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Už laisvę visom tautom!
VASARIO 9 d. TORON

TO MIESTE KANADOJE 
ĮVYKO SOVIETŲ PA
VERGTŲ TAUTŲ DE
MONSTRACIJA PRIEŠ 
SOVIETINĮ PAVERGIMĄ. 
Dalyvavo virš 2000 ŽMO
NIŲ, JŲ TARPE IR GAU
SIAI LIETUVIŲ

Sąryšyje SU sovietų inva
ziją i Afganistaną vasario 9 
d., šeštadienį Toronto mies
te Kanadoje buvo suorgani
zuota masinė antiso- 
vietinė demonstracija. Prieš 
prasidedant demonstracijai į 
tą pačią aikštę prie miesto 
rotušės pasirodė būrys or
ganizuotų komunistų su 
raudona vėliava ir prosovie
tiniais plakatais, kurie gar
siai šūkaudami kėlė pasipik
tinimą. Pavergtų tautų de
monstrantai puolė raudo
nuosius, po susistumdymų 
raudonųjų plakatai buvo su
naikinti, o raudona vėliava 
viešai sudeginta. Susirėmi
mo metu buvo keletas nu
kentėjusių: viena lietuvė

sužeista į galvą, keli polici
jos suimti (vėliau paleisti). 
Vėliau antisovietinė de
monstracija vyko labai 
sklandžiai ir įspūdingai. Su
sikirtimas su komunistais 
pačią demonstraciją dar la
biau išgarsino, kuri per 
televiziją buvo rodoma viso
je Kanadoje, plačiai aprašė 
didžioji Kanados spauda. 
Demonstracijoje kalbėjo to 
meto užsienių reik, ministe- 
rė Flora Macdonald, opozi
cijos (liberalų partijos, po 
vasario 18 d. rinkimų grą
žintos į valdžią) atstovas ir 
eilė žymių politikų. Taip pat 
atvykę iš Bostono (USA) ži
nomo sovietų disidento Dr. 
A. Sacharovo posūniai, ku
rie gyvai paliudijo sovietinę 
priespaudą. Rusijos viduje 
ir grėsmę užsieniui.

Pavertųjų Tautų Komite
to Sydnejuje organizuojama 
panaši demonstracija ir 
Sydnejuje kovo 15 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Martin 
Plaza. Pasirodykime kaip

—---------- ;------ -— ----- z----- 1 Vasario 16 proga Toronto (Kanadoje) miesto rotušėjįį
galint gausiau, kad musų | iškelta Lietuvos vėliava. Iškilmių metu iš k. stovi PLB ? 
nusistatymas prieš sovietinę ; njrm. v. Kamantas, Kanados Kr. V-bos pirm. J. Simanaffij 
hegemoniją ir ištikimybe j vičius, Toronto apyl. pirm. R. Jonaitienė. Kalba aid. Mr.

Ruprecht.
Nuotrauka S. Dabkaus

nusistatymas prieš sovietinę

laisvai Lietuvai 
žus.

nėra palū-
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Klausimas, į kurį niekas 
negali tiksliai atsakyti, bet 
seką įvykius gali pasidaryti 
apytikrių išvadų. Jau net ir 
didžiausių optimistų geroka 
dalis nebetiki, kad karas 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Amerikos gali būti išven
giamas. Belieka tik klausi
mas - kada jis bus? Daugu
ma jau mano, kad tai gali 
įvykti gana greitai. Rizika 
pradėti karą rišasi su dau
geliu įvykių Amerikoje, Ru
sijoje, visame pasaulyje. 
Pvz., kiek kraštų sutiks 
Amerikos pusėje kariauti ar 
nors pasižadėti; kas bus nu
matomas prezidentinių rin
kimų laimėtoju - liberališka
sis Kennedy ar vienas kie
tosios linijos respublikonų: 
Raegan, Baker, Bush, Con
nally? Taip pat kokia kryp
timi įsisiūbuos amerikiečių 
nuotaikos, kokie sąjūdžiai ir 
kiek stiprūs kils prieš nau
jokų ėmimą ir kaip stos su 
ginklu prieš rusus. Rusai vis 
dar tikisi juodaodžių revo- 
liusijos Amerikoje.

Lygiai nemažiau svarbu, 
kas užims Brežnevo kėdę ir 
kokia kryptimi veiks nauja
sis? Jau pasigirsta garsų, 
kad Stalinas buvęs pats ge
riausias Rusijos vadas. Prie 
Stalino nebuvę jokių disi
dentų nei kitokios "netvar
kos”. Tokiu atveju daugiau 
kalbėtų ginklai, ne derybi
ninkai. Naujieji vadai, norė
dami pasižymėti, gali karą 
daug greičiau pradėti.

Kovo 15 d., šešt., 10 vai. ryto 
ANTISOVIETINĖ DEMONSTRACIJA 

Martin Plaza, Sydney

KARAS! BET KADA?
Rašo DARŪNAS, mūsų bendradarbis Šiaurės Amerikoje

Sakoma, kad Brežnevas 
priešinęsis ir Afganistano 
invazijai, bet buvęs nubal
suotas trijų stipruolių: visa
da užkulisuose tūnančio 
partijos teoretiko Suslovo, 
spėjamo Brežnevo įpėdinio 
Kyrilenko ir krašto apsau
gos ministerio Ustinovo. Kai 
kurie vakariečių sociologai 
pranašauja, kad jau 1984 m. 
pradžioje Rusijoje įvyksian
ti revoliucija. Gal jau per
daug laisvės? Pasižymėjusio 
rusų mokslininko Sacharovo 
ir kitų disidentų suėmimai ir 
ištrėmimai lyg ir patvirtina, 
kad žvelgiama į Stalino erą 
ir svarstoma, ar jau ne lai
kas jon grįžti. Apsivalymas 
nuo disidentų suprantamas 
ir turint galvoje Maskvos 
olimpijadą: kad jie nesimai- 
šytų kur nereikia ir nekal
bėtų visokių nesąmonių. 
Nedaug politikų prileidžia, 
kad taika galėtų tęstis ilgiau 
kaip 10 metų. Tačiau dau
giau tiesos, atrodo, turi tie, 
kurie spėja, kad karas pra
sidėsiąs žymiai anksčiau. 
Todėl žmonės vėl pradėjo 
rūpintis slėptuvėmis, pirkti 
auksą ir sidabrą, kai kurie 
net parduoda namus ir t.t. 
Kodėl taip skubiai? Štai keli 
atsakymai: 1. Amerika dar 
nėra pilnai pasiruošusi ka
rui; dabar ji padėjo SALT II 
ant lentynų ir nutarė apsi
ginkluoti. Per penkerius 
metus numato tam išleisti 
virš trilijono dolerių. Kai 
prezidentas savo metinėje 

kalboje patiekė projektą, jo 
kalba kongrese buvo per
traukta net 20 kartų gau
siais plojimais. Tai reiškia, 
kad jo ginklavimosi projek
tas kongrese rimtų kliūčių 
nesutiks. Po penkerių metų 
Amerika būsianti jau stipri. 
Tada jau gal turėsianti ir pa
vojingąją MX raketų siste
mą, kurios Sov. S-ga labai 
nori išvengti. Taigi, geriau 
pulti silpnesnę Ameriką, 
negu stipresnę.

2. Vakariečių specialistai 
teigia, kad po penkerių metų 
Rusija ir savo vidiniams rei
kalams turės įsivežti naftos 
iš kitur, o tai yra labai sun
kinanti aplinkybė karo at
veju. 3. Antisovietinės nuo
taikos po invazijos į Afga
nistaną tikrai nemažės, o di
dės. 4. Artimųjų Rytų vals
tybės dabar išgyvena apsi
sprendimo periodą ir stip
resnei akcijai dar nepasi
ruošusios. Gi Iranas vis te
bėra dar visiškoje betvar
kėje. Kai Amerika pasuks 
kietosios linijos kryptimi, 
daugiau arabų kraštų pra
dės glaustis prie jos, ir inva
zijos vykdymas pasunkės. 5. 
Kinija po penkerių metų tu
rės virs bilijono gyventojų, 
ir jei Amerika ją ir Japoniją 
apginkluos, visas reikalas 
atsidurs netikrumo padėty. 
Buv. prez. Niksonas dabar
tinę Japoniją pavadino eko
nominiu milžinu, bet kariniu 
nykštuku. 6. Konvenciona- 
liais ginklais Rusija dabar 
kelis kartus stipresnė už 
Ameriką; sakysim, Rusija 
turi 50.000 tankų, Amerika 
tik 10.000. Rusai gal nesitiki, 
kad Amerika pirmoji išdrįs 
panaudoti atominius gink- 
lusjiesgreičiausiai Amerikai 

nebus kitos išeities.
Turima žinių, kad Sov. 

S-gos žmonės labai bijo karo 
prieš Ameriką, bet ne jie 
reikalą nulems ir niekas jų 
neklaus.

Daugiausia galbūt turi 
tiesos tie, kurie prileidžia, 
kad karas gali prasidėti 
greičiau, negu pati Rusija 
nori - visai netikėtai: rusai 
mėgins kur nors įsiveržti 
manydami, kad Carteris 
ginkluota jėga nereaguos 
kaip iki šiol, o Washingtono

įvykiai
Sovietų lėktuvai ir heli

kopteriai pastaruoju metu 
pradėjo vis dažniau iš Afga
nistano įskristi į Pakistaną 
ir Iraną. Pakistano autorite
tai įtarė, kad tai lakūnų ap
sirikimas, bet įsitikino, kad 
tai nėra netyčių darbas. Pa
kistano vyriausybė pareiškė 
protestų dabartinei Afga
nistano okupacinei vyriau
sybei, bet su protestais ne
siskaitoma.

Irano vyriausybės organai 
irgi susirūpino perdažnu so
vietų karo lėktuvų pažeidi
mu Irano teritorijos. Įžiūrė
dami pavojų iš sovietų pusės 
Irano autoritetai darosi kiek 
sukalbamesni dėl amerikie
čių įkaitų.

* * *

Sovietai galutinai įsitvir
tino Pietų Jemene įkurdami 
sausumos, laivyno ir oro ba
zę, kurios paskirtis kontro
liuoti Arabijos pusiasalį, 
Raudonąją ir Arabijos jūras. 
Spėjama, kad ir Šiaurės Je
menas bus įsiurbtas į sovie
tinę kontrolę. Pernai Pietų 
Jemenas buvo užpuolęs 
Šiaurės Jemeną, panašiai 
kaip Šiaurės Vietnamas 
Pietų Vietnamą, bet pie

sluogsniai teigia, kad. šį 
kartą bus kitaip. Jei karas 
dabar prasidėtų, Carteris 
paliktų antrai kadencijai be 
rinkimų. Tuo tarpu sovietai 
ne tik toliau stiprinasi Afga
nistane, bet telkia stiprias 
jėgas prie Irano tarp Kaspi
jos ir Juodosios jūrų bei 
Turkijos. Washingtone pri
leidžiama, kad Amerika 
šiaurės Irano negali apginti. 
Taip pat kažkas vyksta ir 
prosovietinėje Sirijoje, tik 
neišaiškinta kas.

tiečiai buvo atmušti. Kiek
vienu atveju paaiškėjus 
amerikiečių neryžtingumui

• šiaurės Jemenas, tiek ir 
Saudi Arabija pradėjo abe
joti amerikiečių pagalba dėl 
jų saugumo.

* * *

Sudarytoji UNO komisija 
derėtis dėl suimtųjų Ameri
kos amabasados įkaitų jau 
Irane. Prasidėjusios disku
sijos su Irano valdžios 
atstovais vykstančios drau
giškoje dvasioje ir jaukioje 
atmosferoj.

» * »
Australijos vyriausybė 

atmetė amerikiečių pasiūly
mą, kad australų kariniai 
daliniai betarpiškai stotų i- 
įvykus tarptautiniams konf
liktams.

* * «

Los Angeles policija, ieš
kodama kaltininkų dėl nu
žudytų penkių mergaičių ti
kisi užtikus pėdsakus nusi
kaltimo, ir įtaria, kad tie pa
tys kaltininkai išprievartavę 
ir nužudę apie 40 mergaičių. 
Du įtariamieji suimti, ir pas 
juos rasta įrodymų, kad jų 
nusikaltimai siejasi su din
gusiom mergaitėm.
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Gyyenimas be principų

Dažnai girdime ar skaito
me apie principus ir princi
pingumą, kartins patys pa- 
sigauname' šių žodžių norė
dami stipriau argumentuoti, 
tačiau reikalui iškilus patys 
tuos principus išduodame jų 
laiku ir vietoje neparodyda
mi arba juos nutylėdami. 
Visi gerai žinome, kad gy
venimas be principų yra gy
venimas be atramos. Kitaip 
sakant, žmogus be principų 
priklauso nuo aplinkybių, 
sąlygų ir jo gyvenimas yra 
kitų diktuojamas, kur jis yra 
tik įrankis, bet ne sau žmo
gus. Šitas bruožas šiandie 
yra labai charakteringas va
kariečiui žmogui, kurio rū
pestis turėti patogų ir leng
vą gyvenimą vengiant kie
tesnių įsipareigojimų arba 
net aukos kilnesniems ar 
aukstesniems tikslams. Gal 
dėl to šių dienų vakarietis 
yra pasimetęs, neturįs 
konkretaus idealo ir dėl to 
bejėgis, nes neturi užnuga
rio ir atramos, ką sudaro 
žmogui kaip tik principiniai

<nusistatymai.
’ Rodos, kasdien didžiuja- 

į- mosi turima laisve, bet kai 
.’^iškyla reikalas kietai ir ne- 

. ’ dviprasmiškai už tą laisvę
jJL pasisakyti, niekas nenori

imtis rizikos ir atsakomy
bes. Kai pažeidžiama 
"kitų laisvė, tai kenčiančių 
skundams vakarietis nu
duoda kurčią ir patenkintas, 
kad jam pačiam pavojus dar 
netiesioginis.

