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BALTIEČIAI KANADOJE
"BALTIEČIŲ VAKARAI”

J.V. Danys, Ottawa

KANADOS PARLAMENTO RŪMUOSE

Kandos Baltų Federacija 
praktiškai veikia 30 metų, 
bet tik maždaug prieš 15 
metų parašyta įstatai. Baltų 
Federacijos vykdomąjį or
ganą, dabar esantį Toronte, 
sudaro po tris atstovus iš 
Kanados lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenių. Pirmi
ninkai rotacine tvarka kei
čiasi kas dveji metai.

Paskutini dešimtmetį be
veik visa politinė akcija ir 
santykiai su Kanados vy
riausybe, peticijos, demons
tracijos, disidentų klausi
mai, Belgrado ir Madrido 
konferencijų reikalai daromi 
Baltų Federacijos vardu. 
Kadangi tiek lietuvių, tiek 
latvių ar estų Kanadoje yra 
mažas skaičius, tarp 
20-30,000 kiekvienos tauty
bės, tai toks sujungtas vei
kimas visais atžvilgiais yra 
daug efektingesnis. Atski
rais atvejais Baltų Federa
cija dirba kartu su ukrainie
čiais ir kitomis tautybėmis.

Prieš septynerius metus 
Baltų Federacija, remiama 
grupės senatorių ir parla
mento atstovų, surengė 
parlamento rūmuose Otta- 
woje vadinamą "Baltiečių 
vakarą”, kuriame pristatė 
tada anglų kalba atspaus
dintą knygą "Graves 
without crosses", parašytą 
estų rašytojo Arved Viirlaid 
Jos pagrindinis veikėjas, 
pergyvenęs komunistų te
roro ir kankinimų metus, 
nutarė, kad jo misija turi 
būti, kaip gyvo liudininko, 
kelti tuos neteisingus oku

pantų darbus laisvame pa
saulyje.

Paprastai šie vakarai ren
giami vasario mėnesį, kada 
būna Lietuvos ir Estijos 

Kanados Baltiečių vakaras. Solistė G. Čapkauskienė 
atlikusi programą kalbasi su Australijos High Commis
sioner B.G. Dexter ir jo žmona

nepriklausomybės 
atstatymo šventės (vasario 
16 ir 24), ir tuo prisimenama 
Baltijos kraštų nepriklauso
mas gyvenimas ir dabartinė 
padėtis.

Turint pakankamai parla
mentarų iš visų politinių 
partijų parlamente, šie va
karai pasidarė metinis įvy
kis ir šiais metais jau buvo 
aštuntasis. Dabar "Baltiečių 
vakaras" yra svarbiausias 
metinis baltų - lietuvių, lat
vių ir estų bendruomenių 
Kanadoje - kontaktas su vy
riausybės atstovais, senato
riais ir parlamento nariais. 
Ta pačia proga įvyksta mūsų 
konsulų pasimatymas su už
sienių reikalų ministerijos 
pareigūnais ir trijų bend
ruomenių atstovų atsilan
kymas valdžios įstaigose ir 
atitinkamų memorandumų 
įttikim-.',. Šįmet delegacija 
buvo priimta pačio užsienių 
reikalų ministerio Mark 
MacGuigan.

DAUG PARLAMENTO 
NARIŲ, SENATORIŲ IR 
ŽYMIŲ SVEČIŲ

Šiais metais baltiečių va
karas įvyko gegužės 28 d., 
vietoje vasario mėn. dėl 
parlamento rinkimų žiemos 
metu. Dalyvavo 22 senato
riai ir 43 parlamento nariai, 
dalis jų atsilankė su žmono
mis. Tarp jų buvo 12 anks
čiau buvusių ministerių ir 
trys dabartiniai: Mark Mac
Guigan, užsienių reikalų, 
Robert Kaplan, vidaus rei
kalų ir James Fleming, dau- 
giakultūrinių reikalų. Taip 
pat atsilankė Joe Clark, bu
vęs ministeris pirmininkas 
ir dabartinis konservatorių 

partijos ir opozicijos parla
mente vadas ir Edward 
Broadbent, naujųjų demok
ratų vadas. Iš diplomatinių 
misijų buvo popiežiaus 
atstovybės Kanadoje 
pronuncijus arkv. Angelo 
Palmas ir patarėjas mons. 
D. Pasquillini, Australijos 
ambasadorius (High 
Commisioner) B.G. Dexter 
su žmona, Venecuelos 
ambas. F. Paproni ir J.A.V. 
ambasados sekretorius A.R. 
McKee su žmona.

Dalyvavo keletas žymes
nių Ottawos dienraščių ir 
parlamento žurnalistų, ku
rių trys parašė ilgesnius 
straipsnius Ottawos ir To
ronto dienraščiuose.

KALBOS IR KALBĖTOJAI

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo užsienių reikalų minis- 
teris Mark MacGuigan, ku
ris savo kalboje pareiškė, 
kad "Kanados vyriausybė 
visada pritarė jūsų sieki
mams čia ir dėl to nuolatos 
atsisakė pripažinti Sovietų 
nelegalų Baltijos valstybių 
užėmimą ir iš to sekančias 
pasekmes Baltijos valstybių 
identitetui ir kultūrai. Aš

Toronto mieste, Kanadoje 
liepos 12 d. mirė Lietuvos 
Kankinių parapijos klebonas 
ir Anapilio statytojas kun. 
Petras Ažubalis. Tai buvo 
labai aktyvus asmuo ir kaip 
kunigas, ir kaip lietuvis. Jo 
pastangomis pastatytas 
Anapilis ■ didelis pastatų 
kompleksas, kur įsirikiuoja 
ir bažnyčia, ir salės, ir mo
kyklos patalpos bei kitokie 
parapijos adminstracijai 
skirti pastatai. Čia įsikūrusi 
ir plačiai žinomo savaitraš
čio "Tėviškės Žiburių” re
dakcija ir administracija.

♦ * *
Izraelis parlamente pra

vedė nutarimą krašto sosti
ne padaryti Jeruzalę, mies
tą, kuris stovi ant Izraelio - 
Jordano ribos. Prieš 1967 
metų karą Jeruzalė buvo 
padalintas miestas tarp 
abiejų valstybių, bet po to 
karo Izraelis šį miestą galu
tinai užėmė ir įjungė į Izrae
lį. Daugelis pasaulio politikų 
tam protestuoja, nes Jeru
zalė yra ne tik žydų, bet ir 
arabų religinis ir kultūrinis 
centras.

***
Lietuvius Amerikoje labai 

apvylė Baltieji Rūmai, nes 
nebuvo prisiųsta jokio pre
zidentūros atstovo į šeštąją
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LIETUVOS LAUKUOSE .. .

negaliu pramatyti tokių ap
linkybių, dėl kurių bet kuri 
Kanados vyriausybė pa
keistų šį nusistatymą".

Ilgiau kalbėjo apie Hel
sinkio aktą ir Belgrado kon-

Nukelta į psl. 4

tautinių šokių šventę. Sako, 
kad kaip tik tą dieną pats 
prezidentas Carteris daly
vavo beisbolo žaidynėse.
MIRĖ IRANO ŠACHAS

Liepos 27 d. Egipte mirė 
buvęs Irano šachas Maho
med Reza Pahlavi, būdamas 
60 metų. Dar pereitų metų 
pradžioje Irane prasidėjusi 
revoliucija privertė šachą 
pasitraukti iš krašto ir ieš
koti prieglaudos svetur. Bu
vo sustojęs Amerikoje, 
Meksikoje, Panamoje ir ga
liausiai Egipte. Šacho gyve
nimo pabaiga buvo gana 
tragiška ir su juo prasidėję 
įvykiai Irane ir tarptautinė
je politikoje iki šiolei dar 
nėra išspręsti. Irano revo
liucionierių apšauktas kru
vinuoju diktatorium jis sun
kiai rado prieglaudą kituose 
kraštuose, kurie savu laiku 
jam buvo labai draugiški. 
Draugystę iki galo išlaikė 
tik Egipto prezidentas Sa
dat, kuris sergantį šachą 
galutinai priglaudė ir čia jis 
atsiguls amžinajam poilsiui. 
Protestuodami prieš šacho 
globojimą Amerikoje, kada 
šachas buvo gydomas JAV 
ligoninėse, Irano revoliucio
nieriai pereitų metų lapkri
čio 4 d. užėmė Amerikos 
ambasadą Teherane ir iki

MIRĖ
ANTANAS MIKAILA

Liepos 26 d. Surfer’s Pa
radise, Queenslande staiga 
mirė plačiai Australijos Lie
tuvių Bendruomenėje žino
mas veikėjas visuomeninin
kas Antanas Mikaila. Liūde
sy paliko duktė Vida Kabai- 
lienė, žentas Algis Kabaila ir 
vaikaičiai.

šiandie 52 ambasados tar
nautojus bei diplomatus lai
ko įkaitais reikalavę šacho 
galvos. Net ir dabar, jau ša
chui mirus, Irano vyriausy
bė pareiškė, kad šis faktas 
įkaitų padėties nepakeičia ir 
nežinia, kuo visa tai baigsis.

**♦
Baigiantis Maskvos olim- 

pijadai visus sportinius at- 
siekimus nusinešė su mažom 
išimtim komunistiniai kraš
tai. Negalutiniais daviniais 
Sovietų Sąjunga laimėjo 39 
aukso medalius, Rytų Vo
kietija 20, Vengrija 5, Ru
munija 5, Bulgarija 4. Iš ne
komunistinių kraštų aukso 
medalius laimėjo: Anglija 4, 
Švedija 2, Australija 1, 
Prancūzija 2, Italija 3, Dani
ja 1 ir Graikija 1.

Keičiantis pasaulio klima
tinėms sąlygoms mokslinin
kai pramato, kad Antarkti- 
koje tirpstant sniegui ir le
dams vandenynų lygis pa
kils ir užlies daugelį pakraš
čių. Toks potvynis gresia ir 
Sydnejui. Šio miesto laik
raščiai šią naujieną paduoda 
kaip liūdną žinią, bet prime
na, kad yra ir linksmesnė ži
nia: Melbournas būsiąs ap
semtas pirmasis...
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Gyventi tik sau?..
Jau nuo seniausių laikų 

šita problema buvo svarsto
ma ■ gyventi tik sau neatsi
žvelgiant į nieką,ar gyventi 
bendruomenėje pasiduodant 
bendruomenės turimiems 
papročiams, nuostatams ir 
būti bendruomenės dalimi.

Jau ne nuo šiandie įsiti
kinta ir net mokslininkų ne
ginčijamai patvirtinta, kad 
žmogus nėra vien tik indivi
das, būtent, gyvenąs tik sau 
ir besirūpinąs vien savo eg- 
žistencijair gerove, bet savo 
prigimty žmogus yra socia
linė būtybė, galinti išsilai
kyti ir progresuoti vado
vaujantis ir laikantis susi
kurtų principų. Tuo remian
tis kovos už būvį eigoje 
žmogus, kaip pati silpniausia 
gyvių rūšis žemėje, atsispy
rė pries gamtines kliūtis, ir 
ilgainiui pasidarė šioje pla
netoje gyvūnijos viešpats.

Bet neužteko vien to, kad 
žmogus išliktų: su laiku išsi
vystė gentys ir tautos, kurių 
savitarpio konkurencija ne
ginčijama: veržlios ir geriau 
organizuotos tautos stelbia 
silpnesnes ir taip gyvenimas 
vystosi iki šiolei. Tas liečia ir 
mūsų tautą, juo labiau ir 
mūsų bendruomenę išeivi
joje.

Pavienių žmonių įnašai į 
žmonijos gyvenimą, ypač 
kultūrinę plėtotę neaprė
piami ir neginčijami, tačiau 
neturėdami sau užnugario - 
tautos ar bendruomenės-jie 
paliktų nežinomi ir negirdė
ti, lyg nebuvę. Tik jungtinė
mis jėgomis laikosi tautos ir 
bendruomenės, kurios su
daro atramą individų po- 
reiškiams bei kūrybai, ku
rios sudaro jėgą atlaikyti 
įvairius spaudimus, tik stip
rus susiorganizavimas ir dar

Melbourne Apylinkės Valdybos narei Bronei 
ŠILVIENEI, eismo nelaimėje tragiškai žuvus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velionės artimiesiems.

Melbourne Apylinkės Valdyba

Mūsų mylimiems ir brangiems sūnėnams Viktorui ir 
Henrikui ir jų šeimoms, jų mylimai motinai

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
Dėdė ir Teta

A.A.
ONAI ŠLITERIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus Henriką ir
Viktorą Šliterius, jų šeimas ir artimuosius

Gražina ir Liuką Petrauskai

VIKTORUI, HENRIKUI IR
JŲ ARTIMIESIEMS 

REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ
Vida & Viva

.Mūsų Pastogė 

labiau visų narių sąmonin
gumas būti tautos ar bend
ruomenės nariu ir yra 
atsparos ir išsilaikymo 
laidas.

Įsivaizduokime, kas iš 
mūsų būtų bepalikę po tris
dešimt metų, jeigu šian 
kraštan atvykę būtume 
pasklidę kas sau, besirūpiną 
tik savais reikalais. Tikriau
siai niekas Australijoje jau 
nežinotų apie lietuvius, ne
turėtume nei namų, nei klu
bų, nei spaudos, gal net ir 
neatpažintume vienas kito. 
Gi šiandie ir po 30 metų vis- 
tiek jaučiamės nemažiau 
stiprūs ir savimi pasitikį, 
nes tautinis sąmoningumas 
ir valia rišo mus, kad ir ne
skaitlingi būdami atsiekėme 
ir padarėme daugiau, negu 
pradžioje galėjome vaizduo
tis.

Čia be abejonės didžiausią 
vaidmenį atliko mūsų su
kurta visus apimanti bend
ruomenė, kuri neišskyrė nė 
vieno lietuvio, o visus sten
gėsi įglausti į vieną lietuviš
ką šeimą.

