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KUR EINA AUSTRALIJA
Beveik netus trukęs D. Britanijos 

angliakasių streikas pasibaigė visiška 
angliakasių sąjungos kapituliacija, 
sutinkant grjžti į darbą nelaimėjus 
nieko ir neiškovojus nė atgal į darbą 
priėmimo 700, laike streiko dėl (vairių 
nusikaltimų atleistų angliakasių.

Beveik tuo pat laiku Australijos 
valstijoje Queensland vykęs elektros 
energijos darbininkų streikas pasi
baigė nesitęsęs nė dviejų savaičių, 
darbininkams grįžtant į darbą negavus 
jokių nuolaidų.

Ir D. Britanijoje ir Queensland 
vyriausybes sudaro konservatyvios 
Partijos, kairiųjų dažnai apkaltinamos 
darbininkų sąjungų "daužymu" (ba
shing).

šių metų pradžioje New South 
Wales valstijoje vykęs geležinkeliečių 
streikas taip pat pasibaigė visiška jų 
kapituliacija.

Keletą savaičių vykęs federalinių 
valstybės tarnautojų selektyvus 
streikas, nerenkant mokesčių, lėtai 
atliekant įvairias valstybės aparato 
funkcijas, taip pat pasibaigė nieko 
nelaimėjus.

Statybos darbininkų sąjunga (BLF) 
puvo priversta nutraukti blokavimą 
statybų Sydney mieste, keli nariai 
nepriimti atgal į darbą, pati sąjunga 
išregistruota N.S.W., jos vadas 
teisiamas Viktorijoje už kyšinin
kavimą.

Streikai ardo normalų žmonių 
gyvenimą, daro milžiniškus nuostolius 
ekonomikai, ardo pasitikėjimą Aus
tralijos pajėgumu išpildyti savo įsipa
reigojimus užsienio prekybos part
neriams ir žemina Australijos gyve
nimo lygį.

Ir Viktorijoje,ir N.S.W., ir sostinėje 
Canberra sėdi darbiečių valdžios.

Kas jas privertė imtis panašių 
priemonių nutraukti streikus į tas, 
kurių ėmėsi konservatyvios D.Bri
tanijos ir Queensland vyriausybės?

Australijoje, pradedant pradžia 
septyniasdešimtųjų metų, visos val
džios, ar tai konservatyvios, ar tai 
socialistinės, daug mieliau, dėl šven
tos ramybės, duodavo darbininkų 
sąjungoms tai, ko jos reikalaudavo.

Didžiausias algų "sprogimas" įvyko 
1973-75 metais, Whitlam vadovau
jamos darbiečių vyriausybės laikais. 
Paveldėję iš liberalų ne dėl jų 
nuopelnų esantį pilną darbingumą, 
darbiečiai per tris metus beveik 
padvigubino algas, prailgino atos
togas, įvedė ilgo tarnavimo atostogas 
(long service leave) ir daugelį kitų 
priedų, išpučiančių darbo jėgos kainą 
beveik trigubai.

Pasėkų ilgai laukti nereikėjo. Jau 
paskutiniais Whitlam darbiečių vy
riausybės metais bedarbių skaičius 
pasiekė beveik 200,000.

Ar tai nugąsdino darbininkų sąjun
gas ir privertė jas aprėžti savo vis 
kylančius reikalavimus?

Vidinės darbiečių kovos, kylantis 
nedarbas, blogėjanti ekonomimė pa
dėtis, virš 20 proc. infliacija Whitlam 
darbiečių vyriausybę būtų palaidoję ir 

be generalinio gubernatoriaus įsi
kišimo.

Į areną ant balto arklio įjojo 
karžygis, žadąs Australijai naują ry
tojų. Liberalų vadas Malcolm Fraser 
buvo išrinktas rekordine balsų dau
guma, žadėdamas sutramdyti darbi
ninkų sąjungas, drastiškai sumažinti 
valstybines išlaidas ir panaikinti 
daugumą darbiečių įvestų priedų 
įvairioms, jų reikalingoms ir nerei
kalingoms grupėms žmonių. Darbiečių 
valdymo pabaigoje apie 40 proc. 
Australijos gyventojų gavo valsty
bines pašalpas.

Be garsių žodžių ir mosavimo su 
retoriškais kardais, artyn prie darb. 
sąjungų malūnų nė neprieinant, Fra
ser liberalų vyriausybė dar du kart 
perrinkta, nė nepabandė treptelėti 
koja.

Sau paminklu pasistačiusi $20 
milijonų į metus kainuojančią "etninę 
televiziją", 1983 metais Fraser val
džia buvo pakeista R.Hawke vado
vaujama darbiečių vyriausybe. Va
dovaujama to paties R.Hawke, kuris 
Whitlam laikais, būdamas Austra
lijos darbininkų Sąjungų kongreso 
pirmininku, dirigavo algų pcmeumų 
reikalavimams.

Kokia ironija, kai nuo tų laikų 
nepraėjus nė dešimt metų,R.Hawke ir 
jo kolegos valstijų vyriausybėse turi 
imtis priemonių, kurių nedrįso imtis 
liberalų vyriausybės.

Bet nė vienas atsakomingas poli
tikas, kuris į krašto gerbūvį žiūri ne 
pro ideologinius akinius, negali ne
matyti kur veda nežaboti algų kėlimo 
reikalavimai. Jis negali nematyti 9 
proc. bedarbių, kada vieno darbininko 
algos pakėlimas kainuoja kito darbą. 
Jis negali nematyti Australijos ne-/ 
naudai esančio prekybinio balanso, 
$60,000 milijonų įsiskolinimo už
sienyje, nagali .nematyti dėl aukštų 
gamybinių išlaidų vis mažėjančio 
eksporto, negali nematyti vis žemė
jančio Australijos darbininko našumo, 
streikavimo, suradus kad ir ma
žiausią priežastį.

Ar R.Hawke yra atsakingas poli
tikas ir ar jis, visą tai matydamas, 
imsis priemonių tai pakeisti? Ar jis 
leis kraštui smukti ir po trijų metų 
išsirinkti liberalų vyriausybę?

Ar liberalai pasiūlys kraštui naujus 
būdus išbristi iš bėdų klano ir ar jie 
turės moralinės drąsos savo pažadus 
įvykdyti?

O kaip su darbininkų sąjungų 
vadais? Ar jie yra atsakingi tik savo 
nariams, ar visam kraštui? Kol kas jie 
save parodo atsakingais tik savo 
nariams.

Australijai dabar yra reikalingas 
stiprus vadovavimas. Ateitis parodys, 
ar mes jo susilauksime.

NELIKIME SKOLINGI

MŪSŲ PASTOGEI!

Grįžo lietuvis
LIETUVIS GRĮŽO 

Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Afganistano laisvės kovotojų pa
imtas į belaisvę sovietinėje armijoje 
tarnavęs lietuvis Rimas Burba, po 
dviejų metų internavimo Šveicarijoje, 
lapkričio 21 grįžo į Sovietų Sąjungą, - 
pranešė Paryžiuje leidžiamas "Russ- 
kaja mysl" lapkričio 29 laidoje.

Laikraštis toliau rašo, kad nors 
"buvo kalbų, jog vienas iš internuo- 
tojų, Rimas Burba, norėjo pasilikti 
vakaruose”, Tarptautinio Raudonojo 
kryžiaus atstovas pareiškė, kad Burba 
į Sovietų Sąjangą sugrįžo savano
riškai.

"Russkaja mysl" rašo, kad sovietų 
konsulato Ženevoje atstovams buvo 
leista reguliariai matytis su internuo
taisiais, kaip nustatyta Ženevos 
susitarime dėl belaisvių laikymo. 
Laikraštis neabejoja, kad į inter
nuotus buvo tuo būdu daromas 
psichologinis spaudimas.

Šveicarijos valdžia griežtai laikosi 
Ženevos nutarimo nuostatų, pagal 
kuriuos internuotieji turi būti apsau
goti nuo. išoriniu itak'i neįeina?—* mternuotleslėms susitikti su vakarie
čiais žurnalistais ar emigrantų atsto
vais. Šveicarai netgi bando įrodyti, 
kad vakaruose "gyvenimas nėra 
lengvas", - rašoma laikraštyje "Russ
kaja mysl".

Dienraštyje "24 Heures de Lau
sanne" lapkričio 21 laidoje žurnalistas 
Olivier Grivat rašo, kad iš penkių 
internuotųjų, Rimas Burba abejojo 
ilgiausiai. Sovietai spaudimą darė per 
jo tėvus. Būk tai jo tėvas paskambinęs 
ir prašęs sugrįžti. Taip pat sakoma, 
kad Rimas Burba būk tai iš tėvu gavęs 
laišką per V atikaną, kuriame jis buvo 
raginamas nepapulti į "grįžimo spąs
tus".

Grivat rašo, kad lietuvių bendruo
menės pirmininkui Šveicarijoje pavyko 
Burbą pamatyti ir suteikti jam 
informacijos apie pasilikimą Šveicari
joje.

Dienraštyje rašoma, kad Rimo 
Burbos dalinys buvo pasiųstas į Kabul 
saugoti mutacijos sandėlio. Netikėto 
puolimo metu jis buvo paimtas i 
nelaisvę ir 1982 perduotas Raudo
najam kryžiui.

PAKILS PENSIJOS

Gegužės pradžioje pakils pensijos. 
Viengungis pensininkas nuo gegužės 9 
gaus $94.30, o vedusieji $157.30 į 
savaitę. Taip pat 2.6 proc. pakils 
bedarbių, ligonių, invalidų ir kt. 
pašalpos.

Bedarbiams prie šio pakėlimo bus 
pridėta dar $2, tad jie gaus $85.20. 
Laike pilnų metų šie pakėlimai 
sudarys $350 milijonų sumą.

Viengungis pensininkas galės į 
savaitę uždirbti $62 neprarasdamas 
Pensioner Health Benefit and Conce
ssion Card. Pora galės turėti į savaitę 
$102 pajamų.

Pranešimas
XIV LIETUVIŲ 

DIENŲ KOMITETAS

Sekančioms Lietuvių dienoms 
ruošti Komitetas jau sudarytas iš 
sekančių asmenų:

A. Migus - pirmininkas,
K. Protas - vicepirmininkas,
P. Pullinen - sekretorė,
L. Cox - iždininkas,
J. Zinkus - spaudos reikalams,
J. Karpavičius - sporto reikalams.

Greitu laiku bus paskelbta apie 
įvairių parengimų vadovaujančius 
asmenis.

Korespondenciją prašau siųsti se
kretorei: Pajauta Pullinen, 3 Castle- 
Howard Rd.,Cheltenham, 2119. Tel. 
869-8180

Sydney Apylinkės Valdyba
PA RAMA ETNINĖMS G R UPĖMS

Viktorijos vyriausybė 185 etninėms 
organizacijoms padalino $575,000 ar 
tai paremti kokius nors ypatingus 
cal. .__ , — tai pagelbėti padengti
einamas išlaidas.

Iš mums artimesnių tautinių gru
pių, latviai gavo $1,000 leidimiui 
biuletenio, vengrai $10,000 ištyrimui 
jų bendruomenėje pasitaikančių pro
blemų, estai $1,000 kultūrinės ir 
organizacinės veiklos parėmimui, o 
lenkai $14,000 padengimui algos vieno 
tarnautojo ir veiklos parėmimui.

Lietuviai iš visų išsiskyrė negavimu 
nieko. _

LAIMĖJO DARBIEČIAI
Kovo 2 įvykusiose rinkimuose, 

Viktorijoje buvo perrinkta darbiečių 
valdžia.

Niekados ankščiau darbiečių 
valdžia nebuvo Viktorijoje išrinkta du 
kart iš eilės.

Naujajame iš 81 iki 88 vietų 
padidintame parlamente darbiečiai 
tikisi turėti 47 vietas, liberalai 31 ir 
National Party 10. Prieš tai buvusiame 
parlamente darbiečiai turėjo 17 balsų 
persvarą.

Sumažinta darbiečių parlamentinė 
dauguma rodo, kad, esant panašiom 
aplinkybėm, už keturių metų įvyksan- 
čiuose rinkimuose opozijai tereiktų 
1 proc.balsuotojų patraukimo į savo 
pusę, kad laimėti rinkimus.

Darbiečiai taip pat laimėjo dau
gumą Viktorijos parlamento aukštes
niuose rūmuose (Legislative Council). 
Iš 44 vietų, darbiečiai turi 23, 
dauguma išrinktųjų yra iš taip 
vadinamos "socialistinės kairės" f ak
cijos, kuri savo platformoje turi 
aukštesniųjų rūmų panaikinimo nuta
rimą.

STREIKAS VATIKANE

Pirmą kartą istorijoje sustreikavo 
1,700 Vatikano civilių darbuotojų. 
Streikas sustabdė radijo transliacijas, 
laikraštį, uždarė muziejus, krautuves, 
paštą ir vienintelę benzino pompą.
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I § ALB SPAUDOS SĄJUNGOS

Dėl spaudos svarbumo dažnai 
pakalbame ir visi patvirti
name, kad be savo spaudos 
Australijos Lietuvių Bendruo
menė smarkiai susilpnėtų. Kai 
kalbame apie spaudą, visad 
atkreipiame dėmesį į tuos 
spaudos darbuotojus, kuriuos 
visi neišvengiamai pastebime, 
būtent laikraščio ir jo įvai
rių skyrių redaktorius, kore
spondentus. Tai visai supran
tama, nes be jų įdėto darbo 
ir susidomėjimo laikraštis 
būtų tuščias. Bet kad laik
raštis išeitų, reikia ir dau
giau darbuotojų - reikia, kad 
jo administrcija vyktų tvar
kingai, reikia, kad laikraš
tis būtų surinktas ir atspau
sdintas. Kad jį surinkti.tu
rime turėti atatinkamus įran
kius, spausdinimo priemones, 
kuriomis galime surinkti tek
stus su lietuviškais žen
klais .