Ta pačia beprincipingumo 
liga užsikrėtę ir išeivijos lie
tuviai. Kadaise kad ir atvy
kę į šį kraštą rodėmės to
kiais narsiais lietuviais, jog 
vienas kito ieškojom, užsi- 
gaudavom, jei neapdairus 
australas duodavo pastabų, 
kodėl angliškai nekalbam, 
lietuviška veikla klestėte 
klestėjo. Atrodė, kad toks 
kietas principinis lietuviškas 
nusistatymas niekad nesu
svyruos ir truks amžiais. 
Praslikus dvidešimčiai metų 
vaizdas radikaliai pasikeitė: 
kadaise į organizacijų vado
vaujančias vietas kandidatų 
galėjai rinktis, dabar reikia 
maldauti, kad tik kas nors 
sutiktų', lietuviškose šeimo
se įsipilietino anglų kalba 
netgi išgalvojus labai "rim
tą" motyvą, kad vaikai, kal
bėdami lietuviškai, tuo galį 
sugadinti angliškąjį akcentą. 
Neturėta tada patogių susi
siekimo priemonių, o į susi
rinkimus, kultūrinius pa
rengimus, susirinkdavome 
šimtais, lygiai ir savaitgalio

mokyklos buvo pilnos jau
nimo, gi dabar... net į litua
nistinius kursus neprisišau
kiame jaunimo, ir vyresnieji 
turi stoti, kad būtų užpildy
tas švietimo įstaigų reika
laujamas kontingentas; 
anuomet neturėjome pinigo, 
bet lietuvišką spaudą grai
byte graibėm, gi šiandie tų 
lietuviškų knygų netrūksta, 
bet kiek jų nuperkama. Tai
gi, taikantis prie aplinkybių 
lietuviškumo principas, 
kuris mums turėtų būti kaip 
antroji prigimtis, palūžo.

Ir šiandie savo tarpe su 
pasididžiavimu pakalbame, 
kokie kieti ir nepalaužiami 
lietuviai okupuotoje Lietu
voje: jie už tautos laisvę, už 
savo teises, už tikėjimą rizi
kuoja ne tik darbo praradi
mu, bet negąsdina jų nei de
šimtmečiais kalinimai, nei 
koncentracijos stovyklos, 
nei persekiojimai, net mir
tis. Bet kiek tokios nepalau
žiamos dvasios pasiryžėlių 
atsirastų šiandie čia?

Priėjome prie to, kad, sa
kytume, ne iš lietuviško 
principingumo kur nors pa
sirodome lietuviškoje veik-

Naujas Lietuvos žemėlapis

ŠIEK TIEK DUOMENŲ 
APIE ŽEMĖLAPĮ 

LIETUVA

Devenių Kultūros Fondo 
išleistas žemėlapis Lietuva, 
paraštėje pridėtas dar ir 
angliškas pavadinimas 
Lithuania. Tai vienintelis 
žodis svetima kalba šiame 
žemėlapyje. Jis yra neper- 
didelis, tik 35 x 25 inch, dy
džio, trispalvis su atspal
viais Lietuvos žemėlapis, 
skirtas šeimoms, įstaigoms 
bei jaunimui geriau pažinti 
savo tėvų ir protėvių kilmės 
kraštą. Atspaustas ant gero, 
patvaraus, gelsvo popie
riaus. Paruoštas kartografo 
Juozo Andriaus, spausdin
tas, prityrusio šioje srityje 
spaustuvininko Juozo Ka- 
Eočiaus Bostone, išleistas 

levenių Kultūros Fondo lė
šomis, Dalios Bobelienės 
rūpesčiu.

Lietuvos valstybė šiame 
žemėlapyje, kaip ir kituose 
to paties autoriaus išleis
tuose žemėlapiuose, paro
dyta suverenės valstybės 
abišalėmis sutartimis nus
tatytose sienose. Tos sienos, 
mūsų istorikų siūlymu, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto nutarimu, 
rodytinos visuose, politinės 
reikšmės turinčiuose žemė
lapiuose, kuriuose rodoma 
buvusios nepriklausomos 
Lietuvos valstybė. Šiame

A.A.
KAZIMIERUI DANIŠKEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame giliame skausme jo žmoną 
Izabelę, vaikus ir artimuosius.

Kataržių šeima
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loję, o greičiau darydami tai 
lietuvybei malonę. Ii čia ir 
gaunasi tokios nepragrįstos 
ambicijos, kad negalima net

užuominų padaryti tokios rū
šies veikėjams ar taip vadi
namiems kultūrininkams, 
jog galėjo būti geriau pada
ryta ar koks parengimas ga
lėjo būti rūpestingiau pa
ruoštas. Tokiais atvejais 
greitai atšaunama: "nepati
ko, darykitės patys, aš galiu 
gyventiirbe to". Ar tai toks 
tautinis lietuviškas mūsų 
principingumas ?

Štai švenčiame mūsų 
bendruomenės 'SO metų su
kaktį. Jeigu tas lietuviškas 
principingumas nebūtų su
svyravęs, bendruomenės 
svoris ir autoritetas stovėtų 
nepalyginamoj aukštumoj 
ir ji būtų kiekvieno lietuvio 
atrama ir pasididžiavimas. 
Ilgai neaiškinant pasižiūrė
kite į bendruomenės susi
rinkimus - jie daugiau pasa
kys, negu ilgiausi aiškini
mai. Jaunimas nemoka lie
tuviškai nei skaityti, nei ra
šyti - štai lietuviškojo prin
cipingumo išdava. Kaip tau
tinis sąmoningumas būtinas, 
kad tautiniai nemirtume, 
taip būtinas ir lietuviškas 
principingumas, kad tos 
tautinės sąmonės nepraras- 
tume. (v.k.)

žemėlapyje jos parodytos 
stambia, raudonos spalvos, 
su šviesesniu atspalviu linija 
ir išvardintos sutartų ženklų 
lentelėje. Siauromis, raudo
nomis linijomis, paženklin
tos dabartinės, okupantų iš
sivestos, administracinės, 
ribos.

Be Lietuvos valstybės že
mėlapyje parodyta teritorija 
nuo Dysnos - Nesvyžiaus 
rytuose, Skaros upės - Balt- 
vyžių girios ir Prūsijos pie
tinės sienos iki Vyslos upės 
ir Baltijos jūros vakaruose. 
Šiaurėje Lietuva ribojasi su 
Latvija. Čia parodytos lie
tuviškos žemes su brangio
mis mums istorinėmis vie
tovėmis, kur dar tebespindi 
lietuviškų salų žiburėliai, 
kur lietuviški vietovardžiai 
bei vandenvardžiai, tebeby- 
loja apie jų kilmę ir didingą 
mūsų tautos praeitį.

Likusieji plotai padengti 
ornamentuotu tinkleliu. Že
mėlapį puošia lietuviškas. 
Vytis, gi varingių (vikingų) 
"Žaltys*’ plaukioja Baltijos 
jūroje. Tokie "Žalčiai” pra
eityje dažnai puldinėdavo 
Lietuvą atlaukdami iš Skan
dinavijos.

Žemėlapio viršutiniame, 
dešiniąjame kampe nubrėž
tas kompasas, kurio vidury
je įdėtas Nepriklausomos 
Lietuvos geodezininkų 
ženklas, o apatiniame, kai- 
riąjame kampe, telpa sutar
tų ženklų lentelė ir žemėla
pio metrika, gi dešiniąjame 
kampe kilometrų ir statuti
nių mylių linijiniai masteliai. 
Skaitlinis mastelis apytik
riai 1:800.000. Žemėlapis 
neatrodo perkrautas para
šais dėl pavartotojamo aiš
kaus ir lengvai išskaitomo 
šifro. O vienok jame sudėta 
2230 vietų pavadinimų iš

PADĖKA

Mirus mano vyrui ir mūsų tėvui Kazimierui Daniške- 
vičiui, dėkojame visiems dalyvavusiems koplyčioje, p.p. 
Vinevičiui, Skirkai, Lašaičiui, mūsų draugams ir priete- 
liams, dalyvavusiems laidotuvių pamaldose, p. Kramiliui 
ir choristams, ramovėnams, draugams ir pažįstamiems, 
daljrvavusiems kapinėse, p.p. Pačesai, Dr. Mauragiui, p. 
Vyšniauskienei, visiems, pareiškusiems mums užuoj’autų 
žodžiu, raštu ir spaudoje, visiems užprašusiems mišias. 
Ačiū visiems.

Likę liūdesy: žmona Izabelė, duktė Onutė,' 
sūnus Alvydas, jų šeimos ir giminės

PADĖKA

Mylimam vyrui ir tėvui a.a. Vincui PUŽUI mirus, šir
dingai dėkojame kun. P. Butkui už rožinio maldas ir baž- 
njrtmes apeigas; Canberros Lietuvių Klubui už patalpas 
ir ponioms už gražiai paruoštas šermenis, visiems arti
miesiems, bičiuliams bei pažįstamiems už šv. Mišias, vai
nikus, gėles ir užuojautą sunkioje valandoje palydint ve
lionį į amžino poilsio vietą. Nuoširdus ačiū visiems.

Žmona Marytė, duktė Vida su šeima ir 
sūnūs - Vjrtas ir Albinas su šeima.

kurių vandenvardžių 336, 
miestų 203, miestelių 505 ir 
mažesnių vietovių 1186. Čia 
įeina kai kurie bažnytkai
miai, kaimai, dvarai, pali
varkai bei viensėdžiai. Dau
gumoje tai vietovės dažnai 
minimos mūsų istorijoje ir 
literatūroje, o daugelis ras ir 
savo kilimo vietą.

Žemėlapio tiražas 4000 
egz. Jo pardavimo kaina šeši 
doleriai. Gaunams pas pla
tintojus ir taip pat pas De
venių Kultūros Fondo admi
nistratorių Jurgį Bagdoną, 
adresu: 550 - 59th Lane, 
South, St. Petersburg, FL 
33707, tel. (813) - 343 - 9099.

(J.A.)

MIRUSIEJI

A .A. VINCAS PUŽAS

Vasario 17 d., po sunkios 
ligos, Canberroje mirė Vin
cas Pužas.

Velionis gimęs 1923 m. 
rugpiūčio 7 d., gausioje ūki
ninko šeimoje, Klampučių 
km., Lankeliškių parapijoj, 
Vilkaviškio apskr. Tenai 
praleido ir savąsias vaikys
tės bei jaunystės dienas.

Vokiečių okupacijos metu 
įstojo į gen. P. Plechavičiaus 
organizuojamą Lietuvos 
vietinę rinktinę. Jos tragiš
ko likvidavimo pasėkoje, 
buvo paimtas į vokiečių ka
riuomenę ir išvežtas į Vo
kietiją. Čia karui baigiantis 
pateko į alijantų nelaisvę.

Grįžęs iš nelaisvės apsi- 
gjrveno Oldenburgo stovyk
loje ir 1946 m. vedė Marytę 
Seflerytę. 1949 m. emigravo 
į Australiją, kūrėsi Quen-

ŽINIOS
Gauta žinia, kad Kolum

bijoje, Pietų Amerikoje 
mirė žinomas dailininkas 
karikatūristas Juozas Pen- 
čyla. Į Kolumbiją dailininkas 
atvyko 1948 metais ir dirbo 
vietinėje sostinės Bogotos 
spaudoje.

Montevideo mieste, 
Urugvajaus sostinėje buvo 
surengta dailės paroda, ku
rioje hetuvis dail. Edvardas 
Lapaitis laimėjo pirmą 
Sremiją už skulptūrą. Parodai 

uvo pristatyta apie 500 kū
rinių, o atrinkta 50.

beyane, ir 1953 m. persikėlė 
į Sydnejų.

1979 m. a.a. Vinco sveika
ta pašlijo ir su šeima persi
kėlė į Canberrą ir čia mirė.

Velionis buvo malonaus 
būdo, visiems atviras, vi
siems savas. Noriai lankė 
lietuviškus susibūrimus, 
mėgo muziką eilę metų ar
monikos akordais lydėjo 
Sydnejaus priaugantį jauni
mą į lietuvių tautinių šokių 
lobyną, tuc išreikšdamas il
gesį savo gimtinei Lietuvai 
ir joje likusiems artimie
siems.

Pašarvotas buvo Quean- 
byano laidotuvių koplyčioje, 
kur vasario 18-tos vakare iš 
Sydnejaus atvykus kun. P. 
Butkui, susirinkus artimie
siems, gausiam būreliui iš 
Sydnejaus ir Canberros, už 
mirusio vėlę buvo sukalbė
tas šv. Rožančius.

Vasario 19-tos ryte, Šv. 
Jono bažnyčioje, Kippax, 
gedulingas pamaldas atna
šavo kun. P. Butkus ir vietos 
klebonas Fr. Walsh. Po pa
maldų atsisveikinimo žodį 
tarė Canb. Apyl. V-bos vice- 
pirm. A. Balsys ir velionis 
buvo palydėtas amžinam 
poilsiui, nemažos vilkstinės 
automobilių, į Gungahlin 
kapines Canberroje.

Mirusio liūdi žmona Ma
rytė, duktė Vida su vyru 
Geoff ir anūke Belinda, sū
nūs - Vytas ir Albinas su 
žmona Danute ir anūku 
Karoliu. Lietuvoje liūdi se
nutė motina, seserys ir bro
liai. Sydnejuje ir Canberroje 
liūdi draugai, pažįstami ir 
visa lietuvių bendruomenė.

F.B.
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"studijų dienos
ADELAIDĖJE

Po ilgesnės pertraukos 
ateinančių Velykų metu, t.y. 
balandžio 4 - 5 d.d. Adelai
dėje ALB Krašto Valdybos 
iniciatyva yra ruošiamos 
studijų dienos. Joms su
ruošti pakviesti jaunesni 
mūsų bendruomenės nariai: 
J. Verbylai, E.R. Pociai ir A. 
Zamoiskis. Susirinkę svars
tysime mūsų bendruomenei 
rūpimus klausimus. Studijų 
dienos turi savo paskirti, 
t.y. specifinį tikslą; išgvil
denti ir išdiskutuoti įvairius 
klausimus, pasikeisti nuo
monėmis, padaryti išvadų , 
kuriomis, lyg gairėmis, ga
lėtų vadovautis mūsų bend
ruomenėje dirbą žmonės. 
Susirinkę į studijų dienas 
nenutariame, nes daryti ar 
išnešti bet kokius nutari
mus, neturime įgaliojimo, o, 
be to, jei ir padarytume ko
kius nors nutarimus ar 
sprendimus, jie būtų nepri
valomi ir nieko nesaistytų.

