
HŪSU PASTOGĖ
XXXVI metai

Australian Lithuanian Weekly- 
Registered by Australia Post Publication No NBH 0698 Kaina/Price 60 c. 25.03.1985 Nr. 12 (1884)

Lietuvos krikštas Naujas caras
LIETUVOS KRIKŠTO SUKAKTIS

Vadovaujant vysk. P. Baltakiui, jau 
rengiamasi paminėti 1987 m. Įvyk
siančią 600 metų Lietuvos krikšto 
sukakti.

Jau yra sudarytas garbės komitetas 
su JAV kardinolu J. Bernardui 
priekyje, centrinis komitetas, j kuri 
(eina religinės ir pasaulietinės organi
zacijos, laikraščiai ir t.t.

Vykdomąjį komitetą sudaro:
Jonas Kavaliūnas - pirm.,dr. Adol

fas Damušls - I vicepirm., Vaclovas 
YAeiza - II vicepirm. ypatingiems 
reikalams, Aleksandra Likanderlenė - 
sekr., Viktoras Naudžius - finansai, 
kun. Kazimieras Pugevičius - infor
macija, dr. Vytautas Vardys -

Švedas
LIETUVIO SUSITIKIMAI SU 
PASLAPTINGAI DINGUSIU 

ŠVEDU DIPLOMATU

Lietuvis kalinys A. Bogdanas matė 
švedų diplomatą Raoulą Vallenbergą 
1962-ais metais. Tai savo antrame 
numeryje tvirtina naujas savilaidinis 
laikraštis, Ukrainos Katalikų Bažny
čios Kronika. Vallenbergas, daug 
padėjęs Vengrijos žydams 2-jo Pasau
linio Karo metu, pradingo tuoj po 
sovietinės armijos (žygiavimo i Buda
peštą 1945-ais metais. Po ilgos tylos, 
Maskva pradėjo tvirtinti, kad jis 
bematant miręs, bet Vakaruose tuo 
abejojama. Anot Bogdano, po Stalino 
mirties, Vallenbergas buvęs perkeltas 
iš konclagerio Norllsko srityje i 
Kazanės psichiatrinę ligoninę.

Apie Bogdaną išsamiai informuoja 
20 metų sovietiniuose konclageriuose 
iškentėjęs ukrainiečių patriotas Jo- 
sipas Terelia. Save leiške "Vallen- 
bergo Komitetui" Švedijoje jis rašo, 
kad 1973 metais jis Sičevskos ypatin
goje psichiatrinėje ligoninėje susitikęs 

su lietuviu Bogdanu, buvusiu Vokie
tijos piliečiu. Karo metu Bogdanas 
tarnavęs Vokietijos kariuomenėje, o 
1945 buvęs Sovietų kontražvalgybos 

istorinio veikalo redaktorius, kun. A. 
Sauiaitis, SJ ir sės. Igne Marijošiūtė - 
religinė programa, Vytautas R adžius 
- meninė programa, Loreta Stukienė - 
jubiliejinis medalis, Jonas Adomėnas - 
jubiliejiniai pašto ženklai, Dalia 
Gotceitienė - kelionių reikalai, Sau
lius Kuprys - teisinis patarėjas.

1985 m., sausio 26d. (vyko pirmasis 
pasitarimas ruošiantis minėti Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakti.

Nutarta kelti šios šventės esmę - 
krikščionybės priėmimą. Jai pasi
ruošti, ugdyti lietuvių krikščioniškąjį 
sąmoningumą.

Iškilmės Romoje ir kiti šventės 
minėjimai bus kulminacinis taškas 
tikro, gilaus, nuoširdaus dvasinio 
atsinaujinimo.

ir lietuvis
suimtas ir pasiųstas į konclagerį 
svetimšaliams Norllsko srityje, Ten 
Bogdanas susitikęs Vallenbergą ir 
daugelį metų "jų likimai buvo 
susipynę." 1953 m. Vallenbergas ir 
Bogdanas buvę pasiųsti i ypatingą 
psichiatrinę ligoninę Kazanėje. Ten 
Vallenbergą mėginę išgydyti "nuo jo 
paties" - pagal nustatytą diagnozę, jis 
sirgo "didybės manija, manydamas, 
jog jis esąs švedų diplomatas," 1962 m. 
Bogdanas buvęs perkeltas iš Kazanės 
ir niekas daugiau apie Vallenbergą 
nebegirdėjo. (ELTA)

LIUDAS DAMBRAUSKAS

Chemikas Liudas Dambrauskas 
vra įkalintas Mordovijos lageryje. 
Dambrauskas buvo 1984 spalio 3 
Vilniuje nuteistas 3 V? metams 
jriežto režimo lageriu ir 2 metams 
tremties už antitarybinę veiką ir 
agitaciją. Dambrauskas, a.a. prel. A. 
Jakšto-Dambrausko brolėnas, buvo 
suimtas, kai saugumiečiai kratos 
metu jo bute Vilniuje rado bei kon
fiskavo jo rašytus atsiminimus iš 
Stalino laikų bei priverčiamųjų dar
bų stovyklos.