Bendruomenės laikraštis tai 
lyg grandinėlė - jei nors 
vienas jos žiedelis nutrūk
sta, nutrūksta ir visą gran
dinėlė. Visais tos gran
dinėlės žiedais rūpinasi ALB 
Spaudos Sąjunga. Šį sykį, 
betgi, galbūt verta daugiau 
pakalbėti apie laikraščio 
surinkimą, bei tam reikalin
gas priemones.

Prieš kalbant apie rinkimo 
('typesetting') priemones, 
verta trumpai apžvelgti kokiu 
būdu spausdinama 'Mūsų Pas
togė'. Reikia pasakyti, kad 
'M P' jau kurį laiką spausdi
nama moderniu, ofseto ('of
fset') būdu. Čia tą būdą 
trumpai nupasakosime.

Pirmiausia visas tekstas

Teismai Lietuvoje
KUN. MATULIONIO TEISMAS 

VILNIUJE

Vakarus pasiekė daugiau žinių apie 
kun. Jono - Kastyčio Matulionio 
arešto aplinkybes ir teismą.

Kun. Matulionis buvo teisiamas 
Vilniuje š.m. sausio 17 - 18 dienomis 
kartu su devyniolikmečiu Romu Že
maičiu. Matulionis gavo 3 metus 
bendro režimo lagerio pagal Lietuvos 
TSR Baudžiamojo Kodekso 199 strai
psnio trečią dalį už "grupinius 
veiksmus, pažeidžiančius viešąją 
tvarką", o Žemaitis - 2 metus bendro 
režimo pagal 201 straipsnio 1-ąją dalį 
už "pasipriešinimą milicijos darbuo
tojui".

Abu dalyvavo 1984 lapkričio 1 
dienos procesijoj į netoli Kybartų 
bažnyčios esančias kapines, kur 
parapijos tikintieji meldėsi už miru
sius. Procesiją stebėjo milicininkai ir 
saugumiečiai.

Lapkričio 7 - 8 d. pastebėta, kad 
Kybartuose daug nevietinių saugu
miečių atydžiai stebi bažnyčią ir 
kleboniją. Lapkričio 9 saugumas sekė 
kun. Jono Kastyčio Matulionio 
kiekvieną žingsnį. Tikinčiųjų būreliai 
jį palydėjo į ligoninę, kur sergančiam 
jis suteikė paskutinį patepimą. Antras 
ligonis, kurį Matulionis turėjo aplan
kyti, jau buvo už Kybartų, Kalinin
grado srity. Saugumas jį ten bandė 
sulaikyti net nesuteikus patepimą, bet 
tikintieji jį apgynė. Saugumiečiai 
pasikvietė į talką vietinius darbuo
tojus ir jį suėmė išeinantį iš antro 
ligonio buto. Tuo pačiu metu per 
klaidą suėmė Edmundą Žemaitį. 
Išsiaiškinę, kad čia ne Romas Že-
Mūsų Pastogė Nr. 10, 1985.3.11, psl. 2 

parašomas taip, kaip jis at
rodo pačiame laikraštyje. Tai 
ir yra laikraščio rinkimas. 
Paskui surinktas tekstas su
lipdomas į laikraščio faksi
milę taip, kad kiekvienas 
lipdytas puslapis atrodo kaip 
jau spausdintame laikraščio 
puslapyje. Šis procesas vadi
namas laikraščio laužymu, gi 
lipdytus puslapius vadiname 
'makulatūromis' ('mockups'). 
Tuomet tie lipdyti puslapiai 
spaustuvėje fotografuojami, 
iš fotografijos negatyvų su 
chemikalų pagalba išraižoma 
metalinės plokštelės ('et
ching process') ir tuomet 
spaustuvė atlieka patį ofseto 
spausdinimo darbą.

Mūsų Pastogei laužymo darbą 
atlieka pats redaktorius, gi 
tekstą jau eilę metų surenka 
p. A Jablonskienė. Iki šiol 
tam naudojome fotografinį 
būdą. Su specialia mašina 
buvo fotografuojama kiekviena 
raidė, kai tik būdavo parašo
ma viena eilutė. Toks būdas 
turi savo gerų ir blogų ypa
tybių. Gera ypatybė tai’, kad 
lengva tokią sistemą pritai
kyti bet kokiems rašmenims. 
Ji ir buvo pritaikyta lietu
viškiems rašmenims. Blogos 
ypatybės yra kelios. Viena, 
sykį nufotografavus rašto 
eilutę jos nebegalima patai
syti- jei yra klaidų, tenka 
rašyti iš naujo. Taip pat 
parašytą ir nufotografuotą 
tekstą reikia pamerkti į ke
lis chemikalus. lygiai taip, 
kaip aiškinant fotografijas. 
Lygiai taip, kaip fotografi
jas, reikia tą fotografinį 
popierių džiovinti, gi che- 

maltis, o jo brolis, jį paleido.
1984 lapkričio 12 Romas Žemaitis 

turėjo atvykti į karinį komisariatą, 
kaip šaukiamas karinei tarnybai. 
Atvykusį tuoj suareštavo. Už aktyvią 
religinę veiklą. Žemaičiui ankščiau 
nebuvo leista laikyti baigiamuosius 
vidurinio mokslo egzaminus.

Matulionis ir jaunuolis buvo kalti
nami religinės eisenos organizavimu. 
Iki teismo, jie buvo laikomi Lukiškių 
kalėjime.

LIC

LIETUVOJE VĖL SUĖMĖ VLADĄ 
LAPIENĮ

Gauta žinia iš Lietuvos, kad š.m. 
sausio 4d. Kaune suėmė 80 metų 
amžiaus Vladą Lapienį. Lapienis buvo 
suimtas pirmą kartą 1976 metais ir 
atliko 5 metų bausmę už Kronikos 
dauginimą bei platinimą.

Lapienį suareštavo praeitų metų 
vasario 13 gatvėje ir jam padarė 
asmeninę kratą. Iš jo paėmė: Kronikos 
numerių, Girniaus knygą "Žmogus be 
Dievo", rankraštinį juodraštį "Tar
ybinio kalinio memuarai", kuriame 
Lapienis aprašė savo gyvenimą sovie
tiniuose lageriuose bei tremtyje. KGB 
būstinėje jį apkaltino "skleidimu 
žinomai melagingų prasimanymų, že
minančių tarybinę valstybę ir visuo
meninę santvarką" ir patraukė bau
džiamojon atsakomybėn pagal LTSR 
BK 199 straipsnio 1-ąją dalį. Lapienis 
buvo uždarytas KGB izoliatoriuje iki 
praeitų metų vasario 28 dienos, kai 
dėl stipriai pablogėjusios sveikatos jį 
iš saugumo paleido. Tačiau proku- 

mikalai turi nemalonų kvapą. 
Fotografinis popierius nepi
gus, ir kartais blunka. Visi 
tie nepatogumai, kad ir sun
kina darbą, bet būtų dar 
pakenčiami, bet ta raidžių 
rinkimo mašina pradėjo vis 
dažniau gesti. Gi net ir jos 
taisymas darosi sunkus, nes 
niekas tokių antikinių mašinų 
nebevartoja. Iš vis, tie tai
symai labai brangūs, nes, 
kaip visi žinome, Australijos 
darbininkas brangus ir ne 
visad patikimas. Tad teko 
ryžtis pirkti naujas surinki
mo priemones. Čia susidūrėme 
su įvairiais sunkumais. Foto
grafinį būdą vartojančios 
mašinos nepigios. Pigiausia 
kainuoja virš 30 tūkstančių 
dolerių. Gi visi žinome, kad 
'Mūsų Pastogė' iš prenumeratų 
neišsiverčia. Per metus tu
rime nuostolių apie 8 tūks
tančius dolerių, kuriuos tu
rime padengti iš aukų, palū
kanų ir kapitalo. Tad dides
nes' investaci jas daryti neat
rodo išmintinga. Be to. nors 
tų didžiųjų mašinų agentai 
primygtinai tvirtina, kad jie 
gali bet kokį raštą atspaus
dinti- girdi ir ukrainietiš- 
kai ir siamiškai (Thai) gali 
rašyti, tai kokia čia proble
ma būtų rašyti lietuviškai?. 
Bet kai jiems reikia duoti 
garantiją, kad mūsų rašmenis 
jie parūpins, jų didis savimi 
pasitikėjimas pranyksta ir 
jie jokio raštiško pažado 
nenori duoti. Mūsų laimei, 
šiais kompiuterių laikais, 
galima nauduoti ir taškelius 
spausdinančias mašinas- kom
piuterius, kuriuose galime 
patys išprogramuoti savo raš
menis. Tokį kompiuterių ALB 

ratūros nutarimu jam buvo uždrausta 
išvykti iš Vilniaus miesto. Jam 
pareiškė, kad jis vis tiek bus 
teisiamas.

1984 vasario 21, kovo 9, 13 ir 19, 
Lapienis parašė Lietuvos TSR Proku
rorui ir Valstybinio saugumo pirmi
ninkui pareiškimus, įrodančius pri
mestų kaltinimų nepagrįstumą ju
ridine prasme.

LIC

Žvilgsnis į 
Lietuvių dienas
Danutė Baltutytė

Pabaiga
Man atrodo, kad 

jaunimo vakaras yra pats lietuviš
kiausias parengimas. Sporte ir tau
tinių šokių salėse nereikėjo kalbėti 
lietuviškai, nei-ir patys vadovai ne
kalbėjo. Manyčiau, kad visos lietu
viškos organizacijos, sportininkai, 
tautinių šokių šokėjai turi savo, 
repeticijose ir treniruotėse kalbėti 
lietuviškai. Pradedant keletu žo
džių, vėliau daugiau ir nelietuviai 
išmoks ir supras visas sviedinio mė
tymo ir šokių figūrų lietuviškas ko

Mirus
a.a. ADOMUI KAITINIUI,

Liūdesio valandoje užjaučiame seserį, brolius ir kitus gimmes

Adickai ir Dilbai, Hobart

Mirus
a.a. ALGIUI VAITIEKŪNUI,

reiškiame užuojautą poniai Vidai ir visai šeimai.

Bagdonavičiai

Spaudos Sąjunga ir įsigijo, 
ir juo jau kuris laikas kai 
renkama ’Mūsų Pastogė’.

Atrodo, kad tuomi laik
raščio rinkimo rūpesčiai tu
rėjo ir baigtis. Bet papras
tai keliais lašais nelyja- 
jei lyja, tai pila kaip rei
kiant. Mūsų ilgametė laik
raščio teksto rinkėja, p Al
dona Jablonskienė išvyko po
rai mėnesių atostogų į Jun
gtines Amerikos Valstybes. 
Tad likome su naujomis prie
monėmis, kuriomis dar reikia 
išmokti dirbti ir be maši
ninkės ar mašininko- teksto 
rinkėjo. ALB Spaudos Sąjungos 
Komitetas pakvietė p V Augus- 
tinavičių rūpintis talkininką 
suradimu. Jis to darbo ener
gingai ėmėsi. Deja, talkon 
ateiti sutiko tik p Jurgis 
Janavičius, tad visą surinki
mo darbą atlieka jie dviese- 
p Augustinavičius ir p Jana
vičius. Nors jie abu dirba 
lėtai, nes neturi prityrimo 
mašinėle rašyti, bet su jį 
pagalba ’Mūsų Pastogė' visgi 
išeina.

Gaila, kad iš mūsų ne tai? 
jau mažos bendruomenės nesu
siranda daugiau asmenų, kuri? 
nebijotų pasimokyti kaip var
toti kompiuterines spausdini
mo priemones ir kurie norėti! 
ateitį į talką savam laik
raščiui .

Parafrazuojant prezidentą 
Kennedy, 'Neklausk, ką tau 
bendruomenė gali duoti, 
klausk tik ką tu jai gali 
duoti'. Kviečiam talkon!

ALB Spaudos S Pirmininkas.

mandas.
Naujų metų balius vyko Australų 

— lietuvių klube. Nors jame neteko 
dalyvauti, bet girdėjau, kad buvo 
labai daug žmonių ir visi buvo su
grūsti, bet visi buvo kartu: jaunimas 
ir senimas sutiko Naujus metus vie
noje vietoje.

Jaunimui kiekvieną vakarą buvo 
ruošiami pasilinksminimai, bet įėji
mas buvo gana brangus.

Buvo ir tokių, kurie atlikę savo 
programą išvažiavo namo. Lietuvių 
dienos yra ruošiamos tam, kad visi 
susitiktume, pabendrautume, susi- 
pažintume ir taptume glaudesne 
aendruomene.

Dėkoju Canberros lietuviams už 
gražiai ir puikiai suruoštas Lietuvių 
dienas. Jaunimas puikiai praleido 
taiką.

