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VLIKO SUKAKTIS
Šiais metais švenčiame 40 

metų sukaktį nuo Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto deklaracijos pa
skelbimo lietuvių tautai. 
Keturiasdešimt metų nenu
ilstamos kovos už paverg
tos, rusinamos lietuvių tau
tos laisvę ir nepriklauso
mybę. Kaip kasmet šven
čiame Kalėdas, Velykas, 
Vasario 16, gimtadienius ir 
vardines, lygiai taip turime 
kasmet prisiminti ir VLIKo 
sukaktuves. Ši institucija 
pastatyta ant tvirtų pagrin
dų kaip lietuvių tautos at
stovybė ir kovos organiza
cija niekada nesusvyravo 
dėl savo pareigų ir tikslo.

VLIKO TARYBOS
POSĖDIS

Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Tary- 
bos'posėdis įvyko rugsėjo 29 
d. Čikagoje. Tarybos pirmi
ninkas Lietuvos Ūkininkų 
Partijos atstovas S. Žadeikis 
savo įžanginėje kalboje su
sumavo paskutines žinias 
apie padėtį okupuotoj Lie
tuvoje. Jo daviniais Lietuva 
prarado apie vieną milijoną 
gyventojų. Akcentavo lietu
vių apgyventas sritis, ypač 
atkreipdamas dėmesį į Vil
niaus kraštą ir Mažąją Lie
tuvą. Pagal U.S. News ir 
World Report visoj Sovietų 
Sąjungoj esąs didelis nepa
sitenkinimas esama padėti
mi. Negeresnė nuomonė 
apie šią imperiją esanti ir 
užsieniuose. Rusai esą gy
nybos pozicijose visuose 
kontinentuose.

Tarybos pirmininkas per
skaitė rašytą valdybos pra
nešimą, paruoštą VLIKo 
pirmininko pavaduotojo 
prof. dr. Krivicko. Praneši
mas susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmoji dabs apėmė žymes
nių VLIKo darbų susumavi
mą VLIKo 40 metų darbo 
sukakties proga. Antroji 
dalis lietė paskutinius 
VLIKo valdybos planus ir 
ėjimus. Buvo aptarti VLIKo 
seimo reikalai ir programa, 
paliesti pasitarimai su PLB: 
Valdybos atstovais, ELTos 
leidiniai ir tarptautinės 
Eroblemos. Nutarta kartu su 

įtviais ir estais ruošti taip 
.vadinamą Hagos teismą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupantams rusams. 
Paskutiniame pabaltiečių 
santalkos posėdyje nutarta 
pirmininko kadenciją pra
tęsti dviem metams. Iki šiol 
pirmininkai keisdavosi kas 
metais. Kiekvienais metais 
pirmininkavo vis kitas San
talkos narys: lietuvis, latvis, 
estas. Pabaltiečių Santalkos 
posėdyje VLIKą atstovavo 
dr. K. Jurgėla ir inž. L. 
Grinius.

Pereitam posėdžiui pa
teiktas prof. dr. J. Meš
kausko mintis inž. J. Jurkū
nas suvedė į tris grupes: 
stokojimo informacijos apie 
VLIKą, VLIKo atrama lie
tuviškoj išeivijoj ir sekimas 
įvykių okupuotoj Lietuvoje 
bei pasiruošimas ateities 
Lietuvai. Ponas Jurkūnas 
sutiko su dr. Meškausku, 
kad informacijos tikrai 
trūkstą. Jam atrodė, kad 
lietuviškoji ELTA, kuri šiuo 
metu turi 4.000 skaitytojų, 
turėtų duoti daugiau žinių, 
gal net atskirą lapą apie 
VLIKo valdybos ir tarybos 
posėdžius, memorandumus, 
įvairius užklausimus ir pasi
sakymus ateinančius iš viso 
pasaulio. VLIKo valdybai 
tokios smulkmenos yra kas
dieninė duona, bet lietuviš
koji išeivija turėtų geresnį 
vaizdą apie tą didžiulį darbą, 
kurį atlieka VLIKas.

Kalbėdamas apie atramą 
lietuviškoj išeivijoj, komen
tatorius pastebėjo, kad ji 
yra plati ir gili. Tam geriau
sias įrodymas yra Tautos 
Fondas. Įdėjus truputį 
darbo ir informacijos atsie
kiama gražių rezultatų. Inž. 
Jurkūnas priminė, kad kar
tais mes tos paramos per 
daug ieškome vien tik PLB 
— VLIKo santykiavimo są
matoje. PLB ir VLIKo san
tykiavimas esąs labai siekti
nas, bet to tikslo siekiant 
reikia nepamiršti pačio 
svarbiausio - pavergtos Lie
tuvos laisvinimo. Atramos 
reikia ieškoti visuose 
sluogsniuose, įskaitant ir 
jaunimą.

Įvykius okupuotoj Lietu
voj seka VLIKo valdyba ir 
tas neblogai atsispindi įvai
riomis kalbomis leidžiamoj 
ELTOJE. VLIKo Tarybos 
persitvarkymas turint il
gesniam terminui pirminin
ką ar bet kokią vadovybę 
labai pasitarnautų šiam 
tikslui.

VLIKo Tarybos posėdyje 
dalyvavo 14 iš 15 Vyriausiąjį 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą sudarančių grupių. 
Trūko Lietuvos Fronto Bi
čiulių atstovo. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Valdy
bą atstovavo p. Dirvoms.
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LAPKRIČIO 23-JI — LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

pirmu
Juozas Almis Jūragis

S J I
Rūstybės pilnos mūšy, širdys — 
Vergiją nešti mums gana! 
Mus laisvės troškuliu nugirdo 
Šviesi jos pažado diena.

Kardus nukalsim kaimo kalvėj 
Ir jiečių smaigalius aštrius. 
Mes kirsim priešą šūvių salvėm, 
Kaip dalgiais kertame rugius.

Šaukimas girdis iš sostinės: 
— Piliečiai ! Vyrai Lietuvos! 
Įstokim apsaugon tėvynės, 
Vienos nelaukę valandos!

Nuo Palangos ligi Švenčionių, 
Nuo Biržų, Vilniaus lig Seinų 
Šiandien laisvi pakylam žmonės 
Apginti tėviškės namų.

Jau žinios trenkia lyg perkūnas: 
Naikina priešas mus kaimus! 
Kad laisvės šūkiai taptų kūnu, 
Kova ryžtinga laukia mus.

Nemindys Lietuvos, kaip mynė, 
Nedės mums jungo amžinai! 
Pakelsim žygį už tėvynę 
Kaip mūsų bočiai — milžinai.

LAISVĖS IR TAIKOS
LAIVO EKSKURSIJA

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga, kartu su kito
mis pabaltiečių organizaci
jomis, ruošia Pabaltiečių 
Laisvės ir Taikos laivo 
ekskursiją Baltijos jūroje. Ji 
įvyks 1985 m. liepos gale - 
rugpiūčio pradžioje. PLJS 
Valdybos pirmininkas Gin

taras Gružas yra vienas iš 
trijų šios ekskursijos ko-pir- 
mininkų. Jis vadovauja lie
tuvių skyriui. Vienas iš šios 
ekskursijos tikslų yra 
atkreipti pasaulio dėmesį į 
Pabaltijo valstybių padėti ir 
pabrėžti faktą, kad taika 
priklauso ne vien tik nuo 
vienašališko nusiginklavi
mo, bet kartu yra neatski
riama nuo esminių žmogaus 

ir tautinio apsisprendimo 
teisių. Visos LB ir LJS
Kraštų Valdybos, ypač
Europos, yra prašomos

jungtis i šio projekto paruo
šiamuosius darbus ir skatin

ti visus gausiai ekskursijoje 
dalyvauti.
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JUOZUI MAKSVYČIUI 60 M. VIEŠNIA IŠ PARYŽIAUS
Lapkričio 10 d. AL B-nei 

daug nusipelnęs darbuoto
jas, Juozas Maksvytis, at
šventė 60 metų amžiaus su
kaktį. Į vaišingus ir jaukius 
p.p. Maksvyčių namus 
sugužėjo gausus būrys jų 
draugų ne tik iš Sydnejaus, 
bet ir Melbourne, Canber- 
ros, Newcastlio ir net iš Lie
tuvos.

Solenizanto draugų vardu 
jį žodžiu pasveikino ir linkė
jimus perdavė AL B-nės 
pirmininkas inž. V. Bukevi- 
čius ir nuo visų draugų 
įteikė gražų dailininkės L. 
Kriaucevičiūtės-Gruzdeff 
tapytą paveikslą. Prelatas 
P. Butkus, MBE, Poezijos 
posmais sveikino Juozą kaip 
draugą žemaitį ir įteikė jam 
Šv. Kazimiero jubiliejinį 
medalį.

Sydnejaus lietuvių gyve
nime yra iškilių žmonių, ku
rie labiau pastebimi. Prie 
tokių reikia priskirti Juozą 
ir Onutę Maksvyčius, Jie ne 

|vien žiūrovai lietuviškuose 
Earengimuose, minėjimuose 
et dažnai tų parengimų va

rikliai - rengėjai ir dalyviai. 
Juozas visad draugiškas, 
kalba su taikliu jumoru ir, 
tarp kitko, žemaičiuoja. 
Mėgsta dainą, muziką ir 
meną. Jis šių laikų žmogus, 
domisi senais ir naujais at- 
siekimais muzikos ir meno
srityse pasaulyje ir ypač 
Lietuvoje.

J.M. gimė 1924 m. lapkri
čio 7 d., Grūšlaukyje, Kre
tingos apskr., septynių vai
kų šeimoje. Gimnaziją baigė 
Plungėje. 1944 m. pasitrau 
kė į Vokietiją, kur 1948 m. 
baigė technikos mokyklą. 
1948 m. atvyko į Australiją, 
pradžioje dirbo prie Geelon- 
go, vėliau persikėlė į Mel- 
bourną, kur aktyviai daly
vavo šokių grupės parengi
muose.

1952 m. persikėlė į Syd- 
nejų, kur 1954 m. vedė Onu
tę Daniškevičiūtę, susilauk
dami dviejų dukterų: Ra
mutės ir Violetos, kurios 
išaugintos sąmoningomis 
lietuvaitėmis, abi yra baigu
sios aukštuosius mokslus ir 
sukūrusios šeimas.

Juozas su žemaitišku už
sispyrimu siekė mokslo - 
profesinio pasirengimo. Visą 
nuo darbo atliekamą laiką 
skyrė studijoms, ir 1960 m. 
New South Wales universi
tete baigė mokslus chemijos 
srityje gaudamas B. Sc. 
laipsnį (tai pirmas lietuvis 
baigęs šį universitetą). Iki 
šiol jis tebedirba St. Vin
cents ligoninėje, Gervan In
stitute of Medical Research, 
harmonų laboratorijoje, 
kaip vyresnis endokronolo- 
gas - biochemikas.

Juozo visuomeninė 
kultūrinė veikla labai šako
ta. Septynius metus dėstė 
muziką ir dainavimą liet, sa

’’Mūsų Pastogės” Redaktoriui
VINCUI KAZOKUI

mirus, žmoną Dr. G.Kazokienę, šeimą ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučia

Australijos Lietuvių Fondo Valdyba

RAŠYTOJUI - POETUI, KULTŪRININKUI 
VINCUI KAZOKUI

MIRUS, DR. GENOVAITĘ KAZOKIENĘ, DUKRĄ 
UGNĘ IR SŪNŲ KAJŲ NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA IR 
DRAUGE LIŪDI

SPORTO KLUBAS”KOVAS”

vaitgalio mokykloje, vedė 
vaikų chorą, kuris per 
jaunimo mišias giedodavo 
bažnyčioje. Jis dainavo eilę 
metų Dainos ir Ansamblio 
choruose. Vadovavo dvigu
bam moterų kvartetui, taip 
pateilę metų dirbo su daini
ninkų grupe ’’Tie Patys”.

Onutėir Juozas Maksvy
čiai yra stipriai įsijungę į 
’’Atžalos” teatrą kaip akto
riai, o Juozas nuo 1979 m. 
yra šio teatro administrato
rius.

1965 m. Juozas buvo Syd
nejaus Filisterių Būrelio 
pirmininkas.

Juozo žymūs įnašai ypač 
jaučiami AL B-nės veikloje. 
1963-64 m. buvo Krašto Vai-
dybos vicepirm. ’užsieni
niams” reikalams; 1969-70 
m. Kr. V-je Kultūros Tary
bos pirm., vėliau perėmęs 
AL B-nės pirmininko1 parei
gas; nuo 1983 m. iki šiol jis 
yra Kr. V-bos vicepirminin
kas kultūriniams ir švietimo 
reikalams. Jo pastangomis 
buvo suorganizuota iš Aus
tralijos lietuvių gyvenimo 
paroda Čikagoje per Lietu
vių Dienas, - o ir jis pats, 
kaip ALB atstovas, da yva- 
vo PLB Seime. 1974 m. buvo 
ALB Sydnejaus Apylinkės 
pirmininkas.