Praeityje po studijų dienų 
buvo paruošiamos ir išlai- 
džiamos brošiūros, kuriose, 
veik ištisai, buvo pateikia
mos visos paskaitos ir dis
kusijų bei išvadų santrau
kos. Manau, kad tai labai 
naudinga, nes ne visi gali 
dalyvauti studijų dienose ir 
artimiau susipažinti su stu
dijose diskutuojamomis te
momis. Gal nevertėtų studi
jų dienų mintis išleisti ats
kira brošiūra, bet pasinau
doti mūsų bendruomenės 
savaitraščiu Mūsų Pastoge, 
kurią didesnioji mūsų tau
tiečių dalis prenumeruojasi 
ir skaito.

Malonu ir džiugu, kad šie
met studijų dienoms pa
rinktos temos yra mums vi
siems aktualios, įdomios ir 
reikalaujančios svarstymų:

1. Bendruomenės organi
zacinė struktūra ir veiklos 
apimtis išeivijoje.

2. Lietuvių kalbos išlaiky
mo svarba. 

3. Mišrios šeimos ir jų lie
tuviškumo potencialas mūsų 
bendruomenėje.

4. IV Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas.

Tai nėra numatomų temų 
griežtai tikslūs pavadinimai, 
bet mintys apie kurias suk
sis paskaitininkų tematika, 
ir-po jų, diskusijos.

Bendruomenės organiza
cinę struktūrą nusakome 
savo statutu, bet statutas 
yra tiktai griaučiai, kurio 
rėmuose išvystome savo 
veiklą ir deriname bendruo
meninį gyvenimą. Kiek pri
simenu, nei vienose studijų 
dienose nebandėme kelti 
bendruomenės organizaci
nės struktūros klausimo; 
daugiausia kalbėjome apie 
jos lituanistinį švietimą, 
kultūros puoselėjimą, san
tykius su pavergtu kraštu ir 
t.t. Šiemet Australijos Lie
tuvių Bendruomenė švenčia 
30-ties metų sukaktį, todėl 
būtų labai naudinga ir pra
vartu pažvelgti į 30 metų 
bendruomeninį gyvenimą ir 
bandyti pajusti jos pulsą ir 
mėginti surasti ją keliančių 
ir jos veiklą skatinančių im
pulsų, kad užtikrintume jos 
tęstinumą ir lietuviškumą.

Studijų dienų metu ne
reikėtų pamiršti, žinoma,jei 
laiko pakaks, pasvarstyti 
mūsų bendruomenėje vei
kiančių organizacijų ryšį su 
bendruomene ir jų pozityvią 
ar negatyvią įtaką, kas liečia 
lietuviškumo išlaikymą.

Miširų šeimų klausimą 
esame tiktai paviršutiniškai

palietę, giliau jo neišmąstę 
ir nebandę padaryti išvadų, 
kurios įgalintų šiek tiek aiš
kiau pajusti šią problemą. 
Visi gerai žinome, Kad mišri 
šeima yra išeivijos gyveni
mo išdava, tampriai surišta 
su aplinka. Juk ir Lietuvoje 
buvo mišrių šeimų, bet jų 
buvimas buvo visiškai prie
šingo pobūdžio; Lietuvoje 
mišrios šeimos sulietuvėda- 
vo, jei taip galima pasakyti, 
nes tai diktavo aplinkos gy
venimas. Išeivijos išlikimi- 
niame procese grynai lietu
viška šeima neabejotinai yra 
daug atsparesnė, nes tautiš
kumo atžvilgiu ji yra sąmo
ningesnė.

Studijų dienose šiai temai 
prelegentai yra numatyti, 
kai kurie jau sutiko; lietu
viai ir svetimtaučiai (nebū
tinai australai) sukūrę šei
mas, kurių vienas iš jų yra 
lietuvis ar lietuvė. Šia tema 
privalėtų įdomautis ir tie, 
kurie sukūrę lietuvišką šei
mą išstumia bet kokį lietu
viškumą, net ir savo gimtą 
kalbą, nors tokiam elgesiui

Australijos Lietuvių Fondo 
jaunimo laureatai

PREMIJA IŠKILIAUSIAM JAUNUOLIUI

A.L. Fondo 1979 m. skyrė 
500 dol. premiją atžymėti 
jaunuolį-lę, pasižymėjusį 
aktyviu darbu A.L. Bend
ruomenės organizacinėje ir 
kultūrinėje veikloje. A.L. 
Fondas šia premija atžymi 
ne tik ją gavusįjį, bet taip 
pat nori pagerbti ir visą 
Australijos lietuvių jauni
mą, dirbantį tautinį darbą 
įvairiose lietuviškose orga
nizacijose.

Šiai premijai paskirti A.L.

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ

Birutė Prašmutaitė jau 
žinoma ne tik Melbourne, 
bet ir visos Australijos lie
tuviams, kaip darbšti akty
vi, sumani lietuvaitė. Nuo 
pat vaikystės ją matome 
įvairiose lietuviškose orga
nizacijose. 1969 m. baigė Sė
tuvių sekmadienio parapijos 
mokyklą, o vėliau Australi
jos valdžios remiamus šeš
tadieninius lietuvių kalbos 

KAS LIETUVIŠKAI NEKALBA.
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGALVOJA;
KAS LIETUVIŠKAI NEGALVOJA, 
TAS LIETUVIŠKAI IR NEGYVENA!

pateisinančių motyvų nėra.
Studijų dienų metu ALB 

Krašto Valdyba šaukia visų 
apylinkių pirmininkų ir se
niūnų suvažiavimą Adelai
dėje. Toks visų apylinkių 
pirmininkų ir seniūnų susi
būrimas yra labai svarbus, 
nes tai yra geriausia proga 
pasidalyti bendruomenės 
veiklos reikalais ir kartu už- 
megsti glaudesnius ryšius ir 
tuo pačiu sustiprinti pačią 
bendruomenę.Be to, šiame 
suvažiavime privalėtų daly
vauti ir Mūsų Pastogės re
daktorius, kuris gal labiau 
negu kas kitas, jaučia mūsų 
bendruomenės nuotaikas. 
Taip pat ir Australijos Lie
tuvių Fondo pirmininkas ar 
jo atstovas. Tenka kartais 
nugirsti nusiskundimų dėl 
kelionės išlaidų. Man atrodo, 
kad jau laikas suprasti, kad 
šiandien taupumas nebėra 
dorybė, bet stabdis mūsų 
veiklos, nes kai mumyse iš
blės lietuviška dvasia, jos 
nebeprikels ir milijonai.

Adelaidės lietuviai yra 
nuoširdžiai pasiruošę priimti 
visus atvykstančius į studijų 
dienas, o taip pat kartu at
švęsti ir Velykų šventes. 
Tad iki pasimatymo Adelai
dėje! V.

B-nės Krašto Valdyba suda
rė Komisiją iš p.p. E. Reiso- 
nienės - A.L. B-nės Garbės 
narės, A. Zamoiskio - A.L. 
B-nės įgaliotinis, B. Strauko 
- A.L. Fondo įgaliotinis. Ko
misija, susipažinusi su pri
statytais kandidatais, sausio 
7 d. premiją padalino pusiau 
po 250 dol. ir ją paskyrė Jo
nui Mockūnui - Adelaidėje ir 
Birutei Prašmutaitei - Mel
bourne. Malonu pasveikinti 
apdovanotuosius.

kursus. Nuo 1968 m. pri
klauso lietuvių skautams, 
kaip skautė, "Živilės” skau
čių draugovės draugininke, 
vėliau "Jūratės” patyrusių 
sk. d-vės draugininke. 
Skautaudama įgyja "lauža- 
vedės” specialybę, o 1979 m. 
pakeliama paskautininke.

Birutė nuo 1970 m. ne tik 
gieda parapijos chore, bet 
esant reikalui pavaduoja di
rigentą. Ją matome nuo 
1974 metų Melbourne Dai
nos Sambūryje, kaip daini
ninkę, pianistę, dirigento 
pavaduotoją ir kaip savisto
vią dirigentę. Ji taip pat 
priklauso ’’Dainavos” 
mergaičių grupei.

Birutė 1975-76 m. atsto
vavo Australijos jaunimą 
Pietų Amerikoje IlI-me Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese. Birutė aktyvi 
pirmininkaudama 1977-1979 
m. Australijos Jaunimo Są
jungai. Birutę dažnai girdi
me sumaniai pravedant lie
tuvių radio valandėlę 3 EA 
radio stotyje, kur yra kaip 
"regular broadcaster”.

Birutės Prašmutaitės su
manumas ir aktyvi veikla - 
visiems sektinas gražus pa
vyzdys. Ignas Alekna

Kristijono Donelaičio 
sukakčiai

PRIČKUS IR KRISTIJONAS

1769 m. spalio 21 d. Prūsijos karalius buvo išleidęs įsa
ką apie kaimo ganyklų padalinimą sklypais.

Prie to įsako buvo priedas: Donelaičio laisvai versta ir 
papildyta brožiūrėlė apie įvairių reformų naudingumą ir 
ūkininkavimo pagerinimą.

IŠTRAUKA IŠ ĮSAKO PRIEDO

Ar nežinote, kad ir kitų vyriausybės įsakymų daug 
jums nepatiko, o paskui patys ištyrėt, kaip gerai linkėta 
buvo. Klauskit tiktai senuosius, kaip lietuvninkafstengė- 
si prieš kartupelių (bulvių. A.K.) įvaisinimą. Nei viens jas 
sodint ir valgyt nenorėjo, iki vyriausybė juos aštriai pri
vertė. O dabar jos jums labai gardžios, ir taip naudingos 
yra, kad daug duonos kepalų ir ketvirčių rugių jums 
skalsina, ir vargdieniams brangiuose čėsuose labai daug 
gelbsti.

METAI: PAVASARIO LINKSMYBĖS

Sėkite kopūstus, morkas su didele sauja;
Ropių, pastarnokų, sviklų beigi repukų;
Taip ir saikių su gardžiais kartupelių valgiais 
Sėt ir įvaisint, pridabot ir kuopt nepamiškit!

IŠTRAUKA IŠ ĮSAKO PRIEDO:

Juk žinot, kaip lietuvninkai sako: kur šūds, čia 
grūds. Rods kur mėšlo nėra, ten ir menk grūdų bus.

Ar ne žinai? kad bur’s nor grečną grūdą sulaukti, 
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti.

METAI: VASAROS DARBAI

Ar nežinai, kad būrs nor grečną grūdą sulaukti, ak. 
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti?

(parinko A.K.) . ft

JONAS MOCKŪNAS

! RAGINA PROTESTUOTI

Londono dienraštis "Ob
server” paskelbė Vladimiro 

’ Bukovskio laišką, kuriame
■ rašoma apie naujus areštus 

Sovietų Sąjungoje ir pa
vergtose valstybėse. Ilgai

■ kalintas ir neseniai išleistas į 
užsienį rusų veikėjas ir 
žmogaus teisių gynėjas rašo, 
kad "tarp suimtųjų yra ir 
lietuvis A. Terleckas, ilgai ir 
garbingai gynęs žmogaus ir

i lietuvių tautines teises”. Tai 
rišama su sovietų noru prieš 

I olimpijadą apsivalyti nuo 
nepageidaujamų disidentų. 
Toliau rašoma: "Jei netoli
moje ateityje Vakaruose 

į nesusiorganizuos plataus
I masto protesto sąjūdis,
i per kelias savaites Maskvo

je, Leningrade, Kijeve ir 
Pabaltijo respublikose bus 
daugiau politinių areštų”.

K. Audrėnas

Aktyvus jaunuolis iš 
Adelaidės; gavęs A.L. 
Fondo jaunimui premiją. 
Jau nuo pat mažens Joną 
sutinkame lietuviškoje 
veikloje kaip skautą, tauti
nių šokių šokėją. Vėliau įsi
jungė į jaunimo veiklą, su
organizavo ir pravedė Stu
dijų Dienas jaunimui, daly
vavo trečiajame ir ketvirta
jame Jaunimo Kongresuose, 
Įsteigė ir vadovavo Austr. 
Liet. Jaunimo S-gps skyriui 
Adelaidėje. Šalia to jis yra ir 
Akademikų Skautų Sąjūdžio 
Adelaidės skyriaūk pirmi
ninkas;:; du kartus- buvo iš
rinktas į ALB Krašto Tary
bą. 1976 m. baigė Adelaidės 
universitete geologiją. Šiuo 
metu jis laikinai išvykęs į 
Angliją.

PAKEISTA ETHNIC 
RADIO BANGA 

MELOURNE

Pranešama, kad Ethnic 
Radio 3EA transliuojama 
1224 KZ bangomis. Anks
čiau buvusi 1116 KZ banga 
dabar persitvarkius ir stotį 
sustiprinus jau nebegalioja. 
Dabar Ethnic Radio 3EA 
stotis girdima ne vien tik 
Melbourne, bet pagaunama 
Geelonge ir kitur Viktorijoje 
panašiu spinduliu.

Klausytojai įsidėmėkite: 
nauja E.R. 3EA banga yra 
1224 KZ.

Viktorijos parlamento 
opozicinės darbo partijos 
patalpose pastebėta kabą 
Markso, Fr. Engelso ir V. 
Lenino portretai. Jie kabo 
opozicijos vado (darbiečių) 
Frank Wilkies kabinete. Li
beralų atstovai ketina rei
kalauti iš darbiečių pasiaiš
kinimo valstijos parlamente.

