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PERMAINA AUSTRALIJOJE G. Shultz sveikina
Kovo 5 d. Australijos fe- 

Bėralinius rinkimus didele 
Persvara laimėjo Australijos 

“° Partija, kurios vadas 
Hawke atsistojo prie 

ynausybės vairo išstum
damas liberalų lyderi M. 
eraser. Darbiečiai laimėjo 
daugumą parlamente, tačiau 
senate vis tiek neturi per- 
Smos if yra šaUa darbo 
partijos kontrolės. Bob 
Hawke pergale palyginamai 
vra žymiai didesnė, negu 
1972 m- buvo pasiekęs G. 
Whitlam.

Bob Howke palyginamai 
yra visai jaunas politikas, 
federaliniame parlamente 
išbuvęs vos vienerius me
tus tačiau rinkimuose lėfnė 
ne vien tik jo veržlumas, bet 
gal daugiau valdžioj buvusių 
liberalų pasyvumas ir kon- 
servatyvizmas, kas prie 
esamos laiko dinamikos 
reiškė atsilikimą.

Nors apie rinkimus buvo 
kalbama dar pereitų 
metų pabaigoje ir jų tikėta
si, bet ne taip staigiai. Mi- 
nisteris pirm. M. Fraser gal 
pasiskubino skelbdamas 
naujus rinkimus prieš laiką, 
kad įvykus darbo partijos 
vadovybėje krizei, kai senas 
darbiečių lyderis Hayden 
pasitraukė užleisdamas 
vietą B. Hawke, tikėdamasis 
užklupti darbiečius pasime
tusius, tačiau išėjo priešin
gai.

Abiejų partijų rinkiminė
je kampanijoje vyravo kraš
to vidaus ekonomiai reikalai 
ir nė viena partija savo rin
kiminėse programose 
nekliudė Australijos užsie
nio politikos nei krašto sau
gumo klausimo. Atrodo, ši
tie reikalai Australijai 
neegzistuoja. Krašte ekono
minis chaosas nustelbė visus 
kitus gyvybinius reikalus.

Ir Suošė rinkimuose ko-

Mirė
A. Koestler
Kbvo 4 d. Londone sava

noriška mirtimi mirė plačiai 
pasaulyje pagarsėjęs rašy
tojas Arthur Koestler, 77 
metų. Pastaruoju metu jis 
sirgo leukemija, kuri yra 
nepagydoma. Koestleris 
pats buvo įsitikinęs, kad sa
vanoriškai nutraukti gyve
nimą yra žmogui išganinga 
išeitis, kai prieš akis tebėra 
tik skausmas ir kentėjimas. 
Šiam savo požiūriui išliko 
ištikimas ir pats praktiškai 
įvykdęs.

Koestleris buvo kontra- 
veršinė asmenybė. Gimęs 
Budapešte (Vengrijoje), 
jaunystėje buvo uolus sio
nistas (žydas), vėliau perėjo 
į komunizmą ir dirbo kaip 
uolus kominterno
propagandistas, dalyvavo 

munistų partija neišėjo į 
viešumą, bet dėjosi ir rėmė 
darbo partiją žinodami, kad 
po darbiečių sparnu komu
nistai gali daugiau atsiekti, 
negu prie liberalų.

Kaip ten bebūtų, rinkimai 
parodė, kad Australija turi 
išeiti iš sustingimo, o jos ly
deriui ir dabartiniam minis- 
teriui pirmininkui B. Hawke 
dinamizmo netrūksta, tik 
klausimas, kaip toli jis galės 
veikti savarankiškai, nes vi
sus vyriausybės ėjimus ap
sprendžia taip vadinamas 
darbiečių "Caucus” - partijos 
speciali taryba.

Išstumtas iš valdžios buv. 
ministeris pirm. M. Fraser 
drauge pasitraukė ir iš libe

Naujasis Australijos minis
teris pirmininkas Robert 
James Lee ("Bob”) Hawke, 
53 metų.

Ispanijos pilietiniame "kare 
ir pakliuvęs į Franko (nacio
nalistų) nelaisvę buvo pas
merktas sušaudyti, bet ang
lams įsikišus jis liko išgel
bėtas. Įsigilinęs į sovietinę 
ideologiją ir praktiką jis at
sisakė komunizmo ir parašė 
knygą "Darkness at Noon", 
kuri jį išgarsino visame pa
saulyje. Knyga buvo išvers
ta į daugiau kaip 30 kalbų 
(lietuviškai išvertė V. Kazo
kas, knyga buvo išleista dar 
Vokietijoje 1948 m.), kurioje 
jis visu nuogumu aprašo 
Stalino valymus. Vėliau A. 
Koestler dar išleido eilę 
knygų, metėsi į filosofiją, į 
filosofiniai mokslinius išve
džiojimus, bet vėlesnieji, 
veikalai didesnės įtakos 
neturėjo. 

ALB METRAŠČIO IŠLEIDIMAS - MŪSŲ VISŲ 
PAREIGA: PAREMK JO IŠLEIDIMĄ IŠ ANKSTO JĮ 
UŽSISAKYDAMAS.

ralų partijos lyderių. Spėja
ma, kad jo vietą gali užimti 
partijoje Andrew Peacock, 
nors kalbama ir apie 
Haward kandidatūrą. Gali 
atsitikti taip, valdžios viršū
nėje bus lietuviškai sakant 
du paukščiai — Hawke (va
nagas) ir Peacock (povas).

Naujosios vyriausybės 
pirmas rūpestis atstatyti 
pašlijusius krašto finansus, 
sukontroliuoti kainas ir 
atlyginimus bei sustabdyti 
streikus.

Atrodo, su šiais rinkimais 
liberalų era, Australijoje 
prasidėjusi 1949 metais, 
pasibaigė. Kiek ilgai šitoji 
pertrauka truks, niekas ne
gali atspėti, bet tikrai nepa
sikartos Whitlamo nuotykis.

pasaulyje
JAV Kongresui priėmus 

rezoliuciją prez. .R. Reagan 
Vasario 16-ją paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Diena.

* * *

POPIEŽIUS
KUNKULIUOJANČIAME

KATILE

Popiežius išvykęs į Vidu
rio Ameriką su taikos misi-' 
ja, kur vyksta kunkuliuo
jantis revoliucinis katilas. 
Vid. Amerikos valstybėse ir 
katalikai dedasi su marksis
tais.

JAV VALSTYBĖS SEK
RETORIAUS SHULTZ’O 
SVEIKINIMAS
VASARIO 16-TOS PROGA

JAV valstybės sekreto
rius George P. Shultz vasa
rio 15 d. atsiuntė Dr. S.A. 
Bačkiui, Lietuvos Atstovui, 
sveikinimą:

šešiasdešimties penke- 
rių metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
proga, turiu garbės perduoti 
Jumsir Lietuvių tautai ge
riausius linkėjimus ir viltį 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybės ir tautos vardu.

1918 m. vasario 16 d. Lie
tuvių tauta paskelbė savo 
nepriklausomumą nuo sve
timųjų valdymo ir per dvi- 
dešimt-dvejus metus po to ji 
pasišventė demokratinės 
valstybės kūrimui Baltijos 
jūros pakraščiuose. Tačiau 
kaip rodo istorija, šis kilnus 
atsiekimas buvo tragiškai 
sunaikintas kai Sovietų Są
junga 1940 m. birželio mė
nesį užėmė ir neteisingai 
aneksavo Lietuvą.

Jungtinės Valstybės aiš
kiai pasmerkė sovietų įvyk
dytą Lietuvos aneksiją 
1940-tais metais, ją smerkia.

SVEČIAS IŠ ČIKAGOS

Velykinių rekolekcijų 
pravesti Australijos lietu
viams katalikams aną savai
tę atvyko iš Čikagos kun. 
Kestutis Trimakas. Aero
drome jį pasitiko kun. P. 
Butkus, J. Burokienė, D. 
Ankienė ir dar keletas Uetu- 
vių. Svečias Sydnejuje ne
sustojo ir pakeitęs lėktuvą 
išskrido į Adelaidę, iš kur jis 
pradėjo savo misiją. Jis yra 
Lietuvos diplomato ir buv. 
VLIKo pirmininko Dr. A. 
Trimako sūnus.

Londone Amnesty Inter
national savo biuletenyje 
paskelbė, kad Sov. Sąjungo
je vien tik pereitais metais į 
KGB psichiatrines ligonines 
sukišta virš 200 žmonių, ku
rie vienaip ar kitaip parodė 
nepasitenkinimo esančia 
santvarka. Faktiškai tokių 
"ligonių” yra keleriopai 
daugiau.

*«*
Pietų Italijoje policija ir 

jos pagalbiniai daliniai stai
giu puolimu išardė keletą 
Mafios židinių ir atimta di
delis grobis vogtų daiktų, 
pinigų bei ginklų.

***
. Prancūzijoje, šiais metais 

pravedamuose savivaldybių 
rinkimuose balsuotojai dau
gumoje pasisako prieš 
socializmą, kas sudaro rimtą 

ir dabar. Mes nepripažįsta
me prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Ši administracija, kaip ir 
buvusios adminstracijos, 
gerbia Jūsų krašto žmonių 
kova, dėl laisvės ir yra pasi
ryžusi, kad nebūtų užmiršta 
tai kas įvyko Lietuvoje prieš 
virš keturiasdešimt metų, ir 
kad tada padarytos skriau
dos bus vieną dieną atitai
sytos”.

(ELTA)

MADRIDO
KONFERENCIJA

TĘSIAMA

Š.m. vasario 8 d. Madrido 
Konferencijos delegatai vėl 
susirenka darbui tęsti. Ta 
proga JAV Kongreso Hel
sinkio Komisija, vadovau
jama kongr. Dante B. Fas- 
cell, š.m. vasario 2 d. su
kvietė įvairių organizacijų 
atstovus išklausyti JAV 
delegacijos pirmininko, am
basadoriaus Max M. 
Kampelmano pranešimą.

Ambasadorius paminėjo, 
kad paskutinėje konferenci
jos sesijoje buvo pateikta 14 
naujų pasiūlymų. Jie lietė 
darbo unijas, teisę streikuo
ti, religinę laisvę, pašalinimą 
radijo pranešimų trukdymą, 
žurnalistų darbo sąlygų pa
lengvinimą, susižinojimą su 
diplomatinėmis misijomis ir 
kt. Ambasadorius pastebė
jo, kad Madrido konferen
cijoje daug plačiau buvo 
svarstomas žmogaus teisių 
pažeidimas Sovietų Sąjun
goje, Centro ir Rytų Euro
poje, ir kad JAV ir jos są
jungininkai ir toliau sieks, 
kad būtų išlaikytas balansas 
tarp Europos saugumo ir 
žmogaus teisių vykdymo.

Į posėdį buvo pakviesti ir 
jame dalyvavo Dr. D. Kri
vickas, M. Samatienė, J. 
Laučka ir M. Vaivadienė.

(ELTA)

NAUJA RAŠYTOJŲ.
D-JOS VALDYBA

Naujoji Rašytojų Draugi
jos Valdyba korespondenci- 
niu keliu išrinkta iš Čikagoje 
gyvenančių rašytojų: C. 
Grincevičius, P. Gaučys, A. 
Kairys, A. Markelis, A. 
Bagdonas. Senoji valdyba 
buvo Los Angeles mieste 
irjai vadovavo B. Brazdžio
nis.

pavojų socialistinei vyriau
sybei.

Kovo 6 d. Vak. Vokietijoje 
įvykę rinkimai, kur gyven
tojai pasisakė prieš socialis
tus ir kancleriu paliko Dr. H. 
Kohl, kuris nežiūrint sovietų 
spaudimo ir grasinimų stip
rina ryšius su NATO kraš
tais bendram pasipriešini
mui prieš sovietų grėsmę.
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Kai jaunimas pajuda..
Kai jaunimas imasi kokios 

nors iniciatyvos ir užsimoja
ką nors daryti, visados pa
kelia nuotaiką ir sužadina 
vilčių, kad vis dėl to vyksta 
lietuviškas gyvenimas. To
kiais atvejais net kraštuti
niai pesimistai pragiedrėja 
ir matant reikalą pasiruošę 
visomis išgalėmis padėti.

Šiais metais ne juokais 
jaunimas sukrutėjo: 
numatoma du didžiuliai 
jaunimo sąskrydžiai globali
niu mastu: penktasis Jauni
mo Kongresas ir pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės. Į 
abu sąskrydžius iš visų 
kraštų bendruomenių tiki
masi suplauks daug jauni
mo, ir šiems įvykiams ne 
nuo šiandie atsidėjus ruo
šiamasi. Abiejų sąskrydžių 
užsimojimai nors ir lietuvių 
jaunimui ar jaunimo organi
zuojami, savo charakteriu 
yra didžiai skirtingi: kai 
Jaunimo kongresas organi
zuojamas grynai idėjiniais, 
lietuviškais tikslais pagal 
pasirinktą kongreso šūkį — 
’’suprask, iš kur kilęs, kad 
žinotum, kas esi, kur eiti ir 
kaip ten patekti’’, kitaip sa-

Žinios.
USSR News Brief 

(1982.X.15) žiniomis, apie, 
5.000 Tartu universiteto' 
studentų dalyvavo demons
tracijose, kurias įžiebė val
džios atsisakymas leisti pa
statyti 1940 metais pašalintą 
universiteto steigėjo. Švedų 
karaliaus Gustavo Adolfo 
II-jo biustą. Švedų delegaci
ja, atvykusi į universiteto 
300 metų sukakties minėji
mą, buvo atsivežusi naują 
biustą. Demonstruotojai su
sirinko rotušės aikštėje, 
dainavo patriotines dainas, 
ir skandavo šūkius prieš Es
tijos rusinimą. ELTA

***
Pastaroji Graikijos vy

riausybė yra socialistinė, 
todėl sovietai tikėdamiesi 
palankumo pasiuntė savo 
užsienių reik, ministerį Ti- 
chonovą užmegsti glaudes
nių santykių. Atsisveikinant 
su Tichonovu Atėnuose jo 
garbei surengta atsisveiki
nimo išleistuvės, kurių metu 
netoliese sprogo galinga 
bomba. Aukų nebuvo, bet 
pokylis buvo nutrauktas ir 
visi skubiai išsiskirstė.

Šveicarijoje vyko tarp
tautinė mugė, kurios metu 
amerikiečių kompiuterių 
firma buvo išstačiusi įvairių 
naujų prietaisų raketoms 
valdyti, kuriuos sovietai 
graibstė legaliu keliu, bet 
išstatytųjų tarpe buvo ir 
svarbesnių karinės reikš
mės, slaptų, kurie sovietų 
buvo pavogti. Tai buvo 1972 
metais, bet tik neseniai rei
kalas iškilo viešumon.

