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NAUJA REZOLIUCIJA

NAUJA SUTARTINĖ
REZOLIUCIJA PABALTI
JO VALSTYBIŲ REIKALU

1983 m. lapkričio 17 d. 
JAV Senatas priėmė rezo
liuciją Nr. 80, kurią buvo 
pateikęs Sen. Charles H. 
Percy, o š.m. vasario 7 d. ją 
taip pat priėmė Atstovų 
Rūmai. Seka rezoliucijos 
tekstas:

Kadangi Jungtinės Ame
rikos Valstybės, nuo pat 
savo susikūrimo yra įsipa
reigojusios remtis tautų ap
sisprendimo principu;

Kadangi JAV nuosekliai 
laikosi Jungtinių Tautų 
Chartos, Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos ir 
kitų svarbių žmogaus teisių 
aktų principų;

Kadangi JAV parėmė 
Deklaraciją suteikiančią ne
priklausomybę kolonijiniams 
Kraštams ir tautoms, kurią 
Jungtinių Tautų Generalinė 
Asemblėja priėmė savo 1960 
m. gruodžio 14 d. rezoliuci
joje 1514 (XV), ir priėmė 
dėmesin Europos
Parlamento 1983 m. sausio 
13 d. sesijoje, Strasburge, 
Prancūzijoj priimtą rezoliu
ciją Pabaltijo valstybių 
klausimu;

Kadangi trys Pabaltijo 
respublikos, Estija, Latvija 
ir Lietuva tapo Sovietų Są
jungos respublikomis ne 
savo laisvu noru, bet buvo 
kariniai okupuotos ir po to 
jėga įjungtos į Sovietų Są
jungą, ir nuo to laiko yra 
valdomos Sovietų Sąjungos 
vyriausybės patvirtinamų ir 
jai tarnaujančių paklusnių 
vyriausybių;

Kadangi JAV nuosekliai 
atsisakė pripažinti neteisėtą 
Sovietų vykdomą Pabaltijo 
valstybių okupaciją ir toliau 
palaiko diplomatinius san
tykius su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomų 
respublikų atstovais; Todėl, 
dabar Senatas (Atstovų Rū

SVEIKINAME LIETUVIUS KATALIKUS
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero jubiliejinių metų 

atidarymo iškilmių proga ALB Krašto Valdyba sveikina 
lietuvius katalikus Australijoje ir linki, kad šv. Kazimiero 
adoracija sustiprintų jus dvasiniai ir moraliniai ir kad dar 
ilgus metus galėtumėte dirbti lietuvybės išlaikymo tar
nyboje ir Lietuvos išlaisvinimo darbe. Apvaizdos globoje.

V. Bukevičius 
ALB Krašto Valdybos Pirmininkas

SVEIKINAME
Gerb. Mgr. kun. PETRĄ BUTKŲ, MBE

jo 70-ties metų amžiaus proga linkėdami sveikatos ir 
ištvermės bei sėkmės pastoracinėje ir tautinėje 
tarnyboje.

ALB Krašto Valdyba

mams pritarus) nutarė, kad 
Kongreso nuomone:

1. Jungtinės Amerikos 
Valstybės, kaip Jungtinių 
Tautų narys, turėtų vykdyti 
savo įsipareigojimus ir, pa
siremdamos atitinkamomis 
tarptautinėmis priemonė
mis, remti ir skatinti pagar
bą žmogaus .teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je;

2. Prezidentas, veikdamas 
per Valstybės Sekretorių ir 
Jungtinių Valstybių atstovą 
Jungtinėse Tautose, turėtų 
imtis visų reikalingų žygių 
iškelti Pabaltijo Valstybių 
apsisprendimo klausimą vi
suose atitinkamuose Jung
tinių Tautų forumuose, ypač 
sekančioje Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisijos 
sesijoje kaip ypatingai svar
bų klausimą pagal darbot
varkės 9 punktą pavadintą 
’’Tautų Teisės į Apsiprendi- 
mą ir jo Taikymas Svetimų
jų Valdomoms ar Kolonijo
mis Paverstoms Tautoms”, 
ir tuose forumuose specifi
niai svarstyti:

(A) (i) nuolatinius prane
šimus apie plačiai vykdomus 
žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių pažeidimus Esti
joj, Latvijoj ir Lietuvoj, 
įskaitant teisę laisvai išsi
reikšti, teisę garbinti Dievą 
pagal savo sąžinės balsą, 
laisvę viešai kultyvuoti savo 
kultūrinio paveldėjimo turtą 
ir laisvę pasirinkti gyvena
mą vietą, ir

Dear Mr. Charge d’Affaires:

It is with great pleasure 
that I extend to you and to 
the Lithuanian people the 
sincere greetings and 
warmest best wishes on the

Laisvės viltis amžinai gyva...

(ii) persekiojimą asmenų, 
kurie mėgina naudotis šio
mis teisėmis;

(B) Jungtinių Amerikos 
Valstybių gilų rūpestį, kad 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
tautoms būtų suteikta teisė 
apsispręsti, pasirinkti savo 
valdymo formą, savo ūkinę, 
politinę ir visuomeninę sis
temą be jokio išorinio įsiki
šimo, ardomosios veiklos, 
prievartos, ar bet kokios rū
šies spaudimo, ir

(C) PadėtiesEstijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje, politinį 
išsprendimą šiuo reikalu - 

JAV sveikina lietuvius
LAIŠKAS LIETUVOS ATSTOVUI WASHINGTONE

sixty-sixth anniversary of 
the independence of Lithu
ania.

The United States does 
not recognize the illegal in
corporation, by force of 
arms, of the States of Lithu
ania, Latvia and Estonia 
into the Soviet Union. As 
President Reagan stated in

Secretary of State Shultz

(i) atitraukiant Sovietų 
kariuomenę iš šių kraštų,

(ii) gerbiant Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos- nepriklau
somybę, suverenumą ir 
teritorinį vientisumą,

(iii) griežtai laikantis 
principo, pagal kurį viena 
suvereninė valstybė nesiki
ša į kitos suvereninės vals
tybės vidaus ir užsienio rei
kalus.

Dalis 2. Senato sekreto
rius įpareigojamas perduoti 
šios sutartinės rezoliucijos 
nuorašą prezidentui.

(ELTA)

his message commemo
rating the 1922 recognition 
of the Baltic States by the 
United States, the 
American people ’’share the 
just aspirations of the Baltic 
nations for national inde
pendence,” and we uphold 
their right to determine 
their own national destiny, 
free of external coercion. 
We remain deeply con
cerned by the continuing 
violations of human rights 
and freedoms that occur in 
Lithuania and its two Baltic 
neighbors, and we offer our 
sympathy and support to 
the men and women and 
their families who suffer 
persecution for religious and 
democratic political beliefs.

The struggle by Lithua
nians and their friends to 
gain liberty for their home
land has been difficult, and 
will probably remain so. Yet 
as the efforts of the patriots 
and their colleagues in the 
nineteenth century were 
rewarded by the indepen
dence which they pro-

Vasarų) 24 d. į Sydney 
trumpam buvo atvykęs prof. 
Algirdas Avižienis, kompiu
terinių mokslų fakulteto de
kanas UCLA universitete 
Kalifornijoje. Savoje srityje 
jis yra pasaulinė garsenybė. 
Jis yra vienas iš erdvėlaivių 
variklių projektuotojas, 
technologijos institute 
vadovauja jet propulsion la
boratorijai. Šalia to, profe
sorius reiškiasi aktyviai ir 
Liet. Bendruomenės gyve
nime, liet, skautų Sąjungoje. 
Gaila, būdamas čia neturėjo 
progos ir laiko susitikti su 
vietos lietuviais.

♦**
Argentinoje neseniai iš

rinktoji demokratinė vy
riausybė traukia teisman 
buvusius karinės vyriausy
bės vadovus, už piliečių per
sekiojimą ir jų naikinimą.

Vasario mėn. Italijos vy
riausybė pasirašė sutartį su 
Vatikanu, pagal kurią Roma 
nebus laikoma šventuoju 
miestu ir katalikybė Italijoje 
negalios kaip vienintelė 
krašte pripažįstama religija.

Neseniai Norvegija ištrė- ' 
mė penkis sovietų diploma
tus už šnipinėjimą ir neįsi
leido keturių jų vietoje pa
kaitų.

claimed on February 16, 
1918, so can we hope and 
trust that today’s struggle 
for Lithuanian self-determi
nation may also be justly 
successful in the future.

Sincerely yours,

George P. Shultz
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Vardan tos Lietuvos
Kiek kartų tiek Lietuvoje, 

tiek užsienyje kartojome 
šiuos Lietuvos Himno žo
džius — "Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi". Atrodo, 
tie žodžiai, gal ne tiek žo
džiai, bet pati mintis turėjo 
persismelkti iki pačių 
giliausių dvasios gelmių, ta
čiau gyvenimo praktika ir 
rezultatai tos vienybės ne
liudija, ir, deja, lietuviai yra 
susiskaldę tiek čia, išeivijo
je, tiek ir pavergtoje Lietu
voje. Galbūt, širdyje ir gy
vename tuo Lietuvos Himne 
išreikštu idealu, tačiau 
himno autorius Dr. V. Ku
dirka tai rašydamas nesiūlė 
uniforminės Lietuvos, kad 
visi būtų kaip venas - kad 
vardan to paties idealo visi 
jam dirbtų, turėtų vieną ir 
tą pačią mintį ir nieko kito 
daugiau.

Kaip žinia, žmogus turi 
šimtus tikslų ir užsimojimų. 
Vieniems rūpi pirmoj eilėj 
šeimyniniai reikalai, kitiems 
jo vidiniai įsitikinimai — 
ideologiniai, dar kitiems 
karjera, gerbūvis, asmeniš
ka ir šeimos ateitis. Tokie 
reikalai galioja kiekvienam 
žmogui, kas jis bebūtų. 
Tačiau sąmoningam lietu
viui virš visų — praktiškų, 
ideologinių ar asmeniškai 
ambicinių užsimojimų 
Lietuvos idealas šviečia virš 
visko ir kiekvienam lietuviui 
rodo*kelią, kaip elgtis ir ką 

daryti. Galime būti tikri, 
kad jeigu tas Lietuvos idea
las nebūtų buvęs užtemdy
tas daugelio kitokių praktiš
kų ir dienos padiktuotų įvy
kių, greičiausiai niekad ne
būtų įvykę kautynių tarp 
Lietuvos laisvės kovotojų ir 
vadinamųjų stribų, palankių 
rusų okupacijai, niekad iš. 
lietuvių nebūtų KGB agentų 
šiandie, kurie okupantui iš
duoda Lietuvos idealui dir
bančiuosius, niekad neatsi
rastų sovietinių teisėjų, ku
rie pasmerktų sąmoningus

lietuvius. Neturint tokių 
agentų priešo agentai nie
kad neatsiektų užimtame 
krašte tokių rezultatų, kiek 
jų atsiekiama dabar koope
ruojant vietiniams lietu
viams.

Iš kitos pusės išeivijoje 
lietuvių veikla vieninga idė
ja būtų kaip galingas kūjis, 
kuris įvarytų teisybės ir 
protesto vinis pro nepralau
žiamas tarptautinio biuro
kratizmo sienas.

"Vardan tos Lietuvos...” 
labai pigiai ir gal net pavir
šutiniškai priimame nuolat 
giedodami Himno žodžius, 
vis tik apsisukę grįžtame 
prie įprastinių kasdieninių 
reikalų, kad kieme nuplauti 
žolę svarbiau, negu lietuviš
ki reikalai, kad pataikaujant 
Vatikanui ar Maskvai jau 
esąs geras darbas Lietuvai, 
kad kitoj šaly pašto ženklo 
išleidimas, primenąs 
Lietuvą, jau būtų dalinis 
Lietuvos atkovojimas.

Visos pastangos, ypač 
išeivijoje, yra pozityvios, 
jeigu vadovaujamasi tuo pa
čiu idealu — Lietuva ir jeigu 
šis idealas yra visų pastangų 
viršūnėje: virš asmeninių 
ambicijų, virš ideologijų, 
virš visokių kam ir kur 
pataikavimų ar prisitaiky
mų. Esant dėmesio centre 
Lietuvos idealui, vargu ar 
būtų iškilęs kad ir išeivijos 
viršūnėse pirmumo reikalas, 
jeigu prieš pradedant bet 
kokius žygius būtų pirmoj 
eilėj klausiama — ar tas 
naudinga Lietuvai?

Kalbant apie išeiviją, 
neabejotina, kad visi veiks-

Vasario 16-ji Adelaidėje
Šiais metais nepriklauso

mybės atgavimo 66-rių metų 
sukaktis minėta vasario 19 
d., sekmadienį. Pamaldos 
atlaikytos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, o minėjimas - 
koncertas Lietuvių Namuo
se.

Išvakarėse, šeštadienį 
lietuviška radijo valanda 
taip pat buvo skirta Nepri
klausomybės šventei pami
nėti. Ta proga trumpą žodį 
tarė Apylinkės p-kas. Č. Za- 
moiskis. Toliau buvo skaito
mos ištraukos ir mintys apie 
Vasario 16-ją iš Lietuvos 
slaptai leidžiamo, jaunimui 
skirto laikraščio ’’Lietuvos 
Ateitis”. Programa, kurią 
sudarė Radijo vadovybė, 
palydėta lietuviška muzika 
ir dainomis, buvo gerai pa
ruošta, prasminga ir maloni 
klausyti. Programoje daly
vavo Radijo valandos vado
vas L. Gerulaitis, nuolatinė 
pranešėja J. Vabolienė ir S. 
Kubilius.

