po pamaldų buvo pa
daryta bendra nuotrauka su 
Sydnejaus ateitininkais ir 
kitomis organizacijomis. 
Sveikiname ir džiaugiamės 
sulaukę mums taip brangaus 
svečio iš Amerikos. Linkime 
mielam Vaciui gražių ir dar
bingų dienų Australijoje ir 
Naujoje Zelandijoje.

A. Kramilius

Mielą kolegą Marijoną Juškevičių, jo žmonai
A.A.

EUGENIJAI JUŠKEVIČIENEI 
mirus, liūdesy nuoširdžiai užjaučiame.

Pasaulio Liet. Inžinierių ir Architektų 
S-gos Sydnejaus Skyrius

P.L.B-nės Valdyboje
PLB Valdyba nutarė 1983 

metais Šiaurės Amerikoje 
rengti Antrąsias Pasaulio 
Lietuvių Dienas. Jų metu 
vyks PLB Seimas, įvairūs 
kultūriniai parengimai, 
šventės, parodos, festivaliai, 
suvažiavimai, sporto rengi
niai ir kt. Jaunimui bus siū
loma derinti V-jį Jaunimo 
Kongresą prie šių PL Dienų. 
PLB Valdyba dabar tarsis 
su JAV LB ir Kanados LB 
kraštų valdybomis ir kito
mis institucijomis bei orga
nizacijomis dėl tikslios da
tos, vietos, pobūdžio ir kitų 
detalių. Ateinančių metų 
pradžioje bus sudarytas 
PLD rengimo komitetas ir 
sutarta jo darbo gairės.

Vykdydama V-jo PLB 
Seimo Toronte nutarimus, 
PLB Valdyba po diskusijų 
vienbalsiai nutarė sudaryti 
PLB Politinių Reikalų Ko
misiją. Dėl komisijos sudė
ties, darbų, lėšų ir kitų 
klausimų PLB pirmininkas 
Vytautas Kamantas pir
miausia susitiks ir pasitars 
su JAV LB krašto valdybos 
pirmininku Algimantu Gė
čių, su Kanados LB krašto 
Valdybos pirmininku Jonu 
Simanavičiumi ir su kitais 
bendruomenininkais. Vyk
domasis vicepirm. Vaclovas 
Kleiza tuo klausimu kalbėsis 
su Australijos ir Naujosios 
Zelandijos pirmininkais. Pa
našus pasitarimas bus liepos 
mėnesį Europoje su LB 
kraštų pirmininkais. Taip 
pat bus atsiklausta ir eilės 
kitų politinės veiklos žmonių 
bei patarėjų nuomonių ir 
konkrečių siūlymų.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
veterinarijos gydytojas ir 
žinomas visuomenės veikė

jas, yra pakviestas sudaryti 
ir pirmininkauti PLB Kultū
rinės Talkos Komisijai, kuri 
rūpinsis įvairiais PLB kul
tūriniais renginiais. Dr. L. 
Kriaučeliūnas yra baigęs 
Hannoverio Aukštąją Vete
rinarijos mokyklą daktaro 
laipsniu ir Chicagoje verčia
si privačia praktika.

Dr. L. Kriaučeliūnas yra 
Lietuvių Montessori drau
gijos ir Dainavos ansamblio 
garbės narys, priklauso Lie
tuvos Vyčiams ir jiems at
stovauja ĄLTe, eidamas 
ALTos valdybos vicepirmi
ninko pareigas, yra aktyvus 
Korp! Neo-Lithuania narys 
ir buvęs vyriausios valdybos 
vicepirmininkas, buvęs kelių 
JAV LB tarybų narys, JAV 
LB Kultūros Fondo vajaus

ALB Krašto Valdyboje
IŠ ALB KRAŠTO 

VALDYBOS VEIKLOS

Krašto Valdyba normaliai 
posėdžiauja kiekvieno mė
nesio pirmąjį ketvirtadienį. 
Pamažu pradedama įeiti į 
pilnutines darbo vėžes. Po
sėdžiai vyksta Adelaidės 
Lietuvių Namuose 6 Eastry 
Str. Norwood, S.A. 5067. 
Šiuo adresu prašoma, reika
lui esant, rašyti Krašto Val
dybai. ALB Krašto Valdy
bos būstinė ir yra: Lietuvių 
Namai, Adelaide, S.A.

ATSIŠAU RIMAS
Jau kelinti metai, kaip Australijos Lietuvių Katalikų 

Federacijos valdyba skelbia gegužės mėnesį Kenčiančios 
Lietuvos Bažnyčios mėnesiu.

Šio mėnesio tikslai yra dvejopi: sužadinti ir sustiprinti 
mūsų pačių pastangas pagelbėti persekiojamai Lietuvos 
Bažnyčiai ir skelbti visam pasauliui okupanto daromą 
skriaudą Lietuvai ir Lietuvos Bažnyčiai.

ALB Krašto Valdyba, pilnai suprasdama visokiariopos 
pagelbos persekiojamai lietuvių tautai reikalingumą ir 
giliai įvertindama ALK Federacijos pastangas, ragina 
visus Australijos lietuvius, apylinkių valdybas ir visas 
bendruomenines institucijas šių metų gegužės mėnesyje 
aktyviai prisidėti prie Kenčiančios Lietuvos Bažnyčios 
gynimo. Ypatingai raginame skleisti svetimtaučių tarpe 
faktus apie religijos persekiojimą Lietuvoje, informuo
jant ne tik Australijos katalikų bažnyčią ir jos spaudą, 
bet ir įvairių kitų tikėjimų asmenis ir vadovus.

ALB Krašto Valdyba

„Mūsų Pastogės” redaktorių VINCĄ KAZOKĄ, jo 
tėveliui Lietuvoje mirus, užjaučia ir kartu liūdi
x Lietuvių Bendruomenės Spaudos S-gos

Komitetas

Mūsų Pastogės redaktorių Vincą K a z o k ą, jo tėveliui 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai nuliūdime užjaučiame.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
Valdyba ir patikėtinės

vedėjas, dviejų sėkmingų 
JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių švenčių ren- 
g'mo komitetų pirmininkas.

abar Dr. Leonas Kriauče
liūnas panaudos savo didelę 
visuomeninio ir organizaci
nio darbo patirtį lietuvių 
kultūrinės veiklos sustipri
nimui laisvajame pasaulyje.

Kovo 25 d. Krašto Valdy
bos iniciatyva Lietuvių Na
muose Adelaide įvyko susi
tikimas su latvių, estų, 
vengrų ir ukrainiečių bend
ruomenių federaliniais pa
reigūnais. Susitikimo metu 
susipažinta asmeniškai ir 
pasikeista mintimis bei pa
žiūromis dėl ateities bend
ravimo.

Balandžio 13-16 dienomis
Adelaidėj lankėsi ALB Mel-

bourno Apylinkės Valdybos 
pirmininkas A. Pocius. Il
gesnio susitikimo su ALB K. 
V-bos pirmininku V. Neve- 
rausku ir ALB Adelaidės 
A-kės V-bos pirmininku Č. 
Zamoiskiu metu buvo plačiai 
pasikalbėta visa eile bend
ruomenės veiklą liečiančių 
klausimų. '

Besikeičią įvykiai mūsų 
bendruomenės gyvenime 
reikalauja, kad ALB statu
tas vėl būtų peržvelgtas, 
papildytas ir palygintas, su
derinant jį su PLB Konsti
tucijos pakeitimais, bei su 
gyvenimo padiktuotais pa
sikeitimais mūsų bendruo
menės veikloje, (kaip pav. 
Spaudos Sąjungos inkorpo
ravimas). Statuto papildy
mus suredaguoti ir suvažia
vimui pristatyti sudaroma 
komisija, kuriai pirminin
kauti sutiko ALB Garbės 
Teismo p-kas V. Baltutis.

ALB Krašto Valdybos 
p-kas V. Neverauskas su 
ponia lankėsi Canberroje 
gegužės 5-6 dienomis, kur 
skaitė- paskaitą ir davė 
pranešimą apie Krašto Val
dybos veiklą.

Gegužės 11 d. pirmininkas 
aplankys Albury lietuvius ir 
turės susitikimą su Apylin
kės Valdyba.

Australijos Lietuvių Fon
das yra gavęs specialią auką 
paskirti premijas labiausiai 
pasižymėjusiam jaunuoliui 
mūsų bendruomenės veiklo
je. Fondo vadovybės papra
šytas ALB Krašto Valdybos 
narys jaunimo reikalams A. 
Zamoiskis ruošia paprastas 
taisykles premijos laimėto
jui nustatyti.

ĄKsjį P^tęęę Nę.. 18.19^9,,5.7,^ psŲ $
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Paminėta Vilniaus Un-to
sukaktis

VILNIAUS
UNIVERISTETO 

MINĖJIMAS

Kaip jau skaitytojai 
pastebėjo iš Mūsų Pastogės 
puslapių, šiais metais Vil
niaus universitetui sukanka 
400 metų. Tai labai garbinga 
ir visai lietuvių tautai ke
lianti pasididžiavimo sukak
tis, kurią balandžio 29 d. pa
minėjo jungtinėmis jėgomis 
Sydnejaus lietuviai. Visą 
organizacinį minėjimo darbą 
atliko Sydnejaus Filisterių 
Būrelis, o jam talkino Apy
linkės Valdyba, Plunksnos 
Klubas, skaučių akademikių 
draugovė.

Šis minėjimas pradėtas 
pamaldomis, kuriose daly
vavo organizuotai skautai 
akademikai, ateitininkai ir 
ramovėnai su vėliavomis, 
pasakytas atitinkamas pa
mokslas. Pats minėjimas 
pravestas Sydnejaus Liet. 
Klubo didžiojoje salėje. Į 
minėjimą susirinko neįtikė
tinai gausiai dalyvių.

Minėjimą atidarė Sydne
jaus Filisterių Būrelio pir
mininkė p. A. Grincevičiūtė - 
Wallis, o jį gražiai pravedė 
fil. Eglė žižytė - Sucho- 
werskij. t Kalbėjo: Vincas 
Kazokas, atskleisdamas Vil
niaus universiteto reikšmę 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
per šimtmečius iki šių dienų; 
istoriškai Vilniaus universi
teto įkūrimą ir jo gyvenimo 
eigą suglaustai nupasakojo 
Vytautas Patašius, o apie 
Vilniaus universiteto įnašą į 
lietuvių meno gyvenimą ir 
vystymąsi skaitė Dr. G.E. 
Kazokienė. (Visi pranešimai 
numatomi paskelbti Mūsų 
Pastogėje, iš ko skaitytojas 
galėtų susidaryti vaizdą, 
kad lietuviams Vilniaus uni-
versitetas nėra tuščia sąvo
ka. Red.).

Pranešimų intarpuose 
skautės filisterės paskaitė 
kūrybos iš įvairių amžių au-

Atsiliepkite!
Netrukus yra planuojama 

išleisti žurnalistų centro 
valdybos pastangomis "Lie
tuvį Žurnalistą," kuriame, 
kaip žinote, talpinamos žur
nalistų sąjungos aktualijos, 
pagrindiniai einamieji rei
kalai. Šiame numeryje bus 
dalis radijo valandėlių nuo
žiūrai. Reikėtų tą dalį užpil
dyti bendromis pastango
mis. Rašykite klausimus, 
sumanymus arba kokius iš
gyvenimus. Būsiu dėkinga 
už viską, kas liečia lietu
višką radiją, anekdotus, 
kupletus ar šiaip rimtus iš
vedžiojimus.

Iš anksto širdingai dėku- 
ju.

Stasė Pautienienė 
Liet. Žurnalistų S-gos 

atstovė radijo reikalams

Kovo 27 d. Lietuvoje mirė 
Juozas Žiugžda, buvęs ne
priklausomoje Lietuvoje 
gimnazijos istorijos moky
tojas, su sovietų okupacija 
pasidaręs vienas iš fanatiš
kiausių okupanto talkininkų, 
Lietuvos istorijos klastoto
ju- 

torių, kurie arba studijavo, 
arba dirbo Vilniaus univer
sitete. Skaitė: Eglė žižytė- 
-Suchowerskij, Ginta Viliū- 
naitė, Vida Viliūnaitė, Elena 
Kiverytė, Laima Barkutė, 
Roma Maksvytytė-Gakienė. 
Minėjimas pradėtas akade
miniu himnu "Gaudeamus” 
(iš juostelės)) ir baigtas' 
Tautos Himnu.