Tiesa, bendruomenės 
apimty įsisteigusios veikia 
savarankiškos organizacijos, 
kai kurios jų išaugusios, įsi
stiprinusios, kad net leidžia
si gundomos veikti nepri
klausomai nesiskaitant su 
bendruomenės autoritetu. 
Betgi jų visų stiprybė vien 
tik dėl to, kad savo užnuga-

MIRUSIEJI
Kaskart vis dažniau pasi

traukia iš gyvųjų tarpo mū
sų senesnės kartos tautie
čiai.

Liepos 20 d. Concordo li
goninėje staiga mirė inž. F. 

ry turi bendruomenę, kuri 
kiekvienu atveju remia ir 
palaiko. Išaugo ir įsistiprino 
lietuvių namai, klubai, fi
nansinės organizacijos, ta
čiau jų visų atrama ir užnu
garis yra ne kas kita, kaip 
toji pati visa mūsų bendruo
menė, kuri tik džiaugiasi, 
kad bendruomenės nariai 
nesėdėjo sudėję rankų, o 
veržliai siekė sukurti, išvys
tyti, laimėti šį tą daugiau ir 
geriau. Tenka tik džiaugtis, 
kad tie visi ūkiniai ar finan
siniai junginiai nepasidavė 
pagundai būti padėties vieš
pačiais, o remia tą pačią 
bendruomenę ir moraliai, ir 
net finansiniai.

Žinoma, su laiko permai
nom keičiasi ir susikurtos 
bendruomenės ar organiza
cinės formos. Be abejo, kei
sis žmonės, keisis ir patys 
bendruomenės nuostatai, 
tačiau kol rusens širdyse 
lietuvybės kibirkštėlė, pati 
bendruomenė vienokia ar 
kitokia forma vis tiek gy
vuos, nes racionaliai galvo
jant ji gyvenime yra būtina 
ir neatšaukiama. Iširus 
bendruomenei išslys iš po 
kojų pagrindas ir organiza
cijoms, ir lietuviškai veiklai, 
ir pačiai lietuvybei.

Kiekvienu atveju bend
ruomenė yra jėga, kuri už
tikriną saugumą ir išlikimą 
ne tik atskiram individui, 
bet ir idėjoms. Net ir kraš
tutiniai individualistai su 
laiku viską grąžina ir ati
duoda vienokiai ar kitokiai 
bendruomenei. v. i

MIRĖ inž.
FELIKSAS SIPAVIČIUS

Sipavičius. Čia jis gulėjo po 
sėkmingos akių operacijos 
ir jau ruošėsi po kelių dienų 
išeiti namo, kai netikėtai 
nustojo plakusi jo širdis.

Velionis inž. F. Sipavičius 
gimė Žemaitijoje 1904 me
tais. Baigęs Raseinių gim
naziją studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete Kau
ne Technikos fakultete ir 
1934 metais gavo inžinie
riaus diplomą. Lietuvoje 
dirbo pašto žinyboje. 1944 
m. pasitraukė iš Lietuvos, 
kur liko jo žmona, sūnus ir 
duktė. Velionis rūpinosi 
savo Lietuvoje pasilikusia 
šeima, gausiai ją šelpdamas 
siuntiniais.

Gyvendamas Vokietijoje 
velionis dirbo Luebeck lie
tuvių stovykloje kaip gim
nazijos matematikos moky- 
tojas.Atvykęs į Australiją 
apsigyveno Sydney ir įsi
jungė į aktyvią lietuvių 
bendruomenės veiklą. 1953 
metais buvo išrinktas Syd
ney Apylinkės Valdybos 
pirmininku ir apylinkės ruo
šiamuose paminėjimuose jis 
buvo dažnas paskaitininkas. 
Taipogi skaitė paskaitas bu
vusios veiklios ’’Šviesos” or
ganizacijos parengimuose. 
Kaip inžinierius velionis F. 
Sipavičius buvo Sydney lie
tuvių inžinierių draugijos 
steigėjų tarpe 1951 metais ir 
vėliau kiek laiko šios drau
gijos pirmininku.

Velionis Sydnejuje dirbo 
Geležinkelių žinyboje, Tele
fono bei Telegrafo Depar-

A.A.
ANTANUI MIKAILAI

mirus, jo dukrą Vidą Kabailienę, žentą prof. Dr. A.
Kabailą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui
A.A.

ANTANUI MIKAILAI
mirus, drauge su jo dukra Vida Kabailiene, žentu prof. A. 
Kabaila, vaikaičiais ir artimaisiais liūdime netekus 
aktyvaus ir kūrybingo lietuvių bendruomenės nario. Tuo 
pačiu reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Vidai ir 
artimiesiems.

Lietuvių Bendruomenės Spardos Sąjungos 
Valdyba

Staiga mirus mylimam tėveliui, uošviui ir seneliui 
A.A.

ANTANUI MIKAILAI, 
giliame liūdesy likusią mielą Kabailų šeimą ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Irena ir Algis Milašai
Audronė ir Antanas Stepanai 
Rimas ir Shanye Milašai

Diplomuotam teisininkui
ANTANUI MIKAILAI

mirus, jo dukrai Vidai, žentui prof. A. Kabailai, anūkams
- Pauliui, Rimui ir Mildai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga ir Romualdas Venclovai 
Dr. Ir vis ir Nijolė Venclovai

Buvusiam mielam kaimynui
A.A.

ANTANUI MIKAILAI
staiga mirus, jo dukrą su šeima p. Vidą Kabailienę ir 
artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia.

Ant. Bajoras, Melbourne
■i - • b 1 •

Buvusiam Lietuvių Kooperatinės Kredito Draugijos 
Talkos Valdybos nariui

ANTANUI MIKAILAI 
mirus, jo giminėms ir artimiesiems nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Liet. Koop. Kredito Draugijos Talkos Valdyba

A.A.
ANTANUI MIKAILAI

mirus, S.L.M.S.G. D-jos narei, nuolatinei rėmėjai Vidai 
Kabailienei ir jos šeimai išreiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

S.L.M.S.G. D-jos
Valdyba

A.a. inž. F. Sipavičius

tamente ir prieš 8 metus 
išėjo į pensiją. Pastaruoju 
metu neberodė aktyvumo 
visuomeninėje veikloje, ta
čiau jis buvo dažnas dalyvis 
bendruomenės susirinki
muose, įvairiuose minėji
muose, koncertuose etc. 
Pensininko dienas ramiai 
leido globojamas ir prižiūri
mas mūsų tautietės p. Ritos 
Symonds.

Velionis palaidotas Rock
wood katalikų kapinėse lie
pos 24 d., kur laidojimo 
apeigas atliko Sydney kape
lionas kun. P. Butkus, o at
sisveikinimo žodį inžinierių 
vardu tarė inž. S. Jarem- 
bauskas, gi draugų vardu 
kalbėjo p. Povilas Protas, 
pakviesdamas šermenims 
visus laidotuvių dalyvius į 
Bankstown Lietuvių Klubą, 
į kurį atvyko per 40 tautie
čių.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Feliksai, ir tebūnie Tau 
lengva Australijos žemė.

R.V.

Australiją pasiekė žurnalo 
METMENŲ 39 nr., kuriame 
šalia kitų dalyvauja ir du 
australiečiai autoriai: G.E. 
Kazokienė išsamiu straips
niu nagrinėja M.K. Čiurlio
nio "Fugą” ir Jurgis Janavi
čius prisimena pernai mirusį 
dailininką Henriką Šalkaus
ką. Taip pat šį numerį puo
šia ir Melbourne gyvenančio 
dailininko Viktoro Simanke- 
vičiaus skulptūrinės ilius
tracijas.
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PRAURIMĖ DAINAVO 
ADELAIDĖJE

Solistė Praurimė Ragienė 
dainavo adelaidiškiams lie
pos 19 d.. Lietuvių Namų 
salėje.

Kad mūsų tauta muzikali 
ir balsinga, įrodė pati liaudis 
savo nesuskaičiuojamomis, 
savitomis liaudies dainomis. 
Nebuvo nutilusi mūsų daina 
net ir caristinės priespaudos 
metu. Solistai ir chorai reiš
kėsi net daugelyje Rusijos 
miestų, Europoje ir ypač JA 
V-se.

Nepriklausomybės laikais 
Kauno Valst. operos solistai 
pasiekė aukšto profesinio 
lygio. Paminėtina ir mūsų 
išeivijos Čikagos Lietuvių 
Opera, kuri šįmet įžengia į 
savo veiklos 25-sius metus. 
Vilniaus Akademiniame 
Operos ir Baleto teatre vis 
sužiba jauni, puikūs daini
ninkai.

Mūsų solistai: Ona Kat- 
kauskaitė-(Kaskas), 
Apolionija Stoškutė-(Stos- 
ka) ir Algirdas Brazys dai
navo garsiojoje New Yorko 
operos šventovėje "Metro
politam”, kurioje taipogi 
pradėjo platųjį pasaulines 
dainininkes kelią ir mūsų 
išeivijos pažiba - Lilija Šu
kytė.

Tik mūsų žemyne, deja, 
neatsirado nei vienos, jau
nosios kartos, rimtos daini
ninkės. Aimanuodami dėl 
tos aplinkybės net pavydė- 
jome mūsų užjūrio broliams, 
nes JA V-se, dalinai Kana
doje, iki šių dienų buvo 
pasireiškę visa eilė vokalinio 
meno kultūringų atstovų. 
Tačiau niūrūs debesys jau 
pradeda dengti ir tenai žyd
riąją mūsų dainos padangę. 
Ilgesnį laiką ir ten nesus
kamba naujas, jaunas 
balsas. Čikagos Opera gy
vuoja vis tais pačiais meni
ninkais.

Praurimė Ragienė pasiro
dė viešai su daina maždaug 
prieš 7-rius metus, ir po jos 
nenuaidėjo nei vienas kitas 
jaunas solistas. Todėl jinai 
laikytina šios srities jau
niausia atstove. Yra daina
vusi JA V-se, o taip pat Ka
nadoje ir Vokietijoje. Savo 
repertuare turi ne mažą 
operų ir operečių vaidmenų. 
Davė skaitlingus rečitalius 
ne vien lietuviams,bet ir ki
tataučiams. Nepabudo per
skristi vandenyną, kad lie
tuvių daina suskambėtų ir 
Australijoje.

Jinai ypač vertinama už 
propagavimą naujai sukur
tų, arba retai dainuojamų 
mūsų kompozitorių dainų. 
Pirmą kartą Adelaidėje 
nuskambėjo A. Vanagaičio, 
J. Karoso, V. Jurgučio ir 
dviejų moterų kompozitorių, 
gyv. Los Angeles: O. Metri- 
feenės ir G. Gudauskienės 
muzikos kūriniai. G. Gu
dauskienė yra išėjusi rimtas 
kompozicijos studijas, pla
čiai pasireiškusi kaipo muzi
kos kūrėja, jinai priklauso 
JA V-bių kompozitorių Są
jungai.

Kalbant apie dainininkus, 
pirmiausia, paprastai, krei
piame dėmesį į jų "vokalinį 
instrumentą" - balsą. Prau
rimės lyrinis, gražaus temb
ro sopranas, pasižymi jau
natvišku, skaidriu skambe
siu, turtingas skambiomis 
viršūnėmis, pasiekia net 
trečiosios oktavos ”d” (re), 
gaidą, kurią ne kiekvienas 
sopranas savo skalėje turi. 
Balse aiškiai juntama trauka 
į koloratūrą, bet to žanro 
dainų jinai nedainuoja, nes 
nėra išėjusi toms dainoms 
reikiamo techninio pasiruo
šimo. Maloniai skamba tai-
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Solistė Praurimė Ragienė

pogi jos balso vidurys, gai
dos šiltos, sultingos. Tačiau 
žymiai silpnesni žemi tonai į 
kuriuos pereidama solistė 
nenaudoja taip vad., "krūti
ninio” registro, palikdama 
juos "mediume”, tuo būdu 
jie praranda reikiamą efek
tą. Gan išbaigta dainų inter
pretacija, graži lietuviško 
žodžio tartis ir pakankamai 
ryškus žodžio tarimas. Vy
kusiai buvo atlikta K.V. Ba-

Liepos 20 klausėmės so
listės Praurimės Ragienės 
dainų. Koncertas įvyko 
Melbourne Lietuvių Namų 
salėje, kurio klausėsi apie 
150 dainos mėgėjų. Solistei 
akompanavo pianistė Nemi
ra Masiulytė, garsėjanti 
kaip tikra koncertmeisterė. 
Aidi toniniai pasažai, rišasi 
spalvingi ir skaidrūs sąs
kambiai, gimsta muzika, o ji 
tokia nežemiška ir kilni.

Nuotaikingai skamba A. 
Vanagaičio "Uženmuniečių 
daina’’, ryškėja vieninga so
listės balso linija, jos lyrinis 
talentas; svajinga nuotaika 
užvaldo auditoriją. Įkandin 
seka V. Navicko "Kur ban
guoja Namunėlis". Įspūdis 
toks, lyg kad tas Nemunėlis 
sroventų čia pat prie mūsų 
kojų... Atitokstu, nes tai tik 
įvaizdis, tik jaudinanti ar- 
tizmo refleksija, palietusi 
klausytoją atvira atlikėjų 
širdimi, emocijom. (Menui 
juk nesvarbu gyvenimiška 
tikrenybė ar faktų autentiš
kumas, jam svarbu tik jaus
mų tikrumas). Gan lyriškai 
anoms atliepia ir J. Karoso 

"Kai p tave man pavadinti", o 
daina "Prie jūros” - džiaugs
mu mirgėjo gražus daininin
kės vibrato. Atmainingom 
varsom nuskamba O. Metri- 
kienės "Beržui, berželiui” 
daina. Antroji - "Dainos, 
muzika ir gėlės” - išėjo gan 
kukli, nepateisino į ją sudėto 
lūkesčio: faktūra nepakėlė 
šaunaus tematinio "svorio”. 
G. Gudauskienės dainos 
"Daug pavasarių” ir "Aki
mis tau prašysiu”, dvelkė 
švelniu lyrizmu - sentimen
talumu. Kai "sviestu tepama 
ant sviesto", gaunasi per
daug to "lyrizmo”, ypač kad 
lyriniu balsu dainuoja ir pati 
solistė.