Sekmadienį šventė pra
dėta vėliavų pakėlimu Liet. 
Namuose ir Liet. Kat. Cent
re. Čia pritaikintą žodį tarė 
Lietuvių Kat. Federacijos 
įgaliotinis Adelaidėje Pr. 
Pusdešris. Pamaldas, kurio
se organizacijos dalyvavo su 

niai ir užsimoti darbai siekia 
vieno ir to paties tikslo. De
ja, daugeliu atvejų ambicijos 
ir pasirinktas veiklos ar ko
vos būdas nustelbia patį 
idealą. Vietoj rivalinės 
kovos ar nebūtų mums ir 
Lietuvai naudingiau bendrai 
susitarti ir išsiaiškinti dėl 
pačių veiklos būdų ir jokiai 
pusei nepastoti kelio dirbti 
Lietuvai neklausiant 
pirmumo teisės. Kas dirba ir 
nori dirbti, tegu nekliudo
mai dirba, tik būtų prasmin
giau, jeigu visų veikla būtų 
bent tiek suderinta, kad 
viena kitai neprieštarautų, 
kad idealas būtų virš visko, 
o metodai tebūtų tik antra
eilis reikalas, dėl kurio visa
dos įmanoma susitarti, net 
remiantis Evangelijos min
timi — kas svarbiau: asmuo 
ar drabužis!

Gyvenant ir veikiant va
dovaujantis Lietuvos Himno 
pabrėžtu idealu "Vardan tos 
Lietuvos..." vargu ar mūsų 
veikloje iškiltų rimtesnių 
konfliktų. Lietuviui Lietuva 
yra viskas: priespaudoje esą 
vardan Lietuvos stato savo 
laisvę ir gyvybę, tuo tarpu 
mes šioje pusėje dažnai de
dame vietoj Lietuvos idealo 
savas ar ideologines ambici
jas, tarsi nepriklausomoj 
Lietuvoj buvusios ir esamos 
ideologijos nesutilptų. Nėra 
ko šiandie uzurpuoti, kokios 
pakraipos bus būsima Lie
tuva. Svarbu ją atkovoti, o 
jos valdymosi formą galės 
pasirinkti patys laisvi lietu
viai, bet ne ideologiniu pag
rindu, nes tiek šiandieninėje 
Lietuvoje, juo labiau lietu
viai išeivijoje bus įsitikinę, 
kad bet kokia totalitarinė 
ideologija tautai ir valstybei 
yra pražūtinga. .

savo vėliavomis, laikė Aus
tralijos Liet. Bendruomenės 
Garbės Narys kun. A. Spur- 
gis, MIC. Pamaldos buvo 
laikomos už visų laikų lietu
vius, žuvusius dėl Lietuvos. 
Dienai turiniu pritaikintas, 
pamokslas būtų vertas 
spaudos puslapių. Gaila tik, 
kad pasakytų žodžių ir1 
minčių dažnai negirdi tie, 
kuriems reikėtų juos girdėti 
ir bandyti suprasti.

Antra minėjimo dalis ir 
koncertas įvyko Lietuvių 
Namuose. Be gausiai į minė
jimą susirinkusių tautiečių, 
dalyvavo ir kitų tautybių 
atstovai. Buvo atstovauja
mos Etninių Reikalų Komi
sija, Etninių Bendruomenių 
Taryba, Baltų Moterų Są
junga ir Baltų Taryba. Da
lyvavo estų, latvių, lenkų ir 
ukrainiečių bendruomenių 
pirmininkai ir Messenger 
Press žurnalistė. Jos rūpes
čiu plačiai po Adelaidės 
priemiesčius (nemokama - 
reklaminė spauda) buvo 
Easkleista žinia apie Nepri- 

lausomybės minėjimą lie
tuvių bendruomenėje. 
Trumpas straipsnelis buvo 
gaįvairintas dviejų lietuvai- 

ių tautiniuose rūbuose 
nuotrauka.

Įvykiai
VLIKO ATSTOVAS 

EUROPOS 
PARLAMENTE

VLIKo atstovas prie Eu
ropos Parlamento, inž. A. 
Venskus sausio 18 d. lankėsi 
Europos Parlamente. Ten 
matėsi ir kalbėjosi paverg
tos Lietuvos laisvės bylos 
klausimais su Europos Par
lamento vicepirmininku Dr. 
Egon Klepsch, taip pat su 
parlamentarais Dr. Otto von 
Habsburgu, Marlene Lenz, 
Adam Fergusson, Pierre 
Pflimlin ir Rudolf Wede
kind.

Okupuotos Lietuvos rei-

Minėjimą atidarė Apylin
kės pirmininkas Č. Zamois- 
kis. Scenoje gražiai atro
dantis Lituania choras, diri
guojamas G. Vasiliauskie
nės, žuvusiųjų pagerbimui 
sugiedojo A. Vaičiūno ”Žu- 
vusiems už laisvę...”. Gies
mė sugiedota vietoje tylos 
minutės.

Pagrindinis minėjimo kal
bėtojas buvo Pasaulio Lie
tuvių Seimo narys ir Aus
tralijos Lietuvių Metraščio 
redaktorius Viktoras Baltu
tis. Gerai ir plačiai paruoš
toje paskaitoje, paremtoje 
citatomis, pareiškimais ir 
komentarais apie sovietinius 
potvarkius kovoje su tikėji
mu ir tauta, išryškino kry
žiaus kelius, kuriuos dabar 
eina pavergtas lietuvis. Bū
tų gera, kad paskaitos, min
tys ir išryškinta tikrovė pa
siektų platesnius lietuvių 
skaičius, kad autorius ja pa
sidalintų su mūsų spauda.

Po paskaitos, užtrukusios 
apie 25 min., ėjo sveikini
mai. Šią programos dalį 
gražiai pravedė valdybos 
sekretorius A. Skiparis. Il
gesniais ar trumpesniais žo
džiais savo bendruomenių 
vardu šventės dalyvius ir 
bendrai visus lietuvius pa
sveikino visi oficialūs atsto
vai.

Toliau ėjo Lituanistinių 
Kursų pranešimas ir premi- 
J'ų įteikimas geriausiai 
ietuvių kalbą praeitais me

tais išlaikiusiems kursan
tams. Šia proga ilgesnį pra
nešimą anglų kalba perskai
tė R. Pranckūnaitė. Austra
lijos Lietuvių Fondo ir 
Krašto Valdybos Pulgio 
Andriušio vardo premijas 
gavo geriausiai egzaminus 
išlaikiusi Danutė Baltutytė, 
išskirtinai gerais pažymiais 
kursus baigė taip pat Audra 
Millen ir Linas Pocius.

Koncertinė minėjimo dalis 
pradėta jauno solisto (bari
tonas) trimis solo dainomis. 
Pakilia nuotaika jis sudaina
vo A. Kačanausko ’’Mano 
Gimtinė”, St. Šimkaus 
’’Mergužėle brangi” ir ”0i 
greičiau, greičiau . Paskuti
nioji ypatingai gerai nu
skambėjo. Jam akomponavo 
Monika Hanusiak.

Sietynas Kubilius, kaip 
visada, gražiai ir pagaunan
čiai padeklamavo A. Drilin- 
gos eilėraštį ’’Lietuva”.

Marytė Dumčiuvienė su
žavėjo koncerto dalyvius 
puikia pianino valdymo 
technika ir giliu įsijautimu į 
atliekamus dalykus. Ji pa
skambino Chopin ’’Fantasy 
Impromptu” ir Sinding 
’’Rustle of Spring”. Tai buvo 
tikrai malonios koncerto mi
nutės akims ir klausai. 

kalai Europos Parlamente 
keliami ir toliau. VLIKo at
stovo apsilankymo metu bu
vo pasikalbėta ir apie naują 
rezoliucijos projektą, kuria
me iškeliamas religijos per
sekiojimas Lietuvoje. Šį re
zoliucijos projektą pristatė 
E.P. Krikščionių Demokratų 
grupės nariai.

Patirta, kad ateinančiais 
mėnesiais viena iš Europos 
Parlamento sesija bus skirta 
Žmogaus Teisių klausi
mams. Jos metu pramatoma 
iškelti ir Pabaltijo kraštų 
dabartines problemas.

(ELTA)

MIRĖ
LIETUVIŲ DRAUGAS

Sausio 29 d. Šveicarijoje 
mirė didelis lietuvių ir pa- 
baltiečių draugas Edzard 
Schaper, šveicaras, 76 metų, 
prieš karą buvęs kaip žur
nalistas Pabaltijy, ypač 
ilgiau pagyvenęs Estijoje. 
Jis net savanoriu dalyvavo 
Suomijos — Rusijos kare. 
Pasirašus karo paliaubas jis 
pasitraukė į Švediją ir 
vėliau į Šveicariją, kur galu
tinai įsipilietino. Jis pats 
buvo gimęs Prūsijoje. Rašė 
vokiškai. Yra išleidęs eilę 
grožinės literatūros veikalų, 
kurių temos imtos iš baltie- 
čių gyvenimo. Šalia to po
kariniame laikotarpyje E. 
Schaper aktyviai reiškėsi 
kovoje už Pabaltijį, ypač lie
tuvius daug rašydamas 
spaudoje, skaitydamas pas
kaitas tarptautiniuose foru
muose ir t.t. Berne, Šveica
rijos sostinėje, gyvendamas 
jis palaikė nuolatinį ryšį su 
mūsų diplomatu Dr. A. Ge
ručiu.

*^MVVWVVVWVVVVVWl

•Daug sužmoai 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

Koncertas buvo baigtas 
skambiomis chorodainomis. 
Choras sudainavo ’’Laisvės 
Varpą”, ’’Kur bėga Šešupė”, 
"Parveski, Viešpatie” su so
listu P. Račkausku ir ’’Aud
ros siaučia”. Į tarpą, po 
dviejų dainų, įterpta dekla
macija. B. Brazdžionio eilė
raštį ’’Bėgimas iš tėvynės” 
skaitė Dr. D. Viliūnaitė. Vi
sos dainos gerai paruoštos, 
su išlygintais choro balsais, 
gražiai nuskambėjo ir klau
sytojų buvo šiltai priimtos. 
Chorui dirigavo G. Vasi
liauskienė, akomponavo L. 
Valiulytė.

Minėjimas užbaigtas vai
niko padėjimu ir vėliavų 
nuleidimu prie paminklo. 
Garbės sargybai išsirikiavo 
gausus ramovėnų būrys. 
Pritariant minėjimo daly
viams sugiedota Tautos 
Himnas ir giesmė ’’Marija, 
Marija”. Nuleidimą atliko 
LKVS ’’Ramovė”.

Bendrai visas minėjimas, 
kurį tradiciniai rengia Apy
linkės Valdyba, buvo gražiai 
ir rūpestingai paruoštas ir 
pravestas.

Šviesi šventės nuotaika 
atsispindėjo ir gausiomis 
aukomis Bendruomenės rei
kalams. Aukos šia reta 
proga buvo renkamos Liet. 
Kat. Centre ir Lietuvių Na
muose. Dalyvis
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VAKARU AUSTRALIJOS LIETUVIUS APLANKIUS VIEŠNAGĖ PERTHE

Krašto V-bos pirmininkas 
inž. V. Bukevičius buvo nu- 
.vykęs į Perthą, kur aplankė 
vietos lietuvius, susipažino 
su jų veikla ir rūpesčiais ir 
Vasario 16 dienos proga - 
minėjime pasidalino kelio
mis mintimis su perthiš- 
kiais. Perthe pirmininkas 
praleido 8 dienas ir grįžęs 
turėjo sekantį pasikalbėjimą 
su ’’Mūsų Pastogės” redak
torium.

Red.: ” P. pirmininke, gal 
galėtumėte papasakoti kokį 
Įspūdį jums sudarė Perthas 
ir Pertho lietuviai?”

Pirm.: ’’Pats Perthas 
stovi gražioje vietoje prie 
Swan upės - moderniškas 
miestas ir dabar jau siekia 
apie 900.000 gyventojų. Čia 
yra juodųjų gulbių tėvynė, 
kurios yra labai grakščios ir 
drąsios, pripratusios prie 
turistų, lipa iš vandens, ap
supa turistus dideliais bū
riais ir valgo duoną iš jų 
rankų. Miestas švarus, daug 
gražių pastatų, keliai platūs, 
žmonės gyvena patogiai, 
nesusispaudę, todėl ir nuo
toliai tarp lietuvių yra 
nemaži.

Buvau nustebęs, kai 
sužinojau, kad Perthe ir jo 
apylinkėse gyvena 500 - 
700 lietuvių. Aišku, taip kaip 
ir visur, ne visi dalyvauja 
bendruomenės veikloje, bet 
lietuvių skaičiumi tai Per
thas stovi 4-toje vietoie 
Australijoje. Krašto Valdyba 

ateityje peržiūrės ir ati 
tinkamai padidins Pertho 
atstovų skaičių Krašto 
Taryboje.

Apylinkės Valdybai vado
vauja energinga, jaunosios 
kartos pirmininkė p. Birutė 
Radzivanienė, jos vyras Vy
tautas yra inžinierius, vaikai 
Vytenis ir Gintaras eina į 
mokyklą, bet namuose visa, 
šeima kalba tik lietuviškai. 
Tai labai gražus pavyzdys 
kitiems.

Pertho lietuviai yra gra
žiai susitvarkę, turi savo, 
namus - salę, kuri talpina 
virš 100 žmonių; sklypas 
taip pat nemažas ir reikalui 
esant salę būtų galima pra
tęsti. Namams išlaikyti yra 
įsteigta Lietuvių Sąjunga, 
kuriai vadovauja jau visiems 
žinomas, buvęs Apylinkės 
pirmininkas, jaunosios kar
tos atstovas p. Eugenijus 
Stankevičius. Ta sąjunga 
yra atsakinga už namų išlai
kymą ir jų naudojimą. Mo
kesčiams apmokėti ir ki
tiems reikalingams daik
tams įsigyti Sąjunga prave
da ’’Bingo” lošimą, kuris yra 
vietinių lietuvių gausiai lan
komas. Mano viešnagės 
metu ’’Bingo” nebuvo, nes 
trūko padėjėjų lošimui pra
vesti, bet nėra abejonės, kad 
ateityje tai vėl bus atgaivin
ta. Daugelis lietuvių su ku
riais man teko kalbėti, paža
dėjo visokeriopą pagalbą 
Lietuvių Sąjungai.

Vakarų Australijoje nėra 
nei skautų, nei ateitininkų - Į 
yra tik sporto klubas ’’Tau
ras”. Vasaros metu pats po
puliariausias sportas yra 
golfas, kurį lošia nemažas 
skaičius lietuvių. Pertho lie
tuviai žada ir • šįmet su
ruošti Lietuvių Golfo Pir
menybes Australijoje ir tam 
reikalui yra įsteigta ir pe
reinamoji taurė, kurią 
pernai laimėjo canberiškis p. 
C. Žilinskas.

