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DAR VIENO ŽIBINTO NETEKUS
MIRUS PROF. DR. JUOZUI ERETUI

Aną savaitę (kovo 22 d.) 
gauta iš Baselio (Šveicari
jos) žinia, kad trumpai sir
gęs eidamas 88-sius metus 
mirė profesorius Dr. Juozas 
Eretas (Joseph Ehret). Pa
laidotas kovę 19 d. .am 
Hoernli kapinėse, Baselyje.

Tai yra vienas iš šios die
nos skaudžiausių Smūgių 
Lietuvai ir lietuvių tautai. 
Todėl sunku apie šią gilią 
asmenybę ir tuo pačiu ir 
apie buvusį mokytoją, vėliau 
bičiulį ir bendradarbį tokią 
valandą kalbėti, juo labiau 
rašyti. Jo su didžiu pasi
šventimu paukotas Lietuvai 
ir lietuvių tautai gyvenimas 
neturi sau lygaus pavyzdžio. 
Iš pačių lietuvių tebūtų gali
ma prof. J. Eretą lyginti su 
Dr. Vincu Kudirka. Su kokiu 
užsidegimu Kudirka dirbo ir 
kovojo už beatsikuriančią 
Lietuvą, lygiai su nemažes
ne aistra Dr. J. Eretas dar
bavosi jau nepriklausomoje 
Lietuvoje, kad ji kultūriškai 
greičiau atsistotų ant kojų. 
Taip šiųdviejų milžinų skir
tumas gal tik tas, kad pir
masis buvo atsivertėlis lie
tuvis, o antrasis iš šveicaro 
pavirtęs į lietuvį. Ir tokia 
abiejų gyvenimo permaina 
įvyko jų pačioje jaunystėje 
tarp 20-25 amžiaus metų.

Prof. Dr. Juozas Eretas 
. gimė 1896 m. spalio 18 d. 

BakelVis,’.'Šveicarijoje, baigė 
FrerbūrgtP universitetą ir
1918 metų pabaigoje įgijo 
daktaro laipsnį. Pirmieji su 
lietuviais kontaktai prasidė
jo 1918 m. Pakviestas jis 
dirbo prie Lietuvos misijos 
kaip spaudos ir informacijos 
specialistas, vokiškai parašė 
ir išleido knygą ’’Lietuvos 
praeitis, dabartis ir ateitis” 
(šis darbas buvo netrukus 
išleistas ir prancūziškai).
1919 na. atvyko į Lietuvą, 
dirbo kaip užsienių reikalų 
ministerijos patarėjas ir 
suorganizavo informacijų 
biurą, savanoriu stojo į Lie
tuvos kariuomenę dar tebe
vykstant laisvės kovoms. 
Vėliau įsijungė švietimo 
darbe, 1922 m. pakviestas į 
Lietuvos universitetą, su 
kuriuo jis nesiskyrė iki Lie
tuvą užėmus bolševikams. 
Tais pačiais metais priėmė 
Lietuvos pilietybę ir netru
kus kaip krikščionių demok-

. ratų partijos veikėjasišrink- 
tas nariu į seimą.

Kaip žinia, atsikūrusi Lie
tuva visose srityse buvo 
okupantų ir karo nualinta. 
Reikėjo viską pradėti iš 
naujo, bet ypač trūko gerų 
organizatorių ir administra
torių. J. Eretas į Lietuvą 
atvyko pačiu tinkamiausiu 
laiku su savo universaliais 
gabumais ir vakarietiška 
kultūra. Pirmiausia jis 
ėmėsi informacijos ir diplo

matijos, kurią Lietuvos 
naudai jau buvo pradėjęs 
dar Šveicarijoje, o Lietuvoje 
stojo užsienių reik, ministe
rijoje kaip patarėjas, dėstė 
aukštuosiuose kursuose, iš 
kurių po poros metų išsi
vystė Lietuvos universite
tas. Kaip įsitikinęs katalikas 
jo visuomeninė veikla pla

pasaulyje
Kanadoje iš pareigų pasi

traukia ministeris pirm, ir 
liberalų partijos vadas P.E. 
Trudeau. Partija ir vyriau
sybė tokiu min. p-ko staigiu 
sprendimu buvo labai nu
stebintos.

♦**
New South Wales kovo 24 

d. įvykę generaliniai rinki
mai grąžino prie valstijos 
vairo dėl darbiečių vyriau
sybę su nedidele persvara 
parlamente. Tas pakėlė li
beralų - tautinės partijos 
nuotaikas, nes rinkimai pa
rodė didėjantį atšąlimą so
cialistinei pakraipai.

Kovo 23 d. Romoje plėši
kai išplėšė banką išsineš
dami apie 22 milijonus dole
rių. Apiplėšimas buvo gerai 
organizuotas ir spėjama kad 
tai buvo teroristinės organi
zacijos ’’Raudonosios Briga
dos’' darbas. 

čiausiai išvystyta katalikiš
kose organizacijose, kaip 
pavasarininkuose, ateitinin
kuose, Kat. Veikimo Centre, 
krikščionių demokratų par
tijoje, sporte; drauge su K. 
Dineika įsteigęs Lietuvos 
sporto sąjungą, ir visur jis 
reiškėsi vadovaujančiose 
pozicijose. 1925 m. vedė

♦ * *
Po revoliucijos nuvertus 

šachą Irane buvo uždarytas 
visos aukštosios mokyklos, 
tik šiais metais atidarytas 
Teherane universitetas, 
anksčiau turėjęs 43.000 stu
dentų, dabar tik apie 5000. 
Studentai vyrai ir moterys 
atskirti pertvėrimais, kur 
merginos neturi teisės bal
siai prabilti, o jeigu nori ko 
paklausti, tai savo klausi
mus turi paduoti raštu.

Amerikos demokratų 
partijos prezidentiniu kan
didatu greičiausiai bus iš
rinktas senatorius Gary 
Hart, vykstančiuose preli
minariniuose partijos rinki
muose pralenkdamas 
Walter Mondale. Respubli
konų partija tokiais rinki
mais nesirūpina, nes į prezi
dentus kandidatuoja dabar
tinis prezidentas R. Reagan. 

studentę Oną Jakaitytę ir 
išaugino vieną sūnų ir ketu
rias dukteris. Universitete 
įkūrė studentų literatų - 
menininkų būrelį iš kurio 
vėliau išsivystė korporacija 
’’Šatrija”, davusi visą eilę 
talentingų žymių rašytojų, 
spaudos darbuotojų, daili
ninkų.

Vėliau savo visuomeninę 
karjerą pasuko mokslininko 
kryptimi. Pakviestas profe
soriauti teologijos - filosofi
jos fakultete, kuriame išdir
bo sukelerių metų pertrau
ka iki pirmojo bolševikmečio 
dėstydamas vokiečių ir 
visuotinę literatūrą, žurna
listiką ir kasmet vis skaity
damas skirtingus epizodi
nius kursus. Dėstydamas jis 
parašė ir išleido eilę mokslo 
veikalų apie vokiečius mis
tikus, Vokiečių literatūra I 
t., studiją ’’katalikai ir 
mokslas”, ’’Goethe”. Šalia 
įvairių akademinių įsiparei
gojimų jis ypač plačiai reiš
kėsi publicistikoje, kur jo 
straipsniai susilaukė didelio 
skaitytojų dėmesio.

Laimingai pasitraukęs iš 
okupuotos Lietuvos su šei
ma galutinai apsigyveno 
savo gimtajame mieste Ba
selyje. Bet ir grįžęs į gim
tinę prof. Dr. J. Eretas tęsė 
kovą už Lietuvą su dar di
desniu įniršiu: keldamas pa-: 
vergtų Pabaltijo kraštų, o 
drauge ir Lietuvos, klausi
mus jis plačiai rašė įtakin
goje Vak. Europos spaudoje, 
kaip pasižymėjęs kalbėtojas 
skaitė paskaitas įvairiuose 
tarptautiniuose suvažiavi
muose, konferencijose, leido 
savo praplėstas kalbas ir net 
studijas atskiromis brošiū
romis ir jas kuo plačiausiai 
skleidė. Ir taip iki paskutinio 
atodūsio prof. Eretas tarna
vo Lietuvai ir ja gyveno.

*»*
Jeigu prasidėtų karas 

tarp Amerikos ir Sov. S-gos, 
pirmieji taikiniai būtų Ame
rikos karo vadai, NATO ka
rinės vadovybės centras, 
ardomi susižinojimo mazgai. 
Tokias žinias Amerikai per
davė vienas sovietų žymus 
perbėgėlis, kuris slapyvar
džiu viešumai žinomas kaip 
Viktoras Suvorov. Anot jo, 
sovietai jau dabar ruošia ir 
sudarinėja tokiems uždavi
niams specialius kadrus.

♦♦♦

Japonų jūroje vykstant 
Amerikos ir Pietų Korėjos 
manevrams amerikiečių 
lėktuvnešis Kitty Hawk 
susidūrė su povandeniniu 
sovietų laivu. Pagal japonų 
pranešimus sovietų povan
deniniai laivai sekė tuos ma
nevrus ir vienas iš jų spe
cialiai sekė lėktuvnešį Kitty 
Hawke. Susidūrimo mo
mentu kapitonas radare ne
pastebėjęs sovietų laivo. Po

Tokio dinamiško ir adop- 
tuotam kraštui atsidavusioį 
ir pasišventusio asmens gy
venime reta sutikti. Jam ir 
nepriklausomoje Lietuvoje 
didesnio įvertinimo ir dė
kingumo ypač iš valdančių 
sluogsnių neparodyta. Bet 
tas jo meilės Lietuvai nepa
laužė. Jis ir Šveicarijoje šei
moje tekalbėjo tik lietuviš
kai. Su savo pasiruošimu, 
veržlumu ir energija bei ga
bumais patekęs į kitus Vak. 
Europos kraštus prof. J. 
Eretas greičiausiai būtų iš
kilęs į pasaulines garseny
bes, tuo tarpu jis viską be 
jokių sąlygų paaukojo Lie
tuvai. Tai pavyzdys kiek
vienam lietuviui, kaip reikia 
dirbti ir aukotis Lietuvai.

Prof. Juozo Ereto įnašas 
Lietuvai sunkiai išmatuoja
mas. Tačiau nuostabiausia 
yra jo meilė ir ištikimybė 
Lietuvai, kurios jokie nusi
vylimai ir jokios patirtos 
nuoskaudos nepalaužė ir ne
supurtė. Apie tai jis pats 
štai kaip pasisako: ”Aš 
Šveicariją telaikau platfor
ma kovai uz laisvos Lietuvos 
atstatymą. Ištrūkau iš bol
ševizmo nasrų ne tam, kad - 
sukčiau istorijos vėjų neiš
draskomą lizdą sau, - ištrū
kau tam, kad laisvoje šalyje 
kovočiau už sugrąžinimą 
laisvės ir Pabaltijui. Kas iš
liko po baisios audros, turi 
veikti - veikti už tuos, ku
riuos jau dengia žemė; veik
ti už tuos, kurie okupuotoje 
Lietuvoje gyvi palaidoti; 
veikti už tuos, kurie laisva
me pasaulyje yra tapę ver
gai pinigo, patogumų..., iš 
kurių atminties vis labiau 
išdyla kraštas, kuris jiems 
davė gyvybę”.

Tai yra lyg testamentiniai 
velionio prof. J. Ereto žo
džiai. Ir jeigu jie kritę kiek
vieno lietuvio širdin išdygtų 
ir subujotų tokiais idealais, 
kuriais savo gyvenimą grin
dė pats a.a. Juozas Ėretas, 
niekam nekiltų abejonės 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
ateitimi, o tai vykdydami 
mes drauge ir jam pačiam 
pastatytume dėkingumo pa
minklą, kurio jis tikrai nu
sipelnęs.

V. Kazokas

įvykio sovietų laivas plauk
damas paviršumi pasitraukė 
be siganlų, ir nevigacijos 
šviesų, kas priešinga tarp
tautiniams navigacijos susi
tarimams.

Brooklyne širdies smūgio 
ištikta vasario 18 d. mirė 
Valerija Vaivadaitė - Tyslia- , 
vienė, gimusi 1914 m. Ame
rikoje, laikraščio ’’Vienybė” 
leidėja po vyro poeto Juozo 
Tysliavos mirties, kurią visą 
laiką ir redagavo padedant 
žurnalistui Jonui Valaičiui.
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Apleista sritis
Bendruomenėje turima 

daug svarbių uždavinių, iš 
kurių kiekvienas atskirai 
paėmus yra pirminės reikš
mės ir vykdytinas, bet visus 
įvykdyti reikia daugybės 
darbo rankų ir, žinoma, ka 
pitalo ir gal net valstybinio 
aparato. Deja, mūsų sąlygo
se viso to trūksta, todėl ri- 
bojamasi tik tokiais reika
lais, kurių įgyvendinimui 
pasitenkiname turimomis 
priemonėmis ir ištekliais. 
Gerai toms etninėms kad ir 
šiame krašte bendruome
nėms, kurios šalia savų pas
tangų dar turi stiprų užnu
garį - laisvus savo kilmės 
kraštus. Betgi iš mūsų, so
vietinėje propagandoje va
dinamos "laisvos tarybinės 
Lietuvos", išskyrus nuolati
nę pašaipą nieko pozitivaus 
nesulaukiame. O, rodos, ir 
ten ir čia yra lietuviai.

Bet vis tik mes ir čia gy
vuojame ir veikiame gal net 
pavyzdingiau, negu tos 
bendruomenės, kurios turi 
savų kraštų užnugarį. Paly
ginamai atliekame daug: tu
rime stiprią spaudą, gerai 
suorganizuotas švietimo 
tinklas, pravedami pasauli
niu mastu suvažiavimai, 
plačiausio masto šventės, 
toli siekianti politinė ir kul
tūrinė veikla. Žinoma, ne 
viską savomis jėgomis aprė
piame, kartais dėl daugelio 
priežasčių aplenkdami ir to
kias sritis, kurios galbūt tu
rėtų būti pirmaeilės.

Iš jų paminėtini chorai ir 
tautiniai šokiai. Abi jos išei
vijos gyvenime yra pirminės 
svarbos tiek mūsų pačių 
tautiniam bei patriotiniam 
atsigaivinimui, tiek ir re
prezentacijai prieš kitus. 
Praktiškai be jų neišsiverčia 

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI 

staiga mirus, jo liūdinčią žmoną Viktoriją, artimuosius ir 
draugus nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Birutė ir Juozas Jablonskiai

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI

mirus, jo žmoną Viktoriją ir visus artimuosius skausme 
nuoširdžiai užjaučiu.

Antanas Kutka

Vyr. leitenantui
A .A.

ANTANUI JABLONSKIUI
mirus, jo žmonai Viktorijai ir visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

V. ir P. Žitkauskai

A.A.
ANTANUI JABLONSKIUI

staiga mirus, jo žmoną Viktoriją, artimuosius ir bičiulius 
liūdesy giliai užjaučiame.