Pirmoje programos dalyje 
solistė padainavo 10 dainų. 
Publika, kaip paprastai, iš 
firadžių ploja "avansu” ir 
aukia iš solisto savo jausmų 

išsipildymo. Daugiau entu
ziazmo parodyta tik K.V.

ČIKAGOS

naičio rafinuota daina "Atsi
minimas" ir dramatinė 
"Giesmė Kunigaikštienės 
Birutės garbei . Įdomus 
moderniųjų harmonijų V. 
Jurgučio ciklas "Mergaitė 
Namų šešėliuose”. (Pami
nėjus "ciklas" - norisi dar 
kartą priminti mieliems 
koncertų lankytojams, - ka
daise apie tai rašiau, - kad 
dainininkams, atliekant vo
kalinius ciklus, tarp atskirų 
dalių - neplojama). Iš kita
taučių muzikų programoje 
buvo: sudėtinga Marietos 
daina iš Korngold’o operos 
"Miręs Miestas" ir dvi leng
vų melodijų G. Donizzeti 
dainos.

Klausytojams reikalau
jant pakartojimų, viešnia 
padainavo dar Br. Jonušo 
'Vėl sakysiu” ir O. Metri- 
kienės "Gegutė”.

Mūsų, auksinių rankučių 
pianistė, miela Nemira Ma
siulytė, profesiniu įgudimu 
lydėjo rečitalistę.

Menininkėms atsidėkota 
gėlėmis ir dovanomis.

Dainos, muzika ir gėlės
Banaičio "Atsiminimas” ir 
"Giesmė kun. Birutės gar
bei". Banaičio muzikos sti
lius, anot Jakubėno, tai jo 
"Aš”, o jis toks savitas ir 
nepakartojamas. Antrojoj 
programos dalyje soliste 
padainavo Vyt. Jurgučio 
ištisą "Mergaitė namų šešė
liuose" dainų ciklą. Dainos 
tiek stiliumi, tiek ir nuota
kom įvairios. Trims pirmo
sioms dainoms "Seselėms, 
Namai, Užaugsiu graži” yra 
charakteringa subtili liau
diška melodika ir veržlūs 
sąskambiai. "Orgelpunkto" 
fone ripavo solinė melodija, 
jai kontrastavo pobalsinė 
polifonija, savarankiški bal
sai, sekundų disonansai, tei
kę dainoms primityvaus 
liaudiškumo bruožą. Kitos 
dvi - "Baltos rogelės" ir 
"Paskui saulelę" ryškėjo di
namine kaita, žaismingumu. 
Visas ciklas, tai polėkių, 
nuotaikų ir buitinių apmąs
tymų pynė.

Publika įdėmiai seka atli
kėjas ir tuoj skuba su aplo
dismentais. Svarbu susi
gaudyti situacijoje, neduoti 
progos plojimams, kol. dar 
neužbaigtas kūrinys.

Koncertas artėja prie pa
baigos. Solistė dainuoja W. 
Korngold Marietos dainą iš 
op. "Miręs miestas”. Seka 
dvi G. Donizzeti dainelės 
"Namelis” ir ’Ratelis”. Bisui 
solistė padainavo Br. Jonušo

Dėmesio! Dėmesio!
PRIMENAME. KAD LIETUVIŲ DIENOS, ĮVYKS
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VALDYBOS NAREI ŠVIETIMO REIKALAMS. RE
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A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

ALB Krašto V-bos pirmi
ninkas V. Neverauskas 
pristatė viešnią auditorijai, 
o koncertui pasibaigus buvo 
pasivaišinta mažojoje salėje 
ir p. Ragienei sugiedota "Il
giausių metų”.

Solistės programoje tikrai 
buvo įdomių, negirdėtų dai
nų, tačiau jų parinkimas ne
buvo labai vykęs dėl jų vie
nodo pobūdžio ir tas suteikė 
koncertui neišvengiamos 
muzikos monotonijos. Norė
tųsi įvairesnio pasirinkimo, 
daugiau muzikinių kontras
tų.

Po koncerto auditorijoje 
"skambėjo" liaudies balsas: 
"Norėjome linksmesnės 
nuotaikos dainų!..”, tad ir 
norisi priminti, kad atsilan
kę į aktoriaus-humoristo V. 
Žukausko vakarą (Adelai
dėje, rugpiūčio 16 d.) tautie
čiai galės pasinerti į linksmą 
nuotaiką ir juoką "iki ausų”.

Kalbant apie užjūrio me
nininkų apsilankymą pas 
mus, norisi konstatuoti, kad 
ir mūsuose matomas tam 
tikras atšalimas. Gęsta pir
mykštis mūsų entuziastin
gas jų sutikimas, salėse ne- 
užpildome visų kėdžių!.. Tu
rin galvoje, kad G. Čepkaus- 
kienė, Pr. Rugienė ir V. Žu
kauskas, negaudami jokios 
finansinės paramos iš mūsų 
JA V-bių fondų, savo rizika 
ir kaštais sutiko pas mus at
vykti, tikrai turėtume rody
ti menininkams daugiau dė
mesio.

"Vėl sakysiu” ir O. Metri- 
kienės "Gegutė”. Daininin
kės stiprybė - gražus, stip
rus, dainingas ir tiesiog 
krištolinio skaidrumo bal
sas, vadinasi, iš jos galima 
reikalauti žymiai daugiau.

Solistės P. Ragienes bal
sas turi tą ypatybę, kad jis 
yra ”sui generis" - pakanka
mas pats sau ir, jei taip gali
ma išsireikšti, talpina savyje 
ir stilių, ir formą, ir turinį. 
Tereikia jo tik klausytis, gė
rėtis ir daugiau nieko... De
ja, ne visai taip. Atrodo, kad 
solistę jos mokytojai ruošė 
tik gražiai dainuoti, bet ne 
kūrinius interpretuoti. In
terpretatorius, mat, yra di
rigentas, o gražūs ir paklus
nūs balsai jam tikra Dievo 
dovana. Tuo tarpu solistė 
juk yra menininke, ir ji pri
valo būti savistovi: pati dai
nuoti, pati kūrinį interpre
tuoti, ieškoti tembrinių 
spalvų, emocinių kontrastų, 
sukurti ne tik nuotaiką, bet

ŠEŠTOJI TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Liepos 6 d. Čikagoje įvyko 
su didžiule sėkme praėjusi 
laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė, ku
rioje dalyvavo 2.300 šokėjų 
iš penkių kraštų ir jų šokiais 
gėrėjosi apie 10.000 žiūrovų. 
Garbės tribūnoje matėsi eilė

Meno mylėtojų vardu tar
kime dabartinei ALB Krašto 
V-bai mūsų padėką, kad ša
lia jos įvairių, skaitlingų įsi
pareigojimų, norėdama 
pagyvinti mūsų tautinio gy
venimo pulsą, jos 2-jų metų 
kadencijoje, buvo iškvietusi 
menininkus:. G. Čaplauskie- 
nę, Pr. Ragienę, V. Žukaus
ką ir poetą St. Santvarą. 
Pastarasis atvyksta Lietu
vių Dienų laiku.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Vitalis 
Žukauskas

Australijoje

Jau skaitėme, kad į Aus
traliją atvyksta aktorius Vi
talis Žukauskas jau rugpiū- 
čio pirmą savaitę ir jo kon
certai - vieno žmogaus teat
ras - vyks šią tvarka: 
GEELONGE rugpiūčio 9 d. 
MELBOURNE ” ln'1 
ADELAIDĖJE 
SYDNEJUJE 
BRISBANE

10 d.
16 d.
22 d.
24 d.

Apie aktoriaus pasirody
mus nurodant vietą ir va
landą skelbia vietinės apy
linkių valdybos arba jų įga
lioti asmenys.

ir įvairumą dainų atlikime. 
Kad dainavimas nebūtų tik 
gražaus balso demonstravi
mas, tik dainavimas 
"apskritai”, arba dainavimas 
apie nieką, dainininkė 
turėtų susidomėti savo at
liekamų dainų interpretaci
ne puse.

Tie, kurie nusipirko solis
tės dainų plokštelę, galės 
daug kartų jos pasiklausyti. 
Dainininkės balsas plokšte
lėje skamba geriau kaip sa
lėje. Minusas gal tik tas, kad 
blogai įrekorduota kai kurių 
dainų orkestrinė palyda.

J.Juška

aukštų svečių, kaip Čikagos 
burmistre Byrne, buvęs 
miesto burmistras Dale, 
kardinolas Cody, eilė JAV 
senatorių ir kongresmanų, o 
taip pat ir lietuvių iškilieji 
veikėjai bei diplomatai. Šios 
šventės vadovė buvo Nijolė 
Pupienė. Šokėjų tarpe buvo 
grupės iš JAV, Kanados, 
Brazilijos, Anglijos, Vak. 
Vokietijos. Šokiams grojo 
du orkestrai ir jungtinis 
choras diriguojant muzikui 
Faustui Stroliai. Deja, šioje 
šventėje nebuvo atstovų iš 
JAV prezidentūros, kas la
bai lietuvius apvylė, ko ne
praleisdavo ankstyvesnieji 
JAV prezidentai.

Pačia švente buvo susido
mėjusi Amerikos ir lietuvių 
spauda. Jos atstovų tarpe 
matės ir Mūsų Pastogės 
atstovas V. Dumčius. Šven
tei rengti buvo sudarytas 
stiprus organizacinis komi
tetas, vadovaujant J. Ta- 
landžiui.
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Baltiečiai Kanadoje
Atkelta iš psl. 1

ferenciją; padėkojo Kanados 
baltiečiams už padarytas 
kontribucijas raštais ir me
morandumais Kanados už
sienių reikalų departamen
tui Helsinkio ir Belgrado 
konferencijų proga ir kvietė 
tokias kontribucijas pada
ryti ir sąryšyje su Madrido 
konferencija.

iš parlamentarų dar kal
bėjo senatorius Dr. Stanley 
Haidasz, buvęs daugiakul- 
tūrinių reikalų ministeris ir 
Walter Baker, buvęs minis- 
terio pirmininko pavaduoto
jas ir dabartinis konserva
torių partijos vadas parla
mente.

Baltų Federacijos vardu 
ilgesnę kalbą pasakė E. Pe
terson, Kanados estų bend
ruomenės pirmininkas. Vie
na iš baltiečių, gyvenančių 
laisvuose demokratiniuose 
kraštuose, misijų yra pri
minti laisvėje gyvenantiems 
neteisėtą Baltijos valstybių, 
vėliau ir kitų kraštų okupa
ciją ir tebesitęsiančią pries
paudą. Afganistanas buvo 
okupuotas tokiu pat būdu 
kaip ir Baltijos kraštai.

Trumpas kalbas progra
mą pradedant ir baigiant 
pasakė lietuvių ir latvių 
bendruomenių Kanadoje 
pirmininkai T. Kronbergs ir 
J .R. Simanavičius.
REZOLIUCIJOS SENATE 
IR PARLAMENTE

Baltiečių vakaro proga, 
gegužės 27 ir 28 d.d., trys 
Pabaltijo konsulai buvo 
pakviesti į Senato ir Parla
mento garbės svečių galeri
jas. Senate senatorius Paul 
Yuzyk padarė pareiškimą 
įrašytą i Senato dokumen
tus, kuriame tarp kitko sa
koma-. ”Su pritarimu ir Se
nato vardu sveikinu Dr. Jo
ną Žmuidziną, Lietuvos, Dr. 
Edward Upenieks, Latvijos 
ir Ilmar Hensoo, Estijos 
konsulus. Kanada, kaip J.A. 
V. ir keletas kitų demokra
tinių kraštų, nepripažįsta tų 
kraštų Sovietų karinės oku
pacijos ir priverstinio inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą 
1940 m. Mes tikimės, kad jų 
aspiracijos būti laisvais, de
mokratiškais kraštais bus 
realizuotos artimoje ateity
je".

Parlamente Walter 
Baker, buvęs ministerio pir
mininko pavaduotojas ir 
Kenneth Robinson, teisin
gumo ministerio asistentas 
pravedė vienbalsiai priimtą 
rezoliuciją, kuria sveikina 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
garbės konsulus ir tų Bend
ruomenių atstovus dalyvau
jančius aštuntame Baltiečių 
Vakare parlamento rū
muose.

KONCERTAS

Koncertinėje programoje 
dalyvavo visų trijų tautybių 
atstovai. Estė Onne 
Laikvee, sopranas iš Toron
to, padainavo tris estų kom
pozitorių dainas. Latvės 
Margareta ir Beatrise 
Upenieks pagrojo arfa ir 
fleita dvi liaudies dainas ir 
du C.A. Debussy ir W.A. 
Mozart dalykus. Lietuviš
kąją programą su dideliu 
muzikalumu ir pasisekimu 
atliko Gina Čapkauskienė, 
koloratūrinis sopranas iš 
Montrealio akomponuojant 
muzikui Jonui Govedai iš 
Toronto. Padainavo K.N. 
Banaičio ”0 nėra niekur”, J. 
Govedo "Liepsnelė” (žodžiai
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L. Andriekaus) ir ’’Serena
da” (žodžiai J. Baltrušaičio) 
ir arija iš J. Verdi operos 
’’Traviata”.