LAISVES RADIJAS GIRDIMAS 
AUSTRALIJOJE

Tie, kurie interesuojasi Laisvės 
radijo (Radio Liberty - Radio Free 
Europe) transliacija, gali jos klausyti 
trumpomis bangomis 23 - 25m nuo 7 
iki 8 vai. ryto sekmadieniais. V asario 
17d. į Lietuvą Vasario 16 proga 
kalbėjo Lietuvos Generalinis Konsulas 
New York , Anicetas Simutis, a.k.
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ARCH. JONAS MULOKAS
ARCHITEKTĄ JONĄ MULOKĄ 

PRISIMENANT

Praėjo virš metai laiko, kai Ameri
koje mirė vienas iš mūsų žinomesnių 
architektų ir lietuviškosios architek
tūros pradininkų. Jo našiė Jadvyga ir 
sūnus, taip pat architektas Rimas, 
atsiuntė man neseniai iš spaudos 
išėjusią, prel. P. Celiešiaus redaguotą 
ir šeimos išleistą, puikią monografiją: 
"J. Muloko architektūra". Viena 
knygą jie padovanojo ir Sydnėjaus 
bibliotekai. Savo laiške, rašytame 
man, J. Mulokienė sako: "Bandau 
susigyventi su likimo pasiūlyta padė-
Ūmi, bet negaliu išsilaisvinti iš 
graudenimosi. Be paliovos menasi 
Jono gyvenimo siekiai, įsijausti ir 
kurti, ryškinant mūsų tautos savitumą 
visose apraiškose, taipgi ir archi
tektūroje. "

J. Muloko kūrybinio darbo kelias, 
ieškant savitos tautinės architektū
ros, semiantis iš tradicinių pavyzdžių 
ir naudojant sveiką statybos logiką 
nebuvo lengvas. Nebuvo jis gal visų ir 
vienodai suprastas. Tačiau tai jo 
nepalaužė, bet užgrūdino sunkiai 
kovai, užtikrinant mūsų tautinei 
architektūrai garbingą vietą pasaulio 
panoramoj.Iki mirties jis buvo pilnai 
įsitikinęs ir visapusiškai pritarė tiems, 
kurie tiki, kad lietuviška literatūra, 
Šokis ir daina turi būti paremta 
tautinėmis bei istorinėmis lietuvių 
aspiracijomis.

Jonas Mulokas kilimo aukštaitis. 
Gimė 1907 gruodžio 18 d. Jusegiryje, 
Kvetkų vis.. Rokiškio apskr. Baigęs 
Rokiškio gimnaziją, įstojo į Vyt. 
Didžiojo universitetą. Jį baigė 1935 
metais, gaudamas dipl. statybos 
inžinieriaus diplomą. Universitete 
priklausė neo-lituanų korporacijai. 
Baigęs Karo Mokyklos aspirantų 
laidą, pradėjo dirbti karo butų 
valdyboje. Vėliau persikėlė į Vilnių.

Pirmasis jo darbas buvo Aukštosios 
panemunės skautų stovyklos pagrin
diniai vartai, suprojektuoti grynai 
lietuviškų motyvų kompozicijoj. Per
sikėlęs į Vilnių, jis pradėjo darbuotis 
Vilniaus atlietuvinimo srityje. Pakelti 
darbo našumui išmoko lenkų kalbą, 
nes apie Vilniaus praeitį dauguma 
literatūros buvo lenkų kalba.

VYSK. P. BALTAKIS AUSTRALIJOJE
VYSK. P. BALTAKIS PER RADIJĄ

Kovo 3 per Sydney radiją 2GB, Fred 
Nile pravedamoje religinėje laidoje 
dalyvavo vysk. P. Baltakis, O.F.M.

Trumpai pakalbėjus apie komu
nizmo grėsmę laisvajam pasauliui, 
vyskupas pareiškė, kad popiežius 
Jonas Paulius II norėtų Lietuvoje 
apsilankyti 1987, švenčiant 600 metų 
sukaktuves nuo Lietuvos apkrikšti- 
nimo.

Pakvietus su vyskupu pasikalbėti 
per radiją, tarp kalbėjusių buvo du 
lietuviai, kurių vienas pasveikino 
vyskupą lietuviškai, sakydamas "Gar
bė Jėzui Kristui", į ką vyskupas 
atsakė "Amen". Kitas jį lietuviškai 
pasveikino sakydamas "Būk pasvei
kintas kaip lietuvis tarp lietuvių" ir 
primindamas, kad rytų Europoje yra 
du kraštai, kuriuose Marijos garbi
nimas yra labai įsišaknijęs. Jis 
paminėjo, kad pirmosios Lietuvos 
okupacijos metu NKVD nieko nega
lėjo padaryti minioms, be
simeldžiančioms prie Marijos pa
veikslo. esančio Vilniaus Aušros 
vartuose. Vyskupas pareiškė, kad 
popiežius pats Vilniuje yra lankęsis ir 
kad lietuvių katalikų atsidavimą 
Marijai jis gerai žinąs.

Žiūrėdamas į lenkų ornamentikas 
bei inskripcijas, dirbtinai prikergtas 
bažnytinėje architektūroje, J.Mulokas 
pradėjo galvoti, kodėl mes bažnytinė
je architektūroje baidomės tautinės 
išraiškos. Kodėl net nepriklausomybės 
laikais kai kuriose bažnyčiose Lietu
voje nebuvo leidžiama giedoti himno, 
ar į jas įnešti tautinę vėliavą. 
Vilniaus, gi bažnyčios buvo prikimštos 
lenkiškų užrašų, visokių tautinių 
emblemų ir kt. Jo viduje užvirė didelis 

Arch. Jonas Mulokas ir dail. Viktoras Vizgirda

noras atlietuvinti Vilnių. Inspiruoja
mas tautinių idėjų, jis pradėjo 
planuoti ir darbais vykdyti Vilniaus 
architektūrinį atlietuvinimą. Pirmų 
pirmiausiai, kun. A. Lipniūno skatina
mas, Aušros Vartuose jis pakeitė 
buvusį lenkišką užrašą "Gailestingu
mo Motina, tavo pagalbos šaukiamės" 
į seną originalų lotynišką. Aušros 
Vartuose nuėmė lenkiškus užrašus ir 
emblemas, šv. Kazimiero bažnyčioje, 
ant dižiojo kupolo viršūnės grąžino 
Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių karū
ną. Per trumpą laiką ir nedėkingomis 
karo meto sąlygomis jis atliko 10 
Vilniaus architektūrinio atlietuvinimo 
darbų.

Vilniuje jis vedė gailestingąją seserį

VYSKUPAS AUSTRALŲ SPAUDOJE

Kovo 6 laidoje dienraštis "Sydney 
Morning Herald" įsidėjo vysk. P. 
Baltakio nuotrauką ir ilgą su juo 
pasikalbėjimą.

Pasikalbėjime vyskupas pareiškė, 
kad iš trijų 1979 m."in pectore" 
popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtų

Vysk. P. Baltakis, prel. P. Butkus Ir 
gėles įteikusi Jacintą Ankutė. Nuotr. 
P. Sakalausko

Jadvygą Sakalauskaitę. Pasitraukę į 
vakarus, Mulokai po karo apsistojo 
Vokietijoje ir gyveno Augsburgo 
mieste, kur jis mokytojavo gimnazijoje 
ir dirbo Lietuvių Tautodailės dirbtu
vėje. Suvokęs liaudies meno prasme, 
giliausias lietuvių architektūros stu
dijas jis atliko tremtyje, bekomponuo- 
damas ir dirbdamas lietuviškus kryž
ius, koplytstulpius, suvenyrus ir pa
minklų modelius. Architektūriniame 
konkurse jis laimėjo I-mą premiją už 
lietuviško kaimo gyvenamo namo 
projektą. Pagal jo projektą Augsburg 
mieste buvo pastatytas lietuviškas 
kryžius. 1984 metais šis kryžius buvo 
atremontuotas ir iškilmingai pašven
tintas.

1949 metais Mulokų šeima persikėlė 
gyventi į Ameriką ir, globojama 
kunigo, vėliau vyskupo dr. A. Deksnio, 
gyveno St. Louis mieste. Čia Mulokas 
jis suprojektavo lietuvių parapijos 
bažnyčią. 1950 metais Mulokai persi
kėlė gyventi į Čikagą ir Jonas keletą 
metų dirbo su amerikiečiais architek
tais. Svetimtaučiui prasilaužti pro 
vietinių architektų opoziciją buvo 
labai sunku. 1958 metais jis išlaikė 
valstybinius egzaminus ir tapo pilna
teisiu architektu.

Gyvendamas Amerikoj, jis supro
jektavo ir pastatė eilę lietuviškų 
bažnyčių, naudodamasis tautiškais 
motyvais ir liaudies menu. Amerikos 
registruotų architektų suvažiavimo 

kardinolų, vienas yra Lietuvos vysku
pas Julijonas Steponavičius, kuris 
didesnę paskutinių 30 metų dalį 
praleido arešte ir kuriam popiežius, 
negalėdamas savo jausmų išreikšti 
viešai, pasiuntė savo paties raudoną 
kepuraitę.

Vyskupas nesutinka su Vatikano 
"taikos balandžiais", taip pat ir su 
Pasaulio bažnyčių taryba, kad agre
syvus vakariečių krikščionių laikyma
sis gali pakenkti rytų Europos 
tikintiesiems.

Laikraštyje rašoma apie vysk. P. 
Baltakio turimus dokumentuotus 
davinius apie dvasiškių ir tikinčiųjų 
persekiojimą Lietuvoje.

VYSKUPO INFORMACIJA

Pernai užsienio lietuvių sielovados 
reikalams paskirtas vysk. P. Baltakis, 
O.F.M. pradėjo leisti informacinį 
biuleteni "VYSKUPO INFORMA
CIJA". Čia perspaudiname keletą 
žinių.

NAUJO VYSKUPO TEISĖS
Prieš viešą paskelbimą, popiežiaus 

nuncijus pranešė pasaulio vyskupams, 
kad lietuvių sielovadai paskirtas 
naujas vyskupas. Virš 100 JAV, 
Kanados, Vokietijos bei Australijos 

parodoje, vykusioje Čikagoje 1962 
metais, jis laimėjo pirmą premiją - "A 
Blue Ribbon Award", už- V.J. Atsi
mainymo bažnyčios New Yorke pro
jektą. Šiame projekte ypatingai užak
centuoti pastato lietuviškieji motyvai. 
Toks atžymėjimas Amerikos lietuvių 
buvo gautas pirmą kartą. Vėliau jis 
suprojektavo eilę lietuviškų koplyts
tulpių kurių vienas buvo New Yorko 
pasaulinėj parodoj, Liurdo grotą 
pranciškonų sodyboje, koplytstulpį 
Pasaulinėj gėlių ir darželių parodoj. 
Pavilijonas, kuriame jis buvo, gavo 
sidabro medalį. Be lietuviškų pastatų, 
indėnų misijai jis darė visus architek
tūrinius projektus, įjungdamas indėnų 
meną. Už tai jis buvo apdovanotas 
specialiu žymeniu. Omahoj jis supro
jektavo lietuviško stiliaus poilsio 
namus, dalį Čikagos Jaunimo Centro, 
prel.M. Krupavičiaus antkapio pa
minklą, buvusiame konkurse laimėjusį 
pirmą vietą ir daug kitų pastatų.

Be našaus darbo architektūrinėje 
srityje, J. Mulokas surasdavo laiko ir 
lietuviškai veiklai, dalyvaudamas 
įvairiose lietuviškose ir amerikoniško
se organizacijose. Dalyvavo jis ir 
eilėje tarptautinių parodų Vokietijo
je, Amerikoje, Brazilijoje ir kitur.

Šeimos išleista, prel. P. Celiešiaus 
suredaguota "J. Muloko architektūra" 
yra puikus ir gražus leidinys, turintis 
ne tik gražių architekto darbų 
nuotraukų, bet parodantis ir J. Muloko 
prisirišimą prie savo tėviškės ir 
tautos, kuriai skyrė savo kūrybiškiau
sius gyvenimo metus. Mitas, simbolika, 
vizija, kaipo ryškiausi lietuviškosios 
dailės elementai, buvo jo kūrybos 
neišsemiami impulsai. Visa jo kūryba 
buvo paremta tautiniais motyvais. Jis 
buvo pirmasis architektas, nežiūrėjęs 
i Rytprūsių ar kitų užsienio šalių 
pastatus, kurių stogai buvo raudoni 
ir skardiniai, kaip jis pats yra 
išsireiškęs, bet su dideliu entuziazmu 
ir meile lietuviškam liaudies menui ir 
pačiai Lietuvai, jis kėlė mūsų tautinį 
ir liaudies meną.

Mirė J. Mulokas 1983 metais. Su jo 
mirtimi netekome didžio architekto. 
Aš tikiu, kad jo pradėtas darbas, ir 
toliau ras gražų atgarsį ir, kad 
architekto Jono Muloko vardas bus 
auksinėmis raidėmis įrašytas į mūsų 
tautinę ir lietuvišką architektūrą.

Ant. Laukaitis.

vyskupų pasveikino ir pakvietė aplan
kyti jų diecezijoje esančias lietuviš
kas parapijas ir misijas.

JAV vyskupų suvažiavime 1984.- 
XI.12-15 dd., Vašingtone, naujas 
vyskupas buvo pristatytas kaip pilna
teisis konferencijos narys.