Paminėtina taip pat ir 
scenos dekoracija, kur ma

VILNIUS

Radijo darbuotojai
ieško kontaktų

Organizuojant prof. Kup- 
rioniui lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybąLos 
Angelese buvau, tarp kitų, 
paprašyta kandidatuoti į ją. 
Neesu žurnalistė, bet sąjun
gai priklausau kaip radijo 
korespondentė. Mano daly
vavimas centro valdyboje, 
atrodė, būtų, kaip ir atsto
vavimas radijo programų, o 
radijas, iš tikrųjų, yra žur
nalistikos sritis. Į centro 
valdybą buvau išrinkta. Pir
mame valdybos posėdyje, 
visų narių pritarimu, tapau 
atstove radijo reikalams.

Žurnalistų centro valdy
boje, kaip minėjau, man rūpi 
vien radijo reikalai. Jau pir
majame posėdyje, naujos 
savo kadencijos programai, 
šalia kitų sumanymų, numa
tyta suformuluoti ir lietu
viškų radijo valandėlių, 
bendravimo sistemą, kuri 
apjungtų visus radijo dar
buotojus. Tokiu būdu, lietu
vybės išlaikymas oro ban
gomis taptų išskirtinas vie
netas lietuvių žurnalistikoje. 
Tada, gal, atsirastų entuzi
azmas radijo valandėlėms 
arčiau susipažinti, atvirai 
išsikalbėti, bendrai paieško
ti naujesnių, radijo progra
mos formatų, gilesnio turi
nio, stipresnio intelektuali
nio lygio. Toks vienetas pa

tėsi Vilniaus universiteto 
fasadas, ąžuolo lapų vaini
kas, apgobiąs skaičių ”400”. 
Dekoracija buvo tikrai įspū
dinga klasikinio paprastu
mo, kurią paruošė žinoma 
dailininkė Eva Kubbos. 
Garsais ir šviesomis minėji
mo metu rūpinosi Kajus Ka
zokas.

Po minėjimo svečias iš 
Amerikos Pasaulio Liet. 
B-nės vicepirmininkas Vac
lovas Kleiza gausiems klau
sytojams padarė platesnį 
pranešimą apie P.L.B. Val
dybos užsimojimus ir veiklą 
beieškant kuo glaudesnių 
ryšių su atskiromis kraštų 
bendruomenėmis.

jėgtų, net, organizuoti su
važiavimus, jeigu ne sava
rankiškus, tai bent kitų or
ganizacijų suvažiavimo me
tu, iš anksto susitarus, pra
vestų atskirus simpoziumus 
su paskaitomis ir diskusijo
mis vien radijo reikalais. 
Galėtų pravesti radijo pro
gramų konkursus, kuriuos 
finansuotų organizacijos, ar 
pavieniai asmenys. Taip vi
suomenė prisidėtų prie ra
dijo programų ugdymo. Ra
dijo sritis yra plati ir tuo 
ypatinga, kad apima visus 
gyvenimo tarpsnius, todėl, 
reikalavimai toje srityje pa
sireikšti turėtų būti neeili
niai. Suvažiavimo metu būtų 
galima pasidalinti idėjomis 
su kitų etninių grupių atsto
vais arba amerikiečiais spe
cialistais broadkesteriais, 
net radijofono direktoriais, 
būtų galima suruošti radijo 
pranešėjų kursus, work
shop. Tai praplėstų radijo 
darbuotojų akiratį, pažadin
tų entuziazmą ieškoti geres
nės krypties muzikos pasi
rinkime, pranešimuose, ko
merciniuose skelbimuose, o 
už vis labiausia, skatintų iš
mokti gražiu balsu gražiai 
lietuviškai kalbėti. Didelių 
laisvių krašte gyvendami 
mes nevaržomai galime pri
sitaikyti vertingų dalykų,

Vilniaus Universiteto 
sukakčiai

RĖMĖJAI

Visi pasaulio universitetai didžiuojasi kokiais nors gar
siais mecenatais - rėmėjais. Kuo garsesnis universitetas - 
tuo garsesni ir rėmėjai.

Tuo atžvilgiu nuo jų visų nesiskiria ir Vilniaus Univer
sitetas. Pirmasis mecenatas buvo Didysis Lietuvos Ku- 
nikaikštis Žygimantas Augustas, palikęs universitetui 
savo vertingą biblioteką. Kiek vėliau bibliotekai atiteko 
ir Vilniaus pavyskupio Jurgio Albino kolekcija.

Kovojant su reformacija, Lietuvos didikų tarpe susi
darė tradicija remti Universitetą dovanomis: retomis 
knygomis, pinigais, dvarais.

Šiais laikais didikų luomą pakeitusi inteligentija tęsia 
tas tradicijas: vertingos kolekcijos, kruopščiai sukauptos 
per visą žmogaus gyvenimą, jam mirus įteikiamos Uni
versitetui.

Užsieniuose gyveną lietuviai nelinkę laukti, kol jie 
numirs - pavieniai žmonės ir organizacijos siunčia uni
versitetui knygų, senienų, paveikslų.

Australijoje, šalia pavienių asmenų, yra dvi organiza
cijos, kurios remia Vilniaus Universitetą. Tai Vilniaus 
U-to Mokslinės Bibliotekos būrelis, kuris, kiek galėda
mas, perka užsienines mokslines knygas, ir Čiurlionio 
Diskusijų Klubas, kuris siunčia paveikslus.

Būtų didžiausias įžeidimas Universitetui ir mums pa
tiems, jei tokį darbą vadintume šelpimu.

Vilniaus Universitetas tarnavo ir tarnaus Lietuvai, 
taigi - mums visiems. Jis yra mūsų, kur mes begyventu
me. Argi sakysime, kad save šelpiame?

Ką siunčiame Vilniaus Universitetui, siunčiame sau - 
krauname kraitį sau ir savo tėvynei.

A. Karazijienė

pagal lietuvišką prizmę at
simatuoti vėliausius išradi
mus radijo srityje. Juk nie
ko nėra blogiau, kaip alsuoti 
tą patį orą kambaryje, kurio 
langai uždaryti. Reikia nau
jo gaivaus dvelkimo lietu
viškam radijui. Apie tai 
daug kas pakalba ir pade
juoja, čia nėra mano prasi
manymas, galbūt, jau atėjo 
laikas veikti, ką nors paju
dinti tuo reikalu. Draugiš
kas koordinuotas bendravi
mas, pastovi komunikacija 
su radijo darbuotojais iš to
liau, jau būtų, mano many
mu, gera pradžia. Žurnalistų 
centro vaidyba mane įgalio
jo tokį bendravimą sufor
muluoti. Aš kviečiu besido
minčius tuo reikalu į mano 
mintis reaguoti ir savo nuo
monę pareikšti. Pabandyki
me susiorganizuoti į radijo 
valandėlių draugiją žurna
listų sąjungoje. Žurnalistika 
radijui, žurnalistikai radijas! 
Tikiu, bet nereikalauju per 
daug, vienok lietuviškas ra
dijo valandėlės galėtų būti 
skaidresnės ir kur kas efek
tingesnės mūsų gyvavimo 
žiežirbos bendrai dirbant.

Stasė Pautienienė 841 
Stanford, Santa Monica, Ca. 
90403 USA

Pirmą kartą Rodezijoje 
įvyko oficialūs rinkimai ir 
tuo būdu baigėsi baltųjų 
viešpatavimo era, nes rinki
mus laimėjo juodųjų veikė
jas vysk. Morosowa.

***
Neseniai susidariusi Af

ganistane prosovietinė vy
riausybė turi didelių sunku
mų, nes gyventojų dauguma 
nusistačiusi prieš sovietinį 
režimą ir net atvirai perse
kioja sovietų prisiųstus va
dovus - instruktorius. Dau
gely vietų susidarė partiza
niniai lizdai, kurie grasina 
sukelti revoliuciją ir nu
versti prosovietini režimą.

***

Buvęs Irano šachas dar 
neturi susiradęs pastovios 
vietos. Spėjama, kad jis ap
sigyvensiąs N. Zelandijoje.

Žinios
PENKI UŽ DU

Balandžio pabaigoje 
Amerika pasikeitė kaliniais: 
už du rusų šnipus, suimtus 
Amerikoje, sovietai išleido 
penkis irgi įkalintus disi
dentus: Mark Dymšic, Ed
vard Kuznecov, Aleksander 
Gincburg, Goeorgi Vins ir 
Valentin Moroz. Iš jų vaka
ruose labiausiai pagarsėję 
Kuznecovas, rašytojas 
Gincburgas ir ukrainietis 
istorikas Moroz.

Rusai šnipai, sugauti 
Amerikoje, pernai spalio 
mėn. teismo buvo nubausti 
po 50 metų kalėjimo.

Taip pat Izraelį pasiekė ir 
keturi žydų aktyvistai, pa
leisti po devynerių metų so
vietų stovyklose. Amerikos 
ambasada Maskvoje skelbia, 
kad taip pat galės išvykti į 
vakarus ir išleistųjų disi
dentų artimieji.

***
Neseniai Brazilijoje at

šaukta iki šiol galiojusi poli
tiniams ir erotiniams fil
mams bei teatrams cenzūra. 
Taip pat sušvelninta cenzū
ra spaudai ir knygoms.

***
Išnaudodamos padėtį, 

kada čekų lėktuvas skrisda
mas iš Kubos į Čekoslovaki
ją turėjo sustoti Newfound- 
lande (Kanadoje) pasiprašė 
politinio pabėgėlio teisių dvi 
gailestingosios seserys, at- 
sisakydamos grįžti namo.

***
Ugandoje sukilėliai prieš 

diktatorių Aminą laimėjo 
padedami Tanzanijos, ir jau 
sudaryta nauja demokratinė 
vyriausybė, kuri susilaukė 
pripažinimo iš daugelio 
kraštų.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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TAIKA AR KARAS VID. RYTUOSE
RAŠO DARŪNAS

Mūsų Pastogės specialus bendradarbis Šiaurės Amerikoje
Po virš metų užtrukusių 

derybų, eilės nemigo nakčių 
ir ypaiS labai varginančios 
išvykos Vid, Rytuose, Car- 
teris pagaliau pasiekė tai, ko 
jis taip norėjo ir kam jis dėjo 
tokias dideles pastangas. 
Sutarimas pasiektas ir su
tartis pagaliau pasirašyta 
Vašingtone prez. Carterio 
akivaizdoje kovo 26 d. tarp 
dviejų net keletą kartų ka
riavusių ir 30 metų karo 
grėsmėje išgyvenusių kraš
tų - Egipto ir Izraelio. Kaip 
aukštai šis Carterio laimėji
mas buvo vertinamas Va
šingtone, galima spėti iš to, 
kad pasitikti nakties metu 
atskridusi prezidentą atvy
ko ne tik Baltųjų Rūmų tar
nautojai, bet taip pat abiejų 
partijų kongresmanai, sena
toriai ir visa eilė politika be
sidominčių žmonių, viso apie 
200 - 300 asmenų. Jam buvo

- patiestas nuo lėktuvo 
raudono kilimo takas, pap
rastai naudojamas didvyrių, 
karalių ir svarbesnių vals
tybių galvų sutikimui. Jis 
buvo ne tik sutiktas, bet ir 
vertinamas kaip didvyris už 
jo nepaprastas asmeniškas 
pastangas pasiekti minėtos 
taikos sutarties realizavimą. 
Net ir aršiausi kritikai sakė
si negalį nuslėpti Carteriui 
jaučiamos pagarbos. Dabar 
gi jis vėl jau linksniuojamas 
kaip galimas kandidatas 
ateinančių metų prezidento 
rinkimuose. Ir Sadatas

MIRUSIEJI 

kiekviena proga pabrėžė, 
kad tai yra asmeniškas 
Jimmy Carterio nuopelnas. 
Izraelio Baginas pradžioje 
laikėsi kiek rezervuočiau, 
bet pabaigoje ir jis buvo pa
tenkintas, nes ir jo prestižas 
dėl to Izraelyje sustiprės. Jų 
džiaugsmas yra supranta
mas: JA V-bės trejų metų 
laikotarpyje kiekvienai iš jų 
duos ginklų už pusantro bi
lijono dolerių ir po bilijoną 
ekonominės pagelbos. Dalis 
turės būti grąžinta per 30 
metų, o dalis bus duota kaip 
negrąžintina pašalpa. Galu
tiniai rezultatai tebėra dar 
nevisai aiškūs, bet spėjama, 
kad tos sumos bus žymiai 
didesnės. Be to Izraeliui ga
rantuotas jam reikiamos 
alyvos - gazolino pristaty
mas - pardavimas. Atrodo, 
kad šis pažadas kaip tik ir 
palenkė Izraelį susitarti. 
Beginąs alyvą apibūdino 
kaip krašto gyvybę. Be to 
JA V-bės pažadėjo Izraeliui 
ateiti į pagelbą, jei Egiptas 
jį užpultų. Panašų pažadą 
Carteris yra pasiruošęs 
padaryti ir Sadatui. Vėliau 
tai gali išvirsti į bendro ap
sigynimo sutartį. Tačiau ar 
tuo jau yra užtikrinta taika 
Vid. Rytuos, klausimas ir 
toliau lieka atviras - neaiš
kus. Tuo reikalu kitų kraštų 
nuomonės labai skiriasi.