BENDROS PASTABOS

Su laiku šių vakarų prog
rama keitėsi; dabar kultūri
nė dalis yra daug didesnė 
kaip pirmaisiais metais. Be 
koncerto buvo ir tautodailės 
paroda. Latviai išstatė Ka
nadoje sukurtos keramikos, 
o estai - tautodailės dirbinių, 
padarytų iš plunksnų. Lie
tuvių skyriuje buvo dail. J. 
Dagio iš Toronto medžio 
skulptūrų ir bareljefų lietu
viškomis temomis: ’’Eglė 
žalčių karalienė”, "Jūratė ir 
Kastytis”, "Lietuvė 
motina", "Rūpintojėlis” ir

GYVENIMAS
POKARIO LIETUVOJE

Tęsinys

Tada mūsų atstovai 
grįžo į savo būrius, padarė 
susirinkimą ir labai džiau
gėsi, kad turės tokį puikų 
vadą ir bus nevieniši.

Pagal vado nurodymus 
buvo išrinkti valsčių kovi
niai vadai. Juodupės valsč. 
partizanų vadu buvo išrink
tas stud. med. Mulokas iš 
Vištagerklio vienk. (žuvęs 
kovoje). Rokiškio valsč. 
vadu buvo išrinktas Juozas 
Gasiūnas iš Palukšnių km. 
(žuvęs k.). Obelių valsč. p. 
vadu buvo išrinktas Povilas 
Streikus, vėliau bolševikų 
sugautas ir nuteistas mirti.

Lietuvos partizanus labai 
rėmė ūkininkai šelpė 
maistu, avalyne, drabužiais. 
Daug kaimo gyventojų sek
davo kariuomenės judėjimą, 
vietinės valdžios veiksmus, 
nuotaikas ir tuojau praneš
davo partizanams. Atėjus 
žiemai, daug ūkininkų parti
zanus laikė savo namuose, 
juos maitino ir saugojo.

Šiaurės Lietuvos partiza
nų vadas Kalpokas greit su
sisiekė su daugelio Lietuvos 
apskričių partizanais. Cent
rinis partizanų štabas buvo 
įsteigtas Biržų girioje. Iš šio 
štabo buvo vadovaujama 
Rokiškio, Kupiškio, Joniš
kio, Panevėžio, Anykščių ir 
Zarasų apskritimas. Centri
nio stabo viršininku buvo 
paskirtas Kalpokas. Dėl jo 
sumanumo tose apskrityse 
bolševikų valdžia buvo tik 
oficialiai, o faktinai viešpa
tavo partizanai.

Į partizanų gretas susibū
rė labai daug vyrų. Juos iš
maitinti buvo sunku. Vadas 
įsakė partizanams maisto 
neimti iš gyventojų, o iš ta
rybinių ūkių. Mat buvusiuo
se dvaruose bolševikai įstei
gė tarybinius ūkius.

Vita Force
SUPER = CPDR.

Ji yra 100% vitaminas- C 
ir kainuoja mažiau negu 
PUSĖ tablečių kainos.

Apsisaugokite nuo slogos 
ir kitų negalavimų šią žiemą. 
Gaunama Health Food 
krautuvėse.

DATIMAC AGENCIES 
336 Belair Rd. Lynton 5062 
S.A. (08) 277 3838

kiti.
Priėmimo prieš banketą ir 

po jo baltiečių atstovai galė
jo pasikalbėti asmeniškai su 
parlamentarais, diplomatais 
ir spaudos atstovais, iš viso 
kviestų svečių buvo 210 
(tiek talpina salė), tarp jų 
maždaug po 30 estų, latvių ir 
lietuvių. Lietuvius atstova
vo Kanados LB centro val
dybos, krašto tarybos, apy
linkių pirmininkai, Jaunimo 
Sąjungos atstovai iš Toron
to, Montrealio, Hamiltono, 
Windsor, Ottawos ir Peter
borough.

Sudėtinga vakaro progra
ma praėjo sklandžiai ;kalbė- 
tojų skaičius buvo apribotas 
ir kalbos, išskyrus du pag
rindinius kalbėtojus, buvo 
trumpos, nekartojančios pa
sakytų dalykų, atskirų svei
kinimų nedaryta, muzikalinė 
programa išskirstyta tarp 
kalbų, taigi, jų klausymas 
buvo lengvesnis.

1944 m. bolševikai žem
dirbiams uždėjo duokles, 
kurias jie kartais turėjo 
vežti net organizuotai į aps
kričių centrus gurguolėmis. 
Vadas davė nurodymą pa
imti šiuos produktus parti
zanų maitinimo fondui. 
Ginkluoti vyrai pastodavo 
miškuose tas gurguoles ir 
pasiimdavo pažymas, kad 
bolševikai iš žemdirbių ne
reikalautų daugiau duoklės.

Žemdirbiams buvo uždė
tos ir pieno duoklės. Pieni
nių vedėjams buvo įsakyta 
sviestą nevežti į apskričių 
centrus - jį paimdavo parti
zanai. Nepaklusnūs vedėjai 
buvo baudžiami.

Kiekvienoje kovoje didelę 
rolę vaidina spauda. Vado 
Kalpoko sumanymu buvo 
leidžiamas laikraštis "Į 
Laisvę!". Laikraštį leisti 
reikėjo popieriaus, rašomų 
mašinėlių ir kt. Buvo duotas 
nurodymas ryšininkams, 
kokiu nors būdu iš įstaigų 
išgauti rašomų mašinėlių ir 
kitų reikmenų. Labai daug 
pasidarbavo pil. M. iš Anta
lieptės. Jis dienos metu nu
važiuodavęs į bet kurį vals
čių ir paimdavęs rašomąją 
mašinėlę. Tada valsčių tar
nautojai labai gerdavo, todėl 
M. kaip tik tuo ir pasinau
dodavo...

Įvairios partizanų opera
cijos buvo atliekamos dau
giausia naktimis. Tokie žy
giai, ypač žiemą, labai var
gino vyrus. Užtat buvo duo
tas nurodymas iš tarybinių 
ūkių paimti arklius ir nau
dotis savo reikalams.

Kalpokas į vadų susirin
kimus keliaudavo vienas ir 
be jokio ginklo. Tik persi
rengdavo įvairiai: kunigu, 
rusų karininku, moterimi ar 
elgeta. Vienos kelionės metu 
rusų kareiviai jį sulaikė. At
vežę į Biržų įgulą, pavedė 
vienam sargybiniui jį sau
goti. Sargybinis, išvargęs ir 
sušalęs atsisėdęs prie šiltos 
krosnies, užmigo. Tada Kal
pokas, ištraukęs iš rašomojo 
stalo stalčių, smogė sargy
biniui į galvą. Kai tas ap
svaigo, Kalpokas, persiren
gęs sargybinio rūbais, pasi
ėmė jo šautuvą ir, niekieno 
netrukdomas, išėjo.

Už Kalpoko galvą bolše
vikai buvo paskyrę didelę 
sumą pinigų. Kai rusų ka
reiviai jį buvo sugavę, tai 
net nepagalvojo, kad čia to
kia svarbi asmenybė.

(bus daugiau)

Iš Kanados Baltiečių vakaro parlamento rūmuose. Lie
tuviai kalbasi su Kanados užsienių reik, ministeriu Mr. 
Mark Guigan prie dail. J. Dagio skulptūros.

Nuotrauka J. Danio

Dar dvigubos pilietybės 
klausimu

Vakarų Australijos lietu
vių atstovas prie World 
Freedom League B. Steckis 
praneša, kad atsilankęs į 
Vakarų Australiją p. A. 
Taškūnas iš Tasmanijos bu
vo World Freedom League 
Komiteto pirmininko pak
viestas duoti pranešimą 
dvigybos pilietybės reikalu.

The World Freedom 
League Centro Valdybos 
pirmininkas Mr. P. Pearson 
sukvietė visus pavergtų 
tautų atstovus pasiklausyti 
p. A.Taškūno paskaitos apie 
pernai metais išleistą naują 
sovietų pilietybės įstatymą. 
Ją išklausius buvo priimta 
Mr. P. Pearson paruošta že
miau skelbiama rezoliucija, 
kuri pasiųsta Australijos 
užsienių reikalų ministeriui 
Mr. A. Peacock, o kitą kopi
ją Mr. P. Pearson asmeniš
kai įteiks šios organizacijos 
visų tautų pirmininkui 
Genevoje.

Toji rezoliucija skamba 
taip (skelbiame originalo 
kalba - angliškai):

24th June, 1980

Mr. A. Peacock, 
Foreign Secretary, 
Parliament House, 
CANBERRA. ACT.

Dear Mr. Peacock,

At our regular monthly 
meeting held last evening a 
resolution was passed 
unanimously requesting 
that you counter the new so 
called Soviet citizenship law 
on dual citenzenship by 
initially making an 
agreemnet with the U.S.S. 
R. similar to the Canadian 
agreement signed in July 
1967.

This agreement includes 
this commitment:

”A person who visits the 
territory of Canada on a 
Soviet passport with a 
Canadian visa or a person 
who visits the territory of 
the U.S.S.R.on a Canadian

PADĖKA

Nuolat remią jaunimą 
moraliai ir finansiniai p.p. N. 
ir K. Butkai Sydnejaus tau
tinių šokių grupei Sūkuriui 
paaukojo $ 150. Nuoširdžiai 
dėkojame p.p. Butkams už 
šią gražią auką.

Sūkurio Valdyba 

passport furnished with a 
Soviet visa will not be 
denied permission to leave 
Canadian or Soviet territory 
as the case may be, only on 
the grounds that the matter 
of his citizenship is 
interpreted differently by 
the two Governments and 
that he is regarded as a 
citizen of the State he is 
visiting.”

In reply to demands for 
action, made by the 
Canadian Ukrainian
Immigrant Aid Society and 
other concerned groups, in 
1979, the Canadian Depart
ment of External Affairs 
sought, and obtained, an 
assurance from the U.S.S. 
R. that this agreement still 
applies.

The UNITED STATES 
House of Representatives 
unanimously passed a 
Resolution (H. Con. Res. 
200) on 13th November, 
1979, re-affirming its non
recognition of the 1940 
Soviet annexation of the 
Baltic States and expressing 
"deep concern” over the 
new 1979 Soviet citizenship 
law. The Resolution ends 
with the following 
declaration:

"It is the sense of the 
Congress that the President 
should warn the Soviet 
Union against taking any 
action under this new Soviet 
citizenship law which would 
be detrimental to the 
interests of the United 
States and its individual 
citizens, and that the 
Secretary of State should 
inform United States 
citizens planing to visit the 
Soviet Union of the impli
cation of this law.”

This new Soviet denial of 
basic human rights will be 
the subject of a resolution to 
be presented by the 
Australian delegation to the 
World Anti-Communist 
League Conference to be 
held in Geneva next month.

I will urge at the 
Conference that this 
question is debated ant the 
result in the form of a 
"Human Rights resolution” 
be forwarded to the United 
Nations.

We trust you will attend 
to our resolution at an early 
date, we would appreciate 
your comments at your 
earliest convenience.

Yours truly,

A. Paul Pearson 
President
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Pabaltiečiai Adelaidėje
Pietų Australijos Baltų 

Taryba jau eilę metų ruošia 
masinių trėmimų minėji
mus. Reikia pripažinti, kad 
tokie parengimai sutraukia 
vis daugiau žiūrovų, atveria 
akis ir supažindina australus 
su Baltų tautų tragedija. 
Adelaidėje trėmimų minėji
mas buvo suruoštas birželio 
15 dieną. Minėjimas paliko 
gilų įspūdį. Jame dalyvavo 

ir mūsų tautos didvyris Si
mas Kudirka.

Apeigos prasidėjo pamal
domis Sv. Kazimiero bažny
čioje. Kun. Spurgis pasakė 
gražų ir turiningą pamokslą, 
aukas nešė Simas ir Geno
vaitė Kudirkai. Gražiai gie
dojo N. Masiulytės vedamas 
bažnytinis choras ir sol. G. 
Vasiliauskienė.

Pabaltiečių Tarybos pir
mininkė Dr. St. Pacevičienė 
už žuvusius Sibiro tremtyje 
prie karių paminklo padėjo 
vainiką. Prisimenu prieš 
kiek metų vainiką padedant 
prie karių paminklo iš kai 
kurių australų organizacijų 
buvo nusiskundimų ir prie
kaištų, kad pabaltiečiai ne
turi teisės naudotis tokiomis 
privilegijomis, bet šiemet 
skundai nepasikartojo ir 
kaip niekuomet net visos 
T.V. stotys šį įspūdingą mo
mentą parodė. Tik gaila, kad 
padedant vainiką ateina tik 
saujelė žmonių. Trys tauty
bės turime ne mažą skaičių 
įvairių organizacijų; prie 
gerų norų ir supratimo ga
lėtume sudaryt tūkstantinę 
minią, kuri gyvai pasauliui 
pademonstruotų, kad mes 
tikrai protestuojame prieš 
sovietišką imperializmą ir 
niekšybę, naikinančią’ baltų 
tautas.