Vatikano kongregacijų vadovybė 
vyskupo teises išaiškino taip:

~ visa lietuviškos išeivijos pastora
cija yra naujo vyskupo žinioje;

■ kasmet turi būti duodami infor
maciniai pranešimai;

- Sv. Kazimiero kolegija ir vietinėse 
diecenzijose neinkardinuoti kunigai 
yra tiesioginėje vyskupo jurisdikcijo
je:

- lietuviškų parapijų reikalai tvar
komi per diecezijų ordinarus.

Vyskupas lieka Pranciškonų ordino 
nariu, bet nuo paskyrimo dienos yra 
išimtas iš ordino vadovybės valdžios. 
Priklauso tiesioginiai šv. Tėvui ir 
tarnauja visiems lietuviams katali
kams.

Vyskupas Antanas Deksnys ir toliau 
pasilieka gyventi Centre, kurį išlaiko 
vokiečių episkopatas ir talkins vysku
pui Baltakiui sielovadoje.

Vyskupas negauna algos, kaip 
diecesijų kunigai ir vyskupai.

Jo pragyvenimo ir veiklos išlaidos 
bus padengiamos iš Vyskupo fondo 
kuris pradėtas organizuoti.

Mūsų Pastogė Nr. 10, 1985.3.11, psl. 3
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Prisimenant Vasario 16 gimnaziją
MINTYS GRĮŽUS IŠ VASARIO 16 

GIMNAZIJOS

Danutė Baltutytė

Žmogus yra keistas padaras. Jis 
būna nelaimingas ir nepatenkintas 
aplinka, draugais ir svajoja apie kitokį 
gyvenimą, apie kitus kraštus, kitas 
šalis. Kai ko nors netenkame, tada 
pastebime ir įvertiname, koks mielas 
buvo prarastas draugas, ar apleista 
vietovė.

Jau beveik du mėnesiai, kai grįžau 
iš Vokietijos Australijon ir palikau 
Vasario 16 gimnaziją. Buvo sunku ir 
skaudu atsisveikinti ir išsiskirti su 
gimnazijos draugais. Jie buvo ne tik 
draugai, bet ir broliai ir seserys. Visi 
susirinkome iš įvairių kraštų, įvairūs 
individai, augę skirtingose sąlygose ir 
kultūrose, bet visi vieno kraujo - 
lietuvių kraujo vaikai.

Grįžus, ne vienas manęs klausė:
- Na, Danute, kaip tau patiko 

Vasario 16 gimnazija? Ką išmokai?
Nelengva į šį, atrodo paprastą 

klausimą, atsakyti. Aišku patiko. Juk 
kiekvienam jaunam žmogui patinka 
išsiveržti iš tėvų globos, iš po tėvų 
sparno; norisi pajusti laisvą gyvenimą; 
be patarimų, be perspėjimų ir t.t.

Gimnazija man buvo antrieji namai. 
Ji tokia liko ir man ją apleidus. 
Pirmosios dienos gimnazijoje buvo 
sunkios ir vienišos. Norėjosi grįžti 
namo, į saugų tėvelių prieglobstį. 
Vistik pasiryžau "iškentėti” vienus 
metus be tėvų, be draugų, paliktų 
Australijoje. Išvykau iš Australijos 
vidury vasaros ir patekau į Europos 
žiemą. Neilgai teko būti vienišai. Po 
keletos dienų susidraugavau su lietu
viais jaunuoliais ir jaunuolėmis iš visų 
pasaulio kraštų atvykusiais į šį 
lietuvybės židinį. Pasijutome kaip 
viena šeima. Gimnazijoje gyvenimas 
labai judrus. Didžiausia šventė yra 
Vasario 16-toji. Tai lyg gimnazijos 
vardadienis. Į šią šventę iš visos 
Vokietijos susirenka virš 500 lietuvių. 
Gimnazijoje šventėme ir Kazimiero 
500 metų mirties jubiliejų, šios 
šventės ir pasiruošimai išugdė manyje 

gilesnį letuviškumo supratimą. Staiga 
pasijutau lietuvaite. O Australijoje 
pagalvodavau ar verta pašvęsti lietu
viškiems reikalams savaitgalį.

Atvykusi į gimnaziją, atsidūriau 
tarp svetimų žmonių, kitokioje gyve
nimo tvarkoje. Reikėjo stengtis prit 
apti. Įprasti anksti iš ryto keltis ir 
ir lysti po šaltoku dušu. Įprasti prie 
jaunimo skirtingo elgesio, prie kitokio 
maisto, prie skambučių. Visas laikas 
buvo suskirstytas. Kelionės į arti
mesnes Vokietijos apylinkes beveik 
neįmanomos, nes nebuvo jokio tran
sporto. Teko pakėlus nykštį stabdyti 
"baurų” automobilius. Gimnazija ran
dasi mažame kaime. Kaimo gyvenimas 
jauniems žmonėms nepavydėtinas. 
Jokių krautuvių, išskyrus mažas 
parduotuves. Taigi, teko gyventi 
gimnazijos gyvenimu.Visą laiką pa
švęsti mokslui ir gimnazijos veiklai. 
Negalima buvo atsisakyti dalyvauti 
lietuviškose organizacijose, nes jose 
vykdavo visi parengimai. Kai čia, 
Adelaidėje, ir kitose lietuvių apylin
kėse yra sunku jaunimą sukviesti į bet 
kokį pobūvį, gimnazijoje visi noriai 
rinkomės į visus parengimus. Kartais 
gimnaziją palyginu su "mažąja Lie
tuva". Čia lietuviškas gyvenimas nei 
vienam nebuvo nuobodus, visi no
rėjome veikti; su entuziasmu jungė- 
mės į įvairius pobūvius.

Vasario 16 gimnazijos gyvenimu 
domisi ne tik Vokietijos, bet ir kitų 
kraštų lietuviai. nakvip.ti
giedoti Paryžiaus Notre D ame Kate
droje per šv. Kazimiero 500 metų 
mirties jubiliejų, kurį šventė Pran
cūzijos lietuviai.

Per Velykų atostogas turėjau 
progos nuvykti į Lietuvą. Iki pat 
išvažiavimo dienos nežinojau ar 
gausiu leidimą. Gavusi labai apsi
džiaugiau, nes labai norėjau pamatyti 
tėvų kraštą. Lankiausi Rumšiškėse, 
Trakuose, Kaune, Druskininkuose, 
Elektrėnuose, Klaipėdoje, Palangoje

ir Vilniuje. Apsilankymo įspūdžius 
aprašiau mūsų spaudoje. Gavau prie
kaištų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
užsienio lietuvių. Mano nuomone šie 
priekaištai yra neteisingi ir neuž
pelnyti. Apsilankiusi Lietuvoje pama
čiau tikrąjį Lietuvos gyvenimą, o ne 
tokį, kokį mums rodo Lietuvoje 
leidžiama spauda.

Kita išvyka buvo į Jungtines 
Amerikos Valstybes - Clevelandą, kur 
įvyko VI-toji tautinių šokių šventė. 
Nuvykau su Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupe. Negaliu pa
miršti, kad visas suvažiavęs jaunimas 
tarpusavyje kalbėjo lietuviškai. Visi 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai kalbė
jo lietuviškai. Daug kam tai atrodė 
keistoka. Visi stebėjosi gražiu mūsų 
sugyvenimu. Amerikoje susitikau tau
tinių šokių šokėjus, kurie lankėsi 
Australijoje. Susipažinau ir su kitais 
lietuviais jaunuoliais.

Artėjo mokslo metų pabaiga. Daug 
kas rengėsi vykti į namus. Kadangi aš 
atvykau mokslo metų viduryje, Eu
ropoje mokslo metai baigiasi birželio 
mėnesį, todėl man teko pasilikti. 
Norėjau vykti ir aš namo. Žinojau, kad 
rudenį susirinks kiti mokiniai, svetimi, 
ir vėl reikės megzti draugystes iš 
naujo. Toks yra gimnazijos gyvenimas. 
Vieni išvyksta, kiti atvyksta.

Vasaros atostogų metu gimnazija 
užsidaro. Išvykau į Anglijoje ruošiamą 
skautų stovyklą. Čia susibūrė lietu
viai skautai iš visos Europos. Atrodė, 
kad lietuviai gyvena visame pasaulyje; 
kur bekeliausi, kur besustosi, lietuvį 
sutiksi!

Buvo smagu pabendrauti su Anglijos 
ir Škotijos lietuviais. Iš Anglijos 
nuvykau į Austriją, kur ramiai 
praleidau likusias vasaros atostogas. 
ua^^^KsiSr^sinssralttffiB 
praėjusių metų draugų. Vis nauji 
veidai, net ir bendrabučio vedėjai 
nauji žmonės.
Reikėjo iš naujo susipažinti,pritapti 
prie naujų vedėjų reikalavimų. At
vyko daug amerikiečių lietuvių ir 
keturi iš Pietų Amerikos. Netrukus 
buvome vėl kaip viena šeima. Vėl 
buvo smagu ir linksma. Labai iškil
mingai atšventėme Tautos šventę. 
Nuvykome net į Koelną Šv. Kazimiero

jubiliejinių metų uždarymui. Dar 
labiau suaugome, susidraugavome. 
Trumpų rudens atostogų metu nuvy- r 
kome į Ispaniją.

Gimnazijoje nebuvo kada nuobo- r 
džiauti. Vyko įvairūs parengimai, Į 
minėjimai, Iškilmės, išleistuvės, susi- į 
tikimai ir taip priartėjo Kalėdos. ( 
Kiekviena organizacija dar suruo- į 
šdavo savo ekskursijas, o mes visi 
priklausėme visoms organizacijoms. 
Skautai ir ateitininkai dirbo iš vien, 
nes žmonės buvo tie patys. Tautinių 
šokių šokėjai ir choro dainininkai, tie ■ 
patys jaunuoliai, taigi kviečiant 
vienus, vykdavome visi.

Gimnazijos pilies sudegimas buvo 
didelis įvykis; sudegė mūsų muzikos 
instrumentai ir daug lietuviškų knygų. s 
Skubėjome statyti baraką, kuriame 
įsikūrė kelios klasės. Berniukai mie- ' 
gojo net po 7 vienam kambaryje. Dėka 
gimnazijos direktoriaus Andriaus Smi
to ir mokytojų pastangų, mokėmės ir 
toliau. Labai gaila buvo palikti 
gimnaziją. Ji išliks mano atmintyje 
visam laikui. Lyg koks šviesus 
laikotarpis, grąžinęs man tautinį 
susipratimą Ir įvertinimą savo kalbos, 
papročių ir tradicijų. Draugystės, 
gimusios gimnazijoje, ilgai mus jungs, 
nors išsiskyrėme ir pasklidome po visą 
pasaulį.

Baigdama noriu padėkoti jums, 
mieli adelaidiškiai, už moralinę ir 
finansinę paramą. Kiekvienu jūsų 
paaukotu doleriu gimnazijai aš didžia- 
vausi ir . džiaugiausi, kad jūs remiate 
šią vienintelę laisvame pasaulyje 
lietuvių gimnaziją. Ypatinga padėka 
mano tėveliams, be kurių pritarimo,, 
raginimo ir pagelbos vargu ar būčiau 
lankiusi Vasario 16 gimnaziją, 
direktoriui būti’V’as^fd’16 gimnazijos 
ryšininke Australijoje. Kas norėtų 
daugiau žinių apie Vasario 16 
gimnaziją, kreipkitės į mane, mielai 
suteiksiu.

Nuoširdžiai patariu kiekvienam lie
tuviui jaunuoliui nuvykti bent vie- 
neriems metams į Vasario 16 gimna
ziją. Įsigysite daug žinių ir patyrimo, 
pažinsite gyvenimą ir jums patiks jos 
lietuviška, miela aplinka ir jaunimas.

NAUJAS ŽODYNAS!?
Jau keletas metų paeiliui priva

čiomis pastangomis sudaromas nau
jas lietuvių kalbos žodynas — LO
BYNAS. Žodyno pagrindu paimti 
amerikietiškasis P.M. Roget, 
Thesaurus of English Words and 
Phrases ir vokiškasis ’’Deutscher 
Wortschats”, pritaikant juose nau
dojamus metodus lietuvių kalbai.

Darbas gerokai įpusėjęs. Panau
dojant modern s davinių apdirbimo 
priemones - kompjūterį lobyno su
darymo darbą būtų galima žymiai 
paspartinti ir palengvinti.

Lobynas susideda iš dviejų kny
gų. Pirmoje knygoje yra alfabetinis 
žodynas, apimąs visus lobyne nau
dojamus žodžius, jų reikšmes ir išsi
reiškimus, įskaitant ir tarmines są
vokas. Antroji knyga - sistematinė 
dalis, susidedanti iš 21 sistemos 
grupių (A—Z), apjuosiančių 1000 su 
viršum reikšminių skyrelių, 
skyreliai yra sugrupuoti į septynias 
(7) dideles tematines grupes, kaip 
pavyzdžiui: bendros sąvokos, erdvė, 
medžiaga, dvasia, valia, jausmai it 
technika. Kiekviena sistematinė 
grupė susideda iš eilės sistematinių 
skyrelių (tarp 40 ir 70 skyrelių kiek
vienoje grupėje). Sistematiniai sky
reliai sustatyti taip, kad po sinoni- 
minio skyrelio seka antoniminis 
(priešintas pagal reikšmę) tos reikš- 
mės skyrelis, pažymint juos ženklais

, . Trūkstant antonimo ženklai iš

leidžiami
Sistematinis skyrelis daugumoje 

susideda iš keturių (4) poskyrių: a), 
b), c) ir d). Poskyryje a) pateikiami 
daiktavardžiai su visais reikšmę 
atatinkančiais ’’giminingais” žo
džiais, įskiriant ir tarmes bei kas
dieninėje kalboje naudojamu išsi
reiškimu.