Sydney Liet. Klubo Valdyba

Mūsų Pastogė Nr. 12, 1984.4.2, psl. 2

jokios mūsų šventės, minė
jimai, reikšmingesni paren
gimai. Lygiai ir reprezenta
cijoje, kur lietuviai sėkmin
gai ir originaliai pasirodo 
per dainas ir šokius, o drau
ge su jais pademonstruojami 
ir mūsų sau lygių neturį 
tautiniai drabužiai. Lygiai ir 
abi sritys - chorai ir tautiniai 
šokiai - nėra tik pramoginis 
užsiėmimas, bet reikalau
jančios nuolatinio ir pasiau
kojančio darbo, pasišventi
mo. Bet ar matosi šioms 
dviems institucijoms bet 
koks specialus dėmesys iš 
bendruomenės bei vadovau
jančių organų? Jeigu chorai 
ir tautinių šokių grupės būtų 
organizacijos, veikiančios 
tik savose ribose, kaip skau
tai, sportininkai, ramovėnai 
ir pan., tai dievai nematė - jų 
pačių rūpestis veikti ir išsi
laikyti. Betgi chorai ir tauti
niai šokiai yra tiesioginėje 
bendruomenės tarnyboje! Ir 
kiekvienu atveju ten kur jų 
šaukiamasi niekad neatsisa
ko arba patys stengiasi išei
ti, jeigu tas svarbu ir reikš
minga lietuviams. Bet tai 
daugiausia jų pačių iniciaty
va be didesnio paskatinimo 
ir paramos. Gerai, jei kitur 
šių grupių vadovai parodo 
kiek veržlumo ir prasimuša 
už kasdieninių ribų išvyk
dami į kitas kolonijas ne tiek 
pasidemonstruoti, bet ir pa
kelti kitur gyvenančių nuo
taikas, bet tai reti įvykiai be 
bendruomenės paskatinimo 
ir moralinės bei materialinės 
paramos. Taip toks Mel- 
bourno Dainos Sambūris 
pernai pervažiavo visą 
rytinį Australijos pakraštį 
koncertuodami pakely di
desnėse lietuvių kolonijose, 
anksčiau lankėsi Tasmanijo- 

je, Adelaidėje, net 1978 m. 
pasiekė Šiaurės Ameriką 
dalyvaudami Dainų šventėje 
ir koncertuodami įvairiose 
JA V ir Kanados kolonijose. 
Netolimoje ateityje planuoja 
pasiekti ir Pertho lietuvius, 
nekalbant apie dalyvavimą 
kas antri metai Australijos 
Liet. Dienose. Panašios ini
ciatyvos parodo ir Adelaidės 
"Lituania”. Tas ypač pakelia 
choristų nuo taikos ir gal per 
tokią galimybę patraukia ir 
jaunesnius. Tokiame Melb. 
Dainos Sambūryje matosi 
daug jaunų veidų, kai kituo
se choruose tėra tik daini
ninkai vyresnės kartos.

Bet kokias galimybes turi 
tautinių šokėjų grupės, ku
rias sudaro tik daugumoje 
nepilnametis jaunimas? Jie 
visi priklausomi nuo tėvų ir 
patys ką nors planuoti net ir 
norėdami įvykdyti negalėtų. 
Kad paskatinus jaunimą ir 
pakėlus jų nuotaikas ir en
tuziazmą, būtinas visos 
bendruomenės dėmesys ir 
rūpestis, nes kol tėvai nepil
namečius verčia, tol grupės 
laikosi, bet vyresnieji ir sa
varankiškai atsistoję ant 
kojų atkrinta, nes jų jau ne
patenkina įkyrios repeticijos 
ir pasirodymuose tie patys 
veidai.

Galbūt dabar jau pervėlu, 
bet ar nereikėjo pasirūpinti, 
kad bent viena tautinių šo
kių grupė ar reprezentacinė 
Australijos lietuvių taut, 
šokių "rinktinė komanda” 
būtų galėjusi nuvykti į sep
tintąją tautinių šokių šven
tę, įvykstančią Clevelande 
(USA) liepos 1 dieną, kurio
je dalyvaus apie 2000 šokė
jų, pasirodančių kelių 
dešimčių tūkstančių žiūrovų 
publikai? 0 tas pakeltų ne 
tik dalyvavusių, bet lygiai ir 
namie pasilikusių šokėjų 
nuotaikas, nes šalia kitų 
motyvų entuziazmo priduo
tų ir tas, kad per šokius yra 
galimybė "ištrūkti iš savo 
gheto”, susitikti su kitais ir 
pamatyti pasaulio.

Taigi, šie du vienetai - 
chorai ir tautiniai šokiai - 
bendruomenėje yra pirma
eilės svarbos ir jiems iš visų 
sluogsnių reikia skirti 
didesnio dėmesio ir net glo
bos. (v.k.)

MIRUSIEJI
MIRĖ KAZIMIERAS 

MEŠKAUSKAS

Kovo 3 d. mirė 72 metų 
Kazimieras Meškauskas. 
Gyveno Lidcombės prie
miestyje. Kazimieras buvo 
gimęs Rygoje ir pirmojo ka-į 
ro metu nublokštas Rusijos 
gilumom Po revoliucijos 
grįžta ir apsigyveno Zara
suose, kur dirbo prekyboje.

Artėjant raudoniesiems 
1944 m. pasitraukia su jauna 
šeima į vakarus. Atvykęs į 
Australiją dirba pradžioje 
miškuose prie Coffs Har
bour, o grįžęs į Sydnejų 
SCRO įstaigoje ir pastoviai 
įsikuria Lidcombės prie-

ŠV. KAZIMIERAS
ROMOJE

SPECIALUS RAPORTAS MŪSŲ PASTOGEI IŠ ROMOS

Dešimt dienų prabėgo 
Romoje, kaip viena. Žinoma, 
labai įdomios dvi dienos, su
rištos su šv. Kazimiero mi
nėjimu. Dabar jei manęs kas 
paklaustų, kuri diena ir koks 
įvykis paliko giliausią įspū
dį, tai nasakyčiau, kad tai 
buvo sekmadienį, kovo 4 d. 
suma ’’Capella Papale, Santa 
Messa Concelebrata dal 
Santo Padre Giovani Paola 
II con i rappresentanti Dell’ 
Episcopate Europio per ii V 
centenario della morte di 
San Casimiro Patrono della 
Lituania” šv. Petro bazili
koje, kur dalyvaujant visam 
diplomatiniam korpusui prie 
Vatikano, lietuvių dviems 
arkivyskupams, trims vys
kupams, prelatams, daugy
bei kunigų ir kelių šimtų 
tūkstančių miniai nuskam
bėjo per radio, televiziją, 
garsiaklabius to vargšo, 
vargšo mūsų Strazdelio 
’’Pulkim ant kelių”. Tikriau
siai jam niekad nekilo svajo
nė tik pasvajoti, kad tie to
kie paprasti, kaimo žmogui 
skirti žodžiai skraidys po 
Michelangelo kupolą, Bemi
ni baldakimu, po kuriuo tik 
popiežiai tegali laikyti mi
šias. Šitas momentas paliko 
man giliausią įspūdį, kurio 
nei auksai, nei šilkai, broka- 
dai, nei pompa ir didžiausia 
ceremonija nenustelbė.

Pirmas skaitinys skaity
tas V. Volerto, kuris buvo J. 
A.V. šv. Kazimiero 500 m. 
jubiliejaus Centrinio Komi
teto pirmininkas. Antras 
skaitinys itališkai K. Lozo
raičio. Mišios - lotyniškai, 
dalyvaujant bazilikos 
chorui. Buvo giedota ir 4 lie
tuviškos giesmės ’’Grandi
nėlės” šokėjų, kurie buvo 
labai televizijos filmuojami, 
nes gražiai atrodė, visi tau
kiniais rūbais ir didelis bū
rys. Sekančią dieną Vatika
no laikraštyje ir IL TEMPO 
buvo jų nuotraukos ir apra
šymas Visų iškilmių. Inten
cija buvo skaitoma šia eile: 
angliškai, lenkiškai, prancū
ziškai, lietuviškai, vokiškai, 
ispaniškai ir vengriškai. 
Lietuviškai skaitė jaunasis 
Kaknevičius iš Kanados, 
kurio tėvas - našlys buvo- 
šeštadienį įšventintas į ku
nigus kartu su D. Staniškiu, 
kolegijos mokiniu. Popiežius 

miestyje. Buvo aktyvus lie
tuviškų pamaldų lankytojas 
ir susipratęs lietuvis.

Truputį sustiprėjęs, pas
kutinį kartą dalyvauja Va
sario 16-tosios pamaldose ir 
pirmutinis paremia stam
besne auka Tautos Fondą. 
Po pamaldų namie gauna ki
tą širdies priepuolį ir parali- 
žuotas po dešimts dienų už
baigia žemišką kelionę.

Rožančių už velionį pra
vedė kun. P. Martuzas. Po 
gedulingų mišių kurias au
kojo kun. P. Martuzas, di
delio būrio draugų ir arti
mųjų kovo 5 d. palydėtas į 
Lietuvių sekcijos kapus 
Rookwoode. Pamaldų metu 
giedojo Dainos choristai ir 
draugai, vargonais palydėjo 
A. Kramilius.

Giliame liūdesyje paliko 
žmona Elena, dukros Graži
na ir Irena su šeimomis. 
Amžino atilsio Kazimierui.

a.k.

sakė pamokslą itališkai ir 
jame paminėjo Lietuvą 14 
kartų. (Kadangi suprasti 
negalėjau, tai bent tiek se
kiau...)

Per aukų nešimą popie
žius sėdėjo priekyje alto
riaus ir 6 poros užlipę keletą 
laiptų atsiklaupdavo su savo 
dovanomis ir popiežius su 
jais kalbėjo ir laimino. K. 
Lozoraičio duktė, tautiniais 
rūbais apsirengusi nešė di
džiulį krepšį raudonų gėlių 
kartu su jaunikaičiu, kurio 
tavardės nesužinojau. J. 
’utrimas (kurio brolis kun. 
’utrimas per mišias vis 
aikė popiežiaus ' lazdą) 
atstovavo Kanados jaunimą. 
R. Staniškytė - Amerikos 
jaunimą, A. Pemkus - ateiti
ninkus, L. Stukienė - vyčius, 
V. Vidugiris - skautus, trys 
seselės, - visi iš JAV; p. Gri
nienė - Europos lietuvius ir 
I. Bublienė JAV LB Kultū
ros Tarybos pirmininkė. 
Nori nenori žmogus, bet 
lenda vis klausimas, o kodėl 
nebuvo jaunuolio ar jaunuo
lės, kurie atstovautų mūsų 
jaunimą? Specialiai siųsti 
nereikėjo, nes mes turim net 
2 jaunuolius Vasario 16 gim
nazijoje, kurie su kitais mo
kiniais buvo bazilikoje. Ju- 
tosi amerikonų monopolis!

šeštadienį popiežiaus pri
vačioje audiencijoje dalyva
vo visi suvažiavę lietuviai. 
Tie, kurie turėjo atvežę do
vanų, stovėjo pirmoje eilėje 
už užtvaros. Ten ir buvo 
įteiktas E. Lašaičio gražus 
medžio drožinys, kurį suor
ganizavo prel. P. Butkus, 
pats negalėdamas dalyvauti. 
Čia popiežius irgi pasakė 
pamokslą itališkai ir lietu
viškai. Vis atsirasdavo šyp
sena jo veide ir ilgiau susto
davo, kai kalbėdavo su jau
nimu. Tiesa, sekmadienį pa
sibaigus sumai, kuri truko 2 
vai. jis dar pasirodė lange, 
kurį visas pasaulis gerai žino 
iš televizijos, ir laimino mi
nią, ypač pasaulio jaunimą, 
primindamas šv. Kazimierą, 
kaip Lietuvos jaunimo glo
bėją. Minia plojo, šaukė, no
sinėm mojavo. Savo palai
minimą užbaigė lietuviškai 
’’Marija, Marija skaisčiausia 
lelija...”

Sekmadienio vakare buvo 
užbaigtuvės - banketas She
raton viešbutyje. Kalbėjo V. 
Volertas ir S. Lozoraitis. 
’’Grandinėlė” atliko progra
mą. Sheraton Hotel atrodo 
visur toks pats, kurioje pa
saulio dalyje bebūtų. Ma
niau, kad esu Čikagoje, tik, 
kad padavėjai italai. Aha! 
Reiškia valgom Romoje.

Nuo pirmadienio virtau 
jau vėl viena iš tūkstančių 
turistų Romoje. Daugiausia 
jų iš Vokietijos. Amerikonų 
dar beveik nėra. Vaikštant 
po muziejus visur buvo labai 
daug italų mokyklų vaikų. 
Tai vienintelis laikas, kada 
jie gali pamatyti savo meno 
turtus, nes vėliau milijonai 
turistų juos visai išstumia. 
Pėščia išvaikščiojau visą 
Romą. Tai vargingas, bet 
Eats geriausias būdas. Visai 

ita perspektyva, negu per 
autobuso langą... Vatikano 
muziejų, aplankiau net 2 
kartus. Bet kad ir 100 
kartų žmogus lankytum, 
vistiėk visko neatsimintum. 
Bevaikščiojant po Borgia 
kambarius, žiūriu dailininko
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LIETUVIŲ KALBA AUSTRALIJOJE
V. Špokevičius Tęsinys

SYDNEJUS

Sydnejuje nuolatinių lie
tuvių gyventojų yra apie 
2000. Sydnejus turėjo ir dar 
turi didelių problemų, ku
rios sudarė ir sudaro sunku
mus lietuvių kalbos išvys- 
timui. Pirmiausiai Sydnejus 
yra labai didelis miestas, tai 
žmonės turi keliauti didelius 
atstumus sueiti ir susitikti. 
Anksčiau Sydnejaus sporto 
klubas buvo skilęs ir buvo 
įsteigtas antras klubas. 
Nors dabar atrodo šie reika
lai susitvarkė, bet be abejo 
žalos buvo padaryta.

Su tokiomis problemomis 
lietuvių kalbos gilesnis išsi
vystymas yra smarkiai nu
kentėjęs.

KITOS VIETOVĖS

Devyniasdešimt procentų 
lietuvių Australijoje gyvena 
Melbourne, Sydnejuje ar 
Adelaidėje. Kitose vietovė
se nuolatinių lietuvių gy
ventojų skaičius mažas! 
Brisbane 270, Perthe 330, 
Hobarte 130, Canberroje 
220 ir Darwine 10.

Su tokiais skaičiais lietu
vių kalbos išlaikymas ir iš
vystymas: yra beveik 
neįmanomas ilgesniam lai
kui. Šituose miestuose jau
nimas labai retai naudoja 
lietuvių kalbą tarp savęs ar 
net su vyresniais. Tad gali
mą prileisti, kad šituose 
miestuose lietuvių kalba 
gana greitai nyksta.

Šv. Kazimieras...
Atkelta iš psl. 2

net visas kambarys, kuris 
yra gimęs Kaune 1898 m. Jo 
pavardė Ben Shahn, o taip 
pat iš Australijos jugoslavo 
Stanislaus Rapotec ’’Corpus, 
Christi at Seville”, kuris, 
kiek atsimenu už šį paveiks
lą yra laimėjęs premiją. La
bai daug: kas restoruojama, 
kaip pav. Galleria Borghese 
visai uždaryta. Sako net ke
liems metams. Uždengti ir 
Konstantino vartai, nuimtas 
ir Marcus Eurelius. Bet už
tai pamačiau įdomią parodą 
suruoštą Comune di Roma 
"Rafaelis, kaip arkitektas”. 
Jo škecai, projektai, detalės 
paveikslų, taip smulkiai iš
dirbta. Daug kas skolinta iš 
kitų miestų muziejų.