Tą dieną Miesto Rotušės 
rūmus didingai puošė lietu
vių, latvių ir estų vėliavos. 
Erdvioje rotušės salėje (kuri 
buvo sausakimša klausyto
jų) vyko tolimesnės tos die
nos apeigos, į kurias atsilan
kė vyskupas Dr. P. Kenedy, 
daug senatorių, parlamen
tarų ir kitų žymių australų. 
Žymiųjų svečių pristatymą 
ir puikiai paruoštą įžanginį 
žodį tarė Baltų Tarybos pir
mininkė Dr. St. Pacevičienė. 
Ji priminė, kad sovietų 
gruoboniškumas neapsistojo 
pavergus Lietuvą, Latviją, 
Estijąršiuo metu rusai terio- 
ja Afganistaną tai jau 99 
valstybė Maskvos kontrolė
je,netenka daug spėlioti, kas 
bus sekanti Maskvos auka. 
Jungtiniam chorui giedant 
Requiem ne vienam nurie
dėjo ašara prisiminus savus 
ir artimuosius, kurių kaulai 
išbarstyti Sibiro plotuose. 
Programoje turėjome du 
kalbėtojus: Simas Kudirka 
ir Margaret Davey. Simas 
Kudirka nekalbėjo apie as
meniškai pergyventas kan
čias, bet stengėsi nusakyti, 
koks baisus yra rusiškas im
perializmas ir kokie komu
nistų siekiai. Jis ragino lais
vojo pasaulio vadus nedaryti 
sovietams nuolaidų, kėlė jų 
daromas niekšybes užim
tuose ir pavergtuose kraš
tuose. Dalyviai Simą Kudir
ką ir jo pasakytą kalbą suti
ko labai šiltai. Margaret 
Davey, plačiai žinoma aus
tralų visuomenininke ir vei
kėja, buvusi eilę metų N.C. 
W. pirmininkė, atstovavo Y. 
W.C.A. representuojant 
Australiją tarptautinėse 
konferencijose Washingto
ne, Viennoje, Kenyjoje ir ei
lėje kitų tarptautinių suva
žiavimų. Jos asmenyje pa- 

baltiečiai įsigijo gerą užta
rėją ir draugę. Savo kalboje 
M. Davey gražiai įvertino 
pabaltiečių didelį kultūrinį 
įnašą į Australijos gyveni
mą. Išsamiai paruoštoje po
litinėje kalboje ji priminė, 
kad australai ilgai nesusivo
kė, kas vyko Europos kraš
tuose, tik vėlesni įvykiai ir 
dabartinė pasaulinė įtampa 
aiškiai parodė, ko siekia so
cialistinės skleidžiamos idė
jos, kokia baisi komunizmo 
santvarka, kokiom priemo
nėm naikinami žmonės ir 
tautos. Tas, kas įvyko prieš 
40 metų Pabaltijo kraštuose 
šiandien kartojasi Afganis
tane, Afrikoj, Kuboj, Viet
name. Šios dienos išvežtųjų į 
Sibirą minėjimas ir Baltų 
tautų vykstanti tragedija 
yra aiškus įspėjimas laisva
jam pasauliui, ypatingai 
Jungtinėm Tautom, kad da
romos Sovietam nuolaidos 
ne vien naikina žmogaus 
teises, bet ir nurašo kultū
ringas ir taiką mylinčias 
tautas.

Antroje minėjimo dalyje 
sekė chorų pasirodymas. 
Latvių ir estų chorai padai
navo po dvi dainas. Mūsų 
choras, vadovaujamas diri
gentės G. Vasiliauskienės,iš
pildė G. Sasnausko Kur 
bėga Šešupė ir A. Vanagai
čio Laisvės Varpas. Nors 
chore moterų persvara, bet 
meistriškai apvaldyti ir iš
lyginti balsai nuskambėjo 
pasigėrėtinai. Dirigentės 
maloni šypsena ir chorisčių 
tvarkingi puošnus rūbai kėlė 
pasididžiavimo saviesiems, 
paliko gerą įspūdį svečiams. 
Nepaprastai didelį įnašą pa
darė Izolda Davis, išversda 
ma į anglų kalbą Vyganto 
eilėrašti "Rytas Stepėse”, 
kuris vispusiškai derinosi su 
minėjimo nuotaikomis ir ku
rį Sietynas Kubilius vyku
siai perdavė klausytojams. 
Sietyno patraukli išvaizda, 
laisva laikysena, apvaldyti 
rankų mostai, sodrus balso

Ruošiant "Lietuvių balso” programą: kairėje Ž. Pem- 
ber ir J. Kovalskis, liet, radijo valandėlės vedėjas 
Canberroje

Syd. Liet. Klubo statybą 
pradedant

ninėse sąlygose Klubas ne
gali talpinti jaunesnių negu 
18 metų amžiaus asmenų. 
Mūsų tikslas, kad nuo vaiko 
dienų lietuviai įsisavintų, 
kad čia yra jų klubas, jų lie
tuviški namai, jų dalelė Lie
tuvos, kuriame bus puoselė
jama lietuviška kultūra ir 
kaupiami lietuvių tautos 
kultūriniai lobiai, kurių dau
gumas jau žuvo be žinios 
svetimųjų jūroj. Kaip buvo 
gražu Joninių naktį, kada 
bendrai linksminosi tėvai, 
vaikai ir jaunimas, ir kaip 
būna liūdna ir nesmagu, kai

Po ilgų pasiruošimų pra
sidės Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpų praplėtimo 
statyba. Daugelis vyresnės 
kartos narių sako: "Kam ir 
kodėl jūs lendate į skolas ir 
statote pastatą, kuriuo jau 
mes rpažai pasinaudosime”.

Kiekviena tauta, organi
zacija ar šeima niekuomet 
negyvena tik viena diena, o 
visuomet žiūri į ateitį. Į 
ateitį žiūri ir Lietuvių Klu
bas. Mūsų tikslas, kad klubo 
veikimas nesibaigtų su se
nąja karta ir kad po jų Klubą 
perimtų jaunimas. Šiandie- 

tembras ir gilus tragiškas 
įsijautimas parodė jo tikrai 
aktoriškus talentus.

Baigdama norėčiau palin
kėti Baltų Tarybai ir visiems 
talkininkams geros sėkmės 
tolimesniam darbe. Mums 
visiems reikėtų sekti Simo 
Kudirkos pavyzdžiu naudo
jant stipriausią ir efektin
giausią ginklą - tiesos sklei
dimą apie okupantą ir jo 
kėslus laisvajam pasauliui, 
kol dar nevėlu.

E. Dainienė

Prasminga sukaktis
CANBERROS' ’’LIETUVIŲ BALSUI"

KETVERI METAI
Liepos mėnesį suėjo ket- 

veri metai, kaip be pertrau
kos ir be atostogų transliuo
jamas ’’Lietuvių Balsas” 
kiekvieną ketvirtadienį 7.30 
vai. vakarais per radijo stotį 
2XX. Mažoj lietuvių koloni
joj tai yra didelis 
atsiekimąs. ""

Programa susideda iš 
daug lietuviškos muzikos, 
bet taip pat duoda faktų iš 
lietuvių istorijos, apibūdina 
papročius, šventes. ’’Lietu
vių Balsas” informuoja, kas 
vyksta sostinės lietuvių gy
venime. Programa vedama 
abiem kalbom dėl aiškių

priežasčių. Tenka pastebėti, 
kad gauta labai palankių at
siliepimų apie programą iš 
kitataučių tarpo.

Paminėtina, kad 1978 m. 
vasario 16-sios proga spe
cialiai kalbėjo per programą 
Australijos ministeris pir
mininkas Mr. M. Fraser. Jo 
kalbos kopija buvo parūpin
ta visoms lietuvių radijo 
programoms Australijoje.

Šią lietuvių radijo valan
dėlę nuo pat pradžios sėk
mingai ir pasišventusiai ve- 

vykstant minėjimui ar kon
certui, jaunimui ir vaikams 
dėl patalpų trūkumo turime 
užtrenkti duris. Žinokite 
viena, mes ilgiau išliksime 
lietuviais, jei būsime visi 
kartu - tėvai ir vaikai. Dau
gumas norėtų Klube švęsti 
vestuves ar kitokias dides
nes savo šeimos šventes, 
deja, Klubas stokoja patal
pų-

Norime praplėsti biblio
tekos patalpas, kur bus ir 
mažas lietuviškos kultūros 
muziejus. Skaitykla dabar 
tėra tik koridoriuje, kas yra 
tikra nepagarba lietuviškam 
spausdintam žodžiui.

Pastatysime naujas pa
talpas, tada Klubas galės 
priglausti visą lietuvių 
bendruomenę išskyrus 
sportuojantį jaunimą, ku
riam sporto salės dėl didelių 
išlaidų ir techniškų kliūčių 
nebuvo galima pastatyti, bet 
nereikia manyti, kad to ne
bus - galima bus pastatyti 
ateityje.

Užsimotas pastatas kai
nuos $ 344.000 (tokiai sumai 
pasirašyta sutartis su staty
bininku). Pastačius pastatą 
Klubas turės $ 250.000 sko
los, kas atrodo daug. Prieš 
septynerius metus prade
dant Klubą statyti paskolos 
buvo $ 170.000, kurią Klubas 
išmokėjo be jokių sunkumų. 
Tada mes buvome tik nau
jakuriai, o dabar mūsų klu
bas stovi ant tvirtų kojų.

Iš išvežtųjų minėjimo 
Adelaidėje. Viršuje Dr. S. 
Pacevičienė padeda vainiką 
prie kariams paminklo Ade
laidėje. Kairėje Dr. S. Pace
vičienė pradeda minėjimą. 
Fone jungtinis pabaltiečių 
choras.

da Jūra Kovalskis. Jau be
veik metai kaip jam padeda 
su angliška dalimi p. Žydrė 
Pember.

Neseniai ALB Canberros 
Apylinkės Valdyba sudarė 
pagalbininkų komitetą pa
dėti Jūrai ir praplėsti prog
ramą. Į komitetą įeina Dr. 
Kazys Kemešys, Vaclovas 
Šimkus ir Dr. Antanas Ste- 
panas. Tikimės, kad šis ko
mitetas duos naujų idėjų ir 
medžiagos programai. Taip 
pat greičiausiai programos 
kryptis palinks daugiau į 
politinę bei kultūrinę pusę.

Linkime Canberros Lie
tuvių Balsui ilgiausių metų!

V. Martišius

Kviečiu visus narius remti 
Klubo statybos darbus mo
raliai ir finansiniai sutei
kiant Klubui asmeniškas 
paskolas, už kurias Klubas 
mokės iki 11% palūkanų.

Spaudoje pasigirdo balsų, 
kodėl Klubas nesiskolina 
Talkoje, kuri yra Klubo pa
talpose. Talkos paskolos ima 
12 ‘/2°/o metinių palūkanų. 
Tai vienintelė priežastis. 
Sutelktos pačių narių pas
kolos sutaupys Klubui ne
mažą sumą pinigų. Atsimin
kite, kad ką pastatysime, tą 
ir turėsime ir tuo visi nau
dosimės. Pinigai, įdėti į ce
mentą ir plytas niekuomet 
nežūsta, bet jų vertė auga.

V. Simniškis 
Sydney Lietuvių Klubo 
Valdybos Pirmininkas

Mėnesį išbuvęs Lietuvoje 
sugrįžo Sydnejaus Lietuvių 
Klubo pirmininkas Vytau
tas Simniškis. Jo įdomių iš
gyvenimų ir įspūdžių būtų 
gera pasiklausyti ir plates
nei visuomenei.

Iš Čikagos aną savaitę su- 
frįžo sydnejiškiai E. ir E. 

literiai ir čia pateko į E. 
Šliterio brolienės O. Šlite- 
rienės laidotuves.
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Solidarumo mokesčio reikalu

prielaido-

Lietuvių 
pradinėje 
stadijoje

Veikiančios organizacijos 
pozytyvi veikla plečiama bei 
tobulinama ne peršamomis 
jos veiklai neigiamomis re- 
komandacijomis bei dis- 
orientacinėmis mintimis, bet 
konstruktyviomis, jos darbą 
tobulinančiomis 
mis.

Australijos 
Bendruomenė 
organizavimosi 
veikiama grupinių, pasaulė
žiūrinių bei asmeninių am
bicijų, trisdešimties metų 
savo veiklos laikotarpyje 
patyrė nemaža skaudulių. 
Tie skauduliai Australijos 
lietuvių tarpe sukėlė tam 
tikros nedarnos, kurių pa
sekmės bendruomenės 
veiklą ir dabar, kai kuriais 
požiūriais, dar tebelydi.

Tų pasekmių poveikyje, 
M.P. š.m. Nr. 19 straipsnyje 
"Bendruomenės santvarkos 
klausimu" V. Baltutis ir da
bar anais laikais sukeltas 
bėdas tebenarplioja.

Prisiminus, kad daugiau 
kaip prieš dvidešimt metų 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę kai kam pašaipiai 
vadinant "tariamąja lietuvių 
bendruomene”. Raginant ją 
ignoruoti, neiti į Bendruo
menės susirinkimus, nemo
kėti lietuvių solidarumo mo
kesčio: nes Šis mokestis esąs 
tarsi krislas akyje.

Tokia forma viešai skel
biamos mintys, silpnesnės 
bendruomeninės nuovokos 
mūsų tautiečius atstūmė 
nuo Bendruomenės, o lietu
vių jaunimui įskiepijo Lie
tuvių Bendruomenės neto- 
leraciją.

Va, dėl anų nelemtų gru
piniai asmeninių ambicijų ir 
dabar tenka dejuoti, kad re- 
tėjant vyresniesiems tau
tiečiams solidarumo mokes
čio įmokėjimai mažėja. Gi 
jaunesnioji karta nepajėgia 
įsisąmoninti šio mokesčio 
moralinės reikšmės ir jo ne
moka, nes, kaip minėta, jai 
šis mokestis buvo aiškina
mas "akį erzinančiu krislu”.

Ir štai, iš praeityje su
jauktos padėtiės išeities ieš
kodamas V. Baltutis, užuot 
įrodinėjęs bei propagavęs 
solidarumo mokesčio reika
lingumą, jo moralinę prasmę 
ir ieškojęs to mokesčio su
rinkimui kokių nors lengvi
nančių priemonių, siūlo šį 
mokestį visai panaikinti. Šį 
mokestį panaikinus būsiąs 
palengvintas apylinkėms 
nedėkingas mokesčio surin
kimo darbas, o jo nereika
laujant gal pagausės bend
ruomenės susirinkimuose 
dalyvaujančių skaičius.

Solidarumo mokesčio pa
naikinimo siūlymas, bei iš to 
pramatomas jo nemokančių 
bendruomenės reikalais su
sidomėjimas telygus senos 
giesmės nauja gaida giedo
jimui, kuri, kaip minėta, bu
vo "giedama” jau prieš dvi
dešimt metų. Be to, solida
rumo mokesčio panaikini
mas prieštarauja Lietuvių 
Chartos 11 str. 3-čiai 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W. ~~ 
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

Mūsų Pastogė Nr. 30, 1980.8.4, psl. 6

pastraipai, kurioje sakoma: 
’’Tautinio susipratimo ir lie
tuvių vienybės ženklan 
kiekvienas lietuvis moka 
nuolatinį solidarumo įnašą.”