Poskyryje b) randami būdvar
džiai, c) - veiksmažodžiai, d) prie
veiksmiai ir kitos kalbos dalys. Visi 
žodžiai rašomi mažąja raide, išsky
rus sistematinių skyrelių reikšmės 
žodį, kuris rašomas didžiosiomis 
raidėmis. Skliausteliuose pateikiami 
žodžių paaiškinimai arba papildomos 
jų formos, kurie neįtraukiami į alfa
betinę žodyno dalį.

Vengiant pasikartojimų prie pasi
kartojančio žodžio pateikiamas ko
dinis ženklas skyrelio, kuriame tas 
žodis plačiau išdėstomas. Visi siste
matiniai skyreliai turi savo kodinį 
ženklą, pavyzdžiui C01, CO2 ir t.t.

Pavyzdyje du skyreliai (sinonimi- 
nis - antoniminis) iš tematinės gru
pės "sąvokos” su sistemine grupe 
KAITA.

Skaitytojai, kurie norėtų plačiau 
sužinoti apie žodyno sudarymo eigą, 
gali kreiptis sekančiu adresu: V. 
Brazaitis, c/—A. Brassat, Leipziger 
Str. 15, 7470 Albstadt 1, West 
Germany.

Pavyzdys prie rašinėlio

CO1 KITIMAS

a) KITIMAS ■■ pakitimas, keitimas(is). kaita. KIINTAMUMAS CO9.
pasikeitimas, apsikeitimas. PAKEITIMAS CO8. (pa)kitėjimas. transforma
vimas. įvąįrmnas.varijacija.
permaina-persimainymas, atmaina, atsimainymas, pervarta, persivertimas, 
transformacija, pakaita.
augimas. NYKIMAS C.O6. mutacija, moduliacija, 
linksniavimas gram, kaitymas gram, asmenavimas .gram, 
taisymas, perdirbimas, perstatymas, perorganizavimas, 
pertvarkymas, reorganizacija, reorganizavimas.
metatezė ling.
nukrypimas, svyravimas, siūbavimas, bangavimas.
ištirpimas, išgaravimas, išgarinimas, suskladymas. padalinimas, suskilimas, 
iškeliavimas, išsikraustymas, išsiskirstymas, sugrįžimas.
RAIDA C06.. revoliucija. EVOLIUCIJA 105.
apleidimas, transformacija.
kaitmuo gram, pakaitas, pakaitalas, keitiklis tech.
keitėjas, revoliucionierius, anarchistas.
b) kaitus. permainingas, besikeičiantis, besikaitaliojantis, kintamas, 
protarpinis, svyruojantis, pakeistas.
mainus-nepastovus. kintantis, mainingas stp, atmainus, atmainingas stp, 
permainingas. įvairus.
c) keistis-kisti, kitėti, mainytis, kaitaliotis/
varijuoti.
kaityti-kąitalioti, Raičioti, keitinėti mžb, mai.ninėti mib, 
modifikuoti.
vystytis-plėtotis. plėstis, rutuiiuotis, judėti, evoliucionuoti.
keistis, pakisti, perdirbti. įvairuoti, mainyti.
pasikeisti, atnaujinti, reorganizuoti, perversti, pertvarkyti, perstatyti, 
permainyti, perdirbtu, suskilti, persidalyti.
susiskaidyti. pasidalyti.
nukrypti, svyruoti.
d) pakaitom(is). pamainom(is). paeiliui.
pasikeičiant, kintant.
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Aušros tunte

Suskrido Šatrijos raganos

~ Pasikeitimai tunto vienetų vado
vybėje. DLK Gedimino skautų drau
govės draugininkui, s.v.v.sl. A. Kapo
čiui atsistatydinus, nauju draugininku, 
nuo vasario 13 d., paskirtass.v. Petras 
Kapočius.

Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
draugovės vadove paskirta v.s.v.si. 
Rasa Blansjaar, jos pavaduotoja - sk. 
Belinda Horn. * Mokslo keliu. Kele
tas "Aušros" tunto narių 1984 m. gale 
baigė įvairias Sydnėjaus gimnazijas ir 
šiuo metu pradeda studijas uni
versitetuose ar kt. aukštosiose mo-

Varžytasi (vairiose amžiaus gru
pėse, įvairių stilių bei distancijų 
plaukime ir estafetėse. Nežiūrint 
jauno amžiaus, lietuviai plaukikai-kės 
pasiekė gražių rezultatų - sesės 
laimėjo I-mą vietą, broliai - Il-rą.

Vyt. Šiaurys
ŽIDINIO PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Sydney skautų 
Židinio nariams, kad kovo 24, sek
madienį, 3 vai., Lietuvių klubo 
patalpose, Bankstown, šaukiama narių

Sydnėjaus vyr. skautės vasario 22 
’ .'susirinko aptarti savo reikalų ir 

minėti tradicinę Susimąstymo die- 
ą. Sueigoje, kurią pravedė "Aušros" 
into tuntininkė s. Marina Cox, 

1 alyvavo 27 sesės.
Sesės M.Cox primindama Susimąs- 

, yjio dienos reikšmę, pasakojo: "Nors 
ardo R. Baden-Powell ir Lady O. 
aęen-Fowp;; gimimo diena (abu gimę 

. asario 22-rą) buvo švenčiama nuo 
1 926 m., bet 1932 m. Skaučių 

ohferekcijoje. Belgijos atstovė paši
lė, kad tą dieną visų kraštų skautės 
risimintų savo seses kitose pasaulio 

' Syse - prisimintų jas su meile, su 
oru suprasti viena kitą ir plačiau 
tverti širdis draugiškumui ir sese- 
Skumui.

Sydney lietuvių skautės savo sueigoje
Tai graži ir mums labai tinkama 

mintis. Mūsų pasaulis yra toks 
įeramus, toks triukšmingas, tiek daug 
reikalaująs - reklamos ir visa aplin
ka mus verste verčia rūpintis tik sa
vimi, didžiuoju šių laikų AŠ ir SAU.

Jau nuo seniai yra pastebėta, kad 
žmogaus dvasiai reikalinga ir tyla ir 
ramumas, kad ji galėtų tobulėti, augti. 
Bet kaip sunku surasti tą trumpą 
valandėlę, kada gali pabūti viena, 
pakelti savo dvasią ir mintis virš 
kasdienybės triukšmo, pagalvoti apie 
gyvenimo tikslą, skautės vietą Dievo 
plane, kuris yra, nors dažnai mūsų 
silpnos būtybės jo neapčiuopia...

Šiandien pasinaudokime šia reta 
proga, sustokime*! ratelį, nurimkime ir 
pamąstykime. Prisiminkime ne tik lie
tuvaites, bet ir kitų tautų skautes...

Prisimindamos skautes (vairiuose 
pasaulio kraštuose, sesės uždegė 5 
žvakutes, simbolizuojančias Afrikos, 
Amerikos, Australijos, Azijos ir Euro
pos žemynus.

Po "Lietuva, brangi..." giesmės, 
uždegus dar dvi žvakes, simboiizuo- 
ančias likusias seses tėvynėje, bei 
žuvusias ir mirusias, jos pagerbtos 
ylos ir susikaupimo minute.

Po to ps.fil. Elena Jonaitienė 
irumpu žodžiu priminė sesėms vyr. 
>kautės pareigas Dievo, tėvynės ir ar
imo obalsio dvasioje. Sesė ps. Elena 
Kiverytė - Erzikov papasakojo kaip 
tautybė formavo jos gyvenimą, o 
'•s.v.sl. Rasa Blansjaar - apie 

tarptautinę skaučių šeimą, kuriai pri
klauso visos skautės ir kurių draugiš
kumą jai pačiai teko patirti Anglijoje.

Vėliau prieita prie savo draugovės 
gyvenimo. KristinaCox pristatė naują 
sesę. Vidą Biiokaitę, davusią vyr 
skautės įžod; šiemetinėje rajoninėje 
stovykloje prie Canberros, o Marina 
Cox- naują kandidatę, taną Sta- 
siūnaitytę. Belinda Horn vyr. skaučių 
vieneto vardu palinkėjo sėkmės vedy
biniame gyvenime neužilgo "į marčias 
išeinančiai" v.s.v.si. Audronei Sta- 
šionytei, jai įteikdama būsimos šeimi
ninkės ženklą - "kočėlą". At
sisveikinta, (teikiant puokštę gėlių su 
aktyvia būrelio nare. v. sk. Marina - 
Cox , išvykstančia metams į Vasario 
16 d. gimnaziją Vokietijoje; draugovės 

vardu su sese atsisveikino jos buvusi 
draugininke, ps.fil. Elena Kiverytė- 
Erzikov.

Tuntininkė pranešė, kad naująja 
"Šatrijos Raganos" draugovės drau
gininke paskirta v.s.v.si. Rasa 
Blansjaar, jos pavaduotoja - v.sk. 
Belinda Korn. Draugovė (pagal am
žių) suskirstyta į 3 būrelius.

Sueiga užbaigta "Ateina naktis..." 
giesme.

Vėiiau prie kavutės ir pači ų sesių 
keptų pyragų buvo padainuota ir 
pasikalbėta įvairiais skaučių reika
lais, apgailint, kad ne visos Sydnėjaus 
vyr. skautės dalyvavo šioje sueigoje; 
kai kurioms ne nebuvo galima pasiųsti 
kvietimų, nes ne visų turimi adresai - 
jos galėtų ateity susirišti su draugo
vės vadovėmis ir įsijungti į vyr. skau
čių šeimą.

ps. L. Žalienė

Laiškai Redakcijai
Gerb. redaktoriau,
Per paskutiniąsias Lietuvių Dienas, 

įvykusias Canberra mieste, daly
vaujant ir tarpininkaujant PLB val
dybos vicepirmininkui sporto ir jau
nimo reikalams Rimantui Dirvoniui, 
buvo sutarta, kad jaunimo ir spor
tininkų organizacijos, kurioms kartu 
priklauso daug to paties jaunimo, turi 
dirbti kartu ir tarpusavyje glaudžiai 
bendradarbiauti.

Iš anksto sudarytame ir dar

LSS Australijos rajono vaaijos vaKa- vadas v.s.flL B. Barkus vyskupui 
rienėje, suruoštoje susipažinimui ir Įteikia dovanėlę.
pagerbimui vysk. P. Baltakio. Rajono

kyklose: Robertas Gaidžionis. Jonas 
Bučinskas ir Marina Cox! (metams 
išvykusi į Vasario 16 d, gimnaziją 
Vokietijoje, pagilinti studijų).

-— odonto
logijos studijas baigė v.sk.sl. Rita 
Barkutė.

* Egzilų skautų plaukimo varžybos. 
Vasario 24 d. vakare. Birrongo 
olimpiniame baseine, (vyko Egzilų 
skautų s-gos (Australian Association 
of Scouts in Exile - A ASE) plaukimo 
varžybos, kuriose dalyvavo latvių, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių ir vengrų 
skautai-tės.

L.S.S. Australijos rajono vadija savo 
pirmame posėdyje, 1985.1. 23. Iš k.( d. 
v.s. J. Zinkus, ižd., s. Marina Co 3$ 
narė, v.s. B. Žalys - sekr.spaudos ir 
propagandos vadovas, v.s. fil. B. 
Barkus, rajono vadas, v.s. fil. prel. P. 
Butkus - dvasios vadas, p.s. V.

pereitais metais šiame laikraštyje 
paskelbtame Sydney parengimų ka
lendoriuje, KOVO rengiamai iešminei 
buvo paskirta vasario 23d.

Porą savaičių prieš šią dieną, kai 
KOVAS šią iešminę jau buvo pagar
sinęs spaudoje ir išsiuntinėjęs 
pakvietimus, Sydney lietuvių jaunimo 
sąjunga paskelbė tą pačią dieną 
Lietuvių namuose ruošianti jaunimo 
popietę.

Nors KOVO valdyba ir prašė 
Jaunimo sąjungą savo parengimą 
atidėti, šioji nesutiko. Tai apvylė 

metinė sueiga.
Sueigos programoje: LSS narių - 

50-metininkų pagerbimas - apdova
nojimas spec, ženklais, s. fil. Vyt.' 
Bukevičiaus įdomi paskaita, Židinio 
vadovybės rinkimas.

į sueigą kviečiami židi .niečiai, jų 
šeimų nariai ir svečiai - bičiuliai.

Narių dalyvavimas sueigoje bū
tinas! Visų laukiame!

Budėkime!