Prez. Carteris išreiškė 
įsitikinimą, kad laikui bė
gant ir kitos valstybės įsi
jungs į tą taikos sąjūdį, o į 
PLO vado Arafato užmeti
mus jis atsakė, kad JA 
V-bės ir palestiniečiams pa

dės sukurti savo valstybę, 
jei jie išpildys Jungtinių 
Tautų numatytą sąlygą - jei 
jie pripažins, kad Izraelis 
turi teisę egzistuoti ir turėti 
savo valstybę. Gi valstybės 
saugumo viršininkas Brze
zinski, grįžęs iš Vid. Rytų po 
pasimatymo su Jordano-ka
raliumi ir Saudi Arabijos 
karaliaus pareigas einančiu 
princu Fahd pareiškė, kad 
Egipto - Izraelio sutartis yra 
kertinis akmuo plataus 
masto taikos įgyvendinimui 
Vid. Rytuose. Jis užtikrinęs 
JA V-bių draugus, kad da
bar jie galį pasitikėti JA 
V-bėmis ir tokį pat užtikri
nimą gavęs ir iš jų. Jordanas 
pasiruošęs stebėti kiekvieną 
žingsnį, liečiantį palestinie
čių problemos išsprendimą. 
Saudi Arabija pasakė, kad 
tokia sutartis yra atskira 
sutartis, bet ne bendros 
problemos išsprendimas, ko 
jie tikėjosi. Svarbiausiu rei
kalu atsakymas buvo džiu
ginantis - Arabija (vadinama 
Egipto banku) nenutrauks 
iki šiol jam teikiamos para
mos. Visai kitaip atrodo ra
dikaliųjų arabų - Libijos, Si
rijos ir Irako bei PLO nuo
monės. Jie tvirtina, kad jų 
pagrindiniai tikslai ir toliau 
lieka tie patys: palestiniečių 
valstybės sukūrimas, arabų 
vienybės įgyvendinimas ir 
Izraelio paralyžavimas ar 
net visiškas jo likvidavimas. 
PLO vadas Arafatas pasakė, 
kad Carteris išdavė palesti
niečius ir todėl jie siūlys 
alyvos išvežimą uždrausti. 
Be to jis numatąs išdeginti 

Izraelį.. Beginąs į tai atsakė, 
kad jis galįs mėginti, bet jis 
tik nusideginsiąs sau pirš
tus. Po to Arafatas pasakė, 
kad jis Beginui nukirsiąs 
rankas ir kad ta sutartis ne 
taiką, bet karą priartinsian
ti. Vienas palestiniečių dip
lomatas šitaip išsireiškė: 
’’Kai Carteris siunčia į Egip
tą ir Izraelį ginklų už 10 ar 
net 19 bilijonų dolerių, kas 
gali tikėti, kad jis nori taikos 
Vid. Rytuos?” Į reikalą nesi
gilinant taip ir atrodo. Bet 
yra ir kita medalio pusė: yra 
seniai žinoma tiesa: kuri 
nors valstybė pradeda savo 
priešo puolimą kaip tik tada, 
kada tas priešas yra silp
niausias - stengiasi išnaudoti 
progą. Gi kai abi pusės yra 
stiprios - viena kitos sten
giasi perdaug neliesti ir lau
kia patogesnės progos. Ge
ras pavyzdys - Jemenu ka
ras. Palestiniečiai ir jiems 
prijaučiantieji iraniečiai de

Sovietinis stebuklas
Ir sovietai prisipažįsta 

klydę! Prancūzas armėnų 
kilmės medicinos mokslinin
kas Maloumian Armand 
1946 m. pagal kultūrinių 
mainų programą buvo ko
mandiruotas į Sovietų Są
jungą 1946 m. ir paskirtas 
darbuotis Tiflise, kur su šei
ma gavo tik vieno kambario 
butą. Po dviejų metų būda
mas Maskvoje jis padavęs 
pareiškimą norįs grįžti į 
Prancūziją. Vietoj to jis bu
vo suimtas, apkaltintas 
prancūzų šnipu ir pasmerk
tas į gulagą, kur jis išbuvo 
aštuonetą metų. Po to jis 
buvo išleistas, kad buvęs 

monstravo ir šaukė: ’’mirtis 
Carteriui ir Sadatui, mirtis 
Beginui”. Arafato grasini
mus tenka rimtai imti dė
mesin, lies savo užsiangaža
vimus jis stengiasi įvykdyti. 
Pakeliui į Ameriką Sadatas 
turėjo sustoti Ispanijoje, bet 
paaiškėjus, kad teroristai jo 
jau laukia Madride, jis nuta
rė skristi tiesiai į Ameriką. 
Paskutinėmis TV žiniomis 
prie Libijos - Egipto sienos 
koncentruojamos karinės 
jėgos iš abiejų pusių - Egipto 
ir Libijos. Įtampa yra tokia 
didelė, kad dėl neatsargaus 
šūvio jau gali prasidėti ka
ras. Karas gali prasidėti ir 
kiek vėliau dėl Libijos įsi
jungimo į Ugandos - Tanza
nijos kovas.

Viso to galutinė išvada - 
tik ateitis galės atsakyti tą 
klausimą, kas pagaliau lau
kia Vidurinių Rytų: taika 
ar... karas?

suimtas per neapsižiūrėji
mą. Grįžęs į Paryžių jis pa
davė skundą reikalaudamas 
atlyginti už neteisingą kali
nimą. Po 20 metų Sovietų 
ambasada Paryžiuje pri
siuntė raštą, kur pareiškia
ma, kad jis buvo nuo 1948 
metų iki 1956 m. buvęs ka
lintas ir reabilituotas. Toks 
ambasados pareiškimas Pa
ryžiuje buvo didžiulė sensa
cija ir laikoma sovietiniu 
stebuklu.

MIRTIS EISMO 
NELAIMĖJE

Balandžio 9 d. amžinybėn 
iškeliavo melburniškis a.a. 
Algirdas Undzėnas. Velionio 
gerųjų bičiulių A.' ir V. Bie
liauskų rūpesčiu palaidotas 
balandžio 12 d. Fawkner ka
pinėse.

Tobin Brothers koplyčioje 
velioni atsisveikino kun. P. 
Vaseris gražiu žodžiu ir 
malda. K. Prašmutas, kuris 
su velioniu atvyko į Austra
liją pirmuoju transportu, 
taip pat tarė savo ir bičiulių 
vardu atsisveikinimo žodį.

A.a. Algirdas laikėsi nuo
šaliai, ir vienintelis jo ištiki
miausias draugas buvo kny
ga. Jis taip pat sielojosi liet, 
bendruomenės gyvenimu, o 
kada Melbourne Liet. Klu
bas užpirko turimus namus, 
jis tam tikslui paaukojo 100 
svarų.

1978 m. birželio 29 d. ei
damas iš bibliotekos su kny
gomis skersai gatvę buvo 
parblokštas pravažiuojan
čios mašinos ir paliktas be 
sąmonės. Greitosios pagal
bos nuvežtas' į Austin ligo
ninę, kur jis dalinai atgavo 
sąmonę ir po devynių mė
nesių kančios atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Algirdas buvo 
nevedęs ir Australijoje gi
minių neturėjo. Gimė velio
nis 1913 m. spalio 4 d. Klau
sučių km., Biržų apskr. 
Gimnaziją baigė Biržuose, o 
prekybos institutą Klaipė
doje 1938 m. Dirbo Šiaulių 
’’Maiste” kaip direktoriaus 
pavaduotojas iki pasitraukė 
l Vakarus. Pirmuoju trans
portu iš Vokietijos atvyko į 
Australiją, kur ir užbaigė 
savo kelionę.

Karolis Prašmutas
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J. Zinkus

AUKSINIAI VAKARAI

Dalis iš mūsų grupės pra
deda atsilikti. Dar einame, o 
jokio pagerėjimo bei mūsų 
tikslo nesimato. Karšta, bet 
netvanku. Pasivejame 
anksčiausiai išėjusias mer
ginas. Jau sušilusios, ištroš- 
kusios, o vandens nepasiė
mė. Duodu po kaušeli van
dens iš savo nešamų atsar
gų, atsigavo ir vėl eina, bet 
jau iš paskos. Pradedame 
abejoti? Eiti toliau ar grįšti? 
Jau 40 min. einame ir dar 
nieko nepriėjome. Tai ne 2 
km., jau dabar esame nuėję 
daugiau. Atlikome tik 5. Su
tariame paeiti dar 5 min. ir 
tada grįžti. Pamatėme van
denį - maudyklę ir jau eida
mi pradedame nusirengti. 
Kaip gera vandenyje. Mūsų 
buvę greitosios merginos 
labai ištroškusios, todėl 
daugiau geria negu plauko. 
Vanduo vėsus, bet iš karto 
nepajėgia atvėsinti kaitroje 
įšilusių kūnų. Truputį atsi
gavę pakeliame akis į statų 
tarpeklio krantą. Nuosta
bus, gražiai vandens išplau
tas akmuo, lyg kokios di
džiulės katedros altorius. Il
gai ilgai gėrimės ir stebėmės 
gamtos sukurtomis dekora
cijomis.

Atvėsę ir atgavę jėgas 
norime surasti tuos mums 
nusakytus 3 tarpeklius. 
Jauniausias iš mūsų vokie
tukas, todėl jį siunčiame 
pirmyn, sakydami neiti il-

(Tesinys)

giau kaip 10 min. Mus pasi
veja dar pora atsilikusių, bet 
jie pasiliko maudytis ir to
liau atsisakė eiti. Nesulaukę 
vokietuko ir mes nešamės 
tolyn. Nedaug reikėjo paeiti 
ir išvydome tarpeklį, o jį 
priėję pamatėme ir kitus. 
Vieta čia labai akmenuota, 
todėl atsargiai sulipame į 
vandenį. Perplaukiame ir 
išlipę į kitą krantą prieina
me antrą maudyklę. Čia 
vanduo negilus, šiltas ir la
bai malonus. Yra labai atvi
roje vietoje ir visą laiką šil
domas saulės spindulių. Pe
reinant į trečią ’’balą” nuo 
įkaitinto žvyro dega padai ir 
norisi greičiau praeiti, bet 
vėl, aštrūs akmenys reika
lauja lėtesnio kojos pastaty
mo. Duria ir dega. Jaučiasi 
nauja ir keista aplinka. 
Maudomės apsupti ir lyg 
saugomi aukščiausių kalnų 
sienų. Kalbant girdisi ai
das, kuris grįžta tuoj pat ką 
nors pasakius.

Pažiūrime į laikrodžius, 
liko valanda laiko grįžimui. 
Vėl tais pačiais keliais, bet 
vieni greičiau, kiti lėčiau at
siradome prie savų autove- 
žimių. Sušilome eidami ir 
taikydami kojas ant akmenų 
viršūnių, todėl dar ir čia 
lendame į vandenį. Dar ilgai 
prisiminsiu tą varginančią 
kelionę ir tuos nueitus il
giausius ”2 km." mano gy
venime. Iš čia grįžtame į 

stovyklą.
Vakarienei gauname vėl 

lauke keptą mėsą, o bulvių 
košę ir daržoves pasiimame 
virtuvėje. Šiandien duodami 
ypatingai dideli gabalai mė
sos, gal prarastai energijai 
atstatyti. Kaip ir visuomet 
po vakarienės eina pasikal
bėjimai: joga, buvusios ke
lionės, emigrantai, svetimos 
kalbos ir kt. Moterims la
biau rūpi žmonių praeitis, 
tad jų ir kalbos daugiau su
kasi apie žmones.

Suraižius vakarienei di
delį gabalą mėsos troškina 
kaip per rugiapiūtę, todėl su 
draugu einame į barą. Ap
tarnauja irgi tos pačios jau
nos mergaitės (manyčiau 
12 - 14 metų), dabar dar ir 
pora vyrų joms padeda. Vi
duje vyresnio amžiaus žmo
nių kaip ir nėra, bet daug 
jaunų vyrų ir gražių mergi
nų. Kelios jų ypatingai gra
žios, einant miesto gatve į 
jas daug kas atsisuktų pa
žiūrėti, bet čia gyvenant 
mažai jas kas mato. Ne visi 
jaunuoliai geria alų, kiti tik 
vaisvandenius. Vakarais 
jaunimui jokios kitos užei
gos nėra, todėl ir susirenka 
čia. Muzika groja į automatą 
įmetus pinigus, bet niekas 
nešoka. Mudu, nuraminę 
troškulį grįžtame į stovyklą 
ir dar su nemiegančiais ap
tariame pasaulio tvarkymo 
problemas. Naktis šilta ir 
vėjuota. Pradedame pri
prasti prie vėjo ir palapinių 
lingavimo.