Pagal PLB organizacijoje 
nustatytą santvarką, Lietu
vių Chartos nuostatus gali 
keisti tik PLB Seimas. Iki 
šiol buvusiuose PLB Sei
muose solidarumo mokestis 
nebuvo panaikintas, tad jo 
panaikinimas ne Australijos 
lietuvių kompetencijoje.

Kalbant apie solidarumo 
mokestį, minimame straips
nyje užsiminta, kad senieji 
lietuviai emigrantai, jų 
įsteigtos Australijos Lietu
vių Draugijos nariai, meti
nio draugijos nario mokesčio 
mokėjo 1/8-ją dalį savo sa
vaitinio uždarbio. Dabar gi, 
persitvarkius anai draugijai 
į Australijos Lietuvių Bend
ruomenę, jos nariai, pokari
niai emigrantai, augę ir 
brendę nepriklausomoje 
Lietuvoje, save laiką susi
pratusiais lietuviais patrio
tais; taip pat ir jų auklėtieji 
tautinėje dvasioje vaikai 
tautiniu sąmoningumu taip 
nuskurdo, sumaterialėjo, 
kad vengia susimokėti meti
nį bendruomenės solidaru
mo mokestį, prilygstantį 
dirbančiųjų 1/00-jai savaiti
nio uždarbio, o pensininkų 
1/25-jai savaitinės pensijos. 
Dėl mūsų šykštumo, siūloma 
šį mokestį net panaikinti.

Kartais priekaištaujama, 
kad solidarumo mokestį su
mokėti esą nepatogumų: 
nevisada esą galima sutikti 
ALB apylinkės iždininką.

Estų festivalis
Liepos mėnesio pirmoje 

pusėje Švedijoje įvyko di
džiulė estų tautinė demons
tracija: šiais metais Švedi
joje, krašto sostinėje Sock- 
holme praėjo su didžiausiu 
pasisekimu estų festivalis, 
sutraukęs daugelį dalyvių iš 
viso pasaulio. Šalia įvairių 
meninių parengimų buvo 
surengta demonstracija už 
Estijos laisvę, Stockholme, 
kur dalyvavo virš 25.000 
estų ir jiems prijaučiančių. 
Ypatingą dėmesį atkreipė 
sovietų KGB, nes buvo at
sekta apie 50 KGB agentų, 
kurie sekė visą, kas vyko 
tame estų tautiniame festi
valyje.

Bekalbant apie kitus 
kraštus, iš Australijos daly
vavo visa eilė delegatų, 
įskaitant ir Mrs. T. Krool- 
Simul, kuri yra estų laikraš
čio redaktorė ir N.S.W. estų 
bendruomenės pirmininkė.

Sąryšyje su estų pasiro
dymu Švedijoje įvyko tarp
tautinio masto politiniai de
batai, kas atkreipė pasaulio 
viešąją opiniją. Per švedų 
radiją ir spaudą kalbėjo 
švedų komunistų partijos

Plintant bendruomeninės 
veiklos apimčiai, beveik vi
sose ALB apylinkėse yra 
lietuvių bibliotekos. Šiose 
bibliotekose skirtomis die
nomis ir valandomis būna 
bibliotekos vedėjai. Apylin
kės valdybai paprašius, ten
ka manyti, kad bibliotekų 
vedėjai solidarumo mokestį 
priimti iš tautiečių tikrai 
neatsisakys. Kai kur, skirtu 
laiku veikia taip pat "Tal
kos” raštinė, paprašyta ji 
taip pat šiame reikale patal
kintų. Žinant kada ir kur so
lidarumo mokestį galima 
susimokėti, s 
problema lengvai išsispręs
tų.

Iš patirties žinoma, kad 
kai kurie tautiečiai ir mal
daujami šio mokesčio mokėti 
nenori, tad ir palankiausios 
įmokėjimams sudarytosios 
sąlygos tokiems mažai ką 
padės.

Tautinio sąmoningumo 
mintį, Bendruomenės orga-

Bendruomene besirūpinant
Svarstant mūsų Bend

ruomenės veiklą ir norint ją 
labiau suaktyvinti ir suvi
suotinti, reikia pradėti žiū
rėti nuo aukščiausios insti
tucijos ALB Tarybos. Toji 
Taryba per dvejus metus tik 
vieną kartą pasireiškia Ta
rybos suvažiavime, ir dau
giau užmiega kaip lokys žie
mos metu. Taip buvo per 
visus 30 metų. Jei norime, 

vadovas, pasmerkdamas 
Švedijos politiką ir reika
laudamas, kad pabaltiečių 
klausimas nebūtų keliamas. 
Į tai labai stipriai reagavo 
Švedų spauda ir gyventojai 
tolimiausiose provincijose.

Kiekvienu atveju laisvųjų 
estų suvažiavimas ir tautinis 
festivalis buvo nepageida- 
jamas Sovietų Sąjungoje 
ypač prie jos krantų. Reikia 
pastebėti, kad daugelis pa
baltiečių, ypač estų, gali ir 
seka švedų radijo ir televi
zijos pranešimus, kas atve
ria akis už geležinės uždan
gos esantiems.

Mokslininkai tvirtina, kad 
Atlanto dugnu nusitiesusi 
aukščiausių kalnų grandinė, 
siekianti nuo Arktikos iki 
Antarkitikos. Jų viršūnės 
vietomis kyšo virš vandens 
kaip atskiros salos.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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mzacijos atliekamą kilminio 
apjungimo funkciją bei jos 
supratimą prievarta niekas 
negali primesti. Kiekvienas 
pats turi apsispręsti tautinio 
priklausomumo pasirinkimą. 
Svarbu tačiau, kad šis apsi- 
sprendiriias būtų nuoširdžiai 
atviras,; o ne tartiufiškai 
veidmainus. Solidarumo 
mokesnio susimokėjimas 
kiekvienam lietuviui turėtų 
būti moralinio savai tautai 
priklausomumo akivaizdus 
pabrėžimas. Vien tik senti
mentu paremti viešuose su
sirinkimuose bei minėji
muose graudenimai tėvynei 
naudos maža teduos, jei jie 
nebus paremti realiu veiksmu 
ir tam veiksmui įvykdyti 

o____ materialine parama.
sunkinamoji Solidarumo mokesčio su- 

' ■" ' rinkimą siūlomu būdu per
organizavus, visi, ne tik dir
bantieji, bet ir pensininkai, 
be jokios sau materialinės 
skriaudos jį sumokėti pa
jėgtų. Tada susidarytų ne 
menka, bet gana apčiuopia
ma pinigų suma Bendruo
menės veiklai sustiprinti.

Liudas Barkus 

kad toji Taryba būtų aktyvi, 
neužtenka rinkti aktyvius 
žmones, reikia išdirbti jai ir 
veiklos planą: ką ji gali ir ką 
ji turi daryti. Turime tokius 
sunkius klausimus kaip ap
jungimas jaunimo PLJ Są
jungoje, kaip mokyklos, kaip 
statuto papildymai ir kt. 
Kaip tik Taryba tuos visus 
klausimus galėtų svarstyti, 
paruošti projektus ir ati
duoti Apylinkių Valdyboms 
vykdyti. Krašto Valdyba 
turėtų daugiau laiko rūpin
tis Lietuvos laisvinimo rei
kalais, išvykų ir priėmimų 
organizavimu, lėšų telkimu, 
Bendruomenės administra
cija ir kitais statute numa
tytais reikalais.

Trumpai kalbant, jau da
bar siūlyčiau, renkant apy
linkės atstovus į Tarybą, 
pakviesti visas organizaci
jas, kad jos parinktų ir pa
siūlytų savo atstovus visuo
tiniame Apylinkės susirin
kime. Tas įneštų į mūsų 
bendruomenę daugiau 
kooperatinės bei solidarmės 
dvasios, o tuo turėtume rū
pintis visi. Padarykime, kad 
ALB Tarybos rinkimai būtų 
ne vien Apylinkių valdybų 
rūpestis, bet visos sudėtin
gos ir organizuotos bend
ruomenės. Tada nebus nė to 
įtarimo, kad ten dominuoja 
vienokio ar kitokio plauko 
žmonės.

Be abejo, tokie atstovai 
apylinkės susirinkime yra 
tik kandidatai ir jie turi būti 
Apylinkės visuotinio susi
rinkimo išrenkami, kitaip 
statutas neleidžia, tačiau tas 
juk nesumažina, o padidina 
kandidatų tinkamumą ir 
įvairumą. To Bendruomenė 
kaip tik ir siekia. Be to, tokie 
deleguoti atstovai pasiliks 
natūralūs ryšininkai tarp 
savo organizacijos ir Bend
ruomenės, organizacijos per 
juos tvirčiau jungsis į bend
rą darbą, kas gali paleng
vinti ir padidinti bei suin
tensyvinti bendruomenės 
darbą. Ateina laikas, kada 
mūsų visos organizacijos tu
rės jausti stipresnį bend
ruomenės pulsą, kitu atveju 
greitai pasimesime.

Rugpjūčio 17 d. Sydnejaus 
Apylinkės Valdyba šaukia 
visuotinį susirinkimą, ku
riame bus renkami atstovai į 
ALB Tarybą. Kaip tik gera

Australijos 
Lietuvių

Fonde
1. Metinis narių susirinki

mas įvyksta sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., Lietuvių Na
muose, Nth. Melbourne.

2. Pasikeitimai Adelaidė
je. Fondo Įgaliotinis B. 
Straukas sveikatos sumeti
mais atsisakė įgaliotinio pa
reigų. Jis lieka tačiau įgalio
tinio komiteto nariu. Liepos 
16 d. nauju įgaliotiniu Ade
laidėje paskirtas p. Augis 
Zamoiskis, 6 Tram Str. 
Kensington S.A. 5068, tel. 
332 0136. Adelaidės Fondo 
įgaliotinio komiteto nariais 
yra: Augustinas Kubilius, 
131 Crozier Ave., Edwards- 
town, S.A. 5029, tel. 2761106 
ir Bronius Straukas, 23 
Moriane Ave, Panorama, 
S.A. 5041.

3. Fondo naujų narių va
jus baigiasi rugsėjo 23 d. 
A.L. Fondo Valdyba kviečia 
kiekvieną fondo narį iki to 
laiko surasti nors po vieną 
naują narį. Nario mokestis 
vienkartinis - $ 25, bet gali
ma pradėti mažesne auka ir 
tapti nariu, kada pasiekia $ 
25 sumą.

K. Zdanius, sekretorius 
AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

po $ 100 Simas Kudirka 
(per Sydney lietuvius) - 
naujas Šimtininkas.

Po $ 50 - Pr. Dranginis 
Vic. (65)- naujas narys, B.V. 
Barkai N.S.W. (150), E.I. 
Jonaičiai N.S.W. (240).

Po $ 30 - D.D. Bieri 
N.S.W. (60), P. Burokas 
(80), S. Šalūgienė NSW 
(125) - nauja šimtininke ir N. 
Butkūnas Vic. (285).

Po $ 20 - Vyt. Kalvaitis 
Vic. (70) - birželio 22 d. tau
tos sukilimo atminimui, Č. 
Juozaitis NSW, A. Statkus 
NSW (25), J. žemaitis NSW,
J. Barila NSW, J. Šuopys 
NSW (30), V. Bitinas NSW 
(atsidėkodamas "Atžalos”

i teatrui) ir E. Rašymas 
i NSW.

Po $ 10 - M. Birietienė Vic. 
l: (56) - vietoj gėlių a.a. B. Šil- 
( vienei, Latrobe Valley Se- 
! niūnija - vietoj gėlių mirus 
■ Emilijai Emai Kimenienei, 
' Perth Apylinkės V-ba - vie- 
> toj gėlių a.a. Ig. Lukošiui,

K. E. Meškauskai N.S.W, S. 
šiška NSW, J. Grybas NSW 
(40), R. Mickienė NSW (35), 
A. Ladyga NSW, H. Vai
nauskas NSW, A. Leveris 
NSW (40), R. Venclovas 
NSW (45), S. Kavaliauskas 
NSW, J. Dirginčius NSW, 
A. Žilys NSW (100) - naujas 
šimtininkas ir D.M. NSW 
(27).

$ 7 XX - N.S.W.
Vietoj gėlių a.a. Šliterie- 

nei mirus aukojo: $ 35 "Tie 
Patys”, $ 10 B. Paskočimas 
NSW (20); po $ 5 - O. Mei- 
liūnienė NSW ir P. Rūtenis 
NSW (55).

Sveikiname naujus šimti
ninkus, naują narį ir ačiū vi
siems aukotojams.

V. Ališauskas 
A.L. Fondo iždininkas

proga yra apie tai pagalvoti 
ir išrinkti savo organizacijos 
atstovą, kuris galėtų kandi
datuoti į Tarybą. Jei mes 
patys nesirūpinsime savo 
reikalais, niekas mums ne
padės. Bendruomenė yra 
mūsų visų bendras reikalas, 
tad visi ir dėkimės į bendrą 
darbą. . .A. Mauragis
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Nenorėdamas ilgesni 
laiką pilstyti iš tuščio i kiau
rą, trumpai drūtai ir viešai 
spaudoj reaguoju j Mūsų 
Pastogėje (š.m. Nr. 27) J. 
Kiršos siūlymą leisti specia
lu anglų kalba mūsų jauni
mui žurnalą, ir sekančiame 
to paties savaitraščio nume
ry L. Urbono džiaugsmingą 
tam pritarimą, numatant tik 
Mūsų Pastogę apkrauti 
anglišku skyrium, kokio 
savo metu neapkentėme ly
giai taip pat, kaip ir spaudos 
draudimo metais caro lietu
viams brukamos kirilicos.