Liudo Dambrausko dabartinis ad
resas: 431200, Mordovskaya ASSR, 
Tengushevsky r-n, pos. Barashevo, 
uchr. ZhKh—385/3-5. LIC

KAS YRA GORBAČIOV?

Kaip ir visuomet po pasikeitimų 
Kremliuje,taip ir ši kartą, vakaruose 
vyksta (vertinimas naujo Kremliaus 
valdovo.

Greitas Gorbačiov išrinkimas (4 
valandos po Černenko mirties paskel
bimo) komunistų partijos generaliniu 
sekretoriumi rodo, kad tai buvo tik 
formalus paskelbimas jau anksčiau 
apsvarstyto ir padaryto nutarimo.

Nors vakariečių spauda ir radijas, 
apibūdindami naują "carą" Kremliuje 
šiuo kart yra daug santūresni, bet vis 
dar netrūksta nuomonių, išreiškiančių 
vilti ne tik pagerėjimu tarptautinių 
santykių, bet ir pasikeitimais vidi
niame Sov. Sąjungos gyvenime.

Šios nuomonės, tikriau sakant, 
viltys, dalinai išplaukia iš pareiškimų, 
kuriuos paskutinėmis dienomis padarė 
visa eilė vakariečių vadovaujančių 
politikų, dalyvavusių Černenko laido
tuvėse ir kelioms minutėms susitikusių 
su Gorbačiov. Dalinai jos buvo 
susidarytos Gorbačiov su žmona 
neseniai lankantis Didžiojoje Britani
joje.

53 metų Gorbačiov, šiuo laiku yra 
vienu iš jauniausių pasaulio vadų: 
JAV prez. Reagan, D. Britanijos min. 
pirm. Thatcher, Kinijos Deng Xiao 
Ping, Prancūzijos prez. Mltterand, 
Vokietijos kancleris Kohl visi yra 
vyresni. Daugiau žinoma ir apie Jo 
asmenini gyvenimą. 1 Londoną jis 
nusivežė savo žmoną, kuri, pamačiusi 
D. Britanijos min. pirm. Margaret 
Thatcher papuošalus, tuoj nubėgo į 
vieną iš geriausių Londono brange
nybių krautuvių ir nusipirko auskarus, 
kainuojančius $2,500, sumokėdama su 
American Express kredito kortele!

Kad Černenko turėjo žmoną suži
nota tik per jo laidotuves.

Pamatę Gorbačiov vieną kartą 
Londone, kitą kartą susitikę Maskvoj, 
vakariečių vadai išreiškė nuomones, 
nusakančias jį "esanti pilnoj kontrolėj, 
savim pasitikintį, realistiniai galvo
janti" vadą. Didelio optimizmo nėra, 
bet viltis, kas jis yra vyras, su "kuriuo 
galima daryti bizni", kaip pakar
totinai pareiškė Margaret. Thatcher.

Greitas Gorbačiov išrinkimas yra 
aiškinamas aunkščiau neskelbtu cen
tro komiteto nutarimu, pagal kurį 
partijos vadai turi turėti oficialų 
pavaduotąją.

Brežnevas to nenorėjo ir tai buvo 
nutarta jam mirus.

Gorbačiov j komunistų partijos 
politbiurą atėjo iš Stavropol, kur 
ankščiau partijos bosu buvo Suslov.

Dabar vakaruose gyvenantis sovie
tų istorikas Žores Medvedev galvoja, 
kad jis 1978 m. buvo paskirtas 
vadovauti sovietų žemės ūkiui dėl 
pasisekimo taip vadinamo” Ipatjev 
metodo”, kurj Gorbačiov išbandė 
Stavropol rajone. Tas metodas buvo 
nieko daugiau, kaip bandymas sude
rinti žemės ūkio mechanizaciją laike 
sėjos ir derliaus nuėmimo. Po kelių iš

Kremliuje
eilės blogų derlių, "Ipatjev metodas" 

1981 m. patylom buvo užmirštas ir 
daugiau apie ji nekalbama. Bet tada 
Gorbačiov politbiure jau buvo Įsitvir
tinęs ir jo nelaukė likimas kitų, iki tol 
politbiure buvusių žemės ūkio va
dovų. Paskutinysis, prieš Gorbačiov, 
buvęs Kulakov, prie kurio oficialiai 
skelbiami derliai 1978 m. pasiekė 237 
milijonus tonų grūdų, nusižudė. Dabar 
manoma, kad skelbiama grūdų pro
dukcija buvo falsifikuojama ir ji 
niekad nebuvo aukštesnė kaip 180 mil. 
tonų. Tai vertė ir dabar verčia Sov. 
Sąjangą kasmet importuoti apie 50 
mil. tonų grūdų.