Be abejo reikėtų Juozui 
priskirti šimtus kitų darbų, 
kuriuos jis yra atlikęs ruo
šiant lietuviškus parengi
mus bei minėjimus.

Linkime Juozui ir Onutei 
sveikatos, džiaugsmo, ir o 
taip pat ir toliau nepavargti 
visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje.

Ilgiausių metų!

Iz. Jonaitis

TAUTOS FONDE

Per Adelaidės T.F. 
Atstovybę gauta $ 100 auka 
iš Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Adelaidės skyriaus. 
Nuoširdus ačiū adelaidiš- 
kiams už jūsų nuolatines au
kas Lietuvos laisvės reika
lams.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje, Sydney

TRIJŲ KONTINENTŲ 
LIETUVAITĖ —
JOLANTA VAIČAITYTĖ

Gimusi Australijoje, 
užaugusi Kanadoje, gyve
nanti ir dirbanti Europoje, 
su Lietuva Jolanta susipa
žino tik prieš šešeris metus.

Jolanta, iš prigimties 
muzikali, dar Kanadoje dai
nuodavo įvairių tautų auto
rių ir folklorines dainas, bet 
nuvažiavus į Lietuvą, ji 
liaudies dainose pajuto savo 
tautos dvasią, kuri ją už
valdė iki širdies gelmių.

Dabar Jolanta gyvena ir 
savo profesinį, psichoanali
zės, darbą dirba Paryžiuje. 
Jos lietuviškos veiklos ribos 
daug platesnės - daugiausia 
vakarų Europa. Paryžiuje ji 
vadovauja Prancūzijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungai, 
ruošia minėjimus, vakarus. 
Ji dainuoja, pasitelkusi bū
relį padėjėjų, Paryžiaus lie
tuviams, prancūzams ir 
kitataučiams.
Vien tik šių metų Jolantos 

’’šalutinių” darbų (šalia šei
mos, tarnybos ir Jaunimo 
S-gos) sąrašas gana impo
zantiškas:

Sausio mėn. paskaita apie 
lietuvių ir estų liaudies dai
nas Sorbonos universitete.

Vasario 18 ir 19 d.d. 
Jolanta giedojo bažnyčioje ir 
atliko muzikinę programą 
per Vasario 16 d. minėjimą 
Londone.

Pas Pertho lietuvius
PABALTIEČIŲ POPIETĖ

Pabaltiečių popietė vėl 
buvo suruošta Lietuvių Na
muose spalio 14 d. Pradė
damas popietę, Pabaltiečių 
Komiteto p-kas, prof. Z. 
Budrikis skaitė paskaitą - 
apibūdino politinius įvykius, 
vedusius prie Pabaltijo 
kraštų okupacijos: Molotovo 
— Ribentropo paktą, Sovie
tų S-gos ultimatumą kariuo
menės bazių įkūrimui Pa
baltijo kraštuose, ’’savano
rišką įsijungimą” į Sovietų 
Sąjungą ir t.t.

Mr. J. Grinvalds nurodė 
Pabaltijo Tautų Tarybos 
tikslus ir jos veiklą Austra
lijoje ir kituose laisvojo pa
saulio Kraštuose.

Mr. W. Mitchell apibudino 
dabartines politines aktuali
jas. Pažymėjo, kad dabarti
nė pasaulio opinija stengiasi 
neerzinti Sovietų S-gos; da
vė porą pavyzdžių: kai so
vietų lėktuvai nušovė Pietų 
Korėjos keleivinį lėktuvą, 
tai plataus masto protesto 
nebuvo, bet kai Amerika 
pasiuntė kariuomenę į Gre
nadą, tai net kai kurie Ame
rikos sąjungininkai ją 
pasmerkė.

Paminėjo ’’land rights” 
klausimą: neturėjo būti 
atskirų įstatymų vienai 
Australijos gyventojų 
grupei; viena tauta, - vienas 
įstatymas.

Meninėje dalyje Sharon 
(obojus) ir Kirsten (gitara) 
Rappolt pagrojo keletą me- 
liodijų. Amanda, Melwa, 
Gailė ir Jazminą paško ’’Li
nelius” ir ’’mergaičių polką”.

Programą sekė arbatėlė.
SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS
Metinis Lietuvių S-gos 

(Namų) susirinkimas įvyko 
spalio 28 d. Susirinkimui 
pirmininkavo p. F. Garnys, 
sekretoriavo - p. M. 
Lingienė.

S-gos p-ko pranešime p. 
E. Stankevičius paminėjo,

Gegužės mėn., Motinos 
Dienos proga, Oskaro Mila
šiaus pjesės pastatymas, 
kuriame ji vaidino ir dainavo.

Rugpiūčio mėn. dainavo 
tėvynės valandėlėje per 
Europos Lietuviškąją 
Studijų savaitę Augsburge, 
Vokietijoje.

Rugsėjo mėn. koncertavo 
Anglijoj per 11 Pabaltiečių 
Jaunimo sąskrydį.

Spalio mėn. giedojo 
bažnyčioje per lenkų 
suruoštą Šv. Kazimiero mi
nėjimą.

Be to, dažnai važinėja į 
Amsterdamą dainuoti su 
’’Daina” - lietuviškai dainuo
jančiais olandais.

kad S-ga apmokėjo visus 
mokesčius ir kitas išlaidas ir 
dar galėjo padidinti atsargos 
fondą, kuris dabar siekia 
beveik $ 4.000. Salės lubose 
buvo įrengti vėsintuvai, o 
langams - naujos užuolaidos. 
Padėkojo šeimininkėms už 
įdėtą darbą ruošiant pietus.

Kitų metų pradžioje bus 
šaukiamas paskolininkų (de
benture holders) susirinki
mas, kuriame turės būti nu
spręsta namų egzistencija, 
nes paskolos lakštų termi
nas baigiasi 1985 m. birželio 
30 d.

Revizijos Komisijos p-kui 
p. J. Petrukėnui susirgus, 
revizijos aktą perskaitė 
K-jos narys p. V. Kasputis. 
Davė pajamų detales; di
džiausias pajamas sudarė 
Bingo - $ 1380 ir ruoštų pietų 
pelnas - $ 985; mažesnes pa
jamas sudarė salės nuoma, 
loterijos ir kt.; nario mokes
čio surinkta tik $ 246. Ap
mokėjus visas išlaidas eina
moje sąskaitoje liko $ 221 ir 
atsargos fonde - $ 3999.

Turto globėjo pranešimą 
darė p. F. Garnys. Turto są
rašas buvo patvirtintas 
Revizijos K-jos. Sąrašas 
randasi pas turto globėją. 
Padėkojo talkininkams už 
salės priežiūrą ir remontą. 
Reikėtų dažyti iš lauko salės 
langus ir duris, bet kadangi 
likimas neaiškus, tai tas 
darbas atidedamas.

V-bos nario - p. J. Liutiko 
kadencijai pasibaigus, jis vėl 
perrinktas. Padiskutavus 
įvairius klausimus, susirin
kimas buvo baigtas.

VIETOJ j* 
GĖLIŲ

Pagerbdamas mirusį 
’’Mūsų Pastogės” redakto
rių, rašytoją Vincą Kazoką, 
vietoj gėlių, Mykolas Petro
nis Lituanistinei Katedrai 
remti paaukojo $ 100.

Per Kalėdas Jolanta buvo 
pakviesta į Romą dainuoti 
popiežiui. Jolanta rašo, kad 
ji seniai svajojo apie tokią 
progą, bet.... tėvas ir Aus
tralijos lietuviai jai net už 
gjpiežių brangesni, tad nuo 

omos atsisakė ir atvyksta 
čia, kur ją jau seniau yra pa
kvietęs M.K. Čiurlionio
Klubas Melbourne. (Anks
čiau spaudoje klaidingai 
buvo paskelta, kad ją kvie
čia lietuvių bendruomenė 
Canberroje).

Jolanta atvyksta lapkričio 
pabaigoje ir Australijoje tu
rės tris koncertus. Jinai taip 
pat giedos sekmadieniais 
lietuvių pamaldose.

Koncertai: šeštadienį,
gruodžio 1-mą, 7.30 vai. Lie
tuvių Namuose Adelaidėje. 
Sekmadienį, gruodžio 9-tą, 3 
vai. Lietuvių Namuose Syd- 
nejuje.

Sekmadienį, gruodžio 
16-tą, 3 vai. Lietuvių Na
muose Melbourne.

Jolantos programa įvairi. 
Ji dainuoja XIX ir XX a. lie
tuvių poetų eilėraščius, 
daugiausia savo kompozici
jos; deklamuoja dabartinę 
latvių ir estų poeziją (ang
liškai); ir, aišku, dainuoja 
mūsų senoviškas liaudies 
dainas, kurios sudaro di
džiausią jos koncerto dalį.

Lietuvių Dienose Jolanta 
nekoncertuos, tai nepraleis
kite progos ją išgirsti prieš 
važiuodami į Lietuvių Die
nas.

M.K. Čiurlionio Klubas

PREMIJA JAUNIMUI.
Dr. Leono ir Irenos 

Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 
EUGENIJAUS KRIAUČE- 
LIŪNO PREMIJĄ,

Premijai skirti sąlygos 
yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų, ar kita 
kalba) veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo viene
tui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui, 
sporto Būreliui), geriausiai 
reprezentavusiam lietuvius 
ir Lietuvą vienerių metų 
bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspauda);

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susita
ria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko ir 
pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, 
nurodant tiksliai premijai 
tinkamumo motyvus, ir 
siunčiami:

EUGENIJAUS KRIAU
ČELIŪNO PREMIJOS KO
MISIJAI 12500 Pawnee 
Road, Palos Park, Illinois 
60464.
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MILDA KABAILAITĖ - DULHUNTY
(IŠ KNYGOS "POETIC LICENCE”)

MAŽOJI MUZIKA GĖLĖS IŠ MILSON’S POINT STOTIES

Milda Dulhunty — 
POETIC LICENCE, 
poezijos rinkinys anglų kal
ba, datuotas 1983 m. data. 
106 psl.

Milda Dulhunty, tai syd- 
nejiškiams gerai pažįstama 
Milda Kabailaitė, šiuo metu 
su vyru ir jauna dukrele - 
Annabel - gyvenanti Narara 
Criek (Central Coast, 
N.S.W.) vietovėje, priklau
santi Central Coast rašytojų 
d-jai, 26 m. amžiaus.

Tai jos pirmoji knyga. 
Knygoje 77 eilėraščiai įvai
riomis temomis, parašyti 
laike paskutinių 5 metų. Kai 
kurie jų buvo spausdinti 
Sydney Morning Herald ir 
Central Coast poezijos 
draugijos žurnale.

Jaunoji poetė turi neabe
jotinų talentą ir ši knyga yra 
gera pradžia.

Knyga gaunama Angus & 
Robertson’s knygynuose 
Gosforde ir Toukley ir 
Gallery 460 - Green Point’e. 
N.S.W.

Mus pasiekė pluoštas jos 
eilėraščių, kuriuos į lietuvių 
kalbą išvertė Vladas Jaku
tis.

Dalį jų čia spausdiname.

Jos pirmieji bateliai 
buvo raudonos spalvos, 
su žemom juodom kulnim.

Krautuvėje, 
ant linoleumo grindų, 
ji žavėjosi 
savo batelių nauju garsu, 
ir, it pasitenkinęs muzikas, 
šypsena gaubė savo instrumentą.

Ji grojo krautuvės takuose, 
žvelgė į mane, norėdama įsitikint, 
ar aš žaviuos josios muzika.

Mano vaikelis su bateliais 
dabar maža mergytė.
Netrukus, ji bus suaugusi.

ATMINTINOS PUOTOS 
Tėtei

Dažnai, gerokai po vidurnakčio, 
tėtis ir aš pasikalbėdavom.
Ir, šaldytuvą apgrobę, 
krimsnojome naktinių pokalbių 
likučius.

Aš vis, gerokai po vidurnakčio 
šį tą užgraužta.
Deja, nebėra kam žodelį tarti, 
nes namuose 
visi sumigę.

O šaldytuvo monologas, 
žinia, kalbėjimosi neatstoja. 
Su tėčiu būtos 
vidurnakčio šnekos 
nūnai atrodo it kokios puotos.