Kita jaunimo organizacija 
tai yra Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos Skyrius, kuris lei-

ALB Kr. Valdybos pirmininkas pasakoja

V. Bukevičius

džia mėnesinį laikraštuką, 
anglų kalba ’’Kas naujo?”. 
Buv. redaktoriui E. Repše- 
vičiui baigus inžinerijos 
mokslus ir išvykus į šiaurę, 
laikraštis laikinai sustojo, 
bet man dalyvaujant pokal
byje su jaunimu p.p. P. ir M.' 
Babarskų namuose buvo su
rastas naujas redaktorius p. 
P. Krikštolaitis, ir kuriam 
padės p. V. Radzivanas. 
Reikia tikėtis, kad ’’Kas, 
naujo?” greitu laiku vėl 
pasirodys.

Tautinių šokių grupė 
’’Šatrija” kol kas atostogau
ja, bet jos vadovas p. Rytis 
Valiukėnas man užtikrino, 
kad greitu laiku šokių grupė 
vėl pradės repetuoti ir ’’Šat

Apie olimpinius žaidimus
Olimpiniai žaidimai šiais 

metais įvyks Los Angeles 
mieste, Amerikoje. Tiesa, 
dalis tų žaidynių - žiemos 
sporto olimpijada jau pra
vesta Jugoslavijoje, Saraje
vo apylinkėje.

Olimpiniai sporto žaidimai 
įgijo net ir politinės reikš
mės pasaulio politikoje, ypač 
iš komunistinio bloko pusės. 
Kai Vakaruose laikomasi 
nuostatuose priimto princi
po, kad olimpinėse žaidy
nėse tdalyvauja tik sporti
ninkai entuziastai, komunis
tiniuose kraštuose, ypač 
Sov. Sąjungoje olimpinėms 
žaidynėms sportininkai tre
niruojami jau nuo pat ma
žens suteikiant jiems pačias 
palankiausias sąlygas, nes 
kaip tik tokiose tarptautinė
se sporto žaidynėse ’’didysis 
brolis” įžiūri palankiausias 
propagandines sąlygas so
vietų naudai. Sov. S-je iš 270 
milijonų vergų parenkama 
patys pajėgiausi sportinin
kai, jie metų metais treni
ruojami panadojant ir spe
cialius narkotikus, kad tik 
jie pasaulinėse varžybose 
pirmautų. Todėl nenuosta
bu, kad ypač po paskutinio 
karo sovietai olimpiadose 
vis laimėdavo daugiausia 
aukso ir kitokių medalių, kas 
tarnauja sovietų prestižui.

Olimpiniai žaidimai prasi
dėjo senovės Graikijoje apie 
776 metus prieš mūsų erą. 
Tai buvo plačios apimties 
nacionalinė šventė, kur šalia 
kitų kultūrinių parengimų, 
kaip drama, muzika, dainos, 

rija" dalyvaus Canberroje 
Lietuvių Dienose. Vakarų 
Australijos lietuviai taip pat 
turi ir savo mėnesinį biule
tenį kuris vadinasi ’’Vakarų 
Australijos Lietuvių Žinu
tės” ir eina jau nuo 1975 
metų. Viso išleista jau 103 
numeriai. Ilgametis redak
torius buvo p. V. Skrolis, bet 
dabar ’’Žinutes” redaguoja 
p. J. Čižas.

Yra Perthe ir Lietuviška 
Radijo valandėlė kuriai va
dovauja p.p. V. Skrolis ir E. 
Stankevičius; transliacijos 
būna kartą per mėnesį anglų 
ir lietuvių kalbomis, nes 
daug Pertho jaunimo turi 
mišrias šeimas, kurios akty
viai dalyvauja bendruome- 

poezija, buvo įsileisti ir 
sportiniai žaidimai rivalinės 
Atėnų kaimynės Spartos 
pavyzdžiu, kuri kieta discip
lina stengėsi išugdyti fiziniai 
stiprų savo pilietį. Kaip pra
eitis parodė, ateičiai Sparta 
nieko nepaliko, o Atėnai, 
kurie rūpinosi savo piliečių 
dvasine kultūra, žmonijos 
istorijoje ir šiandie tebega
lioja kaip žmonijos kultūros 
lopšys, nes čia yra vadina 
mos Vakarų kultūros šak
nys, iš kur kildinama filoso
fija, politika, estetika, menai 
ir pedagogika. Net ir de
mokratija yra senovės Atė
nų produktas, nes atėniečiai 
kaip tik siekė niekam nepa
lenkiamos piliečio laisvės 
tiek politikoje, tiek ir religi
joje, kas anais laikais buvo 
didelė naujovė. Kaip žinia, 
nuo seniausių laikų bet 
kokia religija stengėsi su
kaustyti žmogų savose nor
mose. Atėniečiai to nežinojo. 
Ir kai apaštalas Paulius at
vyko skelbti krikščionybės, 
atėniečiai jau seniai buvo 
įrengę altorių ’’nežinomam 
dievui”, kas reiškė, kad 
kiekvienas gali skelbti savą 
religiją iki nepažeidžia pilie
čio asmeninių teisių.

Taigi, senovės Graikijoje 
prieš beveik tris tūkstančius 
metų Olimpiniuose žaidi
muose buvo įsileista ir spor
tinės žaidynės, nes tie na
cionaliniai žaidimai pradžio
je buvo ne kas kita, kaip 
graikų kultūros manifesta- 
cinė šventė. Čia buvo hero
jais vainikuojami poetai,

ninėje Veikloje ir turi būti 
Eainformuotos įvairiomis

etuvių gyvenimo aktuali
jomis”.

Red.: ”P. pirmininke, gal 
galėtumėte bent trum
pai apibūdinti kaip praėjo 
Vasario 16 dienos minėji
mas?”

Pirm.: ’’Vasario 16 d. mi
nėjimas prasidėjo Šiaurės 
Pertho bažnyčioje pamaldo
mis, įnešant lietuvių, aus
tralų ir ’’Ramovėnų” vėlia
vas. Pamaldas laikė kunigas 
- krotas Thomas Tomich, 
kuris yra vyskupo paskirtas 
lietuvių religiniams reika
lams. Buvau labai nustebęs 
kada kunigas laikė mišias 
gražia lietuvių kalba. Pasi
rodo, kad jis yra išmokęs 
skaityti mišias lietuvių 
kalba ir jo ištarimas buvo be 
priekaišto. Pamokslą sakė 
anglų kalba; pats pamokslas 
buvo toks pilnas ir svarus, 
perpintas svarbiausiais Lie
tuvos istorijos įvykiais, kad 
reikėjo stebėtis, kaip sve
timtautis kunigas sugebėjo 
surinkti tiek dau svarbių ži
nių ir taip gražiai, konden
suotai perduoti Pertho lie
tuviams. Neveltui jis yra 
labai mėgiamas ir jaunosios 
ir senosios kartos lietuvių. 
Teko su juo ir asmeniškai 
pora kartų susitikti ir išsi
kalbėti; tai yra tikrai aukš
tos erudicijos ir nepaprasto 
talento žmogus, kalbąs 6 
kalbomis, nuoširdus, labai 
atsidavęs lietuviams ir labai 
sėkmingai atlieka religines 
pareigas mūsų tautiečiams.

Po pamaldų visi važiavo
me į Lietuvių Namus South 
Perthe, kuriuose po 
skanių pietų paruoštų Per
tho ponių, vyko minėjimas. 
Minėjimą atidarė Apylinkės 
pirmininkė p. B. Radziva
nienė, kuri pakvietė estų ir 
latvių bendruomenių atsto
vus tarti žodį. Po trumpos 
muzikinės dalies, kurią atli
ko jaunimo atstovai, aš bu
vau pakviestas tarti žodį 
Vasario 16 d. proga.

Toliau vėl seka programa-, 
eilėraščiai, dainos, duetai, 
muzikiniai dalykėliai ir cho
relis vadovaujamas p. V. 
Skrolio. Bendrai minėjimas 
praėjo labai gražiai ir nuo
taikingai; po minėjimo aš 
atsakinėjau į tautiečių 
užklausimus ir apie 6 v.v. 
visi nenoriai skirstėmės na
mo.”

Red.: P. pirmininke, gal 
galėtumėte trumpai apibū
dinti Pertho lietuvių proble
mas ir rūpesčius."

Pirm.: ’'Taip kaip ir kitose 
Australijos vietovėse, 
Pertho lietuviai turi savo 
problemas ir rūpesčius. Vie
nas iš tokių dalykų tai būtų' 
Pertho namų išlaikymas. 
Pertho namai buvo nupirkti 
iš žmonių aukų ir tikrumoje 

dramaturgai, oratoriai, šo
kėjai ir tik kaip priedas įsi
leisti sportininkai.

Olimpiniai žaidimai pa
sauliniu mastu pradėti 1896 
metais bet tik remiantis 
sportinėmis žaidynėmis. 
Tokiu būdu šiandie prave
damos olimpijados neturi 
pirmykštės prasmės, nors 
jos įsteigtos pirmykščiu 
graikų pavyzdžiu. Kaip per 
tą laiką olimpiados išsigimė 
tik į sportines žaidynes, taip 
dabar jos išsigimsta į politi
nes varžybas. 

skolų neturi. Visiems auko
tojams buvo išduoti pasko
los lakštai pagal paaukotą 
sumą - tam, kad aukotojai 
jaustųsi esą šeimininkai šitų 
namų. Šių paskolos lakštų 
terminas berods baigiasi 
1985 metais birželio mėn. 
Kyla klausimas, gal ir visai 
nepagristai, gal kas iš auko
tojų norės atsiimti savo pi
nigus ir dar su nuošimčiais ir 
tuo būdu jeigu tokių - kurie 
aukojo didesnes sumas - at
sirastų daugiau, tai gali 
tekti parduoti namus ir gra
žinti pinigus aukotojams.

Man asmeniškai pasikal
bėjus tuo klaus imu: su dau
geliu Pertho lietuvių i, atro
do, kad tai yra baimė be 
pagrindo, nes visi Pertho 
lietuviai žino, kad tie namai 
ir jiems ir jaunimui yra labai 
reikalingi, jie yra išdidūs 
savo namais ir jokiu būdu 
nenorės jų . sužlugdyti. 
Tvirtai tikiu, kad sveikas 
protas ir gera valia įsigalės 
mūsų tautiečių tarpe. Minė
jimo metu savo žodyje aš 
prašiau visų Pertho lietuvių 
pamiršti visus nesklandu
mus, nepagrįstus kaltinimus 
vienų kitiems, asmeniškus 
nesusipratimus bei kivirčus 
ir padavus vieni kitiems 
rankas eiti vieningu bend
ruomenės keliu kartu su 
jaunimu ir neleisti mūsų 
priešams džiaugtis mūsų 
nesantaika.

Kita problema tai jaunimo 
apatija visuomeniniam dar
bui. Tiesa, paskutinės dvi 
Apylinkės Valdybos buvo 
sudaromos iš jaunų asmenų. 
Lietuvių Sąjungai vadovau
ja jaunosios kartos atstovas, 
bet tikrumoje veikia tik 
saujalė žmonių, kurie visa 
laiką dirba pasišventusiai 
bendruomenei. Labai gali
mas daiktas, kad tiems kurie 
visą laiką dirba, jau nusi
bodo juo labiau, kad kitas 
jaunimas neprisideda. Žiū
rint iš kitos pusės, jaunimas 
augindamas jaunas šeimas 
nelabai turi laiko bendruo
meninei veiklai ir, dalinai, 
trūksta pareigos jausmo. 
Man atrodo, kad ir vyres
nieji turi ateiti į pagalbą tam 
jaunimui , kuris jau veikia 
visą laiką, bet nekritikuoti 
jaunimo ir nurodinėti ką da
ryti. Reikia bendradarbiauti 
ir tartis. Kiek man teko kal
bėti su vyresnės kartos at
stovais, tai jie visi, be išim
ties, pažadėjo padėti jauni
mui visuose reikaluose, tik 
trūksta to noro pradėti dia
logą vienų su kitais - o tas 
yra būtina, nes vieni be kitų 
išsilaikyti negalės. Gerbda
mi vieni kitų pažiūras ir įsi
tikinimus ir susėdus prie 
bendro stalo galima iš
spręsti visas problemas 
taikiu ir visai bendruomenei 
priimtinu būdu. Aš nei kiek 
neabejoju, kad Pertho lietu
viai tai padarys.

Baigdamas norėčiau 
padėkoti visiems kurie mane 
taip nuoširdžiai priėmė, iš
klausė ir globojo per mano 
viešnagę Perthe.

Nenoriu vardinti visų tų, 
kurie mane asmeniškai pa
kvietė į savo namus, kur aš 
galėjau arčiau susipažinti, 
pasidalinti įvairiomis minti
mis ir pasidžiaugti jų nuo
širdumu ir vaišėmis.

Ypatingai dėkoju p.p. J. ir 
O. Liutikams ir p.p. V. ir B. 
Radzivanams kurių namai 
buvo mano bazė Perthe.

Nuoširdus ačiū p. J. Čyžui 
ir p. B. Butkiui kurie mane 
vežiojo ir rodė Pertho gro
žybes.

Ačiū perthiškiams!
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Namie ir svetur Šv. Kazimieras Adelaidėje
Vasario 16-sios minėjimai

VASARIO 16-JI 
MELBOURNE

PRIĖMIMAS AUSTRALŲ 
VISUOMENĖS

ATSTOVAMS
Šis priėmimas vyko 

Melbourne Lietuvių Namų 
Jubiliejinėje salėje, vasario 
17-tą vakare. Dalyvavo aus
tralų visuomenės atstovai, 
mums draugingų tautų ir 
lietuviškų organizacijų 
vadovai ir mūsų jaunimas. 
Viso dalyvavo virš 100 as
menų. Buvo šiltas vakaras, 
ir svečiams troškulį apmal
šinus ir pasivaišinus Soc. 
Globos moterų pagamintais 
skanėstais, kuriuos nešiojo 
gražiai tautiniais rūbais ir 
skautiškomis uniformomis 
pasipuošusios jaunimo at
stovės, prasidėjo rimtoji 
dalis.