Kelionėje sekmadieniai 
nesiskiria nuo kitų dienų. Po 
įprastos ruošos, nuvertę pa
lapines išvažiuojame iš 
Wittenoom. Važiuojame 
apie porą valandų be susto
jimo, dulkėtu keliu. Kelias - 

tik nuskusta žolė, todėl va
žiuojant dulka kaip pragare. 
Pakelėse žemė apaugusi 
šiurkščios žolės kupstais. 
Kai kur auga medžių. Vie
noje vietoje po medžiu ra
miai stovi pora asilų (gal 
medaus mėnesiui čia atvy
kę). Dar toliau pavažiavus, 
kitoje pusėje kelio ganosi 6 
asiliukai. Atrodo, įvažiavo
me į asilų teritoriją? Prava
žiuojame vieną sodybą, su
sidedančią iš poros pastatų, 
prie jų įtaisyti vėjo sukami 
sparnai siurbia vandenį iš 
požemio. Gyvenimas turėtų 
būti labai ramus, nemany
čiau kad ir giminės čia daž
nai atsilankytų.

Vis daugiau matosi aukštų 
skruzdėlynų, tik retkarčiais 
tolumoje tiesią horizonto li
niją pavingiuoja kalnai. 
Pravažiuojame kada tai bu
vusią sodybą. Dabar atlikę 
pamatai, vėjo siurbliui rė
mai ir keli suvarstyti skar
dos lapai. Pravažiuojame 
Hillside sodybą prie sausos 
Shaw upės, bet nesustoja- 
me. Tolumoje vis labiau 
ryškėja juodi, lyg anglis, 
kalnai.

Pravažiuojame po dides
niais medžiais įsikūrusią ke
lių taisymo darbininkų sto
vyklą. Stovi 4 karavanai ir 
pora kelių taisymui mašinų. 
Sekmadieniais ir čia nedar
bo diena, bet kur nors nuva
žiuoti iš šios vietos yra toli.

Net išsižioję stebime pa
matę atvažiuojantį motocik- 
listą. Karšta, o juo važiuo
jantis užsidangstęs nuo dul
kių veidą ir kūną. Dar ir 
antras ir trečias motociklis- 
tai pravažiuoja. Autobuso 
vairuotojas per radiją pra-
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LIETUVIŲ CHARTAI 30 METŲ Muzikinis pragiedrulys
Melbourne

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir but!

Lietuvių Tauta, užsigrūdinusi kovose 
dėl teisės laisvai ir nepriklausomai gyven
ti savo tėvų žemėse, vieninga valia siekia 
savo gyvybę, kalbą, tautines bei valstybi
nes tradicijas išlaikyti, kurti ir ugdyti, 
kad, sava tautine kultūra visuotinei žmo
nių giminės pažangai bendradarbiauda
ma, vykdytų Visagalio valią ir laisvo žmo
gaus pašaukimą.

Lietuvių Tautos amžinųjų siekimų var
dan skelbiama ši LIETUVIŲ CHARTA.

1. Tauta yra prigimtoji žmonių ben
druomenė.

Niekas negali būti prievartaujamas sa
vo ryšį su tautine bendruomene nutrauk
ti.

• Pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vie
ningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.

2. Žmogus turi prigimtąja teise laisvai 
išpažinti ir ugdyti savo tautybę.

Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos gy

vybę lietuvis perduoda ateities kartoms, 
kad amžinai gyventume.

3. Kalba yra stipriausias tautinės ben
druomenės ryšys.

Lietuvių kalba lietuviui yra tautinė gar
bė.

4. šeima yra tautos gyvybė.
Lietuvis kuria lietuvišką šeimą.
5. Tautinė kultūra yra kelias į tarptau

tinį pripažinimą ir bendravimą.
Apreikšdama tautos genijų, tautinė kul

tūra įneša savaimingą indėlį į visuotinius 
žmonių giminės laimėjimus.

Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti 
sąlygas tautinei kultūrai.

6. Valstybė yra aukščiausioji tautinės 
bendruomenės organizacija.

Valstybinė nepriklausomybė yra tauti
nės kultūros ugdymo ir išlikimo būtinoji 
sąlyga.

Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu 
lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

7. Mokykla yra tautinės dvasios židinys.
Kiekvieno lietuvio kilniausioji pareiga 

būti lietuvių mokyklos rėmėju.
8. Draugija yra tautinės kultūros veiks-

Šiais metais sueina 30 
metų, kai buvo paskelbta 
1949 metais Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo Komiteto 
paruoštoji Lietuvių Charta, 
kuria buvo pagrįstas Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
įsteigimas ir kuria iki šian
die principiniai tebesivado- 
vaujama. Šios sukakties 
proga Lietuvių Chartą pa
kartotinai skelbiame ištisai:

minga talkininkė.
Lietuvis kuria ir palaiko religines, kul

tūrines, jaunimo, savišalpos, profesines ir 
kitas lietuvių draugijas.

9. Mūsų tėvų kovos, ir aukos dėl lietu
viškos knygos yra testamentinis įpareigo
jimas visoms Lietuvių Tautos kartoms.

Lietuvis organizuoja ir remia spausdin
tą lietuvišką žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia tautos 
mokytoja.

Lietuvis brangina savo tautos praeitį ir 
tautinius papročius.

Lietuvis stengiasi būti vertas savo pro
tėvių, kad paliktų pagarbų pasididžiavi
mą savo palikuoniams.

11. Tautinis solidarumas yra aukščiau
sioji tautinė dorybė. Lietuvis ugdo tauti
nį solidarumą.

Visi lietuviai yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, tarp savęs broliai.

Tautinio susipratimo ir lietuvių vieny
bės ženklan kiekvienas lietuvis moka nuo
latinį tautinio solidarumo įnašą.

12. Lietuvio tautinės spalvos: geltona- 
žalia-raudona. Lietuvių tautinė šventė — 
Vasario 16-toji diena.

Lietuvio šūkis: „Lietuviais esame mes 
gimę, lietuviais turime ir būt!“

13. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamam 
kraštui.

Lietuvio santykius su nelietuviu nusta
to artimo meilė ir pagarba kiekvieno žmo
gaus laisvei, garbei, gyvybei, sveikatai ir 
turtui.

(Priimta Vyriausio 'Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto 1949 metų birželio 14 d.).

Solistas V. Daunoras pavojuje
Dainininko Vaclovo Dau

noro reikalai pajudėjo, bet, 
kaip ir buvo galima laukti, 
deja, jam nepalankia pras
me.

Praslinkus maždaug pus
mečiui nuo pareiškimo įtei
kimo, V. Daunoras šiemet 
vasario mėnesį pakartojo 
savo prašymą leisti jam su 
šeima laikinai išvykti užsie
nin, kur jis tikisi susirasti 
normalias darbo ir gyveni
mo sąlygas, kuriu šiuo metu 
jaučiasi netekęs tėvynėje. 
Jei pirmasis jo pareiškimas 
buvo visiškai ignoruotas ir 
nesusilaukė jokio atsakymo, 
tai į antrąjį dabar jau atėjo 
aiškus ir nedviprasmiškai 
neigiamas atsakymas.

Ką tik gautos žinios, kad 
solistas Vaclovas Daunoras 
kovo mėn. buvo iškviestas į 
Aukščiausios tarybos prezi
diumo priėmimo kambarį, 
kur jam žodžiu maždaug taip 
pasakyta:

1. pareiškimą apsvarsčius, 
nerasta jokio pagrindo jį pa
tenkinti ir leisti jam vykti 
užsienin;

2. toks aktorius ir artis
tas, kaip jis, turįs viską, ko 
jam reikia;

3. nei Lietuvoje, nei Sov. 
Sąjungoje niekas jam 
netrukdo būti menininku;

4. jeigu jis nori emigruoti, 
tesikreipia į atitinkamą vi
daus reikalų ministerijos įs

taigą, tvarkančią emigraci
jos reikalus;

5. pareiškime iškeltas 
klausimas esąs išsemtas.

Tai suktas biurokratiškas 
atsakymas, kuris reiškia tik 
viena, kad pareiškimas at
mestas. Būdinga, kad aukš
čiausio respublikinio organo 
atsakymas duotas tik tai žo
džiu, tarsi solistas Vaclovas 
Daunoras neturėtų kiekvie
nam piliečiui priklausančios 
teisės į savo raštišką pareiš
kimą gauti raštišką atsaky
mą.

Aišku, kad prezidiumas 
galėjo, bet nenorėjo į daini
ninko raštą pažiūrėti kaip į 
nuskriausto ir savo teises 
ginančio asmens skundą, 
bent iš dalies atitaisyti jam 
Padarytas skriaudas ir tokiu 

ūdų mėginti jį atkalbėti 
nuo griežto ir beviltiško ap
sisprendimo išvykti į užsie
nį, kur nebūtų niekinamas ir 
skriaudžiamas. Juk pats 
Daunoras neprašė leidimo 
emigruoti. Jei tas jam būtų 
pirmiausia rūpję, jis būtų iš 
karto kreipęsis į Ovirą, ne į 
prezidiumą. Jis tik prašė 
leisti jam laikinai išvažiuoti 
užsienin, nes tėvynėje jam 
sudarytos neįmanomos są
lygos. Prašymas labai kuk
lus ir pagrįstas: jeigu aš 
jums čia užkliūvu ir esu ne
naudingas, leiskite pasinau
doti elementaria teise iš

vykti ten, kur tikiuosi susi
laukti geresnio įvertinimo. 
Prezidiumas, kaip matome, 
pilotiškai nusiplovė rankas 
ir, tarsi pasityčiodamas, tie
siog pasiūlė V. Daunorui 
emigruoti, ko jis iki šiol pats 
neprašė.

Prezidiumo biurokratų 
patarimas neliko be vaisių. 
Pareiškimas emigruoti jau 
įteiktas. Bet tuo pačiu daini
ninkas ir jo šeima atsidūrė 
ypač sunkioje būklėje. Visa 
ligšiolinė patirtis ir stebėji
mai rodo, ’ jog kiekvienas, 
pareiškęs norą emigruoti, 
Sov. Sąjungoje atsiduria 
ujamo žmogaus padėtyje, 
netenka darbo, turi pakęsti 
daug nuoskaudų, ligi pa
vyksta, jei iš viso pavyksta, 
gauti išvažiavimo vizą. Yra 
pagrindo bijoti, kad neįvyk
tų ir kas nors dar blogesnio. 
Visiems žinoma, su kokiais 
sunkumais ir pavojais yra 
surištas emigracijos klausi
mas Sov. Sąjungoje.

Dainininkas Vaclovas 
Daunoras, kaip tenka patir
ti, šiuo metu išgyvena didelę 
įtampą, laukdamas, kaip į jo 
pareiškimą atsakys Maskva. 
Jau nuo anksčiau Vilniuje 
apie jį skleidžiamos įvairios 
paskalos, kuriomis jį siekia
ma izoliuoti nuo visuomenės 
ir jį apjuodinti. Jis atsidūrė 
blogoje medžiaginėje būklė
je, morališkai sužlugdytas,

Balandžio 22 dieną Mel
bourne (skautų parengime) 
debiutavo jaunas kompozi
torius Mindaugas Simanke- 
vičius su dviem džiazinio 
pobūdžio pjesėm. Pasirody
mą, pavadintą ’’Pirmoji 
banga’, fortepijonu atliko 
M. Simankevičius, Ken Dorr 
fleita ir alt. saksofonu, o To
mas Baltutis - būgnais.

Pasiteiravus, paaiškėjo, 
kad Mindaugas jau yra bai
gęs šiuolaikinės muzikos 
(contemporary music) kom
pozicijos kursą pas kompo
zitorių (ir muzikos kritiką) 
Feliksą Werder’} Melbour
ne. Mindaugo pirmoji ins
trumentinė pjesė, struktū
riškai susidedanti iš penkių - 
A B A B C - dalių, buvo įdo
mus (ir ne taip jau trumpas) 
kūrinėlis, kurį norėtųsi ir 
vėl išgirsti. Pjesei būdingas 
simfoninio džiazo ’’typical 
blues” stilius. Centrinėje 
sekcijoje girdėjosi disonan
sais prisodrinti sekundų, 
kvintų ir septimų sekvenci
niai pasažai; reljefiškai kon
trastingi fleitos, fortepijono, 
būgno ir saksofono tembrai. 
Kitose sekcijose aidėjo to- 
katoms ir fugoms charakte
ringos imitacinio kanono 
slinktys, o ant galo - konvul- 
singa kodos pabaiga.