LIŪDNA

Kai aš 
savęs gailėjau, 
tu atėjai 
ir mane paguodai.

Dabar labiau liūdžiu, 
nes nebegaliu 
savęs gailėti.

KAI PASENSI, SUPRASI

Seni žmonės dažnai pasako: 
"Kai pasensi, suprasi”.

Nūnai esu kiek senesnė, 
ir nesuprantu dalykų, 
kurie, kaip man žadėta, būsią aiškūs.

Laukiu dienos, 
kai, atidariusi duris 
visai naujan pasaulin, 
galėsiu tarti:

Taip, dabar aš visa, viską, suprantu — 
esu sena..

Jis man atnešdavo gėlių 
iš Milson’s Point stoties. 
Turėdavau joms paruoštas vazas. 
Anąkart jis man neatnešė gėlių, 
o aš tariausi jų esanti verta, 
kaip tada.

Ilgiuosi mėlinųjų gvazdikų 
namams papuošti: 
būtų mėlynos keteros 
dangaus debesy.

Man vieno žiedo pakaktų — 
sakau, — prisiminus 
gėles iš Milson’s Point stoties.

ANGELAI IR ANGELAI
■ ' ' '

Kai buvau maža, 
įslinkdavau lovos 
kairėn pusėn, 
palikdama vietos angelui sargui 
miegoti.

Dabar esu nebe tokia maža. 
Mano vyras miega dešinėje.
Betgi abejoju, ar jis yra 
mano angelas sargas.

NAMŲ ILGESYS

Senai pernokę atsiminimai 
mane pravirkdo.

-

Norėčiau susigūžti taip, 
kad pašto dėžutėn įtilpti galėčiau.

Siųski mane miestan, 
žymėk "skubu".

Man reikėtų atsiriboti 
nuo to, kas būta 
ir būti peradresuotai 
ateitin.

SUSITIKIMAS

Kartais panoriu, 
kad visas pasaulis 
sueitų 
draugėn 
ir imtųsi 
ginčytis, 
ir klykauti 
ir keiktis tol, 
kol visa išsakytų 
— pykčio neliktų.

Vertė Vladas Jakutis

SYDNEJAUS LIETUVIŲ NAMUOSE
PASKOLŲ VAJUS.

Kaip kad buvo jau 
skelbta, dar pakartotinai 
primename, kad jau esame 
surinkę pasižadėjimais virš 
$ 100.000 ir pagal metinį na
rių susirinkimo nutarimą 
kviečiame VISUS PASIŽA
DĖJUSIUS SKOLINTI BE 
NUOŠIMČIŲ KLUBUI 
KUO SKUBIAU ĮMOKĖTI 
PINIGUS TIESIOGINIAI 
KLUBE AR SIŲSTI 
ADRESUOJANT: 
LITHUANIAN CLUB LTD.

P.O. BOX 205 
BANKSTOWN, N.S.W. 

2200

Skelbiame tolimesnes 
pavardes prisidėjusių prie 
vajaus ir įmokėjusių pini
gus.
AUKOJO: p. Mensonas $ 
350, M. ir R. Cibai $ 300, J.J. 
Žemaitis $ 200, A. Česnavi- 
čius $ 150, P. DonieŪenė $ 
100, M. Statkienė $ 100, J. 
Zinkus (V. Kazoko atm.) $ 
20, p. Grosas $ 5, V. Šniukš
ta $ 250, Lietuvė - pensi
ninkė $ 250, N. ir F. Andriu

kaičiai (V.K. at) $ 20, M. Ra
dzevičienė $ 50, Mrs. E. 
Almazas $ 100.

SKOLINO NEIMDAMI 
NUOŠIMČIŲ: E. Slonskis $ 
1000, A. ir A. Adomėnai $ 
650, V.A.H. Zduoba $ 500, E. 
Dryža $ 150, B. Stašionis $ 
500, J. Ramanauskas $ 250, 
E. ir B. Kiveriai $ 250, J. 
Červinas $ 1000, E. ir E. 
Šliteriai $ 250, J. Kustienė $ 
250, J. ir J. Skuodai $ 250, 
M. ir K. Eirošiai $ 400, B. ir 
V. Barkai $ 1000, D. ir K. 
Ankai $ 250, V. ir K. Kaz

lauskai $ 1000, E. Rašymas $ 
100,
A. ir O. Kapočiai $ 1500, A. 
Brunkas $ 400, A. ir O. 
Leveriai $ 2000, R. Leveris $ 
1000, V. Leveris $ 1000, P. 
Armonas $ 500, O. Miniotie
nė $ 1000, Miss R. Barkus $ 
250, Miss L. Barkus $ 250, 
Ponia - anonimiškai $ 150, V. 
ir J. Zablockiai $ 1000, J. ir 
P. Tallat-Kelpšai $ 250, M. 
Petronis $ 1000, V. Patašius 
$ 2000, Antanas Kutka $ 
250, J. Osekas $ 1000, L. ir
B. Žaliai $ 1000, V. Šable
vičius $ 500.

Melbournas:p. Augustas 
Stupuras pasižadėjo 
paaukoti $ 2000 ir padavė

pareiškimą įstoti pilnateisiu 
nariu į Lietuvių Klubą.

Visiems aukojusiems ir 
skolinusiems nuoširdus ačiū. 
Aukos ir paskolos priima
mos bet kokio dydžio. Pini
gus prašome siusti virš 
minėtu adresu.

JAU TURIME VIRŠ $ 
100.000 PAŽADŲ - DAR 
PASISPAUSKIME IR 
PASIEKIME VAJAUS 
TIKSLĄ $ 150.000.

Sydnejaus Lietuvių Namų 
informacija.

1984 m. lapkričio 19 d.
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KUR NUEISIM MES, 
DIENŲ KELEIVIAI?
PREL. PETRAS BUTKUS

Greitoje dienų tėkmėje 
Erisiminkim vieną iš svar

esnių įvykių mūsų parapi
joj - tai paminklinės sienos 
mirusiųjų pelenams Sydne- 
jaus Lietuvių Kapinėse 
Rookwoode pašventinimas 
lapkričio 4 d.

Jau per eilę metų Sydne- 
jaus lietuvių parapija vis su 
didesniu uolumu bei gauses
niu dalyvavimu švenčia mi
rusiųjų paminėjimą, sekda
ma bažnyčios liturgiją (Vėli
nes, bei kitas krikščioniškas 
lietuvių tradicijas). Ypač, 
kai prieš 25 metus buvo iš
gautos, po didelių pastangų, 
atskiros kapinės lietuviams, 
f įstatytas bendras pamink
ąs.

Su didžiuliu dvasios paki
limu Vėlinės buvo atšvęstos 
ir šiemet. Po gedulingų pa
maldų, palydėtų "Dainos” 
choro giesmėmis, pripildytoj 
šv. Joachimo bažnyčioje, 
kapinėse virš 300 tautiečių 
pirmiausia apsupo naująjį 
paminklą mirusiųjų pele
nams, kur man teko garbė
ir džiaugsmas, kad jis jau 
užbaigtas ir kad šiuo pa
šventinimu tarsi atidaro
mas.

Dabar norėčiau paaiškinti 
kodėl tas džiaugsmas ar lyg 
ir pasididžiavimas.
"Kai numirsiu man pakaskit 
Ant Šventosio upės kran

to...” 
dainavo kadaise A. Viena
žindis. Bet buvo dar liūd
niau, kai čia Sydnejuje rei
kėjo pakasti tautiečius, 
blaškomus plačių
priemiesčių kapinynuose...

Jau 1952 m. pradėjau rū
pinti įsteigti Sydnejuje lie
tuviškas kapines. Atsaky
mas buvo: pirkit pavienius 
kapus ir apkaskit juos 
aptvara... Kam jums reikia 
atskirų kapų? - Australijos 
žemė visiems lygi!.. Per ilgai 
užtruktų aprašyti tuos pra
šymus bei žygius hierarchi
joje, kol pagaliau "buvo su
prasti” mūsų pageidavimai. 
Taip 1959 m. gale buvo gau
tas trikampis sklypelis 
Rookwood katalikų kapuose 
skirtas laidoti tik lietu
viams.

Jau pradžioje matėsi, kad 
sklypelis mažas - jame 
galėjo tilpti tik apie 150 
kapų. Tad po kelių metų vėl 
padaviau prašymą, kad 
pridėtų vietą 1000 kapų iš 
šalia esančio tuščio žemės 
ploto. Deja, mums buvo 
duotas plotelis maždaug 400 
vietų, kuris šiuo metu jau 
virš pusės išnaudotas. Vis 
jaučiame, kad už kelių metų 
vėl iškils tas pats klausimas. 
Jau dabar pradedu kalbinti 
kapinių valdybą, kad gautu
me daugiau vietos Rook- 
woodo kapinėse ir kuo ar
čiau esamųjų kapinių, nes 
šalia esančią vietą užėmė li
baniečiai.

Mažą klaidą padarėme ir 
mes. Kapinių valdyba pas
kelbė, kad tai ’’double gra
ves”, t.y. į vieną duobę 
laidoti po du, bet mes vei
kiau norėjom kad bent tą 
lopelį žemės kiekvienas 
gautų sau... Dabar jau kai 
kur pradėjom laidoti i r po 
du - ypač artimuosius...

KODĖL RŪPINTOJĖLIS?

’’Gera su Tavim, Rūpintojėli
Iš kryžkelės į žemę 

gęstančią žiūrėt...”
(-maldoj iš Lietuvos)

Jau 15 metų kai mūsų ka
pinės tarsi po kojomis Rū
pintojėlio. Kodėl toks "ne
lietuviškas” paminklas, 
kartais pasigirsta?

kur išmėtyti, o viename 
sklypelyje - tarsi tėvynės 
Lietuvos dalelėj, kuriuos 
mes lankome mirusiųjų 
prisiminimo dienomis, ypač -

PAMINKLINĖ SIENA. PRIŠAKY - PREL. P. BUTKUS

Idėja pastatyti bendrą 
paminklą visiems palaido
tiems Rookwood kapinėse 
jau buvo gyva dar prieš 
gaunant kapines. Mano vie
nas iš argumentų buvo: 
’’Duokit man sklypelį žemės 
bent paminklui pastatyti” - 
tai ir buvo tas pirmasis ’’tri
kampis”. Bet kai mes ten 
pradėjom laidoti mirusius, 
taip tas ’’frontas ir buvo 
strategiškai pralaužtas...” 
Bendro paminklo projektui 
buvo sudaryta komisija iš 
dailinininkų - inžinierių - ar
chitektų. Projektų buvo 
gauta ir iš kitų miestų, net iš 
Amerikos. Daugiausiai tai 
buvo kryžiai, koplytėlės - 
’’nuorašai” iš praeities. Kilo 
mintis: ar negalime ką nors 
iš savo buities sukurti? Taip 
ir apsistojome prie dail. 
V.K. Jonyno - iš Amerikos - 
projekto, kuri, kad ir nevisai 
tobulai čia ir įgyvendinom. 
Girdėjau sakant: ’’Australai 
nesupranta ką jis reiškia ir 
klausia!”. Ir gerai, kad klau
sia. Tegu paskaito įrašą pa
minkle. O mes mokėkim 
jiems paaiškinti, kad tai yra 
simbolis išplėštos mūsų tau
tos laisvės, persekiojamos 
Bažnyčios, sugriautų tėviš
kės namų ir mūsų sulaužyto 
gyvenimo atrama tremty... 
O Rūpintojėlis tai simbolis 
mūsų kenčiančios tautos! 
Kaip gražiai sako poetas 
Antanas Miškinis apie Rū
pintojėlį:

”0 man tu simbolis kančios 
didžiosios, 

gražiai, prasmingai įveiktos 
mirties.”

Sydnejaus lietuvių kapi
nės yra vienintelės Austra
lijoje, kuriose šalia vięnas’ 
kito suglaudinti jau ilsisi 
Palaidoti apie 350 lietuvių! 

eko prašyti ir aiškinti, kad 
nestatytų tų, trafaretinių, 
antkapių, bet įpintų lietu
viškų motyvų. Šiandien jau 
iš tolo pažvelgus matosi, kad 
tai lietuviškos kapinės - netik 
iš užrašų, bet ir pačių ant-’ 
kapių, kurie liudija, kad čia 
ilsisi Lietuvos sūnūs ir 
dukros, neradę vietos savo 
gimtoje žemėje, bet likę jai 
ištikimais. Mūsų kapinių 
bendrieji paminklai ir dau
gelio atskirų antkapių lietu
viški kryžiai ir užrašai per 
ilgus dešimtmečius bylos,

kad amžinybėm iškeliavę 
yra iš tolimos Lietuvos 
krašto atblokšti keleiviai, 
palaidoti šios, svetimos, že
mės kapinyne. Drauge jie 
teiks ir paguodos, kad ne bet

ačiū Stasiui Abromavičiui - 
juos prižiūrėdami, papuoš- 
dami gėlėmis ir žvakėmis. 
Už tai mums rodo pagarbos 
ir svetimieji, klausdami ką

JIE KOVOJA

Tęsinys iš Nr. 43-44

Gal būtų verta konkrečiau 
pakalbėti apie tą rezoliuciją. 
Kokios jos svarbiosios vie
tos?