Birutė Šaulytė pakvietė 
Melb. Apylinkės pirm. Dr. 
Joną Kuncą tarti žodį. Pir; 
mininko kalba buvo trumpa. 
Jis pasveikino svečius ir pa
minėjo, kad dabar daug kal
bama apie atominio karo pa
vojų, bet tai yra tik dėl to, 
kad sovietai skelbia tokius 
gandus, norėdami išgąsdinti 
mus. Pirmininkas klausė: 
Argi Kremliui reikalinga 
pradėti karą, jeigu jie gauna 
viską ką tik nori be karo?

Arkivyskupas Dr. F. 
Little savo kalboje davė 
kaip pavyzdį dabartinį po
piežių Joną Paulių II, kuris 
aplankė ir atleido savo žudi
kui. Jis patarė ir mums su 
meilės pareiškimu mūsų 
tautos priešams gal mėginti 
laisvę atgauti.

Opozicijos partijos pirmi
ninką atstovavo liberalų
partijos atstovas Mr. Ken 
Aldred, kuris perdavė 
Mr. Peacock sveikinimus.

Dr. J. Kunca pasiūlė tostą 
už Australiją ir karalienę, o 
National partijos atstovas 
Mr. Psalti, savo žodyje prieš 
pasiūlant tostą už Lietuvą 
atrodo nesutiko su arkivys
kupo iškelta mintimi, kad su 
beribės meilės pareiškimu 
sovietams būtų galima at
gauti laisvę.

Šalia šių svečių kalbėtojų 
dalyvavo senatorius David 
Hamer, DSC, Melbourne 
burmistras Mr. Kevin 
Chamberlain su ponia, uk
rainiečių vyskupas Ivan 
Prasko, liuteronų bažnyčios 
atstovas kun. Juers, Latvi
jos konsulas Mr. Emil Dė
lios, pavergtų tautų pirm. 
Dr. Elek, Viktorijos LP di
rektorius Mr. John Rigley 
su ponia, laisvąją Kiniją at
stovavo Mr. Max Fox su po
nia, Etninės kolegijos atsto
vas Mr. Martin Lovey su 
ponia, Mr. John Gully - lais
vės koalicijos, Senatorius 
Bruce Skeggs su ponia. 
Australijos karių veteranų 
iegiono viceprezidentas Mr. 
Ivan Carrol, Rev. A. Kula- 
wwski su ponia. Baltgudžių 
ortodoksų bažnyčios. Taip 
oat latvių estų, ukrainiečių, 
enkų, slovakų bendruome- 
lių atstovai.

Vakaro paįvairinimui Vir- 
jinija Bruožytė ir Birutė 
Saulytė padainavo duetu dvi 
lainas, o Melb. vyrų oktetas 
įdainavo tris patriotines 
lainas.
MINĖJIMAS SEKMADIE
NĮ VASARIO 19-TĄ

Šventė pradėta 11 vai. 
ryto specialia radijo prog
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rama, kurią pravedė radijo 
laidų koordinatorius Gabri
elius Žemkalnis.

12 vai. iškilmingos pamal
dos šv. Jono bažnyčioje. Šv. 
Mišias už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės aukojo kun. 
Pr. Vaseris. Organizacijos 
su vėliavomis procesijos ei
sena įžengė į bažnyčią. Šv. 
Mišių skaitymus atliko Al
binas Pocius, o maldą už tė
vynę Federacijos pirm. V. 
Čižauskas. Kun. Vaseris pa
sakė šventės rimčiai pa
mokslą, o bažnytinis choras, 
diriguojant Petrui Morkūnui 
ir solo giedant Jurgiui Rūbui 
lietuviška giesme pastiprino 
šventinę nuotaiką.

Po pietų šventė buvo tę
siama Lietuvių Namuose. 
Didžioji salė ir balkonas tuoj 
prisipildė. Keli pavėlavę ne
rado vietos ir stovėjo prie 
durų. Aukas rinko Tautos 
Fondas ir Apylinkės Val
dyba. Vyko viso lietuviško 
jaunimo registracija. Tėvai 
ir seneliai buvo raginami 
užregistruoti savo vaikus ir 
anūkus.

Scenoje stovėjo Australi
jos ir Lietuvos vėliavos. 
Programos eigą gražiai pra
nešinėjo Loreta Čižauskaitė, 
kuri tuoj pakvietė kun. Pr. 
Vaserį invokacijai.

Bendruomenės pirm. Dr. 
J. Kunca pasveikino visus 
taip gausiai susirinkusius ir 
tarė įžanginį žodį. Jis pami
nėjo, kad lietuviai nekreiptų 
per daug dėmesio, kai pa
skaito australų laikraščiuose 
mums tiek daug nenaudingų 
žinių ir komentarų.

Pagrindinę minėjimo 
paskaitą skaitė gerai vi
siems pažįstamas visuome

Pas Newcastle lietuvius
VASARIO 16-JI 

NEWCASTELYJE

Vasario 11 d. Nele Apy
linkės Valdyba surengė Lie
tuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą- St. 
Peters salėje, Hamilton.

Salėje tautinės vėliavos, 
dekoruotas kalbėtojų stalas, 
o šone patraukliai išstatyti 
gintaro, medžio drožinių ir 
tautinių audinių eksponatai 
buvo graži aplinka. Prieš 
minėjimo pradžią ir šios pa
rodos rengėja. Birutė Gas- 
paronienė supažindino sve
čius su eksponatais.

Minėjimą atidarė Vald. 
pirm. Stasys Žukas pasvei
kindamas svečius lietuviškai 
ir angliškai, Dr. M. šeškus 
skaitė paskaitą, kurioje pa
lietė daug Lietuvos istorijos 
faktų, kartais pareikšdamas 
savo komentarų.

Dienos programą vedė 
Zina Zakarauskienė. Petras 
Kairys sklandžiai skaitė 
Zauerveino poemą ’’Lietu
viais esame mes gimę” ir 
Rokas Lapinskas Mykolaičio 
Putino ’’Vargingos tėvynės - 
varginti vaikai”. Dainininkių 
grupė, pianinu palydint St.

Žukui pradėjo savo dainų 
repertuarą Zinai Zakaraus
kienei atliekant solo ’’Skrido 
paukščiai tolumoje” , muz. 
Algio Raudonikio. Vyrų 
kvartetas - Juozas Česnaitis, 
Sigitas Daugėla, Česlovas 
Zakarauskas ir Jonas Bal
čiūnas sudainavo Algio Bra
žinsko ’’Sugrįžk, geguži”, 
sekant Zinos Zakarauskie
nės skaitymų ištrauką iš 

nininkas Albinas Pocius. 
Paskaita buvo ilgoKa, bet 
nenuobodi, nes jis iškėlė 
įdomių minčių.

’’Kiek triukšmo australų 
spaudoje dėl vieno jų dva
siškio teismo, kurį Philipinų 
valdžia kaltina už bendra
darbiavimą su kairiųjų 
partizanais. Ar matėte kada 
nors spaudoje bent vieną 
eilutę, kur būtų pasmerkta 
kun. Svarinsko ir kun. Tom- 
kevičiaus teismai ir išsiun
timas į Rusijos kalėjimus 
katorgos darbams”.

’’Estijos Paldicki uoste 
yra rusų atomine jėga va
romų povandeninių laivų 
bazė. Jų reaktoriams valyti 
yra naudojami politiniai ka
liniai. Ar girdėjote,” klausia 
A. Pocius, "bent vieną pro
testą iš taip vadinamų 
’’concerned academics?”

Australijos Lietuvių Fon
do atstovas Dr. Kazys Zda
nius įteikė finansines dova
nas ir atžymėjimo lapus 
dviem jauniem ’’Ateities 
Žingsnių” žurnalistams: Jo
nui Rukšėnui ir Broniui Zu
meriui. Taip pat Dalei Sa
vickaitei geriausiai išlaikiu
siai lietuvių kalbą abituri- 
jentų klasėje. Pagarba jau
nuoliams, jų motinoms ir tė
vams.

Meninę programą pradėjo 
Jaunimo Sąjungos paruošta 

’’Lietuvos litanija”. Pagrin
dinis kalbėtojas buvo Algis 
Karazija.

Mintimis į Lietuvą nuvedė 
mus, kur po laukus aidi 
dainelė - ’’Aušta aušrelė”, 
čia ją padainavo solistė Vir
ginija Bruožytė. Sekė Virgi
nijos ir Birutės Šaulytės du
etas. Jos padainavo dvi 
naujas daineles.

Tautinių šokių grupė 
’’Gintaras”, vadovaujamas

Maironio poemos ’’Geresnių 
laikų viltis”. Sekė Mortos 
Zakarauskienės ir Juozo 
česnaičio duetas. Progra
mos dainų dalį baigė moterų 
kvartetas - Zina Zakaraus
kienė, Birutė Gasparonienė, 
Marta Zakarauskienė ir Be- 
nigna Zakarauskaitė trimis 
dainomis. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Zina Zakarauskienė padė
kojo St. Žukui už pastangas 
ir darbą. St. Žukas išreiškė 
padėką Birutei Gasparonie- 
nei, parengusiai tautinių 
eksponatų parodą, ir taip 
pat visiems aukojusiems lai
mikius loterijai, iš kurių 
galbūt geriausias buvo Ka
nadoje gyvenančio meninin
ko Tamošaičio paveikslas, 
kurį paaukojo - atsiuntė Jū
ratė Ivinskienė. Vald. pirm, 
pareiškė, kad dalis pelno iš 
šios loterijos bus skirtos 
A.L.B Krašto Valdybai.

Pakilioje nuotaikoje sekė 
pobūvis, gerai pravesta lo
terija ir gera Valentino Kuto 
plokštelių muzika ir taip pat 

skambėjusios darnios 
dainos prie stalų išlaikė sve
čius iki parengimo pabaigos.

SVEČIAI
NEWCASTELYJE

Dažnai susilaukiama sve
čių Newcastelyje. Va, kad ir 
praeitą savaitę lankėsi 
Newcastelyje iš Sydnejaus 
Marytė ir Juozas Paltanavi
čiai. Svečių atsilankymo 
tikslas buvo aplankyti Be
nediktą Liūgą, su kuriuo 
tekę dirbti Lietuvos gele-

Artėjant šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų atidarymui 
Adelaidėje pasiruošiamieji 
darbai beveik jau užbaigti. 
Tikimas, kad dviejų dienų 
parengimuose dalyvaus ne 
tik visi adelaidiškiai, bet ir 
svečiai iš kitų vietovių: Mel
bourne, Ballarato, Penolos, 
Mt. Gambier ir net iš kitų 
valstijų. Visiems, pagal pa
geidavimus, bus parūpintos 
nakvynės viešbučiuose arba 
pas lietuvius.

Atidarymo iškilmės pra
sidės šeštadienį ir baigsis 
sekmadienį. Iškilmėse daly
vaus ir Adelaidės arkivys
kupas Jacob Gleeson, minis- 
teris Greg Crafter ir kiti 
bažnyčios ir valdžios aukšti 
pareigūnai. Žinoma, ir lietu
vių bendruomenės veiksniai.

Jau galutinai nustatyta 
abiejų dienų programa:

Kovo 10 d., šeštadienį:
9 vai. ryto radijo progra

ma skirta šv. Kazimierui,
4 vai. p.p. Jubiliejinių me

tų atidarymo akademija 
L.K. Centro salėje.

6 vai. p.p. Jubiliejinių me
tų atidarymas Šv. Kazimie-

Dalės Antanaitienės, pašoko 
du šokius.

Užbaigai Dainos Sambū
ris, kuriam šios šventės 
metu dirigavo Danutė Le
vickienė, padainavo tris dai
nas. - Tėviškės Namai, - žo
džiai B. Brazdžionio, muz. B. 
Budriūno, vien vyrų choras 
padainavo - Ant kalno kark
lai siūbavo - J. Naujalio har
monizuotą dainą. Mišrus 
choras užbaigė su ’’Man 
skamba toliuos”, žodžiai V. 
Kazoko, muzika B. Kiveris

Birutė Šaulytė padėkojo 
Apylinkės Valdybos vardu 
visiems programos daly
viams, padėjėjams, prane
šėjai Loretai Čižauskaitei ir 
visiems į minėjimą atvyku
sioms. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Alisa Baltrukonienė 

žinkelių Kauno - Kybartų 
ruože. Buvo labai patenkinti 
kad kaip tik tą savaitgalį 
įvyko čia nepr. šventės mi
nėjimas ir čia atsilankę 
gėrėjosi gražia programa ir 
vakaro eiga.

Valentinas ir Erna Kutai 
susilaukė sidabrinės savo 
vedybų sukakties ir kurią 
atšventė vasario 19 d. Di
delio džiaugsmo suteikė čia 
iš Lietuvos. Valentino brolis 
Zigmas ir sesuo Ona atvykę 
kaip tik į šią šeimos šventę, 
pareikšdami, kad šis atvyki
mas yra lyg atsilyginimas 
Valentinui ir šeimai už jau 
porą atsilankymų pas gimi
nes Lietuvoje/ Gražiai 
gyvenančiai Kutų šeimai 
tenka palinkėti laimės ir 
sėkmės ateityje.

PAGERBTAS
ALGIS ULANAS

Algiui Ulanui Australijos 
Dienos proga suteiktas Lake 
Macquarie Australia Day 
Citzens Award už mokykli
nių orkestrų organizavimą ir 
vadovavimą nuo 1975 metų.

Visiems buvo malonu ma
tyti Algį su žmona Maraga- 
reta ir šeima Nepr. Šventės 
minėjime ir pasiaalinti įspū
džiai iš kelionės po U.S.A.

ro bažnyčioje.
7 vai. v. Religinis koncer

tas (dalyvauja Adelaidės ir 
Melbourne bažnytiniai cho
rai) L.K. Centro salėje.

Kovo 11 d., sekmadienį:
11 vai. Iškilmingos Mišios 

Šv. Kazimiero bažnyčioje.
1 vai. p.p. Jubiliejinis 

banketas Lietuvių Namuo
se.

Į banketą prašome bilie
tus įsigyti kuo anksčiau, nes 
bus ribotas skaičius vietų.

Melbourne bilietus platina 
kun. kleb. P. Vaseris.

Adelaidėje: V. Baltutis, V. 
Neverauskas ir P. Pusdeš- 
ris.