Per.tąs dešimt dienų oras 
^uvo dar labai šaltas, net 
kanadiečiai skundėsi... ir 
užtai išskridau į Londoną, 
kur jau jaučiasi pavasaris. 
Čia irgi laukė manęs didelė 
staigmena. The Royal Aca
demy of Arts turėjo parodą 
”The Genius Of Venice” 
1500 — 1600. Nuo lapkričio 
25 iki šių metų kovo 11, bet 
pratęsė vienai savaitei. 
Turbūt žmogus jei ir du am
žius gyventum, tai negalė
tum tų visų paveikslų maty
ti j ų originaliuose namuose - 
muziejuose, katedrose, ba
zilikose. Jie buvo suskolinti 
iš viso pasaulio — iš Euro
pos, Pietų Amerikos, JAV, 
iš įvairių įvairiausių miestų. 
Matyt tiek daug Titian, 
Giorgione, Paolo Veronese 
Tintoretto Moroni, Lotto ir 
kitų paveikslus vienoje vie
toje, tai pasitaiko per didelę 
laimę tik vieną kartą gyve
nime. Tas suorganizuoti 
truko 5 metus.

LIETUVIŲ KALBOS
PADĖTIS UŽ 50 METŲ

Už 50 metų lietuvių kai-, 
bos naudojimas bus labai ri
botas. Lietuvių kalba bus 
naudojama tik mažose 
atskirose grupėse, Melbou- 
ne, Sydnejuj ir Adelaidėje. 
Kitose miestuose Lietuvių 
Bendruomenės nariai nau
dos tik anglų kalbą.

Melbourne, Sydnejuje ir 
Adelaidėje lietuvių kalba 
bus jau retai naudojama. 
Mažiau kaip 10 procentų lie
tuvių kilmės gyventojų pa
jėgs lietuvių kalba patenki
namai naudotis o apie 1 pro
centas pajėgs lietuviškai 
laisvai kalbėti.

Aš skaitau, kad šitoks lie
tuvių kalbos naudojimo sto
vis bus dėl šių priežaščių:

1) remiantis kalbos išsi- 
vystimo teorija galima da
ryti tokias išvadas: lietuviai 
tarp savęs bendraus, bet 
kalbos naudojimas nebus 
sutvirtintas, nes mažai kas 
mokės gerai ir teisingai kal
bėti.

2) lietuviai žemiau 40 
metų jau dabar daugiausia 
naudoja lietuvių kalbą kaip 
savo antrinę kalbą, o ne kaip 
pagrindinę. Jų lietuvių kal
ba jau dabar nėra tobula.

3) lietuvių mokyklų lan
kymas jau dabar labai ribo
tas. Tik trečdalis ar ketvir
tadalis lietuvių kilmės vaikų 
lanko lietuvių mokyklą. Tie, 
kurie lanko mokyklą, moki
nasi tiktai kalbos pagrindus.

Romoje sutikau daug jau 
seniai nematytų pažįstamų, 
klasės draugų. Labai malo
nus paprastas ir draugiškas 
buvo vyskupas Deksnys. 
Sutikau labai įdomų charak
terį, beveik, kaip Strazdelis 
žemaitį iš Rietavo, kun. 
Vaišvilą. Jis mielai visus ly
dėjo, aiškino padėjo. Susi
pažinau ir kartu kompaniją 
palaikėm su Kaziu Baronu, 
kuris yra ’’Draugo” kores
pondentas Europoje. Daini
ninkė Laima Stepaitienė 
buvo susiinterisuota kon
certuoti Australijoje. Ji ką 
tik buvo grįžusi iš Šveica
rijos, kur dainavo per Vasa
rio 16 minėjimą Zuericho 
’’International” viešbutyje 
su dideliu pasisekimu.

Skaitant Londone ’’Euro
pos Lietuvį” 10 numerį ra
dau aprašymą apie šv. Kazi
miero šventę Westminsterio 
katedroje. Mišias atnašavo 
Pro-nuncijus D. Britanijos 
arkivyskupas Bruno Heim. 
Žmonių buvo virš 1000. Gie
dojo lietuvių choras sustip
rintas iš Nottingham© ’’Gin
taro” choro. Įdomu kodėl 
nebuvo lietuvių iš Anglijos 
Romoje? Jiems juk taip 
arti...

Aleksandra Vingienė

wwwvvvwvyvwvvwv
Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!
avvvvvawvvwaww 

Melbourne yra tolimesni 
lietuvių kalbos kursai, bet ir 
tuos kursus lanko tiktai apie 
20 studentų.

4) jau dabar lietuviai daž
nai kalbėdami naudoja 
angliškų žodžių, kas ypatin
gai atsitinka techniškuose ar 
profesniuos pokalbiuose.

5) Didžiausias lietuvių 
pastiprinimas būna iš vy
resnės kartos, virš 50 metų 
amžiaus. Jie gimė, augo ir 
mokinosi Lietuvoje ir jiems 
lietuvių kalba yra pagrindi
nė, o anglų antroji. Kai jų 
jau daugiau nebus, tai ir di
džiausias stiprinimas lietu
vių kalbos pradings ir dėl to 
mūsų lietuvių kalba silpnės.

LIETUVIŲ KALBOS
PADĖTIS UŽ 100 METŲ

Už 100 metų lietuvių kal
ba Australijoje bus beveik 
išnykus. Gal būt bus vienas 
kitas žmogus, kuris dar ga
lės pasinaudoti lietuvių, kal
ba, bet galvoju, kad tai bus 
tik išimtys. Aš tikiu, kad 
nebus jokio lietuvio Austra
lijoje, kuris pajėgs lietuviš
kai laisvai ir taisyklingai 
kalbėti.

PASIŪLYMAI, KAIP 
AUSTRALIJOJE LIETU
VIŲ KALBĄ IŠLAIKYTI 

IR TOBULINTI

1). Visi lietuviai, gyveną 
Australijoje, turėtų susi
burti į vieną miestą. Geriau
siai atitiktų vienas iš šių: 
Adelaidė, Perthas, Hobartas 
arba Canberra. Šitie miestai 
yra geografiniai maži ir tuo 
būdu būtų trumpi atstumai 
ir žmonės galėtų dažniau 
susitikti. Pati geriausia pa
dėtis būtų, kad visi lietuviai

Darbštūs ir entuziastingi 
’’Aušros” teatro aktoriai 
antrą kartą Melbourne, po 
ilgesnio laiko pastatė Ketu
rakio 3-jų veiksmų komediją 
’’Teta iš Amerikos”. Tas la
bai užgirtina, nes žinome, 
kad ne visi turi galimybės 
pirmą pastatymą pamatyti 
ir dažnai antrą kartą pada
romi šioki toki pakeitimai ir 
gal vienas kitas aktorius pa
sikeičia, tai ne prošalį pirmą 
pastatymą su antru paly
ginti. Ruošiant veikalą rei
kia daug darbo įdėti, tai pa
kartojimas visapusiškai 
naudingas.

Praėjusių metų pabaigoje 
’’Aušros” teatralai buvo nu
vežę šitą komediją ir į Syd- 
nejų ir pastatė ją ten teatro 
festivalio metu, gruodžio 28 
d. Truputį pailsėję, praėjus 
atostogų laikui, kovo 18-tą 
’’Teta iš Amerikos” vėl 
pastatyta Melbourne Lietu
vių Namų teatro salėje.

Pasirinktas sekmadienis 
nebuvo palankus, nes arti
moje Geelongo apylinkėje 
buvo švenčiamas šv. Kazi
miero 500 metų minėjimas, į 
kurį iš Melbourne buvo 
pakviestas choras ir keli 
svečiai. Taip pat Melbourne 
”Varpo” sporto klubas 
turėjo savo metinį susirin
kimą. Ir antkapio šventi
nimas sutraukė būrelį žmo
nių, bet nežiūrint viso to į 
spektakli suplaukė virš šim
tinės. 

susiburtų ne tik vienam 
mieste, bet ir vienam prie
miestyje. Tai būtų labai 
naudinga dėl šių priežasčių:

a) būtų daug artimesnė 
pažintis tarp visų žmonių.

b) Lietuvių kalba būtų 
galima mokinti australų mo
kyklose.

c) Būtų galima savo vieto
vėse skaičiais sudaryti 
spaudimą valdžiai ir tuo bū
du lengviau gauti reikalingų 
pašalpų.

d) Lietuvių kalba tada pa
sidarytų beveik lygiagretė 
su anglų, ir todėl būtų daug 
stipriau kalbama.

2) . Tėvams reikia dėti 
daug daugiau pastangų kal
bėti su vaikais lietuviškai.

3) . Kad visi lietuviški lei
diniai naudojami Australi
joje būtų pačių spausdinami.

4) . Pasinaudojimas etnine 
televizija. Jeigu būtų didelė 
grupė lietuvių viename 
mieste, būtų įmanoma gauti 
sau laiko televizijos prog
ramos. Žinoma, tuomet rei
kėtų paruošti įvairių prog
ramų patiem.

5) . Komitetuose turėtų 
dalyvauti jaunimas. Man at
rodo, kad turėtume bandyti 
kad mažiausiai 40% narių 
komitetuose būtų jaunesnės 
kartos. Bendradarbiavimas 
tarp jaunimo ir vyresnės 
kartos atneštų tiktai gero. 
Jaunieji tada susipažintų su

Pastebėjau, kad šį kartą 
veikalo tekstas truputį pa
keistas, kiek kitokios scenos 
dekoracijos, o taip pat keli 
nauji aktoriai: A. Gabas - 
Rickaus, vagišiaus rolėje, V. 
Lipkevičius - Jono, advokato 
tarno rolėje, R. Makarevi- 
čiūtė - Liucijos rolėje, Luko
šiaus sužadėtinė, šokėja ir 
R. Vyšniauskas - polici
ninkas.

’’Aušros” spektaklis Melbourne

Režisierius ' Edvardas 
Šidlauskas atliko ir vieną iš 
pagrindinių rolių - Luko
šiaus, profesionalinio akto
riaus. Ši jo rolė dviguba: si
tuacijai pakitus jis turėjo 
pavirsti į advokato Kairio 
žmoną, ką jis meistriškai at
liko.

Ir A. Adomaitis, advokato 
Kairio rolėje turėjo dvigubą 
asmenybę: prefesionalas
teisininkas ir kriminalistas, 
Rickaus sėbras, apeinąs 
įstatymus.

A. Gabas gerai pasirodė 
plėšiko Rickaus rolėje, kuri 
irgi sukurta dviguba: jis 
mėgsta moteris ir degtinę, 
moka meilintis tetai Antani
nai iš Amerikos, prisistato 
buvusiu laivo kapitonu, o 
faktiškai jis plėšikas.

M. Šidlauskienė tetos An
taninos rolę vaidino drąsiai, 
įtikinančiai ir savo naivumu, 
sukėlė daug juoko.

A. Butkutė, tikra gra
žuolė, Valerijos tetos augin
tinės gražuolės rolėje. Jos 
vaidyba publiką įtikino, kad 
ji scenoje nenaujokė. Tą patį 
galima pasakyti ir apie A. 
Vyšniauskienę, kuri šį kartą 
turėjo advokato Jono tarno 
žmonos Marytės rolę. Visi 
aktoriai stengės ir buvo 
savo rolėse gerai pasiruošę.

Kaip žiūrovė, negaliu 
praleisti nepaminėjus, kad 
buvo ir mažų trūkumų: ne
sijautė veikla sklandus susi- 

lietuvių problemom Austra
lijoje ir tuo pačiu jaunimas 
įgytų geresnį supratimą vy
resniųjų norų bei problemų. 
Tuo bucu, kai vienas kitą 
geriau supranta, turėtų pa
jėgti geriau sugyventi ir tai 
visiems būtų naudingiau.

6). Sustabdyti vidaus peš
tynes Konfliktas gali būti 
naudingas, jei teisingai nau
dojamas, bet jei ne, tai tiktai 
ardo visą veiklą. Per pasku
tinius 20 metų turime ne
naudingų konfliktų pavyz
džių. Adelaidėje dar ir dabar 
turime du centrus ir dvi mo
kyklas.

PABAIGA

Labai sunku bandyti nu
spręsti, kas bus ateityje, nes 
yra labai daug įvairių sąly
gų, kurių nėra įmanoma ap
skaičiuoti ar pramatyti. Bet 
viena aišku, lietuvių kalbos 
naudojimas silpnėja ir su 
laiku pranyks. Kaip ilgai tas 
užtruks, yra neįmanoma nu
matyti.

Tačiau yra įmanoma pra
matyti, kad jeigu nebus 
pagrindinio pasikeitimo mū
sų lietuviškame gyvenime, 
bei galvojime lietuvybės at
žvilgiu dabar, tai už 50 metų 
lietuvių kalbos naudojimas 
bus beveik pranykęs.

liejimas, susipynimas. Buvo 
daug tylių tuščių momentų, 
kuriuos galima buvo užpil
dyti, kokiais nors pašaliniais 
veiksmais, muzka ar už sce
nos pritaikinta garsų pro
jekcija. Taip pat kai kurių 
aktorių rūbai per daug šių- 
dieniniai. Aktoriai turi atro
dyti, kad jie įleidę šaknis į 
to laiko gyvenimą, esą jų

vienalaikiai ir jiems pana
šūs.

Bet melbourniškiai įverti
no savo aktorių pastangas ir 
įsijautę į komiškas situacijas 
parodė savo pasitenkinimą 
staigiais, smarkiais ploji
mais.

Režisierius Edvardas 
Šidlauskas keliais žodžiais 
apibūdino teatro veiklą ir 
padėkojo publikai už atsi
lankymą. Niekas iš bend
ruomenės nepadėkojo akto
riams už suteiktas kelias 
malonias valandas. Vien tik 
savo atsilankymu ir vedami 
meilės scenos menui, mel
bourniškiai paskatino savo 
teatralus ir laukia jų sekan
čio pasirodymo.

Alisa Baltrukonienė

KRONIKOS BALSAS. 
Nr. 4. Žurnalas, leidžiamas 
Lietuvos Kronikos Sąjungos 
Šiame numery kalbama apie 
išleistas L.K.B. Kronikas 
lietuviškai ir kitomis kalbo
mis, minimi kiti Lietuvos 
pogrindžio leidiniai, žymių 
žmonių kai kurie pasisaky
mai apie gautas L.K.B. Kro
nikas.

* • *
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
SYD. LIETUVIŲ KLUBO REIKALAIS

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBO REIKALAI

Kovo 5 d. Lietuvių Klubo 
Valdyba buvo sušaukusi 
Sydnejuj veikiančių organi
zacijų vadovus informaci
niam pasitarimui.

Klubo nariai, kurie lanko 
klubą reguliariai žino, kad 
klubo direktoriai ir keletas 
talkininkų beveik kasdieną 
dirba klube ir be jokio atly
ginimo. Kiek šių žmonių pa
likusių savo jaunas šeimas, 
kas vakarą namuose, pasi
šventimą ir pasiaukojimą 
dėl mūsų visų bendro labo 
supranta bendruomenės ar 
klubo narys, kuris čia atsi
lanko tik didžiųjų švenčių 
metu yra didelis klausimas?

Klubo valdyba šaukė or
ganizacijas pasitarimui, 
ieškodama talkos, nes pasi
juto, kad jie vieni fiziniai jau 
nebepajiėgiaatlikti visų dar
bų. Laukė iš organizacijų 
Easiūlymų ir patarimų.