Bat, ar J. Kiršai, L. Urbo
nui, lygiai taip pat ir mūsų 
jaunimui, nesusigaudančiam 
lietuvių kalboje, yra žinoma, 
kad išeivijos lietuviai, seni ir 
jauni, jau seniai turi savo 
puikų žurnalą anglų kalboje 
LITHUANUS leidžiamą JA

lKYMAI ,
V-se? Jame visi išeiviai lie
tuviai, net ir modermoje bei 
abstrakčioje formoje galis 
"save išreikšti” Originaliai 
angliškai.

Minėto žurnalo kelios ko
pijos jau metų metais apgai
lėtinai blunka Melbourno 
Lietuvių Namų koridoriaus 
spaudos vitrinoje ir atkak
liai dulkes renka ant Aus
tralijos Lietuvių Fondo An
tano Krauso Vardo Šaltinių 
Bibliotekos skaityklos stalo, 
bet juo, ypač jaunimas, kaž
kodėl iš viso nesidomi, dabar 
jau vyresniesiems siūlant 
net atskirą žurnalą anglų 
kalba leisti Australijoje. Be
je, Lithuanus teko matyti ir 
baro skaitykloje, nors ten jam 
iš viso ne vieta, kur viską 
nustelbia garsūs kauštelėję 
pokalbiai, tabako dūmams 
net grindimis raitantis...

Baigiant, norėtųsi tik pri
durti, kad geriau turėti vie

ną ęerą žurnalą anglų ar lie
tuvių kalba, negu kelis pa
rapijinio pobūdžio nususu
sius žurnaliukus.

Su pagarba
J. Mikštas

Dialogas su jaunimu

Mūsų Pastogės Nr. 27 
(liepos 14 d.) J. Kirša iškėlė 
klausimą ieškoti dialogo su 
jaunimu. Sekančiame M.P. 
numery jam entuziastingai 
pritarė ir Leonas Urbonas. 
Malonu, kad šis klausimas 
mūsų bendruomenėje gyvas 
ir vis prasiveržia su naujais 
požiūriais.

Šiuo metu klausimas liečia 
spaudą: esą, reikia kalbėti į 
jaunimą jam suprantama 
kalba, būtent angliškai, ir 
dėl to siūlymas yra įvesti 
Mūsų Pastogėje anglų kalba 
jaunimo skyrių. Tam L. Ur
bonas entuziastingai prita
rė.

Klausimas yra vertas dė
mesio ir diskutuotinas. Ir 
šitas pasisakymas nėra pra
dėto pokalbio uždarymas,

LIETUVIŲ KLUBAS 
ANTROJE VIETOJE

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubo pirmoji "A” kla
sės komanda paskutiniame 
turnyro rate laimėjo prieš 
Canterbury klubą 4:1 san
tykiu ir tuo pelnė antrą vie
tą. Tai geriausias rezultatas 
dviejų dešimtmečių laiko
tarpyje. Pirmą kartą lietu
viai buvo priimti į šias var
žybas 1960 metais. Koman
da žaidė sporto klubo Kovo 
vardu ir jos pirmasis susiti
kimas su australų Maroubra 
klubo šachmatininkais tais 
metais įvyko balandžio 26 d.

ŠACHMATAI

Veda V. Augustinavičius

šimties dalyvavusių koman
dų. Šia proga pravartu pa
žymėti, kad tik du šachma
tininkai tėra išlikę iš pirmo
sios komandos - V. Pata
šius ir L Venclovas.

SKAITLINGAS
TURNYRAS

pirmaujantis šachmatinin
kas Sydnejuje - paaukojo pi
niginę auką šachmatų veik
lai. Šachmatų klubo valdyba 
ir šachmatininkai širdingai 
dėkoja. Pageidaujant pa
čiam aukotojui neskelbiama 
aukotos sumos.

bet greičiau jo pratęsimas 
tikintis susilaukti šia tema 
daugiau nuomonių. Šį kartą 
norima tik pasižiūrėti į patį 
reikalą kiek iš kitos puses.

Nenagrinėsime čia, kiek 
jaunimas prisideda ar igno
ruoja lietuvišką veiklą, bet 
sustokime prie spaudos. 
Įdom’u, ar mūsų jaunimas 
tikrai nesidomi lietuviška 
spauda ir jam būtinai reikia 
spaudos svetima kalba. Mū
sų Pastogė ir po 30 metų sa
vo prenumeratorių nepra
rado: daug senųjų M.P. 
skaitytojų baigė savo dienas 
ir nukeliavo į Anapilį, bet jų 
vietoje stojo kiti, jaunos 
kartos žmonės, ir laikraštis 
iki šiolei nejaučia nuostolio, 
kad praradęs dalį savo skai
tytojų.

Antras klausimas: kas 
pasigenda lietuviškos spau
dos anglų kalba? Bent iki 
šiolei jokių nusiskundimų 
nesulaukta ir tuo pačiu jokio 
spaudimo, kad būtinai leis
tume nelietuviškus leidinius 
patenkinant jaunimo porei
kius. Norėtųsi čia paklausti, 
ar iš viso tokių norų ir pa
reikalavimų yra? Bent iki 
šiol Mūsų Pastogės nei re
dakcija, nei leidėjai šito ne
sulaukė. Jeigu jaunimas bū
tų tuo labai suinteresuotas, 
seniai jau apie tai būtume 
girdėję jeigu ne tiesioginiai, 
tai per organizacijas arba 
kitokiais keliais. Išvadoje - 
arba jaunimas patenkintas 
tuo, kaip yra, arba jis iš viso 
nesuinteresuotas ką nors 
specialaus turėti. Iš kitos 
pusės, ką mes laimėsime pa- 
ruošdami leidinius kad ir 
anglų kalba, jeigu pats jau
nimas to nereikalauja ir to 
nepasigenda? Ar nebus tik 
prievartinis sau ir jaunimui

užmetimas skaityti tai, ko 
jis nepasigenda?

Kalbame apie lietuvybę, 
apgailestaujame, kad jauni
mas nekalba lietuviškai ir 
dar net jiems nereikalaujant 
kišime angliškus leidinius! 
Ar tai nebus išjuokįm'as to 
idealo, kuo iki šiol tikėjome 
ir dėl ko kovojome! Koks iš 
tiesų lietuvis be lietuvių 
kalbos?

Galų gale leiskime, kad 
mes toki skyrių Mūsų Pas
togėje įvedame arba išlei
džiame atskirą, specialų lei
dinį be jokio spaudimo iš su
interesuotųjų, o tik spėja
mai pataikaujant, kad gal sis 
kelias bus sėkmingas. Įdo
mu, kas tokį leidinį prirašys 
ir užpildys? Abejotina, kad 
staiga jaunimas pasidarys 
raštingas. Jeigu kas yra tam 
pajėgus, jis seniai galėjo pa
sireikšti gausioje australų 
spaudoje - tiek profesinėje, 
tiek ir bendrojoje. Bent tu
rėtume konkretesnį vaizdą, 
kad tokių žmonių yra ir juos 
galima patraukti į lietuviš
kai anglišką spaudą. Gaila, 
iki šiol neteko tuo pasigėrė
ti. Tektų darbuotis senie
siems veteranams ir laužyta 
anglų kalba kalbinti savo 
jaunus tautiečius. Klausi
mas - ar jie skaitys? Ar ne
bus toji pati primestinė lek
tūra, kurios iš jaunųjų nie
kas nepasigenda? Mūsų 
Pastogė jau turėjo panašių 
bandymų: buvo lei
džiamas puslapis "Studentų 
Žodis". Norint suįdominti 
akademinį jaunimą buvo 
kviečiama ir raginama rašy
ti, angliškai. Į kvietimą nie
kas neatsiliepė, ir taip "Stu
dentų Žodis" nutilo neturė-

Nukelta į psl. 8
Lietuvių Namuose Redfer- 
ne. Tuometinę komandą su
darė ir taškus laimėjo šie 
buvusieji koviečiai šachma
tininkai: V. Patašius - 1, V. 
Koženiauskas - 1, L Venclo
vas - 1, V. Liūgą ‘/z ir J. 
Dambrauskas ‘/z. Pirmasis 
jėgų išbandymas gana sėk
mingas: priešininkas nuga
lėtas 4:1.

Mūsų reprezentaciniam 
vienetui per dvidešimt metų 
teko daug laimėjimų patirti, 
bet pasibaigus žaidimų se
zonui komanda dažniausiai 
likdavo lentelės vidury. Štai 
po 20 metų lietuvių vienetas 
išsikovojo antrą vietą iš de-

Velionio V. Koženiausko 
pagerbimui suruoštas tur
nyras susilaukė palankaus 
pritarimo Sydnejaus lietu
vių šachmatininkų tarpe. 
Turnyre dalyvauja 27 šach
matininkai, jų tarpe pora 
seniai bematytų prie šach
matų lentos, tai J. Baikovas 
ir B. Šaltmiras. Turnyras 
užtruks aštuonias savaites.

DOSNUS
ŠACHMATININKAS

Šachmatų klubo metinio 
šokių vakaro proga V. Pata
šius - visuomenininkas ir

J. Zinkus

NUTIRPO SNIEGAS KALNUOSE
Tęsinys KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Skelbimas

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJŲ GARSINIMAS

Jėzus Pasaulio Išganytojas
"AMŽINASIS TĖVAS”

Pareiškimas kad pagarbintasis Jėzus yra "paskutinis 
Adomas" turi gilios reikšmės. Povilas sako, kad "pirmas 
Adomas” buvo "iš žemės žemiškas”. Tokiam žmogui ir 
jojo žmonai buvo įsakyta dauginties ir pripildyti žemę 
savo ainija. Taip tat Adomas pasidarė pradiniu žmonijos 
tėvu. Bet peržengdamas Dievo įstatymą jis užsitraukė 
ant savęs pasmerkimą už nepaklusnumo bausmę - mirtį. 
Dėlto jis galėjo duoti savo ainijai tik netobulą gyvenimą, 
nes iš jo jie paveldėjo netobulybę ir pasekmėse buvo po 
mirties pasmerkimu. Tokiu tat būdu "pirmasis Adomas” 
įvedė į pasaulį mirštančią padermę.

Su "paskutiniu Adomu” bus visai kitaip. Pasinaudoda
mi šią apaštalo iliustracija mes galime pasakyti, kad kaip 
"pirmasis Adomas” įvedė į pasaulį mirštančią padermę, 
taip "paskutinis Adomas” atgaivins "pirmojo Adomo" 
vaikus ir gelbės jiems pasinaudoti amžinuoju gyvenimu. 
Tokiu būdu jis bus "Amžinasis Tėvas”. Tas Jėzus, kalbė
damas apie tūkstantmetinį amžių, kuomet jis, kartu su 
savo bažnyčia, teis žmones, pavadino tą laiką "atgimi
mu”. — Mato 19:28.

Bus daugiau

Mylį tiesą literatūrą gausite veltui. Rašykite: P. Bačins- 
kas, 16 Burlington St., Holland Park, Queensland 4121

Užlipę patenkame į 
plačią apie 1.20 - 1.50 m. 
aukščio angą. Staigmena ir 
šiurpas perėjo kūnu, kai ne
tikėtai čia radome sėdinčius 
du jaunus vyrus. Kalbamės. 
Jie žmonės kaip ir kiti žmo
nės, bet ar jie čia gyvena ar 
tik kaip ir mes užėję pasi
žvalgyti, nepavyko išsiaiš
kinti. Iš to įėjimo įvairiomis 
kriptimis išrausti siauri tu
neliai, kurie eina prie anks
čiau iš lauko matytų skylių. 
Tai lyg senų laikų kariuo
menės fortas. Pasilenkę lan- 
džiojame tamsiais urvais, 
pasidairydami, gal pamaty
sim kokį užsilikusi aukso 
gabalą. Nulipę važiuojame į 
Omeo miestelį (Omeo abo- 
ridž. kalboje reiškia "kal
nai”). Miestukas mažas ir 
senas, 643 m. aukštyje ir 413 
km. nuo Melbourno. Jame 
dabar gyvena apie 400 gy
ventojų. Užsilikę praėjusio 
šimtmečio pabaigoje statyti 
namai liudija didingą praei
tį. Pirmieji ateiviai čia įsi
kūrė 1835 m. 1851 m. kuni
gas Clarks atrado aukso ir 
žmonių čia važiuodavo šim
tais. Su mažomis pertrauko
mis apylinkėse aukso ieško
jimas tęsėsi iki 1914 m. 
Aukso kasyklos čia nebuvo 
labai produktingos. Yra už
silikusi 1863 m. iš rastų pas
tatyta daboklė, 1866 m. mo
kykla ir 1892 m. teismo pas
tatas, dar ir dabar naudoja
mas tai paskirčiai. Miestelis 
pergyveno 1885 ir 1892 m. 
žemės drebėjimus, o 1939 m. 
didžiulį gaisrą, dar ir dabar 
vadinamą "Black Friday”.

Dabar miestelis laikosi iš 
apylinkėj įsikūrusių gyvu- 
linkystės ūkių ir miškų 
kirtėjų.

Važiuojame toliau į šiau
rę. Pakelyje matosi avių ir 
besiganančių karvių bandos. 
Sodybų pastatai naujesni, 
kaip kitur. Žaliuoja javais 
užsėti laukai. Pralekiame 
Benambra miestelį. Prie jo 
yra ir aerodromas. Važiuo
jame vėl negrįstu miškų ke
liu, kuriame yra daug stai
gių ir pavojingų posūkių. 
Pasiekėm Upper Nariel vie
tovę. Čia ilgame slėnyje yra 
tik pora sodybų, o pievose, 
prie upeliuko, vaikštinėja 
juodmargės karvės. Toliau 
pavažiavus matosi vis dau
giau sodybų. Aplink matosi 
tik ūkiai. Nariel 2 kartus 
metuose vyksta kaimų mu
zikos festivaliai.