Svarbieji punktai skamba 
taip:

’’Be it resolved, that the 
United States should 
provide the freedom
fighters, if they request, 
material assistance to 
effectively help them fight 
for their freedom”.

Todėl nutariama, kad J.A. 
V-bės turėtų aprūpinti lais- „ 
vės kovotojus, jei jie prašy
tų, materialine pagalba, kuri 
efektyviai įgalintų juos 
kovoti dėl savo laisvės.

Ta antroji fazė ir yra ta 
dėl kurios prieštarauja ir 
ČIA, ir valstybės departa
mentas. Ir dėl jos čia yra 
dabar užsikirtimas, ir mes 
stengiamės toliau įtikinėti 
kongresą. Mums reikia susi
rasti daugiau balsų, ypač at
stovų rūmuose.... Sukurti 
tokį pilietinį užnugarį, kad 
jiems būtų sunku priešintis.

Prileiskim , kad bus lai
mėta. Rezoliucija praeina. 
Ar tuo laimima kas nors 
daugiau negu tik tie pasa
kyti žodžiai?

O taip! Ta rezoliucija būtų 
viešas politinis sprendimas 
rimtai remti Afghanistan© 
rezistenciją ir būtų pradžia 
platesnei paramai, jos 
pateisinimas. Čia galiu pa
teikti rezoliucijos priešinin
ko senatoriaus Mathias žo
džius. Jis sakė: ’’This reso
lution represents a blank 
check for unlimited military 
assistance to Afghanistan, 
be it covert or overt.”. Ši
rezoliucija yra neužpildytas 
čekis neribotai karinei pa
galbai Afganistanui teikti, 
nežiūrint ar ji būtų slapta ar 
vieša. Taip maždaug ir yra. 
Rezoliucija būtų kol kas tuš-

reiškia tie paminklai ir kas 
tie lietuviai? Klausiu ir aš, 
B. Brazdžionio žodžiais:

’’Kas tu esi, kur tu eini 
keleivi —

Į nežinią, į naktį, ar audras?
Ar rytmečio padangės 

nusiblaivę
Kely tik tavo liūdną kapą 

ras?”

DULKĖ AR PELENAI?

’’Dulkė esi žmogau, tu, 
kurs su tūkstančiais troški
mų vis keliauji”, liūdnai 
posmavo tremties poetė A. 
Balašaitienė.

Kai po II-jo Vatikano 
sinodo ir katalikams buvo 
leista laidotis susideginant, 
ir lietuvių tarpe atsirado to 
norinčių.

Tam nesipriešinau, ypač 
kai pagalvojau kad tai padės 
ilgiau išlaikyti savose kapi
nėse. Tad užprašiau inž. H. 
Šliterį, kad darytų pamink
linės sienos planą, o pats, su 
Č. Liutiku, ruošėme išsamų 
prašymą. Vėl kapinių 
patikėtiniams tai buvo 
didelė naujovė!.. Jie ne tik, 
kad neturėjo savo kremato
riumo, bet ir nė vienos pa
minklinės sienos pelenams 
laidoti. Reikėjo daug 
pastangų kol įtikinome pati
kėtinius (ypač, kai jų pirmi
ninkas tam buvo priešin-

PRIEŠ =
RAUDONĄJĮ SLIBINĄ

čias čekis. Po to jau reikėtų 
įrašyti sumą...

Is tavo kalbų ir iš kitų 
straipsnių apie Afganistaną 
susidaro įspūdis, kad ČIA, 
tarsi remia, bet kažkaip tai 
daro nenorom ir atžagaria 
ranka. Kokie motyvai?

Aš nežinau.
Bet ar pati pastaba tiksli? 
Pastaba tiksli.

Žmonės nežinojo kas dedasi. 
Net ir etninių priekaištų bu
vo. Kas aš lietuvis, rusus 
gelbsčiu, ir... Grįžęs sten
giausi surasti daugiau poli
tinės paramos. 1983 m. ba
landžio mėn. buvome sutel
kę pakankamai lėšų, kad ga
lėjome įskurti Vašingtone. 
Ir dabar dedame pastangas 
Eravesti Afganistano rei- 

alų rezoliuciją.
Kokia padėtis tuo klausi

mu?
Dabar už ją atstovų rū

muose yra 129 balsai, o se
nate — 61.

Tai senate neblogai!
IR taip ir ne. Ten valsty

bės departamentas ir ČIA 
stengiasi blokuoti tolimesnę 
rezoliucijos eigą, ir dar ne
aišku kaip reikalai baigsis.

Ar, manai, čia galėtų būti 
kokia nors Sov. Sąjungos 
įtaka, kuria nors prasme?.

Nemanau. Sakyčiau, be
veik šimtaprocentiniai — ne. 
Galiu pateikti keturias teo
rijas, kurias įvairūs žmonės 
yra išdėstę. Viena teorija 
sako, kad esama bendradar
biavimo tarp ČIA ir KGB. 
Pavyzdžiui, Washington 
Weekly Review rašė, jog 
CIA bandė užtušuoti duo
menis, kad KGB buvusi 
įvelta į sąmokslą prieš po
piežių. Todėl, kad tos*abi or
ganizacijos yra savotiški 
draugai. Turi savo biudžetus 
ir stengiasi tuos biudžetus 
didinti, o ne tarpusavyje ko
voti. Atseit, — gyvenk ir 
leisk kitam gyventi. Tai vie

gas...). Čia neįmanoma nei 
apsakyti, nei aprašyti tos

visos sudėtingos eigos, kuri 
užtruko apie 5 metus.

Pirmas projektas buvo 
perdidelis, be to buvo nu
tarta keisti ir vietą, panau
dojant nuo gatvės iki kapų 
esančią žemę, Naujus pro
jektus darė inž. A. Jakštas 
ir inž. V. Bernotas. Planas 
buvo daug kartu keičiamas, 
kol jis buvo visų komisijų 
priimtas.

Vėliau buvo paskelbtas 
pasižadėjimų rinkimas, įmo
kant depozitą, ir kai jų 
susudarė virš 50-ties 
darbas pajudėjo. Plane
numatytos 3 tokios sienelės, 
jei jų reikėtų... Dabar
pastatytoji yra vidurinė sie
na, kurioje yra 128 vietos 
pelenų urnoms sudėti.

Dar liko pasirūpinti pa-1 
minkline lentele virš urnos, 
su užrašu ir trumpu prisi
minimo žodeliu. Norim, kad 
joje būtų viename kampe 
lietuviškas kryželis, o 
kitame - stilizuotas vytis. 
Atsakymo iš vienos Mel
bourne dirbtuvės jau laukiu 
2 mėnesius...

Manau, kad dabar supra
tote, kodėl sakau ’’džiau- 
giuosiu galėdamas
pašventinti” - mums pirmie
siems pavyko pastatyti šią 
paminklinę sieną, pirmie
siems šiose Sydnejaus kata
likų kapinėse!

na teorija. Ji būtų arčiausiai 
tos minėtos sovietų įtakos 
teorijos. Tarsi dalis Sonnen- 
feldo doktrinos.

Antra teorija, kad, veik
dama slaptai, ČIA turi gali
mybę paslėpti savo klaidas 
bei nesugebėjimus. Pavyz
džiui, kai John Stockwell 
užėmė pareigas ČIA biuro
kratijoje kaip Angolos slap
to karo viršininkas, buvo 
baisiai nustebęs, kai patyrė, 
jog ČIA neturi tinkamų me
todų ginklų perdavimui. Ši
tokį trūkumą gali nuslėpti 
tik, jeigu turi galimybę 
veikti slaptai.

Trečia teorija yra tokia 
daugiau psichologinė. Bū
tent, kad ir valstybės de- 
Eartamentas, ir ČIA mieliau 

endrauja su valdžiomis. 
Nemėgsta su visokiais lais
tės sąjūdžiais terliotis. Jie 
gatys biurokratai, kitoje 
stalo pusėje — irgi biuro
kratai. Taip patogiau; O 
žmogus, kovojąs prieš val
džią, jau kažkuo nepatogus 
žmogus. Štai, kad ir Nika
ragva. Ten yra trys rezis
tencinės grupės, ir ta, kurią 
remia ČIA, priklauso buvu
siai valdžiai. Su jais, mat, 
jau išvystyti santykiai, 
Imant Afganistaną, kaip 
pavyzdį, parama jiems plau
kia grynai per Pakistano 
valdžią. O toji yra tokia pu
siau fašistinė, autoritetinė 
valdžia. Bet su ja vistiek pa
togu. Mat, — tai valdžia. O 
Pakistanas tai išnaudoja sa
vo politiniams tikslams.

Ketvirtoji teorija tai 
mandagiausia. Pagal ją, 
Amerika nėra rimtai pa
žvelgusi į laisvinimo kovas, 
neturi jokios teorijos tuo 
klausimu. Amerika yra rė
musi 12-ką laisvinimo judė
jimų po antro pasaulinio ka
ro, ir visi 12-ka žlugo.

Man atrodo, jog tikroji 
priežastis yra visų šitų teo
rijų mišinys. „ ,J - Bus daugiau
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A.S.S. PAMINĖJO 60-METĮ

Lietuvių Skautų Sąjungos 
šaka - Akademinis Skautų 
Sąjūdis - šiemet minėjo savo 
organizacijos įsteigimo 
60-ties metų sukaktį. Ne
daug lietuviškų organizacijų 
gali didžiuotis savo veikimo 
tęstinumu per tokią ilgą 
metų eilę. Per tuos šešias
dešimt metų ASS savo narių 
tarpe turėjo dviejų kartų 
akademinį jaunimą, kuris 
ryžosi žygiuoti skautybės 
keliu - tarnauti Dievui, tė
vynei ir artimui.

60-ties metų laikotarpyje 
ASS buvo pilna energijos ir 
gražių darbo pavyzdžių, ku
riuos įpynė į mūsų tautos 
darbus ir kančios gyvenimo 
kelią. Per ilgus metus ASS 
augo ir stiprėjo LSS Brolijos 
ir Seserijos globoje, kurda
mas savo darbo planus ir 
veiklą. Šiandien ASS yra 
organizacija, jungianti 
skautišką jaunimą bei filis
terius, tikslu tarnauti lietu
viškai skautijai, tautinei 
kultūrai, lietuvybės išlaiky
mui.

Su savo aiškiais principais 
auklėti jaunimą, tarnauti 
tautai, ugdyti asmeninį pa
sireiškimą ASS davė daug 
J'ėgų nevien Lietuvoje, bet ir 
ietuvių išeivijos gyvenime. 

Pavyzdžiui - Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Jaunimo 
Sąjunga, Lituanistikos
Institutas, lietuviškoji 
spauda ir eilė kitų kultūrinių 
organizacijų, kuriuose ASS

BALTIJOS TUNTE
IŠKYLA Į SNIEGĄ"-

Rugpiūčio 19-tos ankstų 
rytą Canberroje susitiko 
būrys skautų-čių, pasiryžę 
vykti į kalnus, į sniegą. 
Grupę sudarė 4 skautai, 3 
skautės, 1 vyr. skautė (syd- 
nejiškė) ir 6 sk. vyčiai (3 iš 
Canberros, 3 iš Sydnejaus). 
Tą rytą dangus buvo apsi
niaukęs, oras šaltas ir vė
juotas, dalyvių nuotaika 
įvairuojanti - per visų galvas 
skriejo mintis ”kas mūsų 
laukia kalnuose?”

Išvykom. Jindabynės 
vietovę pasiekėm 9 vai. ry
to. Čia susitikom dar 2 syd- 
nejiškius skautus. Jindaby- 
nėje oras dar daugiau pa- 
biuro - pūtė stiprus, šaltas 
vėjas, matėsi kaip jis pus.tė 
sniegą kalnų viršūnėse. 
Pradėjom svarstyti ką 
daryt. Vis tik nutarėm vykti 
į kalnų viršūnes ir pažiūrėt 
kas ten iš tikro darosi. 

nariai dirbo ar dirba vado
vaujamą darbą, neminint 
pačios Lietuvių Skautų Są
jungos.