Mūsų visų skaitlingas da
lyvavimas visuose atidary
mo parengimuose, parodys 
kiek mes gerbiame vienin
telį mūsų tautos šventąjį 
Kazimierą.

Jubiliejinių metų Komitetas 
Adelaidėje

ŽINIOS IŠ CANBERROS

Vasario 19 d., sekmadienį, 
švenčiant Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
šventę, į Mišias susirinko 
gražus būrys Canberros lie
tuvių, jų tarpe uniformuoti 
Baltijos tunto skautai-tės su 
vėliavomis. Mūsų nuolatinis 
lankytojas kun. Pov. Martu- 
zas per pamokslą patiekė 
daug minčių, įspūdžių šios 
šventės proga. Skautai da
lyvavo skaitymuose.

Po to lietuvių klubo salėje 
į minėjimą vėl susirinko 
gausiai kanberiškių, kur 
valdybos pirmininkas Dr. 
Kazys Kemežys tarė įžangi
nį žodį ir paprašė paskaitai 
Dr. Antaną Stepaną. Buvo 
įdomu išgirst jaunesnės 
kartos kalbėtoją, nors jį jau 
matėme tautinių šokėjų tar
pe, taip pat pravedant di
desnio masto minėjimus. 
Matysim jį ir dažniau. Dr. A. 
Stepano paskaitoje buvo 
truputis istorijos ir daug 
įdomių minčių apie mūsų 
tautos dabartinę padėtį ir 
ateities perspektyvas. Sekė 
Tautos Himnas ir prasidėjo 
sekančios kadencijos apy
linkės valdybos rinkimai, 
kaip jau anksčiau visiems 
buvo pranešta.

Sudarius prezidiumą, po 
dabartinio pirmininko Dr. 
K. Kemežio ir Revizijos ko
misijos pranešimų, rekordi
niu greičiu buvo pasiūlyti ir 
išrinkti 1984-85 metų 
kadencijai šie asmenys: Dr. 
Antanas Stepanas - pirmi
ninkas, Romas Katauskas - 
vicepirmininkas. Kostas 
Makūnas - sekretorius, 
Audronė Kovalskienė - iždi
ninkė ir Vida Howe-Pužaitė - 
kultūriniai reikalai. Rev. 
komisijoje: A. Andruška, L. 
Budzinauskas, J. Kovalskis.

Užbaigai - arbatėlė su už
kandžiais ir video filmas: 
Pabaltijo okupacija.

Minėjimo metu buvo ren
kamas lietuvio nario mokes
tis ir vajaus aukos Lietuvių 
Bendruomenei. jęm

Vasario 14 d. įvyko pa
gerbimas Nele miesto ro
tušėje, kur Algis 160 asme
nų orkestrą diriguodamas 
pagrojo ’’California, here 
we come”, atliktą Pasedena 
Rožių parade, U.S.A.
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Iš
Vasario 16 
minėjimo 
Sydnejuje

Vasario 16 minėjimo pro
ga Sydnejuje buvo sureng
tos dvi reikšmingos parodos 
Liet. Namuose: Klubo bib
liotekos vadovybės pastan
gomis drauge su estais liet, 
knygų ir estų taut, išdirbi
nių paroda ir kitoje salėje 
pirmoji Sydnejuje PABAL
TIEČIŲ DAILĖS PARO
DA. Jos abi dalyvių tarpe 
sukėlė didelio susidomėjimo 
ir praturtino patį minėjimą. 
Dailės parodą suorganizavo 
Dr. G.E. Kazokienė. Nuot
raukoje viršuje liet, knygų 
ir estų taut, išdirbinių paro
da, vidury pabaltiečių dailės 
parodos atidarymas (dalis 
dalyvių) ir apačioje vaizdai 
iš pabaltiečių dailės parodos 
(kairėje parodos rengėja Dr. 
G.E. Kazokienė).

Vytautas Bagdonavičius 
ir Dr. Juozas Meškauskas. 
KURAIČIO PALIKIMAS 
LIETUVIŲ ŠVIESUOME
NEI. Atsiminimai ir įvadas į 
jo mąstymą. Didelio formato 
iš spaudos atspaudų rinki
nys, 36 psl. Išleido ’’Atei
tis” 1983 m. Čikaga. Leidi
nėlis skirtas prof. prel. Pra
no Kuraičio 100 metų gimi
mo sukakčiai. Prof. P. Ku
raitis tai buvo vienas ryš
kesnių lietuvių filosofų, ku
rio globoje išaugo tokie iški
lūs mintytojai, kaip Antanas 
Maceina, Juozas Girnius. 
Prof. P. Kuraitis mirė 1964 
m. gruodžio 18 d. Kaune, 
kur ir palaidotas.

Švęsdami savo tautos ar 
valstybės istorinius įvykius, 
grįžtame į tuos laikus, kad 
nors dalinai galėtume pa
justi ir išgyventi to amžiaus 
dvasią, nuotaikas ir aplin
kybes. Net ir Dr. Vincas 
Kudirka ragino, tamsiausiu 
mūsų tautai laikotarpiu, 
grįžti į praeitį ir iš jos semtis 
jėgų ir stiprybės. Dr. V. 
Kudirkos raginimas buvo 
pagrįstas logika; ieškant ar
gumentų, motyvų, kaip 
Pažadinti į apatiją kritusią ir 

kimui pasidavusią lietuvių 
tautą. Po numalšinto 1863 
m. sukilimo nebebuvo aksti
no, nebuvo tautoje stiprios 
rezistencijos, kuri
sukeltų kovos už savo tautos 
laisvę idėjas. Teko grįžti į 
senovę, iškeliant garbingą 
praeitį; didvyriškus žygius, 
legendas, pasiaukojimą, 
liaudies kultūrą ir kalbos 
grožį.

Šiandien mums praeitis 
yra tiktai istorija, kurion ne 
vienas žvelgiame ir mėgsta
me pakritikuoti, nes žinant 
pasėkas, nesunku ir gudres
niam būti.

V. Baltutis

Nors ir labai trumpas bu
vo atgijusios nepriklauso
mybės laikotarpis, vos 22 
metai, demografų mastu, 
vos vienai generacijai teteko 
džiaugtis savivalda. Nemi
nėsiu to milžiniško šuolio, 
kurį padarė lietuvių tauta 
per šį trumpą laiką. Kadangi 
ir mano vaikystė prabėgo 
tuo metu, tai dar ir šiandien 
jaučiu tų pirmųjų gyvenimo 
metų tautinio auklėjimo 
vaisius. Lyg po ilgos ir viską 
naikinančios sausros, gaivi
nančio laisvės lietaus srovė
mis sudrėkinta Lietuvos že
mė išaugino naują stipraus 
tautinio sąmoningumo 
kartą. Nuostabiai greitai 
apsivalė nuo šimtmečiais 
kankinusių žaizdų, svetimy
bių, atsistodama šalia Vaka
rų Europos kraštų išdidi, 
lygi ir nepriklausoma.

Siame laikotarpyje išug
dytas sąmoningumas ir 
šiandien tebėra pagrindu 
mūsų tautos' rezistencijos, 
ne tik prieš okupantą, bet ir 
išeivijoje prieš asimiliaciją, 
prieš nutautėjimą. Iš šios 

rezistencijos ir reikalinga 
mums semtis jėgų likiminėje 
mūsų tautos kovoje. Nepri
klausomybės atstatymo 66 
metų sukaktį švenčiant, 
žvilgterėkime į Lietuvoje 
vykstančią kovą, pasiprieši
nimą rusifikacijai, religinės 
laisvės siekimą. Daug vilčių 
dedama į užsienyje gyve
nančius lietuvius, iš jų lau
kiama pagalbos. Mes priva
lome jų neapvilti. Patys ne
išgyvendami priespaudos, 
tiktai savo krašto nostalgiją, 
privalome jungtis į bendrą 
viso pasaulio lietuvių kovą 
už savo valstybės atkūrimą.

Neapgaudinėkime savęs, 
tikėdami įvairiais, mūsų ir 
kitų politikų pareiškimais, 
kad okupanto galia silpsta, 
kad jų sistema žlunga, kad 
po penkerių ar kiek metų 
mūsų kraštas bus laisvas. 
Tokius pareiškimus girdime 
nuo pirmos po Antrojo pa
saulinio karo dienos ir lietu
vių tautai teko skaudžiai ' 
nusivilti, kai liūkesčiai neiš
sipildė. Net ir šiandien pra
našaujama, kad komunistinė 
sistema griūva ir tik laiko 
klausimas iki subyrės sovie
tinis imperializmas. Lygiai 
tokios pačios pranašystės 
kursuoja Sovietų Sąjungoje, 
kur teigiama, kad kapitalis
tinė santvarka bankrutuoja 
ir jos žlugimas neišvengia
mas. Viskas pasaulyje kei
čiasi, bet ši kaita yra labai 
lėta.

Viena yra aišku, kad mūsų 
kraštui laisvės neiškovos ir 
negrąžins svetimieji; ar jie 
vadinsis mūsų draugais ar 
priešais. Tik mūsų pačių 
pastangomis, ryžtu ir nuola
tiniu pasipriešinimu, nuola
tine apeliacija į viso pasaulio 
sąžinę, o reikalui esant ir 
ginklu, teks iškovoti savos 
tautos nepriklausomybę. 
1918 m. mums pasiskelbus 
nepriklausomais, užtarimo 
nesulaukėme iš niekur. Gra
žiausi pažadai išvirto tuščio
mis frazėmis ir net save lai
kančiai tautų laisvės gynėjai 
JAV reikėjo milijono lietu
vių parašų, kad pripažintų 

Lietuvos valstybę, ir tai tuo 
lemtingu mūsų tautai metu 
buvo vilkinama, delsima. 
JAV Lietuvą pripažino de 
facto 1920 m. lapkričio 9 d., o 
de jure tiktai 1922 m. liepos 
28 d., t.y. po 4-rių su viršum 
metų nuo nepriklausomybės 
paskelbimo.

Ir šiandien negalime pasi
kliauti politikais ir didžiųjų 
tautų valdovais, kurie viena 
ausimi išklauso mūsų bėdų, 
bet tik mandagumo ir rinki
minio balso vedami. Per 44 
metus Lietuvos nepriklau
somybės reikalas nepajudė
jo iš vietos. Teko dėti daug 
pastangų, ne tik nepriklau
somybei atgauti, bet vien tik 
viltį palaikyti, kad ir oku
puotos Lietuvos neišbrauk
tų iš gyvųjų tautų tarpo. 
Visi gerai prisimename G. 
Whitlamo kėslus.

Veiksmingiausia kova 
vyksta Lietuvoje, jos pog
rindyje. Šiandien išleidžia
ma nemažai spausdinių, ku
rių didesnė dalis pasiekia ir 
mus, išeivijoje.

Keletas žodžių apie Lie
tuvos pogrindį. Neįmanoma 
plačiau ir išsamiau pažvelgti 
ar apibūdinti pogrindžio 
veiklos. Tai padarys istori
kai, kai Lietuva atgaus ne
priklausomybę. Mums žino
mas tiktai jų besąlyginis pa
siaukojimas ir ryžtas išlai
kyti laisvės viltį, kelti tauti
nį sąmoningumą, kalbą ir 
kultūrą. Pogrindyje leidžia
moje spaudoje iškeliamos 
dabartinės okupuotos tautos 
problemos, ne tik politinės, 
bet kultūrinės, ūkinės ir so
cialinės.

Pogrindžio spauda neturi 
savo žinioje spaustuvių ir 
spausdiniams pagaminti 
reikmenų. Visa tai tenka su
organizuoti nelegaliai, slap
ta, kad okupantas ir1 jo tar
nai nesusektų. Už pogrin
džio spaudos paruošimą ir 
platinimą yra nukentėję 
daug lietuvių. Vienam įkliu
vus, jo vieton stoja kitas. Jų 
tarpe yra ir aukštų pareigū
nų, kurie rizikuoja ne tik 
savo tarnyba, bet stato į pa
vojų ir savo šeimą. Pagal 
pogrindžio spaudos žinias, 
spausdinama įvairiais bū
dais, bet pagrindinis yra ra-

Nukelta į 6 psl.
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Pirmaujančios lituanistės

Danutė Baltutytė, Adelaide

Praėjusiais metais Aus
tralijoje veikiančių lituanis
tinių kursų abiturientų lai
doje geriausiais rezultatais 
pasižymėjo abiturientės 
Danutė Baltutytė Adelaidė
je ir Regina Lašaitytė Syd- 
nejuje.

Adelaidiškė Danutė Bal
tutytė lankė ir baigė šv. Ka
zimiero savaitgalio mokyklą 
Adelaidėje ir lituanistiniuo
se kursuose lietuvių kalbą 
baigė aukščiausiu pažymiu. 
Šalia mokyklos Danutė pri
klausė skautams, tautinių 
šokių grupei ir jaunųjų ’’Eg
lučių” choreliui. Įvairiuose 
lietuviškuose parengimuose 
Danutė Baltutytė aktyviai 
pasirodydavo su deklamaci
jomis, dainomis, vaidyba, 
net su sava kūryba. Baigus 
lituanistinius kursus ir aus
trališką gimnaziją Danutė 
metams išvyko j Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje pasi
tobulinti lituanistikoje.

Lietuva gyva
Atkelta iš 5 psl.

tikslams. Šiandieninė 
Sovietų okupacija, kaip ji 
savo geluonį beslėptų, 
skelbdama lygybės, 
brolybės ir tautų laisvės šū
kius, neįstengia paslėpti 
.savo kėslų ir visur išlenda 
maskoliškas uzurpatoriaus 
batas, storai išteptas rusifi
kacijos tepalais.