Mūsų Pastogė Nr. 9, 1980.3.10, psl. 3

3

bendruomen%25c4%2599.Be


Narni e
MELBOURNE
A.L. B-nės MELBOURNO 
APYLINKĖS METINIS

SUSIRINKIMAS

Išklausyti Apylinkės Val
dybos ir visų Melbourne lie
tuvių bendruomenės narių 
atliktų darbų apyskaita, pa
teikti Valdybai pageidavi
mus, pasiūlymus, projektus 
ir t.t. vasario 24 d. įvyko 
apylinkės narių metinis su
sirinkimas. Pirmininkavo p. 
A. Šimkus ir sekret. p. E. 
Šeikienė.

Platų ir išsamų veiklos 
pranešimą patiekė Apylin
kės pirmininkas p. A. Po
cius, suminėdamas ne tik 
valdybos,bet ir visos bend
ruomenės atliktus darbus. 
Čia paminėsiu pačius pag
rindinius: a) Aktyvus daly
vavimas Pavergtų Tautų 
savaitėje ir jos programų 
atlikime, b) aktyvus dalyva
vimas ir vadovavimas eku
meninėms pamaldoms, įvy
kusioms katalikų katedroje; 
c) Vasario 16-tos minėjimas, 
kurį sudarė: aukštųjų svečių 
prėmimas, iškilmingos pa
maldos, minėjimas salėje ir 
radio bangomis; d) Mel
bourne Dainos Sambūrio 30 
m. jubiliejinio koncerto pro- 
ga^ęhoro pagerbimo vaka- 
rienės paruošimas; c) biblio- 
tekos pertvarkymas naujose 
patalpose, f) svečių aktorių 
iš Los Angeles ir dainininkių 
priėmimas; g) bendra Kūčių 
vakarienė; h) Naujųjų Metų 
sutikimas; i) dalyvavimas 
Baltų Komiteto ir Pavergtų 
Europos Tautų Komiteto 
darbuose, kaip demonstra
cijos ir t.t. Jau iš šio darbų 
sąrašo matyti, kad apylin
kėje buvo gyva veikla, kad 
Valdybai ir jos pirmininkui 
p. A. Pociui nebuvo laiko 
’’snausti". Pirmininko pra
nešimas buvo šiltai priimtas 
ir vienbalsiai patvirtintas 
su padėka.

Iždininko ir Kontrolės 
Komisijos pranešimai rodė, 
kad Valdybos pajamos ir iš
laidos viršijo 10.000. Prane
šimai vienbalsiai priimti.

Džiugu, kad Melbourne 
jau ilgą metų eilę Garbės 
Teismas neturi darbo!

Iš Melbourne veikiančių 
lietuviškų organizacijų tik 
Jaunimo S-gos pranešimą 
padarė p. B. Prašmutaitė: 
kvietė remti jaunimą, nes 
6-tasis Jaunimo Kongresas 
galįs įvykti Australijoje.

Klausimų ir sumanymų 
metu buvo keliami a) senelių 
namų reikalai, b) atkreiptas 
dėmesys, kad būtų suakty
vinta kultūrinė veikla bei 
sudaryta Kultūros Taryba,
c) priminta kad viešų paren
gimų metu surenkami pini
gai būtų tiksliau atžymimi,
d) šių metų aukštųjų svečių 
priėmimas įvyko tik tautie
čių, kurie tam reikalui paau
kojo nemažas sumas, pas
tangomis.

Iš Valdybos narių prane
šimų, atsakymų ir diskusijų, 
susirinkimo dalyviai lyg ir 
pajuto įspūdį, kad Valdyboje 
yra kokių tai nesklandumų. 
Linkime vardan tos Lietu
vos vieningo ir našaus dar-

Ignas Alekna

DEMONSTRACIJA

Vasario 22 d. vakare 
įvyko Viktorijos pabaltiečių 
Komiteto suorganizuotas 
Moterų Žygis - protesto de
monstracija prieš Sovietų

ir svetur
Rusijos invaziją į Afganista
ną ir Olimpinius žaidimus 
Maskvoje.

Moterų žygyje dalyvavo 
estai, latviai, lietuviai ir uk
rainiečiai.

Eisena prasidėjo iš Lietu
vių Namų, ir visos moterys 
žygiavo į Melbourne City 
Sq. kur prie demonstracijos 
prisijungė Pavergtųjų Tau
tų vyrai. Protesto mitingą 
pradėjo lietuvis Algis Ži
linskas o pagrindiniais kal
bėtais buvo Federalinis par
lamento narys iš Tasmanijos 
Michael Hodgman, Fed. 
Parį, narys iš Viktorijos Mr. 
R. Shipton ir latvis Begum - 
Berzins.

Policija tvarkė eisenos ju
dėjimą gatvėse praleisdama 
sustabdant tramvajus ir 
mašinas. Eisena įvyko be 
jokių išsišokimų ir praeiviai 
daugiausia sutiko palankiai.

Kor.

ADELAIDE
LITUANISTINIO

MOKSLO METUS 
PRADEDANT

Vasario 16 d. ryte Adelai
dės Šv. Kazimiero koplyčios 
šventoriuje suklego jauni 
balsai, suskambo tramdo
mas juokas, - lituanistinių 
mokyklų mokiniai rinkosi 
pamaldoms, kuriomis tradi
ciniai pradedami nauji 
mokslo metai.

Nors nutraukti linksmas 
vasaros atostogas ir užsida
ryti vėl metams klasėse nė
ra labai džiugu jaunų moks
leivių gyvenime, bet besi
renkančių į bažnyčią vei
duose didelio liūdesio nesi
matė. Akyse žibėjo išdykę 
žiburėliai, lūpose žaidė ne
rūpestingos šypsenos.

Šv. Mišias atnašavo kun. 
A. Spurgis, MIC., kuris pa
sakė tai dienai pritaikytą 
gražų pamokslą. Kun. Spur
gis iškėlė reikšmę lietuviško 
švietimo ir užakcentavo, kad 
nedidelis procentas mokinių 
lietuviškose savaitgalio mo
kyklose yra išdava tėvų ne
rūpestingumo. Jis teigė, kad 
šeimos, kuriose nėra draus
mės, neišaugina lietuviškai 
susipratusių vaikų.

Lekciją skaitė devinto 
skyriaus mokinė D. Baltu
tytė, o aukas, kartu su gėlių 
puokštėmis, atnešė trys 
mažytės lietuvaitės.

Po pamaldų mokiniai pa
dėjo gėles prie Lietuvos Že
mės , paminklo šventoriuje. 
Čia Apylinkės V-bos narė 
švietimo reikalams B. Moc- 
kūnienė tarė žodį moki
niams. Ji pasveikino ir pa
linkėjo įsigyti naujų žinių, 
išmokti gerai lietuviškai 
kalbėti ir prašė visada atsi
minti, kad esame vaikai se
nos ir garbingos lietuvių 
tautos.

Toliau mokiniai grįžo į sa
vas mokyklas, kur paminėjo 
Vasario 16 ir vėliau buvo 
paskirstyti į klases.

ALB Adelaidės Savaitga
lio Mokykloje, kuriai vado
vauja p. V. Statnickas, už

Frank J. Siebert
LAIDOTUVIŲ BIURAS 

49 Wakefield St., Adelaide 
Tel. 223 5879 veikia ištisą parą

Per pastaruosius 28 metus esame glaudžiame kontakte su katalikiška 
lietuvių bendruomene

registruoti 45 mokiniai. Be 
anksčiau veikusių aštuonių 
skyrių atidaryti dar du nauji 
skyriai - devintas ir 10-tas. 
Taigi Adelaidėje nuo šių 
mokslo metų pradžios abe
jose savaitgalio mokyklose 
mokslas pratęstas iki de
šimties metų. Tuo būdu ti- 
kimąsi išleisti iš mokyklų 
geriau paruoštus ir labiau 
lietuviškai susipratusius 
jaunuolius.

Prie bendruomenės sa
vaitgalio mokyklos dar vei
kia du specialūs skyriai: 
mokytoja A. Blandienė savo 
namuose moko 5 mokinius 
lietuviškai ir mokytojas V. 
Statnickas šeštadienio po
pietėmis moko 5 suaugusius.

ALB Adelaidės savaitga
lio mokykloje mokytojauja 
trylika mokytojų. Džiugu, 
kad į mokytojų eiles jungiasi 
ir jaunimas. Pernai mokyto
jauti atėjo lituanistinių kur
sų studentas p. A. Zamois- 
kis, o šiais metais dar prisi
dėjo p. V. Gudaitienė ir p. B. 
Sabeckis. Paskutinysis va
dovauja ir tautiniams šo
kiams. Sveikiname jaunuo
sius mokytojus.

Šv. Kazimiero Savaitgalio 
mokykloje užregistruoti 24 
mokiniai. Joje mokytojauja 
septyni mokytojai. Mokyklai 
vadovauja p. E. Varnienė.

Apie lituanistinius kursus 
iki šiol dar konkrečių žinių 
neturime. Kodėl jaunimas 
nesiregistruoja, sunku pa
sakyti. Viena iš priežasčių, 
atrodo, yra ta, kad mokiniai 
per trejus metus spėjo pa
miršti, ką buvo išmokę sa
vaitgalio mokyklose ir todėl 
nebegali ar nebenori lankyti 
lituanistinių kursų. Pradinį 
mokslą pratęsus iki dešim
ties metų, neproduktyvus 
tarpas sumažės, ir norisi ti
kėti, kad ateityje padaugės 
mokinių lituanistiniuose 
kursuose.

Adelaidės Apylinkės 
V-bos pastangomis. Švieti
mo Tarybai pritariant, nuo 
šių metų mokslo metų pra
džios Adelaidėje pradeda 
veikti "Lituanistikos Semi
naras”. Jo tikslas padėti 
jaunuoliams pasitobulinti 
lietuvių kalboje, literatūroje 
ir korespondencijų rašyme. 
Į seminarą gali stoti visi,

SYDNEY
Po "blynų baliaus”

Rengiant bet kokį paren
gimą valdybai visados būna 
daug rūpesčio organizuojant 
programą. Praėjusiam Už
gavėnių blynų baliui artė
jant taip pat rūpinomės ir 
tik prisidėjus p. D. Skoru- 
lienei vėl buvo surengta pa
sigėrėjimo pilna programa.

Linksmą ir aktualią mis
teriją "Trys nesuprastos 
moterys” sukūrė ir sureži
savo p. D. Skorulienė, kur 
šauniai pasirodė p.p. D. Bie- 
ri, M. Reisgienė ir D. Kar- 
pavičienė. Malonu buvo ma
tyti ir vienintelį vyrą akto
rių p. J.Dambrauską, gėrė
jomės p. R. Ratienės pa
ruoštomis "lėlėmis” kurias

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

"TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indėlius 10% (nemažiau $ 100 ir turi būti iki 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi
dendo.
® Teikia paskolas iki $ 15.000 įkeičiant nekil. turtą, iš 
11%, asmenines paskolas iki $ 5000 su garantuotojais iš 
12%,iki $ 2000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

® Įstaiga veikia:
Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie
niais nuo 1.30 p.p. iki 3 vai. p.p., Lietuvių Namai, 50 Errol 
St., North Melbourne. Tel. 323 4957.

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

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 6 Eastry St., Norwood.

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16 East Terrace, Bankstown, NSW.

Svečiai iš Adelaidės Perthe. Iš k. L. Gerulaitis, p. Ne- 
verauskienė, ALB Kr. V-bos pirm. V. Neverauskas, vie- 
toskun. T. Tomich, ir Pertho liet, jaunimo vadovas E. 
Stankevičius

neatsižvelgiant į amžių, tik 
yra viena sąlyga - reikia mo
kėti lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti.

šiuo keliu eidami tikimės 
išsiauginti naujų mokytojų 
ir spaudos darbuotojų, g 

gražiai suvaidino p.p. E. 
Birkmanienė, V. Viliūnaitė, 
L. Kazlauskaitė ir G. Zigai- 
tytė. Draugijos nuolatinė 
komentatorė p. J. Viliūnienė 
visą programą gražiai pra
vedė, o sceną, šviesas ir 
garsus rūpestinai sutvarkė 
p.p. A. Dudaitis, I. Dudai- 
tienė, S.Skorulisir D. Bieri.

Susilaukėme gražių atsi
liepimų apie visą programą 
ir patį vakarą. Dėkoju p. D. 
Skorulienei už jos paruoštą 
programą ir visiems jos tal
kininkams. Draugijos ir sa
vo vardu dėkoju visiems 
svečiams už atsilankymą ir 
paramą.

O. Baužienė 
S.L.M.S.G. D-jos 

Valdybos pirmininkė

NEWCASTLE
NEWCASTLIO

DISKUSIJŲ BŪRELYJE

’Pirmasis šių metų Būrelio 
susirinkimas įvyko vasario 
17 d., p. Stasio Butkaus na
muose. Paskaitą apie "Lie
tuvos sienas” skaitė Dr. M. 
šeškus, kuris savo doktora
tą Grąžo universitete, Aus
trijoje, įsigijo kaip tik už di- 
zertaciją apie Lietuvos geo
politinę padėtį. Kaip ir tikė
tasi, paskaita buvo išsami ir 
kruopščiai paruošta, vėliau 
sukėlusi visą eilę gyvų klau
simų ir diskusijų. Paskaitą, 
atrodo, netrukus matysime 
’’Mūsų Pastogės" puslapiuo
se.

Einamuosiuose reikaluo
se, buvo perrinkta Būrelio 
valdyba. Nauju pirmininku 
yra p. Stasys Žukas, sekre
tore p. Zina Zakarauskienė, 
o korespondentu dar pus
mečiu pasilieka Vyt. Donie- 
la. Laikinai netekus poros 
narių, nutarta susirinkimus 
suretinti, bet kartu juos pa
įvairinti kviečiant prelegen
tus iš kitų vietovių, ypač iš 
Sydnejaus. Apie tolimesnę 
programą bus pranešta vė
liau. vdn.

Rašykite 
Mūsų Pastogei!