ASS atliko didelį darbą 
įkurdama Akademinės 
Skautijos leidyklą, kuri iš
leido apie 30 knygų. Jų tar
pe gen. Raštikio prisimini
mus, Ernesto Galvanausko, 
prof. Kolupailos biografijos, 
jų veiklos apžvalgos, Lietu
vos pogrindžio ’’Aušra”. 
1952 m. ASS įsteigė Vydūno 
Fondą, kuris stipendijomis 
sušelpė apie 150 mokslus ei
nančių studentų, be to per
spausdino Šapokos "Lietu
vos Istoriją”, Vydūno vei
kalą ’’Sieben Hundert 
Jahre”, kasmet išleidžia Ka
lėdų atvirutės. Taip pat nuo 
1972 m. atžymėję premijo
mis iškilesnius jaunosios 
kartos lietuvius, pasireišku
sius kurioje nors lietuvių 
kultūros ar mokslo srityje.

Reikia džiaugtis ASS vi
suomeniniu budrumu ir pa
reigos supratimu. Taip pat 
reikia neužmiršti, kad daug 
ASS narių dirba individuali
nį kultūrinį ar mokslinį dar
bą.

Mūsų ASS 60-ties metų 
sukaktis tebūna pavyzdžiu 
kitiems, mūsų darbai ir įna
šas tegu prisideda prie Lie
tuvių Skautų Sąjungos ir 
bendro lietuviško 
siekimų.

darbo ir

B.B.

užgriuvo,i .Pirmi vargai 
mus tik pasiekus Kosciuškos 
tautinį parką - automašinų 
judėjimas beveik visiškai 
sustojęs, tik kartas nuo kar
to pajudant po kokį šimtą 
metrų. Po pusvalandžio pa
aiškėjo kas darosi. Esant 
užpustytam keliui, mašinos 
sustabdomos, kad ant jų ra
tų uždėtų retežius, be kurių 
per sniegą neįmanoma va
žiuoti. Laimei, kai mes pa
siekėm tą vietą, kelias jau 
buvo nuvalytas.

Po trijų valandų pasiekėm 
Guttegos jėgainę, iš kur tu
rėjome pradėti savo žygį. 
Slėnyje vėjas buvo aprimęs, 
tik ’’bobų kąsniais” sniegas 
krito, viską baltai padeng
damas. Gražu!.. Ūpas kilo, 
visi ruošėsi žygiui - dėjosi 
kuprines ant nugarų, slides 
ant kojų. Pradėjom kopti į. 
kalną. Visi buvome be paty
rimo tokioje iškyloje - bet 
buvom nepavargę ir lipti į 
kalną buvo lengva. Tebesni
go, vėjo vis dar nebuvo. Tik 
aukščiau, žiūrint į mūsų pa
sirinkto kalno viršūnę, ma
tėsi kaip vėjas lanksto me
džių viršūnes. Pavalgę - 
traukėm toliau.

Kalno viršuje vėjas stau
gė, nešiojo sniegą. Kartais 
matomumas buvo tik keli 
metrai. Vis dėl to, kad ir 
vargingai, su daugeliu 
kritimų, žygiavome pirmyn. 
Po pusantros valandos šiaip 

VISI RUOŠKIMĖS Į ’’BAUBLIO AIDO” 
rajoninę stovyklą! __ .

ax
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ne taip pasiekėm apsaugos 
trobelę (Horse Camp Hut). 
Ten jau buvo ir daugiau 
žmonių prisirinkę; jie sėdėjo 
viduje, prie mažos ugnelės ir 
šildėsi.

Apsižiūrėję pamatėm, kad 
visi jokiu būdu nakvynei to
je trobelėje netilpsim. Tad 
pradėjom atitinkamai tvar
kytis. Geltonšlipsius šiaip 
taip sukišom į trobą. Sesės 
gavo lovas, o broliai - kur tik 
buvo laisvos vietos - palovė
se, ant stalų ir pastalėse... 
Vyčiams teko liūdnesnė da

Seses Daina ir Belinda sniego iškyloje

lis - jie turėjo nakvoti lauke, 
tad statėsi palapines, o du iš 
jų pasidarė sniego namelį 
(igloo). Snieginis namukas 
buvo pastatytas gana grei
tai, bet su palapinėmis buvo 
sunkiau, nes vėjas rovė 
kuoliukus, jas vis sugriau
damas. Tik panaudojus sli
des ir lazdas vietoj kuoliukų 
jau nepajėgė jų ’’nupūsti”.

Pavalgę, visi sulindom į 
savo guolius.

Tą naktį siautė smarki 
pūga, kuri mus, miegančius 
palapinėse, vis pažadindavo 
savo kaukimu ir tada kilda
vo klausimas ar atlaikys pa
lapinė?

Šiaip taip sulaukėm ryto. 
Oras nepasikeitė. Vis dar 
snigo, pučiant stipriam vė
jui. Viena palapinė iš po 
nakties buvo sugriauta, ki
tos tebestovėjo. Iš jų kasėsi 
lauk vyčiai, nes palapinės 
buvo užpustytos (ant pala
pinių buvo tiek sniego, kad 
nuo jo svorio buvo sulanks
tyti palapinių geležiniai rė
mai.

UŽDUOT®*
jJŠAIANKEJ

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

Po pusryčių, trobelėje pa
likę visa savo turtą, išėjom 
pasimokinti slidinėti. Taip 
praleidom visą rytą slidinė
dami po apylinkę. Visi buvo 
linksmi - net vėjas aprimo, ir 
akimirksniui saulutė švys
telėjo...

Perpiete, grįžę į trobą, 
pavalgėm ir pradėjom kelio- 
nę atgal į slėnį, prie paliktų 
mašinų.

Nors žemyn kelionė buvo 
lengvesnė, bet mes buvome 
pavargę po rytinės ’’mankš
tos” slidėmis, tad tos kupri

nės ant nugarų mus tiesiog 
spaudė prie žemės... Kai 
kurie pradėjo rimtai pa
vargti. Tai pastebėję keli 
geresni slidininkai nusku
bėjo prie mašinų, kur palikę 
savo kuprines, grįžo atgal 
padėti silpnesniesiems. Nu
sileidus nuo kalno vėjas vėl 
aprimo. Mašinos, nors buvo 
apsnigtos, bet - ačiū Dievui - 
kelias sniegkasių nuvalytas, 
tad pasikrovę savo daiktus 
sugriuvom į mašinas ir pa
traukėm namų link.

Iškyla tenka skaityti gerai 
pavykusia - skautai daug ko 
pramoko apie iškylavimą 
žiemos metu: kaip apsisau
goti nuo šalčio, kokius rūbus 
pasiimti, kaip palapines ar 
sniego namuką pasistatyti, 
kokį maistą įsipakuoti ir 
kaip jį pasigaminti.

Tikiuosi, kad ateinančią 
žiemą vėl bus suorganizuo
tas panašus žygis.

M.M.

PAVASARIO STOVYKLA

Spalio ilgojo savaitgalio 
metu Canberros ir Sydne
jaus tuntai suruošė tridienę 
pavasario stovyklą. Joje da
lyvavo 65 skautai-tės ir - 
savo ’’pastovyklėj” - apie 20 
skautų tėvų. Stovyklai va
dovavo Canberros ’’Baltijos” 
tunto vadovai-vės.

Stovykla vyko netoli Kia- 
mos, maždaug pusiaukely 
tarp Sydnejaus ir Canber
ros, canberriškio sk. vyčio, 
Kęsto Antanaičio, ūkelyje. 
Vieta buvo labai puiki - vie
name šone, už keletos kilo
metrų, matėsi vandenynas, 
kitame - stačios, beveik ver
tikalios, uolos. Miškas, taip 
vadinamas ’’rain forest”, la
bai turtingas savo augme
nija - nuo didžiųjų eukaliptų, 
iki palmių, vijoklių ir papar
čių medžių (tree ferns). Lie
tui lyjant čia būna labai 
daug siurbėlių (dėlių), bet 
mums pasitaikė sausas peri- 
jodas, kai jos visos buvo iš
sislapstę. Vienintelis trūku
mas - arti stovyklavietės 
nebuvo upelio. Vanduo, at
vežtas statinėje, buvo 
griežtai normuojamas.

Šioje stovykloje buvo iš
bandytas neįprastas maisto 
tiekimas ir virimas - visi da
lyviai buvo suskirstyti į ma
žas grupes, kurių kiekviena 
rūpinosi maisto pagamini
mu. Grupės susidarė iš 5-7 
vaikų, kurių pusė buvo 
skautai ar skautės, o kiti - 
vilkiukai ar paukštytės. Vi
sos grupės turėjo sau susi- 
statyti meniu trim dienom, 
nusipirkti produktus, pasi
rūpinti indais, susikurti ugnį 
ir pasigaminti maistą. Vy
resnieji, žinoma, turėjo pri
žiūrėti jaunesnius. Bandy
mas, atrodo, vyko neblogai. 
Stovykloj skundų dėl alkio 
nesigirdėjo, nors gal vėliau 
mamytėms vienas kitas ir 
pasiskundė, kad nelabai 
gardu buvo... Bet tam ir yra 
skautiškas patyrimas!..
(nukelta į S
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šeštadienį, prie vėliavos 
nuleidimo įvyko dviguba 
šventė: sesė Elytė Blansjaar 
davė įžodį. O vėliau rožinius 
kaklaraikščius gavo ir keturi 
tėvai iš Canberros. Mat 
Canberroje yra daug tėvų, 
kurie nors ir ne skautai ir ne 
lietuviai, bet labai nuošir
džiai padeda skautiškai 
veiklai. Atsidėkojant už jų 
darbų, buvo nutarta jiems 
duoti rožinius, su baltais 
taškeliais, kaklaraikščius. 
Linksmoje, bet nuoširdžioje 
ceremonijoje jais buvo ap
dovanotos ponios Martišienė 
ir Šilinienė ir ponai Howe ir 
Klegeris.

Sekmadienio naktį vyko 
rimtos apeigos, kurių metu 
keturi skautai davė prity
rusio skauto įžodį. Nuošaliau 
nuo stovyklos buvo sukurtas 
lauželis, prie kurio susirinko 
vyresnės skautės, sk. vyčiai, 
skautininkai ir būrelis tėvų. 
Nakties tamsoje - tik prie 
laužo liepsnos - įžodį davė 
Adomas Brūzga, Andrius 
Daukus, Danius Mauragis ir 
Raimundas Stašionis. Reikia 
pam;nėti, kad tą pačią dieną 
šie skautai tikrai parodė pa
vyzdingą skautišką elgesį. 
Sunkios iškylos metu jie rū
pestingai prižiūrėjo jaunes
nius brolius - seses ir suteikė 
pagalbą viena sužeistai ir 
kitai - nusilpusiai - sesėms; 
už gerai atliktas pareigas 
broliams buvo išreikštas 
viešas pagyrimas vėliavos 
pakėlimo metu.

Bet ne visada ir didvyrių 
kelias rožėmis klotas! Sek
madienį, po laužo, grįžus į 
stovyklą, jie pamatė nere
gėtą vaizdą: jų palapinė, su 
visais daiktais viduje, kabė
jo aukštai ore, pakabinta 
tarp dviejų medžių. Niekas 
nežinojo kaip tai atsitiko, 
bet buvo apkaltinti vyčiai. 
Žinoma, už tai jiems veltui 
neatsiėjo! Susipakavus ir 
pavalgius pietus, skautai ir 
jų sąjungininkės, skautės, 
rado, kad yra likę kiaušinių, 
miltų, pamidorų, padažų ir 
kitokių panašių gėrybių...

Australijos Rajone’
MELBOURNO ’’TAL

KOS” TAUPOMAJAI KA
SAI, PAUKOJUSIAI RA
JONINĖS ’’BAUBLIO AI
DAS” STOVYKLOS REI
KALAMS $ 300, REIŠKIA
ME NUOŠIRDŽIĄ SKAU
TIŠKĄ PADĖKĄ.

RAJONINĖS STOVYK
LOS RENGIMO KOMITE
TAS

ĮVERTINTAS ’’AUŠROS” 
TUNTO VADOVAS

Ilgametis Sydnejaus 
’’Aušros" tunto vadovas, 
s.v.v.sl. Vytenis Šliogeris, 
mus pasiekusiomis žiniomis, 
Tautos Šventės proga apdo

Įvykusio mūšio metu vyčiai - 
kalti ar nekalti - smarkiai 
nukentėjo.