Židinio Tėvūnas ir Kanclerė

Gaidžionis, brolijos vadeiva, s. fil. P. 
Pullinen - seserijos vadeivė. Trūksta 
vadeivos p.s. fil. Algio Žilinsko ir 
vadovų paruošimo skyrių vedėjų: j.s. 
fil. R. Šarkio ir ps. R. Statkuvienės 
(visi iš Viktorijos).

daugelį sportininkų ir jų tėvų, kurie 
negalėjo dalyvauti iešminėje. O iešmi- 
nėję dalyvavusieji nepamatė Sydney 
jaunimo Lietuvių dienose atlikto 
vaidinimo ir kitų popietės pasi
rodymų.

Toks nesiskaitymas su visų sutartu 
parengimų kalendoriumi ir nebojimas 
broliškos organizacijos reikalų, reikia 
tikėtis, buvo pirmutinis ir paskutinis.

Tik dirbdami kartu mes surengsime 
sėkmingą VI Pasaulio lietuvių Jaunimo 
kongresą ir III Pasaulio lietuvių 
sporto šventę. A. L - tis
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ADELAIDE
VASARIO 16 

MINĖJIMAS ADELAIDĖJE
Kai kas nors yra rengiama, dažnai 

pasigendame lietuviškosios visuome
nės. Pateisinimą randame, kad vyres
nioji karta jau yra gerokai praretėjusi, 
o jaunesnioji, kaip visuomet, nėra, 
greita į viešus subuvimus atsilankyti. 
Tačiau yra viena išimtis. Kai ruošia
mas Vasario 16 minėjimas, Lietuvių 
namų salė būna sausakimšai užpildy
ta. Ir taip jau tęsiasi daugiau kaip 
ketvirtis šimtmečio. Iš kažkur atsi
randa "atsargos” iškeliavusius papil
dyti. Vasario 16 prasmė, o kartu ir 
Lietuvos laisvės idėja, pasirodo tebė
ra neišblėsę mūsų sąmonėje, ir vis dar 
jaučiame pareigą šioje šventėje daly
vauti, nors minėjimai pravedami be 
didesnių naujovių.

Štai ir pastarasis minėjimas susilau
kė plataus susidomėjimo. Salėje pris
tigo kėdžių.

Šventė buvo pradėta iškilmingomis 
pamaldomisšv. Kazimiero bažnyčioje, 
kurioje organizcijos dalyvavo su savo 
vėliavomis.

Po poros valandų minėjimas vyko 
Lietuvių namuose. Paskaitą apie 
lietuvių tautinės sąmonės vystymąsi 
skaitė kun. dr. Savickas. L. Pocienė 
pristatė lituanistinius kursus baigusius 
ir premijom apdavanotus kursantus. 
Pereitais metais Vasario 16 gimnazijoj 
mokiusis A. Baltutytė suglaustai 
papasakojo savo įspūdžius apie šioj 
mokykloj praleistus mokslo metus, 
ragindama ir kitus jaunuolius bent 
vienus metus ten pasimokyti. Girdi, iš 
įvairių kraštu ten skirtin
gose kulturih.nuoliai, kalb^se au^ Jau"
visus jungia OeĖdj-'J'RR:
Greitu laiku skirtumai išnyksta ir visi

Padėka
Pasibaigus Clevelando vyrų okteto koncertams Australijoje, mes norime 

išreikšti padėką:
1. 1984 - 85m. Lietuvių dienų rengimo komitetui Canberroje ir jos 

pirmininkui Viktorui Martišiui. Spektaklis sutraukė 700 - 800 žmonių.
2. ALB Adelaidės apylinkės valdybai ir tautiečiams globojusiems svečius; 

koncerte dalyvavo apie 200 žmonių.
3. ALB Melbourne apylinkės valdybai ir tautiečiams, globojusiems svečius; 

koncerte dalyvavo apie 450 žmonių.

Du koncertai Sydnėjuje pritraukė virš 500 žmonių. Mūsų padėka tenka: 
Giniūnui, Skoruliui ir Maksvyčiui - koncertų parengimo komiteto nariams; R. 
Kavaliauskaitei, A. Kramiliui ir O. Maksvytienei, padėjusiems koncertų metu.

Taip pat esame dėkingi "EŽY Club" už nemokamą suroganizavimą svečiams 
ir jų šeimininkams įspūdingos kelionės laivu po Sydnėjaus uosto įlankas. Taip 
pat ačiū sydnėjiškiams, kurie priėmė ir globojo svečius: Atkinsons, Laukaičiui, 
A. Liutackienei, Jarmalavičienei, Daniškevičienei, Gulbinams, Barkams, 
Belkams (jun.), Dudaičiams, Liutikui, Bačiuliui, Lubinskui ir Maksvyčiams.

Po sausio 19d. koncerto Los Angeles, oktetas laimingai grįžo į šaltą 
Clevelandą.

Buvusi ALB Krašto Valdyba
PAKILO PAŠTO PRANEŠIMAS

PERSIUNTIMO MOKESTIS

Nuo kovo 4 d. vietinių laiškų 
persiuntimas Australijoje kainuoja 
33c. Oro paštu paprasti laiškai į 
Europą kainuoja 90c., Jungtines 
Amerikos Valstybes ir Kanadą- 80c.

Taip pat 3 centais pakilo ir "Mūsų 
Pastogės" persiuntimas Australijoje.- 
"Mūsų Pastogės" prenumerata kol kas 
lieka ta pati.

Nereguliariai ir ne laiku gaunantieji 
"Mūsų Pastogę" prenumeratoriai, 
prašomi rašyti skundus adresu”

Manager-Public Relations 
Australia Post 
P.O.Box 302,

Carlton South, Vic., 3053.
"Mūsų Pastogės" administracija 

laikraštį, jau dalinai išrūšiuotą, paštui 
atiduoda kiekvieną penktadienį 10 
vai. ryto. 

pasijunta esą vienos, lietuviškos 
šeimos nariais.

Ta pačia proga buvo įteikti Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos spe
cialūs pažymėjimai nusipelniusiems 
lituanistinio švietimo darbuotojams O. 
Zamoiskienei, I. Davis ir N. Petruške
vičienei.

Meninėj minėjimo dalyje vyresnieji 
"Žilvino" šokėjai pašoko Blezdinginį 
jonkelį ir Oželį, o taip pat Landutę ir 
Raseinių kadrylių. Tautinių šokių 
grupei vadovauja S. Stankevičius.

Pianinu Lola Valiulytė paskambino 
G. Gudauskienės " Hollywood" ir G. 
Gershwin "Prelude No 3”.

Minėjimo dalyviams buvo staigme
na, kai scenoje pasirodė "padidintas" 
vyrų choras. Tiesa, šis choras buvo 
suorganizuotas dirigentės G. Vasi
liauskienės iniciatyva, choro Lituania 
sukaktuvinio koncerto proga, kaip 
vienkartinė atrakcija.

Šventės proga buvo malonu dar 
kartą pasiklausyti šio stipraus viene
to. Buvo padainuota S. Graužinio "Jau 
pravertos dvaro stonios", J. Strolios 
"Tykus buvo vakarėlis" ir V.Kuprevi
čiaus "Pajūriais". Gaila, kad šis 
pajėgus choras išnyks, nes didesnė 
dainininkų dalis nežada pastoviai 
chore dalyvauti.

Jungtinis choras Lituania padainavo 
J.Švedo "Anoj pusėj Nemunėlio". F. 
Strolios "Narsuolio dainą" ir Tallat- 
Kelpšos "Kur lygūs laukai." Abiem 
choram dirigavo G. Vasiliauskienė. .

Programos pranešėja buvo V. Bar- 
dauskaitė. Prie žuvusiems už laisvę 
paminklo buvo padėtas vainikas. 
Ramovėnams išsirikiavus, sugiedojus 
V^V13^K^'Tir'T'S* hmm rmloictrtQ

bs

Melbourne D.L.K. Vytenio šaulių 
kuopa praneša visiems kuopos šau
liams, kad kovo 17, sekmadienį, 2.30 
vai. Lietuvių namuose įvyks Lietuvos 
šaulių sąjungos įkūrėjo Putvio - 
Putvinsko 65 metų mirties sukaktuvių 
minėjimas.

Taip pat tą dieną bus minimos prof. 
J. Ereto mirties metinės.

Tą dieną 12 vai. St. Johns 
bažnyčioje, East Melbourne už jų 
vėles bus laikomos pamaldos.

Visi kuopos nariai pamaldose daly
vauja uniformuoti ir organizuotai, su 
vėliava, žygiuoja į bažnyčią.

Ir pamaldose, ir minėjime šaulių 
dalyvavimas būtinas.

Taip pat kviečiami ir visi lietuviai, 
įėjimas nemokamas.

K. Prašmutas 
Valdybos varau

GEELONG
ATVYKSTA GANYTOJAS

Geelong mieste nedažnai susi
laukiama Australijoje ar kituose 
kraštuose gyvenančių lietuvių meni
nių pajėgų, ar lietuviškoms or
ganizacijoms vadovaujančių asmenų. 
Nedažnos čia ir vietinės lietuviškos 
veiklos apraiškos. Paskutiniuoju metu 
jau neruošiami net ir mūsų tautos 
istorinių įvykių minėjimai. Tai silp
nina jau ir taip išretėjusios kolonijos 
tautinį gyvastingumą. Šią ūkanomis 
padengtą Geelong lietuviškos ko
lonijos padangę prablaivė pragie- 
drulys: joje lankysis laisvojo pasaulio 
lietuvių katalikų dvasinis ganytojas J. 
E. vysk. P. Baltakis, OFM.

Garbingas svečias, lydimas kun. P. 
Vaserio ir kun. dr. P. Dauknio, iš 
Melbourne į Geelong atvyksta kovo 
28. Tos pačios dienos vakare praves 
rekolekcijas. A.L.K. Federacijos 
įgaliotinio, V. Stuikevičiaus vasario 
26 sušauktame lietuviškų organi
zacijų atstovų posėdyje buvo nutarta 
sekanti sutikimo ir lankymosi eiga:

Kovo 28, ketvirtadienį, 5.30 vai. 
privačių mašinų vilkstinė svečią 
sutinka prie McEwans krautuvių, 
Melbourne Road, Corio. Iš čia svečias 
lydimas į St. John bažnyčią, David St., 
North Geelong, kurioje nuo 6.00 vai. 
bus klausoma išpažinčių. Po jų 
rekolekcijų pamokslai ir šv. Mišios. 
Rekolekcijoms pasibaigus, vykstama į 
Lietuvių namus, kuriuose įvyks Jo 
Ekselencijos priėmimas, organizacijų 
ir pavienių asmenų sveikinimai, 
dovanų įteikimas ir vakarienė.

Kad palengvinti šeimininkėms va- 
feWdti. rį'rŽomId§bte%axn,?"J’.Se2 
sekantiems asmenims asmeniškai ar 
telefonu: V. Stuikevičiui - 781523; J. 
Gailiui - 214235; V. Bindokui - 
781504; O. Schrederiui - 782108.

Kadangi J.E. vysk. P. Baltakis, OFM 
yra Lietuvių skautų sąjungos va
dovybės pareigūnas, vietos tunto 
"Šatrija" skautai-tės kviečiami da
lyvauti ir bažnyčioje, ir Lietuvių 
namuose uniformuoti. Moterys ir 
mergaitės, turinčios tautinius rūbus, 
dalyvauja jais pasipuošusios.

Melbourne tautinių šokių grupė kviečia visus į
. U

VAKARĄ SU GINTARU
kuris įvyks

šeštadienį, kovo 16, 7.30
Lietuvių namuose.
Bus linksma ir įdomi programa, 
šilta vakarienė, turtinga loterija, 
Gera šokių muzika
Bilietų kaina $10, studentams ir pensininkams $7
Užsisakyti pas V.Balnionienę, tel. 699-8949, arba D. Antanaitienę, tel. 
857-7248.

MELBOURNE LIETUVIU KLUBO VALDYBA 

kviečia visus klubo narius ir svečius dalyvauti tradiciniame

MARGUČIŲ BALIUJE,

kuris įvyks balandžio 13, šeštadienį, 7.30 vai. Melbourne lietuvių klube.

Gera muzika, gardi, šilta vakarienė, turtinga loterija. Prašome atsinešti 
margučius - bus duodamos premijos už gražiausius margučius. Prašome 
gėrimus nusipirkti Klubo patalpose.

Bilietai: Klubo nariams : $10, ne nariams $12

Vietas užsisakyti pas Gediminą Statkų tel. 857-8502 ir prie įėjimo.

HOBART
1985 - ji prasidėjo su liūdna žinli 

Vasario viduryje sunkios ligos pakus 
tas mirė Adomas Kaltinis, dar jaunai 
46 metų, pačiame stiprume vyras.