**»
Amerikiečių karinės ba

zės Ispanijoj paliekamos ir 
toliau, nors sutartis baigiasi 
gegužės mėn., bet Ispanijos 
vyriausybė surinkta sutartį 
pratęsti. 

kant, kongresu bus siekiama 
jaunimo atsinaujinimo lietu
viškoje dvasioje, nors jame 
ir netruks nei pramogų (sto
vykla, įvairios išvykos), nei 
savitarpinių pažinčių, per 
kurias užsimezga ryšiai ir 
tuo pačiu plėtojama tautinė 
sąmonė; tuo tarpu antrasis - 
sportininkų sąskrydis grin
džiamas tik vienu principu - 
žaidynėm, t.y. pramoga be 
didesnio ar aukštesnio idėji
nio polėkio, o tik savųjų tar
pe pasidemonstruojant savo 
fizinį pajėgumą

Kaip skirtingi abiejų ren
ginių tikslai, lygiai dar skir- 
tingesnis įjuos ir paties jau
nimo atsinešimas ir nusitei
kimas. Imkime tik Australi
jos pavyzdį: turimomis ži
niomis į Jaunimo Kongresą 
iš Australijos ketina vykti ir 
jame dalyvauti vos dešimt 
jaunuolių, kai į sporto žai
dynes jau yra užsiregistra
vusių gerokai virš šimto. Ir 
šitie daviniai, nors jie tėra 
tik apytikri, jokiu būdu 
bendruomenės optimistiškai 
nenuteikia vien tik be ilgų 
išvedžiojimų klausiant - kuo 
ateities lietuvybė turės 
daugiau pagrindo remtis: ar 
tais, kurie domisi lietuvybe 
ir nori savo asmenybes pa
pildyti aukštesniais siekiais 
bei praturtinti savo tautinę 
sąmonę, ar tais, kurių idea
las yra žaidimas, būtent, fi
zinis pasitenkinimas, pra
moga?

Antras reikšmingas įvy
kis rengiamas per Velykas ir 
Australijoje - tai Jaunimo 
Dienos Canberroje. Čia irgi 
bus kalbama ir diskutuo
jama lietuviškais reikalais, 
užkliudyta Australijos lie
tuvių jaunimo veikla, pokal
biai jaunimo kongreso te
momis, jaunimas suvažiavęs 
pareikš savo nuomones bei 
sugestijas vykstantiems į

Syd. Lietuviu Namuose
NAMAI PRAGARAI, 

BE NAMŲ NEGERAI!

Sydnejaus Lietuvių Namų 
valdyba buvo skelbus spau
doje, kad būtų gera užbaigti 
aukų-paskolų vajų šių metų 
"Vasario 16” proga. Į šį atsi
šaukimą atsiliepė ne vienas, 
bet deja, užsibrėžto tikslo 
nepasiekėme. Besikalbant 
su nariais aiškėja, kad mūsų 
tautiečiai supranta sunkią 
dabartinę klubo padėtį ir.šio 
skelbto vajaus svarbą. 
Namų valdyba, apsvarsčius 
šį reikalą, nutarė suakty
vinti šio vajaus eigą. Nutar
ta asmeniškai kreiptis į 
klubo narius, juos aplankyti, 
su kiekvienu išsiaiškinti 
esamą padėtį ir kviesti pri
sidėti prie vajaus.

Dabartiniai finansiniai 
klubo sunkumai nebuvo mū
sų pačių sukurti, bet yra pa
sėka esamos krašto ekono
minės padėties. Praėjusiais 
metais po atitinkamų patai
sų bei pakeitimo klubo ve
dimo eigoje, finansinė pa- 

Jaunimo Kongresą atsto
vams. Tai bus tarsi mažu 
masteliu Australijos lietuvių 
jaunimo kongresas. Be abe
jo, neišleidžiama iš akių šalia 
akademinių užsiėmimų ir 
pramoginė pusė (žiūr. šalia 
skelbiamą Jaunimo Dienų 
programą).

Ar bus šitos Jaunimo 
Dienos sėkmingos? Tas, be 
abejo, priklausys ne vien tik 
nuo paties jaunimo ir inicia
torių, bet lygiai taip pat ir 
nuo mūsų visų - kiek mes 
pajėgsime palenkti savo šei
mos jaunimą dalyvauti šiose 
Jaunimo Dienose Canberro
je. O vis dėl to įvykis yra 
mūsų mastu didelis ir reikš
mingas. Įvertinkime jį ir ne
leiskime iniciatoriams bei 
organizatoriams nusivilti. 
Gal kartais ir pervertiname 
jaunųjų pastangas už 
menkniekius pernelyg 
aukštindami, bet kur 
rodoma jų pačių iniciatyva ir 
tai lietuvybės vardan, čia 
neužtenka vien
pasigėrėjimo iš tolo, bet ir 
konkrečiai juos paremti net 
paraginant ir nepriklausomą 
bei sportuojantį jaunimą 
kad šalia žaidynių verta ir 
būtina pasidomėti ir kito
kiais užsimojimais.

Jau kelinti metai bando
ma Australijoje įkurti Jau
nimo Sąjungą bet šios Są
jungos tėra nedideli židiniai 
Melbourne ir Adelaidėje. O 
visi norime, kad jaunimas 
būtų ne tik lietuviškai są
moningas, bet ir aktyvus 
bendruomeniniuose reika
luose. Jeigu mes visi stovė
sime tik stebėtojų vaidme
nyse žiūrėdami, kas iš ini
ciatorių pastangų išeis, tai 
žinoma, rezultatų greit 
nesulauksime. Mes patys 
turėtume savo šeimų jauni
mą paskatinti, net kur reikia 
pastūmėti, ypač ten, kur 
jaunimas nori veikti be vy
resniųjų dirigavimo, o tikisi 
vyresnių talkos. (v.k.) 

dėtis pradėjo gerėti ir buvo 
žiūrima į giedrią ateitį. Ta
čiau metų gale įvedus naują 

NSW valstijoje įstataymą 
dėl auto mašinų vairavimo ir 
išgėrus alkoholio kiekio 
kraujuje, reikalai vėl atkrito 
į pirmykščių padėtį. Šio 
naujo įstatymo išdavoje, šių 
metų sausio - vasario mėne
sių klubo pajamos palyginus 
su tų pačių mėnesių praė
jusių metų pajamomis, apy
tikriai nukrito taip: poker 
mašinų nukrito 26 % arba 
apie $ 850 į savaitę ir baro - 
31 % arba apie $ 830 į sa
vaitę. Reikalai labai 
paprasti, jeigu nebūtumėm 
įsiskolinę arba nereikėtų 
mokėti aukštų nuošimčių už 
paskolas - šios problemos 
nebūtų. Reikia prisipažinti, 
kad jeigu būtų žinota, kad 
šie nauji įstatymai bus įvesti 
NSW valstijoje, toks didelis 
namų praplėtimas nebūtų 
vykdomas. Gaila, neturime

Jaunimo Dienos Canberroje
JAUNIMO DIENŲ PROGRAMA

PENKTADIENIS, balandžio 1 d.

9.45 vai. ATIDARYMAS
10.00 vai. Bendruomenės struktūra ir veikimas
11.00 vai. AUS pirmininkės Birutės Prašmutaitės pra

nešimas. Jaunimo klausimai. Filmas išbuvusio ■ 
kongreso.

1.30 vai. TAUTINIS SĄMONINGUMAS. Dvikalbišku-
mas
Mes esame Laisvoji Lietuva

Tauta ir tautinis apsisprendimas
Tauta ir tautybė

3.00 vai. Malda ir susimąstymas
3.30 vai. TAUTINIS SOLIDARUMAS.

Lietuvos valstybingumas 
Solidarumas ir nukrypimai 
Jaunimo ryšis su dabartine Lietuva 

5.00 vai. Margučiai ir Velykų tradicijos
7.30 vai. "Kavos kampelis”- pašnekesys, pabendravimas

ŠEŠTADIENIS, balandžio 2 d.

10.00 vai. TAUTINĖ IŠRAIŠKA
Tautinė išraiška mažoje kolonijoje 
Tautinė išraiška didelėje kolonijoje 
Kokia Australijos jaunimo ateitis

1.30 vai. Australijos "platforma” - Kaip prisistatysime
Kongrese. Kiekvienas miestas pasisako

3.00 vai. VI PLJK Australijoje — Už / Prieš?
6.30 vai. Vakarienė valgykloje
8.00 vai. Subatvakaris

VELYKŲ SEKMADIENIS, balandžio 3 d.

12.00 vai. VELYKINIS ATVELYKIS: Stromlo miške

PIRMADIENIS, balandžio 4 d.

Rytą: Kongreso atstovų galutinis susirinkimas. - 
Canberros miesto apžiūrėjimas.

savo tarpe aiškeriagių! Rei
kia pripažinti esamą padėtį 
ir rasti būdų ją pagerinti. 
Vienas iš tų esminių būdų ir 
yra valdybos skelbtas aukų- 
paskolų vajus. Turint 848 
registruotus narius, atrodė, 
kad tikrai atsiras 100 - 150 
narių, kurie sutiks paskolin
ti po $ 1000 penkiems me
tams neimant nuošimčių. 
Duomenys kalba ką kita. Iš 
tų visų turimų narių prie šio 
vajaus prisidėjo 113 ir 6 
lietuviškos organizacijos ir 
su daug mažesnėmis pinigų 
sumomis.

0 daug kalbame, daug 
šaukiame tarp savęs ir per 
spaudą, kad turime bet ko
kiais būdais išlaikyti tautiš
kumą, kad pasigendame 
savo lietuviško jaunimo, kad 
jis tolsta nuo mūsų, nepri
tampa ir panašiai.

Mes greiti apkaltinti mūsų 
jaunimą. Bet retai kada mes 
prisipažįstame, kad patys 
esame atbukę savo reika
lams. Kad ir šie namai! Ar 
jie buvo statomi keliolikos 
asmenų naudojimui bei jų 
naudai? Kalbant apie jauną
ją kartą, jeigu klausysime 
tų, kurie jau prieš 20 metų 
pranašavo, kad mes 
neišsilaikysime, kad neturė
sime priaugančios kartos 
kuriai rūpės lietuvybė, .tai 
nieko kito nelieka kaip užsi
daryti savo kromelį, išsipar- 
duoti ir išsiskirstyti į visas 
pasaulio kryptis ir tai bus to 
pranašauto lietuvybės galo 
pradžia šiame mieste. Bet 
prieš tai darydami, pažvel
kime į savo lietuviškas or
ganizacijas. Pažvelkime į 
skautų, ateitininkų, tautinių 
šokių, sporto klubo, ALB 
Apylinkės, kad ir šių namų 
valdybas - rasime ten ne 
vieną ir ne du, kurie atva
žiavo į šį kraštą dar vaikai ar 
jaunuoliai. Jie suaugo, baigė 

mokslus jau čia šiame nau
jame krašte ir vis dėlto rado 
reikalą įsijungti į mūsų 
tarpą. Jie neliko atbukę mū
sų tautiškiems reikalams. 
Taip ir jų vaikai, kurie lanko 
savaitgalio mokyklėlę, seks 
savo tėvų pramintomis pė
domis. Gal atėję sekančių 
kartų lietuviškos kilmės 
jaunimas eis kitais būdais ar 
priemonėmis, gal dalinai 
mums sunkiai suprantamo
mis, bet jie tęs tą lietuvybės 
kibirkštį, kurią jų tėvai, se
neliai jiems įdiegė. Tad tu
rime duoti jų ateities veiklai 
ir mūsų tikslų tęstinumui 
pagrindą. Ir vienas iš tų 
pagrindų yra lietuviški 
bendri namai, kur gali ne
varžomai bet kada rinktis ir 
puoselėti savo pamėgtas ša
kas, - ar tai būtų sportas, 
tautiniai šokiai, šachmatai 
ar kas panašaus.

Visi su šiomis mintimis 
mažiau ar daugiau sutinka
me, bet kada ateina reikalas 
prie konkrečių darbų - su
klumpame. Vieni teisinasi 
neturį laiko, kit neturį atlie
kamų pinigų, gi dar kiti turi 
pinigų, bet investavę ir 
negali jų išimti... Bet yra ir 
tokių, kurie savanoriškai 
jungiasi bendram darbui. 
Kad ir į šį vajų„ skuba at
nešti po antrą kartą savo 
išteklių leidžiamą duoklę. 
Dar kiti vyresnio amžiaus 
siūlo savo santaupas saky
dami, - imkite ir naudokite, 
jei mirčiau už juos mane 
palaidokite. Ar ne gražus 
pavyzdys!? Ir tokių yra ne 
vienas! Ir jiems visiems di
delė pagarba! Šventame 
Rašte kažkur pasakyta, kad 
mylėkime ne žodžiais ir lū
pomis, bet darbais ir širdi
mi. O kaip tie žodžiai tinka 
mums šiandieną!

Lietuvių Namų Valdybos 
Informacija
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’’MŪSŲ LIETUVA
"Mūsų Lietuva” pavadin

toji Australijos Rajono 
skautų stovykloje dalyvavo 
virš 100 stovyklautojų. Vie
tinių, iš Melbourne, buvo 
apie 70, iš Sydnejaus ir Can
berros po 23, iš Adelaidės 7, 
po vieną iš Geelongo, Tas
manijos ir Brisbanės, du iš 
Šiaurės Amerikos. Palygi
nus, ši stovykla buvo gana 
gerai reprezentuota iš visos 
Australijos skautų vienetų. 
Svečiai iš užjūrių - kurie, 
deja, nepasiliko iki stovyk
los galo - buvo įdomus prie
das.

Stovyklautojai gražiai su
sigyveno ir puikiai bendra- 
dafbiavo. Stovyklos virši
ninke buvo v.s. Danutė Či- 
zauskienė, tiesiog paskutinę 
minutę netikėtai pakliuvusi j 
si postą, numatytam virši- 
mnkui Narcizui Ramanaus- 

negalint pasitraukti iš 
tarnybos, jis, kiek sąlygos 
leido, atvykdavo, po darbo. 
Padėtį.padėti.