■- • - r I
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Sceniniai atgarsiai
Praeitų metų pabaigoje 

žymiam lietuvių operos so
listui veteranui Antanui 
Kučingiui sukako 80 metų. 
Antanas Kučingis yra sukū
ręs apie 70 operinių vaidme
nų. Jo talentų 1934 metais 
yra įvertinęs garsusis F. 
Saliapinas, gastroliuodamas 
Lietuvoje. Vyresnės kartos 
lietuviai dar ir šiandie pui
kiai prisimena jo sukurtą 
Mefistofelį iš C. Gounod 
operos "Fausto” ir piršlį 
Smetanos "Perduotoje nuo
takoje”.

*

Kompozitorius Vytautas 
Laurušas Lietuvoje rašo 
naują lietuvišką operą 
"Mindaugą". Opera numa
toma pastatyti dar šiais me
tais Vilniaus akademiniame 
baleto ir operos teatre.

*
Aktorė režisierė veteranė 

Kazimiera Kymantaitė, at
žymėdama savo 50 metų 
sceninio darbo jubiliejų Lie
tuvos dramoje, ruošiasi pas
tatyti Balio Sruogos istorinę 
draminę kroniką "Milžino 
paunksmę”.

*
Tarptautinio masto ope

ros solistė Lilija Šukytė pe
reitų metų pabaigoje daina
vo Anglijos Covent Gar
dens garsiojoje operoje, o 
šiais metais dainuos Žene
voje, Šveicarijoje Ženevos 
operos 100 metų jubiliejaus 
proga. Margaritos partiją iš 
’’Fausto” ir Servijos partiją 
iš Mozarto operos "La Cle- 
menza di Tito”.

TROPIKŲ EGZOTIKA
Ava Saudargienė

Tęsinys

Pasuku į uostą. Azija apsupa iš visų pusių: Budos 
šventovė, mažutė Hindu maldykla, atviri maži namai iš 
akmenų, plytų, bambuko, ar molio, pridengti terakota 
stiegelių ar bambuko lazdelių

Gatvės susiaurėja, namai dar mažesni, prakiurę, su
kritę, susiglaudę remia vienas kitą. Kaimynas su kaimy
nu gyvena tartum viena šeima. Šie rajonai griaunami pa
mažu, ruošiama vieta naujiems namams.

Prie uosto gatvės visai siaurutės. Jas blokuoja stalai su 
keistu prekių mišiniu ir aštriais kvepiančiais maisto pro
duktais. Čia siaučia narkotikų platintojai ir kontrabandi
ninkai; bet nusikaltimų karaliai užsimaskavę prabangiš- 
kuose moderniško Singapore centre didžiuose namuose, 
plačių gatvių ir parkų kvartaluose, sako mano informato
riai. Jie turi žinoti, nes mano informatoriai taksi šoferiai, 
viešbučio "bellboy” ir mažos krautuvėlės elegantiška 
pardavėja.

Nuskaltėlių veidai nežinomi. Viešbutyje ir gatvėse iš
kabinti kuklūs įspėjimai turistams - neįsileisti į kambarį 
nežinomo asmens, nesinaudoti patarnavimu asmens, ne
turinčio oficialaus asmens pažymėjimo su nuotrauka.

Kur ir kokie nusikaltimai siaučia Singapore? - Smulki 
vagystė ir narkotikų pardavimas vartotoiams gatvėse, 
parkuose, viešbučiuose, turgavietėse, atsako šoferis. Di
dysis nusikaltimas, kaip aprūpinimas ir platinimas nar
kotikų, kontrabanda ir spekuliacija, vyksta slaptuose mi- 
lionierių kabinetuose ir uoste stovinčiuose laivuose.

Palieku taksi, atsisakau nuo pasisiūlusio malajiško va
dovo, nors rodė oficialų pažymėjimą, ir nueinu siaura 
gatvele prie upės žiočių, kur prie uosto krantinės iškrau
nami ir pakraunami laivai.

Laivų tokia daugybė, kad einant nuo vieno į kitą, nesu
šlapęs kojų galėtum pereiti plačią įlanką. Karštas, drėg
nas oras slėgė tropinės salos uostą. Vanduo nejudėjo, ne
judėjo tylūs laivai.

Ar tikrai tai nusikaltimų miestas? Narkotikų platinimo 
centras? Gal ne kitokie ir kiti didieji uostai, Sydney, 
London, Hamburg. Lyginu su kitais didmiesčiais, ieško
dama pateisinimo egzotiškam, gražiam Liūto miestui. 
Jame nemačiau raudonai dažytų "linksmų" namų kaip 
Muenchene, nepragarsėjęs "masažo" salonais kaip Mel
bourne, neįsikinkęs į vergišką jungą kaip Varšuva, Belg
radas ir Praga. Gatvėse šypsosi moterys ir be baimes 
kalbasi vyrai. ,...

Režisierius Helmutas Ba
kaitis šiais metais režisuoja 
Adelaidės tarptautiniame 
festivalyje jaunimui pjesę 
"Kaino ranka” ir vaikams 
operą "Du smuikininkai”, 
parašytą anglų kompozito
riaus Peter Maxwell Davies.

*
Kompozitorius Aloyzas 

Jurgutis Čikagoje parašė 
naują muzikinį veikalą "Či
činską’ kurį artimiausiu lai
ku žada parodyti scenoje 
Dainavos ansamblis. Tarp 
eilės solistų vieną iš pagrin
dinių partijų dainuos solistė 
Roma Mastienė, sėkmingai 
gastroliavusi Australijoje 
pereitų metų pabaigoje.

*
Čikagos lietuvių opera 

1981 metais švenčia savo 
fyvavimo 25 metų jubiliejų, 

ia iškilminga proga numa
tyta pastatyti garsaus italų 
kompozitoriaus A. Pon- 
chielli operą "Lietuviai” (I 
Lituani). Ši opera sukurta 
pagal Adomo Mickevičiaus 
veikalą "Konradas Valenro
das”, tačiau operos libreto 
taisytinas dėl pačių italų ne- 
siorientavimo Lietuvos isto
rijoje. Ši opera planuota 
statyti dar 1940 metais 
Valstybės teatre Lietuvoje, 
kada operos tekstą išvertė ir 
pritaikė poetas Stasys 
Santvaras, bet sovietų ir 
vokiečių okupacijos pasta
tymą sutrukdė.

•
Režisierius Jonas Jurašas 

Amerikoje Providence teat

re gavo pastovų režisieriaus 
darbą. Providence miestas 
yra netoli New Yorko.

*
Amerikiečių operos solis

tą Arnoldą Vokietaitį galima 
išgirsti neperseniausiai iš
leistose plokštelėse: J. 
Massenet operoje "Le Cio” 
su garsiu sopranu Grace 
Bumbry ir tenoru Placido 
Domingo (Columbia re
cords); "Les Noces” Igoro 
Stravinskio muzikiniame 
scenos veikale, įgrotame Či
kagos simf. orkestro diri
guojant James Levine

Australijos Lietuvių Fondas
Australijos lietuvių bend

ruomenei kaip ir visai lietu
vių išeivijai visuomet liks 
dvi svarbiausios problemos: 
kaip išlaikyti jaunąją kartą 
nuo nutautimo ir kaip su
kurti tvirtą materialinę ba
zę, ant kurios ateity remtųsi 
mūsų tautinė veikla. Nepas- 
laptis, kad nykstant vyres
niajai kartai mažės aktyvių
jų mūsų tautiečių skaičius, o 
su jais ir piniginė parama 
seniau sukurtom instituci
jom išlaikyti. Jaunesnioji 
generacija kol kas nesisku
bina efektyviau šiame rei
kale užsiangažuoti ir grei
čiausia niekuomet neužsian
gažuos. Tai padaryti teks 
vyresniesiems, kurie iki šiol 
tebenešioja tėvynės prara
dimo atviras žaizdas.

Apie tai jau senokai buvo 
galvojama ir padaryti konk
retūs žygiai. Prieš keletą 
metų įkurtas Australijos 
Lietuvių Fondas, kuris iki 
šiol jau turi sutelkęs virš 

Nusikaltimas pasislėpęs, užsimaskavęs, tvirtina mano 
informatoriai. Neturiu pagrindo jais netikėti. Girdėjau 
kad iš Singapores į Sydney ateina ne tik pigios prekės, 
bet ir narkotikai.

Pakilo triukšmas siauroje, be pravažiavimo gatvelėje. 
Kažkas veržėsi pro minią. Tarp prekystalių vos prasi
sprausdami du vyrai vijo bėglį. Po kelių sekundžių, 
triukšmą sukėlusiems vyrams išnykus tarp laivų, ramūs 
prekiautojai vėl siūlė egzotiškas prekes turistams, kurių 
čia niekad netrūksta. Ilgiau nepakeldama piktinančio žu
vies kvapo ir karštos tvankos, skubiai pasišalinau. Einu į 
plačias alėjas, į moderniškus kvartalus didžiojo nusikalti
mo ieškoti.

"Nerasi,” juokiasi jau pažįstamas šoferis. "Nusikaltė
liai sulindę į požemį ir tik tamsią naktį išeina. Narkotikų 
ir kontrabandos karaliai labai atsargūs, nes pagauti mir
ties bausme baudžiami, kaip Tailande."

Tai ne juokas, bet tiesa. Kova su narkotikais stiprėja, 
bet ir miliardinio, įstatymais draudžiamo biznio išradin
gumas auga. Pagaunamos mažos žuvelės, bet retai "ka
raliai".

Malajos aukštumų vėsa nepasiekia įkaitusio miesto. 
Pavargusi grįžtu į šaltą, kondicinio oro viešbutį. Nemalo
niai sukrečia tartum rūsio vėsa. Nusimaudau po karštu 
dušu, pakeičiu drabužius ir išeinu į viešbučio restoraną, 
kur ateina gatvės šiluma.

Prie vieno staliuko pastebiu gražią azietę ir vidutinio 
amžiaus europietį. Pavalgę apleidžia restoraną laikyda
miesi už rankų, kaip įsimylėjėliai, ir pasuka į liftus, kurie 
kelia į miegamuosius.

Ar tai nusikaltimas?
Singapores policijos narkotikų skyrius visas jėgas nu

kreipęs žvejojimui didžiųjų žuvų, nes tik jas pagavus bus 
užtvenkti narkotikų platinimo šaltiniai ne tik vietoje, bet 
ir Australijoje.

Policijos veikla neužmušė Singapores gyventojų nuo
širdumo, nei atvirumo. Nuo pirmos susitikimo valandos 
malajai pasiruošę atidaryti širdis ir sielas naujai atvyku
siam. Gi Maskvos vėjų sukaustytoje Lenkijoje, prisimenu 
savo apsilankymą Varšuvoje, sunku užmegsti artimesnį 
ryšį net su giminėmis. Varšuvoje sutikti žmonės kalbėjo 
prispolintais balsais, žiūrėjo per petį. Singapore juokas 
ir kalbos plaukė laisvai, kaip monsūnų patvindintos upės. 
"Mes esame laisvi,” didžiuojasi aukštosios mokyklos mo
kytojas.

Kultūriškai svetimame Azijos pasaulyje nejaučiau 
baimės, nes niekur baimės nesutikau-Singapore gatvių 
minios ėjo lengvais žingsniais ir linksmai šypsojosi. Jau
čiausi laisva, ko nejaučia neseniai aplankytos Varšuvos, 
Zagrebo ir Pragos gyventojai, kur kokia tai nematoma, 
grėsminga jėga nušluostė šypsnį nuo veidų, pasėjo siaubą 
ir nepasitikėjimą net .brolių, tarpe........... Bus daugiau

(R.C.A. Records); "Cary 
Nations” New York City 
opera (Aesto Records).

♦
Sydnejaus teatras Atžala 

po sėkmingo komedijos "Si
dabrinė Diena" pakartojimo 
dirba toliau: Ksana Daugu
vietytė - šniūkštienė reži
suoja Ted Willis pjesę "Ište
kėjusi moteris", kurią iš 
anglų kalbos vertė Elena 
Jonaitienė.

Paulius Rūtenis

30.000 dolerių.
Panašūs fondai jau seniai 

įkurti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanadoje ir kai 
kur kitur. Pavyzdžiui, Ame
rikos Lietuvių Fondas jau 
yra sutelkęs netoli dviejų 
milijonų dolerių, kurie in
vestuoti bankuose. Pagrin
dinis kapitalas neliečiamas. 
Kasmet vien palūkanų už 
įdėtą, fondo kapitalą gauna
ma apie 200.000 dolerių. Per 
visą savo egzistenciją šis 
fondas yra išdalinęs Ameri
kos lietuvių tautiniams ir 
kultūriniams reikalams virš 
400.000 dolerių. Tai labai 
stambi suma. Šios kasmeti
nės pajamos tęsis metų me
tais nė kiek nemažėjant 
pagrindiniam kapitalui.

Panašiai bus tvarkomas ir 
Australijos Lietuvių Fon
das. Jeigu pajėgtume fon- 
dan sutelkti bent, sakysim, 
100.000, gerai investavę tu
rėtumėm neribotą laiką apie 
10.000 dol. metinių pajamų.

Sausio pabaigoje Rhode 
Island steito (USA) sostinėj 
Providence, garsiam Trinity 
Square teatre įvyko prem
jera Jono Jurašo režisuotos 
komedijos "Savižudis”. 
Spektaklis buvo triumfalus, 
ir kritikai, jeigu taip galime 
pasakyti, Joną tiesiog nešė 
ant rankų. "The Boston 
Globė" rašė: "The Suicide's" 
direction by Jonas Jurašas 
is virtually flawless. Jura
šas, on the basis of this play 
alone, would seem to be not 
only an intelligent director 
but an uncommonly gifted 
one as well... "The Suicide’s” 
first performance at Trinity 
was dedicated to Andrei Sa
kharov, the latest Soviet 
dissident sent into exile. It 
is possibly the most impor
tant play of the season, 
here, there or anywhere. It 
honours Trinity, Sakharov, 
the theatre and all of us.

Veikalą "Savižudis” 1930 
parašė Nikalojus Erdma- 

nas. Komedijos pastatymas 
sovietijoj buvo uždraustas 
jau einant repeticijom. 
Premjera turėjo įvykti 1932.

Neskaitlingai Australijos 
lietuvių bendruomenei tai 
būtų tikros aukso kasyklos.