Popietėje, įvažiuojame į 
didoką ir gražų miestelį 
Corryong, turintį virš 1500 
gyventojų. Gatvės plačios, 
prie jų stovi suaugę dideli 
medžiai. Kai kur medžiai 
pasodinti gatvės pakraš
čiuose (ne prie šaligatvio). 
Apie medžius, betonu ap
mūrytuose apskritimuose 
užsodintos gėlės. Parke ma
tosi susirinkęs miestelio 
jaunimas. Jie kalbasi, juo
kauja praleisdami
šeštadienio popietę. Apžiū
rinėjame parduotuvių lan
guose išdėliotas prekes. Pa
našu kaip ir didmiesčiuose. 
Statant Snowy kalnų už
tvankas, čia gamindavo ge
ležinius vamzdžius. Dabar, 
miestelio pakraštyje yra di

doka pieninė, ant kurios už
rašai reklamuoja sūrius. Šil
ta. 4 vai temperatūra pakilo 
iki 27° C. Praleidę Corryong 
pusvalandį išvažiuojame.

Gamta čia jau skirtinga. 
Žolė pilka, atrodo labai sau
sa. Pravažiuojame tiltą virš 

.Murray upės ir jau esame 
N.S.W. teritorijoj. Keliau
jame Snowy Mountains 
Authority (S.M.A.) padary
tais keliais. Sustojame nedi
deliame, bet gražiame, ber
žais ir kitais medžiais apso
dintame Khancoban kara
vanų parke. Lauke šilta ir 
tvanku, bet tai yra lengviau 
pergyvenama, kaip šaltis. 
Netoli mūsų atidarytas gra
žus ir didelis restoranas. 
Žmonių jame dabar kaip ir 
nėra, bet kitaip bus žiemos 
metu. Pastoviai čia gyvena 
apie 500 žmonių, daugiausiai 
dirbą SMA žinioje. Apylin
kėse ūkininkai augina kar
ves mėsai ir avis.

Sekmadienis, Dar tik 6 
vai. ryto, o temperatūra jau 
18° C. Iki pusryčių apvaikš- 
tinėju didžiulę užtvanką, 
vadinamą Murray River 
Pondage, iš kurios vanduo 
nuleidžiamas į Murray upę. 
Tai vienas iš SMA darbų.

Bus daugiau

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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Informacija
PRANEŠIMAS

Kandidatai į Sydney Lie
tuvių Klubo Valdybą 
1980-81 metų kadencijai turi 
būti pasiūlyti ligi rugpiūčio 
24 dienos 4 vai. p.p. Pasiūly
mų pareiškimai gaunami 
Klubo raštinėje.

Užpildyti pareiškimai turi 
būti įteikti Klubo Valdybos 
sekretoriui ne vėliau nusta
tytos datos.
PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Klubo 
naujas pastatas pradedamas 
jau statyti. Klubui reikalin
gos ne AUKOS, bet PAS
KOLOS.

Pakeistos paskolų sąly
gos:

1/ Už neterminuotas pas
kolas bus mokama 9% meti
nių palūkanų.

2/ Už terminuotas pasko
las ne mažesnėmis sumomis 
kaip 1000 dolerių ir inves
tuotas ne trumpiau kaip 
vieneriems (1) metams bus 
mokama 11% palūkanų.

Asmenys, suinteresuoti 
investuoti savo pinigus į 
Klubo statybą, malonėkite 
kreiptis į Klubo Valdybos 
iždi ' tką p. A. Migų po dar
bo andų tel. 726 4139.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

SYDNEJAUS
APYLINKĖS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 17 d., sekma
dienį, 3 vai. šaukiamas ALB 
Sydnejaus Apylinkės narių 
visuotinis susirinkimas Syd. 
Lietuvių Klube mažoje salė
je, Bankstowne.

Susirinkimui numatyta 
darbotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas. 2. Susirinkimo 
prezidiumo sudarymas. 3. 
Mandatų komisijos rinkimai.

Pasisakymai
Atkelta iš psl. 7 

damas nei lietuviškų, nei 
angliškų bendradarbių.

Iš viso šiame dialoge, kurį 
pradėjo ir veda tik vyres
nieji, negirdime jaunųjų 
balso ir tuo pačiu nežinome, 
kokia yra jų nuomonė. O va
dovautis vien tik prielaidom 
nepateisinama. Visų pirmą 
reikalinga iniciatyva iš suin
teresuotųjų pusės. Kol jos 
nėra, mūsų pastangos visa
dos bus ir paliks tik primes
tinės.

Prieš keletą metų Ameri
koje pradėta leisti irgi ta 
pačia intencija informacinį 
lapelį ’’Bridges”, bet iki šio
lei nesusilaukta reikiamo į 
tai dėmesio nei iš senųjų, nei 
iš jaunųjų ateivių pusės. Tai 
irgi primestinis leidinys, 
kuris nebuvo nei pageidau
jamas, nei paties gyvenimo 
iššauktas, o greičiau netu
rint užnugario bandymas 
meškerioti tuščioje įlankoje.

Dar kartą primenu: iškel
tas visai aktualus klausimas 
ir visai naudinga jį padisku- 
Ituoti ir jauniesiems, ir vy
kesniesiems. Tačiau, kol ne
bus sulaukta didesnio siūlo
ma kryptimi pareikalavimo, 
o remsimės vien tik prielai
domis, ir toks projektas įte
kės į seklumą, kaip kad buvo 
anksčiau daugelis pasiūlytų 
panašių projektų.

Mūsų Pastogės Redaktorius
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4. Apylinkės Valdybos pra
nešimai. 5. Kontrolės Komi
sijos pranešimas. 6. Garbės 
Teismo pranešimas. 7. Dis
kusijos dėl pranešimų. 8. 
ALB Tarybos atstovų rinki
mai. 9. Sydnejaus veikiančių 
organizacijų pranešimai. 10. 
Einamieji reikalai ir susirin
kimo uždarymas.

Visi skaitlingai kviečiami 
dalyvauti apylinkės meti
niame susirinkime. Atmin
kime, kad daug rankų sun
kią naštą pakelia.

AL^ Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba

ATŽALA KARTOJA

Neseniai (liepos 13 d.) la
bai sėkmingas Atžalos teat
ro spektaklis ’’Ištekėjusi 
moteris” numatomas pakar
toti rugpiūčio 10 d. Sydne
jaus Liet. Klube. Spektaklis 
tikrai vertas pamatyti ir 
antrą kartą jau mačiusiems, 
bet juo labiau kviečiami jo 
pasižiūrėti neturėję progos į 
jį atsilankyti pirmą kartą.

Taip pat Atžala šiais me
tais švenčia savo 25-rių me
tų veiklos sukaktį ir ta pro
ga numato jau spalio pra
džioje pastatyti naują vei
kalą — K. Ostrausko veikalą 
’’Čičinską”.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ TEATRAS ”A T Ž A L A" rugpiūčio 10 d., 
sekmadienį, 3.30 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube kartoja

Ted Willis veikalą

IŠTEKĖJUSI MOTERIS
Režisuoja K. Dauguvietytė-šniukštienė

Bilietai: suaugusiems $ 5, moksleiviams ir pensininkams $ 3.
Bilietai gaunami prie įėjimo. Vietos nenumeruotos.

VISUR VISAIP
ATEITININKŲ VAKARAS

Sunku rasti šiais laikais 
laisvą datą parengimų ka
lendoriuje, tad Sydnejaus 
ateitininkai pasirinko sek
madienį rugpiūčio 24 d. ir 
ruošia linksmą šeimyninį 
vakarą, kuris įvyks Lidcom- 
bėje, prie bažnyčios parapi
jos salėje.

Moksleivių eilėse jau vys
tosi jauni talentai, tad prog
ramą ir išpildys jaunimas. 
Šeimos turės progos kartu 
su vaikais praleisti malonų 
vakarą. Ypatingai kviečiami 
bet kada buvę ateitininkai 
atsilankyti į šį vakarą. Pasi
dalinkite savo praeities pa
tirtimi ir įspūdžiais su da
bartiniais nariais čia Sydne- 
juj.

Įėjimas nemokamas, tad 
nepalikite savo priaugančios 
kartos namuose. Neužmirš
kime, kad nevisur galime 
dalyvauti kartu su mūsų ne
pilnamečiu jaunimu.

Ateitininkų Valdyba

ŠOKIŲ GRUPĖS
GINTARO PRANEŠIMAI

Patiksliname, kad iš gauto 
honoraro už pasirodymą 
Operos Rūmuose (birželio 16 
d.) Sūkuriui, kuris talkino 
Gintarui pasirodyme, 
paskirta ne 50, o 100 dolerių.

* * *
Iki šiolei Gintaro grupei 

vadovavęs vienas Kajus 
Kazokas susilaukė paramos:

s SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE g 
116-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 į 
& Parengimai:

Rugpiūčio 6 d., trečiadienį, 
7.30 vai. vakaro bus 

rodomas filmas

Rugpjūčio 9 d., šešt., 8 vai.
ŠOKIAI

Rugpjūčio 10 d., sekm., 3.30 vai.
Atžalos spektaklis

Grease ’’Ištekėjusi moteris”

MELBOURNO
LIETUVIAMS

Mūsų Pastogės Adminis
tracija praneša, kad Mel
bourne lietuviai Mūsų Pas
togės prenumeratą ir kitus 
jai priklausančius mokesčius 
gali įmokėti:

1. Liet. Koop. Kredito 
Draugijoje ’’Talkoje" Melb. 
Liet. Namuose kiekvieną 
šeštadienį ir sekmadienį 
darbo valandomis.

2. Parapijos Spaudos 
Kiosko vedėjui p. Feliksui 

visa grupė sutartinai pak
vietė į pagalbą Rimą Milašą, 
kurie abu sutartinai vado
vaus Gintaro šokėjų grupei.

* * *
Persitvarkiusi Gintaro 

taut, šokių grupė vėl prade
da darbą: sekanti repeticija 
numatoma rugpiūčio 10 d., 
sekmadienį, 5.30 vai. Lietu
vių Klube. Gintaras priima 
ir kviečia stoti į grupę nau
jus šokėjus. Grupės repeti
cijos paprastai būna sekma
dieniais 5.30 vai. vakaro.

V. GERULAIČIO
REVANŠAS

Geriausiame pasauly lau
ko teniso turnyre Wimble- 
done V. Gerulaičiui pastojo 
kelią į finalus lenkas teisės 
studentas 27 metų Wojtek 
Fibak. Praėjusią savaitę 
Vytas atsirevanšavo nuga
lėdamas tą patį lenką Grand 
Prix turnyro finale Stutt- 
garte, Vak. Vokietijoje.

V. Gerulaitis ir W. Fibak 
jau pasižadėję žaisti Aus
tralijoje spalio 6-11 dieno
mis.

PADĖKA

Sydnejaus Lietuvių Sa
vaitgalio mokyklos vardu 
dėkojame p.p. K. ir N. But- 
kams (Funerals of Distinc
tion savininkams) už palan
kumą ir suteiktą mokyklai 
150 dolerių auką.

Tėvų Komitetas 

Sodaičiui kiekvieną sekma
dienį prieš ir po lietuviams 
pamaldų.

3. Ignui Aleknai, Mūsų 
Pastogės Įgaliotiniui Mel
bourne, visada, kur tik jį su
tiksite.

Mūsų Pastogės Adminis
tracija pastebi, kad yra tau
tiečių, neapmokėjusių pre
numeratos, todėl prašome 
apsimokėti aukščiau nuro
dytose vietose arba prisiųsti 
tiesiog Mūsų Pastogės Ad
ministracijai P.O. Box 550, 
Bankstown, N.S.W. 2200.

M.P. Administracija

NAUJAS VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS

Pasitraukus iš gimnazijos 
direktoriaus pareigų ilga
mečiu! direktoriui Vincui 
Natkevičiui, M.A., naujuoju 
direktoriumi pakviestas pe
dagogas ir ilgametis švieti
mo srityje darbuotojas Jo
nas Kavaliūnas, kuris akty
viai reiškėsi JAV Liet. 
Bendruomenės švietimo 
veikloje. Pasitraukęs direk
torius V. Natkevičius gim
nazijai vadovavo 13 metų.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

msn Pastoge
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VIETOJ
GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Oną Šlite- 
rienę vietoj gėlių Vida ir Vi
va Aleknai Mūsų Pastogei 
paskyrė 15 dolerių. Ačiū.

Išreikšdami pagarbą a.a. 
Ona Šliterienei G. ir L. Pet
rauskai vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo 15 dolerių. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. Feliksą 
Sipavičių vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei aukojo: O. ir V. 
Miniotai $ 10, Salomėja 
Zablockienė $ 10. Ačiū.

Neteisybė, kad žurnalis
tas A. Laukaitis dėl boikoto 
nevažiavo į olimpijadą, kaip 
buvo rašyta pereitame nu
mery. Sporto Klubo baliuje 
vaikščiojo gandai, kad jis 
specialiai puošia savo dvarą 
jį perdažydamas rengdama
sis didesniems įvykiams, 
apie kuriuos tegalima tik 
spėlioti...

* * *
Atstovaudami Sovietų 

Sąjungą Maskvos olimpija- 
doje dalyvavo iš pavergtos 
Lietuvos 19 lietuvių sporti
ninkų, atstovaudami eilėje 
sporto šakų: irklavime, 
tinklinyje, krepšinyje,' leng
vojoj atletikoj, plaukime ir 
kt.

* * *

ATSISVEIKINANT

Kadangi aš, Pranas Liu- 
binskas, dabar esu persikė
lęs gyventi į Gosfordą, ne
begaliu dalyvauti ir būti vė
liavnešiu, linkiu visiems ra- 
movėnams ir ramovėnų val
dybai viso gero ir esu dėkin
gas už man suteiktą pasiti
kėjimą.

Pranas Liubinskas

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

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