Lietuvai atimta ne tik 
laisvė, bet bandoma iš jos 
sūnų išplėšti net laisvės idė
ją, įrėminant ją į siaurus ir 
vergiškus komunizmo ir be
dievybės rėmus. Šiemet su
eina 44 metai nuo nepri
klausomybės praradimo. 
Per keturis dešimtmečius be 
pertraukos kalama propa
ganda, siekiant pateisinti 
okupaciją ir sulaikyti pa
vergtų tautų pasipriešinimą 
svetimai valdžiai. Vienas iš 
pagarindinių šios propagan
dos tikslų yra suniekinti 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį, kad tai buvo dik
tatūros laikai, priespauda, 
išnaudojimas, skurdus 
gyvenimas ir t.t. Tai daroma 
įžūliai meluojant, šmeižiant 
ir klastojant. Iškeliami įvai
rūs nepriklausomo gyveni
mo faktai, žinoma, tiktai 
neigiami, dar juos išpučiant, 
pajuodinant; kartais net 
skelbiami ’’nusikaltimai” ir 
taip purvinamos visos ne
priklausomos Lietuvos gy
venimo sferos. Neminima 
jokia pažanga, jokie atsieki- 
mai, joks progresas. Visa tai 
nutylima. Kiekvienas sovie
tinis kalbėtojas savo liaup
sinimuose grįžta į ’’tuos lai
kus”, kai ’^buržuazinė” val

šomoji mašinėlė ir multipli- 
kavimas. Kiekvienas skai
tytojas prašomas gautą 
pogrindžio spausdini skleis
ti, jei įmanoma - dauginti. 
Šiandien be ’’Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” 
periodiškai pasirodo: 
’’Vytis”, ’’Tautos Kelias”, 
"Perspektyvos”, ’’Aušra”, 
’’Alma Mater” ir kt. Daugu
ma jų pasiekia užsienį ir yra 
PLB ar kitų institucijų per
spausdinami ir platinami, o 
kai kurie verčiami į kitas 
kalbas.

Pogrindžio spauda yra lyg 
gėlas vanduo, lyg šviežias 
oras atgaivinąs sovietinės 
propagandos persunktą 
Lietuvos gyvenimą. Tai vie
nintelė spauda, kurią lietu
vis skaitydamas, neabejoja 
joje skelbiama tiesa. Po
grindžio spaudoje iškeliami 
įvairūs faktai, kurie yra ne
malonūs ne tik okupantui, 
bet ir visiems tiems, kurie 
okupacijai pritaria, ją palai
ko, parduodami Lietuvos 
laisvės idėjas.

Sovietinio imperializmo 
nešėjai skelbiasi, kad jie iš
laisvino tautas. Juk nė viena 
Šalis neatima kitai šaliai 
laisvės, kad ją padarytų 
laisvesne. Tai absurdas. To
kiais paradoksais mulkinami 
Lietuvos žmonės. Koks jis 
bebūtų, nei vienas okupan
tas ir užgrobėjas nežiūri pa
vergto krašto naudos, nesi
rūpina jų gyventojų gerove. 
Okupanto tikslas yra užval
dyti pavergtos tautos teri
toriją, panaudoti jos resur
sus ir pajungti juos savo
Mūsų Pastogė Nr. 8,1984.3.5, psl. 6

Regina Lašaitytė
Sydnejuje aukštais pažy

miais baigė australišką gim
naziją ir čia veikiančius litu
anistinius kursus. Šalia mo
kyklinių įsipareigojimų Re
gina gyvai reiškėsi ir lietu
viškoje veikloje: ateitininkų 
veikloje ir tautiniuose šo
kiuose. Šalia to Reginą nuo
lat matėme viešuose lietu
viškuose parengimuose kaip 
deklamatorę, programų 
pravedėją ir t.t.

Šalia įteiktų Australijos 
Liet. Fondo premijų geriau
siai baigusiems lituanisti
nius kursus, taip pat kuklio
mis premijomis jas apdova
nojo ir ALB Krašto Valdyba 
pastebėdama ir įvertindama 
jų pastangas.

V.A.

Regina Lašaitytė

LAIŠKAS

DĖL ”V 0 X POPULI”

Mūsų Pastogės” Nr. 4-5 p; 
B. Straukas plačiai aprašo 
adelaidiškių rūpestį dėl kun. 
Dr. A. Savicko nepaskyrimo 
Adelaidės lietuvių pastora
cijai ir iš to kilusį taip vadi
namą ”vox populi” su dele
gacijom pas vietos arkivys
kupą, su peticijom bendruo
menės valdybai, marijonų 
kongregacijos vadovybei ir 
vysk. A. Deksniui.

Paprastai vyskupai iš
klauso delegacijas, priima 
peticijas, nes prašyti niekam 
niekada nebuvo draudžiama. 
Net mirtin nuteistas žmogus 
gali prašyti mirties dovano
jimo.

Nenusikalto adelaiškiai 
prašydami ir kun. Dr. A. 
Savicko prašydami paskirti 
lietuvių pastoracijai. Deja, 
S rašymas buvo pavėluotas.
yla klausimas dėl kieno 

kaltės? Kaikas bando kaltę 
suversti klebonui kun. A. 
Spurgiui, M.I.C. Ar taip 
yra?

Kun. A. SPurgis kunigų 
neskirsto, jis pats priklauso 
Marijonų vienuolijos spren
dimų. Po sunkios ligos kun. 
A. Spurgis pasiprašė mari
jonų vyresnybės atleidžia
mas iš klebono pareigų. 
Kun. Dr. A. Savickui esant 
Australijoje marijonų vice- 
generolas kun. D. Petraitis 
M.I.C. parašė jam du laiškus 
ir prašė, kad sutiktų dirbti 
Adelaidės lietuvių sielova
doje. Kun. Dr. A. Savickas į 
tuos laiškus neatsakė.

Lankantis kun. A. Spur
giui kartu su kun. Dr. A. 
Savicku pas Adelaidės arki- 

džia engė Lietuvos žmones, 
nesirūpino jų reikalais.

Šitokia atkakli propagan
da pamažu įsisunkia į oku
puoto lietuvio sąmonę, nors 
jis jos ir labiausiai kratytųsi. 
Jaunoji karta išaugusi oku
pacijoje, kad ir lieka abejin
ga ir skeptiška skleidžiamai 
propagandai, bet jau 
pradeda galvoti, kad dabar
tinis gyvenimas, nors ir su 
trūkumais ir nedatekliais, 
esąs geresnis, negu skurdus 
ir priespaudos užgožtas ne
priklausomas dvidešimtme
tis. Taip pat siekiama su
niekinti tautinio sąmonin
gumo, savo krašto meilės 
reikšmę, garbingą jos praei
tį ir visa, kas ugdo tautines 
aspiracijas, kas kelia tauti
nes ambicijas. Vieton šių 
vertybių peršama idealioji 
komunistinė, leninistinė 
santvarka; gimtinės ir tėvy
nės sąvoką praplečiama iki 
visasąjunginės plačiosios 
tėvynes. Rusų kalba prista
toma, kaip viena iš pažan
giausių, kultūringiausių ir 
skambiausių kalbų pasauly
je. Iškeliamas rusų kalbos 
grožis, turiningumas. Sausio 
6 d. Adelaidės dienraštyje 
’’Advertiser” buvo išspaus
dinta žinutė, kad Sovietų 
Sąjungoje, visose respubli
kose, bus reikalaujama mo
kyklose dėstyti rusų kalbą 
lygiagrečiai su gimtąja kal
ba, skiriant tiek pat laiko. O 
universitetuose įvairūs 
moksliniai darbai, diserta
cijų pristatymai, tiktai rusų 
kalboje. TAI GRAŽUS 
TAUTŲ LYGYBĖS IR 
BROLYBĖS PAVYZDYS! 
Pogrindžio spauda paduoda 
alarmuojančius davinius, 
kaip rusų kalbos vartojimas 
didėja. Per 1970 m. surašy
mą 33% Lietuvos gyventojų

REDAKCIJAI
vyskupą J. Gleeson kun. A. 
Spurgis paprašė arkivysku
pą, kad jį (kun. A. Spurgį) 
atleistų pensijon (76 metų) 
ir pasirūpintų kitu lietuviu 
kunigu. Arkivyskupas para
šė laišką tiesiog marijonų 
vienuolijos vyresniajam, o 
tas greit išsprendė reikalą 
paskirdamas lietuvį kun. J. 
Petraitį M.I.C.

Turiu pasakyti, kad pats 
raginau kun. Dr. A. Savicką 
anksčiau, negu tie įvykiai 
buvo, kad rašytų į Romą. 
Lygiai ragino prieš tai 
buvusios Caritas Ine. Tary
bos vicepirm. Pr. Pusdešris 
ir kiti, kad atsakytų į laiškus 
marijonų vicegenerolui kun. 
Donaldui Petraičiui M.I.C. 
Man kun. Dr. A. Savickas 
atsakė, ... "kad dėl 200-tų 
senų žmonių nėra perdaug 
suintersuotas čia dirbti. 
Kad čia yra daugiau negu 
200 lietuvių, įtikinti nepa
vyko. Tačiau kai įvyko pas
kyrimas kito lietuvio kuni
go, atsirado ”vox populi”. 
Klausimas: kieno kaltė ir 
apsileidimas? Jo galėjo ir 
nebūti, jei kun. Dr. A. Sa
vickas būtų apsisprendęs 
anksčiau.

Kad adelaidiškiai turėjo 
eilę kunigų, čia ne mano ir 
ne p. B. Strauko kaltė, kad 
taip įvyko. Bet ar jie mums 
tik rūpesčių sukėlė? Ar jie 
nieko gero nepadarė? Kun. 
J. Kungiui turime būti dė
kingi, kad turime savo šv. 
Kazimiero parapiją ir Lietu
vių Katalikų Centrą. Kun. 
A. Kazlauskui M.I.C. už salę
L. K. Centre ir ’’tilto” pasta
tymą tarp bendruomenės ir 
parapijos. Kun. A. Spurgiui
M. I.C. už šv. Kazimiero baž
nyčios pavertimą lietuviška 
šventove. ...

Augustinas Kubilius
Lietuvių Caritas Ine. ir 

Šv. Kazimiero parapijos vi
cepirmininkas

P.S. Į diskusijas nesilei
siu. Nenorinčių tikėti neža
du įtikinti.

Geelong
MINĖSIME

ŠV. KAZIMIERĄ 
GEELONGE

Geelongo Skautų Židinio 
vadovybė, susitarusi su vie
tos liet, organizacijų atsto
vais, kovo 18 d. (sekma
dienį), ruošia Lietuvos ir 
lietuvių skautų Globėjo Šv. 
Kazimiero 500 metų sukak
ties minėjimą Geelonge. Ši 
šventojo Lietuvos karalaičio 
šventė Geelong lietuvių ko
lonijoje, norima pravesti 
kuo iškilmingiau ir sėkmin
giau. Tą dieną minėjimas 
numatomas pravesti šia 
tvarka:

9 vai. - Iškilmingos pa
maldos St. John bažnyčioje, 
David str. North Geelong. 
Šv. Mišias atnašaus kun. P. 
Vaseris, kurių metu giedos 
Melbourne Lietuvių Parapi
jos choras. Organizacijos 
pamaldose dalyvauja orga
nizuotai su vėliavomis.

pasisakė laisvai vartoją rusų 
kalbą, o per 1980 m. surašy
mą šis procentas pakilo iki 
45. Tai rezultatai kietos ir 
neatlaidžios sovietinės rusi
nimo propagandos.

Tęsinys sek. M.P. Nr.

Kun. J. Kungys jau sirg
damas paprašė tuo metu 
vykstančio į Romą, visuotinį 
Bažnyčios suvažiavimą 
arkiv. M. Beovich, kad pa
kalbintų tėvus marijonus 
atsikelti į Adelaidę, nes ir 
kun. J. Kungio noras buvo 
tapti marijonu. Arkiv. M. 
Beovich pasikvietė marijo
nus įsikurti jo arkivyskupi
joj. Po kun. J. Kungio mir
ties buvo vakuojanti (tuščia) 
vieta šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoj. Arkivyskupas ir 
davė dirbti atvykusioms 
marijonams pas lietuvius.

Visoj Australijoj, ypač 
miestuose, maždaug pa
rapijų yra aptarnaujamos 
įvairių vienuolijų kunigų. 
Vyskupams tai didelis pa
lengvinimas, nereikia sukti 
galvos iš kur gauti kunigą, 
tai tos vienuolijos reikalas. 
Tas pats įvyko ir Adelai
dėje, pirmoj vietoj atsiklau
sė aptarnaujančios vienuoli
jos. Atsakymas teigiamas. 
Byla baigta. O jei mes pra
dėsime perdaug šturmuoti, 
mus aptarnaujančiai vie
nuolijai gali duoti darbo ki
tur, arba evantualiu atveju 
gali išsikelti iš vyskupijos. 
Tada vyskupas kito lietuvio 
kunigo gali netvirtinti ir 
įerdidelis ”vox populi” gali 
jadaryti, kad mes nė vieno 
ietuvio kunigo neturėsim. 

Nežaiskim uginimi.
Lietuvių Caritas Ine. nie

ko bendro su Marijonų 
Kongregacija ar su kunigų 
skirstymais neturi, tik pasi
rūpina kunigo išlaikymu ir 
esantis kunigas yra Lietuvių 
Caritas Ine. pirmininkas.

Stebiuosi p. Br. Strauko 
teigimu, kad po 21-rių metų, 
per kuriuos tėvai marijonai 
aptarnauja lietuvių šv. Ka
zimiero parapiją, dar atsi
randa ’’parapijiečių”, kurie 
to nežino.

Po pamaldų, vykstama į 
Geelong Lietuvių Namus, 
128 Douro str. North Gee
long, kur bus tęsiama toli
mesnė minėjimo dalis. Mi
nėjimo tąsa bus pradeda in- 
vokacija ir paskaita, kurią 
skaitys L.S.S. Australijos 
Rajono Vadas s. A. Pocius.

Po paskaitos, Melbourne 
Lietuvių Parapijos choras, 
vadovaujamas p. P. Morkū
no, atliks meninę dalį - gies
mių ir šventės momentui 
pritaikyti! dainų koncertą. 
Pažadėjo meninėje dalyje 
dalyvauti ir dainininkės V. 
Bruožytė ir B. Šaulytė. Cho
ro ir dainininkių dainas 
akompanuomentu palydės 
p-lė Z. Prašmutaitė.

Meninei daliai pasibaigus, 
ten pat Lietuvių Namuose, 
bus galima pasivaišinti pie
tumis, kuriuos paruoš Gee
longo židinietės.