Sekmadienį įvyko vienos 
dienos iškyla, su tikslu pa
siekti uolyno, kuris matėsi iš 
stovyklavietės, viršūnę. 
Pradžia buvo lengva - graži 
pieva, nelabai status ėjimas, 
visi pilni energijos. Pasiekus 
mišką kalnas pasidarė sta
tesnis ir reikėjo rimtai susi
imti lipant per stačias, sli
džias uolas, nuvirtusių me
džių kamienus, skverbiantis 
pro krūmus, vijoklius ir pa
parčius...

Pavalgius pietus jaunes
nieji pasuko atgal į stovyklą, 
o vyresnieji lipo aukštyn. 
Pasibaigus miškui buvo pa
siekta uolų papėdė. Uolos 
kilo beveik vertikaliai, tad 
tako aukštyn būtų reikėję 
labai rūpestingai ieškoti, bet 
kadangi buvo jau vėlu, tad 
bandymą pasiekti viršų teko 
nutraukti. Kelionė atgal bu
vo spartesnė, bet ir čia rei
kėjo būti atsargiems, nes 
vietomis tik vešli augmenija 
gelbėjo nuo pavojaus nu
kristi nuo stačių uolų.

Iškyla buvo sunki ir įdo
mi. Vienoje vietoje atradom 
apleistos gyvenvietės ženk
lų: akmenines tvoras, krūsnį 
akmenų, sukrautų kapo for
ma, triobelės pamatus, ke
letą vaismedžių, kuriuos 
baigė nustelbti miškas. 
Buvo ir nuotykių: viena sesė 
smarkiai krito; iš pradžių 
atrodė, kad gal susilaužė 
riešą, kita - per šiltai apsi
rengusi, pradėjo silpti ir li
pant žemyn ją reikėjo rū
pestingai globoti.

Pirmadienį viskas buvo 
supakuota, stovyklavietė iš
valyta ir visi patraukėme 
namo - vieni į Canberrą, kiti 
į Sydnejų.

Bendra nuomonė - kad 
stovykla buvo pasisekus ir 
bendravimas tarp Sydne- 
jaus ir Canberros skautų la
bai naudingas abiems viene
tams. Buvo nutarta ateityje 
suruošti ir daugiau panašių 
savaitgalio stovyklų.

Broliui Kęstui Antanai
čiui, už leidimą stovyklauti 
jo žemėje, skautai reiškia 
gilią padėką!

R.D.

vanotas LSS ordinu Už 
Nuopelnus.

Sveikiname, broli Vytenį!

LSS VADOVYBĖS 
RINKIMAI

Gautomis žiniomis iš 
J.A.V., ką tik pasibaigusių 
LietuvosSkautų S-gos Vado
vybės Rinkimų metu Aus
tralijos Rajono vadu išrink
tas v.s. fil. Balys Barkus.

Į LSS Tarybą išrinkti šie 
australiečiai: s. fil. Pajauta 
Pullinen (Seserijos sąrašu), 
/.s. Bronius Žalys (bend
ruoju sąrašu) ir ps. fil. Algis 
Žilinskas (Akademinio 
Skautų Sąjūdžio sąrašu).

—x—

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Rašo Jurgis Janušaitis

Malonus Redaktoriau,
į Dėdės Šamo Žemę su

grįžo gražusis ruduo. Drau
ge su rudenėliu sugrįžo ir 
visokeriopa, šakota kultūri
nė veikla. Visa tai kilnu ir 
gražu, nes toks judėjimas 
liudija mūsų tautos dalies 
gyvastingumą ir kūrybin
gumą. Stebint patį gyveni
mą susidaro įspūdis, kad lie
tuviškoji išeivija dar pajėgi 
išugdyti vieną kitą vokalis
tą, pajėgi suruošti gerų 
koncertų. Džiaugiamės 
meno kūrėjais, sveikiname į 
sceną išvedančius savos 
tautos kūrėjų scenos veika
lus. Gėrimės gera beletristi
ka ir poezija, kurios vis dar 
susilaukiame, šalia tų visų 
atsiekimų užsimojame dar ir 
daugiau. Štai Chicagos Lie
tuvių Opera tretį dešimt
metį į sceną ateina su gra
žiomis operomis ir tuo di
džiuojamės.

Jurgis Janusams

To negana. Šiais metais 
buvo užsimota dar daugiau. 
Šie metai buvo skirti šv. 
Kazimiero 500 metų nuo jo 
mirties sukakčiai paminėti.

Ir tai nuostabiai subanga
vo šis, sakyčiau, vienas iš 
ryškiųjų šių metų užmojis. 

Šią šventojo sukaktį pami
nėti Vatikanas ir net pats 
Šv. Tėvas sujudino ne tik 
Romą, bet ir, sakyčiau, visą 
pasaulį suruoštomis iškil
mėmis, Šv. Kazimiero gar
bės iškėlimu ir parodęs didelį, 
išskirtiną dėmesį pavergta- 
jai lietuvių tautai, jos Baž
nyčiai.

Šv. Kazimiero minėjimai 
vyko visame laisvajame pa
saulyje. Jie buvo ypač įspū
dingi Dėdės Šamo Žemėje, 
kur daugelyje vietų iškilmės 
buvo suruoštos katedrose ir 
pamaldas ir šv. Mišias atna
šavo kardinolai, asistuojant 
daugeliui kunigų. Šiam vi
sam minėjimų judėjimui su
maniai vadovavo centrinis, 
Amerikoje, komitetas,
vadovaujamas Vytauto: 
Volerto. Čia komitetas pasi
rodė sugebąs sujudinti ma
ses, angažuoti svetimtaučius 
ir suruošti tokias iškilmes, 
kaip reta.

Pagaliau
po visų iškilmių, po visų mi
nėjimų buvo susitarta Šv.

, Kazimiero jubiliejinius me
tus užbaigti Laisvojo pasau
lio lietuvių katalikų kong
resu, kaiminystėje, Kana

doje, Toronte, rugsėjo 1-2 
d.d.

Šiam darbui buvo sudary
tas organizacinis komitetas, 
kuriam sumaniai vadovavo 
uolusis visuomenininkas Dr. 
J. Sungaila. Kongresui taip 
pat buvo ilgokai ir atydžiai 
ruoštasi. Kongrese buvo 
plati, gera programa, apie 
kurią, manau, šnektelėsime 
sekančiame laiške. O Kong
reso didingam užbaigimui 
buvo užsakyta kompozito
riui Dariui Lapinskui para
šyti operą, pagal mūsų žy
maus poeto Kazio Bradūno 
libretą.

Komitetas, užsakydamas 
operą, be abejo turėjo daug 
vilčių, kad komp. Darius 
Lapinskas, daugiau moder
niosios muzikos šalininkas, 
sugebės šiam libretui duoti 
tokią muziką, kuri, kaip 
spaudoje buvo užsimenama, 
tikrai nustebins žiūrovą, o 

pati opera, pavadinta ”Dux 
Magnus” bus istorinės ver
tės, išliekanti ir netgi pasie
kianti svetimųjų didžiąsias 
scenas.

Žinoma, to lietuviškoji vi
suomenė nekantriai ir laukė. 
Prieš Kongresą mūsų spau
doje buvo daug įvairių po
kalbių su kompozitorium, 
libreto autorium, vaidmenų 
atlikėjais, na ir daug pozity
vių išankstinių apie operą 
atsiliepimų. Iš viso to visuo
menė susidarė įspūdį, kad 
Kongrese, rugsėjo 1-2 d.d. 
”Dux Magnus” operos 
premjeroje pamatysime tik
rai patį gražiaisią, šv. Kazi
miero garbei dedikuotą, 
meniškai vertingą, ilgai iš
liekantį kūrinį.

Atėjo Kongresas. Rugsėjo 
1 ir 2 d.d. į spektaklius susi
rinko kaip spaudoje minima, 
po maždaug 1000 žiūrovų. 
Reiškia, lietuvių visuomenė, 
sekusi spaudą, buvo užtik
rinta nuostabiu kūriniu ir 
visi veržėsi jo pamatyti, pa
siklausyti. Pagaliau abu 
spektakliai baigėsi. Ir kas 
nutiko? Operoje ”Dux Mag
nus” asmeniškai dalyvavę 
sako, kad įdėtos viltys neiš
sipildė. ’’Darbininke” po 
Kongreso, vienoje žinutėje 
maždaug taip prasitarta ”..o 
apie Lapinsko barškalinę 
parašysime vėliau”. ’’Drau
ge” mūsų muzikos autorite
tas maestBro Aleksandras 
Kučiūnas, kad ir palygina

mai švelniai, tačiau gerokai 
kompozitorių ir operos ”Dux 
Magnus” muziką paglostė 
’’prieš plauką” įtaigodamas, 
kad tai nėra išbaigtas kūri
nys. "Tėviškės Žiburiuose” 
atsiliepė solistas Grigas Al
gis irgi operoje daug ko 
pasigedęs ir net suabejojąs, 
ar negeriau būtų operai mu
ziką rašę mūsų talentingieji 
kompozitoriai, kaip Br. 
Budriūnas, Bruno Markaitis, 
Jeronimas Kačinskas. O gal, 
esą, būtų buvę iš viso geriau 
tokios operos nestatyti, o jos 
vietoje kompozitoriai būtų 
parašę specialią Kantatą ar 
Oratoriją, kurios kaip tik 
būtų buvę momentui tinka
mesni kūriniai, būtų gerai su 
Kanados stipriais chorais ir 
mūsų žymiaisiais vokalistais 
paruošti ir Kongresas būtų 
puikiai apvainikuotas. Sua
bejojama, ar įdėtos lėšos 
”Dux Magnus” operos 
pastatymą pateisina. Kalba
ma, kad šios operos pasta
tymas atsėjęs 90.000 — 
100.000 dolerių. Tai tikrai 
daug ir ar buvo tai verta da
ryti?

’’Dirvoje” J. Varčius irgi 
atsiliepė apie' Dux Magnus” 
premjerą panašiai, kaip ir 
kiti. Gi spaudoje rašantieji 
užsiminė, kad publikos be
veik pusė išeidavo iš spek
taklio, teišbuvę iki pusės.

Taigi, mielas Redakto
riau, čia užsiminiau apie 
vieną iš mūsų didžiųjų užsi
mojimų, kuris kaštavęs 
daug pinigo, daug triūso, o 
atrodo, atsiekimai labai 
abejotini. Šioje operoje esą 
dalyvavę apie 50 veikėjų - 
atseit personažų, kurie dai
navę įvairiomis kalbomis, o 
pati operos režisūra buvusi 
labai menka. Taigi ar never
tėtų pagalvoti ateityje, ko
piant į kultūrinių vertybių 
aukštumas, ar pajėgsime 
pasiekti kalno viršūnę.

Iki sekančio karto. 
Sėkmės.

Jūsų Jurgis Janušaitis

PRANEŠIMAS
Amerikos lietuvių Tauti

nė Sąjunga paskelbė kon
kursą jaunimui parašyti ra
šinį ’’Tautinė lietuvių są
monė išeivijoje”. Rašinio 
apimtis mažiausiai 8 maši
nėle rašyti puslapiai. Daly
vauti gali jaunimas 16-35 
m. amžiaus. Kviečiamas 
konkurse dalyvauti visas 
minėto amžiaus jaunimas. 
Konkursą laimėjusiems ski
riamos $ 500 ir $ 250 premi
jos, kurias paskirs speciali 
komisija. Konkursinius ra
šinius prisiųsti iki 1985 metų 
sausio 15 d. adresu: Ameri
kos Liet. Tautinė Sąjunga, 
c/o. Vida Jonušas, 12500 
Pawnee Rd., Palos Park, Hl. 
60464, USA.

AUKOS
”Mūsų Pastogės” Spaudos 

baliaus proga p. Juozas Ka- 
Kočius atsiuntė $ 10 auką, 

fuoširdžiai ačiū.

’’Mūsų Pastogės” Spaudos 
baliaus proga gauta iš p.p. 
L. ir M. Cox $ 24. Nuoširdus 
ačiū. **»

’’Mūsų Pastogei” paremti 
aukojo $ 200 Canberros Lie
tuvių Klubas (per Klubo 
pirm. A.P. Brūzgą). Nuošir
dus ačiū.