Gausi Kaltinių šeima, šeši jaut 
žemaičiai nuo Kretingos, kurių tėvt 
buvo mirę, močiutės Barboros Kaiti 
nienės globoje ir dėdės Martyn 
patariami atvyko į Australiją i 
pamažu beveik visi susirinko 
Hobartą ir čia įsikūrė. Adoma 
vienas jauniausių, liko viengungiu 
Buvo stalius, mėgo judėti iš vietos - 
vietą, pastoviai niekur neįsitvirtino jį 
tačiau, kaip sąžiningas ir darbštų j 
amatininkas, gyveno tvarkingai, gra- 
žlai ir pasiturinčiai. Visur turėj 
draugų, visada buvo mielas svečia: 
savo brolių ir giminių namuose. ej

Mėgo sportą ir buvo vienas i! 
pirmųjų Hobarto "Perkūno" nariu 
Jis, turbūt, buvo vienintelis iš perku- 
niečių neapleidęs nė vienos sport 
šventės ir buvęs aktyvus jų dalyvis 
Pradžioje žaidė krepšinį, vėliau lauk ,£ 
tenisą, o galiausia bilijardą. Susidan 
legenda, kad neįvyktų sporto šventė ,t 
jei joje nedalyvautų Adomas. ŠiiM & 
vardu jis buvo žinomas visos Austrai! (l 
jos lietuviams sportininkams, kurk 
visi jį mėgo dėl jo linksmo būdo, mieto 0 
šypsenos ir draugiškumo. Adoma: a 
dalyvavo ir Pasaulio lietuvių žaidynė- 
se Toronto, kuriose laimėjo bronza į 
medalį lauko teniso varžybose. a

Praėjusių metų pabaigoje susirgo a 
Pasitikrinus pas gydytojus, buv< 
atrasta, kad Adomas serga vėžiu ,a 
Staigi ir netikėta mirtis sukreti 
Hobarto lietuvius, liūdesyje palik: 3| 
gimines ir draugus. Didelė minu , 
draugų ir pažįstamų palydėjo Adom: 
--- 1_.-4.J~A~ 1-_1:~~A— 4~ jau ..
amžiną atilsį. 11

0
• A. Kantvilas *'

J
Kviečiami visi Geelong ir jo apy- * 

linkėse gyvenantys lietuviai kuo if 
skaitlingiau dalyvauti šio garbing: 
svečio sutikime. '

Kviečiami ir laukiami visi. Visi it 
dalyvaukime.

Organizacijų atstovai
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SPORTAS
A. LAUKAITIS
18 MILLER AVE.
ASHFIELD N.S.W. 2131, 

Tel. 798 0306

KOVO KLUBE
PAVYKUSI IEŠMINĖ

Vasario 23 dieną Jutos ir Viktoro 
literių rezidencijoje Įvyko pirmasis 
ų metų Sydney KOVO parengimas, 
portinlnkų iešminė. Nors oras buvo 
ik pusiau vasariškas, jaunimas plau- 
iojo ir nardė maudymosi baseine, 
iimininko sūnus, kovietis krepši- 
inkas Rikis, darbavosi prie dešrų ir 
lėšų kepimo. Barzdotas jų tinkli- 
inkas, šio vakaro gėrimų baro 
iršininkas A. Zduoba, is kairės ir 
ešinės "šinkavo" kilniuosius gėrimus, 
avietės T. Dambrauskienė, M. At- 
inson, A. Liutackienė, L. Belkienė, S. 
iustafson ir kt. svečius vaišino šaltais
žkandčiais, kava ir saldumynais, 
luotaika buvo tiek puiki, jog net 
tOVO pirmininkas užmiršo apie savo 
olfą r besišypsodamas su svečiais 
albėjo apie visai kitus dalykus, 
iuose svetinguose namuose, jau ilgiau 
ai tarpusavyje nesusitikę draugai 
alinosi (spūdžiais, o jaunimas pramo- 
avosi su sviediniu baseine.

Vakare buvo traukiama fantais 
’ausi loterija, kuriai prizus dovanojo 
it V. Šliteriai, J. Karpavičius, S. ir P. 

■ustafson, T. ir J. Dambrauskai ir B.
A. Siūarai.
Šiuo metu KOVO veteranai krepši- 

inkai. net ir šachmatininkai, su pačiu 
;0VO •„!«»... T ---- 5x5..—
iesiog "iš proto eina" su naujai 
padėtu žaisti golfu. Kur ir kaip 
,ebūtų, kiekviena pasitaikiusia proga, 
e moko ne tik savo draugus, bet ir 
až(stamus, kaip žaisti golfą. Ir per 
ią iešminę, veteranas krepšininkas ir

GOLFAS
KOVO TURNYRAS

/asario 10 dieną Cumberland County 
;lub (vyko KOVO šių metų pirmasis 
jolfo turnyras. Buvo varžomasi "A" ir 
B" klasėse. "A" klasės varžybas 
almėjo L. Petrauskas, antrą vietą 
[žemė E. Karpavičius. "B” klasėje 
aimėtoju tapo D. Atkinson, antruoju 
iuvo J. Belkus. Mušime arčiausiai 
luobutės laimėtoju tapo A. Zduoba, 
ntruoju palikęs G. Vičiulį. Toliausiai 
viedinį numušė E. Karpavičius.

Liverpool golfo klubo varžybose 
C” klasėje pirmą vietą laimėjo V. 
lurokas.

Vasario 25 <Meną Sydnėjuje vyko 
lašto tarnautojų golfo varžybos, 
uriose dalyvavo 220 žaidėjų. "C" 
įlašėję šio turnyro varžybas laimėjo 
ydney pašto tarnautojas ir KOVO 
urmininkas J. Karpavičius.

SEKANČIOS VARŽYBOS

KOVO golfininkai kovo 10d. žais 
Jastle Hill, kovo 17d.Woodville prieš 
ikrainiečius, balandžio 21d. Camden, 
įegužės 17d. Liverpool. KOVO taurės 
varžybos (vyks lapkričio 23 - 24 
ienomis "A" ir "B" klasėse.

KOVO golfininkų pavyzdžiu turėtų 
•asekti ir kitos klubo sekcijos. Ar tai 
ytų, ar saulė kaitintų, kartu temp- 
iamiesi žmonas, jie dalyvauja var
žybose parodydami savo sportišką 
Irausmingumą. Be rimtos priežasties 
tedalyvaujantieji varžybose žaidėjai 
Ta baudžiami $10 bauda. Iš gol- 
ininkų leidžiamo laikraštėlio "KO- 
fAS Golf Club News" matosi, kad 

EŽY klubo pirmininkas Donas, "be
mokydamas" krepšininkę Snaigę kaip 
reikia mušti golfo sviedinuką, ne tą 
koją ir ne vietoje pastatė prie baseino 
krašto ir abu, su visais drabužiais, tik 
be golfo lazdų, atsidūrė baseine. 
Gerai, kad abu, yra ne tik krepšininkai 
ir golfo žaidėjai, bet ir geri plaukikai, 
kitaip būtų reikėję "gyvybės saugo
tojus" iš Bondi kviesti. Reikalai 
pagerėjo, kai kitas Ežy narys ir 
veteranas krepšninkas, kol kas dar ne 
golfininkas, Jumbo, loterijoje laimėjo 
"Jono Vaikščiotojo" bonką, kuri 
Slapiems "plaukikams" padėjo apsi
ginti nuo slogos.

Nuotaika iešminėje buvo tiek sma
gi, kad veteranas krepšininkas Bodžis 
pamiršo, jog jam reikia su taksi 
važinėti. Tarp kitų svečių buvo ir 
Melbourne NERINGOS vienas iš 
"bosų" - V. Alekna, kuris su 
koviečiais pasivaišino ir gražiai pra
leido vakarą.

lešminės metu jauniams buvo išda
linti iš ankščiau likę sportiniai 
treningai. Sportininkų pagerbimas bu
vo atidėtas ir (vyks metinio susi
rinkimo metu, nes dalis sportininkų 
žaisdami australų klubuose, negalėjo 
dalyvauti, nes buvo išvykę žaisti 
kitur.

„rtVO valJyL-

J. ir V. Šliteriams už leidimą surengti 
šią iešminę jų namuose. Taip pat 
nuoširdus sportiškas ačiū visiems 
aukojusiems loterijos prizus, maistą ir 
kt. ir savo darbu prisidėjusiems prie 
šios iešminės pasisekimo.

nubaustų per 84 -85 metus buvo tik 
penki.

Reikia tikėtis, kad ir kitos KOVO 
sekcijos, ypatingai jaunimas, paseks 
vyresniųjų pavyzdžiu.

KOVO GOLFČ GARBĖS LENTA

Vi. Daudaro KOVO garbės sienoje, 
savo garbės lentą turės ir golfininkai, 
kurioje bus (rašomi pirmųjų ir antrųjų 
vietų laimėtojai skirtingose klasėse. 
1984-jų metų klubo varžybų laimė
toju tapo V. Binkis, antrą vietą užėmė 
G. Vičiulis. KOVO taurės laimėtoju 
"A” klasėje šiais metais tapo J. 
Erzikov, "B" klasėje D. Atkinson.

VI. Dauda 
fondas

KOVO valdyba praneša, kad VI. 
Daudaro mirties metinių paminėjimas, 
dėl susidėjusių aplinkybių, (vyks kovo 
17 sekmadieni, pradedant pamaldomis 
Lidcombe bažnyčioje, vėliau antkapio 
pašventinimu ir po to VI. Daudaro 
vardo KOVO garbės sienos atidarytu 
Lietuvių klube. Visi a.a. VI. Daudaro 
draugai ir prieteliai bei koviečiai, 
buvę ir dabartiniai sportininkai, 
kviečiami dalyvauti.

VI. Daudaro piniginiam fondui po 
$100 aukojo J. ir L. Belkai, A. 
Šepokas, V. Burokas, S. ir P. 
Gustafson, D. ir D. Beri, $50 R. 
Kalėda,, $30 A. Zduoba, po $20 N. 
L lu t įkaitė, J. Šuopys ir A. Kasiukaitis.

Mūsų sportuojantis jaunimas
Leonas Baltrūnas

Nepaslaptis, kad žmogus yra fizinių 
ir dvasinių savybių junginys ir šių 
dviejų reiškinių tobulėjimui yra 
svarbu tarp jų išlaikyti tinkamą 
pusiausvyrą. Jaunas žmogus turi 
fizinių jėgų persvarą, todėl jis ieško 
būdų, kaip tinkamai išlaikyti šių jėgų 
lygsvarą. Tėvai dažnai mėgsta pasi
girti, kad jų vaikai yra geri mokiniai 
ir, kad sunku juos atitraukti nuo 
knygos. Kartais jie iki vidurnakčio 
išsėdi studijuodami. Kyla klausimas, 
ar teisingai yra daroma, kai vaikams 
leidžiama taip trumpinti nakties 
poilsio valandas, užmirštant kad 
augančiam jaunimui tiek pat reikalingi 
sveiki judėsiai, grynas oras, ben
dravimas su kitais ir kiti socialiniai 
poreiškiai. Iškyla fizinio lavinimo ir 
sporto reikalas, kuriame lietuviški 
sporto klubai gali visapusiškai pasi
tarnauti, padėdami išlaikyti jaunuolio 
fizinių ir dvasinių savybių pu
siausvyrą.

Jau trisdešimt penki metai, kai 
Australijos didesniuose miestuose 
gražiai ir prasmingai veikia lietuviš
kieji sporto klubai, kurie priima 
kiekvieną lietuvi jaunuolį ir suteikia 
jam galimybę ne tik sportuoti ir 
-ungtyniauti (vairiuose sporto šakose, 
bet, per treniruotėse pravedamas 
mankštas ir žaidimus, sveikai grūdina 
visas jo kūno dalis, mokina bendradar
biauti su kitais ir skiepija (protj 
laikytis žaidimo taisyklių. Dėka 
lietuviškų sporto klubų, mūsų spor
tuojantis jaunimas turi progos plačiau 
susipažinti ir susidraugauk su kitais •____ __ m , vj»cuyVc*K«j^.„*.
metinėse sporto šventėse, priei- 

“namomis sąlygomis apkeliauti kitus 
Australijos miestus. Priklausydamas 
lietuviškam sporto klubui, jaunuolis 
jaučia, kad jis yra tampriai surištas su 
lietuvišku kamienu, nes mūsų sporto 
klubų veikloje lietuviškumo reikalas 
statomas pirmoje vietoje, čia kartais 
iškyla nesusipratimų, nes atsiranda 
tokių, kurie priekaištauja mūsų sporto 
klubams priėmimą kitataučių ir lei
dimą jiems žaisti mūsų sporto 
šventėse. Žinantieji tikrąją reikalo 
padėti tokio priekaišto niekada neiš
kelia, nes Fizinio auklėjimo ir sporto 
nuostatuose sakoma, kad jeigu lietuvis 
sportininkas, arba sportininkė yra 
vedę ne lietuvį, tai toks asmuo negali 
būti atstumtas nuo lietuviškų sporto 
klubų ir jam sudaroma teisė sportuoti 
už mūsų klubus kaipo lietuviui, 
laikantis klubo nustatytų taisyklių. 
Mažesnių miestų lietuvių sporto 
klubams yra daromos išimtys ir jiems 
leidžiama į komandas priimti po du 
australus arba kitataučius, jeigu 

Li J Business Holiday T ravel Pty Ltd.
620 St Kilda Rd., Melbourne 3004. Tel (03) 51 1478.
Vienintelė lietuvių pilnai akredituota kelionių (staiga Australijoj 

organizuoja
SPECIALIĄ GRUPINĘ KELIONĘ ( LIETUVĄ 1985 METAIS: 8 NAKTYS
VILNIUJE IR 2 NAKTYS RYGOJE, 

kuri
išvyksta š.m. rugpiūčio mėn. 30 dieną (penktadienį) ir grįžta rugsėjo mėn.
20 dieną (penktadienį).
Maršrutas: Sydney - Melbourne - Bangkok - Hannover - Vilnius - Riga - 
Hannover - Amsterdam - Bangkok - Melbourne - Sydney.
Kaina: $ 2950 asmeniui, (įskaitant visą transportą ir pirmos klasės 
viešbučius su sustojimais apsipirkimui ir ekskursiniams turams).
Registracija: dėl vietų ribotumo, siūlome regist.uotis anksti, įmokant $ 200 
užstato. Pilnesnės ekskursijos detalės bus išsiuntinėtos užsiregistravusiems 
keliautojams.