Šie metai, švenčiant 
bendruomenės įsikūrimo 
trisdešimtmetį paskelbti 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Metais. -Visi Aus
tralijos lietuviai kviečiami 
visokeriopai bendruomenę 
remti. Viena iš tokių para
mos priemonių būtų ir toliau 
remti Australijos Lietuvių 
Fondą savo vienkartiniais 
įnašais ar stojant į Fondą 
nariais. Neužmirškime Aus
tralijos Lietuvių Fondo ir 
savo testamentuose. Turime
dešimtimis tūkstančių ver
tinamų materialinių gėry
bių. Jų visų su savimi nepa- 
siimsime. Žinoma, visa tai 
įsigijome savo sunkiu darbu 
- niekas mums veltui nieko 
nedavė. Prisiminę Fondą 
paliksime pėdsakus, kad ka
da čia gyvenome ne vien 
sau, o savajai bendruome
nei, be kurios gyvenimas 
išeivijoj būtų buvęs dvasiniai 
daug skurdesnis ir liūdnes
nis. Jei mes patys ir nepasi
naudosime Fondo ištekliais, 
gal jais pasinaudos mūsų 
vaikai ar anūkai, kurie dėl 
mūsų apsileidimo ar neap
dairumo nutolo nuo tautos 
kamieno ir Fondo pagalba 
kada nors pasijus lietuviais 
esą.

Per tautines šventes ir 
kitokiom progom įžengę į 
salę prie durų randame bent 
kelias lėkštes, laukiančias 
aukų fondams. Daž
nam nelengva susigaudyti, 
kuris iš tų fondų svarbesnis, 
tad bevelija praeiti nė vie
nam jų neaukojęs. Pas mus 
paprastai aukos renkamos 
Tautos Fondui ir Australijos 
Lietuvių Fondui. Tautos 
Fondui lėšas sudeda visam 
pasaulyje egzistuojančios 
lietuvių bendruomenės ir 
tos aukos skiriamos Lietu
vos laisvinimui, t.y. finan
suoti VLIKą. Iš šio fondo 
Australijos lietuviai negau
na jokios finansinės naudos.

Australijos Lietuvių Fon
das savo lėšas skiria tik 
Australijos lietuvių reika
lams. Šiuo trumpu komen
taru nenoriu įtaigoti, kad 
Tautos Fondas mums neturi 
rūpėti. Bet turėdami geras 
intencijas turime žinoti, kurį 
fondą esame nusistatę 
paremti.

B. Str.
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Vasario 16-sios
MINĖJIMAI

VASARIO 16-ji
MELBOURNE

Šią reikšmingą nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
Melbourne lietuviai minėjo: 
a) Parlamentarų, senatorių 
ir kitų aukštų svečių priė
mimu, b) Iškilmingomis pa
maldomis, c) Minėjimo aktu 
salėje ir d) Radio valandėlė
se minėjimu, kurį pravedė p. 
Gabrys - Žemkalnis.

Australijos parlamentų 
narių, senatorių ir kitų 
aukštųjų svečių pirėmimas 
įvyko vasario 15 a. Lietuvių 
Namuose. Dalyvavo: 19 
parlamentarų, 8 bažnytinių 
bendruomenių dignitoriai, 7 
kitų valstybių diplomatai ir 
kiti aukštieji svečiai. Šio 
priėmimo išsamų aprašymą 
jau skaitėme.

Iškilmingos pamaldos 
įvyko vasario 17 d. Šv. Jono 
bažnyčioje, dalyvaujant or
ganizacijoms su vėliavomis 
ir dar nematytai didelė gau
sa tautiečių. Pamaldas atlai
kė kun. P. Vaseris, pasaky
damas ir reikšmingą pa
mokslą. Parapijos choras, 
vad. P. Morkūno, pamaldas 
praturtino jautriomis gies
mėmis.

Tuoj po pamaldų visi pa
suko į Lietuvių Namus. Lai
mingieji gavo pietų, o kas 
norėjo, vasaros karštį nu
plovė šalta alaus puta.

Šventės minėjimas įvyko 
Lietuvių Namų koncertų sa
lėje. Visos vietos pilnai už
pildytos, taigi apie 600 daly
vių, kurių tarpe ukrainiečių 
katalikų vyskupas Dr. I 
Prasko ir kitų bendruome
nių atstovai.

Minėjimą pradėjo mūsų 
Apylinkės pirmininkas p. A. 
Pocius, jautria kalba pri
mindamas mūsų pareigą že
mei, kuri aplaistyta sukilė
lių, tremtinių, knygnešių, 
savanorių, karių ir miško 
brolių krauju. Kun. P. Vase
ris skaitė invokaciją ir žu
vusiųjų pagerbimo maldą.

Paskaitą skaitė žinomas 
Hobarto lietuvių veikėjas p. 
Algis Taškūnas. Apibūdinęs 
nepalaužiamą lietuvio norą 
gyventi tautoje, jis išliko 
amžius gyvas, prisirišęs prie 
savo žemės, papročių ir kul
tūros. Dabar lietuvis turi 
nešti sunkią raudonojo ruso 
- imperialisto priespaudą. 
Paskaitininkas ilgiau sustojo 
prie spausdinto žodžio ga
lios. Reikšmingi raštai: Tal
mudas, Šv. Raštas, Koranas 
net ir Main Kampf. Sovietų 
Sąjunga užpila tūkstančiais 
leidinių Australijos valdžios 
įstaigas, viešas bibliotekas 
propogandine medžiaga, 
klastodama istorinius, eko
nominius, kultūrinius mūsų 
tautos darbus. Atitaisyti 
daromą žalą labai sunku, bet 
rankų nuleisti nereikia. Kaip 
ęavyzdį prelegentas nurodė 

asmanijoje HELLP drau
gijos leidžiamą biuletenį 
"Baltic News”. Jį skaito 
Australijos parlamentarai ir 
kiti, jį užsisakė Washingto- 
no valstybinė biblioteka. 
Kvietė aktyviau prisidėti 
prie "Baltic News" žinių pa
tiekimo. Paskaita palydėta 
gausiu pritarimu.

Premijų įteikimas. Šven
tės proga, pasižymėjusiems 
jaunuoliams įteiktos premi
jos: Australijos Lietuvių 
Fondo premijas įteikė Dr. 
A. Staugaitis p.p. Birutei 
Prašmutaitei - $ 250, L. Či- 
žauskaitei $ 75 ir D. Savic
kaitei, J. Rukšėnui ir L. Šei- 
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Akademinė Korporacija 

’’Romuva” apdovanojo: p.p. 
D. Sadauskaitę, p. Tamošai
tytę, L. Čižauskaitę ir D. 
Špokaitę, kaip baigusios 
lietuvių kalbos kursus.

Meninėje minėjimo daly
je dalyvavo: tautinių šokių 
grupė "Gintaras”, vadovau
jama p.p. P. ir J. Sadauskų. 
Grupe daro didelę pažangą. 
Tautinių šokių grupė 
"Klumpakojis”, vad. p. A. 
Morkūnienės, pašoko Čigo
nėlį ir Subatėlę. Malonu 
žiūrėti į šokančius klumpa- 
kojiečius. Teskamba klum
pės trankiau!

Dainos Sambūris visad 
pirmaujantis mūsų repre
zentantas, grįžęs iš atosto
gų, diriguojant p. B. Praš- 
mutaitei, padainavo 4 dai
nas, gi paskutinioji - Šiaurės 
Pašvaistė vėl giliai jaudino 
mūsų širdis. Minėjimas 
baigtas visiems giedant 
Tautos Himną.

Ignas Alekna
VASARIO 16-ji 

NEWCASTELYJE

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimas, 
kurį rengė Apyl. Valdyba, 
vasario 16 d. St. Peters sa
lėje, Hamilton, buvo visais 
atžvilgiais gerai parengtas. 
Tiek pats minėjimas su me
nine dalimi ir lietuvių meni
ninkų darbų paroda ir pobū
vis su šokiais praėjo su pa
sigėrėjimu.

Minėjimą vedė Apyl. 
Vald. pirm. Algis Bajalis. Po 
trumpo atidarymo žodžio 
sugiedotas Tautos Himnas ir 
sekė Dr. A. Ivinskio paskai
ta. Prelegentas pabrėžė, kad 
keičiantis laikams tenka 
keisti ir metodus Lietuvos 
laisvės kovoje, kuklumą pa
keisti veržlumu, suaktyvinti 
Lietuvos bylos kėlimą vieti
nėje spaudoje bei klebenti 
vyriausybių duris, atseit, 
kalbos ir minčių pasikeitimai 
tik lietuvių bendruomenės 
ribose neduoda reikiamų re
zultatų ir veda prie stagna
cijos, reikia išsinerti iš užsi
darymo ir plačios akcijos 
veiklai turi įsitraukti jauni
mas, ypač mūsų skaitlingas 
akademinis prieauglis, taip 
pat mes nelaukime stebuklų, 
bet tik savo jėgomis turime 
kovoti už Lietuvos valstybės 
atstatymą pritaikant meto
dus prie pasaulio naujų rei
kalavimų.

Populiarus ”Trio+ 1" išėjo 
pošmuose tautiniuose rū
buose ir jų melodingos dai
nos tiek savųjų tiek kitų 
tautybių svečių buvo su pa
sigėrėjimu išklausytos. Ro
kas Lapinskas deklamavo 
Maironio "Vilnius prieš 
aušrą”.

Šį kartą tenka pasi
džiaugti gražia vald. inicia
tyva surengiant šia proga 
čia pat šalutinėje salėje lie
tuvių menininkų darbų - pa
rodą. Pats parodos išstaty
mas buvo pavyzdingas. Šalia 
Blačiai žinomų menininkų H. 

alkausko, L. Urbono, A. 
Dagio, V. Rato, P. Baltuo- 
nio, A. Zakarauskaitės bei 
V. Kristensen darbų matėsi 
taip pat D. Karpavičienės, 

Kovo 15 d., šešt., 10 vai. ryto 
ANTISOVIETINĖ DEMONSTRACIJA 

Martin Plaza, Sydney

R. Kristensen, J. Ivinskie
nės, V. Zakarauskaitės, M. 
Rimgaudienės paveikslai bei 
keramikos darbai. Žinant, 
kad visi eksponatai šiai pa
rodai buvo pasiskolinti iš 
pačių newkasteliečių, tenka 
net nustebti, kad tiek daug 
meninių vertybiųiturime čia 
lietuvių privačiuose namuo
se. Valdyba džiaugiasi, kad 
visi mielai prisidėjo patiek
dami savo turimus paveiks
lus į šią parodą, gi svečiai 
dėkingi valdybai už gerą

Adelaidinės pabiros
Adelaidiškiai, kaip jau 

įprasta, gavėnios liesybes 
pradėjo Užgavėnių baliumi. 
Balius įvyko vasario 16 d. 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Prie gražiai paruoštų 
stalų ir skanių blynų, ku
riuos patiekė Adelaidės lie
tuvių katalikių draugija, at- 
silankusieji turėjo progos 
gerai "užkąsti" ir nuplauti 
karčiosios stikliuku. Balius 
buvo labai sėkmingas ir ne
žiūrint šilto oro, sutraukė 
virš 160 tautiečių.

Adelaidės lietuviškos ra
dijo programos yra paruo
šiamos nuosavoje studijoje, 
kurią, iškyrus techniškąją 
pusę, puikiai įruošė Adelai
dės lietuvių sąjungos valdy
ba. Geroje studijoje galima

SENYVO AMŽIAUS PILIEČIŲ 
SAVAITĖ

Kovo 9-15 d.d

Šiuo metu Etniniams Reikalams Komisija nori atkreipti 
N.S.W. valstijoje etninių bendruomenių narių dėmėsi i eilę 
lengvatų, prieinamų VISIEM senyvo amžiaus asmenims:

•Labdaros tarnautojai pagyvenusių 
globai

• Prieglauda pensininkams
• Priežiūros namai
• Prieglauda ateiviams pensinin

kams
• Priežiūra namuose

• Naminė pagalba
• Sydnejaus namų priežiūros tarny

ba
' Maisto pristatymo tarnyba
• Teisinė pagalba pensininkams
• Pagyvenusių piliečių centrai
• Mokyklos senjorams
• Planavimas pasitraukus iš darbo

Apie minėtus patarnavimus teikia informaciją telefonu jūsų 
gimtąja kalba skambinant Etninių Reikalų Komisijai;

231 7371
ETHNIC AFFAIRS COMMISSION.

ETHNIC AFFAIRS COMMISSION, 
PREMIER'S DEPARTMENT, 
NEW SOUTH WALES 
GOVERNMENT.

Head Office: Shell House, 140 Phillip Street, Sydney.

Hurstville Liverpool Wollongong Newcastle
Tel: 5701444 Tel:601 3166 Tel: (042) 28 4588 Tel: (049) 2 4191

progą pirmą kartą čia New- 
castlyje pamatyti lietuvių 
menininkų kūrybą. Tuo 
pačiu su šia paroda jau iš 
metų į metus į įprastą šab
lonišką minėjimo eigą įves
tas naujas pasigėrėtinas ėji
mas.

Nepaslaptis, kad čia Nele 
didelę dalį svečių mūsų mi
nėjimuose sudaro svetim
taučiai, todėl Tautos Himno 
giedojimas mums patiems 
esant mažumoje nėra efek
tingas, todėl būtų pravartu, 

gerai paruošti ir programas. 
Ačiū sąjungos valdybai!

Solistė Gina Čapkauskie- 
nė, kuri dabartiniu metu 
vieši su koncertais Europo
je, prisiuntė atvirutę, vis 
negalėdama pamiršti malo
nios viešnages Australijoje 
ir prašo perduoti linkėjimus 
visiems Australijos lietu
viams.

Neseniai įvykusieme 
Adelaidės ramovėnų sky
riaus susirinkime, išrinkta 
nauja valdyba. Vyriausiu 
"vadu" vėlei sutiko būti Vy
tautas Vosylius. Nors susi
rinkime kai kas bandė kiek 
smarkiau "pašaudyti”, bet 
išvengta "ambicijų” karo ir 
susirinkimas praėjo darbin
goje ir darnioje nuotaikoje.