Džiaze ritminę funkciją 
atlieka būgnininkas, kuris 
yra džiazo orkestro širdis. 
Pjesės atlikime ritminis mo
mentas šiek tiek šlubavo: 
atlikėjai, sakosi, turėję vos 5 
repeticijas. Antroji pjesė 
savo tematine sąranga ge
rokai skirtinga: pirmojoj 
ryškėjo "bliuzo” stilius, ant

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA" LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už termi
nuotus indėlius 10% (nemažia u $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo t. y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bė
gyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividendo.
• Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, as

menines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 12% iki S 2000
be garantijos iš 13%. Procentai uš visas paskolas užskaitomi 
kas 3 mėn.
• įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp.. sekmadieniais 
nuo 1.30 pp. iki 3 vai. pp., Lietuvių Namai, 50 Errol St;, 
North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 
9 vai. ryto iki 2 vai. p.p.

Pašto adresas: “TALKA”. Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namai, 
6 Eastry St., Norwood.

Pašto adresas: “TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St. 
Norwood, S.A. 5067.

Sydnėjuje sekmadieniais nuo 1.30 vai. iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 - 18 East Terrace, Bankstown NSW.

tapo visokių provokacijų ir 
šantažų auka. "Man jau ne
beįmanoma gyventi, sako 
jis. Apšauktas disidentu, tė
vynės išdaviku, girtuokliu, 
atskalūnu, o paskutiniu 
metu netgi psichiniu ligoniu, 
Vaclovas Daunoras parašė 
atvirą laišką "Tiesai’’, bet 
laikraštis jo neišspausdino. 
Daunoras norėjo, kad visuo
menė pagaliau sužinotų pil
ną tiesą. Jo ginčas su val
džios aparato žmonėmis ne
turi jokių kriminalinių ar 
politinių užmačių. Jis nėra 
nusikaltėlis, bet sveiko pro
to žmogus, menininkas, gi
nąs savo paprasčiausias tei
ses nebūti niekinamas, gy
venti ir kūrybiškai reikštis.

Sunki ir teisinga talentin
go dainininko kova nusipel

rojoj - "bumble-boogie”. 
Bliuzas - tai lyrinė daina 
(feeling -blue”, meant 
feeling sad). Džiazinių stilių 
yra daugybė, tad jų neleng
va ir skirti. Antrojoj pjesej 
lyrinė melodija ’’fast blues” 
atlikta su prislopintai dun
dančiu (rumbling) akompa
nimentu. Atrodo, kad groji
me trūko džiazui būdingos 
manieros! Bet kasgi yra ma
niera? Negrai muzikantai 
sako, kad džiazas - tai grei
čiau atlikimo maniera, negu 
konkretus muzikinis teks
tas. Maniera - tai savita fpė- 
zės traktuotė, kur išryški
nami stiprūs ir silpni metro 
akcentai.

Džiazo, Jcaip ir bet kurio 
kito muz. stiliaus, melodijos 
labai įvairios. Jos gali būti 
trumpi, 2-4 taktų pasikarto
jantys motyvai, bet gali būti 
ir ilga - melodinėmis pro
gresijomis kampuota linija. 
Užtat tikrasis džiazas, dėl 
melodinio ir ritminio kom- 
plikuotumo, beveik. neužra
šomas, o jei ir užrašomas 
(progresyvusis džiazas), tai 
tik dalinai. Ar Mindaugo 
pjesės buvo užrašytos - ne
žinau. Todėl jas išsamiau 
vertinti vien tik iš pirmo pa- 
siklausimo - neįmanoma.

Baigiant trumpą apžval
gėlę, Mindaugui linkiu kurti, 
eksperimentuoti ir dažniau 
pasirodyti! Suburti didesnį 
muzikantų sąstatą, ugdyti jų 
meninį skonį ir įgūdžius! 
Duoti muzikinio impulso ir 
kitų vietovių lietuviškam 
jaunimui!

Jonas Juška

no ne tik visų dorų žmonių 
užuojautos, bet reikalauja ir 
veiksmingos materialinės 
bei moralinės paramos. To
dėl dar kartą primenu jo ad
resą: Vilnius, Vykinto 27-12.

Skriaudikai norėtų, kaip 
daug kartų, visą reikalą ty
liai, be triukšmo, numarinti. 
Nuolatinis ir rūpestingas jo 
kėlimas viešumon - tai ma
žiausia, ko galima laukti šiuo 
atveju iš gyvenančiųjų lais
vėje.

P. Kunotas

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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LWWi© Sužavėta ir dėkinga!
(Tęsinys) Prieš akis Jaunimo Kongresas

Rašo V. Jagaudis

VASARIO 16 GIMNAZIJA

Turistams tikriausiai bus 
įdomu žinoti, kur Kongreso 
būstinė - Vasario 16 gimna
zija tiksliai yra, kad galėtų ir 
jų aplankyti. Vasario 16 
gimnazija yra Huttenfeld 
kaimelyje - 60 km. nuo 
Frankfurto, 30 km. nuo Hei
delbergo, 20 km. nuo Mann- 
heimo ir 30 km . nuo Darm- 
stadto. Artimiausia trauki
nių stotis, iš kurios Hutten- 
feldą galima pasiekti auto
busu yra Weinheim. Auto
busu važiuoti link Worms 
arba Lampertheim ir 
Huttenfeld išlipti. Važiuo
jantieji mašina ar taksiu va
žiuoja į Huttenfeldą, nes ten. 
gimnazija ir yra. (Lampert- 

eim yra tik pašto adresas ir 
pats Lampertheim yra 10 
km. nuo gimnazijos).

Apsistojusieji gimnazijoj 
galės aplankyti aplinkinius 
miestus, ypatingai pagarsė
jusi Heidelbergą, Wormsą, 
Weinheimą ir t.t. Už keletos 
kilometrų nuo gimnazijos 
prasideda Odenwaldo kal
neliai, kuriuose yra gražių 
senų miestelių, pilių ir t.t.

Norintieji gimnazijoj ap
sistoti ilgesniam laikui, pra
šomi iš anksto apie tai pra
nešti Kongreso būstinei, kad 
būtų galima rezervuoti vie
tą. Būstinės adresas: IV 
PLJK, Romuva / Litaui- 
sėhes Gymnasium.
6840 Lampertheim 4, West 
Germany.

Auksiniai...
Atkelta iš psl. 4

neša užpakalyje Sekančiam 
bendradarbiui, būti atsar
giam, nes per dulkes atva
žiuojančių gali nepastebėti.

Prieš vidurdienį sustoja
me prie Comet aukso ka
syklų, apie 10 km. prieš 
Marble Bar miestą. Kasyklų 
rajone matosi išmėtyta daug 
visokio laužo ir mašinų. Sto
vi keletas senų pastatų, o 
kaminas iškilęs net 75 m. 
aukštyje, sako, ilgai buvęs 
aukščiausiu Pietiniame pus
rutulyje. Čia iškasama auk
so ir vario, o taip pat randa 
brangakmenio jade. Šian
dien niekas nedirba iškyrus 
mažą parduotuvę aptarnau
jančias dvi moteris, kurios 
laukia pravažiuojančių. Be 
jau kitur matytų suvenyrų, 
čia gausu jade akmens pa
puošalų, kurie dažniausiai 
Įrėminti į sterling sidabrą ir 
labai brangūs. Taip pat yra 
didelis rinkinys kasyklose 
randamų akmenų, juose 
įvairių metalų priemaišų, 
todėl ir turi skirtingus ats
palvius. Apie valandą pa
vaikštinėję ir šį tą nupirkę 
važiuojame toliau. Sustoja
me netoli kelio, didesnių 
medžių pavėsyje pietums. 
Kol ruošiami pietūs, spėja
me apšniukštinėti aplinką. 
Yra kelios balos, bet jos ne
atrodo gilios ir kai kur 
apaugusios žolėmis. Čia tu
rėtų būti Coongan upė, bet 
kaip ir kitos upės, ji vis dar 
laukia lietaus.

Termometras rodo 39° C. 
Nelabai norisi valgyti, bet 
valgau iš pareigos. Po pietų, 
mūsų palydove pasiėmė ki-
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VATIKANO RADIJAS 
KONGRESE

Iš Italijos gauta žinia, kad 
buvęs adelaidiškis Saulius 
Kubilius yra priimtas Hali- 
jos Šv. Kazimiero studentų 
atstovu į IV PLJ Kongresą. 
Saulius šiuo metu studijuoja 
filosofiją Romoje. Jisai taip 
pat atstovaus ir Vatikano 
Radijui IV Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongrese.

IV PLJK STOVYKLOS 
STATISTIKA

Kun. A. Saulaitis, S.J., IV 
PLJK stovyklos komisijos 
pirmininkas, praneša, kad 
ligi kovo 20 d. į Kongreso

Laiškas iš Adelaidės
Lietuvių Dienos 1980 metais

Štai neseniai sėkmingai 
praūžė Lietuvių Dienos 
Sydnejuje. Pagrįstai džiau
gėmės tarpusaviuose paš
nekesiuose ir spaudoj jų 
sėkmingu pravedimu, jų 
įnašu tolimesniame bend
ruomenės gyvenime. Jau 
praėjo keturi mėnesiai nuo 
šių mūsų širdis paglostančių 
įvykių.

Mūsų Lietuvių Dienų pa
rengimai suorganizuojami ir 
sukuriami savanoriška ini
ciatyva žinomų ir nežinomų 
pasišventėlių, šiam reikalui 
skiriančių nesuskaitomas 
valandas darbo o dažnai ir 
asmeniškų išlaidų, kurių 
niekas nesugrąžins.

Ateinančios Lietuvių Die
nos įvyks 1980 m. pabaigoje. 
Joms pasirengti bepaliko tik 
20 mėnesių. Reikia skaityti, 
kad iki 1980 metų gruodžio 
pradžios viskas turi būti ga
lutinai apipavidalinta ir pa
rengta. Taigi, pasirengimo 
darbui teturime tik 19 mė
nesių. Laiko nei permažai, 
nei perdaug. Dabar pats lai
kas užsukti visus ratus ir 
ratelius, kad sėkmingai ir 
negirgždėdami suktųsi nuo 
dabar iki Lietuvių Dienų 
pradžios.

Ta dingstimi ALB Krašto 
Valdyba balandžio 20 d. į 

birą ir visus kviečia eiti su 
ja. Pamatome smėlio aikštė
je didžiulį akmenį, per kurį 
eina kelios įvairių spalvų 
juostos.
Vėl važiuojame keliu į kalną. 
Mūsų "Bedfordas" stena ir 
dejuoja kabindamasis visais 
keturiais ratais į labai statų 
ir vingiuotą kelią. Kelias pa
vojingas, tarpais suima bai
mė ir praradęs pasitikėjimą 
moderniomis automašinomis 
pasiduodu likimui. Pavažia
vę aukštumomis, sustojame 
ir išlipame iš mašinų. Žiūriu, 
žemai žemai tarp akmeninių 
sienų stovi pažaliavusio 
vandens bala. Krantai sta
tūs. O jeigu pasprustum? Ir 
čia ima baime. Matai, kad ne 
tik pats vienas, bet ir kiti 
instinktyviai traukiasi atgal. 
Čia yra Circular Pool. Is to 
paties kalno, kitoje pusėje, 
matosi žemai didelė plokš
tuma ir joje įsispraudęs ne

stovyklą užsiregistravo (ir 
užpildė stovylinę anketą) 
115 berniukų ir 205 mergai
tės. Iš užsiregistravusiųjų, 
107 yra tarp 20-23 metų am
žiaus, ir 79 tarp 18-19 metų. 
Jaunimas mieliausiai užsi
rašė į šiuos užsiėmimų bū
relius, kurie vyks stovyklos 
metu: tautiniai šokiai - 143, 
papročiai ir tradicijos - 100, 
foto ir filmai - 90, lietuviški 
valgiai ir choras - po 69, au
dimas - 49 ir t.t. Temos apie 
okupuotos Lietuvos gyveni
mą, kurios daugiausia jauni
mą domina yra: kultūra - 
140, žmogaus teisės - 135, 
kelionės į Lietuvą - 134, pa
saulėžiūra -130 ir t.t.