Kviečiami visi geelongiš- 
kiai ir Geelongo apylinkėse 
gyveną lietuviai kuo skait- 
lingiau į minėjimą atsilan
kyti ir per jį išmelsti Auš- 
čiausiąjį Tėvą malonės Lie
tuvai šviesaus LAISVĖS 
RYTO.

Kviečiami visi tą dieną 
praleisti šventinėje nuotai
koje ir ateiti į minėjimą.

Alg. Karpavičius 
Šventės Ruošimo Komiteto 
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mūsų buities panorama
Šv. Kazimiero Jubiliejus. 

Atrodo, kad šį jubiliejų 
Australijos lietuviai imi
nės iškilmingai - trejus me
tus . Pernai paminėjo 
sydnejiškiai, šįmet, dar iš
kilmingiau - adelaidiškiai, o 
kitais metais, reikia manyti, 
neapsileis ir melburniškiai.

»♦

Adelaidės lietuvių para
pija turi nemaža sunkumų 
su naujo klebono pasirinki
mu. Kandidatai atsirado du. 
Vieni nori vieno, kiti kito. 
Prasidėjo agitacijos, parašų 
rinkimas, peticijos ir t.t. Pa
rapijinis lietuvių gyvenimas 
bemaž visai surizgo. Juo la
biau, kad įsimaišė net ir tie, 
kurie anksčiau į parapijos 
pusę net pažvelgti nenorėjo. 
Vardan šventos vienybės ar 
nederėtų priimti abu. Svies
tu košės gi nepagadinsi.

♦*

Melbourne lietuviai pa
skaitę Mūsų Pastogę nepap
rastai nustebo, kad čia vei
kia Tautinis Klubas. Sujudo 
kaip čiužo bitės. Skambino, 
teiravosi, diskutavo, bet 
niekaip negalėjo išsiaiškinti 
nei kas, nei kaip, nei kur ap- 
sidangstė nauja tautine 
skraiste. Niekas nieko neži
nojo, o spėliojimų buvo vi
sokiausių. Daugumai knie
tėjo netiek žingeidumą pa
tenkinti, kiek baimė būti 
paliktiems už durų. Gaila 
būtų, jei tas burbulas su
sprogtų net nepakilęs nuo. 
žemės.

*♦

Jaunimo problema. Lie
tuvoje deficitinių prekių 
daug, išeivijoje tik viena - 
mūsų jaunimas. Tenai, įsigi
jus pakankamai rublių, be
veik viską galima nusipirkti. 
Čia kiek sunkiau, bet ban
dyti reikėtų. Mandig, ar tai 
ne paskutinė priemonė at
pirkti savo kaltę - nutautė- 
lantį jaunimą. Mišrios vedy
bos - kasdieninis reiškinys. 
Ne vienas tėvas žada savo 
sūnui sumokėti kelionę į už
sienį (didžiausia jaunimo 
svajonė) ir net duoti depozi
tą namui, kad tik vestų lie
tuvaitę. 0 šis kaip ožys, vis 
atbulas iratbulas. Man regis, 
kad ir AL Fondas galėtų ap
mokėti bent dalį kelionės iš
laidų vykstantiems į Vasario 
16-sios gimnaziją, nes tuo 
pačiu paremiama ir gimna
zija, kuriai mokinių trūku
mas didžiausia problema. 
Anuš, kad ir brangiai mokė
dami, gal ką ir laimėsime.

♦♦

Ad hoc komitetai. Aus
tralijos lietuviams vertėtų 
pasimokyti iš kai kurių 
Amerikos vietovių (ir ne
mažų) kaip galima ramiai 
miegoti ir kartu dirbti tauti
nį darbą. Tik atsiradus rei
kalui (minėjimui ar koncer
tui) sudaromas Ad hoc ko
mitetas, o po to vėl ramiau
siai miegama. Komitetą 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 12A 5408 Veiki* 24 valandas per parą

paprastai sudaro tie, kurie 
tuo metu, dėl įvairių nežino
mų priežasčių, nemiega.

♦*

Tautos gyvybė (politinis, 
literatūrinis, tautinio sąmo
ningumo žurnalas) neseniai 
pasirodęs Čikagoje. Šis 
kontraversinis žurnalas už
simojo pamokyti lietuvius 
politikus kaip politikuoti, li
teratus rašyti ir kritikus 
kritikos. Leidžia, redaguoja 
ir veik visą prirašo 
drąsi moteriškė. Jos suge
bėjimams, sakyčiau, nėra 
galo. Ji jau išbandė savo jė
gas dainoje (pora plokštelių) 
ir eilėdaroj (’’Nebijok žaibų, 
nei vėtrų”), o dabar tvėrėsi 
žurnalistikos. Ir pliekia vi
sus, iš kairės ir iš dešinės, o 
labiausiai Akiračius, kad jie 
nemoka nei politikuoti, nei 
kritikuoti. Bravo! Nenuos
tabu, kad pritapo (2 straips
niukai) ir vienas Australijos 
lietuvis, kuris kadaise visus 
čia tiek primokino, kad šie 
didžiai pasipiktinę nuo jo vi
sai nusigręžė. Žurnalo užim
ta linija, nežiūrint iš kurio 
taško žvelgsi, dvelkia šovi- 
nismu. Ką gi, ištempus pa
triotizmą iki begalybės, vi
sur galima atsidurti. Rašo, 
kad turi daug rėmėjų, kurie 
pasirodys vėliau. Aišku, Či
kagoje niekad ekstremistų 
netrūko ir netrūks. Gero 
vėjo!

Savais reikalais
NEWCASTLE

Vasario 19 d. S. ir C. Žukų 
namuose N. Diskusijų Klubo 
susirinkime paskaitą skaitė 
S. Žukas apie sportą Lietu
voje. Sekė gyvos ir įdomios 
diskusijos. Paskaitoje S. 
Žukas atskleidė įvairių 
sporto šakų plėtotę nepri
klausomoje Lietuvoje ir 
lietuvių sportinį pasireiški
mą pavergtoje tėvynėje.

Sekantis Newcastle Liet. 
Diskusijų Klubo susirinki
mas numatomas balandžio 8 
d. prof. Dr. V. Donielos bu
te. Paskaitą skaitys Dr. G. 
Kišonas apie kintančias me
diciniškas sistemas Austra
lijoje.

Aprašytame susirinkime 
išrinkta nauja Diskusijų 
Klubo Valdyba: pirm. St. 
Butkus, sekretorė - kasinin
kė Viktorija Kristensen.

Į D. Klubą įstojo dar du 
nariai: Jūratė Ivinskienė ir 
Juozas Česnaitis. Sveikina
me!

M. šeškus

VASARIO 16—JI 
BRISBANE

Vasario 18 d. Brisbane 
Apyl. Valdyba surengė Lie
tuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą. Mi-

Melbourne jau kelinti me
tai vyksta Vasario 16-sios- 
paminėjimas su australais. 
Paprastai pokviečiami par
lamentarai ir kiti dignitoriai. 
Kaip žinia, daugumoje at
vyksta liberalai. Anot kai 
kurių melburniškių šiais 
metais ne viskas išėję kaip 
turėtų būti.

Apylinkės pirmininkas, 
kalbėjęs tik apie komunizmo 
grėsmę pasauliui, pamirš
damas savo kraštą ir tos 
dienos prasmę. Gražiausiai 
kalbėjęs Melbourne arki
vyskupas primindamas po
piežiaus atleidimą savo gy
vybės pasikėsintojui. Jis 
pabrėžęs, kad reikia savo 
Iiriešams atleisti ir juos my- 
ėti. Jei kas muša per vieną 

žandą, reikia atsukti ir kitą 
(...). Labai gražu. Geras pa
mokslas bažnyčioje, tik ne 
čia ir ne ta proga. Tautiečiai 
susirūpinę žvalgėsi kaip 
reiktų savo priešui - rusiš
kajam okupantui atleisti 
(nekalbant jau apie meilę) ir 
kartu kovoti už tautos lais
vę bei nepriklausomybę. Tai 
dilema, kurios nė Saliamo
nas negalėtų išspręsti. Ar 
netiktų geriau ta proga pri
siminti Kristų, kai jisai su
pykęs varė pirklius iš šven
tyklos.

Alter Ego

nėjimą pradėjo apyl. pirm. 
A. Perminąs. Garbės prezi- 
diuman pakviesti: A. Reu- 
tienė, K. Stankūnas ir A. 
Musteikis. Paskaitai pak
viestas J. Luckus. Joje pre
legentas nuosekliai išdėstė 
nepriklausomybės atkūrimo 
eigą. Kun. Dr. P. Bačinskas 
perskaitė invokaciją ir 
angliškai) atpasakojo pas
kaitoje iškeltas mintis. Ofi
cialioji dalis baigta Tautos 
Himnu.

Meninėje programoje pa
sirodė mišrus choras ir mo
terų chorelis. Vadovavo 
chorui ir minėjimui Juozas 
Kiškūnas. Su deklamacijo
mis pasirodė p.p. Luckienė 
ir Platkauskienė.

Su džiaugsmu pripažįsta
me, kad į minėjimą susi
rinkta labai gausiai. Dėl 
sveikatos ir amžiaus ilga
metis choro vadovas K. 
Stankūnas galutinai pasi
traukė iš choro vadovų. Jis 
visuomeninėje vietos veik
loje ir dainos tarnyboje iš
dirbo virš 30 metų.

Sekančią dieną Vasario 16 
proga įvyko iškilmingos pa
maldos. Jgs atlaikė kun. Dr. 
P. Bačinskas, pasakė dienai 
tinkamą pamokslą. Pamal
dose dalyvavo gausiai vietos 
lietuvių.

V.K.

Tautos 
Fonde

Vasario 16-sios proga 
prieš pamaldas Lidcombe 
Bažnyčioje, per Tautos Fon
do Atgtoyybės Australijoje 
narius Nijolę Vaičiurgytę ir 
Albiną Giniūną, aukojo Lie
tuvos laisvės reikalams:

$ 100 A. Klemenienė.
$ 50 J. ir V. Venclovai 

(Ashfield).

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

Policijos nuovadoj
POLICIJOS NUOVADOJ 

DURYS ATVIROS

Jūsų vietinė policijos 
nuovada yra ne tiktai visuo
menės apsaugos centras, bet 
ir pagrindinė vieta plačiai 
informacijai apie asmeninius 
ir šeimyninius reikalus.

Jei einate į policijos nuo
vadą paduoti skundą ar ko- 
nors pasiteirauti, eikite prie 
priešakinio stalo, arba sky
riaus pažymėto, kaipo 
’’inquiries”. Tuojau pat pa
aiškinkite savo į policijos 
nuovadą atėjimo priežastį. 
Jei Jums sunku kalbėti ang
liškai, pasistenkite atsivesti 
ką nors, kas gerai kalba.

Pasinaudokite telefono 
vertėjo pagalba (211 1111).

Kai policininkui ar polici
ninkei aiškinate savo reika
lą, pasistenkite būti iš anks
to paruošęs visą įmanomą 
informaciją. Tai padės grei-

Po $ 25 - J. Sakalauskas, 
prel. P. Butkus, L. ir H. 
Karveliai.

Po $ 20 - E. Rašymas, A. 
Žilys, Dr. V. Barkienė, A. 
Jokantas, V. Petniūnienė, S. 
Jarmalauskas, Č. Liutikas.

Po $ 10 - M. ir A. Statkai, 
P. Šapronas, V. Račiūnas, P. 
Armonas, Bagaslauskienė, 
A. Giniūnas, V. ir P. Žit- 
kauskai, K. Meškauskas, J. 
Makūnas, Pr. Antanaitis, A. 
Juodgalvis, V. Rušienė, J. 
Bazinskas, K. Andriuška, J. 
ir M. Paltanavičiai, B. Ro- 
gienė, V. Kardelis, A. ir V.

keiviai.
Po $ 6 - A. ir L. Kramiliai, 

A. Paulėnienė, N. Vaičiur- 
gytė.

Po $ 5 - S. Pačėsa, E. Dry
ža, Alg. Skirka jun., A. Sa
vickienė, P. Burokas, M.J. 
Sirutis, A. Pečiulis, L. Si- 
manauskas, M.K. Eirošius, 
Ant. Skirka, S. Zablockienė, 
V. Jonušys, neįskaitoma pa
vardė, P. Medelienė, neį
skaitoma pavardė A. Lokys, 
J. Skuodas, M. Vaškevičie
nė, R. Ratienė.

Po $ 4 - A. Šumskas, neį
skaitoma pavardė.

$ 3 O. Tamašauskienė.
Po $ 2 - J. Gilius, J. Gata- 

vičius, W. Birett, M. Kolia- 
vienė, J. Kataržis, J. Žu
kauskas, B. Sidarienė, O. 
Palaitienė, A. Zigaitienė.

Kiti mažesnėmis sumo
mis. Viso $ 700.00. Nuošir
dus ačiū visiems aukotojams 
ir rinkėjams.

Švenčiant 40 metų sukak
tį nuo įssisteigimo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLIKo) apeliuojame 
ir į tuos tautiečius, kurie 
gyvenate toliau nuo didžiųjų 
lietuvių kolonijų, paremti 
Lietuvos laisvės kovą. Če
kius adresuotus Lithuanian 
National Fund galite siųsti 
T.F. ižd. A. Kramiliui, 83 
Queen Str., Canley Vale, 
N.S.W. 2166. Visiems iš 
anksto dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje, Sydney 

tai spręsti Jūsų skundą ar 
teiravimąsi.

Mandagus kreipimasis 
susilauks mandagaus atsa
kymo.

Viena iš tipingų policijos 
teikiamų paslaugų liečia 
dingusius asmenis, kai 
policija imasi tyrinėti dingi
mą, arba suranda asmenį, 
paieškomą dėl daugelio įvai- 
vių priežasčių.

Didelis skaičius pavogtų 
automobilių policijai yra 
svarbus reikalas. Jei Jus iš
tiko nelaimė, kad Jūsų auto
mobilis pavogtas, turite 
tuojau apie tai pranešti savo 
vietinei policijos nuovadai.

Turite galėti pasakyti sa
vo automobilio rūšį, modelį 
ir metus, registracijos nu
merį, kur ir maždaug kada 
paskutinį kartą automobilis 
buvo matytas. Nepamirškite 
su savim atsinešti savo au
tomobilio registracijos do
kumentus.