Sesė Danute, nors taip 
staigiai paskirta, stovyklą 
pravedė tvarkingai, o tai 
nemenkas dalykas, turint 
reikalą su dideliu skaičiumi 
įvairaus amžiaus jaunimo. 
Užsiėmimus suplanavo ir 
daugumoje pravedė Algis 
Šimkus. Programa buvo įdo
mi ir įvairi, niekas nenuobo- 
džiavo. Canberriškis Rika 
Sipavičius labai energingai 
pravedė visą eilę iškylų, iš 
jų populiariausios buvo 
naktinės.

Kadangi stovyklaujame 
sausio pradžioje (šiuo atveju 
sausio 3-12 d.d.), susilaukia
me vasariško oro. Bet šiais 
metais Viktorijos Gilwell 
Park stovyklavietė mus nu
stebino savo klimatu. Tuo 
tarpu, kai visur aplink gir
dime, kaip ūkininkai sunkiai 
pergyvena esamą nepapras
tą sausrą, ši stovyklavietė 
tebežaliuoja, lyg sausros vi
sai nebūtų. Net užtvankėlė, 
kur maudėmės, nestokojo 
vandens. Stovyklos metu 
daug kartų trumpai palijo, o 
paskutinę dieną ir visai 
gerai pylė...

SKAUTĖ —
GERIAUSIA MOKINĖ

Vasario 16 d. minėjimo 
proga, 1982 metais geriau
siai baigusiai Sydnejaus Li
tuanistinius Kursus moki
nei, Lindai Bieliūnaitei, 
įteikta ALB Krašto Valdy
bos ir Australijos Lietuvių 
Fondo piniginės premijos.

Mums džiugu prisiminti, 
kad sesė Linda yra skautė. 
Gimusi Sydnejuje, lankyda
ma australų pradinę, 
1971-76 lankė ir Sydnejaus 
Lietuvių Parapijos Savait
galio Mokyklą, o 1978-82 - 
Lituanistinius Kursus.

Sesė Linda įstojo į jaun. 
skaučių "Šešupės” draugovę 
1971 m.; 1972 m. davė 
paukštyčių įžodį, 1977 - 
skaučių, 1979 - prityrusių 
skaučių. 1980, kaip jauna 
"Aušros” Tunto skaučių va
dovė, pakelta į paskiltinin- 
kės laipsnį. Mėgsta stovyk
lauti ir bendrauti jaunimo 
tarpe. Yra ilgametė (nuo 
1977 m.) tautinių šokių gru
pės "Sūkurio” šokėja.

Pereitais metais baigusi 
Canterbury mergaičių gim
naziją, pradėjo studijuoti 
Sydnejaus N.S.W. universi
tete.

Šia proga palinkėkime se
sei Lindai sėkmės siekiant 
aukštojo mokslo. B.Ž.

Stovyklos metu vistik bu
vo uždrausta kurti laužus. 
Reikėjo pasitefikinti lempa. 
Stovyklos gale, kai oras 
buvo blogas, laužai buvo 
pravedami valgykloje. Jie 
buvo sėkmingiausi, nes ga
vosi glaudumas, kuris padė
jo geresniam susidainavi-
mui. Vienintelė diena, kuri 
tikrai buvo karšta, laimingu 
būdu buvo skirta iškylai į 
Emeraldo ežerą, kur visiems 
buvo galima pasidžiaugti ten 
esančia milžiniška vandens 
šliaužykle.

Kaip visada, kiekvienas- 
stovyklautojas iš stovyklos 
parsivežė savo asmeniškų 
pergyvenimų, prisiminimų: 
vilkiukui ar paukštytei vis
kas atrodo vienaip, o vyres
niam skautui ar skautei - vi
sai kitaip.

Jaunesnieji buvo savo va
dovių - Jūratės Šimkuvie
nės, Audronės Stepanienės 
ir Rasos Mauragienės - gerai 
prižiūrimi, užimami rank
darbiais, žaidimais ir t.t. 
Tačiau kai jiems teko para
šyti savo stovyklos daineles, 
jose, daugumoje, figūravo 
nuovargis. Vyresnieji rašė 
daugiausiai apie vadovus ir 
visokius juokingus nuoty
kius, kurių stovykloje vi
suomet būna apsčiai. Gi va
dovai, greičiausiai, taip pri
vargo besirūpindami, kad 
vargu ar iš viso ką prisi
mins...

Reikia tikėtis, kad sesės,

Tėvas: — Ko toks nusiminęs, sūneli?
Sūnus: — Staiga pasenau, tėveli!..
Tėvas: — Kaip tai atsitiko?..
Sūnus: — Vakar akdemikų skautų sueigoje mane pa

kėlė į senjorus...

Skautijai 75 metai
Pereitais metais viso pa

saulio skautija šventė skau
tų sąjūdžio 75 metų įsteigi
mo ir jos įkūrėjo lordo Ro
bert Baden-Powell 125 metų 
(1857.2.22) gimimo sukaktis. 
Todėl tie metai buvo pava
dinti Skauto Metais. Skauto 
Metai oficialiai užsibaigs 
XV-je Pasaulio Skautų Sto
vykloje, XVth World Scout 
Jamboree 1983 m. liepos 
4-14 dienomis Kanadoje prie 
Calgary, Alberta.

Nuo 1982 metų pradžios 
iki dabar (1983.3.1) jau 102 
kraštai išleido apie 310 pašto •. 
ženklų ir 41 bloką (souvenir 
sheet) pagerbiant ir pami
nint Skauto Metus,

UPA1ANCEJ
Leidžia Australijos Rajono Spaudos Skyrius. Rašinius 
siųsti: v.s. B. Žalys, 9 Lloyd Ave., Yagoona, N.S.W. 2199

kurios mokėsi lietuviškų 
juostų audimo ir "macrame” 
pynimo neužmirš savo nau
jai įgytų specialybių, kaip ir 
tie, kurie mokinosi piešti, 
įdeginti medį ir kitų, sto
vykloje mokintų, dalykų, ir 
bandys namuose gilinti savo 
įgytas žinias, ką nors gra
žaus sukurdami. Aš pati, 
matydama kaip sesės moki
namos vašiukais nerti kili
mėlį, grįžusi pradėjau vieną 
J’ų megzti. Tikėkimės, kad
:un. ft. Dauknio pašneke

siai ilgai skambės brolių - 
sesių ausyse, ir br. G. Žem
kalnio Dariaus - Girėno isto
rijos vaizdus pristatymas 
liks visų atmintyse.

Gražiai, darbingai pasto- 
vyklavę, kiekvienas turėjo 
šio to naujo pramokti, susi
draugauti, senas pažintis 
atnaujinti.

Bendra išvada - rajoninė 
stovykla buvo gera.

v.sk. J. Arienė

Australijos Skautų ir 
Skaučių Pašto Ženklų Drau
gija minint 75 metų jubiliejų 
vasario 22-26 d.d. suruošė

AUSTRALIA 27c
1 d. - Motinos Diena 

30 d. - sueiga
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Gyvenimas Rajone
SYDNEY 

* Sydnejaus "Aušros” tunto 
vadovė, v.sl.fil. Laima Bač
kutė, LSS metinių - lapkričio 
1 d. proga pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį; tunto skau
čių skyriaus vedėja, s. Mari
na Cox - apdovanota LSS 
Lelijos ordinu.

* Tunto sueigos metu, vasa
rio 14 d., Skaučių "Živilės” 
draugovės draugininke 
patvirtinta t.n. Kristina 
Virgeningaitė. Vyr. skaučių 
būrelis, pertvarkytas į Vyr. 
Skaučių Šatrijos Raganos 
draugovę, jos vadove paski
riant v.sk. Ritą Barkutę. 
Draugovę sudaro du vyr. 
skaučių ir vienas kandidačių 
būrelis. Kandidates globoja 
ps. Elena Erzikov. I-jam 
vyr. skaučių būreliui vado
vauja v.sk. Belinda Hornai- 
tė.
* Vasario 20 d. nepriklauso
mybės šventės pamaldose 
dalyvavo gražus būrys 
"Aušros” tunto skautų-čių. 
Prie tunto vėliavos budėjo 
jaunoji skautų-čių karta. 
Galiniuose suoluose matėsi 
ir keli veteranai, bet jų ga
lėjo būti ir daugiau...

* Balandžio 12 d. iš J.A.V. į 
Australiją atvyksta v.s. Re
gina KuŠenė, buv. ameri
kiečių VI Tautinės Stovyk
los išvykos į Australiją or- 
ganizatovė, žymi J.A.V. liet, 
skaučių veikėja, visuomeni
ninke, mokytoja bei žurna
listė. Australijoje svečiuosis 
apie 3 savaites.

Praeitų metų pabaigoje - 
š.m. pradžioje Australijoje 
viešėjo ir daugiau buv. VI 
T.S. dalyvių: kanadietis A. 
Kalinauskas, amerikiečiai 
Rasutis, J. Bužėnas ir A. 
Bužėnaitė (abu "Spindulio” 
ansamblio dalyviai) ir kt.

* Sydnejaus skautininkai ir 
jų bičiuliai kuklia auka pa
rėmė skautų vadovo, v.s.fil.

Melbourne skautiškų pašto 
ženklų parodą.

Vieną parodos rėmą su 
lietuvių skautų pašto ženk
lais, sukaktuviniais lipinu- 
kais bei specialiais stovyklų 
vokais užpildyti pakviestas 
v.s. fil. Balys Barkus, kuris' 
yra SOSSI (Scouts on 
Stamps Society Interna
tional) narys.

65£
&

Vytauto Vaitkaus šeimų. 
Pelenų dieną, Macedon, 
Vic., vykusių gaisrų metu 
praradusią savo namus ir 
turtą.

♦ "Aušros” Tunto vadijos 
posėdis įvyko sausio 23 d.

* Sausio 24 d. Sydnejuje 
mirė a.a. G. Šapronienė, 
"Aušros” Tunto skaučių Be- 
tinos ir Monikos Migučių se
nelė. Tunto skautai-tės ir 
vadovai sesėms reiškia bro
lišką, skautišką užuojautą.

* židinietis, v.s. Bronius Ža
lys, LSS metinių proga ap
dovanotas LSS Geležinio 
Vilko ordinu.

MELBOURNE 

* Rajoninės stovyklos ren
gimo komitetas ir "Džiu
go” Tunto štabas vasario 1 
d. posėdžiavo Rajono Dva
sios vadovo, s. kun. Pr. 
Dauknio namuose, Mel
bourne. Aptarta praėjusi 
rajoninė stovykla ir tunto 
einamieji reikalai, vadovai 
paraginti pristatyti metinius 
darbo planus.

* "Džiugo" Tunto tuntinin- 
kas, s. Henrikas Antanaitis, 
LSS metinių proga, pakeltas 
j vyr. skautininko laipsnį. 
Sveikiname!.

CANBERRA

Canberros "Baltijos" Tun
to pirmo pusmečio darbo 
planas:
Vasario mėn.

7 d. - tunto sueiga
14 d. - tautiniai šokiai
20 d. Vasario 16 minėjimas
27 d. - išvyka į paežerę, 
plaukiojimas laiveliais ežere
28 d. - tautiniai šokiai

KOVO MĖN.

7 d. - sueiga
14 d. - tautiniai šokiai
26 d. - iškyla dviračiais
27 d. - Kaziuko mugė
28 d. - tautiniai šokiai

BALANDŽIO mėn.

10 d. - Atvelykio išvyka
11 d. - sueiga
18 d. - tautiniai šokiai
23-25 d.d. šeimyninė stovyk.

GEGUŽĖS mėn.
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‘AUS ROS” TUNTE
’AUŠRA” MINĖJO

VASARIO 16—JĄ

Vasario 14 d. vakare ma
šina po mašinos suko į Lie
tuvių Namų kiemą Banks- 
towne, o iš jų - po du, po tris, 
po kelis pylėsi uniformuoti 
jaunieji broliai ir sesės, va- 
dovai-vės.

Pradžioje vyko tunto vie
netų užsiėmimai.

Atskiroje saliukėje susi
rinkusi jaun. skautų-čių 
^Šešupės” draugovė, vado
vaujama v.sl. Kristinos 
Coxaites: čiulba-ulba paukš
tytės ir vilkiukai - aiškinasi 
Vasario 16-sios reikšmę, 
lipina lietuviškas

"Živilės" skaučių draugo-, 
vės būrelis, vad. t.n. Kristi
nos Virgeningaitės, suši- 
spietęs į kamputį mokinasi 
šūkių. Kažką rimtai taria 
vyr. skautės. Pasimaišo vie
nas, kitas išdidus skautas 
vytis, nešinas dvišake lazda. 
O skautai, vadovaujami 
draugininko, Algio Kapo
čiaus, susirado tokį nuošalų 
kampą, kad jų ir su žiburiu 
nesurasi...

Koridoriuje, pasiruošęs 
patarnauti, skautiškos 
spaudos' platintojas, židinie- 
tis Jonas Zinkus, prie išdės
tytos Sk. Aido ir Mūsų Vy
čio žurnalų parodėlės.

Tunto sueiga prasidėjo
8 vai. vakare. Tunto adju
tantas, s.v. Pullinen priima

vienetų vadovų raportus. 
Suskamba dienos šū
kis: "Laisvės mūsų Lietu
vai!”. Adjutantas raportuoja 
tuntininkui. Nuskamba pa
sisveikinimas: "Budėk!" - 
”Vis budžiu!”, skamba vie
netų šūkiai, giedama Mairo
nio ’’Lietuva, brangi mano 
tėvyne...”, V. Coxaite de
klamuoja A. Prižgintaitės 
eilėr. "Laisvė”. Po tunto 
skautų sk. vedėjo, ps. Algio 
Bučinsko įvado, vienetai 
kalba savo sudėtas maldas, 
prašydami Aukščiausiojo 
laisvės Lietuvai.

Į minėjimą įsijungia ir vy
resnieji: v.s. Dr. A. Maura
gis papasakoja žiupsnį 
atsiminimų iš 1918 metų, kai 
jis buvo 9 m. amžiaus. Po 
"Laužai liepsnoja vaka
ruos...” dainos, brolis Vyte
nis Šliogeris papasakojo 
apie Vasario 16 reikšmę lie
tuvių tautai. Sekė vilkiukų - 
paukštyčių deklamacijos ir 
visa eilė, bendrai dainuoja
mų, dainų.

Po tunto įsakymų, įžodį 
davė jaun. skautas kand. 
Markus Venclovas, naujai 
paskirtiems pareigūnams 
išduoti pareigų ženklai.

Sueiga užbaigta daina 
"Atgimė tėvynė...” ir Lietu 
vos Himnu. g į.

ŽIDINIO METINĖ 
SUEIGA.