Ramovėnai labai veiklūs 
ir dosniai remia visas Ade
laidės lietuvių organizacijas. 
Prieš pat susirinkimą jie 
paskyrė Adelaidės lietuvių 
teatrui "Vaidilai” $ 50. Ačiū 
mieliems ramovėnams!

Adelaidės lietuvių teatro 

kad bent pritarimas pianinu 
būtų panaudotas, o aar ge
riau būtų parūpinti gaidas 
čia pat visada jau minėjimo 
metu esančiam šokių orkes
trui ir tuo išvengti taip me
lodingo mūsų himno silpno, 
ypač pradžioje sugiedojimo.

Energinga Valdybos sek
retorė jaukaus pobūvio me
tu jau išdalijo pakvietimus į 
rengiamą Atvelykio margu- 
čių,pikniką,.(balandžio..13 d- 
Speers Point parke) ir Moti
nos Dienos minėjimą (gegu- | 
žės 4 d. St. Peters salėje, 
Hamilton). Ši Valdybos 
ankstyvą informaciją bei 
planavimą ateičiai reikia tik 
pasveikinti.

A. S.

"Vaidilos” administratorius 
Napoleonas Velkas suradęs 
sau gyvenimo draugę, per
sikėlė gyventi į Melbourną. 
Sėkmės jam naujose "parei
gose”!

Vyriausias teatro "Vaidi
los” direktorius Vytautas 
Opulskis, po sėkmingo ko
medijos ”Kū-Kū” pastaty
mo, vėl pradėjo darbą ir 
stato V. Krėvės "Žentą”. 
Spektaklis numatomas apie 
birželio - liepos mėnesį.

Adelaidės lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos leidi
nys, apimąs visą parapijos 
istoriją, žada pasirodyti ko
vo viduryje, o jo pristaty
mas numatytas kovo 22 d. 
parapijos salėje. Kiek teko 
patirti, leidinys gražiai pa
ruoštas ir apipavidalintas. 
Leidinį redagavo poetas - 
žurnalistas Pranas Pusdeš- 
ris, išleido šv. Kazimiero 
parapijos taryba, kun. kle
bono A. Spurgio rūpesčiu ir 
pastangomis. ' V.
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SKAITYTOJAI RAŠO

Gerb. p. Redaktoriau

Mielai skaičiau Mūsų 
Pastogėj, p. R. Sidabro ap
rašymų 30-tosios sporto 
šventės, įvykusios Canber- 
roj praeitų metų gale. Gal ir 
nevisur sutikau su jo nuo
mone bet ligi dabar nieko 
nesakiau. Bet štai jis Mūsų 
Pastogės 5-tam Nr. aprašo 
moterų krepšinį: "Moterų 
krepšinio pirmenybėse nei 
vienai komandai nepavyko 
išvengt pralaimėjimo”. Tai 
neteisybe, ir p. Sidabras tų 
puikiai žino, nes jis gavo vi
sų rungtynių protokolus ir 
turėtų matyt, kad Geelongo 
Vyties moterų komanda ne
pralaimėjo nei vienų rung
tynių. Čia pakartosiu Gee
longo moterų visų 4 žaidimų 
rezultatus. Prieš Kovų lai
mėta 27-25, prieš Adelaidės 
Vytį 47-42, prieš Vilkų 38-15, 
ir prieš Varpų 46-33. Taigi, 
kaip galima sakyt, kad nei 
vienai komandai nepavyko 
išvengti pralaimėjimo. To
liau p. Sidabras aprašo Gee
longo Adelaidės moterų 
rungtynes šitaip: "šios 
rungtynės baigėsi sensacin
gai, nes jas laimėjo Adelai
dės krepšininkės 44-43” su 
tuo pilnai sutinku, kad taip 
rodė lenta, bet kų jis teigia, 
kad su tuo rezultatu sutiko 
visi žiūrovai, krepšinio var
žybų organizatoriai, abiejų 
Įdubų krepšinio vadovai. Tai 
yra labai vaikiškas dalykas, 
ir p. Sidabras turėtų žinoti, 
kad ne lenta atsakinga už 
rezultatus, bet rungtynių 
Crotokolas. Lentoje galėjo 

fiti vienaip, bet protokolas 
rodo Geelongas 47 - Adelai
dė 42 tai ir yra tikras rezul
tatas. Toliau p. Sidabras ra
šo: ’’pasirodo, rungtynes 
protokolavus mergaitė pa
darė klaidų, ir kai teisėjai 
susumavo, gavosi rezultatas 
47-42 Geelongo krepšininkių 
naudai”. R. Sidabras turėjo 
pastebėt ne vienų klaidų, bet 
dvi. Patikrinkim skaičius 
kas buvo ant lentos ir proto
kole. Lentoj rodė 44-43 

Skelbimas 
ŠVENTOJO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Viltis po mirties
TEISIEJI IR NETEISIEJI

Vistiek Dievas myli juos ir todėl siuntė savo sūnų nu
mirti už juos, kad gautų progos gyventi amžinai. Amži
nasis gyvenimas gaunamas tiktai per Jėzų tikėjimo pag
rindu. Bet visa didžiuma žmonijos juk neturėjo tikros 
progos tikėti. Milijonai nėra nieko girdėję apie Jėzų, o 
daugelis tų, kurie yra išgirdę ką nors apie jį, neturi aiš
kaus supratimo apie jo atsilankymą į pasaulį. Apie Kristų 
ir krikščionybę juk buvo taip daug viena kitai priešintų 
teorijų, kad didžiuma gerų žmonių suklydo ir dėlto mažai 
dėmesio tekreipė į krikščionybę. Tokie nebuvo visai blo
gais, bet nebuvo užtektinai gerais patapti Jėzaus pase
kėjais.

Visi šitie milijonai bus pabudinti iš mirties miego. Tą 
pabudinimą Povilas vadina ’’išganymu”, ir aiškina, kad 
Dievo valia yra tokia, kad "visi būtų išgelbėti ir ateitų į 
tiesos pažinimą”. (1 Tim. 2:4-6). Didžioji tiesa, kuri tuo
met bus visiems aiškiai žinoma, yra ta, kad Jėzus "atida
vė pats save atpirkimui visų”, ir jis mirė už "viso pasaulio 
nuodėmes”, kad kiekvienas, kuris priims šitų parūpinimų, 
galės išlikti gyvas. - 1 Jono 2:2.

Jėzaus pasakytieji žodžiai Mortai ’’Kas gyvas”, kas jau 
buvo pabudintas iš mirties miego ’’prisikėlime paskuti
niąją dieną”, reiškia, kad, tikėdamas į Jėzų, "jis nebemirs 
per amžius”. (Jono 11:26). Tai bus pasaulio teismo arba 
tardymo diena, kurioje bus galutinai nutarta, kas bus 
vertas gyvenimo arba amžinos mirties. (Ap. Darb. 17:31). 
Kuomet Jėzus pasakė, kad numirusieji atsikels, jis reiš
kė, kad jie išeis iš kapų ištyrimui arba teismui; jei jie su
grįš pas Dievą ir pas Jėzų ir į teisingumą, taip tikėdami 
jie galės ’’gyventi per amžius”. - Jono 6:51.

Bus daugiau

Adelaidei, sudėjus abu skai
čius gausim 87. Protokole 
rodė 47-42 Geelongui, iš viso 
Lentoj rodė 44-43 Adelaidei, 
sudėjus abu skaičius gausim 
87. Protokole rodė 64-42 
Geelongui, iš viso 89. Taigi 
kaip matom ant lentos nero
dė vieno krepšio, kuris buvo 
įmestas Geelongo moterų; 
pridėjus šiuos du taškus prie 
Geelongo 43 tai jau gausis 
Geelongas 45 Adelaide 44. 
Tai jau vistiek laimėjimas 
Geelongui. Aš pilnai sutin
ku, kad dėl to labai pergy
veno Adelaidės krepšinin
kės ir dėl to aš jas užjaučiu. 
Teisingai p. Sidabras sako

Australijos lietuvių vyrų krepšinio rinktinė. Pirmoje eil. iš k.: P. Urnevi- 
čius, R. Leknius, J. Ignatavičius, P. Andrieūnas. Antroje eilėje: E. Kardas, A. 
Wiasak, A. Milvydas, A. Vieraitis, R. Gulbinas, V. Radzevičius, P. Šutas ir 
treneris S. Šutas.

ŠACHMATŲ 
OLIMPIJADA

Daugeliui turbūt nežino
ma, kad šiais metais grei
čiausia įvyks net dvi sporto 
olimpijados: viena Maskvo
je, kurių daugelis valstybių 
numačiusios boikotuoti ir 
neleisti savo sportininkams 
joje dalyvauti, ir antroji, 
apie kurių pasaulio sporti- 

kad tų patį vakarų įvyku
siam klubų atstovų posėdy 
jis įteikė jo pačio rašytų ir S. 
Visockio pasirašytų protes
tų. Ir ten tuoj pat Canberros 
sporto klubo pirmininkas 
Neris Pilka paaiškino, kad 
klaida buvo padaryta lentoj, 
p. Sidabras toliau rašo 
'’Geelongo klubo vadovybei 
šį protestų užšachavus, klu
bų atstovams nebuvo kitos 
išeities kaip patvirtinti tei
sėjų pasirašytų rungtynių 
protokolų”. Tas protestas 
buvo atmestas visų klubų 
atstovų.

Pabaigoj p. Sidabras rašo: 
’’Dėl šio incidento negalima 
kaltinti Geelongo krepšinin
kių, kurios šias rungtynes 
sužaidė labai kovingai, iš
tvermingai ir atidavė viskų 

Veda V. Auguatinavičiua

ŠACHMATAI
ninkai ir politikieriai net ne-
užsimena, - tai šachmatų 
olimpijada, pramatyta pra
vesti Maltoje. Pasaulio 
šachmatų federacija galuti
nai nustatys žaidynių vieto
vę balandžio pabaigoje. Jei 
Maltos vyriausybė neatsisa
kys savo pasiūlymo, prama
tyta vietovė nebus pakeista.

Lygiai pasaulio sportinin
kams pravartu priminti, jog 
1976 m. Sov. Sųjunga ir jos 
satelitiniai kraštai boikotavo 
šachmatų olimpijada, kuri 
buvo pravesta Izraelyje 
Haifa mieste.

Australijos šachmatų fe
deracija ketina pravesti au
kų vajų, kad sukauptų lėšų 
pasiųsti į šachmatų olimpi
jada vyrų ir moterų koman
das.

LIETUVIAI -
UKRAINIEČIAI 5%: 6%

Po metinių atostogų pir
mosios varžybos Sydnejuje 
baigėsi lietuvių pralaimėji
mu. Žaidimai vyko ukrainie
čių klube. Esant traukinių 
streikui vienas mūsų žaidė
jas neatvyko ir turėjo ati
duoti savo taškų be žaidimo.

Mūsų vienetui taškus lai
mėjo: V. Patašius, P. Gro
sas, A. Zologa, J. Kapočius. 
A. Giniūnas sužaidė lygią- 
sias. Ukrainiečiai pažadėjo 
įsteigti lietuvių - ukrainiečių 
šachmatų varžybų skydą, 
kuriame bus atžymėta var
žybų rezultatai. Kiekvienais 
metais sutarta sužaisti po 
dvejas varžybas.

feftfPOPTAi^
gindamos savo klubo spal
vas”. Taigi čia man kyla 
klausimas dėl ko išviso šis 
straipsnis buvo rašomas 
Mūsų Pastogėj. Pats rung
tynių aprašymas paskelbtas 
’’Adei. Liet. Žiniose, kurį aš 
ištisai paduodu. ’’Adelaidės 
Vytis - Geel. Vytis 42-47 
(21-21). Šios žaidynės buvo 
labai svarbios abiem ko
mandom, kurios žaidė vie
nodų žaidimų, bet geelon- 
giškės geriau gynė ir surin
ko 18 prasižengimo baudų,

KLUBO METINIS 
TURNYRAS

Metiniame Sydnejaus 
šachmatų klubo turnyre da
lyvauja 18 šachmatininkų, jų 
tarpe penki australai ir vie
nas italas. Turnyras užtruks 
10 savaičių žaidžiant po vie
nų ratų kiekvienų trečiadie
nį.

Antrojo rato rezultatai: 
V. Patašius 1 -

I. Whiteway 0 
J. Dambrauskas % -

S. Rimkus Va 
V. Augustinavičius 1 -

P. Grosas 0 
J. Jenčius 1 -

J. Karpavičius 0 
M. Weltner Va - A. Zologa Va 
A. Giniūnas 1 - R. Byrnes 0 
J. Kapočius 1 - J. Falkiner 0 
V. Šneideris 1 - R. Marino 0 
M. Christiawsow 1 -

J. Šarkauskas 0

Inž. Petras Dirkis staiga 
buvo išvykęs į Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur 
mirė jo sesuo. Sugrįžęs žada 
vėl įsikurti Canberroje, nes 
prieš tai turėtų viešbytį jis 
jau pardavė.