’’Mūsų Pastogės” 
Administracija
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JAUNIAI FILIPINUOSE
Australijos krepšinio 

rinktinėse yra žaidę nemažai 
lietuvių. Pats pirmasis Aus
tralijos rinktinės žaidėjas ir 
komandos kapitonas, buvo 
sydnejiškis Vytautas Šutas. 
Vėliau, Melbourne olimpia
doje Australijos spalvas gy
nė adelaidiškis Algis Igna
tavičius ir melbourniškis 
Stasys Dargis. Paskutinis 
lietuvos, olimpinės koman
dos žaidėjas, buvo Edis 
Palubinskas. Praėjo dešimt
metis, kai ir vėl Australijos 
jaunių rinktinėje, matome 
sydnejiškį Audrių Svaldenį. 
Jis į Australiją atvyko iš 
Lietuvos, kartu su savo 
mama ir seserim, būdamas 
tik 15-kos metų; tai buvo 
1980 m. Krepšinį jis jau 
buvo pradėjęs žaisti gimna
zijoje ir, trenerių pastebė
tas, pakviestas į specialią 
krepšinio mokyklą. Atvykęs 
į Sydnejų, jis tuoj pat įsi
jungė į ’’Kovo” eiles, pradėjo 
žaisti už jaunius, vėliau buvo 
pastebėtas australų trenerių 
ir pats būdamas nuoširdžiai 
atsidavęs krepšinio žaidimui 
(kas gali būti labai geras pa
vyzdys kitiems mūsų jau
niams žaidėjams, kurie, 
įdėdami labai mažai darbo, 
nori greitai atsiekti gerų re
zultatų ir pasidaryti 
"žvaigždėmis4!. Audrius 
greitai iškilo į pirmaujančius 
ne tik Sydnejaus, bet ir 
N.S.W. valstijos krepšinin
kus. Tas jo neišpaikino. Jis 
nepamiršo savo ’’Kovo” 
klubo, už jį. žaidžia pirme
nybėse, Lietuvių Šventėse 
ir su Australijos lietuvių 
rinktine gastroliavo Ameri
koje ir Kanadoje, kur taip 
pat buvo pastebėtas, aus- 
traliečiams gerai atmintino 
krepšininko E. Šilingo, da
bar esančio kolegijos profe
soriaus. Jis jį norėjo atsi
kviesti į savo koledžą ir ten 
besimokant, toliau tobulintis 
krepšinio žaidime. Tačiau, 
dėl normuotų Australijos 
stipendijų užsieny studijuo
jantiems studentams, Aud
rius negalėjo išvykti iš Aus
tralijos ir pasinaudoti E. 
Šilingo sudarytom lengva
tom.

Lapkričio 9 dieną, gar
siajame Sydnejaus Hilton 
kotelyje, N.S.W. Krepšinio 
S-ga buvo suruošus! krepši
ninkų pagerbimo balių, 
kurio metu buvo paskelbti 
geriausi vyrai, moterys ir 
jauniai, bei paskiros šios 
valstijos komandos ir jų tre
neriai, atsiekę per šiuos me
tus geriausius savo pasižy
mėjimus. Vyrų grupėje 
’’Male player of the Year” 
buvo paskelbtas Sydnejaus 
kovietis Audrius Svaldenis. 
Gaila, kad jis šiame krepši
ninkų baliuje negalėjo daly
vauti. Tuo metu, reprezen
tuodamas Australijos jaunių 
krepšinio komandą, jis žaidė 
Filipinuose, kur juos buvo 
iškvietusi Filipinų Krepšinio 
S-ga ir rėmė pasauly žinoma 
COCa Cola vaisvandenių 
firma.

Grįžus namo, sutikau 
mielą ir malonų mano jauną 
draugą Audrių, kuris ir 
mano kieme, atvykęs į Aus
traliją, nemažai praktikavo
si krepšinyje ir jam dav iau 
keletą klausimų.

— Sakyk, Audriau, kaip 
sekėsi tavo išvykoje Filipi
nuose?

— Pasakysiu tikrai, kad 
visa išvyka buvo labai gera. 
Ir tai nebuvo vien tik malo
numas. Jau prieš išskren- 
dant iš Australijos, mūsų

komanda apie savaitę laiko 
susirinkę sostinėje Canber- 
roje treniravomės ir labai 
įtemptai dirbome. Tikrai 
daug, daug daugiau negu su 
Australijos lietuvių
rinktine, važiuojant į Ame
riką. Tai buvo darbas ir žai
dimas nuo ryto iki vakaro, 
neturint jokių laisvų vakarų.

— O kaip buvo Filipi
nuose?

— Filipinuose mes žaidėm 
9-nias rungtynes, iš kurių 
laimėjom 8-nias ir pralaimė
jom paskutines prieš ’’Mani
la Profesionals”. Šioj 
komandoj žaidė trys ameri
konai, iš kurių du buvo neg
rai, labai aukšti ir labai geri 
žaidėjai.

— O kaip filipiniečiai žiūri 
į krepšinį?

— Mes žaidėme iš viso 
8-se skirtingose vietose. 
Filipinuose krepšinis yra 
labai populiarus ir į kiekvie
nas mūsų žaidžiamas rung
tynes, visos salėse turimos 
vietos buvo pilnai užpildy
tos, dalyvaujant nuo 5 iki 
10.000 žiūrovų. Salės 
provincijos miestuose buvo 
įvairios: kartais geros, bet 
buvo ir labai prastų, su ce
mentinėmis grindimis ir 
blogu apšvietimu. Vienas iš 
įdomiausių Filipinuose reiš
kinių, buvo tai, kad filipinie
čiai yra labai karšti savųjų 
komandų rėmėjai. Jie taip 
rėkdavo ir taip šaukdavo, 
kad atrodydavo, jo pati salė 
sugrius. To neužtekdavo. 
Jeigu matydavo, kad jų ko
manda pralaimi, o tai būda
vo beveik visuomet, jie pra
dėdavo mus bombarduoti 
įvairiais dalykais ir, svar- 
biausiai.su pinigais,, žinoma 
smulkiais, norėdami
pataikyti į akis, kad mes, 
ypatingai aukštesnio ūgio 
žaidėjai, ko jie neturi, turė
tumėm pasitraukti iš aikš
tės.

— O kaip tau atrodė fili
piniečių žaidimas?

— Tikrai turiu pasakyti, 
kad jie žaidžia labai gerai ir 
ypatingai pasižymi savo ne
paprastu greičiu. Visa bėda, 
kad jie neturi aukštų žaidėjų 
ir prieš mus, ypatingai 
aukštuolius, kaip aš ir mano 
kitas draugas, turintis 6.7 
pėdas aukščio, jie nieko ne
galėjo padaryti.
Filipiniečiai, ypatingai pra
džioj, visuomet žaisdavo su 
didžiausiu entuziazmu, 
tačiau, kai mes iau labai 
stipriai atsiplėšaavom į 
priekį, tada ir jų visas žaidi
mas susilpnėdavo.

— O iš vis kaip tau, Aud
riau, ši išvyka į Filipinus 
patiko?

— Nemeluojant, aš galiu 
pasakyti, kad visa, buvo 
labai gerai suorganizuota. 
Nors visa drausmė ir buvo 
labai griežta ir mes niekur 
negalėjom vakarais išeiti, 
tačiau mes važiavom atsto
vauti Australiją ir kiekvie
nas iš mūsų jautėsi turįs pa
reigą būti garbingas Aus
tralijos sporto atstovas.

— Sakyk, Audriau, tu 
buvai Amerikoj ir Kanadoj 
ir žaidei už Australijos lie
tuvius prieš geriausias 
Amerikos ir Kanados 
lietuvių komandas. Ar, tavo 
manymų, ši Australijos jau
nių komanda turėtų galimy
bių laimėti prieš buvusias 
geriausias Čikagoj lietuvių 
komandas?

— Klausimas yra tikrai 
sunkus. Tačiau, aš manau, 
kad ši australų jaunių rink
tinė, kurioje ir aš žaidžiau, 

būtų labai lygus priešas 
bent kuriai buvusiai /Čika
goje ar Kanadoje, lietuvių 
krepšinio rinktinei. Gal būt 
tik laimės dalykas nuspręstų, 
laimėjimą.

— ? koks yra skirtumas 
tarp buvusios išvykos, tre- 
neriųir vadovų, važiuojant į 
Ameriką ir dabar tavo į 
Filipinus?

— Tu, Antanai, dabar ir 
vėl mane pagavai... Nors 
nenoriu nė vieno iš savo lie
tuvių draugų užgauti, vis tik 
pasakysiu teisybę. Su 
australų rinktine, į kurią aš 
buvau išrinktas kaip vienin
telis krepšininkas iš visos 
N.S.W. valastijos, kurioje 
yra virš 50.000 registruotų 
žaidėjų, aš važiavau repre
zentuoti visą Australiją. 
Man viskas buvo apmokėta, 
ines turėjome savo labai ge
rus ir griežtus trenerius, 
vadovus ir daktarą. Ir jeigu 
tau pasakydavo, kad lovoj tu 
turi būti 10 vai. vakaro, tai

SYDNEJAUS LIETUVIAI
PAVYKUSI SYDNEJAUS 
PENSININKŲ POPIETĖ

Sydnejaus lietuvių pensi
ninkų kultūrinė - tautinė po
pietė, įvykusi spalio 28 d. 
Lietuvių Klube Bankstow- 
ne, buvo labai dėkminga.

Malonu buvo matyti pil
nutėlę salę žmonių, nes tai 
popietei pasiruošti, progra
mai sudaryti buvo padėta 
laibai daug darbo bei pas
tangų.

Didelę padėką tenka iš
reikšti mielai ir kūrybingai 
p. Vandai Zablockienei už 
sukurtą, gyvąjį paveikslą, 
scenos dekoravimą, kur jai 
teko nemažai pralieti pra
kaito, ir programos prave- 
dimą. Dėkingi esame Mari
nai Cox, kurios vadovaujami 
jaunieji ’’Sukūrio” šokėjai 
šauniai pašoko taut, šokius, 
vaidilutėms, vaidilai , 
’’Lietuvai” ir jos išblašky
tiems vaikams, išpildžiu- 
siems gyvąjį paveikslą. Taip 
pat dėkojame pensininkų 
oktetui, p. A. Kramiliui 
akomponavusiam akordeo
nu oktetui, deklamuotojams, 
čigonei, ’’Linksiesiems bro
liams”,p. E. Lašaičiui prisi
dėjusiam prie meniškų 
dekoracijų paruošimo., p. K. 
Ankui už garso ir p. A. Du- 
daičiui už apšvietimo tvar
kymą.

Pobūvio metu iš pensi
ninkų tarpo, išriedėjo dei- 
mantukas, ponios Alfos 
Savickienės asmenyje. Jos 
sukurtas eilėraštis ’’Pensi
ninkų dienos”, pilnas jumoro 
ir sąmojaus, svečių buvo 
audringomis katutėmis šiltai 
priimtas. Dėkojame, sveiki
name ir linkime p. A. Savic
kienei tolesnės sėkmės 
kūrybiniame darbe.

Nuoširdžiai dėkojame po
nioms dirbusioms prie lote
rijos ir kavutės, taip pat prie 
šios popietės paruošimo 
prisidėjusiems 
talkininkams.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veiki* 24 valandas per oarą

tavęs dauviau nieks netik
rindavo, nes tu ir buvai tuo 
laiku lovoj. Nors po kiek
vienų rungtynių atsirasdavo 
šimtai gražuolių filipiniečių, 
kurios tau duodavo dovanė
les su savo adresais, kad tu 
tik su jomis susirašinėtum ir 
užmegstum draugystę, jau 
neskaitant daugelio 
asmeniškų pakvietimų į- 
namus, tačiau, mes nieko 
negalėjom daryti, nes tre
nerio ir vadovų žvilgsniai 
tuoj pat viską sustabdyda
vo. Lietuvių rinktinės išvy
ka buvo labai skirtinga ir tai 
buvo daugiau, kaip labai 
linksmos ir gražios atosto
gos. Neužgaunant nieko, aš 
tik noriu pasakyti, kad

Nuoširdi padėka visiems 
už suaukotus fantus ir prie 
kavutės suneštus skanėstus.

Kadangi šios popietės 
pelnas buvo skirtas Lietuvių 
Klubui paremti, dėkojame 
visiems taip skaitlingai atsi
lankiusiems, kas davė 
progos sudaryti klubui 
paramą.

Sydnejaus Lietuvių 
Pensininkų Valdyba

SPAUDOS S-GOS
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 18 d. Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstow- 
ne įvyko Lietuvių Bend
ruomenės Spaudos S-gos 
narių metinis susirinkimas.

Sąjungos nariai supažin
dinti su ’’Mūsų Pastogės” 
problemomis, kurių pagrin
dinė - tai nuolatinio redak
toriaus klausimas. Netikėtai 
mirus Vincui Kazokui, reda
gavimo naštą laikinai sutiko 
nešti Bronius Žalys, tuo pa
aukojęs savo atostogas. Jis 
tačiau turi grįžti į savo nuo
latinę tarnybą gruodžio pra
džioje.