Sydnejaus Skautų Židinio 
metinė sueiga įvyko vasario

27 d. Liet. Namuose, Banks-' 
towne. Sueigą pravedė du 
metus Židiniui vadovavęs 
tėvūnas, v.s. Dr. Vytautas 
Kišonas ir kanclerė Milda 
Karpavičienė. Iš tėvūno 
pranešimo buvo matyti, kad 
paskutinių metų bėgyje iš
vystyta gyva veikla: su
ruošta literatūrinė popietė, 
trys ekskursijos, platinta 
skautiška spauda, talkinta 
"Aušros” tuntui, pinigais 
paremta skautiška spauda. 
Lietuvių Namai bei kt.

Sueigos metu išrinkta 
nauja vadovybė: tėvūnu - 
v.s. Bronius Žalys, kanclere 
- sesė Aldona Adomėnienė; 
pasitarta einamaisiais rei
kalais, naujai išrinktas tė
vūnas trumpai supažindino 
su svarbesniais pramato- 
mais darbais naujos kaden
cijos metu.

SYDNEJAUS ASS
ŠEIMOJE

* Australijos Liet. Bendruo
menės Krašto Valdybos pir- . 
mininku 1982-83 m. kaden
cijai išrinktas s.fil. inž. Vy
tautas Bukevičius. Sveiki
name!

* Lietuvių Dienų metu, 
Melbourne, sunegalavo šir
dimi brolis v.s. fil. inž. Izido
rius Jonaitis. Sausio vidury 
grįžo į namus Sydnejun, bet 
gydytojų patartas perdaug 
nesmarkauti... Bet žinant 
brolio darbštumą, sunku jį 
įsivaizduoti, kad jis neju
dėtų!

* Brolis fil. Balys Barkus or
ganizavo Los Angeles Spin
dulio Ansamblio apgyvendi
nimą Sydnejuje, o tų spin
duliukų buvę nemažai...

POILSIS NE TINGINYSTĖ
v.s. Dr. A. Mauragis

Sydnejaus Skautų Židinio 
ekskursijų metu, jų dalyviai 
ne tik apžiūri nematytas 
vietoves, bet savo tarpe 
kultūringai pabendrauja -

dainuoja, klausosi įvairiom 
temom pašnekesių ir t.t.

Čia vienas tokių pašneke
sių, išklausytas Židinio 
X-sios ekskursijos metu.

REMK AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDĄ

Jo tikslas — skatinti, remti ir puoselėti lietuvių tautinę 
kultūrą, mokslą, švietimą, 
kultūrines apraiškas.

Fondą stiprinsime ir jį 
progomis jam aukosime,
nepamiršime jo surašydami testamentus. Testamentuose 
reikia įrašyti tiksliai angliškąjį Fondo pavadinimą ir 
adresą:

meną ir kitas lietuvių

ugdysime, jei įvairiomis 
stosime jo nariais ir

AUSTRALIAN LITHUANIAN FOUNDATION INC. 
50 Errol Street,
North Melbourne, Victoria

A.L. Fondo Valdyba

gali būti ne tik vairuotojas, 
bet mechanikas ir medikas. 
Atminkime, kad pats orga
nizmas yra geriausias gydy-

yra kalbama ne kaip formu
lė, bet kaip laisvas pasikal
bėjimas su Dievu. Medituo
damas žmogus atitrūksta 
nuo kasdienybės ir pasaulio tojas, tik netrukdykime jam 
rūpesčių. Žmogus medituo- atlikti savo pareigų. Kiek-
damas dvasėja, tuo būdu jis 
pasiekia tobulo poilsio, iš- „ 
minties ir džiaugsmo. . mą ir jam leisti norm:

Kaip matome, poilsis nėra 
sėdėjimas be darbo, arba - 
gulėjimas be jokio užsiėmi
mo, tai tinginystė, kurios 
apimtas labiau pavargsti, 
kap darbą dirbdamas.

Žmogus yra sudėtinga 
mašina, kurią vairuoti tenka 
pačiam. Sugedusias dalis 
nesėkmingai bando pakeisti 
medikai, bet jais perdaug 
pasitikėti negalima, nes visų 
pirma jie yra profesionalai, 
kuriems rūpi jų uždarbis, o 
ne žmonių sveikata. Dėl šių 
priežaščių žmogus dažnai 
patenka į medicinišką prie
žiūrą, iš kurios ištrūkti ne
lengva. Bet šiais laikais, kai 
taip lengvai yra prieinamas 
mokslas, žmogus pats sau

vienas žmogus privalo dau
giau suprasti savo organiz-

.' ■ ’lai jy
sveikai gyventi. Kaip poi].' 
sis, taip ir maistas yra svei
katos ir džiaugsmo šaltiniai, 
jais mokėkime naudotis ir 
būsime sveiki ir linksmi. 
Vietoje tinginystės ir dryb
sojimo be darbo, ieškokime 
tikro poilsio; vietoje piliulių 
ir tablečių, vartokime vita- 
minus ir sveiką maistą.

Kad pilniau suprastumėte 
mano čia iškeltas mintis ir 
galėtumėte pradėti prakti
kuoti naują gyvenimo būdą, 
siūlau pradžiai perskaityti 
šias dvi knygas: The Secrets 
of Relaxation, by Marianne 
Kohler, ir Rejuvenation 
Secrets from Around the 
World, by Paavo Airola, Ph. 
D., N.D.

Pas Pertho lietuvius
Buvau paprašytas skauti

ninko Jono Zinkaus, 
ekskursijos vadovo,
pravesti pašnekesį. Sutikau, 
bet kai pradėjau galvoti ką 
įdomaus galėčiau ekskur
santams pasakyti, iškilo 
problema: kalbėti rimtom 
temom, kalti į galvą žinias - 
niekas nenorės klausytis. 
Jie gi bėga nuo žinojimo. 
Taigi, sunkiausia yra kalbėti 
tiems, kurie nieko nenori ži
noti, o. tokie yra poilsiau
tojai.

Mėginsiu šią problemą 
įveikti kalbėdamas apie patį 
poilsį. Ar jūs žinote, kad po
ilsis, kurį jūs pasirinkote, 
yra- žmogui taip pat reika
lingas, kaip saulė, oras, duo
na, vanduo, džiaugsmas ir 
meilė. Greičiausiai ne visi. 
Nors Dievas paskyrė sep
tintą dieną poilsiui, bet kas 
to paiso? Daugelis nebeski
ria poilsio nuo tinginystės, 
bet tai yra didelis skirtu
mas. Tinginystės venkime, 
bet poilsiu naudokimės kiek 
begalėdami, tai būtinas 
žmogaus sveikatai veiksnys. 
Visi būsime pastebėję, kad 
tie, kurie poilsiu nesinaudo
jo, jau iškeliavo į Anapilį, 
nors jie ir buvo už mus jau
nesni... Čia aš mėginsiu ati
taisyti poilsiui nuplėštą gar
bę, visai negindamas ir ne
teisindamas tinginystės.

Tad, kas yra tas poilsis, 
kad jis toks svarbus, ir kuo 
jis skiriasi nuo tinginystės? 

Tinginystę visi suprantame 
ir visi ją smerkiame, deja, 
poilsį ne visi suprantame. Ir 
aš jo ilgą laiką nesupratau, 
kol bepradėjau domėtis 
Yoga. Daugelis mūsiškių 
jogą pažįsta iš paveikslėlių: 
pavarto knygutę ir trenkia į 
šalį: "Ar tai mūsų amžiui ant 
galvos stovėti, kojas susi- 
kelti ant sprando, į mazgelį 
susirišti... Tai tik fakyrai tą 
gali padaryti”, - ir daugiau 
knygutės į rankas nebeima. 
Iš tikrųjų jogos esmė yra vi
sai kita, negu tie paveikslė
liai rodo. Jogos pagrindinis 
tikslas yra pasiekti tobulo 
poilsio. Kaip ji to siekia?

Joga remiasi trimis 
pagrindais arba trimis 
veiksniais: elestingais kūno 
judesiais, giliu, ritmingu 
kvėpavimu ir meditacija. 
Kiekvienas iš jų turi savo 
reikšmę, bet visi kartu 
siekia vieno tikslo, būtent' 
poilsio kūnui, ir poilsio dva
siai. Poilsis yra jogos kulmi
nacinis punktas, siekiąs lai
mingos būsenos. Dabar pa

kalbėkime apie kiekvieną 
veiksnį atskirai, kad galėtu
me suprasti, kaip jie visi 
kartu veikia siekdami vieno 
tikslo.

Kūno judesiai, ypač mūsų 
amžiuje, negali būti tobuli, 
bet ir be to galima apsieiti. 
Judesiai turi būti lėti, elas- 
tiški, elegantiški, neskaus
mingi - jėga nevartojama.,. 
Pasirinkti tokias figūras, 

kurias nesunku padaryti. Jų 
rasite kiekvienoje jogos 
knygutėje. Judesiai turi būti 
derinami su kvėpavimu ir 
skaičiuojami taktais, pagal 
širdies plakimą. Judesio ir 
gilaus kvėpavimo suderini
mas čia yra svarbiausias 
mokslas, kurį tik su laiku 
gali įprasti gerai padaryti.

Gilus kvėpavimas, ilgos 
pauzės yra būtinos. Esame 
įpratę kvėpuoti netvarkin
gai, tik plačių viršūnėmis, o 
reikia kvėpuoti visais plau
čiais ir diafragma. Taisyk
lingas ir gilus kvėpavimas 
yra didelis sveikatos šalti
nis, jis pasiekiamas tam tik
rų judesių pagalba. Oro 
įkvėpimas į plaučius, iškvė
pimas ir pauzės yra apskai
čiuojamos judesių taktais; 
kai įpranti, tai nesudaro jo
kio sunkumo. Joga užsiimi
nėti patartina gryname ore, 
bet jei šių sąlygų nėra, gali
ma kambaryje, prie atdaro 
lango. Gilų kvėpavimą ligo
niai gali daryti ir lovoje, 
prieš užmiegant.

Trečias veiksnys yra me
ditacija. Kai apie judesius ir 

• kvėpavimą nebereikia daug 
galvoti, ■ viskas daroma 
automatiškai, tada atsiranda 
laiko meditacijai. Meditacija 
gali būti įvairi savo turiniu 
ir temomis. Medituoti gali
ma apie viską: Dievą, sielą, 
būtį, kančią, apie gyvenimo 
prasmę ir t.t. Malda, be 
abejo, yra meditacija, jei ji

Pertho Lietuvių B-nė Va
sario 16 paminėjo vasario 20 
d. pamaldomis bažnyčioje, 
kurias laikė Fr. Tomich ir 
fiasakė pritaikintą pamoks- 
ą. Malonu buvo matyti tau

tiniais rūbais pasipuošusi 
gražų būrelį jaunimo ir ke
letą ponių.

Minėjimas tęsėsi Lietuvių 
Namuose. Po skanių pietų, 
oficialioji dalis ir meninė 
programa. Jaunuoliai padėjo 
šeimininkėms išnešiodami 
pietų patiekalus.

Minėjimą atidarė V-bos 
p-kas p. E. Stankevičius. 
Pakvietė dalyvius sugiedoti 
Tautos Himną ir p. J. Kru
pavičių paskaityti paskaitą.

Įdomioje ir išsamioje pas
kaitoje, prelegentas pami
nėjo 120 metų Lietuvos 
okupaciją, priespaudą ir 
rusifikaciją. Po pasaulinio 
karo, aušrininkai paskelbė 
Nepriklausomybės Aktą. 
Nepriklausomybę reikėjo 
apginti, nes Lietuva dar bu
vo okupuota bolševikų ir 
bermontininkų. Sunkiose 
sąlygose, savanorių pasiry
žimas ir pasiaukojimas pa
siekė pergalę ir Lietuva vėl 
tapo laisva. Dabar Lietuva 
vėl pavergta to paties oku
panto; ten vėl vyksta pries
pauda ir sparti rusifikacija.

Trumpai kalbėjo p. B. 
Steckis ir savanoris - kūrė
jas p. V. Valaitis.

Meninę dalį pravedė p. A. 
Paščekaitė. Vytenis Radzi- 

vanas paskaitė "pasakėlę” ir 
p. Steckio sukurtą eilėraštį. 
Ričardas Rahdon smuiku 
pagriežė porą melodijų, 
Gintaras Redzivanas padek
lamavo eilėraštį. A. 
Steckienė ir F. Garnys, 
smuikais akomponuojant 
Mrs. J. Rahdon ir sūnui Ri
čardui ir pianinu p. Skroliui, 
padainavo duetu. Mišrus 
choras, vadovaujamas p. V., 
Skrolio, padainavo porą dai
nų. "Kaimo kapela", - smui
ku p. J. Norvilą ir akorde
onu p. Skrolys, pagriežė 
valsą ir polką. Pabaigai, 
"Šatrija" gražiai pašoko 
keletą naujai išmoktų šokių.

A.A. VILIAMAS BRUŽAS
Neseniai Perthe mirtis vėl 

išrovė vieną vietos bend- 
ruomenės narį - Viliamą 
Bružą, kilusį iš Ąžuolų Bū
dos, Mariampolės apskr. į

Velionis buvo vienišas, be 
jokių giminių, bet saviems 
tautiečiams buvo nuoširdus, 
pasiruošęs visur ir visada 
padėti. Jis daug padėjo dar? 
kūrimosi laikmečiu. Visur 
rėmė pagal išgales lietuviš
ką veiklą ir pastangas. Pas
taraisiais metais mažai kur 
rodėsi, nes turėjo silpną šir
dį.

Mirė staiga, širdies prie
puolio ištiktas. Vasario 28 d. 
nemažas tautiečių būrys pa-; 
lydėjo jį į amžino poilsio vie
tą. Jo kūnas buvo sudegin- į 
tas.
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Susitikus su Jonu Rūteniu
Keletą savaičių paviešė

jęs pas savo brolį Paulių aną 
ketvirtadienį grįžo į Ameri
ką dailininkas ir rašytojas 
Jonas RŪTENIS, Ameriko
je plačiai žinomas ne vien 
kaip dailininkas, bet ir kaip 
poetas, rašytojas, spaudos 
darbuotojas ir visuomeni
ninkas. Svečiui pirmiausiai 
rūpėjo aplankyti savo brolį 
Paulių, Australijoje plačiai 
zuįomą, kaip "keliaujantį 
vaidilą", todėl ir jo viešnagė 
apsiribojo vien tik Sydneju-

— Literatūra ir poezija 
yra mano darbo permainų ir 
laisvalaikio užsiėmimas, —, 
pasakoja Jonas Rūtenis. — 
Tačiau per tapybą jaučiu 
galįs laisviau save atskleisti 
ir išsireikšti.