•ėja, jų neatsirado. Buvo 
pasiūlyta sudaryti įvairūs 
pagalbiniai komitetai, kurie 
turėtų atlikti tam tikrus 
darbus.

Pagrindinis tikslas, tai 
sumažinti klubo skolą 
banke, kuri darant klubo 
praplėtimą prašoko nenu
matytas sumas. Klubo val
dyba, kiek laiko sėkmingai 
apeliavo į mūsų bendruo
menę ir klubo narius ir pra
vedė šiam tikslui lėšų telki
mo vajų. Į šį kvietimą atsi
liepė daug nuoširdžių tau
tiečių ir paskolino ar inves
tavo savo sutaupąs į Lietu
vių Klubą. Tenka apgailes
tauti, kad pasklidus įvai
riems gandams, kai kurie 
nariai, savo įnašus atsiėmė.

Pagalbinis komitetas, 
susidedantis iš K. Butkaus, 
D. Bieri, A. Giniūno, A. 
Kramiliaus (pirm.) ir Vyte
nio Šliogerio turėjo jau du 
posėdžius ir šiuo informuoja 
visuomenę, bei klubo narius, 
kad skolindami Lietuvių 
Klubiii nieko nerizikuoja ir 
jų indėliai yra abosliučiai 
saugūs. Tik pažvelkime į 
šias kondensuotas sumas.

Pagal knygas apvaliomis 
sumomis, įskaitant pastatus, 
baldus, įrengimus ir prekes, 
klubas yra vertas $ 
1.474.650.00. Jeigu nelaimės 
atveju jį prireikėtų par
duoti, kas tikrai neprama
toma, tai reali pardavimo 
kaina būtų apie $ 
1.000.000.00. Žvilgterėkime 
dabar į skolas: 
Banko overdraft

15%$
Banko skola

14.5 % $ 
Talkos skola 

14%$
Narių paskolos

9 % —12 % $ 212.000.00 
Narių paskolos be palūkanų 

$ 64.000.00
Viso $ 434.000.00 

Šios sumos kalba pačios 
už save ir pademonstruoja, 
kiek yra saugūs indėliai Lie
tuvių Klube. Paskutiniame 
Įdubo metiniame susirinki- 
rtie nariai pasižadėjo pasko-

16.000.00

82.000.00

60.000.00

linti be palūkanų, mažiausiai 
5 metams po $ 250.00. Jeigu 
visi klubo nariai būtų atlikę 
savo įsipareigojimus, tai 
būtų įgalinus valdybą atmo
kėti banko skolą, už kurią 
šiuo metu reikia mokėti di
delius nuošimčius. Deja, 
daug narių dar neišgirdo šio 
nutarimo ir pasižadėjimo. 
Klubo valdybos pradėtas 
vajus sumažėjo ne dėl val
dybos kaltės, bet dėl mūsų 
pačių nerangumo ir nerū
pestingumo savais reikalais.

Pagalbinio komiteto už
davinys yra atgaivinti šį 
pradėtą vajų. Komitetas pa
sistengs pasiekti narius ir 
kitus lietuvius, per spaudą ir 
privačiais laiškais, painfor
muodamas apie tikrąją Lie
tuvių Klubo padėtį.

Sumažinimui skolos banke 
mes kreipiamės į visus lie
tuvius perkelti savo indė
lius, ar paskolinti pagal savo 
išgales Lietuvių Klubui, už 
ką gausite nemažesnius 
procentus, kaip kitose insti
tucijose.
Turimomis žiniomis galime 
tvirtinti, kad nei viena lie
tuvių kolonija vakarų ar 
rytų pasaulyje neturi tokių 
puošnių namų, tokio moder
naus klubo, kaip Sydnejuj. 
Didžiuojamės 
nesigėdindami visi šiuo mū
sų turtu, bet ar pagalvo
jame, kad tą mūsų turtą 
saugo ir juo rūpinasi tik ma
ža grupelė direktorių ir ke
letas talkininkų. Tai, saky
čiau, modernių dienų vergai, 
kurie metų metus, per nak
tis nemiega, eikvodami savo 
sveikatą ir laiką dėl to, kad 
visi galėtume pasididžiuoti. 
Siūlyčiau gerai pasiskaityti 
šias eiles ir rimtai pagalvoti, 
kiek esame kalti šiems vy-

Sydnejaus lietuvių klu
bas, Melbourne lietuviai, 
kurie laiko ausį prie žemės, 
sako girdį tolimus, neaiškius 
garsus. Gudresni sprendžia, 
kad tai Sydnejaus lietuvių 
klubo pamatai braška. Ne
jaugi? Kalbama, kad sutvir
tinimui būsią reikalinga 
Melbourne finansierių — 
Talkos pagalba. Vargu ar 
talkininkai sutiks. Jei patys 
sydnejiškiai nesugeba pada
ryti pelno, tai melburniš- 
kiams nėra ko ir bandyti. 
Aišku visiems, kad Sydne
jaus lietuviai su savo klubu 
turi rimtą rentabilumo 
problemą.

Melbourne šaulių veikla 
neabejotinai plataus diapa
zono- Ji vingiuojąs! nuo 
įvairiausių renginių ir biule
tenio (Lietuva - lietuviams) 
iki piršlybų. Pats faktas, kad 
per trumpą laiką subūrė virš 
60 tautiečių ir juos aprengė 
(uniformomis), kelia 
nuostabą. O stebėtis reikia, 
kad įrikiavo ir tuos, kuriuos, 
galima sakyti, buvo ir pats 
Dievas pamiršęs.

Jų biuletenis gana įdo
mus. Rašo ir tie, kurie nie
kad niekur nerašė, o taip pat 
ir eilėdaros mene pasireiškė 
nauji talentai. Apdaila ne
bloga, nes išleidimui įsitaisė 
nuosavą aparatūrą. Jau išė
jo 5 numeriai.

Nuo ketvirto redagavo 
mūsų tarpe žinomas publi
cistas ir rašytojas. ’’Saky
kim, vyrai, taip nebuvo...*' 
knygos autorius, kurią, kaip 

rams? Nereikalauja jie iš 
mūsų atlyginimo. Jų noras 
yra, kad mes daugiau domė- 
tumės klubo reikalais ir 
daugiau juo naudotumėm. 
Ateikite, kai yra ruošiami 
klubo parengimai ir jau bus 
didelė moralinė parama mū
sų klubo direktoriams.

Neabejotinai dalijamės 
tuo pasididžiavimu, kad 
turime gražų klubą. Dalin
kimės visi ir klubo rūpes
čiais ir problemomis, vietoj 
skleidę paniką. Klubui rei
kalingi ne tik finansinė pa
galba, bet ir kiti patarna
vimai, kaip dažytojai, elek
trikai ir kiti.

Paaukodami po kelias va
landas sutaupysite klubui 
daug išlaidų. Nepalikime tų 
visų rūpesčių tik klubo di
rektoriams, kurių jėgos prie 
esamų sąlygų jau pradeda 
išsisemti.

Primename nariams, kad 
kurie skolinate klubui, be 
nuošimčių, jie bus atmokėti 
su nuošimčiais, jeigu klubą 
reikėtų parduoti. Yra 
pasklidę gandai, kad klubą 
gali perimti valdžia? Tai ab
soliučiai iš piršto išlaužtas 
gandas. Valdžia nei vienu 
centu prie klubo statybos 
neprisidėjo ir todėl jokios 
pretenzijos į klubą neturi. 
Raginame tautiečius prisi
minti klubą savo testamen
tuose. Lietuvių Klubas sto
vės dar daug metų po mūsų, 
primindamas ateities kar
toms, kiek čia darbo įdėjo 
pirmieji lietuviai karo aud
ros nublokšti į tolimąją 
Australiją.

A. Kramilius 
Pagalbinio Finansų 

Komiteto vardu 
■vn.i .i 
r

Mūsų buities panorama
žinia, išleido (750 egz.) Ha
miltono šauliai Kanadoje 
(1970 m.). Tarp kitko, jis ten 
nudažė kai kuriuos Mel
bourne visuomenininkus 
tokia spalva, kurios anie la
biausiai nemėgsta (juoda), 
bet čia sakykim, vyrai, gry
nai skonio reikalas. Kaip 
matosi, biuletenis dabar pa
teko į tvirtas ir išmoningas 
rankas.

Nepatikrintom žiniom 
piršlybų rezultatai menki. 
Šiais laikais kitaip ir negali 
būti, nes niekas katės maiše 
nebeperka. Ypatingai kai 
norima supiršti ir tuos sen
bernius, kurie vedybų bijo 
kaip žydas (jei netinka - vel
nias) kryžiaus. Man matosi, 
kad ir pačiam piršliui (Vy
teniui) kol kas nepasisekė 
susirasti tinkamos pačios.

Šių metų narių susirinki
me reikalai susidėstė kiek 
kreivokai. Naujo vado išrin
kimas priminė pučą. Kas be 
ko. Tokio pobūdžio organi
zacijoj gal tai ir priimtina.

Aplamai paėmus, Mel
bourne šaulių veikla pasižy
mi veržlumu ir naujom idė
jom. Turint omeny, kad na
rių amžiaus vidurkis gana 
aukštas (apie 60 metų), būtų 
apgailėtina, jei jiems, dar 
nespėjus kaip reikiant įsi
bėgti, pritruktų kvapo ir 
spėkų.

Valdybos rinkimai. Prieš 
daugelį metų jei kas ateida
vo į susirinkimą su kandida
tų sąrašu, būdavo aišku, 
kaip diena ir naktis, kad nori

rezoliucijos
Kovo 7 d. Sydnejaus Lie- Klubo ir Lietuvių Namų už- 

tuvių Klubo Valdybos ini- tikrinimas. Tegu kiekvienas 
ciatyva buvo sušauktas lietuvis jaučia pareigą ir at- 
Sydnejuje veikiančių orga
nizacijų vadovų bei atstovų 
susirinkimas Klubo finansi
nei padėčiai aptarti. Susi
rinkime dalyvavo apie 40 
asmenų, jam pirmininkavo 
inž. V. Bukevičius, sekreto
riavo B. Stašionis. Klubo 
vadovai susurinkimui nu
švietė klubo realią padėtį ir 
po ilgesnių diskusijų susi
rinkusieji pritarė šioms

REZOLIUCIJOMS

1. Sydnejaus lietuvių 
Klubas yra gyvybinės svar
bos, nes jis drauge yra ir 
Sydnejaus Lietuvių Namai. 
Todėl Klubą išlaikyti, remti 
ir visokeriopai padėti jokia 
auka nėra perdidelė. Klubo 
vadovybė ir visi jos suorga
nizuoti talkininkai deda vi
sas pastangas, kad klubas 
išbristų iš esamų sunkumų 
ir vėl sėkmingai funkcio
nuotų. Kiekvieno bendruo
menės nario prisidėjimas 
darbu, auka ar paskola yra

S.L. Klubas informuoja
SYDNEJAUS LIETUVIŲ 

NAMUOSE

AUKŲ - PASKOLŲ 
VAJUS. Skelbiame tolimes
nes pavardes prisidėjusių’ 
prie vajaus.

AUKOJO: ’’Talka” $ 600, 
K. Protas $ 20, I. ir J. Suo
piai (A. Jablonskio atmini- 

pravesti savo partijos liniją. 
Ir būdavo kovojama be at
vangos dėl‘naujos valdžios. 
Dabar viskas apsivertė 
aukštyn kojom. Jei nėra są
rašo, nėra ir valdybos. Taip 
atsitiko su Melbourne spor
tininkais (susirinkimas ati
dėtas), gali atsitikti ir su. 
Adelaidės apylinke. Nevel
tui susirūpinęs pirmininkas 
kalbina vieną, kalbina kitą, o 
šie kaip susitarę purto gal
vas. Žinoma, išrinks ką nors.> 
Veikiausiai tuos, kurie 
nemoka nei atsisakyti nei 
dirbti. Į susirinkimą daž
niausiai ateina tiek, kurie 
jaučiasi drąsūs, kad jų. nie
kas nerinks ar turi kokią ne
pamatuotai rimtą priežastį 
atsisakyti, kiti dar slapstosi 
už savo žmonų nugarų, čia ir 
yra dalis mūsų nesėkmės. 
Ne vienu atveju, prieš krei
piantis į būsimą kandidatą, 
pirma reikia atsiklausti. jo 
žmonos (o jos daug gali!). Jei 
ši pasakys, kad taip, reikalas 
išspręstas.

Bendrai paėmus, atrody
tų, kad dabar ryšiai tarp lie
tuviškos veiklos ir kasdie
nybės yra nutrūkę. Daugu
ma visiškai paskendo kas
dienybėje. Tai didelė visos 
išeivijos problema, kaip 
tautiečius sugrąžinti į realy
bę, kurios centre stovėtų 
kovojanti ir kenčianti tauta.

Alter Ego 

sakomybę rūpintis klubu, jį 
nuolat lankyti ir kiekviena 
proga jį remti.

2. Ko šiuo metu labiausiai 
klubui reikia, domėkitės ir 
informacijų klauskite pas 
Klubo vadovybę - ji suteiks 
visas informacijas ir in
strukcijas. Svarbiausia - nė 
vienas nelikime klubo reika
lams abejingu, nes tai ne 
vien klubo narių ar jo vado
vybės, bet visų mūsų šven
tas lietuviškas reikalas.

3. Susirinkime numatyti 
klubo išlaikymo reikalams 
pagalbiniai komitetai: lėšų 
telkimo, ūkio, dekoravimo ir 
propagandos, per kuriuos 
Klubo vadovybė kreipsis 
paramos ir talkos klubo pa
laikymui ir jo gerinimui. 
Talkinkime jiems pagal savo 
pajėgumą ir išmonę.

Susirinkimo vardu
V. Bukevičius 

pirmininkas

B. Stašionis 
sekretorius

mui) $ 20, Dr. B. ir T. Vingi
liai (V. Daudaro atminimui) 
$20. ' ' ' ........

SKOLINO neimdami 
nuošimčių: p. Juzėnienė ir 
E.D. Bartkevičiai $ 500, V. 
Šablevičius $ 300, p. E. Ba- 
dauskienė, J. Keciorienė ir 
S. Šaparienė po $ .250, V. 
Augustinavičius $ 200.

Visiems nuoširdi padėka. 
Aukos ir paskolos priima
mos bet kokio dydžio. Pini
gus ar čekius siųsti Lithua
nian Club Ltd. vardu arba 
kreiptis į bet kurį klubo val
dybos narį.

Gražus pavyzdys ir iš or
ganizacijų, kurios vietoj to, 
kad gaudytų vieną antrą 
centą daugiau kur kitur, in
vestuoja į klubą. Tokį gražų 
pavyzdį parodė Tautinių 
Šokių grupė ’’Sūkurys”, kuri 
investavo savo santaupas 
klube. Yra ir keletas kitų 
organizacijų, kurios jau nuo 
seniai laiko investavę savo 
pinigus klube. Neminint 
vardų, yra ir daugiau pini
gingų lietuviškų vienetų, 
kurie galėtų ateiti su savo 
indėliais į klubą. Gautų nuo
šimčius ir kartu padėtų klu
bui. Sakykim, jūs investuo- 
jat klube 12%, jūsų pinigus 
mes panaudojame atmokėti 
banko paskoloms už kurias 
mokame netoli 14% - tokiu 
būdu sutaupome ir mažina
me savo išlaidas. Jūsų pini
gai yra užtikrintai apsaugoti 
turimu turtu, kuris yra 3-4 
kartus vertingesnis negu 
kad klubas yra įsiskolinęs. 
Kiekvienas jūsų paskolintas 
doleris yra garantuojamas 
3-4 doleriais nekilnojamu 
turtu.