Skrisime THAI INTERNATIONAL, viena pirmaujančių oro linijų su 
pačiais moderniausiais lėktuvais.
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nesusidaro pakankamas skaičius vie
tinių lietuvių. Kiek man žinoma, 
tokios išimtys padarytos tik Hobart, 
Perth ir Canberra lietuvių sporto 
klubams ir tik dėl to, kad išlaikyti 
gyvus tų vietovių sporto klubus.

Mūsų sporto klubai deda pastangas, 
kad lietuvių kalba būtų naudojama ir 
treniruotėse, ir susirinkimuose, ir 
sporto šventėse, ir pamaldose. Lietu
viai sportininkai šiuo reikalu negali 
būti daugiau kaltinami, ’ kaip mūsų 
skautai, tautinių šokių šokėjai, Jau
nimo sąjungos nariai ar bet kurios 
kitos lietuvių jaunimo organizacijos 
nariai.

Neapsiriksiu pasakęs, kad Austra
lijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungą 
(ALFAS) yra pati skaitlingiausia, 
didžiausia ir veikliausia Australijos 
lietuvių jaunimo organizacija, kuriai 
vadovauja vyresnio amžiaus prityrę 
sporto veteranai, kuriems rūpi mūsų 
jaunimo sveika ir graži ateitis. Garbė 
visiems Australijos lietuviams, kad 
nenutrūkstamai, nuo pat pirmosios 
neoficialios mūsų sporto šventės 
Melborne 1950-ais metais, lietuviai 
jaunuoliai su užsidegimu ir entuziasmu 
randa kelią įsijungti į sporto klubus, 
(rodydami, kad jie nėra abejingi 
lietuviškam reikalui. Pasipuošę tau
tinių spalvų uniformomis rungtyniauja 
su australais ir kitataučiais, nesigė- 
dindami skelbtis, kad jie yra " Lithua
nians".

Bus daugiau

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerb. redaktoriau, 

j ■ iręr * ’: —
Lietuviškos laidos per radijo stotį 

2EA yra įvairios ir (domios.
Man rūpi, kad Sydney lietuvių 

bendruomenės žinioms skiriama tik 
pora minučių pabaigoje programos. 
Atrodo, kad kai kurios žinios, dėl laiko 
stokos, nebūna paskelbtos.

Šeštadienio rytą žmonės turi apsi- 
pirpkti, tad yra svarbu, kad ben
druomenės informacija būtų 
skelbiama pačioje pradčioje. Šios 
informacijos neskaitome australiškoje 
spaudoje ir negirdime per jų radiją.

Dvi minutės pabaigoje programos 
yra per vėlai ir per trumpai.

A. Kramilius
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SYDNEY
Dainos chore

Vietoj gėlių ant choristo Povilo 
Proto kapo, Dainos choro reikalams po 
$20 aukojo Ona Miniotienė, Povilas 
Laurinaitis ir Nata Liutikaitė. Ačiū 
jiems. Dainos choras yra pa
kviestas dainuoti Ethnic Communities 
Council metiniame koncerte kovo 23d. 
7.30 v.v. Sydney Town Hall. 
Koncertas bus filmuojamas Channel 
0-28. Tautiečiai kviečiami ateiti i ši 
koncertų. Pasirodys ir kitos tautybės.

Pakartotinai kreipiamės į balsingus 
tautiečius kviesdami stoti i Dainos 
choro eiles. Sekanti Dainų šventė bus 
Sydnėjuje ir mes turime gerai pasi
rodyti. Yra ir kitų užsiangažavimų už 
lietuvių bendruomenės ribų. Atsto
vaujant lietuvius, reikia stipriai ir 
gražiai pasirodyti. Chorui reikia jaunų 
balsų. Jaunimas yra mielai laukiamas.

Vasario 22d. (vyko Dainos choro 
visuotinis susirinkimas. Esanti valdyba 
išdirbo tris metus. Jos veiklos pra
nešimų padarė pirm. Kramilius. Tylos 
minute buvo pagerbti mirę choro 
nariai: K. Narbutienė. A. Lelešius, 
Antanas ir Elzė Kapočiai, Povilas 
Belkus, Balys ir Arvydas Pūkai, 
A.Simanavičius, J. Jarmalavičius, L. 
Dljokienė, B. Jurevičius, Vi. Medelis,

PRANEŠIMAS
Pranešame visuomenės žiniai, dėl 

nepramatytų aplinkybių,pagal Sydney 
lietuvių organizacijų kviestų atstovų 
nutarimų, Kaziuko mugės šiais metais 
nebus.

Visuomenę širdingai atsiprašome.
Atstovų vardu
A. Vinevičius

S.L.K.K.D. pirmininkas

SYDNEY RAMOVENAMS

Pranešame, kad kovo 24, 
sekmadieni, 3.00 vai..Lietuvių klubo 
mažojoje salėje. Bankstowne , (vyksta 
Sydney "RAMOVĖS" skyriaus narių 
informacinis susirinkimas.

Susirinkime bus pranešimas iš 
Canberra mieste (vykusio Australijos 
■RAMOVĖS" skyrių atstovų suva
žiavimo ir tariamasi kitais veiklos 
reikalais.

Visiems skyriaus nariams susi
rinkime dalyvavimas yra būtinas.

Skyriaus Valdyba

VISI ( TALKĄ SYDNEY LIETUVIŲ KLUBUI

Sydney lietuvių klubas kviečia visus lietuvius, kurie dar neprisidėjo prie 
paskelbto vajaus, ar norinčius padidinti savo paskolas, užpildyti čia 
pridedamų anketų ir pasiųsti klubui. Ir mažiausia auka ar paskola yra 
reikalinga.

Aukokime ir skolinkime visi kas tik galime. Tuo užtikrinsime Sydney 
lietuvių namų išlaikymų.

V. Bukevičius 
Sekretorius

Pavardė:....................................................Vardas:..............................................

Adresas: ..................................................................................................................

Klubo nario numeris:....................

Sutinku paskolinti Sydnėjaus lietuvių klubui................................... dolerių.
(suma)

........................metams neimant nuošimčių.
(skaičius)

Sutinku aukoti Sydnėjaus lietuvių klubui....................................... dolerių

parašas
Priede: Čekis-Money Order $.................... (Čekius rašyti "Lithuanian Club

A. Vasaris ir Povilas Protas. Diri
gentai: Kazys Kavaliauskas ir Algis 
Plūkas.

Finansini pranešimų padarė iždi
ninkė Aldona Kolbakienė. Pranešimai 
priimti ir užtvirtinti. Senoji valdyba 
atsistatydino ir išrinkta nauja val
dyba: A. Kramilius pirm., Aldona 
Stasiūnaitlenė vicepirm., Aldona Kol
bakienė ižd., Zenonas Storpirštis 
sekretorius, Alfonsas Sidaras paren
gimų vadovas, jo padėjėja Angelė 
Stasiūnaitlenė. Dainos choro admi
nistracijos adresas palieka tas pats: 
83 Queen st., Canley Vale, N.S.W., 
2166, TeL 727-3131.

Susirinkimui pirmininkavo Br. Kive
ris, sekretoriavo Antanas Vinevičius. 
Susirinkimas praėjo draugiškoje nuo
taikoje. Didelio rūpesčio kelia retė
jančios choristų elliės. (vairūs atsi
šaukimai nedavė rezultatų. Sugrįžo 
anksčiau dainavusi Nijolė Klemenytė 
- Chen Ir po trumpų atostogų Antanas 
Vinevičius. Ačiū jiems.

A. Kramilius
Dainos choro valdybos pirm.

PRANEŠIMAS

Sydney Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos valdyba rengia Šaulių sųjungos 
(kūrėjo Vlado Putvio - Putvinskio 
minėjimų, kartu atžymint 30 metų 
Lietuvos šaulių sųjungos įsikūrimų 
tremtyje. Minėjimas (vyks kovo 
17(sekmadienį) tokia tvarka:

11.30 vai. Lidcombe St. Joachim 
bažnyčioje iškilmingos pamaldos. Šau- 
liai-lės renkasi j parapijos salę eisenai 
( bažnyčių pamaldoms.

3 vai. Bankstown Lietuvių namuose 
minėjimas su programa: prel. P. 
Butkaus invokacija, paskaita ir eilė
raščiai. Po to, bus rodomas šaulio 
Prano Sakalausko pagamintas filmas 
apie šv. Kazimierų, minint jo 500 
metų mirties sukaktį, su vaizdais iš šv. 
Kazimiero gyvenimo.

Kviečiame visų visuomenę kuo 
skaitlingiau dalyvauti.

(ėjimas laisvas

Šaulių Kuopos Valdyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708 1414'
►
, Kovo 16, šeštadienį, 7.30 vai. klube ruošiamas

; Vėžiukų vakaras — Prawn night
Bus įdomi programa ir gera muzika.

Įėjimas $ 8 asmeniui
Prašome bilietus įsigyti ne vėliau kaip kovo 14 d. nes reikia užsayi 
, vėžiukus.

’ Kovo 24, sekmadienį. 2.30 p.p. klube įvyks

TURGUS
► «•
> Įdomūs ir vertingi prizai, puiki nuotaika.
, Palaikykime savo klubų.
> 
>

a a a a a a. a w a a * a
PASKOLŲ VAJUS

Sydney lietuvių klubui skolino 
neimdami nuošimčių: A. Lencus - 
$2,000, D. Krauce ir V. Petniūnienė 
po $250.

Dėkojame prisidėjusiems ir lau
kiame įsijungimo ir kitų, iki šiol prie 
klubo išlaikymo neprisidėjusių tau
tiečių ir klubo narių.

Tautos fonde--
Vasario 16 proga Lietuvos laisvės 

kovai aukojo: $50 - Venclovai, $30 - 
Prel. P Butkus, MBE, $25 - Jonas 
Sakalauskas, po $20 - A. Venclovas, 
E. Rašymas, A. Šliogeris, V. Naru- 
šienė, A.ir M. Statkai, J. Bužinskas, S. 
Jarmalauskas, $15 - J. ir P. 
Tallat Kelpšai. Po $10 - A. Lingė. M. 
Vaškevičienė, J. Makūnas, J. Skuodas, 
P. Burokas, O. ir V. Jonušai, E. 
Šiiteris, N. Celkienė, R. Symonds, A. 
Cesnavičius, Pr. Antanaitis, dr. B. 
Vingilis, P. Grosas, A. Glniūnas, V. 
Kondrackas, L. Karvelis, T. Šumsk
ienė, R. Vingilis. Po $5 - A. Kramilius, 
B. Ropienė, Ant. Kutka, A. Skirka, K. 
Belkus, Glntalų šeima, A. Lokys, A. 
Pečiulis. J. Gatavičius, Z. Storpirštis, 
A. Žilys, p. Labutienė, A. Savickienė. 
Po $2 - J. Žukauskas, K. Eirošius, V. 
Šiurka, M. Radzevičienė, $1 - Mark 
Sweeney. Ačiū visiems už aukas 
Lietuvos laisvės reikalams. Jūsų 
nuolatinė parama Tautos Fondui 
telkia jėgų tiems, kurie veda nelygių 
kovų su mūsų krašto pavergėju, 
sovietiniu rusu.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje, 

Sydnėjus
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AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550,

Bankstown, N.S.W., 2200

Redaktorius: J. Mašanauskas 
P.O. B ox 550 Bankstown 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

METRAŠČIO II TOMO 
PAPILDYMAS

A.L.B. Krašto valdyba praėjūais 
metais lapkričio mėnesį ieido 
"Metraščio” II tomo papildy m ku
ris apėmė per neapsižiūrėjimęra- 
leistus kai kurios mūsų meninkus. 
Krašto taryba buvo šiuo reiks pa
informuota Canberroje, bet ii šiol 
spaudoje apie tai nebuvo pranšta.

Visi "Metraščio" prenumeraoria 
bei asmenys nusipirkę II tom gali 
atsiimti išleistų papildymų neioka- 
mai iš "Metraščio” platintojųkiek- 
viename mieste.

VJ
AUKOS

AUSTRALIJOS LIETUMI 
FONDUI

$ 100 Jonas Sakalauskas

AUKOS
LITUANISTIKOS KATERAI ■

$ 25 prel. P. Butkus

NAUJI "M.P.” SKAITYTO AI

S. AUGUST TS.
J.ZNAUTAS N.ST. į
L. KUBILIUS S.

K.RAZNAUSKAS K.
A.J. JAKŠTAS N.S.W.

SAVAITGALIO MOKY1LOS 
BALIUS

Sydney lietuvių parapijc savait
galio mokykla ruošia balių Jis (vyks 
gegužės 25d. Lietuvių namuose. 
Programoje Melbourne dnininkės 
Birutė Kymantienė ir Virgija Bruo- 
žytė, palydint Zitai Prašmialtei.

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negražinami ir nesaugomi. No
rintieji nepanaudotus rankraščius 
atgauti, siųsdami turi pridėti sau 
užadresuotų vokų su pašto ženklu. 
Už skelbimų turinį redakcija neat
sako.
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