Kaip svečiui atrodė mūsų 
lietuviškas gyvenimas paly
ginamai su amerikonišku?

Jonas Rūtenis ir visuo
meninėje srityje nėra nau
jokas. Nors ir menininkas jie 
aktyviai reiškiasi visuome- 

-----------j—niniame gyvenime ir šiuo 
nu. Tiesa, Sydnejų apžiūrėti metu yra JAV vakarų apy- 
nera vienos dienos užsiėmi- 
mas,bet Jonas turėjo gali
mybių ypač vadovaujant 
broliui Pauliui susipažinti su 
Sydnejumi bei jo plačiomis 
apylinkėmis, bet Jonui 
rūpėjo susitikti ir sū vieti
nius lietuviais, jų veikla ir 
veiklos galimybėmis.

“neš išvykdamas svečias 
į?.nas Rūtenis aplankė ir 
“ūsų Pastogės redaktorių, 

kuriuo jis turėjo daug 
bendrų interesų ir kaip 
spaudos darbuotojas ir gal 
u?įp senininkas poetas.

jonas Rūtenis jau seniai 
žinomas kaip spaudos dar
ytojas ir poetas. Tiesa, iki 
anlei jokių savo knygų neiš
kęs, bet Plačiai skelbiasi 
Sriodikoje- Jo ir pernai lai- 
įjjįtoji Australijos Liet. 
Fondo konkurse literatūrinė 
premija .parodo, kad jis 
najėgus U- talentingas lite
ratas- Tačiau gal pirmoj eilėj 
io dėmesys menui - tapybai. 
Ir dabar, išėjęs į pensiją, jis 
turi savo studiją ir kuria da
lyvaudamas įvairiose paro-

Mūsų laikais laikraštis yra 
tapęs tokiu kasdienišku da
lyku, į kurį kreipiama tik 
tiek dėmesio, kol skaitytojas 
iš jo sužino, kas jį domina. 
Po to jis dažniausia meta
mas į šiukšlių dėžę, kaip 
niekam nereikalingas balas
tas. Dažnas vaizdas, kai 
priemiesčių šaligatviuose 
matome besimėtančius laik
raščių pundus, kuriuos su
renka labdaros organizacijos 
ar skautai, kaip žaliavą po
pieriaus fabrikams. Kai kur, 
pav. Sovietų S-goj seni laik
raščiai naudojami prekių 
vyniojimui ir net naudojami 
kaip rūkomas popierius. Bet 
tai gal vienintelis kraštas 
šiais laikais, kur senam laik- • 
raščiui tekiama tiek pagar
bos.

Skirtingai žiūrime į mūsų 
periodinę spaudą, leidžiamą 
išeivijoje. Ji yra negausi ir 
mus aplanko pakely daug 
vargų ir rūpesčių patyrusi. 
Mūsų išeivjos laikraščiai be 
to yra tartum išeivijos kro
nika ar metraštis, kuriame 
atsispindi svetimuose pas
viečiuose praleista mūsų 
praeitis ar dabartis. Čia 
randame patys save, savo 
draugus ir pažįstamus, jų 
atliktus darbus, patirtus 
džiaugsmus ir rūpesčius. Gal 
dėl tos priežasties daugelis 
mūsų rūpestingai renka sa
vaitraščius ir žurnalus ir jų 
komplektus tvarkingai su
deda lentynose. Tik paban
dykite pavartyti bent prieš 
-v m. išėjusio laikraščio 
komplektą ir pamatysite, 

gardos pirmininkas. Jis su
sižavėjęs Sydnejaus Lietu
vių Namais ir pastebėjęs 
pasigėrėtina mūsų lietuviš
ka aktyvumą. — Skersai iš
ilgai pervažiavus Amerika 
jūs neužtiksite tokių Lietu
vių Namų, kokius turite 
Sydnejuje. Gal dėl to, kad 
jūs koncentruotai gyvenate, 
čia jaučiasi judresnis lietu
viškas gyvenimas, kaip kad 
New Yorke. Panašių subu
vimų, kaip kad teko daly
vauti pas jus moterų blynų 
baliuje, netrūksta ir tenai, 
bet čia susiėję visi jaučiasi 
daugiau savi, artimesni. Gal 
dėl to, kad dažniau susitin
kate. Neteko pasidairyti po 
kitas Australijos lietuvių 
kolonijas, bet vaizduojuos ir 
kitur gyvenimas panašus.

— Teko dalyvauti mūsų 
teatro Atžalos spektaklyje: 
kaip atrodo palyginamai su 
Amerikos lietuvių teatrais?

— Amerikoje yra įvairių 
teatrinių grupių. Net ren
giami, kaip girdėjote, teatrų 
festivaliai, bet tokio aukšto 
lygio teatrinio vieneto, kaip 

Laikraščio kelias į skaitytoją
Broniaus Strauko žodis spaudos popietėje Adelaidėje

kaip jis vėl pasidarys įdo
mus. Tokių spaudos kolekci
onierių turime ir Australijo
je. Ir gerai, kad jų yra. Jokia 
istorija taip krupščiai ne- 
nušvies mūsų priverstinės 
emigracijos, kaip išeivijos 
periodinė spauda.

Negalime skųstis savosios 
spaudos stoka. Ji gana plati 
ir įvairi. Yra iš ko pasirinkti. 
Retas mūsų gali pasivelyti 
bent didesnę dalį jos užsi
prenumeruoti, nes ji nėra 
pigi. Bet galime pasidžiaug
ti, kad reta lietuvių šeima 
apseina be lietuviško laik
raščio. Tačiau vis dar turime 
savo tarpe ir tokių, kuriems 
lietuviško laikraščio neįpir- 
ši, teisinantis, kad lietuviški 
laikraščiai neįdomūs. Prie
kabiaujama prie jo turinio ar 
redaktoriaus.

Metant šį kaltinimą daž
nas nepagalvoja, o gal ir ne
susivokia, kokiomis sąlygo
mis gimsta kiekvienas išei
vijoje leidžiamo laikraščio 
numeris. Apie šias nepavy
dėtinas sąlygas noriu čia ir 
pakalbėti.

Laikraščio leidimas yra 
komplikuotas ir finansiniai 
gana brangus užsiangažavi
mas. Iš pat pirmos dienos 
jam reikalingas stiprus už
siangažavimas. Iš pat pir
mos dienos jam reikalingas 
stiprus finansinis ir morali
nis užnugaris. Šis užnugaris 
susideda iš keturių pagrin
dinių elementų: leidėjas, re
daktorius, bendradarbiai ir 
skaitytojai. Vienam iš jų iš
kritus, laikraštis turi susto- 

jūsų Atžala, Amerikoje tik
rai neturime. Nenoriu apie 
matytą Atžalos pastatymą 
daug ko kalbėti, nes čia 
pirštus pridėjęs mano brolis 
Paulius, bet pačiu pastaty
mu buvau tikrai sužavėtas. 
Retai tokio lygio pastatymą 
matysi ir profesionaliniame 
teatre. Iki šiol teatro festi
valiuose laurus nešė Los 
Angeles teatras. Tai skaitosi 
vienas pačių stipriausių 
Amerikoje. Jūs jį matėte 
prieš keletą metų ir 
palyginkite su Atžala. Skir
tumą pastebėjote ir kieno 
naudai - patys spręskite.

Kalba nukrypo apie 
jaunimą. Jo nuomone, ir 
Amerikoje panašiai: jauni
mas sau, vyresnieji sau, tik 
Amerikoje yra gausiau lie

V. Vosylius Australijos vaizdelis (nuotrauka),

ti.
Bandykime stabtelti prie 

kiekvieno šių elementų ir 
juos atskirai aptarti.

1. Kad išeitų laikraštis, 
turi būti jo leidėjas, kuris jį 
finansuotų ir padengtų visas 
laikraščio leidimo išlaidas: 
spausdinimą, ir popierių, al
gas redaktoriui ir adminis
tratoriui, pašto išlaidas ir 
patalpų nuomą. Atseit, lei
dėjas, užsimojęs leisti laik
raštį, turi turėti nemažą 
pradinį kapitalą, kol iš skai
tytojų pradės plaukti pre
numerata. Vienu žodžiu, lei
dėjas pradėjęs leisti laikraš
tį, imasi didelės rizikos, nes 
įdeda savo kapitalą, nežino
damas ar jis grįš.

Kad laikraščio leidimas 
yra didelis ir komplikuotas 
biznis, pailiustruosiu keliais 
pavyzdžiais.
;■ Visi gerai pažįstame mūsų 
vietinį dienraštį "Adverti
ser”. Jo spausdinama kas
dien apie 720.000 egz., tarp 
30-80 psl. apimties. Vieno 
egz. kaina 25 centai arba 55 
tūkst. dolerių už vienos die
nos laidą. Kiekviename nu
mery yra* vidutiniškai 20 
pusi, skelbimų, kurių vienas 
puslapis kainuoja 3.300 dol. 
arba 66.000 dol. vienos die
nos laidai. Tokiu būdu "Ad
vertiser” turi kasdien paja
mų apie 1201, dolerių, o per 
metus apie 40 mil. dolerių. 
Žinoma u- išlaidos yra mili
joninės. Bet šis tas ir 
atlieka.

Žurnalas "Reader’s 
Digest” spausdinamas pen-

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

tuvių, tad ir jaunesnių daž
niau pasimaišo vyresniųjų 
eilėse ir veikloje. Ir pas mus 
jaunimo galvoje dievas yra 
sportas. — Aš nemoku atsa
kyti, kas per sportą atsie
kiama ir laimima ne tik tau
tai, bet ir visam kraštui. Pas 
jus tuo gerai, kad nesijaučia 
tokio didelio bendruomeni
nio susiskaldymo, kaip pas 
mus. Pas jus galioja vienas 
bendruomeninis autoritetas, 
kuriam bent mažiausiai ne
kliudoma ir tuo pačiu 
respektuojamas. Pas mus 
yra daug politinių grupių, 
kurios tamposi tarp savęs.

— Gal ir gerai, kai yra 

asmuo, kuris formuoja laik
raščio turinį ir tik nuo jo 
priklauso ar laikraštis įdo
mus ar ne. Nuo redaktoriaus 
intelekto ir jo žurnalistinių 
sugebėjimų priklauso laik
raščio pasisekimas. Bet re
daktorius taip pat nėra vi
sagalis elgtis su laikraščiu, 
taip, kaip jis norėtų. Pir
miausia jis privalo laikytis 
leidėjo nustatytos laikraščio 
linijos. Turi gerai pažinti 
savo skaitytojų nuotaikas ir 
su jomis skaitytis. Mažiau
sias nukrypimas, gali sukelti 
visuomenėje reakciją. Dar 
gerai atsimename, kaip 
prieš dešimt metų ’’Mūsų 
Pastogė” buvo išmesta iš 
spaustuvės ir prieš redakto
rių sukeltas tikras maištas, 
vos nesuskaldęs mūsų 
bendruomenes. Nemaža rū
pesčių redaktorius turi ir su 
savo bendradarbiais - ko
respondentais. Kiekvienas 
mūsų esame įsitikinę, kad 
turime teisę bendruomenės 
laikraštyje pasisakyti vienu 
ar kitu klausimu. Ir dažnai 
nesivaržome dėl pasisakymo 
formos. Redaktorius privalo 
saugotis, kad nebūtų nusi
žengta spaudos etikai ir kad 
nebūtų įžeidinėjami as
menys. Gal dėl tos priežas
ties kai kurių rašinių jis į 
laikraštį netalpina ir neiš
vengiamai sueina į konfliktą 
su korespondentu.

Bendrai redaktorius nėra 
koks nors šventasis. Jis kaip 
ir kiekvienas mūsų turi savo 
žmogiškas silpnybes ir stip
rybes, savo idėjas, pasau
lėžvalgą ir principus. Visa 
tai neišvengiamai prasikiša 
ir jo redaguojamame laik
raštyje. Todėl neturėtumėm 
skubintis su priekaištais. 
Redaktorius dirbdamas be
veik už ubagišką atlyginimą, 
vertas didesnės mūsų pa
garbos negu jos susilaukia.

Joks redaktorius nepa
jėgtų vienas pats laikraštį 
užpildyti, jei jis neturėtų 
bendradarbių - žurnalistų. 
Todėl kiekvieno redakto
riaus didžiausias rūpestis 

______________________  apie laikraštį suburti kuo 
vos 160 dol. į savaitę. Kuris didesnį bendradarbių skai- 
iš mūsų džiaugtųsi tokiu at- čių. O tai nėra jau taip 

paprasta.
Nukelta į psl. 6

kiolikoj įvairių kalbų ir jo ti
ražas siekia kelis mijonus. 
Skelbimų puslapis šiame 
žurnale kainuoja iki 30.000 
dolerių. Iš šių pavyzdžių 
matome, kad didieji laikraš
čiai didesnę dalį pajamų 
gauna iš skelbimų.

Mūsų išeiviškoji spauda 
dėl mažų tiražų apmokamų 
skelbimų gauna labai mažai 
ir turi verstis vien iš prenu
meratų. Nors išeina nemaža 
lietuviškų laikraščių, bet jie 
visi finansiniai verčiasi gana 
sunkiai. Šalia prenumeratos 
priversti ieškoti kitų paja
mų, dažniausia skaitytojų, 
aukų vienokia ar kitokia 
forma.

Čia noriu patiekti šiek 
tiek davinių apie mums ge
riausiai pažįstamą laikraštį 
"Mūsų Pastogę". Šį laikraštį 
pradėjo leisti Austr. Liet. 
D-ja, vėliau ALB Kr. Valdy
ba. Prieš penkerius metus 
įsteigta Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjunga, 
Ine., kuri rūpinasi šio laik
raščio leidimu. Šiais finansi
niais metais "Mūsų Pastogė" 
iš prenumeratorių surinko 
23.000 dol. Gauta aukų 3.000 
dol. ir šiek tiek už skelbi
mus. Prenumeratoriai sko
lingi 8.000 dol., už skelbimus 
neatlyginta 1.000 dol. Svar
besnės laikraščio išlaidų po
zicijos atrodo taip vienų me
tų laikotarpiui: atlyginimas 
redaktoriui 8.000 dol., admi
nistratoriui 1.500 dol., 
tekstų surinkimas 3.000 dol., 
spaustuvei 8.000 dol. ir 
pašto išlaidoms 7.000 dole
rių. Viso išlaidų 27.500 dol. 
Atrodo, nemaža suma mo
kama redaktoriui. Bet išeina 

•lyginimu?
Tačiau redaktorius po lei

dėjo yra pats svarbiausias 

konkurencija. Tas paskati
na...