KVIEČIAME VISUS — 
ORGANIZACIJAS IR PA
VIENIUS ASMENIS PA
GALVOTI IR PASITARTI 
SU KLUBO VALDYBA 
DĖL INVESTACIJOS IR 
SĄLYGŲ. SAVI PAS SA
VUS - REMKITE LIETU
VIŠKUS NAMUS!

Sydnejaus Lietuvių Namų 
Informacija
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Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,
Be abejo kaip pas mus, 

taip ir pas jus šiais metais 
lietuvių kolonijose pagarbiai 
ir prideramai iškilmingai 
bus paminėta šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukaktis.

Čikagoje tokį iškilmingą 
šios sukakties paminėjimą 
suruošė Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacija, 
vasario 25 d. Čikagos miesto 
centre, Švento Vardo ka
tedroje. Nepaprastai didelis 
įspūdis. Visais keliais, viso
kiomis priemonėmis, įskai
tant ir specialius iš parapijų 
einančius autobus, į katedrą 
suvažiavo virš 2000 lietuvių.

Prasidėjo iškilmingos pa
maldos. Šv. Mišias koncele- 
bravo Čikagos arkivyskupas 
kardinolas Joseph Bernar
dui su apie trisdešimt kitų 
lietuvių, kunigų, jų tarpe 
vyskupas Vincentas Brizgys 
ir dar dii svetimtaučiai vys
kupai.

Mišių skaitymus atliko 
prel. D. Mozeris, o evangeli
ją perskaitė kun. Antanas 
Zakarauskas.

Procesijai - organizacijų 
vėliavoms ir koncelebran- 
tams į katedrą įžengiant, 
Gimimo Šv. M. Marijos lie
tuvių parapijos choras, va
dovaujamas muz. Antano 
Lino, Seselių Kazimieriečių 
choras, vadovaujams seselės i'-. Ji'* .. . .

r. Aukos
Gimnazijai

SYDNEY LIETUVIŲ
AUKOS VASARIO 16-tos 
LIETUVIŲ GIMNAZIJAI 

VOKIETIJOJE
$ 100 Lietuvių laidojimo 

biuras
$ 80 N.J.Č. Liutikai
Po $ 50 - G. Kazokienė, B. 

Pivoriūnas.
$ 30 A. Laukaitis
Po $ 25 - J.V. Venclovai, 

A. Griškauskas, Gyvojo Ro- 
žančiasu D-ja.

$ 24 A.O. Leveriai
Po $ 20 - V. Patašius, Jz. 

Ramanauskas, A. Cibulsky- 
tė, Jonas Sakalauskas, N. 
Čelkienė, M. Reisgienė, E. 
Šliogerienė, M. Petronis, M. 
Šumskas, K. Bagdonavičius, 
H. Stošius, A. Šernas, R.J. 
Venclovai. J.J. Kalgovai, S. 
Stirbinskas, I. Venclovas, B. 
Stašionis, B. Barkus, E. 
Martynas, V. J. Zablockis.

Po $ 15 - V. Augustinavi- 
čius, R. Červin, A. Savickie
nė?

Po $ 10 - M. Vaškevičienė, 
V.S., A. Mauragis, A. Venc
lovas, L. Simanauskas, V. 
Vosylius, P. Andriukaitis, 
J.M., A. Mišeikis, J.E. Čer
niauskas, J. Šatkauskas, A. 
Lencius, V.A. Kardelis, A. 
Giniūnas, J. Burokas, S. Ko- 
lokauskas, V. Binkis, A. Du- 
daitis, V. Danta, J.A. Jūra- 
gis.

Po $ 5 - V. Bukevičius, A. 
Bučinskas, D. Kraucevičius, 
L. Karvelis, A.L. Kramiliai, 
V. Ramanauskienė, J. 
Maksvytis, E. Stankus, G. 
Sauka, O. Šapokas, V. Šab
levičius, A. Vinevičius, S. 
Šaparas, H. Virgeninkas.

Viso $ 1124.
Aukos surinkos Lietuvių 

Klubo bibliotekos darbuo
tojų, Sydnejuj. Nuoširdus 
ačiū visiems aukojusiems.

Sydney Lietuvių Klubo 
biblioteka 

M. Bernardos SSC ir visi 
dalyviai įspūdingai giedojo 
’’Dievas mūsų prieglauda”.

Šv. Mišių metu minėti 
chorai pakaitomis pagiedojo 
visą eilę dienai pritaikytų 
giesmių. Solo giedojo Mar
garita Momkienė, vargonais 
palydėjo Marija Mondeikai- 
tė-Kutz ir seselė Thresa 
Papsis SSC. Fleita grojo 
Anna Bell O’Shea.

Masiniam giedojimui va
dovavo savo sodriu baritonu 
Bernardas Prapuolenis.

Pamokslą pasakė arki
vyskupas kardinolas J. Ber
nardui, iškeldamas šv. Kazi
miero nuopelnus Lietuvai, 
Bažnyčiai, drauge prisimin
damas dabartinę tikinčiųjų 
padėtį okup. Lietuvoje ir 
okupantų persekiojimą ka
talikų Bažnyčią, drauge 
reikšdamas viltį, kad ir 
sunkių bandymų laikotar- 
{juyje Šv. Kazimieras neap
eis Lietuvos.

Bendrai paėmus, šis mi
nėjimas paliko gilų įspūdį 
tiek lietuviams, tiek pačiam 
kardinolui ir dalyvavusiems 
amerikiečiams. Gražiai re- 
prezentavosi mūsų jauni
mas, nešdamas organizacijų 
vėliavas, aukas prie alto
riaus ir gausiai dalyvauda
mas iškilmėse.

O dabar pasižvalgykime 
PO

KAZIUKO MUGĘ

Kaziuko mugė vyko kovo 
4 d. Jaunimo Centre. Pasi
gėrėtina, kad lankytojų 
gausu. Jaunimo visas cent
ras buvo užimtas. Didžioje 
salėje tuntai buvo įsirengę 

Australijos
sukaktis

AUSTRALIJOS
BICENTENARY

Pirmas Anglijos kalinių
transportas kurį sudarė apie 
520 vyrų ir 200 moterų su jų 
palydovais išlipo Australi
joje Sydney — Port Jackson 
uoste 1788 m. sausio 26 d. 
Tai buvo pradžia šio konti
nento kolonizacijos - pradžia 
baltosios Australijos. Per 
šiuos 200 metų kraštas augo 
ir vystėsi visose gyvenimo 
srityse, ir šiandien Austra
lija turi apie 15 milijonų gy
ventojų. Šiame 15 milijonų 
skaičiuje randame mažą 
žiupsnelį lietuvių, kurie di
desniu mastu atvyko į Aus
traliją po antro pasaulinio 
karo. Kaip pirmiems atei
viams taip ir mums lietu
viams pirmieji žingsniai ne
buvo lengvi. Atvykę dau
gelis turėjo gyventi palapi
nėse ir gana primityviose 
sąlygose. Pagal sutartį bu
vome priversti dirbti sunkų 
ir dažnai menkai apmokama 
darbą. Tuo tarpu kiti mūsų 
tautiečiai, nuvykę į J.A.V., 
rado daug patogesnį gyve
nimą. Pradžioje, jeigu gali
mybės leido, nemažai išvyko 
pastoviai gyventi į kitus 
kraštus, bet daugiausiai į J. 
A.V. Pagyvenę Australijoj 
apie 30 metų, dabar mažai 
kas norėtų išvažiuoti laimės 
ieškoti į J.A.V. ar kitus kon
tinentus. Šiandien daugelis 
tautiečių yra apkeliavę visą 
pasaulį ir mielai grįžta namo 
įsitikinę, kad gyvenimas 

savo prekystalius. O kiek 
daug gražių dirbinių! Ypač 
Lituanicos tunto vyrai paro
dė savo išradingumą ir ste
bino gausa įvairiausių me
džio drožinių. Neatsiliko ir 
sesės skautės - budėjo prie 
laimės šulinių, demonstravo 
savo rankų darbo dirbinius - 
gražius ir patrauklius. Lai
mės šuliniai buvo apgulti 
laimės ieškotojų. Ypač 
jaunimas tuo labai domėjosi. 
Veikė jūrininkių šaunios ka
vinės, kvepėjo kava, puikūs 
pyragai, užkandžiai, veikė 
pagrindinis restoranas su 
patriotiniais valgiais - kuge
liu, dešromis su kopūstais ir 
cepelinais. Nestokota alka
nų. Daug kas puikavosi bū
reliais begirkšnodami kavą 
ar lietuvišką girą.

’’Prisiminimų inkarai” Jūsų Jurgis Janušaitis

Vasario 19-tą, po nepri
klausomybės šventės minė
jimo, Melbourne poezijos 
mėgėjai išgyveno dar antrą
jį dvasios pakylėjimą, susi
rinkę į Lidijos Šimkutės-Po- 
cienės antrosios poezijos 
knygos ’’Prisiminimų inka
rai” pristatymą.

Pasveikinęs gausiai susi
rinkusius klausytojus, Arū
nas Staugaitis keliais žo
džiais nusakė Lidijos dar 
neilgą, bet turiningą gyve
nimo kelią, pažymėdamas, 
kad jau nuo 1975 m. ji reiš
kiasi mūsų spaudoje.

Lidija supažindino klau
sytojus su savo poezija, pa
skalydama keletą
eilėraščių. Knygą apibūdinti 
pakviesta p. J. Grigaitienė. 
Kausytojų tarpe beveik pu
sė buvo vyresniosios kartos, 
pusė - Lidijos amžininkų ir 
keletas moksleivių. Tad vi
siems buvo naudinga išgirs
ti, kuo jaunosios kartos poe
zija skiriasi nuo tradicinės, 
vyresniesiems įprastos ir 
savos.

p. Grigaitienė pabrėžė

Australijoj dabar nėra taip 
blogas ir daugeliu atveju 
geresnis negu kitur. Atrodo, 
kad Australija mums buvo 
gera.

Švenčiant Australijos Bi
centenary siūlau, kad Aus
tralijos lietuviai šį įvykį at
žymėtų ir įamžintų, kaip 
imigrantai, pastatydami šia 
proga lietuvišką paminklą 
Canberroje.

Mūsų skaičius buvo mažas 
ir laikui bėgant dar mažės. 
Gražūs patriotiniai išsireiš
kimai, mintys ir svajonės 
pasiliks mūsų širdyse, kol 
mes esame gyvi. Realiai 
galvojant, kad mūsų anūkai 
ar proanūkai bus tokie lie
tuviai patriotai kaip mes, aš 
tam nenoriu tikėti. Po kelių 
dešimčių metų vardas 
Lithuanian gal bus 
paminėtas Australijos isto
rijoj keliomis eilutėmis, o 
gal ir ne. Pastatytas gražus 
metalinis paminklas kaip 
pav. lietuviškas kryžius, 
viename iš Canberros parkų 
Hudys ateities šimtmečiams, 
kad Lithuanians taip pat 
buvo šio kontinento kūrėjai.

Siūlau šią mintį Australi
jos lietuviams panagrinėti.

B. Vingilis

Stebint šią Kaziuko mugę 
širdin selino mintis - o kiek 
dar daug turime darbščių 
žmonių - skautininkų, pa- 
skautininkų, vyr. vadovų, 
žemesnio rango skaučių ir 
skautų. Net patys gelton
snapiai, mažieji skautukai 
irgi krutėjo savose pareigo
se. Krutėjo jų keletas šimtų. 
Tai vis lietuviškosios salelės 
gyventojai, busimieji lietu
viškosios vėliavos nešėjai. Ir 
kiek čia nuoširdaus darbo, 
aukos, rūpesčio atspindėjo. 
O kokios gražios tos mielos 
sesės jūreivės, kokios malo
nios kernavietės, aušrokės 
ir kitų tuntų sesės. Puiku, 
šalia riestainių ir kitų gėry
bių, akademinis skautų 
sąjūdis budėjo, kad lietuviš
ka knygi turėtų prideramą 
vietą. Ir ja domėjosi būriai 
žmonių.

Taigi ši Kaziuko mugė 
buvo ne eilinė pramoga, 
bet, sakyčiau, didelio rūpes- 

jaunosios mūsų poetų kartos 
koncentravimąsi į savo vi
daus pasaulį, paliekant tė
vynės meilės ir patriotizmo 
temas nuošaly. Prelegentė 
atkreipė dėmesį į įvairius 
poetės jausmus - ilgesį, mei
lę. gyvenimo trapumo paju
timą, erotiką, rezignaciją ir 
lūkestį, o Dalia Antanaitienė 
kiekvieną apibūdinimą ilius
travo skaitydama Lidijos 
poeziją.

Pabaigai Lidija ir Dalia 
pakaitomis paskaitė pasku
tinį knygos skyrelį ‘’Atsu
kau laikrodį”.

Pakvietus klausytojus 
pasisakyti ar paklausti, at
sirado vienas drąsuolis, ku
ris pareiškė, kad jis, vis dėl
to, tokios poezijos nesu
pranta.

Mes turime būti labai dė
kingi, už tokį pareiškimą, 
nes jis davė progos iškelti 
du svarbius Lidijos poezijos 
aspektus. Viena klausytoja

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau,

”M.P.” nr. 9-ame Jūsų ve
damajame ’’Neaplenkime ir 
jų” yra teigimas, kuris, ma
no nuomone, nėra teisingas. 
Rašote: ”A. Smetonos 40 
metų sukakties paminėjimas 
lietuvių tautai gal būtų la
biau reikšmingas, negu 
kokie legendariniai šventie
ji, kurių ir reikšmė tautai 
tėra tik tariama ir legenda- 
rinė”.

Kadangi lietuvių tauta, 
turi tik vieną Bažnyčios pri
pažintą šventąjį, suprantu, 
kad kalbama apie šv. Kazi
mierą. Kazimierinės temos 
šiais jubiliejiniais metais yra 
dažnos spaudoje, tačiau kad 
jis tėra legendarinis teko 
pirmą kartą išgirsti. Kitų ir 
mano paties įsitikinimu šv. 
Kazimieras yra istorinis as
muo su kiekvienoje Lietuvos 
istorijoje randama geneolo- 
gija, su palaikais, šiuo metu 
esančiais šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje Vilniaus Anta
kalnyje.

Kat. Bažnyčia šventumo 
bylose taip pat nesiremia 
legendomis. Tai akivaizdžiai 
parodė prie popiežiaus Jono 
XXIII dar kartą peržiūrėti 
šventųjų sąrašai ir iš jų iš
braukti tolimoje praeityje 
įrašyti vardai, kurių istoriš
kumu suabejota. Stebuklai, 
kurie paprastai rišami su 

čio ateitimi šventė. Buvo 
gerai organizuota, žmonių 
tūkstantinė minia, o maši
noms pastatyti vietos artu
moje niekas nebesurado.

Kaziuko mugė - graži tra
dicija. Lietuviškos minties ir 
turinio graži pramoga, gera 
paskata skautams visapu
siškai pajudėti ją organizuo
jant.