Nuo gruodžio 1 d. ’’Mūsų 
Pastogę” redaguoti sutiko p. 
Jonas Mašanauskas, buvęs 
’’Europos Lietuvio”
redaktorius, nors tik 
ribotam laiko tarpui, ne vi
sam laikui. Spaudos S-gos 
komitetas kreipiasi į visus 
plunksną valdančius Bend
ruomenės narius talininkau- 
ti p.p. Žaliui ir Mašanauskui 
savo rašiniais ir korespon
dencijomis.

’’Mūsų Pastogės” teksto 
surinkimo mašina jau ištar
navo virš 10 metų. Ji dabar 
dažnai genda, o taisymas vis 
sunkėja dėl dalių trūkumo. 
Jai skubiai reikalingas 
pakaitalas.

Prof. A. Kabaila, nuo lap
kričio 18 d. įsijungęs į Spau
dos S-gos Komiteto sąstatą, 
padarė platų pranešimą apie 
tinkamos naujos spausdini
mo mašinos įsigijimo per- 

sportininkai, 
reprezentuodami ar savo 
kraštą, ar savo klubą, turi 
daugiau klausyti savo tre
nerių, vadovų ir daugiau 
atsiduoti sportui, negu savo 
asmeniškiems malonumams.

— Ačiū, mielas Audriau, 
už tokį malonų pokalbį ir, aš 
manau, kad tavo tie puikūs 
sportiški patarimai savo 
draugams sportininkams, 
bus jų suprasti ir jie, sek
dami tavo pavyzdžiu, daug 
rimčiau žiūrės ir į visą lietu
višką sportinę mūsų repre
zentaciją.

Geriausios sėkmės, Aud
riau!

Ant. Laukaitis

spektyvas, o Sp. S-gos iždi
ninkas p. A. Milašas vaiz
džiai nušvietė Sąjungos fi
nansinę raidą per’ S-gos gy
vavimo septynerius metus, 
dabartinį stovį ir sąmatą se
kantiems metams.

Susirinkimui pirmininka
vęs V. Patašius Sąjungos 
vardu išreiškė padėką 
’’mūsų Pastogės” personalui 
bei iš komiteto pasitrau
kiančiam vicepirmininkui p. 
V. Bukevičiui. p. V. Bukevi- 
čius nekandidavo į komitetą 
1984-5 metams, pašvęsda- 
mas savo jėgas Sydnejaus 
Lietuvių Klubui.

Per darbotvarkės klausi
mų ir sumanymų perijodą 
S-gos nariai ragino S-gos 
Komitetą išleisti informacinį 
leidinį apie Lietuvą anglų 
kalba, bei išspausdinti kny
gos forma V. Kazoko ’’Mūsų 
Pastogės” parašytų veda
mųjų rinktinę.

Susirinkimo pradžioje mi
nutės suskaupimu prisimin
tas miręs ”M.P.” redakto
rius V. Kazokas ir kiti iš 
gyvųjų tarpo pasitraukę 
Spaudos Sąjungos nariai.

V.P.

DAINOS CHORO 
JUBILIEJINĖ 
PLOKŠTELĖ

Australijos lietuvių chorai 
visi yra išleidę savo Įdainuo
tų dainų plokšteles.‘’Sydne
jaus ’’Dainos” choras, minė
damas savo veiklos 30-metį, 
irgi yra užmezgęs ryšius su 
šios srities specialistu, Ka
jum Kazoku, kuris sutiko 
tokią plokštelę pagaminti.

Plokštelės pagaminimas 
neabejotinai yra susijęs su 
didelėmis išlaidomis, tad 
Dainos choras nori žinoti iš 
anksto koks bus šios plokš
telės pareikalavimas. Jos 
kaina, šiuo metu, būtų apie $ 
10. Būtume labai dėkingi, jei 
gautume bent apytikrius 
užsakymus iš kitų chorų ir 
suinteresuotų asmenų. 
Užsakymus prašome siusti 
Dainos choro valdybos pirm. 
A. Kramiliui , 83 Queen str. 
Canley Vale, NSW 2166, tel. 
727 131. Užsakant nesiusti 
pinigų,, ne - bent atsirastų 
mecenatų šios plokštelės fi
nansavimui.

Kaip vienas pirmųjų me
cenatų, parėmęs šios plokš
telės išleidimą, yra p. Jonas *” 
Sakalauskas iš
Cabramattos, prisiuntęs $ 
100 auką.

’’Dainos” choro Valdyba
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Informacija

Dovanos 
giminėms Lietuvoje

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams i Lie
tuvą siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti 
patys siuntinių gavėjai. Siūlome ir toliau pasinaudoti 
mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu. 
KALĖDINĖ DOVANA - SIUNTINYS No. 4. 1984 m. 
1 Vyriškas arba moteriškas megstinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. 
moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta 
skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, Vz sv. 
arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, 
denim arba rumbuoto aksomo, firmų ”Wrangler” arba 
"Levi”, 1 vyriška arba moteriška žieminė striukė - 
anorak.

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — $ 250.oo

Jei kas pageidauja gali ir pats sudaryti siuntini, savo 
nuožiūra, iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos že
miau išvardiname.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos "Adidas”

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

, Gruodžio 16 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
, ruošiamas paskutinis šiais metais
’ TURGUS
► Daug vertingų premijų; gera nuotaika.
► Palaikykite Lietuvių Namus savo'
► atsilankymu.
►
► Gruodžio 23 d., sekmadienį, 2 vai.
► ruošiama
► KALĖDŲ EGLUTĖ
►
► klubo narių vaikams. Atvyks Kalėdų
► senelis. Įėjimas veltui. Prašome regis-
► truoti savo vaikus klube asmeniškai 
, arba telefonu 708 1414 iki gruodžio 16 
, dienos. Paskubėkite su registracija, 
k kad nebūtų vaikams nusivylimo.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, rengiamos <
Sydnejaus lietuviams <

BENDROS KŪČIOS
Tikimės užjūrio svečių. Kaina $ 8 - 
asmeniui. Pradžia 7 vai. Prašome iš < 
anksto užsisakyti ir atsiimti bilietus < 
ne vėliau kaip iki 16 gruodžio. Visos < 
vietos yra numeruotos - todėl skubėki- < 
te užsisakyti vietas sau ir savo drau- <
gams. ,
Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8 vai. <
rengiamas Sydnejaus lietuviams ,

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
■Skani vakarienė; gros gera kapela. <

Įėjimas $ 15 asmeniui.
Palaikykime Lietuvių namus savo 

skaitlingu dalyvavimu.

$ 38.00 
Siuntinyje gali būti 2 poros 61.00

’’Olympus” 25.00 
52.00 

Sportiniai kostiumai, firmos ’’Adidas" 42.00
61.00 

’’Olimpus” 22.00 
51.00 

Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 27.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu 100.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 50.00
Vyriški kostiumai 170.00
Moteriški kostiumėliai 120.00
Moteriški arba vyriški megstiniai 34.00
Vyriški išeiginiai marškiniai 20.00
Bliuskutės 20.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 8.50
Vyriškos arba moteriškos striukės — anorakai 100.00
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir
apdraudimo išlaidom $ 44.00

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles. 
Sudarome testamentus, adminstruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Nauja tvarka, galioja dabar.

BALTIC STORES & Co.
Z. JURAS

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT BRI 4HB, 
ENGLAND.

Tel. 01 460 2592

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

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

aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus 
nustatytas sumas.

NuoIlOO 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 Vz% 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 užskaito
mi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų 
gale ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) 
iki 17% dividento.

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

• Įstaiga veikia:

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 
Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

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

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

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

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo patalpose 16-18 East Terrace, Bankstown, N.S.W. 
2200.

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

Keletas Dainos choristų 
ieško transporto privačiomis 
mašinomis nuvykti į Lietu
vių Dienų atidarymo pamal
das 1984-12-26 Canberroje.

Jeigu kas galėtų pasitar
nauti ir turi vietos savo au
tomobilyje, malonėkite apie 
tai pranešti Dainos choro 
pirm. A. Kramiliui, tel. 
727 3131, arba asmeniškai.

Iš anksto dėkinga
’’Dainos” choro valdyba

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Liet. 

Kredito D-ja ’’Talka" šaukia 
draugijos narių informacinį 
susirinkimą gruodžio 9 d., 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių 
Klube, Bankstowne

Valdyba

SKELBIMAS

Reikalingas mašininkas ar 
mašininkė, gerai moką lie
tuvių kalbą, surinkti "Mūsų 
Pastogės” tekstams.

Suinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis raštu į Lie
tuvių Bendruomenės Spau
dos Sąjungos komitetą, p.o. 
Box 550, Bankstown 2200 
arba skambinti p. A. Jab
lonskienei tel. 709 4031.

SKAITYTOJAMS

Atkreipiame malonių 
skaitytojų dėmesį, kad metų 
pabaiga jau čia pat ir šiais 
metais teišeis Mūsų Pasto
gės tik keturi numeriai.

Primename, kad šventi
nius sveikinimus, kurie bus 
skelbiami paskutiniame š.m. 
numery (gruodžio 17 d.) jau 
laikas prisiųsti dabar. Iš pa
tyrimo žinome, kad kai kurie 
šį reikalą atideda paskutinei 
dienai ir jų sveikinimai re
dakciją pasiekia jau laikraš
čiui išėjus. Sveikinimai kai
nuos $ 10. Redakcija sveiki
nimų lauks iki gruodžio 10 
dienos.

Šių metų paskutinis M.P. 
numeris bus išleidžiamas 
gruodžio 17 data, o ateinan
čių metų pirmas M.P. nu
meris bus išleistas 1985 m. 
sausio 14 d. Visi skaitytojai 
per tą pertraukos laikotarpi 
numatomus parengimus ir 
skelbimus prašomi skelbti 
Mūsų Pastogės šių metų 
paskutiniame numery.

Lygiai kviečiame ir visus 
bendradarbius prisiųsti 
šiems metams numatytus 
arba ateinančių metų pra
džioje tinkamus ir skubius 
rašinius kaip galint greičiau, 
kad redakcija jais gidėtų pa
sinaudoti ir neturėtų reikalo 
teisintis, kad buvo pavėluo
ti.

Mūsų Pastogės Redakcija

KALĖDŲ EGLUTĖ

Canberros Apyl. Valdy
bos tradicinė Kalėtų Eglutė 
šiais metais ruošiama šešta
dienį, gruodžio 1 d. kartu su 
skautų gegužine, Weston 
Park, Yarralumla.

Pradžia 3.30 vai. Kalėdų 
Senelis atvyks 4.30 vai. Visi 
vaikai iki 13 metų gaus po 
dovanėlę - jei tėvai laiku už
registruos. Registruotis 
prašome Lietuvių Klube 
(tel. 49 1801) iki antradienio, 
lapkričio 27 d.

VIETOJ M 
gė GĖLIŲ

Mirusį "Mūsų Pastogės” 
Redaktorių, Vincą Kazoką 
pagerbdami, vietoj gėlių 
"Mūsų Pastogei” paskyrė:

Sporto Klubas ’’Kovas” $ 25.
A.L.B. Canberros Apyl. $ 25

Apylinkės Valdyba
Nuoširdus ačiū aukoju

siems!

Gruodžio 9 dieną, sekmadienį, 4 vai. Sydnejaus 
Lietuvių Namuose įvyks paryžietės

Jolantos Vaičaitytės
lietuviškų dainų ir poezijos

KONCERTAS
Įėjimas $ 5, pensininkams ir studentams $ 2.50.

Sydnejaus Dainos choras maloniai kviečia atsilankyti į

30—MEČIO

JUBILIEJINĮ KONCERTĄ 
—BALIŲ

kuris įvyks gruodžio 1 d. Lietuvių Klubo viršutinėje salė- ? 
je. Pradžia 7.30 vai. punktualiai. '

Programoje: moterų, vyrų ir mišraus choro dainos I 
diriguojant Br. Kiveriui ir Birutei Aleknaitei. Po koncer
to Balius Klubo auditorijoje.apačioje.

Bilietų kaina į koncertą ir šokius $ 6. Bilietai tik į kon
certą $ 4. Moksleiviai ir pensininkai eina į koncertą ir 
šokius už tą pačią kainą - $ 4.

Laukiame atsilankant
DAINOS CHORAS

mist Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown. N.S.W., 2200

Administracijos adresas:
P.O. Box 550 Bankstown 2200 
Administracijos tel. 709 4846 
Prenumerata:
Australijoje metams $ 25
Užsienyje papr. paštu $ 30
Oro paštu į N. Zelandiją $ 40
Oro paštu kitur $ 55

Redaktorius B. Žalys
Redakcijos adresas: 9 Lloyd 
Ave., Yagoona, N.S.W. 2199 
Tel.: (02) 70 3101

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
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