— Principe sutinku, bet 
kai konkurencijos vardan 
vieni kitiems kliudo ir į 
veiklą kaišioja pagalius, tai 
vežimas nekruta iš vietos ir 
atgraso važiuotojus.

Dėmesys nukrypo į lite
ratūrą. — Nesistatau Dievas 
žino kokiu svarbiu literatų, 
bet kūrybinis žodis kaip ir 
dailėje teptukas yra man 
arčiausiai širdies. Taip, gal
voju sudaryti ir išleisti poe
zijos rinkinį, nors žinau, kad 
tuo žemės nesudrebinsiu. 
Lygiai kaip dailėje kuriu ir 
dirbu tam atsidėjęs, nors 
neturiu intencijos konku
ruoti su pripažintaisiais ir 
didžiaisiais.

Kiekvienas svečias yra 
šeimoje ir bendruomenėje 
didelė prošvaistė. Džiaugia
mės Jono Rūtenio maloniu 
apsilankymu ir linkime grį
žus daug brandžių ir kūry
bingų dienų. (n.n.)
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Namie ir svetur
NEWCASTLE

VASARIO 1WI
NEWCASTELYJE

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas, 
kuri surengė Apylinkės 
Valdyba vasario 19 d. St. 
Peters salėje, Hamilton, 
gražiai pravestas.

Minėjimą atidarė Valdy
bos pirm. Dr. Motiejus šeš
kus ir jis pats skaitė paskai
tą, bazuodamas mintis tau
tos ir tėvynės meile. Atseit, 
kaip vyras mylėdamas mo
terį, ar vaikai savo motiną, 
visada suranda laiko ir būdų 
šiai meilei pareikšti, taip ir 
lietuvis turėtų paskirti laiko 
bei pasistengti atiduoti savo 
duoklę savo atsilankymu ir 
susikaupimu didžiųjų tauti
nių švenčių dienomis.

Rokas Lapinskas padek
lamavo Mykolaičio-Putino 
"Tėvų šalis”.

Po minėjimo svečiai susi
grupavo prie suneštinių vai
šų, o pobūvio metu Valenti
nas Kutas grojo plokštelių 
muziką elektroniniais 
aparatais, neimdamas už
mokesčio ir susilaukė visų 
padėkos.

Gražu, kad Valdybos kasą 
padidino šia proga čia buvę 
svečiai paaukodami: Juozas 
Bačeliūnas $ 6, Stepas 
Venskus $ 20, o Aleksas Ja
saitis atsiuntė čeki $ 10 iš 
Long Jetty.
NEUŽMIRŠTAMAS

JUOZAS LEVICKAS

Ilgus įdėtus Newcastelyje 
Svenusį su šeima Juozą 

vieką, dabar gana nuoša-

Laikraščio...
Atkelta iš psl. 5

Didžiojoje spaudoje, kur 
operuojama milijoninėm do
lerių sumom, pritraukti ge
rus žurnalistus nėra sunku, 
nes už jų rašinius mokami 
stambūs honorarai. Pav. 
Amerikos didžiųjų dienraš
čių taip vadinamieji kolum- 
nistai, rašą vedamuosius 
straipsnius, gauna po kelis 
dolerius už atspausdintą 
teksto eilutę. Savaitinis 
žurnalas "Time” turi savo 
korespondentus beveik visų 
valstybių sostinėse ir jiems 
moka ministeriškus atlygi
nimus.

Daja, mūsų išeivijos 
.spauda apie tai negali nė 
svajoti ir savo nuolatiniams 
bendradarbiams nemoka nė 
cento. Visas bendradarbia
vimas lietuviškoje spaudoje 
paremtas vien gera valia ir 
pasiaukojimu. Už įdėtą 
darbą bendradarbiai ne tik 
nieko negauna, bet prie su
gaišto laiko pasidaro asme
niškų išlaidų: popierius ir 
pašto ženklai. Tai darbas 
paremtas idealizmu. 
Rašantis turi gerai mokėti 
lietuvių kalbą ir sugebėti 
nuosekliai reikšti savo min
tis. O tokių bėra vien vyres
niojoje kartoje. Iš jaunosios 
kartos gerai mokančių lietu
vių kalbą yra mažai. Todėl i 
laikraščius rašančių skaičius 
palengva mažėja.

O kaip su skaitytojais? 
Kol kas padėtis nėra labai 
bloga. Nežiūrint, kad žymi 
dalis vyresniosios kartos yra 
iškeliavus anapus, mūsų 
abiejų laikraščių tiražai nėra 
pasikeitę. Kažkaip, iš kaž-
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liai gyvenantį Wamberale 
tik su savo žmona Jadvyga 
ir sunkiai sergantį aplanko 
jo sūnūs Albinas ir Juozas ir 
taip pat draugai iš Newcas
telio. Ligonis savo namuose 
slaugomas žmonos Jadvy
gos, todėl atsilankymas 
jiems abiem yra jt;in malo
nus ir už tai jie yra dėkingi.

Po pamaldų Newcastelyje 
vasario 27 d, grįždamas į 
Sydnejų, užsuko pas p.p. 
Levickus kun. Povilas Mor- 
tūzas.

NEWCASTELIO APYLIN
KĖS ĮSTEIGIMO 30 METŲ 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

1953 m. vasario 8 d. 
"Alcron” kavinėje, Nele, 
įvyko susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 81 asmenys ir čia 
buvo nutarta įkurti A.L.B. 
Newcastelio Apylinkę ir iš
rinkta pirmoji Nele Apylin
kės Valdyba.

Šiais metais sueina 30 
metų nuo šios apylinkės 
įsteigimo ir Apylinkės Val
dyba rengia šios sukakties 
minėjimą balandžio 23 d., 
šeštadienį, South Nele 
Leagues Club didžiojoje sa
lėje, 46 Llewelyn st., Mere- 
wether. Ši vieta daugeliui 
newkasteliečių žinoma, nes 
šiame klube įvyko keletas 
gražių pobūvių: solistų Da
nos Stankaitytės ir Stasio 
Baro priėmimas po koncerto 
Nele miesto rotušėje, pietūs 
išlydint Dr. Algį Ivinskį iš 
Nele universiteto vieniems 
metams į įvairius užjūrių 
universitetus, Baltų Komi
teto posėdžiai ir t.t.

kur vis atsiranda naujų pre
numeratorių, kurie papildo 
pasitraukusių eiles, Tai labai 
paguodžiantis ir džiuginan
tis reiškinys.

Ko leidėjai galėtų pagei
dauti ir tikėtis iš savo skai
tytojų? Pirmiausia, kad 
laiku būtų sumokėta prenu
merata ir išnyktų laikraščių 
skolininkai. Kaip pradžioje 
minėjau, vien ’’Mūsų Pasto
gei” nesąžiningi skaitytojai 
yra skolingi 8.000 dolerių, 
arba tokią pat sumą, kiek 
kainuoja šio laikraščio visų 
metų spausdinimo išlaidos. 
Mūsų tarpe nėra tokių 
vargšų, kurie nepajėgtų su
simokėti bent vieno laikraš
čio prenumeratos. Prenu
meratą priima abiejų namų 
spaudos kioskai. Nereikia 
net į paštą eiti.

Iš viso to, ką čia esu pasa
kęs apie lietuviško laikraščio 
leidimą, akivaizdžiai mato
me, kad jo kelias į skaitytoją 
nėra rožėmis klotas. Leidė
jas, redaktorius ir bendra
darbiai įdeda daug darbo ir 
širdies, neturėdami sau jo
kios materialinės naudos, 
kad lietuviškas laikraštis 
lankytų mus. Vienintelis 
pageidavimas, kad skaityto
jai laiku susimokėtų prenu
meratą ir pagal išgales savo 
pinigine auka paremtų toli
mesnį laikraščio leidimą. 
Savo laikraščiams taip pat 
pasitarnautumėm, jei bent 
vieną jų užprenumeruotu- 
mėm savo suaugusiems vai
kams, kurie moka lietuviš
kai skaityti.

Sunku įsivaizduoti kokia 
atsirastų tuštuma, jei viena 
dieną lietuviški laikraščiai 
sustotų ėję.

B. Straukas

Valdyba išsiuntinėjo pa
kvietimus į šį minėjimą su 
visomis detalėmis. Į minėji
mą kviečiamas A.L.B. Kraš
to Valdybos pirmininkas ir 
eilė žmonių lietuvių bend
ruomenės veikėjų.

Minėjimo programoje po 
oficialių kalbų seka pietūs, 
meninė dalis ir šokiai.

Pakvietimai siunčiami ne 
tik Nele lietuviams, bet taip 
pat ir visiems anksčiau gy
venusiems šioje apylinkėje. 
Tačiau ne visų adresai turi
mi, todėl valdyba prašo vi
sus užinteresuotus šiame 
parengime dalyvauti, neati
dėliojant prisiųsti savo ad
resus, kad būtų galima pa
siųsti asmeniškus pakvieti
mus. Prašoma siųsti skubiai, 
nes valdyba turi sudaryti 
dalyvių sąrašą - skaičių pie
tų užsakymui bei stalų pa
rengimui iki balandžio 15 d. 
Rašyti adresu: The New
castle Lithuanian
Community P.O. Box 314 
Hamilton N.S.W. 2303 arba 
skambinti tel. (049) 524075

Balandžio 24, sekmadienį, 
St. Lauryno katalikų bažny
čioje, Broadmeadow, bus 
atlaikytos mišios už miru
sius Nele apylinkės narius.

Žinant, kad apie 1960 me
tus čia gyveno apie 260 lie
tuvių, tikimasi šiame minė
jime susilaukti giminių ir 
draugų iš įvairių Australijos 
vietų. Graži proga susitikti 
ir pasidalinti prisiminimais, 
pasisvečiuoti pas pažįsta
mus.

PAMALDOS
LIETUVIAMS

Kun. Povilas Martūzas, 
laikydamas pamaldas vasa
rio 27 d. pranešė, kad se
kančios pamaldos St. Lau
ryno kat. bažnyčioje bus lai
komos kovo 20 d.

A.Š.

Adelaidinės pabiros
Pietų Australijoje ir Vik

torijoje vasario 15-16 d.d. 
vyko dideli gaisrai, sunai
kindami daug įvairaus turto: 
namų, galvijų ir miško.

Viktorijoje, Mt. Macedon 
nukentėjo net trys lietuviai. 
Pietų Australijoje,
Northern Summit sudegė J. 
Playford sodyba (A. Snars- 
kytės). Gaisro pavojus dar 
nėra praėjęs ir gyvenantieji 
Adelaidės kalvose, įskaitant 
ir Juodmalkę (V. Dumčiaus 
rezidenciją), yra pasiruošę 
kiekvienu momentu palikti 
namus, nes daugiau kaip še
ši mėnesiai užsitęsusi saus
ra, viską išdžiovino ir užten
ka mažytės kibirkštėlės di
džiam gaisrui.

*_ *
Adelaidiškiai Vasario 16 

atšventė vasario 20 d. šeš
tadienį, vasario 19 d. per 
Adelaidės lietuvių radiją 
girdėjome Adelaidės Apyl. 
V-bos pirm. C. Zamoiskio 
šventei pritaikintą žodį ir 
Pr. Pusdešrio radijo vaizdelį 
’’Pirmoji auka”.

Kadangi mūsų klebonas 
kun. A. Spurgis dar yra ne
pajėgus (sparčiai sveiksta), 
pamaldas atlaikė svečias 
kunigas (indas). Prieš pa
maldas, pakeliant vėliavas, 
žodį tarė V. Opulskis.

Minėjimas vyko Lietuvių 
Namuose. Pagrindinį žodį 
tarė Adei. Apyl. V-bos pirm.

MELBOURNE
SOCIALINĖS GLOBOS 
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Metinis draugijos narių 
susirinkimas įvyko sekma
dienį, vasario 27 d. 2 vai. 
Melb. Lietuvių Namuose, 
moterų Seklyčioje. Nors 
buvo tvanki vasaros diena, 
susirinkime dalyvavo 32 na
rės. Susirinkimui pirminin
kavo D. Simankevičienė, 
sekretoriavo S. Meiliūnienė. 
Mandatų komisiją sudarė 
p.p. Volkienė ir Aniulienė.

Pirmiausia susirinkimo 
dalyvės tylos minute pager
bė savo neseniai mirusią 
garbės Narę Anelę Reime- 
rienę. Pasveikintos ir naujai 
įstojusios narės. Praėjusių 
metų protokolas perskaity
tas, išdiskutuotas ir priim
tas.

Sekė pirm. J. Žalkauskie- 
nės pranešimas. Ji apibūdi
no seklyčios remontą ir pa
dėkojo visiems, kurie savo 
darbu, patarimu ar dovana 
parėmė moterų pastangas. 
Ypatinga padėka V. Siman- 
kevičiui už padovanotus sa
vo meno tris įdomius grafi
kos paveikslus. Taip pat pa
dėkojo D. Žilinskienei, kuri 
padėjo gauti paramos iš val
džios ir p. Šeikienei už pra- 
vedimą 30 m. sukakties mi
nėjimo.

Iždininkės pranešimą pa
darė p. Morkūnienė. Per 
praėjusius metus sutelkta 
$ 5169.03. Išlaidų turėta 
$ 3071.22. Iš valdžios buvo 
gauta $ 1400.

P. Šeikienė padarė prane
šimą apie ligonių lankymą. 
Aplankyta 138 ligoniai. Juos 
lankė daugelis draugijos na
rių, bet daugiausia E. Kor
sakaitė.

Lietuvių Namuose 
suruošti paliegusiems ir se
nesniems tautiečiams trys 
subuvimai, o ketvirtą kartą 
vėl buvo suvežti į draugijos 
30 metų jubiliejinę šventę. 
Rūpestis mūsų ligoniais, se
neliais ir vienišais tautie-

Č. Zamoiskis. Dalyvavo lat-. 
vių, estų, lenkų, vengrų ir 
baltgudžių bendruomenių 
atstovai. Baltgudžių atsto
vas, pasveikinęs šventės 
proga, paminėjo ir Vilnių, 
kaip dalį busimosios Baltgu- 
dijos. Atrodo, kad ne vien 
tik lenkai pretenduoja į mū
sų sostinę.