Taigi Kaziuko mugėje 
buvo smagu pabuvoti, susi
tikti šimtus puikių darbinin
kų, kurių širdyse tebėra gy
va skautiška idėja ir meilė 
Lietuvai.

Taigi, malonus redakto
riau, pasižvalgėme Čikagos 
lietuvių dvejuose dideliuose 
susibūrimuose. Jie abu 
įspūdingi, abu reikšmingi. 
Visa tai kalba, kad Čikaga ir 
toliau lieka lietuvių sostine.

Jums, mielas Redakto
riau, ir mieliems Australijos 
lietuviams ir šį kartą mano 
nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai. Iki sekančio kar
to.

tuojau pasisakė, kad Lidijos 
poezija jai atrodanti tokia 
moteriška, kad vyrams gali 
būti ir nesuprantama.

Dail. A. Vaičaitis su tuo 
nesutiko ir, paremdamas 
savo nuomonę, labai gražiai 
įterpė poeziją į kitų menų - 
tapybos, muzikos - eilę pri
mindamas, kad visuose me
nuose dabar krypstama nuo 
realizmo ir konkretaus vaiz
do prie abstrakto ir vidinės 
būsenos išreiškime ir, kad 
tokį meną suprasti arba 
jausti, žiūrovas (arba klau
sytojas) turi pats iš savęs šį 
tą pridėti.

Dar kiek pasidalinę nuo
monėmis ir įspūdžiais, visi 
turėjo progos įsigyti ’’Prisi
minimų inkarus” su autorės 
įrašu šios popietės prisimi
nimui.

A.K.

šventaisiais ir yra paliudyti 
liudininkų, krikščionių yra 
laikomi realiais įvykiais, ne 
legendomis, nes stebuklus 
išvis paneigus kas gi liktų iš 
Šv. Rašto ir juo besiremian
čios krikščionybės? Iš Kris
taus Dievo liktų tik Kristus 
Žmogus.

Grįžtant prie cituoto saki
nio norisi paklausti - argi 
tautos šventieji ir jų sukak
tys gali kliudyti paminėti 
tautos vadovų sukaktis? 
Kuo šv. Kazimiero jubiliejus 
užtemdo prez. A. Smetonos 
sukaktį? Ligi šiol mokėjome 
visa tai be skriaudų vie
niems ir kitiems gražiai su
derinti, Kodėl tai turėjo 
Jums užkliūti jubiliejiniais 
šv. Kazimiero metais?

Pr. Pusdešris

NAUJI
LEIDINIAI

Dipl. ekon. Ignas Pet
rauskas. MINTYS TAUTOS 
ŠVENTĖS PROGA. Auto
riaus paskaita, skaityta 1982 
m. Cicero (Čikagoje) Tautos 
šventės minėjime. Leidinėlis 
- brošiūra 15 psl. Išleido 
Reg. Liet. Bendruomenės 
Kult. Taryba.
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GYVENIMAS ADELAIDĖJE
ADELAIDĖS APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Apylinkės metinių susi
rinkimų tikslas yra ne vien 
išklausyti valdybos* ir kitų 
bendruomenės organų veik
los pranešimų ir išrinkti 
naują valdybą, bet pasvars
tyti, padiskutuoti ir paieš
koti naujų kelių ir būdų 
bendruomenės 
gyvastingumui kelti ir jos 
sąmonę puoselėti.

Adelaidės apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko ko
vo 18 d. Lietuvių Namuose. 
Susirinkime užsiregistravo 
189 asmenys. Nors dalyviais 
susirinkimas buvo gausus, 
bet nedarbingas ir be naujos 
valdybos išrinkimo, nieko 
pozityvaus bendruomenei 
nedavė. Gal tai įvairių nepa
grįstų gandų ir tuščių ambi
cijų įtampa adelaidiškių tar
pe paskandino darbo nuo
taiką, išstumdama švietimo, 
kultūros ir vieningos veiklos 
reikalus iš susirinkusių są
monės. Vyravo uzurpacinė 
nuotaika, palydima baubi
mo, atrodo, kad kai kurie 
tiktai tokiu garsu tegalėjo 
savo nuotaikas išreikšti, ne
surasdami kultūringam 
žmogui įprasto žodžio.

, Susirinkimui pirmininka
vo V. Statnickas, sekreto
riavo J. Vabolienė. Praeitų 
metų susirinkimo protokolas 
priimtas be pataisų.

ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdybos pirm. Č. Zamoiskis 
savo pranešime plačiai nu
švietė paskutiniųjų metų 
valdybos darbus. Jų būta 
daug ir įvairių: minėjimai, 
šventės, vakarai, popietės ir 
Naujųjų Metų balius. Du 
valdybos nariai įėjo į Šv. 
Kazimiero Jubiliejinių 
metų komitetą. Vienas na
rys, jaunimo reikalams, val
dybos darbuose beveik ne
dalyvavo, taip, kad ištikrųjų 
valdybai teko dirbti keturių 
asmenų sudėties. Savo ka
dencijos metu valdyba pa
laikė glaudžius santykius su 
visomis bendruomenėje vei
kiančiomis organizacijomis 
ir Šv. Kazimiero parapijos 
vadovybe. Reprezentuota 
kitų tautybių minėjimuose ir 
šventėse. Valdyba stengėsi 
išlaikyti darną ir sugyveni
mą, nors buvo bandoma val
dybą įtraukti į veiklą, kuri 
būtų priešinga bendruome
nės siekiams ir tikslams. 
Pirm. Č. Zamoiskis paminė
jo visus, kurie valdybos 
darba rėmė, talkininkavo ir 
taip palengvino atlikti įvai
rius įsipareigojimus.

Valdybos iždininkas A. 
Mikeliūnas, kruopščiai pa
ruoštame pranešime, patei
kė valdybos pajamų, išlaidų 
ir balanso sumas, kurias 
Kontrolės komisija priėmė 
ir užgyrė valdybos vedamą 
finansinę atskaitomybę.

Garbės teismo pirm. M. 
Petkūnienė savo pranešime 
pateikė vienos bylos - skun
do protokolo ištraukas, be
reikalingai iškeldama jos 
detales iki smulkmenų. Gar
bės teismui pakanka tik 
pranešti, kad gautas skun
das ir padarytas teismo 

j Spaudos bičiuli, i 
prisimink ir Mūsų Pastogę

| savo testamente!
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sprendimas, neišvelkant 
viešumon asmeniškų nesu
tarimo detalių.

Po pranešimų sekė disku
sijos, kuriose vyravo ten
dencingi priekaištai ir ban
dymas nuvertinti valdybos 
veiklą, palydint replikomis 
ir baubimais. Gaila, kad pir
mininkaujantis nerado rei
kalo tokio, kai kurių susirin
kusiųjų elgesio sudrausti ar 
net paprašyti apleisti salę. 
Tenka stebėtis kai kurių, 
net vadovaujančiose parei
gose esančiųjų bendruome
nės narių elgesiu ir nusista
tymu kitaip galvojantiems. 
Nejaugi nebemokame 
ramiai ir kultūringai išklau
syti kitų nuomonės ir padis
kutuoti bendruomenės rei
kalus? Kur tolerancija ir pa
garba kito įsitikinimams ir 
pažiūrai?

Po užsitęsusių triukšmin
gų "diskusijų” priimta val
dybos veikla. Ką darytume 
jos nepriėmę - nepatvirtinę?

Į naują valdybą pasiūlyti 
devyni kandidatai. Mandatų 
komisijai skaičiuojant bal
sus, organizacijos padarė 
pranešimus.

Kun. kleb. A. Spurgis il
gesniame pranešime - pa
reiškime nušvietė bažnyčios 
ir Bendromenės veiklos ta
patybes ir skirtumus, lie
čiančius abiejų institucijų 
vadovų paskyrimus ir 
kompetencijas. Ir čia teko 
išgirsti iš salės replikų ir 
baubimo, kurie neteikė gar
bės jų autoriams. Klebonas 
pabrėžė, kad nesvarbu kas 
ir kaip bandytų įtaigoti ku
nigų paskyrimus; plebiscito

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mielas Kolega,
Redaktoriau Vincai,

Tikrai nustebsite gavę šį 
mano laišką. Jis skirsis nuo 
ankstyvesnių mano laiškų. 
Jums anksčiau rašiau apie 
gyvenimą lietuvių Čikagoje, 
apie skubančius, ar nusku
bėjusius įvairius įvykius. 
Dalinausi su. mielais Aus
tralijos lietuviais ir Mūsų 
Pastogės skaitytojais apie 
šakotą lietuvišką veiklą, 
apie sėkmes ir nesėkmes. 
Nežinau, ar buvote mano 
darbu patenkinti. Tik Jūsų, 
mielas Redaktoriau, man 
rašyti laiškai liudijo jūsų 
nuoširdų dėkingumą ir tai 
buvo man pats didžiausias 
atpildas ar honoraras už 
mano kuklias pastangas da
lintis su jūsų krašto lietu
viais apie Čikagos lietuvių 
darbus, gyvenimą ir nuotai
kas.

Šiandieną šis mano laiškas 
kiek kitoks. Daugiau liečia 
mane ir mano šeimą. Tad 
greičiausia jis nebus įdomus 
jūsų krašto lietuviams.

Mat, likimas lėmė ir rei
kalai taip susiklostė, kad iš
gyvenę Čikagoje trisdešimt 
penkerius metus, kovo 19 d. 
ją apleidžiame ir išvykstame 
tolimesniam, nuolatiniam 
gyvenimui į Dayton Beach* 
Floridon. Be abejo, mielas 
Redaktoriau, nustebsite ir 

ar kitu keliu, Bažnyčia pa
silieka teisę kunigus skirti 
savo nuožiūra. Jis uštikrino, 
kolei bus bent vienas tikintis 
lietuvis, - aš pasiliksiu ir 
dirbsiu.

Abiejų savaitgalio mo
kyklų pranešimą padarė 
pirmininkaujantis V. Stat- 
niekas

Sporto klubo ’’Vyčio” Val
dybos pirm. J. Jonavičius il
gesniam pranešime išryški
no kilusį tarp ALFAS V-bos,. 
Išvykos Komiteto ir sporto 
klubų nesutarimų dėl kelio
nių biuro pasirinkimo, vyks
tant į Pasaulio Lietuvių 
Dienas. ”Vyčio” klubas pa
kluso Bendruomenės reika
lavimams, bet to paklusnu
mo išdavoje atsidūrė 
ALFAS V-bos ir Išvykos 
Komiteto nemalonėje. Klu
bo pirmininkas nusiskundė, 
kad net ALB Krašto V-ba 
nesiėmė žygių šį nesutarimą 
pašalinti. Baigęs pranešimą, 
susirinkimui pasiūlė priimti 
rezoliuciją, kurią perskaitė 
ir susirinkimas ją vienbalsiai 
priėmė (Tikimasi, kad ši 
rezoliucija bus atspausdinta 
MP).

Tautinių šokių ’’Žilvino” 
administratorė O. Stimbu- 
rienė, pasidžiaugusi darniai 
ir gražiai veikiančiomis tau
tinių šokių jaunesniųjų ir 
vyresniųjų grupėmis, metė 
priekaištą bendruomenei ir 
pagrąsino, kad grupė ne
vyksianti į Lietuvių Dienas 
Canberroje, jei nesulauks 
didesnės paramos iš bend
ruomenės.

Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos Adelaidės 

gal statysite klausimą - ko
dėl?

Po išgyvenimų Vokietijo
je, po Antrojo pasaulinio 
karo, mano sesutės Pranu- 
tės ir švogerio Kazimiero 
Ivanauskų dėka ir pastan
gomis 1949 m, pavasarį įsi
kūrėme Čikagoje. Įdomus, 
didelis, su daugybe lietuvių 
miestas.

Tai buvo mano šeimos ra
mesnio gyvenimo uostas, 
kuriame teko iš naujo plū- 
duruoti, kurti savo gyveni
mo ateitį.

Sunkūs darbai fabrike, 
bildinguose gerokai
užgrūdino. 0 po to, savo 
švogeriuko ir sesutės paa
kintas, pasukau į prekybi
ninko kelią. Ši šaka buvo 
svetima. Išmokau prekybos 
kietu užsispyrimu. Nepa
prastai esu dėkingas tiems 
tūkstančiams lietuvių, kurie 
mano prekyboje pradžioje 
lankėsi ir mane ramino, mo
kė, stiprino ir drąsino. Taigi 
prekyboje išbuvau 32 me
tus. Su partneriu po viena 
"kepure” išdirbome 29 me
tus. Tai buvo sunkaus dar
bo, bet tvirto ryžto metai, 
mane ir mano šeimą atvedę į 
užtarnautą poUsį.

Po šių visų kelionių, štai 
kovo 19 d. lėktuvu išskren- 
dame į naują vietą, palikda
mi svetingą Čikagą, daug, 
daug mielų žmonių, daug vi
suomenininkų, kultūrininkų, 
politikų ir įvairiausių orga
nizacijų tvirtų darbininkų, 
su kuriais per daugelį metų 
teko drauge ir nuoširdžiai 
dirbti.

Čikagoje išaugo mano šei
ma ir savo šeimos atstovę 
jauniausią dukrelę Ramunę 
padovanojau Australijai, 

kyriaus pirm. S. Kubilius, 
trumpoje, bet gerai paruoš
toje kalboje, nusiskundė 
bendruomenės abejingumu. 
Skyriui priklauso 15 narių ir 
sudarytas komitetas radijo 
programoms paruošti.

Skautų tunto ’’Vilniaus” 
tun(jninkė irgi nusiskundė, 
kad jų veiklai savaitgaliais 
nepalikta laiko. Visos šešta
dienio popiečio valandos 
užimtos. Kas privalo orga
nizacijų veiklai parūpinti 
laiką? ~ Kiti du
tautiečiai, karingai nusitei
kę, išdėstė savo nuomones 
dėl Lietuvių Katalikų Cent
ro veiklos, kuri skaldanti 
bendruomenę ir pasitarnau
ja okupantams. Jam pritar
damas neatsiliko ir antrasis, 
pasmerkdamas marijonus, 
kurie mus parduoda len
kams ir juos reikia kuo grei
čiau iš Adelaidės pašalinti. 
Tokie pareiškimai ir išsišo
kimai tikrai pasitarnauja 
okupantui ir sunku suprasti 
kokių tikslų vedini šie tau
tiečiai daro tokius užmeti
mus?

Trumpesnius pranešimus 
padarė PALM Moterų Sek
cija, šauliai, Radijo Komite-’ 
tas. "Lituania” choro admi
nistratorius ir Tautos Fondo 
atstovas.

Adelaidinės pabiros
Adelaidės ramovėnai yra 

vieni iš veikliausių mūsų 
bendruomenės narių. 
Ramovėnų pagalba naudo
jasi ne viena organizacija, 
nes jie niekam neatsisako 
talkininkauti.

Įvykusiame metiniame 

sukūrusiai gražią, lietuvišką 
šeimą su advokatu Ričardu 
Badausku, dabar gyvenan
čiu Sydnejaus mieste.

Čikaga lieka neužmiršta
mų, gražiausių išgyvenimų 
ir prisiminimų miestas.

Čikaga turtinga lietuviais 
ir iš jos spinduliuoja patys 
šviesiausi lietuviškojo viso
keriopo gyvenimo spindu
liai.

Taigi su Čikaga, kurioje 
tiek metų išgyventa, tiek 
daug drauge su visais dirb
ta, sunkoka skirtis.