(Bus daugiau)

Lietuvių Namus Adelaidėje 
sukvietė organizacijų ir vi
suomenės atstovų pasitari
mą, kur buvo aptartos būsi- 
mosios Lietuvių Dienos 
Adelaidėje. Pasitarimą pra
vedė ALB Krašto Valdybos 
vicepirm. p. J. Lapšys. Da
lyvavo apie 20 asmenų. Pa
sitarime nebuvo numatyta 
sudaryti Lietuvių Dienoms 
Rengti Komiteto. Jis bus 
sudarytas kiek vėliau. Pasi
tenkinta tik nuomonių pasi
keitimu bei aptarimu provi
zorinės Lietuvių Dienų pro
gramos. Prieita išvados, kad 
1980 metų Lietuvių Dienose 
turėtų būti šie parengimai:
1. Iškilmingos pamaldos ir 
Lietuvių Dienų atidarymas;
2. Dainų šventė; 3. Litera
tūros vakaras; 4. Jaunimo 
vakaras - koncertas; 5. Tau
tinių šokių koncertas; 6. 
Sporto Šventė; 7 Teatro 
spektaklis ir 8. tradicinis 
Naujųjų Metų sutikimo ba
lius.

Iškeltas pasiūlymas, kad 
Lietuvių Dienų metu reikė
tų vengti įvairių suvažiavi
mų. Tai veda į susismulkini- 
mą ir atitraukia žmones nuo 
bendrų kultūrinių parengi
mų bei sporto varžybų. Bu
vo net sugestijų, kad tokie 
suvažiavimai galėtų būti 

gilus tvenkinys. Lyg iš lėk
tuvo stebime apačioje sė
dinčią porelę jaunuolių, 
įmerkusių kojas į vandenį. 
Taip iš aukštumos žiūrėda
mas pasijuntu lyg būčiau 
pasaulio viršūnėje.

Važiuojame vingiuotu, 
neseniai išlygintu keliu. Čia 
privažiavome kelio galą. 
Randame atvykusių dar po
rą privačių automobilių. Iš 
viršaus stebime tarpeklį ir 
girdime vandens kritimą, 
bet jo iš čia nesimato. Užra
šai rodo, kad atvažiavome 
prie Dales tarpeklio. Tas 
tarpeklis yra 45 km. ilgio, 
bet tik apie 1.5 km. kur 
žmogus gali prieiti. Stačia
me krante padarytu taku 
nulipęs žemyn pamatau ir 
šniokščiantį vandens kriti
mą, kuris vadinasi Fortes
cue Falls.

(Bus daugiau)

75 METŲ JUBILIEJAUS 
PRISIMINIMAS

Gyvenimas nepaprastai 
sparčiai bėga ir štai visai 
nepastebimai sulaukiau 75 
metų amželio.

Atrodo kaip vakar kai 
1947 metais džiaugėmės su
laukę daugybės mūsų tau
tiečių. Su a.a. vyru sielojo- 
mės išklausę jų sunkius per
gyvenimus ir stengėmės 
kiek galėdami padėti. Su vi
sokiais reikalais užsiėmus 
metai praėjo kaip sapnas, ir 
jau savo įgimtu darbštumu 
dauguma mūsų tautiečių' 
gražiai gyvenimą susitvar-

Netikėtai sužinojau kad 
Draugijos valdybos narės ir 
patikėtinės ruošia man 75 
metų pagerbimo vaišes. Su 
sodybiečių ir talkininkių pa
galba taip puikiai paruošė, 
kad tiesiog susijaudinau. 
Buvusiosi valdybos sekreto
rė p. J. Viliūnienė puikiai 
pravedė iškilmes.

Sveikinimai. Pirma kape
liono kun. Petro Butkaus 
kuris negalėdamas asmeniš
kai dalyvauti, prisiuntė 
sveikinimą su reikšmingu 
Švento. Tėvo pašventintu 
rožančiumi. Sekė A.L.B. 
Sydney Apylinkės Valdy
bos, A.L.B. Spaudos Sąjun
gos Publishing Company 
vardu sveikino prof. A. Ka- 
baila, "Sūkurio” Valdyba, 
Sydney Lietuvių Sodybie- 
čiai, Krašto Valdybos, Ade
laidės A.L.B. Moterų Sekci- 

pravedami tuoj po Naujųjų 
Metų. Nebūtinai su N. Metų 
baliumi viską turėtumėm 
kaip kirviu nukirsti ir jau 
namo... Taip pat buvo siūlo
ma kruopščiai suderinti 
sporto ir parengimų prog
ramas, kad jaunimas turėtų 
laiko dalyvauti visuose pa
rengimuose. Nusiskųsta, 
kad Sydnejuje Krašto Tary
ba į savo posėdžius beveik 
neįsileido publikos. Tam 
reikalui nebuvo net ir kėdžių 
parūpinta. To neturėtų pa
sikartoti Adelaidėje.

Susirūpinimo kelia priva
čių asmenų iškvietimai už
jūrio lietuvių menininkų. 
Tokiais atvejais reikia iš 
anksto susirišti su Krašto 
Valdyba, kad atvykusių me
nininkų nepastačius į keblią 
padėtį.

Į būsimas Lietuvių Dienas 
oficialiai yra pakviestas ra
šytojas ir poetas Stasys 
Santvaras. Jis dalyvausiąs 
su savo kūryba ir Literatū
ros vakare. Teatras Vaidila 
statys jo dramą "Žvejus”.

Ta pačia proga buvo pasi- 
informuota, kad rugsėjo ar 
spalio mėnesiais Australijos 
lietuvius aplankys solistė G. 
Čepkauskienė ir muzikas L 
Vasiliūnas.

Lietuvių Dienų rengimas 
nėra vien adelaidiškių, bet 
visų Australijos lietuvių 
reikalas. Tad ir apie būsimų 
Lietuvių Dienų rengimą tu
rėtumėm jau dabar plačiau 
spaudoj padiskutuoti arba 
savo sugestijas patiekti 
Krašto Valdybai, kuri jas 
mielai perduos būsimam 
Lietuvių Dienų Rengimo 
Komitetui. Tik visi sutarti
nai veikdami pajėgsime tin
kamai suorganizuoti ir pra
vesti busimąsias Lietuvių 
Dienas.

Br. Straukas

i’a, Sydney Kultūros Katali- 
:ų Draugija, p.p. M.M. Za

karai, p.p. Reisonai iš Ade
laidės, p.p. P. Morkūnai iš 
Melbourne, iš New York, 
U.S.A. Lietuvių Moterų Fe
deracijos Klubo pirmininkė 
p. M. Sematienė .

"Mūsų Pastogės” redak
toriui p. V. Kazokui ir Dr. A. 
Mauragiui vaišių metų ta- 
riusiems tokius gražius žo
džius ypatingai dėkoju, taip 
pat ir p.p. M. Gailiūnui, B. 
Barkui, J. Dambrauskui, V. 
Simniškiui. Patikėtinės pa
darė staigmeną paskaiciu- 
sios kupletu , antroji staig
mena buvo p. D. Skorulienes 
paruošus ir p. Juliui Dam
brauskui vedant apdainavo 
B p. O. Maksvytienė, I.

audarienė, akordeonu ly
dint p. J. Maksvyčiui.

Ačiū p. A. Jablonskienei 
už milžinišką tortą.

Ypatingai dėkoju Draugi
jos valdybos narėms, man 
padovanojusioms menišką 
drožinį - koplytėlę, Esu su
žavėta. Ačiū Pauliui Rūte
niui už prisiųstą malonų 
pasveikinimą.

Nesijaučiu,' kad būčiau 
užsitarnavusi tokio šilto pri
ėmimo, tačiau iš širdies dė
koju visiems, prisidėjusiems 
sveikinimais, dovanom ir 
gėlėm. Su Dievo palaima ti
kėkime kad gal teks su Ju
mis ilgiau bendrauti.

Su gilia pagarba ir meile 
visiems.

Ona Baužienė

Daugiausia miltinių pro
duktų suvartoja pietų Ro- 
dezijos gyventojai. Kolum
bijos gyventojai daugiausia 
suvartoja cukraus, islandie- 
čiai daugiausia išgeria pieno, 
o urugvajiečiai daugiausia 
suvalgo mėsos.

ALB KRAŠTO VALDYBA 
INFORMUOJA

1979.4.20 d. ALB Krašto 
Valdyba sukvietė visų Ade
laidės organizacijų atstovus 
į Lietuvių Namus pasitari
mui.

Buvo diskutuoti įvairūs 
Lietuvių Dienų rengimo 
klausimai ir išklausyta įvai
rių nuomonių.

Šiuo skaitoma, kad oficia
liai Australijos Lietuvių 
Dienų, įvyksiančių 1980 m. 
gale Adelaidėje, parengia
mieji darbai jau prasidėjo.

ALB Krašto Valdyba
♦♦♦

Patirta, kad ilgus metus 
išbuvęs Čikagoje populia- 
riaus liet, radijo Margučio 
vedėju p. Petras Petrulis 
pasitraukė iš pareigų ir ke
tina pradėti šeimyninį gy
venimą. Australiečiai Petrą 
pažįsta dar nuo 1964 metų, 
kada jis čia lankėsi drauge 
su Amerikos lietuvių krep
šininkų komanda.
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SPORTAS MELBOURNE
BEGONIA FESTIVAL 
KREPŠINIO TURNYRAS

BALARATE

Kiekvienas metais, 
Moomba karnevalo Mel
bourne metu, už 100 km. 
esančiame trečiame di
džiausiame Viktorijos mies
te - Balarate vyksta labai 
įdomus festivalis, kada Ba- 
larato botanikos sode gra
žiausiai žydi daugiaspalvės 
begonijos.

Tuo laiku Balarato aus
tralų Krepšinio Sąjunga 
praveda trijų dienų krepši
nio turnyrą, į kurį sukvie
čia iš įvairiausių vietovių 
vyrų ir moterų krepšinio 
komandas ir, pagal pajėgu
mą, suskirsto jas į kelias ka
tegorijas. Kiekvienos klasės 
laimėtojas gauna $ 100 prizą 
ir antros vietos laimėtojams 
išmokama $ 50. Jau penkeri 
metai, kaip Melbourne 
"Varpo” krepšininkai daly
vauja šitame turnyre ir vi
sada iškovodavo teisę žaisti 
finaluose. Prieš keletą metų 
"Varpo” krepšininkai (vyrai 
ir moterys) buvo garbingai 
išsikovoję pirmas vietas sa
vo klasėje ir išdidžiai parsi
vežė namo po $ 100, kurie 
buvo panaudoti kelionės iš
laidoms padengti.

SU SKAUTAIS 
LNGLEBURNE

ATVELYKIS 
INGLEBURNE

Turime gražią tradiciją 
Atvelykį praleisti skautų 
žemėje su jaunimu. Sydne- 
jaus skautų tuntas, pasi
kvietęs Lietuvių parapijos 
savaitgalio mokyklos moki
nius ir mokytojus, suruošė 
margučių konkursą, komiš
kas žaidynes, Velykų bobu
tės sutikimo ceremonijas, 
margučių ridinėjimą ir kt. 
Dieną turėjome puikią, kaip 
užsakytą, todėl ir jaunimo ir 
tėvų, na ir svečių privažiavo 
kaip į didelį turgų, galėjo 
būti gerokai virš poros šim
tų.

Atvykęs pamačiau, kad 
jau daug dalykų sutvarkyta: 
sporto aikštė paruošta tink
liniui, margučių stalas su 
lizdais ir konkursiniais už
rašais paruoštas. Skaitau: 
vilkiukų ir paukštyčių lizdai, 
toliau skaučių, skautų, sa
vaitgalio mokyklos ir dar 
keletas be užrašų. Margi 
velykaičiai saulės atokaitoje 
blizga įvairiom spalvom, "čia 
Velykos" pagalvojau. Virtu
vėje dūmai rūksta, virėjai 
zuja aplinkui, sesės stalus, 
suolus plauna, tvarko. Gėri
mų bufetas jau veikia, aikš
tės gražiai išvalytos, sesė 
Vida Viliūnaitė lovelius ir 
paaukštinimus tvarko mar
gučiam ridinėti, ieško lyges
nių nuožulnių vietelių. Dar
bas kaip skruzdėlyne virte 
verda. Susitinku sesę tunti- 
ninkę Pajautą Pullinen, visa 
nušvitusi, sukaitusi ir sako:

— Broli, ar gerai?
— Labai gerai, sese.
— Kad tik pasisektų.
— Kad jau pasisekė, kai 

taip visi reikalai sutvarkyti.
Ir tikrai, žmonių privažia

vo pilnas miškas, programa 
vykdoma sklandžiai. Vyres
nieji nuėjo tinklinio žaisti, o 
mažiukai, vyr. sesių prižiū
rimi, užsiiminėjo komišku 
sportu. Tuo tarpu komisija 
atrinko konkursinius mar
gučius. Pagaliau, vėliavų

Šiais metais, buvo pasi
skolinta iš Melbourno lietu
vių skautų kelios didelės pa
lapinės, kurios tris dienas 
priglaudė Melbourno Varpo 
krepšininkus. Dvi naktis, 
ant didžiulio ir gražaus Bar- 
rumbeet ežero kranto 
skambėjo lietuviška muzika 
ir lietuviškos dainos. Vieti
niai gyventojai sakė, kad 
šioji čigoniška stovykla 
jiems priminė 1956 metų 
olimpinius žaidimus, kada 
ant to ežero buvo praveda
mos Olimpinės būriavimo 
varžybos, nes ir tada daug 
užsieniečių buvo apsigyvenę 
palapinėse ir vakarais 
traukdavo savo tautines 
dainas.