Po minėjimo svečiai 
pavaišinti šampanu. Šventės 
meninę dalį atliko jaunimas: 
D. Baltutytė paskaitė savo 
kūrybos apie Pasakų 
Kraštą, o Sietynas Kubilius 
M.M. Slavienienės eilėraštį 
Nežinomi keleiviai. Eglutės 
vad. N. Stapleton gražiai 
Eadainavo tris dainas, M. 

lumčiuvienė paskambino 
Beethoveno Sonata Nr. 11 ir 
jauna instrumentaliste Ve- 
nesa Playford piano solo ir 
smuiku. Pabaigai Lituania 
choras vad. G. Vasiliauskie
nės gražiai ir skambiai pa
dainavo keturias dainas.

Malonu, kad minėjime da
lyvavo gausus būrys tautie- 
Šų ir nemažai jaunimo.

*_ »
Vasario 16 d. Lietuvių 

Namuose susirinko Adelai
dės jaunimas aptarti savo 
reikalų. Susirinko 16 jau
nuolių. Iki šiolei, nesant 
jaunimo sąjungos valdybos, 
jaunimą atstovavo Jonas 
Mockūnas. Išrinkta Valdy
ba: pirm. Sietynas Kubilius, 

čiais yra pagrindinis Soc. 
Glob. Mot. Draugijos rūpes
tis. Daug čia padeda draugi
jos narė, socialinius mokslus 
baigusi D. Žilinskienė, 
kuriai turbūt visa lietuvių 
bendruomenė dėkinga. Ji 
visuose socialiniuose reika
luose žino, kur reikia kreip
tis ir ji gauna teigiamus at
sakymus. Reikalui esant ji 
padeda ligonius patalpinti į 
valdžios butus ar atitinka
mus hostelius. Ačiū jai.

Sekė Revizijos Komisijos 
pranešimas, kurį padarė p. 
Stankūnavičienė. Visi pra
nešimai priimti.

Į Revizijos Komisiją pri
rinkta viena narė, p. Mičiu- 
lienė; p.p. Stankūnavičienė 

. ir Makulienė sutiko pasilikti.
Į Valdybą pusiau slaptu 

balsavimu išrinktos: p.p. 
Žalkauskienė, Šeikienė, 
Morkūnienė, Bladzevičienė, 
Gaidelienė, Grikepelienė ir 
Rakūnienė. Kandidatės liko: 
p.p. Korsakaitė, Bitienė, 
Kružienė.

Per klausimus ir sumany
mus įnešta mintis, kad gal 
būtų geriau Valdybą išrinkti 
dvejiems metams. Bet 
kadangi to klausimo nebuvo 
darabotvarkėje, tai nieko 
nenutarta.

Nelaimės atveju, jeigu 
įvyktų draugijos narės mir
tis, pasiskirstyti pranešti 
kelioms, kad skubiau visos 
sužinotų.

Įneštas pasiūlymas su
ruošti dažniau kultūrines 
popietes ir gal išvyką į gam
tą. Taip pat paminėta visų 
dėmesiui, kad narės gavu
sios pakvietimą ir negalin
čios į susirinkimą atvykti, 
praneštų apie tai pirminin
kei, o pasižadėjusios darbui, 
negalėdamos pažado išpil
dyti, surastų savo vieton 
pakaitalą.

Susirinkimas buvo labai 
gyvas. Susirinkimo pirmi
ninkė padėkojo susirinku
sioms ir pakvietė kavutės.

Ir kaip bendruomenė 
egzistuotų be moterų drau- 
gijū? A..B.

sekr. Paulius Dunda ir R. 
Sabeckis, ižd. R. Vilian- 
brektas.

Be to sudarytos dvi val
dybos: viena rinkti lėšas 
vykstantiems į V-tą PLJ 
Kongresą ir kita paruošti 
jaunimo radijo programoms.

Atrodo, kad jaunimas su
kruto. Sėkmės!

*_ »
Vasario 12 d. užgavėjome. 

Netoli šimtinės tautiečių su
sirinko į Šv. Kazimiero pa
rapijos salę užgavėti. Gera 
muzaka, blynai ir nuotaika 
maloniai nuteikė.

»_ »
Nemažas būrys adelaidiš- 

kių ruošiasi vykti į Pasaulio 
Lietuvių Dienas Čikagoje. 
Didelė dauguma vyksta su 
Bendruomenės organizuoja
ma išvyka, tik keletas ”na- 
pajėgė" atsisakyti ir keliau
ja per ’’privačią firmą” Syd- 
nejuje.

*_ »
Adelaidėje lituanistinius 

kursus lanko 8 januoliai-lės. 
Keturi - matrikuliacijos kla
sėje ir keturi - paruošiamo
joje. Kursams vadovauja 
mok. I.I. Davis, jai padeda 
ALB Savaitgalio mokyklos 
vedėjas V. Statnickas.

♦_ »
Jeigu neturi nieko pasa

kyti - nieko ir nesakyk!

Vibaltis
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irtas Adelaidėje
Įpro JACIUNSKIO 
^HlSMINIMO TROFEJA 

hreitais metais, tradici-
Adelaidės lietuvių spor- 

dienos proga įsteigta , 
■feikta ’Vyčio" klubui 
B^ilijoje ir prieš tai jau 
i^etųoje plačiai išgarsė- 
ĮPR krepšininkui a.a. 
g*® Jadunskiui prisi- 

vertinga, graži ir 
pereinamoji 

įsteigė Kęsto 
OCTj “nona Elena ir vai- 
' h%’-Petras bei Milda. 
■oh. j ia skinama mūsų 

šventėse geriausiai
Adelaidės 

J2®1110 komandai, kuri
’ moterų krepši-

kurios tikrai to už- 
* 6t^j'-nes j°s Melbour- 

nepaprastą ko- 
ysonšri ° . Pačiu jos pa- 
lS PaJS IP &raž’l krep- Įįis sparta, pui- 

! ^Jaikliais m°pfper<iavimais 
dE^ymais.

rti^os komandas Pri’ 
Arunm „fin;?. -5 trene- 

^ ’̂‘fc-čiui, ku- 
^»®^>entuoti" 

tiki*,<iJlpagyrin>U . ““rta?- 
^Regtoa RūPUįskaite, 

‘pademonstruotas 
kuri"5 p labai arti 
jddin”3 gaikausko medalio

«va priderėtų tarti 

kt*,!’Zįrio garbei ši ver- 
■*fc*trofeja puošia Adelai- 

Namų sporti- 
^^įunbarį. K. Jacmns- 
Sfrepkfoio "plonybių iš- 

įau Vokietijoje, tad 
jis atvyko i Adelaidę, 

{įtusu A. Ignatavičium. S.

AUKOS AUSTRALIJOS 
?^UVIŲ fondui 
VASARIO 16-TOS proga

BRISBANEJE AUKOJO:

Po $ 10 H. Petrauskas 
(201 ir A. Ramanauskas (40) 

Po$5kun. Dr. P. Bačins- 
hs (15). Br. Butkus (35), B. 
fiuns (15), S. Kranas (10), 
J, Klimas, B. Malinauskas 
(10), J. Platkauskas, A. Per
imuos (10 ir N.N.

$ 3 V. Musteikis
Po $ 2 A. Ročius (27), S. 

Riniiris. V. Stankūnas jnr. ir 
B. Žygienė (4).

Po $ 1 J. Andriulis ir J. 
Rnzgys (116).

AL Fondo įgaliotinis p. 
J. Ruzgys ir p. Ruzgienė su
ruošė Užgavėnių Blynų 
balių ir loteriją, kurių pelną 
(baliaus $ 102, loterijos $ 20) 
paskyrė A.L. Fondui. Blynų 
baliui produktus aukojo p. J. 
Ruzgienė, jai talkino jp. M. 
Kuliešenė. Loterijai fantus 
j”? P- Ruzgys. Ačių p.p. 
įgilins ir jų taikinio.

CANBERROJE AUKOJO:

v Pjr dorumas ir L.
vrubhauskas (55)

. PADĖKA
dėkojame dosniems Geelongo tautiečiams 

Uis j įeitos gausią paramą pinigais, maistu, daik- 
Hmais gaisro metu sudegus mūsų sodybai

Vytautas ir Birutė Vaitkai 
Pranas Šarkis

Urnevičium, V. Gurskiu, E. 
Kurausku ir kitais pajėgiais; 
lietuviais eilę metų buvo 
neįveikiami Pietų Australi
jos krepšinio primenybėse, 
nors vėlesniais metais stip
rios opozicijos susilaukta iš 
latvių. Kęstas pasižymėjo 
greičiu, kovingumu, mėty
davo iš tokių padėčių, kai 
varžovai to nesitikėdavo.
..Tačiau mus labiausiai džiu
gino, kad nustojęs pats žais
ti K. Jaciunskis neatsiskyrė 
su krepšiniu, bet surinkdavo 
būrelį jaunų berniukų, juos 
treneruodavo, jų varžyboms 
vadovavo, tad pasėkoj to 
šiandien klubas gali didžiuo
tis tokiais krepšininkais kaip 
P. Urnevičius, A. Vieraitis, 
J. Ignatavičius, kurie visi 
žaidžia vyrų krepšinio rink
tinėje.

Įteikiama K. Jaciunskio vardo trofeja

Australijos Lietuvių Fonde
Po $ 5 A.V. Balsiai (32), L. 

Budzinauskas (25, B. Juod
valkis, J. Lizdenis (20), Z. 
Sipavičius (425) ir R. Šilinis.

$ 4 G. Kaminskas
Po $ 2 O. Butavičius ir V. 

Keraitienė (202).

GEELONGE AUKOJO:

Po $ 20 J. Ragauskas (60), 
B. Starinskienė (45), S. Šu
tas (108)

Po $ 10 V. Aukštiejus (57), 
V. Mačiulis (32), A. Obeliū
nas (510)

Po $ 5 A. Baltrūnas (110), 
V. Braželis (20), L. Bungar- 
da (31), V. čerakavičius (29), 
J. Každailis (20), M. Ky
mantas (94), J. Manikauskas 
(39), E. Meižienė (20), A. 
Miliauskas (11), J. Sedlio- 
rius, A. Skėrys (70), K. Sta- 
rinskas (88), S. Šrederis (89)

$ 3 V. Stuikevičius
Po $ 2 J. Andriukonis (42) 

ir V. Bindokas (22)
$ 1 A. Kisielis

MELBOURNE AUKOJO:

Po $ 10 A. Milvydas (64) ir 
A. Zubras (443)

Po $ 5 P. Jokūbaitis ir J. 
Petkevičienė (15)

Savaime aišku, kas liečia 
K. Jaciunskio vardo krepši
nio trofeją, tai didelė padėka 
priklauso Elenai ir jos vai
kams, kurie gerai žino, kad 
Kęstas ne tik svajojo, bet ir 
realiai prisidėjo prie Adelai
dės "Vyčio” krepšinio prie
auglio paruošimo. Nežiūrint 
šlubuojančios sveikatos su 
mūsų prieaugliu dirbo iki 
paskutinio atodūsio. Šeima 
tą matė ir suprato, užtai ši 
trofeja mums yra neįkai
nuojamai brangi, nes tokie 
Savyzdžiai paskatina kitus, 

turns reikia daugiau Ja- 
ciunskių, nes tada mūsų 
klubas atsistotų ant jokių 
uraganų nesugriaunamos 
uolos.

Šia proga širdingai dėko
jame Elenai, jos vaikams ir 
esame tikri, kad ši Kęsto 
trofeja duos mums daug 
paskatinimų mūsų sportinė
se širdyse,-; ateities siekiuo
se- R. Sidabras

KITOS AUKOS
AL. Fondui

A.a. Onai Andruškienei 
Canberroje mirus, ją pa
gerbdami, vietoj gėlių 
aukojo A.L. Fondui:

Po S 20 V.G. Ališauskai, 
Vic. (350) ir V.G. Martišiai 
A.C.T. (105)

$ 10 J .A. Kovalskiai 
A.C.T. (82).

A.L. Fondo Valdyba svei
kina naujus Fondo šimtinin
kus p.p. V.G. Martišius ir S. 
Šutą. Valdybos vardu nuo
širdžiai dėkoju visiems Fon
do rėmėjams už aukas ir 
Fondo įgaliotiniams už 
rinkliavų organizavimą. 
Ačiū.

Vaclovas Rekežius 
A.L. Fondo iždininkas

MELBOURNIŠKIŲ 
PARAMA NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO GAISRŲ

Per Vasario 16 minėjimą. 
Lietuvių Namuose buvo 
renkamos aukos padėti nu- 
kentėjusiems nuo Viktori- 
{oje siautusių gaisrų. Nu- 
zentėjusių tarpe yra ir lie

tuvių. Organizacijos ir pa
vieniai asmenys užjausdami 
nelaimėje patekusius tau
tiečius dosniai aukojo. Aukų 
rinkime talkininkavo A.L. 
Fondo Valdyba. Pateikiame 
aukotojų sąrašą:

Po $ 100 Melbourne So
cialinės Globos Moterų 
Draugija ir Melbourne Lie
tuvių Parapija.

Po $ 50 Australijos Lie-

^R/POPTA^-’
Gippslando ’’Žaibas”

Tai vos kelių mėnesių sportinis kūdikis, tačiau spor to 
šventėje senos, gerai susižaidusios komandos jų galvomis 
nevaikščiojo. Mes dviejų mažų seniūnijų nariai jais 
džiaugiamės ir linkime jiems ko geriausios kloties. Trys 
iš jų važiuoja į Ameriką. O kai buvo rašyta, jog sporto 
šventėje teisėjavo geriausi Viktorijos teisėjai, tai vienas 
iš jų buvo "Žaibo" Adomas Hare.

Nuotraukoje iš kairės: Valentinas Mačiulaitis, Adris Ha
re, Aivars Kerstens. Antroj eilėj: Juozas šeštokas, And
rius Hare, Anthony Brewer ir Adomas Hare.

tuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjunga Melbourne sky
rius, V.R. Aniuliai ir P.J. 
Mažyliai.

Po $ 30 V.S. Bartuškai ir 
T.J. Kesminai (iš Morning- 
tono)

Po $ 20 P. Dargis, kun. Pr. 
Dauknys, Z. Prašmutaitė, 
V.J. Rekežiai ir V. Šaraus-

$ 12 P. Vaičaitis
Po $ 10 Petras Baltutis, 

J.O. Bratiškai, L ODweyr, 
P. Lazutka, K. Lynikas, J. 
Mašanauskas, J.J. Meiliū
nai, J.S. Meiliūnai, A. Mil
vydas, P. Naujokaitis, V.R. 
Pumpučiai, V. Ribačiauskas, 
J.T. Stankevičiai, A.A. Sa
dauskai, V. Stagis, A. Ta
mošiūnienė, R.A. Vyšniaus
kai, J. Zonius, VJ. žitkevi- 
čiai. Keturių aukotojų (po $ 
10) pavardės neišskaitomos.