Mielas Redaktoriau, gy
venant Floridoje, jau bus 
sunkiau įsijausti į Čikagos 
lietuvių gyvenimo pulsą. 
Tačiau nenorėčiau nuo jos 
visai nutolti. Į ją vis retkar
čiais sugrįšime. 0, be to, 
manau galėsiu dar ir atei
tyje dalintis pačiu Čikagos 
lietuvių gyvenimu, kurį taip 
gerai pažįstu.

Jeigu Aukščiausias lems 
džiaugtis užtarnautu poilsiu 
Floridoje, manau rasiu įdo
mesnių temų ir iš ten. Žino
ma, jeigu tai būtų įdomu MP 
skaitytojams.

Mielas Kolega Redakto
riau, buvo tikrai didelis ma
lonumas dažnai sėsti prie 
rašomosios ir mintimis ke
liauti pas jus. Dalinausi iš
gyvenimais norėdamas, kad 
ir jūs glaustumetės arčiau 
mūsų.

Tikiu, kad turėsime pro
gos vėl nusileisti Sydnejuje 
ir jus aplankyti. Australijos 
lietuviai man ir mano šeimai 
mieli ir brangūs. Anksty
vesniųjų viešnagių metu 
daug susipažinome mielų 
žmonių, pamilome ir likome 
artimi. Tad paviešėti jūsų 
svečioje šalyje vienas malo
numas.

Mūsų Pastogė mus aplan
ko greitai, punktualiai ir tu
rime progos joje susitikti su

Ateityje susirinkimo dar
botvarkės nereikėtų per
krauti, nes organizacijų 
pranešimai ilgai užsitęsė ir 
salė pamažu pradėjo tuštėti. 
Susirinkimas užtruko virš 4 
valandų.

Klausimuose ir sumany
muose beveik neliko norin
čių kalbėti, nes išrinkus val
dybą, ’’proginiai” bendruo
menės nariai paliko salę. V. 
Dumčius kėlė Lietuvių Na
mų sodelyje esančio pa
minklo klausimą, kurį, jo 
nuomone, reikėtų perkelti į 
garbingesnę vietą.

Tenka apgailestauti, kad 
gyvendami laisvame krašte 
neišmokome laisve naudotis, 
nes pirmasis laisvo gyveni
mo principas yra tolerancija 
ir pagarba kito nuomonei, 
t.y. savo nesuvaldoma laisve 
neužgošk laisvės kitam.

Sveikiname naujai išrink
tą valdybą, kurią sudaro šie 
asmenys: A. Dainienė, J. 
Verbyla, V. Straukas, A. 
Bernaitis ir J. Stąčiūnąs^Ti
kimės, kad ji grąžins- Ade
laidės lietuvių bendruome
nės gyvenimą į darną, susi
klausymą ir pagarbą vienas 
kitam.

Susirinkimas užbaigtas 
Tautos Himnu. at n 

susirinkime, išdiskutavę 
įvairius savo veiklos aspek
tus ir ateities planus, išrinko 
naują valdybą, kurios prie
kyje vėlei atsistojo nepails
tantis Vytautas Vosylius.

Ramovėnai savo sergan
čius narius patys lanko, šel
pia ir globoja. Tai gražus 
pavyzdys mums visiems, 
nes kartais nesurandame 
laiko vienam ar kitam pa
galbos ar nors švelnaus žo
džio reikalingam savo tau
tiečiui.

* ♦ ♦
Šv. Kazimiero bažnytinio 

choro vadovė Nemira Stap
leton susilaukė dukros 
Aurelijos, Birutės.

Sveikiname ir džiaugia
mės mūsų bendruomenės 
prieaugliu.

♦ * *
Buvęs Adelaidės ’’Litua

nia” ir Šv. Kazimiero bažny
tinio chorų dirigentas V. 
Šimkus atvyko padėti ruoš
tis religiniam koncertui, nes 
vadovė N. Stapleton dar il
sisi po šeimos padaugėjimo.

Švenčiant kazimierines 
Kazimiero Kaminsko 
gražioje sodyboje, teko su 
svečiu A. Šimkum išsikąįbė- 
ti. Nors nebe ’’jaunystė”, bet 
vis dar suranda laiko lietu
viškai dainai ir papasakojo 
apie Canberros lietuvių 
pasiruošimus artėjančioms 
Lietuvių Dienoms, kviesda
mas visus jose dalyvauti.

Vibaltis

jumis visais.
Tad šį laiškutį baigdamas, 

dar kartą dėkoju už malonų 
dėmesį visiems MP skaity
tojams, Jums mielas Redak
toriau, Jūsų poniai ir arti
miesiems už gražų, nuoširdų 
bendradarbiavimą.

Parašykite, mielas Re
daktoriau, kokių pageidavi
mų turėtumėte ateičiai. Pa
dėsiu.

Nuoširdžiai
Jūsų Jurgis Janušaitis
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Golfo frontuose
Sydnejaus ir Canberros 

golfininkai jau ištisų eilę 
metų susitinka pažaisti. Kad 
šie susitikimai būtų įdomes
ni, prieš trejus metus golfi
ninkai nutarė įsteigti perei
namų taurę, kurių padova
nojo Virgilijus Vičiulis. Buvo 
surašyti taurės statutai, pa
našūs į American Cup, var
žybos vyksta ten, kur taurės 
laimėtojai nurodo. Jau tre
jus metus iš eilės šių taurę 
laimėjo Canberros golfinin
kai, todėl varžybos ir buvo 
organizuojamos Canberroie.

Šį kartų Sydnejaus golfi
ninkai pasiruošė ne juokais 
ir pasiryžo taurę parsivešti į 
Sydnejų. Į Canberra nuvyko 
netik golfininkai, bet ir dau
gumas Sydnejasu įžymybių. 
Pavyzdžiui: vyriausia spor
tininkų sekretorė Nitą, 
sporto ministeris Kostas, 
kultūros ministeris Juozas 
su žmona. Kadangi sporti

Canberros ir Sydnejaus golfininkai. Iš k. K. Miniotas, F. Gružauskas, Dr. I. 
Venclovas, Dr. K. Bagdonavičius, Č. Žilinskas, V. Burokas, T. Žilinskas ir V. B 
Binkis _______________________

LIETUVfŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

„TALKA“ LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.
Už terminuotus indėlius:

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

Nuo $ 100 iki $ 10.000 -12 % 
nuo $10.000 iki $20.000-13% 
nuo $ 20.000 ir daugiau —14%

TALKA nuo 1984 m. sausio 1 d. sumažina */i% už pasko
las.

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi 
išbūti iki finansinių metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsi
imtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Procentai užskaita- į 
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
ud 17% dividento.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, as
menines paskolas su garantuotojais iki $ 5000 ir be jų iki 
$ 2000. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

, • Įstaiga veikia:

į Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p., sekmadie- 
| niais nuo 1.30 vai. p.p. iki 3 vai. p.p.. Lietuvių Namai, 50 
I Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.
į Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradie- 
| niais nuo 9 vai. ryta iki 2 vai. p.p.
} Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, GPO, Melb. 3001.

I Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 vai. iki 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose. Pašto adresas: TALKA, Lietuvių 
Namai,' 6 Eastry St. Norwood, S.A. 5067,.

Sj d'iejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstawn, N.S.W. 
2200.

Pašto adresas: "TALKA", Box 4051, GPO, Melbourne, 
Vic. 3001.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

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

ninkai buvo dažnai kritikuo
jami, kad jie atsilikę nuo 
kultūros, todėl šį golfo sa
vaitgalį pradėjo kultūringai.

Vietiniai mus sutiko Can
berros Lietuvių Klube, nau
jai įrengtoje "barbeque” sa
lėje, su maloniai gaivinančiu 
atvėsintu "coolabah” o po to 
visi nuvykome, tęsti pradėto 
kultūrio vakaro.

Atrodo, kad šie subuvimai 
kas kart darosi vis populia
resni, kadangi į restoranų 
susirinko net 26 asmenys. 
Romantiškos muzikos, bei 
blankios žvakučių šviesos 
užburti šoko visi, miklino 
kojas ir rankas rytojaus die
nai. Bendrai paėmus kultū
rinis vakaras prabėgo gana 
pakilioje nuotaikoje. Kultū
ros ministeris pasižadėjo 
golfų žaisti tik su canberiške 
Onute, Tadas šokio miklumu 
net sau (cady) prisiviliojo, o 
nešventas Kazimieras at

šventė kazimierines šiek 
tiek prieš laikų. Sekmadienį 
anksti iš ryto visi rinkosi 
"Yowani” golfo klube. Dėl 
Eereinamos taurės už Can- 

errų žaidė Tadas ir Česlo
vas Žilinskai, Karolis Minio
tas ir F. Gružauskas, o už 
Sydnejų, K. Bagdonavičius, 
V. Binkis, V. Burokas ir I. 
Venclovas. Komandinės 
varžybos pasibaigė visapu
siška sydnejiškių pergale.. 
Syd. 131 Can. Ill net 20 
taškų skirtumas, pereina
moji Vičiulio taurė parvežta 
į Sydnejų, kur įvyks sekan
čios varžybos pagal susita
rimų. Individualines varžy
bas laimėjo V. Binkis, 2 vie
tų V. Burokas, 3 vietų L 
Venclovas. Sydnejiškių 
vardu dėkoju už malonų pri
ėmimų, iki pasimatymo 
Sydnejuje.

V.B.

Pateikiame sekančių 
dviejų mėnesių Sp. Kl. "Ko
vo” užsakytas golfo aikštes 
bei laikų.

KANDIDATŲ TURNYRAS 
LONDONE

Kompiuterių gamybos 
kompanija finansuoja šach
matų turnyrų, kuriame pa
aiškės kandidatas varžy
boms dėl pasaulio šachmatų 
meisterio vardo ir titulo.

Great Eastern hotelyje 
pasiruošimo procese iškilo 
nenumatytų ginčų. Tikriau 
sakant pasikartojo 1981 
metų įvykiai. Nelengva su
sodinti rusus prie vieno 
stalo, kai vienas iš jų V. 
Korčnoj žaidžia po Šveica
rijos vėliava. Viktoro nauja 
gyvenimo draugė Petra ke
letu kartų pareikalavo pa
keisti stalų, pašalinti gėles, 
langų užuolaidas pakeisti il
gį ir spalvų. Patenkinus vi
sus Petros reikalavimus 
Korčnoj patiekė savo: pada
ryti užtvaras apsaugai nuo 
rusų, kurie jo teigimu atvy
kę ir pasirengę žaidimo me
tu jį hipnotizuoti. Užtvaros 
keletu dienų buvo statomos 
ir. perstatomos. Paskutinis

Balandžio 8 d. 8 vai. ryto 
žaisime Auburn Golf Club.

Gegužės 13 d. 7 vai. ryto 
žaisime Cammeray Golf 
Club.

Kadangi, pagal golfo klu
bų taisykles, gali žaisti tik 
16 žaidėjų, tai prašau regis
truotis kaip galima greičiau 
pas Rimų Mickų tel. namų 
636 1652 ir darbo 27 8811.

Sp.Kl. "Kovas”

VL. DAUDARO FONDAS

Pagerbdami savo ilgametį 
Sp. Kl. "Kovo” darbuotojų, 
bei Garbės' narį a.a. Vladų 
Daudarų, "Kovas”, jo įamži
nimui, pradėjo piniginį vajų. 
Surinktos aukos bus pavar
totos, įsteigiant jo vardo 
sporto kambarį Sydnejaus 
Lietuvių Klube. Tuo reikalu 
kalbėta su Lietuvių Klubo 
valdyba ir gautas jų pilnas 
sutikimas.

Šiame kambaryje norima 
įrengti gražių spintų, kur 
bus laikoma klubo laimėtos 
taurės ir trofėjos. Ten taip 
pat bus laikoma Garbės na
rių vardinė lenta, žymesnių 
sportininkų fotografijos ir 
bus parodyta visa ’’Kovo” 
33-jų metų istorinė veiklų.

reikalavimas - atskiri tuale
tai. Ir čia įtarimai - galimi 
apnuodijimai ir kitokie fan
tastiški pakenkimai.

Korčnoj priešininkas jau
nas talentingas G. Karpov - 
nauja sovietų žvaigždė.

Bendrai rusų iškiliam 
sportininkui pralaimėti pa
saulinėje arenoje laikoma 
nusikaltimu, juo labiau pra
laimint politiniam priešui. 
Dvikova užtruks virš ketu-
rių savaičių sužaidžiant 
dvylika partijų.

Pirmųjų partijų rezultatai 
pribloškė rusus. Korčnoj po 
kelių lygiomis sužaistų par
tijų pasiekė laimėjimo ir at
rodo turės galimybę trečių 
kartų žaisti dėl pasaulinio 
titulo. Paskutinieji rezulta
tai 4Vz - 3Vz Korčnoj nenau
dai. Paliko žaisti dar ketu
rios partijos.

Antroji kandidatų pora 
yra buvęs pasaulio meisteris 
62 m. V. Smyslov pirmaujųs 
prieš vengrų Z. Ribli.

♦♦♦

Amerikoje Jonas Rūtenis, 
daugeliui pažįstamas Syd
nejuje jam besilankant pas 
brolį Paulių, neseniai išleido 
savo poezijos rinkinį 
’’ŠVENTIEJI DŪMAI”. Jo
nas Rūtenis plačiai reiškiasi 
kaip poetas, dailininkas, vi
suomenininkas.

Vilties Draugija Cleve- 
lande (USA) išleido Stasio 
Santvaro gana stambų poe
zijos rinkinį ’’BUVIMO 
PĖDSAKAI”.

Mes kviečiame visus Syd
nejaus lietuvius prie šio mū
sų vajaus — VI. Daudaro 
vardo Fondo dosniai prisi
dėti. Jau mes turime ir šio 
fondo pirmuosius pradinin
kus: R. ir M. Cibai ir V. ir J. 
Šliteriai po 500 dol., A. Lau
kaitis 200 dol., J. Karpavi
čius 100 dol., V. Kondrackas 
20 dol. ir J. Šarkienė 10 dol. 
Šiuos pirmuosius pradinin
kus sveikiname ir nuošir
džiai dėkojame.

Šiam fondui aukas renka: 
J. Karpavičius, A. Laukai
tis, D. Atkinson ir P. Du
bauskas. Paštu čekius siųsti: 
Sp. Club Kovas, 4 Chisholm 
Ave., Belmore 2192 pažy
mint, kad tai yra pinigai 
šiam fondui.

PADĖKA

Dėl sveikatos iš ’’Kovo” 
revizijos komisijos pasi
traukusiam ilgamečiu! jos 
pirmininkui p. Česlovui Liu
tikui, reiškiame didelę 
padėkų už įdėtų darbų ir ti
kimės, kad savo gerais ir 
praktiškais patarimais, mū
sų neužmirš.

Sveikinam į komisijų įėju
sį naujų narį Viktorų Šliterį.

Pakelta M.P. i 
prenumerata

Australijos paštui smarkiai 
pakėlus laikraščio persiun
timo kainų ir nuolat kylant 
kitoms ’’Mūsų Pastogės ’ iš
laidoms, Lietuvių Bendruo
menės Spaudos S-gos Komi- 
tetas nutarė padidinti meti
nį ’’Mūsų Pastogės” prenu-
meratos mokestį 5 doleriais.

Nuo 1984 metų pradžios 
”M.P.” prenumerata yra $ 
25 metams. Proporcingai 
pakeliama ”M.P.” prenume
rata ir užsienyje.