**♦
Patirta, kad pastarieji 

Sydnejaus žvejų klubo žūklė 
buvo ypatingai sėkminga: 
pagauta apie 200 kg žuvies. 
Sėkmingiausia meškeriotoja 
pasirodė p. S. Šaparienė, 
vienintelė moteris visame 
žvejų klube. 

kurias adelaidiškės blogai 
išnaudojo, o pačios gavo 13 
baudų ir neteko centro puo
lėjos R. Grigonytės antram 
kėliny, kas labai susilpnino 
adelaidiškių komandų. Mo
terų žaidimas šioje šventėj 
■nebuvo aukštos klasės, nes 
nedalyvavo Virga Juciūtė, 
kuri savo žaidimu būtų pa
darius didelį skirtumų aikš
tėj, bet nežiūrint į visus pa
siteisinimus, geelongiškės 
sužaidė geriau ir pasiekė 
laimėjimų ir pirmų vietų 
šventėj”. Šitokiu aprašymu, 
manau, visi būtų patenkinti, 
nes jis yra teisingas ir nieko 
neužgauna. Taip pat p. Si
dabras aprašydamas vyrų 
rinktinės rungtynes prieš 
Canberros australų 
komandų Cannons, pačiam 
gale padaro pastabų: ’’Jeigu 
rinktinei būtų vadovavęs 
sumanesnis treneris, tai 
rungtynes galėjom laimėt”. 
Mano nuomone čia yra as
meninis užgavimas p. S. Šu
to, kuris lietuvių vyrų rink
tinei vadovauja jau eilė 
metų. Pažiūrėkim į jo kaipo 
trenerio atsiektus rezulta
tus. Geelongo vyrų komandų 

i jis treniruoja jau 9 metai per 
tų laikų Geelongo vyrai 
sporto šventėse pirmų vietų 
laimėjo 6 kartus. Būdamas 
Australijos lietuvių vyrų 
rinktinės treneriu jis rinkti
nei sėkmingai vadovavo lie
tuvių tautinėj olimpijadoj 
Kanadoj bei gastrolėse po 
šiaurės Ameriką. Taip pat jo 
prižiūrima rinktinė 1977 
metais Hobarte lengvai lai
mėjo prieš Hobarto rinktinę. 
O 1978 metais Sydnejuj su
mušė stiprių Bankstown ko
mandų. Praeitais metais pa- 
baltiečių _ sporto šventėj 
Sydney S. Šuto vadovauja
ma lietuvių vyrų rinktinė, 
pirmą kartą Australijos lie
tuvių istorijoj, brolius lat
vius nugalėjo. Praeito] 
sporto šventėj’ Canberroj 
pralaimėjo dviem taškais 
prieš antrą stipriausių ko
mandų visoj Australijoj. Aš 
labai abejoju, ar šiuo metu 
Australijos lietuvių tarpe 
rastume sumanesnį trenerį. 
Ir aš manau kad už šį įžeidi
mų p. Sidabras turėtų atsi
prašyti p. S. Šutų.

L.B.

Kalakutas yra vienas iš 
mėgstamiausių patiekalų 
Amerikoje ir pagrindinis 
amerikiečių valgis Padėkos 
dieną (tautinė amerikiečių 
šventė). Kalakuto gimtinė 
irgi yra Šiaurės Amerika, iš 
kur ispanų keliautojai atve
žė į Europą 16 a. Paukštis 
sveria apie 18 kg ir kaip de
likatesas yra šeimininkių 
pasididžiavimas ant vaišių 
stalo.
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Informacija
SYDNEJAUS 

RAMOVĖNAMS 
PRANEŠIMAS

LKVS "Ramovės” Sydney 
Skyriaus Valdyba pranša, 
kad kovo 30 d. (sekmadienį) 
3 vai. Bankstowne, Lietuvių 
Klube įvyksta metinis - vi
suotinis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje: Prezidiu
mo ir Mandatų Komisijos 
rinkimai, senos valdybos ir 
Revizijos Komisijos prane
šimai, diskusijos dėl prane
šimų ir jų priėmimas, naujos 
valdybos rinkimai ir klausi
mai, sumanymai ir einamieji 
reikalai.

Visi nariai - ramovėnai 
jauskime pareiga susirinki
me dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PALIKIMAS SYDNEJAUS 
SAVAITGALIO

MOKYKLAI

Iš Juozo Čeponio, mirusio 
prieš keletą metų, palikimo 
Sydnejaus Savaitgalio mo
kyklai paskirta 5000 dolerių, 
iš kurių mokykla gavo, at
skaičius valdiškus mokes
čius, 3051 dolerį. Velionio 
testamento vykdytojas yra 
p. J. Černiauskas iš Wollon- 
gongo.

Esame dėkingi a.a. Juozo 
Čeponiui, kad jis savo testa
mente neaplenkė mokyklos 
ir ją stambiai parėmė.

Tuo pačiu dėkojame ir 
Sydnejaus ramovėnams, 
parėmusiems mokyklą 30 
dolerių auka. Ačiū.

Mindaugas Šumskas
Syd. Liet. Savaitgalio 

Mokyklos Tėvų Komiteto 
vardu 
TAUTOŠToNDe” j

Vasario 16-tosios proga : 
canberiškiai parėmė Lietu- 1 
vos laisvės kovą:

Po $ 10 - J. Janulaitis, I 
A.V. Balsys, K. Makūnas, V. ' 
Genys, K. ir K. Keraičiai.

Po $ 5 - E. Augutienė, E. i 
Laurinonis.

Po $ 2 - p. Juozas, L. Bu- : 
dzinauskas, L. Misevičienė, į 
E. Daubarienė, L. Vencio- : 
vas, L. Vrubliauskas.
$ 1 B. Juodvalkis. Viso $ 73.

VIETOJ GĖLIŲ
A.A. VINCUI PUŽUI i

Po sunkios ligos amžiny
bėn iškeliavusį Vincą Pužą, 
jo atminimui vietoj gėlių au
kojo Lietuvos Laisvės rei
kalams: $ 10 M. ir A. Balsiai; 
po $ 5 J. ir S. Kušleikai, V. ir 
K. Kairaičiai, E. Laurinonis, 
P. Dabrega, L. Vrubliaus
kas, J. Vitartas; $ 4 M. Pu- 
žienė. Viso $ 44. Esame giliai 
dėkingi velionio Vinco Pužo 
šeimai, kuri šios skaudžios 
nelaimės atveju prisiminė ir 
kenčiančios Lietuvos reika
lus. Ačiū ir visiems canbe- 
riškiams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Sydney

PRANEŠIMAS

Šiais metais, Lietuvių Dienų metu Adelaidėje įvyks ir 
L.K.V.S. "Ramovės” skyrių atstovų suvažiavimas.

Suvažiavimo rengėjai iki šiol neturi kitų skyrių valdy
bos narių adresų. Todėl prašome visus Australijoj esan
čius "Ramovės” skyrius, iki balandžio 20 dienos prisiųsti 
savo skyriaus pirmininko ar sekretoriaus adresus šiuo 
adresu: R. Žiukelis, 9 Pope St. Newton, S.A. 5085.

L.K.V.S. "Ramovė”
Adelaidės Skyriaus Valdyba
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STUDIJŲ DIENOS

ALB Krašto Valdyba šiais 
metais Velykų metu rengia 
Adelaidėje Studijų Dienas. 
Numatytos temos daugiau
sia lies tačią bendruomenę, 
jos formą ir turinį sąryšyje 
su Australijos Lietuvių 
Bendruomenės šiais metais 
trisdešimties metų sukakti
mi. Ta pačia proga ALB 
Krašto Valdyba Adelaidėje 
šaukia b-nės apyl. pirminin
kų ir seniūnų suvažiavimą. Į 
Studijų Dienas kviečiama 
atsilankyti kuo daugiau sve
čių iš visos Australijos.

PRANEŠIMAS
Kovo 23 d. 3 vai. šaukia

mas Sydnejaus Sporto 
Klubo ”Kovo’r metinis susi
rinkimas Lietuvių Klube, 16 
East Terrace, Bankstown,
N.S.W. (viršutinėje salėje). 
Visiems sporto klubo na
riams dalyvavimas būtinas. 
Taip pat maloniai kviečiame 
dalyvauti visus mūsų rėmė
jus ir sportininkų tėvus. Tė
vų dalyvavimas šiame susi
rinkime labai svarbus, nes 
jie čia galės pareikšti savo 
pageidavimus, pasiūlymus ir 
padėti išrinkti naują valdy
bą sekančiai kadencijai.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų komisijos suda
rymas. 3. Prezidiumo suda
rymas. 4. Pereito susirinki
mo protokolo skaitymas. 5. 
Pirmininkės pranešimas. 6. 
Iždininko pranešimas. 7. 
Revizijos komisijos praneši
mas. 8. Diskusijos dėl pra
nešimų ir jų patvirtinimas. 
9. Naujos valdybos rinkimai. 
10 Revizijos komisijos rinki-

V I s
DAINOS CHORE

Dainos choras palaipsniui 
vis didėja. Paskutiniu metu 
įstojo Daiva Stadelninkaitė, 
Eilėn Ladygienė, kuri yra 
australe, turi gražų balsą, 
aktyvi darbininkė lietuvių 
bendruomenėje, gražiai 
išmokinusi savo sūnų ir 
dukrelę lietuviškai, pade
dant jos vyrui Vytui Lady- 
gai. Sugrįžo anksčiau daina
vusi Edą Siutz - Kymantai
tė, kurios vyras yra austras, 
bet nuoširdus lietuvių drau
gas, kuris stengiasi savo 
vaikus auginti lietuviškai ir 
katalikiškai. Sveikiname 
naujus choristus kurie pa
kėlė Dainos chorą iki 63 na
rių. Kor.

VĖŽIŲ VAKARAS

Vasario 23 d. Syd. Liet. 
Klubas buvo suorganizavęs 
gana sėkmingą "vėžiukų” 
vakarą. Dalyvių buvo gana 
apsčiai, aptarnavimas be 
priekaištų, nors teko kietai 
padirbėti patiems klubo di
rektoriams, nes tą vakarą 
vyko klubų tarnautojų

Kovo 22 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI 

9-10 vai. pasirodymas:

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414
kovo is d., šešt., 8 vai. šokiai Parengimai

Tą vakarą bus traukiamas laimingo klubo nario 
numeris

Premija - $ 250!
Bus trankiame tol, iki atsilieps laimingasis!

mai. 11. Klausimai ir suma
nymai. 12. Susirinkimo už
darymas.

Kovo” Valdyba

Jau pagamintas filmas iš 
Lietuvių Dienų 1978 m. 
Sydnejuje, kurio autorius ir 
finansuotojas p. Pranas Sa
kalauskas. Tikimasi netru
kus jį parodyti pirmiausia 
Sydnejaus lietuviams, o vė
liau gal ir kitur.

A I P
streikas. Bet gal svarbiausia 
dėl to, kad visas parengimas 
vyko šeštadienį. Kai anks
čiau tokie klubo parengimai 
būdavo sekmadieniais, tad 
laikas ne visai patogus. Šalia 
to dar programoje šokėjai 
nuogom krūtinėm, šokių 
muzika - visa tai prisidėjo 
prie bendros pakilios nuo
taikos. Neskaitant saviškių, 
tą vakarą netikėtai pribuvo 
svečių ir iš toliau: matėsi či- 
kagietis Raimondas Korzo- 
nas iš Čikagos, kuris jau ke
lios savaitės darbuojasi kaip 
retas dujų paskirstymo spe
cialistas, mokytoja Silvija 
Martinkutė iš Toronto (Ka-. 
nados), kelių ir gatvių pra- 
vedimo specialistas iš Vil
niaus...

Kovo 15 d., šešt., 10 vai. ryto 
ANTISOVIETINĖ DEMONSTRACIJA 

Martin Plaza, Sydney

MOTERŲ VEIKLOJ

Mūsų Draugija ir vėl bent 
su tautine parodėle prisidėjo 
prie Kaziuko Mugės.

Pastebėjom didelį parei
kalavimą pirkti mažesnių 
eksponatų, kaip juostų, pa
galvėlių, takelių ir t.t. Būtų 
labai puiku, jei ponios, ku
rios turi apsčiai šių dalykų, 
paduotų pardavimui, 
ir Tas padarytų malonumo 
tiems, kuriems kitaip neį
manoma įsigyti.

Loterijai aukojusiems, 
p.p. A. Mikalauskui už vario 
gamintą paveikslą, V. Pet- 
niūnienei už vėliavėles ir 
Kubertienei už cukrinę labai 
dėkojame.

O. Baužienė

Prisiųsdamas už šiuos 
metus Mūsų Pastogės pre
numeratą Mūsų Pastogės 
skaitytojas iš Brisbanės taip 
rašo: "Atsiprašau, kad ne
galiu prisiųsti viršaus, kaip 
aukos, ką daro dauguma 
Mūsų Pastogės skaitytojų. 
Esu pensionierius ir gaila to 
negaliu padaryti. Už tat esu 
įrašęs Mūsų Pastogę į savo 
testamentą ir tikiuosi, kad 
tai bus gana svari auka Mū
sų Pastogės išlaikymui”.

Ačiū mielam skaitytojui 
už palankumą Mūsų Pasto
gei. Drauge norėtume už
klausti kiekvieną iš skaity
tojų: kiek iš mūsiškių dau
giau prisimena Mūsų Pasto
gę savo testamentuose?

PADĖKA

Elena ir Jonas Laurinai
čiai savo sūnaus, a.a. Aud
riaus Laurinaičio mirties 
dešimtmečio paminėjimui 
paskyrė 100 dolerių auką 
tautinių šokių grupei "Sū
kuriui".

Nuoširdžiai dėkojame po
nams Elenai ir Jonui Lauri- 
naičiams už paramą.

"Sūkurio” Vadovybė

mū$n Pastoj
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PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Įvyks kovo 15 d., šešta
dienį, 10 vai. ryto Martin 
Plazoje Sydnejuj. Demons
tracijos tikslas: Afghanista- 
no invazija, Olimpijados 
boikotavimas Maskvoje, 
prekybos nutraukimas su 
Maskva ir tebesitęsiantis 
Žmogaus teisių laužymas, 
ypatingai Lietuvoje ir kitose 
užimtose šalyse.

Demonstracijos metu bus 
platinama šiam tikslui pa
ruošti lapeliai. Čia kviečiami 
visi ypatingai jaunimas pri
sidėti šių lapelių platinime.

Plakatus gaminasi atskirų 
bendruomenių žmonės pagal 
savo jausmus ir reikalavi
mus. Dėmesį reikia atkreipti 
kad neužgavus kitos bend
ruomenės žmonių.

Tautiniai rūbai visada pa
geidaujami ir į juos atkrei
pia dėmesį televizija ir 
spauda. Tad kurie galite, 
renkitės tautiniais rūbais ir 
dalyvaukite skaitlingai.
Pavergtų Tautų Komitetas

Neskriausk savo artimo 
jį apiplėšdamas, ne
skriausk savos spaudos 
už ją neatsilygindamas!

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

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

Printed by Rotor Presą Pty; Ltd.
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