Velykų Bobutė (A. Jablonskienė) apdovanoja 
jaunuosius margučiais

aikštėje, susirinkusiai pub
likai, pasirodė Velykų bobu
tė - sesė A. Jablonskienė su 
dovanomis ir prizais. Ge
riausi margučių marginto- 
jai: iš vilkiukų - R. Stašionis, 
iš paukštyčių - D. Simonai
tytė, iš skautų - T. Pullinen, 
iš skaučių - K. Cox, iš sa
vaitgalio mokyklos - Mikutis 
Burokas. Du lietuviškiausi 
margučiai buvo Kr. Cox ir 
G. Ladygos. Be to, visi jau
niai buvo apdovanoti aus
trališkais margučiais (šoko
ladiniais), bobutei sušaukta - 
valio! Kitas įdomus numeris 
buvo velykaičių ridinėjimas 
ir kiaušinių mėtymas. Prie 
ridinėjimo susispėtė mažiu
kai, o prie žalių kiaušinių

Skaitytojai
ADELAIDĖS APYLINKĖS 
SUSIRINKIMO APRAŠY
MO PAPILDYMAS

Mūsų Pastogės" Nr. 15 
tilpo "Laiškas iš Adelaidės", 
kuriame B. Straukas, apra
šydamas A.L.B. Adelaidės 
apylinkės susirinkimą, nevi
sai tiksliai informuoja skai
tytojus ypač apie Adelaidės 
Lietuvių Sąjungą Ine. ir jos 
veiklą. Čia noriu patikslinti 
kai kurias minėto laiško 
mintis.

Laiške rašoma, kad... 
"Adelaidės Lietuvių Sąjun
gos pranešimas galėjo būti 
išsamesnis... Derėjo pra
nešti bent metines pajamų ir 
išlaidų sumas. Juk Lietuvių 
Namai skaitomi bendruo
menės namais”... ir t.t.

Sąjungos pranešimas su
sirinkime gana aiškiai nuš
vietė Sąjungos veiklą ir jos 
įnašą bendruomenei. Susi
rinkime, kaip ir pridera pa
gal ALB Statutą, savo meti-

Kadangi per tris 
dienas teko sužaisti tik' ke
turias rungtynes, tai per vi
są laisvalaikį, Varpo Klubo 
pirmininko p. Ragausko ir 
valdybos nario p. Vaitkaus, 
buvo skautiškai ruošiamas 
maistas. Kadangi abudu šie 
"seniorai" Melbourne yra 
gerai žinomi kaipo prityrę 
žuvininkai, tai ir nedaug 
problemų jie turėjo dėl 
maisto, nes ežeras turtingas 
žuvimis ir tik reikėjo žinoti 
kaip jas iš ežero išvilioti.

Be didelio sunkumo buvo 
laimėtos rungtynės šešta
dienį, dvejos laimėtos sek
madienį ir nepaprastai įdomi 
dvikova vyko pirmadienio 

mėtymo vyresnieji. Kon
kursą laimėjo broliai Kasty
tis ir Vitolis Stašioniai, nu
metę ir sugavę žalią kiaušinį 
24 metrų atstume.

Dar buvo traukiami 
dviejų loterijų bilietai: viena 
Sūkurio, kita Tunto.

Pavakarėj, po kavutės, 
susispietė prie akordeonisto 
nemažas būrys dainininkų - 
kių. Jie taip gražiai ir tiek 
daug dainavo, kad buvo tik
ras malonumas klausytis. 
Visas miškas skambėjo lie
tuviškomis dainomis, pri
menančiomis Lietuvos jau
nimo subuvimus, gegužines.

A. Mauragis

pasisako
nes pajamų ir išlaidų sumas 
pranešė tik Apylinkės Val
dyba. Nei viena iš septynių 
bendruomenės organizacijų 
savo apyskaitų nepatiekė; 
tai jos atlieka savo narių 
metiniuose susirinkimuose.

Adelaidės Lietuvių Są
junga, būdama teisiniai re
gistruota organizacija ir 
veikdama pagal savo įstatus 
ir Pietų Australijos Draugi
jų įstatymus, kas metai rug
pjūčio mėn. šaukia metinius 
narių susirinkimus, kuriuose 
duodami išsamūs veiklos 
pranešimai bei finansinės 
apyskaitos. Sąjungos susi
rinkimai yra vieši ir apie 
juos plačiai informuojama 
vietos spaudoje. Todėl tie 
bendruomenės nariai, kad ir 
nebūdami Sąjungos nariais, 
kurie įdomaujasi Sąjungos 
veikla (Lietuvių Namais, 
biblioteka - spaudos kiosku, 
muziejum - archyvu, "A.L. 
Žiniomis”) bei Sąjungos 
apyskaitiniais reikalais, gali

ryte, kur finalinėse rungty
nėse Varpo I-moji krepšinio 
komanda susidedanti iš Sta
sio Ragausko , Edžio Ra
gausko, Petro Oželio, Stasio 
Vaitkaus, Miko Katiliaus, 
Raimundo Mucenieko ir 
Raimundo Vyšniausko, iki 
pat paskutinės žaidimo mi
nutės, lygioje ir labai per
mainingoje kovoje, vienu 
tašku turėjo nusileisti aus
tralams. Šią vieno taško 
persvarą nulėmė australų 
keli labai aukšto ūgio žaidė
jai, kurie be vargo paimdavo 
daugumą atšokusių sviedi
nių. Visdėlto buvo malonu 
stebėti mūsiškius, kurie 
labai gražiai ^eriniais ir di
deliu greičiu dažnai prasi
skverbdavo pro gynimą ir 
laimėdavo taškus. Per visas 
finalines rungtynes mūsiš
kius sekė nesėkmė baudų 
metime, kas ir nulėmė galu
tinį rungtynių rezultatą. 
Laimėjus antrąją vietą teko 
pasitenkinti $ 50 čekiu, kuris 
nelabai padengė net maisto 
išlaidas. Visdėlto, sveikai ir 
gražiai buvo praleistas ilgas 
savaitgalis ir net atvykę tė
veliai galėjo pasidžiaugti 
gerai suorganizuota išvyka.

ELBE

laisvai dalyvauti Sąjungos 
susirinkimuose, tačiau be 
balsavimo teisės. Visus Są
jungos veiklos, pajamų - iš
laidų bei Sąjungos patalpų 
naudojimo reikalus spren
džia tik Sąjungos nariai (jų 
yra 277).

Adelaidės Lietuvių Namai 
teisiniai priklauso Adelaidės 
Lietuvių Sąjungai. Ji yra jų 
šeimininkė ir valdytoja. Ga
lioja kuo palankiausios sąly
gos jais naudotis ne tik Są
jungos, bet ir bendruomenės 
nariams per jų kultūrines, 
socialines, ekonomines, 
sporto, jaunimo ir kitas or
ganizacijas. Už jų, įskaitant 
ir Apylinkės Valdybą, tikrai 
gausiai naudojams sąjungos 
patalpas posėdžiams, susi
rinkimams, minėjimams, 
kultūriniams parengimams, 
repeticijoms ir t.t. joks mo
kestis už patalpas neima
mas. Sąjunga apmoka netik 
visas valymo, elektros, gazo 
ir kitas tuo metu susidariu
sias išlaidas, bet dar ir pa
talpas veltui sutvarko. Tik 
už organizacijų ruošiamus 
parengimus ar balius, kada 
jos ima mokestį už įėjimą, 
tada reikia sumokėti salės 
nuomą faktinėms išlaidoms 
padengti. Normaliai organi
zacijoms nuoma yra $ 60, tik 
Naujųjų Metų baliui dau
giau, nes švenčių laikotar 
pyje naudotų patalpų iš.a- 
lymas yra dvigubai bran
gesnis. Todėl B. Strauko ra
šymas, kad... "bendruome
nės valdyba, kaip ir kiekvie
na kita organizacija, sumo
kėjo gana stambią sumą už 
Lietuvių Namų salės nuo
mą”, nėra tikslus. Buvo pa
dengtos tik faktinos patalpų 
naudojimo išlaidos.

Tenka paminėti, kad Są
junga visada palaiko ir įvai
riausiais būdais remia Apy
linkės' Valdybą, padėdama 
jai kuo tik įmanoma. Pvz., 
Apylinkės Valdybai rūpi
nantis gauti iš Australijos 
valdžios paramą, bet susi
darius tam tikroms kliūtims. 

į pagalbą atėjo Sąjunga, 
kaip registruota organizaci
ja. Ji savo vardu gavo iš 
valdžios $ 1000 paramą 
bendruomenei, kurią perda
vė Apylinkės Valdybai.

Laiško autorius dar pami
ni, kad susirinkime... "V. 
Dumčiaus buvo iškeltas ne
pasitenkinimas "Adelaidės 
Lietuvių Žiniomis"... Susi
rinkime jis pritarimo nesu
laukė, nes "A.L. Žinios" 
skaitytojų gerai įvertinamos 
ir remiamos. Apylinkės Val
dybos pirmininkas C. Za- 
moiskis savo pranešime 
gražiais žodžiais išgyrė'A.L. 
Žinias", jų redaktorių ir visą 
Sąjungos Valdybą už glaudų 
bendradarbiavimą, prašy
damas susirinkimą pareikšti 
jiems padėką. Šį pirmininko 
pasiūlymą susirinkimas pri
ėmė ir pareiškė padėką gau
singu plojimu.

Laiško pabaigoje B. 
Straukas dar siūlo Sąjungai 
sudaryti prie "A.L. Žinių” 
redakcijos patariamąją ko
misiją. Betgi tokia pataria
moji komisija jau seniai vei
kia. Ją sudaro Sąjungos 
Valdybos nariai, iš kurių net 
du yra Apylinkės Kontrolės 
Komisijos nariai.

V. Bielskienė

ARCHYVŲ IR
BIBLIOTEKŲ UŽMOJAIS..

Australijos lietuvių ar
chyvas yra skubi ir mums 
privaloma užduotis. Alber
tas Zubras (Mūsų Pastogė 
Nr. 16) ją iškėlė plačiai, ta
čiau gal perdaug ir nerealiai 
įkomplikuodamas tautinių 
sentimentų vertę jo funkci
jose ateity.

Antra, jei jau tikimės, kad 
kada nors mokslo vyrai do
mėsis ir rašys veikalus mūsų 
išgyventom įsikurdinimo ar 
tautinės nostalgijos proble
mom, tai dabar reikėtų pa
sirūpinti, kad tie "referen
ces” - šaltiniai būtų sutelkti 
ir saugojami jiems po ranka 
ir lengvai prieinami • uni
versitetų bibliotekose ar ki
tose šio krašto istorinių do
kumentų saugyklose.

Likusiom mūsų knygelėm 
nebereikėtų ieškoti jų su
komplektavimui naujų for
mų nei vardų, bet tik at
baigti šviesios atminties A. 
Krauso ir A. Šeikio prisiim
tą rūpesnį - jas galutinai 
įtalpinant bendruomenės 
kambaryje. Jei, su laiku 
bibliotekos darbuotojams 
pasidarytų ten perankšta, 
t'.i visada bus galima jų dis
pozicijai perleisti ir veik 
niekieno nenaudojamą jau
nimo kambarį.

Klubo Taryba, dabodama 
bendrus mūsų kultūrinius 
interesus, turėtų ilgiau ne- 
bežaisti nuostolingai besi
keičiančiais projektais an
trosios krautuvės patalpose, 
bet jas nedelsiant išnuomoti. 
Iš gautų pajamų bus galima 
skirti kas metai pora tūks
tančių dolerių lituanistinių 
temų diplominiams dar
bams, jaunuolių išvykom į 
kongresus, suvažiavimus ir 
kt.

A. Vingis
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MOTINOS DIENA 

CANBERROJE

Motinos Dienos minėji
mas Canberroje įvyks gegu
žės 6 d. (sekmadieni) su pa
maldomis St. Marys bažny
čioje 12.30 vai.

Tuoj po pamaldų minėji
mas įvyks Lietuvių Klube. 
Jį ruošia Canberros skautai 
su tokia programa: 1. skau
tiškas jaunimas pasveikina 
ir pagerbia motinas; 2. sve
čio iš Adelaidės p. V. Neve- 
rausko, ALB Krašto Valdy
bos pirmininko paskaita 
"Lietuvės motinos okupuo
toje Lietuvoje ir išeivijoje”; 
3. Canberros skautų pa
ruošta programa.