Šis kainos pakėlimas ne
liečia tų ”M.P.” prenumera
torių, kurie jau apsimokėję 
Crenumeratų už 1984 metus, 

ei tų, kurie sumokės 
”M.P.” prenumeratų už 1984 
metus iki š.m. liepos 1 die
nos.

L B-nės Spaudos S-gos 
Komitetas dėkoja ”M.P.” 
skaitytojams ir rėmėjams už 
jų nuolatinę paramų Bend
ruomenės laikraščiui. Jūsų 
paramos dėka buvo galima 
išlaikyti ”M.P.” prenumera
tų nepakilusių nuo 1977 m. 
sausio 1 dienos.

Dabartinis prenumeratos 
mokesčio pakėlimas plačiau 
paskirstys laikraščio leidimo 
naštų tarp visų ”M.P.” pre
numeratorių.

Prenumerata:
Australijoje metams $ 25 
Užsienyje paprastu paštu

$30 
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40 
Oro paštu kitur $ 55

Pavienio numerio kaina 
50 c. (iki liepos 1 d.).

Pavienio numerio kaina 60 
c. (nuo liepos 1 d.).

Tarp žmonių, kurie ne
mėgsta priespaudos, yra 
daug tokių, kurie mėgsta ki
tus prispausti.

Napoleonas Boneparte 

stoge Nr. 12,1984.4.2, psl. 7
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Informacija
IŠVYKO ATOSTOGŲ

ALB Krašto Valdybos 
pirminkas inž. V. Bukevi- 
cius, vicepirm. Dr. B. Vingi
lis, narys kult, reikalams J. 
Maksvytis ir narys jaunimo 
bei sporto reikalams Dr. K. 
Bagdonavičius išvyko dviem 
savaitėm atostogų į 
Queenslandą..

Jiems nesant visais reika
lais kreiptis i Krašto Valdy
bos sekretorių p. V. Augus- 
tinavičių (10 Lorna Ave., 
North Ryde 2113, tel. 
88 4272).

VASARIO 16 D.
BENDRUOMENĖS VAJUS

Latrobe Valley seniūnė V. 
Koženiauskienė prisiuntė 
savo Seniūnijos auką $ 100.

V. Koženiauskienei ir vi
siems aukotojams Krašto 
Valdybos vardu reiškiu pa
dėką.

Bandra aukų vajaus suma 
kovo 24 dieną buvo $ 2970.65

Vincas Augustinavičius 
ALB Krašto Valdybos 

sekretorius

REKOLEKCIJOS 
SYDNEJAUS

LIETUVIAMS

Balandžio 13-15 d.d. St. 
Joachim’s bažnyčioje Lid- 
combe vyks rekolekcijos, 
kurias praves Brisbanės lie
tuvių kapelionas kun. Dr. P. 
Bačinskas tema "žmogaus 
gyvenimas”.

Balandžio 13 d. nuo 5.30 
vai. p.p. išpažintys. 6.45 vai. 
įžanginė konferencija, kry
žiaus keliai. 7.30 vai. Mišios, 
Komunija, pamokslas ir vėl 
išpažintys.

Balandžio 14 d. išpažintys 
nuo 3.30 vai. 4 vai. konfe
rencija, išpažintys, 5 vai. 
Mišios, Komunija ir pa
mokslas.

Balandžio 15 d., Verbų 
sekmadienį, 9.30 vai. išpa
žintys, pamaldos 11.30 vai. 
giedant Dainos chorui, pa
mokslas ir bendra visų Ko
munija. Po to užbaigiamoji 
konferencija, palaiminimas 
bei atlaidų suteikimas.

Užbaigus rekolekcijas at
vanga parapijos salėje prie 
ateitininkų paruoštos kavu
tės ir užkandžių. Jos metu 
rekolekcijų vadovas atsakys 
į rekolekcijų dalyvių klausi
mus.

Maloniai kviečiame visus 
parapijiečius šiose rekolek
cijose uoliai dalyvauti, o 
ypač priimti šv. sakramen
tus. Kun. P. Butkus 

kun. P. Martuzas.

DAINOS CHORE

Darbas pradėtas anksti, 
bet jį trukdo susirgus dirig. 
B. Kiveriui, kurį pavaduoja 
Birutė Aleknaitė. Po opera
cijų sveiksta namuose Aldo
na Kalbokienė, Albina Du- 
bauskienė ir Jadvyga Kus- 
tienė. Savo laiku aktyvi 
choristė Elena Mickevičienė 
buvo persikėlusi su šeima į 
Ameriką. Šiemet grįžo į 
Australiją ir ją ištiko didelė 
nelaimė. Paralyžuota guli 
Penrito ligoninėje. Stipry
bės ir sveikatos visiems li
goniams.

Kovo 3 d. mirusio Kazi
miero Meškausko atminimui 
našlė Elena Meškauskienė 
paskyrė $ 100 dolerių Dai
nos chorui. Nuoširdus ačiū.

Dainos choro valdyba
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PRANEŠIMAS

Australijos Lietuvių Fon
do $ 500 premiją 1983-čių 
metų aktyviausiam Austra
lijos jaunuoliui-ei komisijos 
buvo paskirta Loretai Či- 
žauskaitei ir Birutei Šauly
tei padalinant šią premiją 
pusiau.

Plačiau apie šias veiklias 
lietuvaites skaitysime mūsų 
spaudoje vėliau.

Premijai Skirti Komisija

PAVAERGTŲ TAUTŲ 
KOMITETO BALIUS

Pavergtų Tautų komiteto 
metinis balius įvyks balan
džio 14 d. 7.30 vai. vak. Lie
tuvių Klube Bankstowne. 
Įdomi tarptautinė programa 
ir gera muzika. Kadangi šis 
vakaras yra vienintelis pa
jamų šaltinis, tad ypatingai 
kviečiame ir lietuvius kuo 
skaitlingiau dalyvauti ir pa
remti Pavertgų Tautų ko
miteto veiklą.

Laukiame fantų loterijai 
ir iš lietuvių.

A. Kramilius

SEPTINTOJI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Liepos 1 d. įvyks jau sep
tintoji Tautinių šokių šventė 
Clevelande (USA), kurioje 
numatoma dalyvaus apie 
2000 šokėjų. Neteko girdėti, 
kad šioje šventėje dalyvautų 
šokėjų iš Australijos. Šven
tę organizuoja ir globoja 
JAV Liet. B-nė ir rengimo 
komitetui vadovauja JAV 
L.B. Krašto Valdybos pirm. 
Dr. A. Butkus.

VISUR
MELBOURNO LIETUVIŲ 

BIBLIOTEKOJE

Vertinga dovana bibliote
kai: mūsų literatūros klasi
kės Žemaitės portretas, ta
pytas išeivijoje žymaus mū
sų dailininko, prašiusio ne
skelbti jo pavardės. Aukojo 
po $ 5 L.B., E. Stundzėnas. 
Žurnalų ir laikraščių Irena 
O’Dwyer.

Šaltinių Bibliotekai pado
vanojo Arturs Plaudis (au
torius) dvi savo knygas ang
lų ir vokiečių kalba: ’’The 
Dead Accuse”, collection of 
letters from behind the iron 
curtain, Australia 1984. 
’’Tote Klagen An”, Zeug- 
nisse ueber das Lebon unter 
dem Sowjetjoch in Lettland, 
Stockholm 1983.

Per L.K.V.S. Ramovės 
Melbourno Skyriaus 
Valdybą gauti Lietuvos po
grindžio leidiniai, multipli
kuoti JA V-se: ’’Aušra” Nr. 
36(76), 1983; LKB Kronika 
Nr. Nr. 59 ir 60, 1983; Chro
nicle of the Catholic Church 
No 58, 59, - 1983.

Visiems mūsų bibliotekos 
geradariams nuoširdus ačiū.

Bibliotekos vedėjas

NIEKAD NEVĖLU 
UŽSIPRENUMERUOTI 
’’PASAULIO LIETUVĮ”

Kiekvienas žinome, kokia 
sunki yra spausdinto žodžio 
padėtis išeivijoje. Sunkų iš
leisti knygą, o dar sunkiau 
leisti .periodinį leidinį - laik
raštį ar žurnalą, nes jos iš
laikymo šaltinis yra skaity-
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-14141

Vasario 26 d., sekmadienį

TURGUS
Daug laimikių ir 
daug daug naujovių!
ATEIKITE IR IŠBANDYKITE SAVO
LAIMŲ!
Pradžia 2.30 vai. Skanus ir pigus valgis kiekvieną 

trečiadieni nuo 5.30 iki 8 vai. 
ŠVEDIŠKAS STALAS -

SMORGASBORD. Kaina$3

Neseniai Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis 
New Yorke vasario 11 d. at
šventė savo 75 metų am
žiaus sukaktį. Šios sukakties 
paminėjimas įvyko Kultūros 
Židiny Brooklyne dalyvau
jant kviestiniams svečiams.

* * *
Lietuvių Žurnalistų išei

vijoje Sąjungos pirmininkas 
Jurgis Janušaitis kovo 19 d. 
apleido Chicagą ir pastoviai 
apsigyveno Floridoje. Čika- 
giškių p.p. Janu-
šaičių išleistuvės surengtos 
kovo 17 d. Žurn. Jurgis 
Janušaitis jau kelinti metai 
yra ir Mūsų Pastogės nuola
tinis bendradarbis Ameri
koje. Tikimės, kad jo palan
kumas ir ištikimybė bus 
pastovi ir jam gyvenant 
Floridoje, lietuvių pensinin
kų uoste. Linkime p.p. Ja- 
nu šalčiams gražiai įsikurti 
Floridoje!

VISAIP
tojai, kurių skaičius kasmet 
mažėja, o išlaidos vis didėja. 
Tai išsamus Broniaus Nainio 
’’Pasaulio Lietuvio” redak-
toriaus pasisakymas kvie
čiant tapti šio žurnalo skai
tytoju ir jungtis į vieną lie
tuvišką šeimą nežiūrint, ko
kiame krašte begyventume..

’’Pasaulio Lietuvis” - žur-
nalas skirtas išeivijos lietu
viams, duoda žinių iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo, 
ypatingai daug iš Australi
jos. Mūsų spaudos bendra
darbiai: Isolda I. Poželaitė- 
□avis, Br. Mockūnienė, V. 
Baltutis, Dr. A. Mauragis ir 
daugelis kitų. Metinė žurna
lo prenumerata tik 12 dole
rių, kas šiuo metu yra labai 
maža suma.

Šių metų pradžioje Aus
tralijoje buvo 260 skaity
tojų. Trijų mėnesių laiko
tarpyje skaičius padidėjo 
virš trijų šimtų.

Kviečiu išgirsti ’’Pasaulio 
Lietuvio” redaktoriaus Bro
niaus Nainio kvietimą jung
tis į bendrą šeimą ir tapti 
’’Pasaulio Lietuvio” skaity
toju. Kad palengvinus pa- 
vieniems asmenims persiųs
ti prenumeratos pinigus į 
JAV, ALB Krašto Valdybos 
sekretorius V. Augustinavi
čius, TO Lorna Avenue 
North Ryde, NSW 2113 pri
ima prenumeratas ir yra 
paskirtas ”PL” administra- 
iijos įgaliotinis Australijoje.

Naujieji prenumeratoriai, 
užsimokėję metinį mokestį, 
gaus žurnalą nuo šių metų 
pirmojo numerio.

PASISAKYMAS

Sydnejaus lietuvių orga
nizacijos dažnai kviečia 
Linksmuosius Brolius į jų 
parengimų programas, ir 
pagal turimas sąlygas tokių 
kvietimų neatmetame. Mū
sų programos jumoristinės, 
ribojamos sydnejiškio liet, 
gyvenimo veikla ir poreiš- 
kiais. Gaila, ne visi mūsų or
ganizacijų vadovai supranta 
ir priima jumorą ir jį palaiko 
jų veiklos ar vadovų įžeidi
mu ir į tai piktai reaguodami 
grasina net teismais.

Mes iš jokių organizacijų 
nesijuokiam, bet jeigu 
organizacija per jos vadovus 
pati išsistato viešai pajuo
kai, mes negalim to nematy
ti.

Tikime, ir net daktarai 
patvirtins, kad juoktis yra 
sveika.

Sydnejaus Linksmieji 
Broliai

PAVERGTŲ TAUTŲ
KOMITETO VAKARAS

Jau treti metai Pavergtų
Tautų Komiteto atstovai 
vienbalsiai nutaria ruošti
savo metinį vakarą Lietuvių 
Klube Bankstowne. Jaukios 
klubo patalpos ir teikiama 
pagalba paruošiant ir pra
vedant vakarą visų tautų 
atstovų tarpe Lietuvių Klu-
bas ir lietuviai įgavo gerą 
vardą ir pasitikėjimą. Per 
praėjusius dvejus metus 
mūsų atstovui šioje organi
zacijoje teko išgirsti nusi
stebėjimų - priekaištų iš kitų 
tautybių mūsų tautiečių ne
skaitlingu atsilankymu.

Organizacijos tikslas ge
rai žinomas visiems mūsų 
tautiečiams. P.T. Komitetas 
angliškai Captive Nations 
Council of New South Wales 
yra gerai žinomas šios vals
tijos politinėje veikloje ly
giai ir mūsų tautos paver
gėjui. Jie aukoja savo jėgas 
ir laiką mūsų tautos gerovei
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PADĖKA

Soc. Globos Moterų D-ja 
Melbourne širdingai dėkoja 
poniai Onai Aleknienei „už 
padovanotą sofą ir 3 pagal- 
viukus.

Sofa pastatyta kambariu- 
ky prie virtuvės, kuri dažnai 
reikalinga pailsėti visoms, 
dirbančioms įvairiuose pa
rengimuose.

Soc. Globos Moterų 
Draugija

Užsisakydamas šiems 
metams Mūsų Pastogę ir'ją 
palankiai įvertindamas 
skaitytojas p. K. Grig pri
siuntė prenumeratos s-ton 
50 dol. pabrėždamas, kad 
likutis telieka auka. Ačiū.

Skaitytojas iš Tasmanijos 
p. šiaušiūnas, mokėdamas 
už M.P. prenumeratą pri- 

t siuntė 100 dolerių pareikš- 
‘ damas, kad likutis tebūna 
auka. Ačiū p. Šiaučiūnui už 
auką ir palankumą.

jauskime moralinę pareigą 
paremti atsilankymu. Kar
tais tikrai nesuprantama 
mūsų tautiečių elgsena tuo 
pačiu laiku suruošiant skait
lingas privačias partijas - 
vakarones. Nepadarykime 
šios klaidos šiais metais.

Įėjimas į vakarą tik 3 do
leriai. Vakaro metu jokių 
rinkliavų nebus. Kaip ir vi
suose parengimuose bus 
pravesta loterija po 50 centų 
bilietas. Programą atliks 
vengrų tautinių šokių grupė, 
solistas, pianistas ir vienos 
šeimos kvartetas.

Balandžio 14 dieną (šešta
dienį) kviečiu visus Sydne
jaus ir gretimų vietovių lie
tuvius dalyvauti pavergtų 
Tautų Komiteto;’nvakare. 
Pradžia 7.30 vai. Iki mielo 
pasimatymo.

Vincas Augustinavičius - 
Sydnejaus Lietuvių Bend
ruomenės atstovas
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