$ 6 J. Valaičiai.
Po $ 5 P. Adomavičienė, 

J. Balbata, P. Bimba, V. Bo- 
sikis, D. Čižauskienė, E. 
Kalnėnas, A. Kesminas, R. 
Jurevičius, V.T. Liubavicki, 
H.J. Pietai, J. Pranckūnas, 
A. Staugaitis, J. Steponavi
čius, P. Šaulys, E. Varnas, 
E. Veremčiukas, Dviejų au
kotojų (po $ 5) pavardės ne
išskaitomos.

$ 4 J. Meiliūnas
Po $ 2 A. Klimas, R. Kli

mas, R. Klimas ir viena pa
vardė ($ 2) neišskaitoma.

Viso surinkta $ 864. 
Nuoširdus ačiū.

V. Rekešius 
AL,. Fondo ižd.

PASTABA: Aukotojai, 
kurių pavardžių negalėjome 
išskaityti, prašomi kreiptis į 

fondo ižd. V. Rekežių 
"Talkoje”, darbo valando
mis. Išaiškinus pavardes, jos 
bus paskelbtos spaudoje.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

TABITA ANDRIŪNAITĖ 
NAUJUOSE PLAUKIMO

PASISEKIMUOSE

Trylikmetę Tabithą beveik 
kiekvieną vakarą galima 
matyti Hunter Swimming 
Club baseine, Junction, be- 
sitreniruojant jos mėgiama
me plaukimo sporte.

Šių metų "Newcastle 
Herald" ir "Star" laikraščių 
sporto skiltyse randama, 
kad Tabitha NSW jaunių 
plaukimo varžybose sausio 
15-16 d.d., Warringah, įsi
gijo 6 aukso medalius 100, 
200 ir 400 m. laisvo stiliaus, 
100 m. plaštakės stiliaus ir 
200 m įvairaus (medley) sti
liaus plaukime. NSW atvi
rose varžybose sausio 20 d., 
Warringah, įsigijo po vieną 
aukso, sidabro ir bronzos 
medalius. Tabitha taip pat 
sėkmingai dalyvavo Aus
tralijos atvirose varžybose 
vasario 24 d., Hobart (Tas.)

Tabitha parinkta į NSW 
jaunių rinktinę dalyvauti 
Asian - Pacific varžybose 
balandžio 27 - gegužės 3 d.d. 
Hong-Kong.

"Newcastle Herald” 
straipsnį apie Tabithą 
užvardina "Swimmers 
Midas touch”, sekdami pagal 
graikų mitą, kad karalius 
Midas buvęs apdovanotas 
Dionyzo ta ypatybe, kad 
kada jis ką paliečia, tai tas 
pavirsta auksu. Atseit, Ta- 
pithos susidūrimas su van
deniu atneša jau auksą.

Alf. Šernas

Švedijos piliečiai moka 
aukščiausius pajamų mo
kesčius vakarų pasaulyje, Į 
čia įeina visokia dirbančiojo 
apdrauda: senatvės, sveika
tos, nelaimingų atsitikimų ir 
t.t. Norėdami išvengti mo
kesčių amatininkai privačiai 
dirba už pusę to, ką gautų 
oficialiu keliu.
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Informacija
PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

Pranešame Pensininkų 
Klubo nariams ir svečiams, 
kad kovo 16 d., trečiadienį, 
11.30 vai. įvyks iešminė p. 
A. Savickienės sodyboje, 82 
John Str., Lidcombe. Malo
niai kviečiame atsilankyti.

Pensininkų Klubo Valdyba

SYDNEY RAMOVĖNAMS

Pranešame, kad kovo 20 
d. 3 vai. Lietuvių Klubo ma
žoje salėje šaukiamas narių - 
ramovėnų informacinis 
susirinkimas.

Darbotvarkė: 1) Susirin
kimo atidarymas. 2) Valdy
bos pirmininko pranešimas. 
3) Įvykusio Australijos ’’Ra
movė” skyrių atstovų suva
žiavimo Melbourne proto
kolo skaitymas. 4) Diskusi
jos dėl pranešimo ir proto 
kolo. 5) Einamieji reikalai, 
klausimai ir sumanymai. 6) 
Susirinkimo uždarymas.

Prašome visus narius, 
susirinkime dalyvauti.

Iš Centro Valdybos gauta 
nario ženkliukų ir naujai iš
leista Dr. A. Rukšos knyga 
’’Kovos Dėl Lietuvos Nepri
klausomybės” IH-čias 
tomas. Kovos su lenkais 
1920-1923 m. Labai vertinga 
istorinė knyga.

Remiantis Skyrių atstovų 
suvažiavimo nutarimu, 
Australijoje visiems ramo- 
vėnams nario mokestis yra $ 
4 metams.

Įsigyti nario ženklelius, 
minėtą knygą ir susimokėti 
metinį nario mokestį galima 
sekmadieniais prieš pamal
das prie Lidcombe bažnyčios 
spaudos kioske pas p. A. Vi- 
nevičių, arba vakarais - 
Lietuvių Klube pas p. V. 
Kondrecką.

Skyriaus Valdyba

Jaunimo Dienos Canberroje
KUR JŪS BŪSITE PER VELYKAS?

Aišku, Canberroje, JAUNIMO DIENOSE!
Kam? Susitikti, padiskutuoti, pabendrauti su Australi

jos lietuvių jaunimu, ypatingai su Australijos atstovais į 
V. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresą (PLJK) ir su ki
tais Kongreso dalyviais.

Australijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS), Can- 
berros Skyrius ruošia Lietuvių JAUNIMO DIENAS, ba
landžio 1-4 d.d., Canberros Lietuvių Klube. Šių Jaunimo 
Dienų tikslas yra duoti Australijos Lietuvių Jaunimo 
Kongresd atstovam progos pristatyti savo mintis, bei su
sipažinti geriau su Australijos lietuvių jaunimu, su jų 
pažiūrom, nuotaikom, galvosena, nusivylimais, troški
mais. Taip pat proga arčiau susidraugauti prieš išvyks
tant į V PUK.

Akademinė programa bus pačių Kongreso atstovų pri
statyta. šiuo metu atstovai: Birutė Prašmutaitė (ALJS 
pirm.), Laima Barkutė (Sydnejus), Loreta Čižauskaitė 
(Melbournas), Saulius Malijauskas (Melb.), Vida Pužaitė- 
Howe (Canberra), Robertas Sabieckis (Adelaide), Dona 
Sadauskaitė (Melb.), Jonas Šliogeris (Canb.), Eugenijus 
Stankevičius (Perthas), Audronė Stepanienė (Canberra).

Australijos jaunimas kviečiamas gausiai dalyvauti, 
tiek rimtuose užsiėmimuose - diskusijose; tiek lengves
nėje programoje kuri atsižvelgs į Velykų tradicijas ir taip 
pat duos progos pasilinksminti kartu.

Jaunimo Dienų kaina - $ 25 asmeniui. Nakvynės bus 
parūpintos lietuvių šeimose jei reikalinga. Prašome užsi
registruoti pas Vidą Howe, vienu ar kitu žemiau duotu 
adresu su mokesčiu, nurodant ar reikia surasti nakvynę.

8 Want Place, Latham. A.C.T. 2615. Tel. (062) 54 8106.
Lithuanian - Australian Club Wattle Str., Lyneham. 

A.C.T. 2602. Tel. (062) 49 1801.
Jau laikas jaunimui prabilti. Tad, atvažiuokite į ’lais

vų - liežuvių” sostinę - pasisakyti!
Iki greito pasimatymo, Canberroje.

PLJS Canberros Skyrius
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Keletą kartų buvo skelbta 
Mūsų Pastogės platintojų ir 
talkininkų kitose kolonijose 
sąrašas, bet nepaminėta, 
kad Canberroje nuo seno 
tokiu talkininku darbuojasi 
p. A. Balsys. Vietos lietuviai 
prašomi kreiptis į p. A. Balsį 
visais Mūsų Pastogės admi
nistraciniais reikalais. Tuo 
pačiu p. A. Balsį už neapsi
žiūrėjimą maloniai atsipra
šome ir dėkojame už talką.

M.P. Administracija

Lietuvos žemėlapiai, 
piešti pasaulinio garso 
kartografų, bus eksponuoti 
'II-se Pasaulio Lietuvių Die
nose, birželio 27 - liepos 4 d„ 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje.

Ritonė Rudaitienė 
IIPLD informacijos 

vadovė

Kovo 4 d. į Adelaidę atvy
ko iš Argentinos kun. Juo
zas Petraitis, MIC, talkinti 
ir pavaduoti negaluojančio 
kun. A. Spurgio, MIC. Ar 
svečias paliks Adelaidėje, ar 
bus atsiųstas kitas, žinių ne
turima.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Sydnejaus tikintieji 
šventę pradėjo pamaldomis 
Lidcombe, kurias atlaikė 
Msr. kun. P. Butkus ir 
pamokslą pasakė kun. P. 
Martuzas. Giedojo Dainos 
choras, dirig. B. Kiverio.

Po pamaldų parapijos sa
lėje vyko Kaziuko mugė, 
kurią suorganizavo Kat. 
Kult. Draugija. Dalyvavo su 
savo rankdarbiais ateitinin
kai, skautai turėjo bazarą, 
sportininkai gėrimų barą.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE »
16—18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (tel. 708 1414)

Turgus! Turgus!
pirmasis šiais metais.
Ateikite ir išbandykite savo laimę.
Sekmadienį, kovo 20 d.
pradžia 2.30 vai.

paskolų — aukų vajus
TEBETĘSIAMAS. PRISIDĖKITE VISI!

Tautodailės išdirbinių buvo 
išstatę A. Skirkienė, E. La- 
šaitis ir savo kūrinių A. Gu
daitienė. Gautas pelnas iš 
mugės skirtas savaitgalio 
mokyklai.

Keista, kodėl tokia mugė 
neruošiama Bankstowno 
Liet. Namuose? žmonių tik
rai būtų ir daugiau ir būtų 
išlaikytas principas - savi 
pas savus.

’’Aušros” metų proga kovo 20 d., sekmadienį, 2.30 vai. Melbourne Lietuvių 
Namuose Melb. teatro mėgėjų grupė ’’Aušra” stato Anatolijaus Kairio 
trijų veiksmų istorinę kroniką

’’VYSKUPO SODAS”
Režisierė Aldona Vyšniauskienė.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti vaidinime, atnaujinti senas pažintis su 

mūsų vaidinančiu jaunimu.
’Aušros” Teatras

PRANEŠIMAS

Sunkiai susirgęs ir pagub 
dytas Fairfield ligoninėje 
Tomas Šidlavičius. Linkime 
greit pasveikti.Mūsų 

Pastogėje
.NAUJI

’’MŪSŲ PASTOGĖS’
SKAITYTOJAI

R. Muceniekas
C.L. Radzevičius
R. Sadžius
O. Burokas
E. Sauerhagen
S. Jankauskas

Vic 
S.A. 

NSW 
NSW 
NSW 
NSW

’MŪSŲ PASTOGEI’ 
aukojo:

A. Meliauskas W.A. $ 5
A. Čelna Vic$ 5
V. Andrekus Qld.$ 10
0. Kuprienė NSW $ 5
Pr. Antanaitis NSW $ 5
H. Janulis NSW $ 1
V. Patašius NSW $ 10
E. Karblane Vic$ 6
V. Kauneckas NSW $ 5
J. Cervin NSW $20
S. Zablockienė NSW $20
M.C. $20
V. Musteikis Qld. $ 5
M. Petronis NSW $ 3
A. Žilys NSW $ 5
A.V. Balsiai ACT$20
J. Paškevičius Tas $ 5
A. Šabrinskas Vic$ 5
V. Bukevičius NSW $ 5
B. Steckis WA$ 4
Shirley Edmonds NSW $ 5
K. Cieminis SA$ 5
J. šeštokas Vic $10
A. Kudžius Qld.$ 10
A. Stakišaitis ACT $ 10
P. Armonas NSW $ 10
Z. Vičiulis NSW$ 5

Mieliems aukotojams

Vak. Vokietijoj suimtas 
sovietų prekybos misijos 
narys Batačevas, susektas 
bešnipinėjant.

***
Ispanijoje vyksta pasauli

nės šachmatų pirmenybės, 
kuriose pirmauja anglas T. 
Miles. Jis sulošė lygiąsias su 
pasaulio čempionu rusu A. 
Karpovu.

Kurkime tik lietuviškas 
šeimas. ’’Piršlys Vytenis" 
jums padės susirasti gyve
nimo draugą-ę visuose pa
saulio kontinentuose.

Rašykite "Vyteniui”. 
Pridėkite adresą su slapy- 
varde, ar pavarde, amžių, 
trumpą gyvenimo aprašymą 
ir ko jūs pageidaujate. Ra
šykite laiškus kokia kalba 
jūs rašote. ”Vytenis” laiškus 
sukeis.

Susirašinėjimo išlaidoms 
padengti prisiųskite auką

Piršlys "Vytenis”
Adresas: ’’Vytenis” Box 

4861 Melbourne 3001 Vic. 
Australia

misti Pastogė 
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Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komi
sija: V. Bukevičius, A. Dudai- 
tis, I. Jonaitis, A. Reizgys, V. 
Patašius.

. Redakcijos adresas: 13 Percy
I St. Bankstown, N.S.W. 2200
i Tel. 709 8395
l Administracijos adresas: 
j P.O. Box 550

’ ’ Bankstown, N.S.W. 2200

Pagerbdami a.a. Onutę 
Andruškienę papildomai 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo: Mrs. Doreen Berri- 
man $ 25 ir Canberros Lie
tuvių Klubas $ 20. Aukoto
jams nuoširdžiai dėkojame.

Prenumeruokite 
“Mfiię Partogf”

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

Gerbiamas p. Redaktoriau, 
Gyvenu tolokai nuo lietu

vių ir lietuviškos veiklos, 
tačiau seku Jūsų laikraštį su 
dideliu susidomėjimu. Noriu 
pasakyti, kad mano manymu 
jis paskutiniu laiku yra daug 
įdomesnis. Kodėl, sunku 
pasakyti. Gal dėl to, kad 
daugiau aktualijų apie čio-, 
nykščių lietuvių gyvenimą, 
daugiau nuomonių.

Linkiu sėkmės!
Su pagarba, 

Dalia Pyragiūtė-Gordon
  1

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

$20
$24
$35
$50

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

Printed by Rotor Press Ltd.
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