Seka užkandžiai ir kavutė 
motinoms ir svečiams. Vie
tos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami skaitlingai daly
vauti.

’’Folklorinis Festivalis 1979” 
Sydnejuje

Jau į tradiciją įėjęs Syd
nejaus Operos Folklorinis 
festivalis įvyksta birželio 
10-17 dienomis Sydnejaus 
Operoje. Festivalio atidary
mas birželio 10 d. koncertu 
atvirame ore, vėliau vyks 
mažesni koncertai operos 
rūmų recording salėje, o di
dieji koncertai vyks koncer
tų salėje (Concert Hall) bir
želio 16-17 d.d.

Didysis festivalio koncer
tas įvyks birželio 17 d., sek
madienį, 7 vai. vak. koncer
tų salėje, kur dalyvauja ir 
lietuviai - Sydnejaus taut, 
šokių grupė Gintaras, vad. 
A. Saudargienės, ir Mel
bourne taut, šokių grupė 
Klumpakojis, vad. A. Mor
kūnienės. Abi grupės kon
certe įscenizuos lietuviškas 
tradicines vestuves.

Bilietai. Nuo gegužės pra
džios į festivalio' koncertus 
galima užsakyti paštu ir 
grupinius, o nuo gegužės 21 
dienos jau bus galima gauti 
bilietų ir Operos rūmų ka
soje.

Bilietai Concert Hall 
spektakliams - $ 6.90 asme
niui; pensininkams, vaikams 
ir studentams - $ 3.65. Salėje 
vietos nenumeruotos, tad 
reikia į koncertą atvykti 
anksčiau, kad gavus sau tin
kamas vietas.

Bilietus pavieniai ar gru
pėmis galima užsakyti ir tel. 
darbo valandomis. Užsaky
mus priima Mrs. Blinman 
tel. 20 588, ext. 460.

Taip pat Folklorinio festi
valio proga Operos Namuo
se vyks įvairių tautybių 
liaudies išdirbinių paroda. Ji 
bus atidaryta gegužės 15 d. 
ir truks visą mėnesį Operos 
Rūmų Concert Hall priean-

LIETUVIŲ
RADIO LAIDOS

ADELAIDE 5UV
Šeštadieniais 9 vai. rito.

CANBERRA 2XX
Ketvirtadieniais 7;iov.v.

MELBOURNE 3EA
Sekmadieniais II i. ryto.
Pirmadieniais 630 v.v.

SYDNEY 2EA
j Antradieniais 130 v. p.p.
| Trečiadieniais 2 vai. p.p.

MOTINOS DIENA 
MELBOURNE

Motinos Dienos minėji
mą Melbourne ruošia Sek
madienio mokykla gegužės 
13 d., sekm., 2.30 vai. Lietu
vių Namuose.

Programą Atliks Melb. 
Sekmadienio Mokyklos mo
kiniai, jiems talkins taut, 
šokių grupė Gintaras, Rita 
Mačiulaitienė, Virginija ir 
Arūnas Bruožiai ir J. Juškos 
jaunimo ansamblis.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

PRANEŠIMAS

Sydnejuje Motinos Dienos 
minėjimą rengia savaitgalio 
mokyklos mokiniai ir ateiti
ninkai gegužės 13 d. tuoj po 
lietuviškų pamaldų parapi
jos salėje Lidcombe.

gy (Foyer). Lietuviai irgi 
turės savo skyrių, kurios 
paruošimu ir išstatymu rū
pinasi Dr. G.E. Kazokienė.

Pirmą kartą tokį lietuviš
ką pasirodymą koncerte at
liks dvi taut, šokių grupės iš 
skirtingų vietovių: Sydne
jaus Gintaras ir Melbourne 
Klumpakojis. Pastanga 
jungtinėmis jėgomis pasiro
dyti viename koncerte yra 
drąsus bandymas, kuris gali 
turėti toli siekiančios reikš
mės ateities atskirų kolonijų 
grupinių vienetų bendra
darbiavimui. Paminėtina, 
kad prieš koncertą, birželio 
16 d. Gintaras ir Klumpako
jis atliks programą Sydne
jaus Lietuvių Klube.

Lietuviams patekti į Syd-

KIEK AS SUŽINOJAU!
PAVYZDINGAS 

SKAITYTOJAS

Parodydamas didelį pa
lankumą p. P. Bareišis iš 
Adelaidės neseniai Mūsų 
Pastogei per p. E. Reisonie- 
nę paaukojo 100 dolerių. Tai 
gražus lietuviškos spaudos 
įvertinimas'ir reikšmingas 
jos parėmimas. Gerb. p. Ba- 
reišiui už auką ir palankumą 
nuoširdžiai dėkojame.

PRISIMINTAS
PETRAS ZAREMBA

Per Velykas buvo pa
šventintas antkapis a.a. 
Petrui Zarembai, mirusiam 
prieš trejus metus. Daly
vaujant velionies žmonai ir 
keletui artimųjų ir draugų 
bendradarbių kun. P. But
kus pašventino Petro Vaškio 
suprojektuotą paminklą, 
kurį pagamino Star Memo
rial firma, remianti lietuviš
ką spaudą.

»**
Ateitininkų Federacija už 

religinės ’minties geriausią 
knygą 1977-78 m. laikotar
pyje paskyrė 1000 dolerių 
premiją kun. Stasiui Ylai už 
jo knygą "Jurgis Matulai
tis”. Premijai skirti buvo 
sudaryta speciali komisija, 
mecenatas kun. Dr. J. 
Prunskis.

»**■
Patirta, kad šeštojoje 

Tautinių šokių šventėje ci-

MOTINŲ PAGERBIMAS

Kapinėse. Gegužės 12 d.. 
Motinos Dienos išvakarėse 4 
vai. pamaldos už mirusias 
motinas Lietuvių Kapinėse, 
Rookwood. Bus pamokslas, 
Libera ir kitos maldos bei 
giesmės už visas mirusias 
motinas.

Bažnyčioje. Gegužės 13 d., 
sekmadienį, 11.30 vai. St. 
Joachim’s bažnyčioje Lid
combe lietuviškos pamaldos 
už visas gyvas ir mirusias 
motinas. Pamaldose giedos 
Dainos choras, vad. Br. Ki- 
verio. Ypač kviečiamas jau
nimas priimti šv. Komuniją 
už savo mamytes. Išpažinčių 
bus klausoma nuo 10 vai.

Salėje. Tuojau po pamal
dų motinų pagerbimas pa
rapijos salėje: motinoms gė
lės ir jaunųjų programa, iš
pildoma ateitininkų ir para
pijos mokyklos, o po to 
bendra kavutė, aptarnauja
ma sūnelių ir dukrelių.

Kviečiami visi nuoširdžia 
malda ar šv. Mišių auka pa
gerbti savo gyvas ar miru- 
sias motinas.

Kun. P. Butkus

nejaus Folklorinį Festivalį 
yra didelis atsiekimas ir 
mūsų pajėgų įvertinimas, 
nes, kaip žinia, dalyvių at
ranka yra gana griežta, tu
rinti atitikti meninius reika
lavimus.

Lietuviai maloniai kvie
čiami kuo gausiau dalyvauti 
koncerte. Primename, kad 
bilietus patartina įsigyti ge
rokai iš anksto, nes gali jų 
pritrūkti, ir į koncertą at
vykti galimai anksčiau no
rint užimti geresnes vietas, 
nes kaip minėta, vietos ne
numeruotos.

kagoje ruošiasi dalyvauti ir 
melburniečių taut, šokių 

grupė Klumpakojis, vado
vaujamas Anelės Morkūnie
nės. Atrodo, kad melburnie
čių veržlumas neaplenkia
mas: pernai minėtina Mel
bourne Dainos Sambūrio 
sėkminga išvyka į Šiaurės 
Ameriką ir ankstyvesnė iš
vykos po kitas lietuvių kolo
nijas.

***
PREMIJA

DAIL. H. ŠALKAUSKUI

Reikšmingą 1979 m. Port
land premiją laimėjo dail. 
Henrikas • Šalkauskas. Jo 
premijuotas kūrinys pasiliko 
Lithgow miesto meno ko
lekcijoje. Sveikiname dail. 
H. Šalkauską. linkėdami 
daugiau pergalių!

GEGUŽIS —
MARIJOS MĖNUO

Per visą gegužį visi gie
dame ar kalbame šeimose ir 
grupelėse Marijos garbei 
gegužines pamaldas.

Kiekvieną sekmadienį! 
tuojau po šv. Mišių St. Jo
achim’s bažn. Lidcombe.

Kiekvieną penktadienį ir| 
gegužės 31 d. Lietuvių Klu
bo namelyje 7 vai. vak.

Kviečiamos šeimos susi
tarti su kunigu, kad jų na
muose būtų atlaikytos ge-, 
gūžinės pamaldos.

Kun. P. Butkus

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel. 708 1414

Klubo metinės
Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba kviečia visus 

narius atšvęsti šeštąsias klubo metines gegužės 15 d„ 
antradienį, 7 vai. vak. Ta proga klubo nariai bus pavai
šinti kukliais užkandžiais ir vieną valandą nemokamais 
gėrimais.

Naujovė!!!
Nuo gegužės 12 dienos kiekvieną šeštadienį bus trau

kiamas laimingasis Klubo nario numeris, kuriam bus iš
mokėta 10 dolerių.

Klubo narys, turįs iššauktą klubo ženklo numerį, pri
valo atsiimti savo laimikį per 10 minučių laiko nuo nume
rio paskelbimo. Atveju, jei iššaukto nario tą vakarą ne
būtų, sekantį šeštadienį iššauktajam numeriui (nariui) 
bus išmokama praeito ir dabartinio šeštadienio laimikiai - 
$ 20. Jei ir toliau neatsilieptų, tad trečią šeštadienį būtų 
išmokama $ 30, ketvirtą - $ 40 ir t.t.

Klubo Valdybos nariai ir tarnautojai ta loterine privi
legija negalės pasinaudoti.

PRANEŠIMAI
PRANEŠIMAS

Pranešame, kad Sydne
jaus savaitgalio mokykla 
ruošia metinį balių gegužės 
26 d. Syd. Lietuvių Klube. 
Programoje: "Linksmieji 
Broliai” su metine lietuviš
kos veiklos apžvalga; Zaka
rauskų Trejetukas plius 
viena atvyksta iš Newcastle.

Kviečiame ir laukiame 
visų!

Šia proga dėkojame Syd
nejaus Katalikų Kultūros 
Draugijai už 100 dolerių au
ką. Tai stambi parama mūsų 
lietuviškai mokyklai.

Mokyklos vadovybė ir 
Tėvų Komitetas

PRANEŠIMAS

Australijos lietuvių slidi
ninkams

Šių metų žiemos Sporto 
Šventę ruošia Canberros 
Sporto Klubas "Vilkas”, 
rugpjūčio 17-18 d.d. 
Perisher. Užsakyta Anzian 
Loge Jindabyne su visais 
patogumais. Penktadienio 
nakties nakvynė, šeštadie
nio pusryčiai ir vakarienė, 
sekmadienio pusryčiai, kai
na $ 44.00

Norintieji šventėje daly
vauti, prašome registruotis 
įmokant pilną kainą iki ge
gužės 31 d. pavėlavusiems 
nakvynė nebus parūpinta.

Mdsu PASTOSE
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
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Rengėjai

PRANEŠIMAS

Gegužės 20 d., sekmadie
nį, 3 vai. šaukiamas ALB 
Sydnejaus Apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas 
Sydnejaus Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje Banks- 
towne.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Susirinkimo prezidiumo 
sudarymas. 3. Mandatų Ko
misijos rinkimai. 4. Apylin
kės Valdybos: pirmininko ir 
iždininko pranešimai. 5. 
Kontrolės Komisijos prane
šimas. 6. Garbės Teismo 
pranešimas. 7. Apylinkės 
vykdomųjų organų rinki
mai: a. Valdybos, b. Kontro
lės Komisijos, c. Garbės 
Teismo. 8. Sydnejuje vei
kiančių organizacijų prane
šimai. 9. Klausimai ir suma
nymai. 10 Susirinkimo už
darymas.

Kviečiami Sydnejaus 
apylinkės nariai gausiai da
lyvauti visuotiniame susi
rinkime, kuriame renkama 
Apylinkės Valdyba sekan
čius dvejus metus vadovaus 
Sydnejaus lietuvių bend
ruomenei.

ALB Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20
Užsienyje paprastu paštu $ 24
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35
Oro paštu kitur S 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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