Jei randate pamestą ver
tybę, atiduokite artimiausiai 
policijos nuovadai. Polici
ninkas rastą daiktą patik
rins kartu su Jumis, kad 
būtų tiksliai nustatyta, kas 
tai yra.

Jis tai užrašys į savo už
rašų knygelę arba į tam rei
kalui skirtą specialią knygą, 
kurią Jums duos pasirašyti.

Jūsų bus prašoma pasira
šyti, kad būtų galima patik
rinti, kad rastą daiktą Jūs 
atnešėte, ir kad jis tiksliai 
aprašytas.

Jei rasto daikto per tris 
mėnesius niekas nepareika
lauja. Jūs pats galite jo rei
kalauti.

Kai sakote savo vardą, 
pasakykite jį paraidžiui, kad 
policijoje būtų tiksliai užra
šyta.

Policija visuomet laukia 
informacijų apie nusikaltė
lius paieškomus dėl įvairių 
rūšių nusikaltimų.

Jei Jūs galite ir norite pa
gelbėti, nueikite į vietinę 
policijos nuovadą ir budin
čiam policininkui pasakyki
te, kad atėjote pranešti apie 
slaptą, konfidencialų reika
lą.

Iš Jūsų nebus reikalauja
ma Jūsų pavardės bei adre
so, tačiau pavardės ir adreso 
pasakymas padeda įtikinti, 
kad sakote teisybę. Kokią 
informaciją beduotumėte, 
jos konfidencialumas Jums 
yra užtikrintas.

Jei nesate tikras su kuom 
turite kalbėtis, prašykite 
nuovados viršininko (the 
Officer in Charge), ir jam iš
aiškinkite visą reikalą. Jei 
reikės, jis Jus nukreips į 
atitinkamą tarnautoją.

N» South Wales policijos 
tikslai yra: gyvybės ir nuo
savybės apsauga, ir nusikal
timų prieš įstatymus su
trukdymas ir atidengimas.

Kad policija galėtų vyk
dyti tą savo svarbią rolę vi
suomenėje, jai reikia Jūsų 
bendradarbiavimo ir pagal
bos.

Tai reiškia, kad turi būti 
veiklūs ryšiai tarp policijos 
ir visuomenės. Jūs esate vi
suomenės dalis, ir Jūsų, kaip 
ir visų kitų apsaugojimui, 
durys visadds atviros.
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Kovo Klubo Valdyba

Židinio tėvūnas

KOVO SUSIRINKIMAS
$20

J. Bužinskas NSW

Kovo 18 d., sekmadienį,
1.30 vai. Lietuvių Namuose

AL.B ADELAIDĖS 
APYLINKĖS VISUOTINIS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Mieliems aukotojams ta
riame nuoširdų Ačiū.

SPORTO KLUBAS KOVAS MALONIAI VISUS KVIEČIA 
DALYVAUTI METINIAME

VISI Į
DEMONSTRACIJĄ!

NAUJI "MŪSŲ Pastogės’ 
SKAITYTOJAI

AL Metraščio Leidimo 
Komisija

DĖMESIO MELBOURNO 
PENSININKAMS

Prenumerata: 
Australijoje metams

SUSITIKIMAS
SU LENKAIS

PRANEŠIMAS
ŽIDINIEČIAMS

Mūsų Pastogei
"MŪSŲ PASTOGEI” 

AUKOJO:

Redaktorius V. Kazokas 
Redakcijos adresas: 13 
St. Bankstown, N.S.W. 
Tel. 709 8395
Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuoBta. Už
bimų turim neatsakoma. Oro paftu kitur $50

j
Visi kviečiami kuo gau

siau . dalyvauti’ prieškomu- 
nistinėje demonstracijoje 
kovo 16 d. Canberroje. Vie
ningai pasipriešinkime ko
munistinio Vietnamo pas
tangoms gauti ekonominę 
paramą, kuri bus panaudota 
ne gyventojų gerovei, bet 
karinei agresijai prieš de
mokratinius kraštus. Daly
vaukime su plakatais ir ati
tinkamais šūkiais.

Tą dieną, 6 vai. ryto ne
mokamai vežą demonstran
tus į Canberrą autobusai 
išvyksta iš Cabramattos. 
Registruotis pas Itn. Col. 
Ambrose, Q.H. Dinh, J.P. 
tel. įstaigoje 231 8960 arba 
po darbo 709 3561. Apie or
ganizuotas demonstrantų 
išvykas iš kitų Australijos 
vietovių neteko girdėti.

kovo 10 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Šalia programos ir visų linksmybių numatomas viešas Kovo sportininkų, 

dalyvavusių Sporto Šventėje Hobarte, pagerbimas.
Gros puikus Liet. Klubo orkestras, bus pravesta turtinga loterija.
{ėjimas tik $ 2 asmeniui.
Nepraleiskite progos pasidžiaugti su sportuojančiu jaunimu!

Sydnejaus Skautų Židinio 
metinė sueiga šaukiama ko
vo 11 d., 4 vai. popiet (sek
madienį), Lietuvių Klubo 
patalpose, Bankstowne. Į 
sueigą kviečiami atsilankyti 
židinie&ų šeimų nariai, vyr. 
skautai-tės ir bičiuliai.

Sueigos metu trumpai pa
minėsime šv. Kazimiero 500 
m. Jubiliejų, išrinksime 
naują Židinio vadovybę bei 
aptarsime einamuosius. Ži
dinio reikalus. Židimečių 
dalyvavimas būtinas.

Po sueigos - vakarienė 
klubo valgykloje.

Yra kilusi mintis įsteigti 
Melbourne pensininkų klu
bą. Suinteresuoti pensinin
kai, kurie pritartų tai idėjai, 
prašomi skambinti R. Še- 
metui tel. 874 2250. Atsira
dus pakankamai pageidau
jančių, bus sušauktas susi
rinkimas. Klubo tikslas: pa
gyvinti ir paįvairinti pensi
ninkų gyvenimą, suruošiant 
privačias profesines paskai
tas literatūros, meno, medi- 

" cinos, finansų bei politikos 
plotmėje, ruošti atostogines 
keliones, pasinaudoti papi
gintomis kainomis einant į 
koncertus, teatrus, kinus bei 
restoranus.

Kovo 11 d., sekm., 3 val. 
Liet. Namuose Bankstowne 
šaukiams sporto klubo Kovo 
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šaukiamas metinis Adelai
dės Apylinkės lietuvių susi
rinkimas.

Susirinkimui siūloma ši 
dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidary
mas. 2. Prezidiumo rinkimai.
3. Mandatų K-jos rinkimai.
4. Praeito metinio susirinki
mo protokolo skaitymas ir 
priėmimas. 5. Valdybos pra
nešimai: a) pirmininko, b) 
iždininko. 6. Kontrolės K-jos 
ir Garbės Teismo praneši
mai. 7. Pasisakymai dėl pra
nešimų. 8. Apylinkės Valdy
bos rinkimai. 9. Organizacijų 
ir institucijų pranešimai. 
10. KLausimai, sumanymai, 
pasiūlymai. 11. Rinkimų re
zultatų paskelbimas. 12. Su
sirinkimo uždarymas, 
Tautos Himnas.

Remiantis ALB Statutu, 
paskirtu laiku nesusirinkus 
reikiamam skaičiui narių, po 
pusvalandžio susirinkimas 
įvyksta, nežiūrint dalyvių 
skaičiaus.

metinis susirinkimas. Klubo 
nariai, rėmėjai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Susirinkimo darbotvar
kėje: susirinkimo atidary
mas, prezidiumo sudarymas, 
pranešimai valdybos pirmi- 
nino, iždininko ir kontrolės 
komisijos; naujų Garbės 
Narių priėmimas ir tvirtini
mas, valdybos rinkimai, rev. 
komisijos rinkimai, klausi
mai ir sumanymai ir eina
mieji reikalai.

Lenkijos egzilinės vyriau
sybės min. p-kas lankėsi 
Australijoje ir vasario 13 d. 
matėsi su lenkais lenkų klu
be Bankstowne. Šiame pasi
matyme dalyvavo ir eilė 
vietos lietuvių veikėjų: apyl. 
pirm. Dr. A. Mauragis, A. 
Giniūnas, ALB Kr. V-bos 
nariai V. Augustinavičius ir 
K. Stašionis, spaudos atsto
vai A. Kramihus, J.P. Ke- 
dys.

Pokalby užkliudytas ir 
Lietuvos bei Vilniaus klau
simas. Lenkų egz. vyriausy
bės atstovas Mr. K. Sabbat 
apie ateities Lenkiją ir jos 
santykius su kaimynais ypač 
teritoriniais reikalais nieko 
konkretaus negalėjo atsa
kyti palikdamas tuos visus 
klausimus ateičiai. Minėtas 
vyriausybės atstovas atvy
kęs į Australiją stengėsi su
burti čia gyvenančius lenkus 
po egzilmės vyriausybės 
sparnu, bet ne spręsti atei
ties Lenkijos politikos.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Kovo 9 d., penkt., 8 vai. vak.
COUNTRY MUSIC NIGHT

Bilietai $ 2 asmeniui

Kovo 10 d., šešt., 7.30 vai. vak.
Sporto Klubo Kovo

METINIS BALIUS 
Bilietai $ 2.

Skanus ir pigus valgis kiekvieną 
trečiadieni nuo 5.30 iki 8 vai. 
ŠVEDIŠKAS STALAS -

SMORGASBORD. Kaina $ 3

Skanus ir pigus

Lietuvoje Radviliškio ra
jone šeimos tėvas plauda
mas paežerėje mašina žolę, 
nukirto savo trejų metų 
dukrelei kojas. Skubiai su
organizuota pagalba ir 
nelaimingoji buvo per 6 vai., 
pristatyta Maskvos ligoni
nėje, kur mikrooperacijos' 
būdu kojytės sėkmingai pri-1 
siūtos. Atrodo, mergytė ga
lės gyventi normalų gyve
nimą.

LKVS "Ramovė” SA$50 
J. Gailius 
V. Aukštiejus 
A. Žvirblis 
J. Rupinskas 
A. Pomeringas 
J. šeštokas
U. Šilinis
S. Kranas 
A. Kalpokas 
J. Šimaitis 
J. Lizdenis 
L Jonaitis 
Br. Šidlauskas 
J. Putvinas
V. Biveinis 
A. Grikėpelis 
J. Černiauskas 
A.J. Jasaitis 
J. Levickienė 
G. Žemklanis 
V. Makarevičius
Tautos Fondo atstovybė

NSW $ 15 
NSW $ 20 

VIC $ 10 
ACT $ 15 
WA$10 
VIC $ 5 

NSW $ 5 
NSW $ 10

VIC $ 11 
VIC$ 5 
VIC$ 5 
SA $ 5 

QLD $ 20
VIC $ 10 

ACT$ 5 
QLD $ 20
VIC $ 10
WA$ 5 

ACT $ 10 
NSW $ 5 
NSW $ 10 
NSW $ 5 
ACT$ 5
VIC $ 10 

NSW $ 10 
NSW $ 5 
NSW $ 12 

VIC $20 
VIC $ 10

O. Šalkauskienė
A.E. Eskirtas
J. Voveris
V. Kasputis
K. Mikalauskas
O. Kuprienė
V. Jasiūnienė
E. Margan-Marganavičius

VIC $ 10

ALB Metraščio reikalai
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠČIO LEIDĖJŲ 

PRANEŠIMAS
AL Metraščio visa surinkta medžiaga atiduota į spaus

tuvę. Buvo planuota ir tikėtasi metraštį išleisti sausio 
mėn. Dėl įvairių priežasčių ir susidėjusių aplinkybių, ne
priklausančių nuo leidėjų, metraščio išleidimas užsitęs 
porą mėnesių ir tikimasi, kad balandžio mėn. metraštis 
pasirodys.

Antrasis metraščio tomas buvo numatytas tokios pat 
apimties ir dydžio, kaip ir pirmasis, bet gavus visą me
džiagą neįmanoma buvo jos sutalpinti 300 puslapių lei
dinyje ir teko jį padidinti iki 473 pusi. Žinoma, ir išleidimo 
kaina tolygiai pakilo.

Visiems rėmėjams ir prenumeratoriams gyvenantiems 
apylinkių ir seniūnijų artumoje, metraštis bus išsiuntinė
tas per apylinkių valdybas ir seniūnijas, (o platinimas 
vyks per spaudos kioskus, kur jų nėra, per apylinkių val
dybas ir seniūnijas.
Kviečiame visus Australijos lietuvius įsigyti šį vertingą 

ir įdomų istorinį leidinį ir paremti jo išleidimą.
Metraštyje yra daug straipsnių n* nuotraukų apiman

čių visą mūsų kultūrinį, religinį ir visuomeninį gyvenimą.
Šis leidinys bylos apie mūsų darbus ir pastangas išei- 
joje, stengiantis išlikti ištikimais savo kraštui ir Lietu-vijoje, stengiantis 

vos laisvės idėjai.

MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKOJE

Monika Dana Baltutienė 
jau trečius metus iš eilės rū
pestingai pasitarnavo Šalti
nių Bibliotekai, paruoštus 
knygų metinius klasifikaci
nius indeksus multiplikuo
dama ir išsiuntinėdama aus
tralų bibliotekoms. Taip pat 
ji su savo giminių pagalba 
kartas nuo karto Lietuvių 
Namuose paruošia pietus, 
kurių pelnas skiriamas Šal
tinių Bibliotekai.

Melbourne Lietuvių Bib
liotekai aukojo P. Kviecins- 
kas $ 10. Alb. Miškinis, P. 
Vaičaitis, R. Saženis - knygų 
ir žurnalų. Visiems mūsų 
bibliotekos geradariams 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

VIETOJ

Pagerbdami a.a. Joną Ur
niežių, mirusį Queenslande, 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
50 dolerių aukoja Pranas 
Kukas ir šeima, Nuoširdžiai 
dėkojame.

Paieškomas Jonas Leš- 
čiukaitis, gim. 1904 m. K. 
Naumiesčio apyl. žvigždučių 
valsč., Gudučių kaime. Ieš

ko duktė Birutė. Joną ar jį 
pažįstantieji prašomi susi
siekti su Vyt. Ramoškiu, 24 
Carron St., N. Balwyn, Vic. 
3104.
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