Po Brežnev mirties Gorbačiov, 
atrodo, rėmė Andropov kandidatūrą i 
generalinius sekretorius. Šiam laimė
jus Jam vėl teko žemės ūkio vadovybė, 
nes nebuvo kitų, kurie ką nors apie tai 
nusimanė ir kurie norėjo "susitepti" 
visą laiką šlubuojančio žemės ūkio 
vadovavimu.

1983 m. pabaigoje buvo aišku, kad 
Andropov negalės Išpildyti visų savo 
pareigų. Tų metų pabaigoje Įvyku
siame centrinio komiteto plenume 
buvo sudarytas kolektyvas iš užs. reik, 
min. Gromyko, maršalo Ustinov, 
Černenko ir Gorbačiov, kuris atsto
vavo karšant) Andropov.

Andropov staiga už poros mėnesių 
mirus, Gorbačiov dėl savo "jaunumo" 
ir nepatyrimo, dar nepajėgė paveikti 
kitų politbiuro narių, kad ji išrinktų 
generaliniu sekretoriumi. Po keturių 
"skausmingų" posėdžiavimo dienų 
buvo prieita prie kompromiso: Cer- 
nenko tapo generaliniu sekretoriumi, 
o Gorbačiov jo pavaduotoju - įpėdi
niu.

Jei Černenko valdžioje būtų išsi
laikęs ilgiau, ir jei jo valdymo metu 
būtų jvykę kokių nors pagerėjimų, 
Gorbačiov šansai būti vadovu būtų 
sumažėję, nes jis vis dar vadovavo 
sovietų žemėsikiui, kuris nuo 1917 m. 
revoliucijos "turėjo 67 blogus der
lius". Jau pernai buvo nutarta gale šių 
metų sušaukti Sov. Sąjungos komu
nistų partijos kongresą, kuriame vienu 
iš opių svarstomų klausimų bus žemės 
ūkio produkcija. Jei daleisime, kad 
partijos kongresas, o ne politbiuro 
nariai sprendžia reikalus, Černenko 
mirtis galbūt išgelbėjo Gorbačiov nuo 
likimo, kurio susilaukė kiti sovietų 
žemės ūkio vadovai.

Gal geriausiai vakariečių spaudoje 
skelbiamas nuomones apie Gorbiačiov 
susumuoja Australijos parlamento na
rys John Spender, kuris Įspėja (The 
Australian, 19.3.85) nekristi i tuos 
pačius spąstus, i kuriuos įkrito daug 
vakariečių vadų prieš 50 metų, 
galvodami, kad Hitleris buvo "a 
gentleman, whose motives could be 
trusted". Sovietų vado mėgimas 
škotiškos whisky, vakarietiškos lite
ratūros ir džiazo ir turėjimas malonios 
manieros ir patrauklios žmonos, dar 
nereiškia, kad sovietinė sistema 
pasikeitė.
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LiU3 ILKUlNlikA.
Kunigo S. TAMKEVICIAUS pa
mokslas, pasakytas kun. Karolio 
GARUCKO pirmųjų mirties metinių 
minėjime Ceikiniuose, 1980 m. ba
landžio mėnesį:

’’Stovime prie tėvo Karolio kapo... 
Ir ko mes čia susirinkome? Esame 
pratę didelių žmonių ieškoti knygo
se, toli Prancūzijoje ar. Italijoje ir 
dažnai nepastebime, kad tie didieji 
žmonės gyvena ir visai čia pat, mūsų 
tarpe, - su mumis kalbasi, dirba, su 
mumis kuria Bažnyčios ir Tautos 
ateitį. Vienas iš tų didelių žmonių, 
kurių neužmirš Bažnyčia ir Tauta, 
buvo ir tebėra tėvas Karolis. Kas jis 
buvo? Jei tėvų Karolį charakteri
zuotų tikintysis, jis kalbėtu: tėvas 
Karolis - šimtaprocentinis idealistas, 
jam rūpėjo Dievas ir Bažnyčia, rū
pėjo Tėvynė, jaudino žmonių nemir
tingos sielos ir jų medžiaginė gero
vė. Jei į klausimą, kas buvo tėvas 
Karolis, atsakytų šiandieninis val
diškas bedievis, jis pasakytų, kad 
tėvas Karolis buvo prakeiktas jėzu
itas ir religinis ekstremistas. Už ką 
šiandien valdiški bedieviai vysku
pus, kunigus, tarp jų ir tėvą Karolį, 
tikinčiuosius vadina ekstremistais, 
reakcionieriais, žodžiu, klijuoja 
kokias tik išmano pažeminimo eti
ketes. Norint tai suprasti, bent 
trumpai pažvelkime į šiandieninę 
mūsų Bažnyčios padėtį. Šiandien 
Bažnyčia mūsų tautoje eina Golgo
tos keliu, šiandien ji mūsų tautoje 
kryžiuojama, norima, kad Bažnyčia 
ir tikėjimas būtų palaidoti, kad mū
sų Tėvynėje neliktų pėdsakų nei 
vieno kryžiaus, nei vienos bažny
čios, kad būsimos kartos matytų 
tiktai bedieviškus paminklus, ir kad 
niekas neliūdytų, jog čia, prie Balti
jos, buvo giliai tikinti tauta, mylėju
si Dievą ir Mariją. Šitam Kristaus 
Bažnyčios kryžiavimui panaudojama 
viskas, susumavus, apžvelgus tas 
pagrindines kryptis, kuriomis šian
dien kryžiuojama Bažnyčia, galime 
padaryti išvadas. Pirmiausia, Baž
nyčios kryžiavimui, kovai su tikėji
mu yra panaudojamas alkoholis. Są- 
miningai ar nesąmoningai, masiškai 
gamindami alkoholį, bedieviai pačiu 
baisiausiu būdu kovoja prieš tikėji
mą ir kryžiuoja Bažnyčią. Atimk 
šiandien iš mūsų tautos alkoholį ir 
bažnyčiose atsiras trigubai, o gal ir 
penkis kartus daugiau tikinčiųjų; 
žmogus, kuris gyvenimo tikslu pasi
daro degtinė, užmiršta kelią į baž
nyčią, tikėjimas jau tampa prieta
rais. Šiandien Marijos žemė apsta
tyta karčiamomis, kiekvienais me
tais lietuviai milijonus rublių paau
koja šitam baisiam stabui, ir visi, 
kurie mąsto ir nėra akli, mato, kad 
arti didžioji nelaimė, didysis tautos 
ir Bažnyčios priešas yra ne kas kita 
kaip alkoholizmas.

Antrasis ginklas, antroji priemo
nė, kuriuo kovojama prieš Kristaus 
Bažnyčią, yra prievarta. Prievartos 
baisius nagus matome visame Baž
nyčios gyvenime. Kiekvieną pava
sarį mes kunigai jums tikintiesiems 
iš sakyklų perskaitome vyskupijų 
kurijų atsiųstą raštą, kuriame Ku
nigų seminarija kviečia jaunuolius 
apsispręsti darbui Kristaus vynuo
gyne; mes nutylime, nepasakome, 
kad jaunuolius į Kunigų seminariją 
dažnai palydi ne tiek parapijos kle
bonas, kiek valdiški bedieviai, ku
riuos vadiname saugumu ir kitokiais 
vardais. Jaunuolis, pasišvęsdamas 
Kristaus tarnybai, negali turėti 
laisvų rankų, jis prievartaujamas 
statyti ne Kristaus Bažnyčią, bet iš 
šėtono namus - prievartaujamas 
veidmainiauti, būti išdaviku. Mes, 
tikintieji, neturime religinės litera
tūros, neturime savo laikraščio, ne
turime knygų. Kurie neseniai, kovo 
mėnesį, stebėjote pora televizijos 
laidų, girdėjote, kaip oficialūs asme
nys tvirtino, kad Lietuvos tikintieji
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visko turi: turi šv. raštą, religinę 
literatūrą, jiems leidžiami apeigy- 
nai, kalendoriai, žodžiu, leidžiama 
viskas, ko mums, tikintiesiems, rei
kia. Netiesalkes nieko neturime. 
Prievarta iš mūsų atimtos spaustu
vės, prievartos ranka mūsų nepri
leidžia prie radijo ir televizijos; ir 
tada, kai ant kunigų ir tikinčiųjų 
galvų pilamos melo ir šmeižto pa
mazgos, neleidžiama greta lekto
riaus atsistoti kunigui ir atsakyti į 
primetamus priekaištus, juos at
remti. Prievartos ranka neleidžia, 
kad kunigai mokytų vaikelius tikėji
mo tiesų. Ir jei šiandien kunigai ir 
toliau katekizuoja vaikus, išdrįsta 
nenusilenkti šiai baisiai prievartai, 
lenkime prieš juos galvas. Galima 
būtų paminėti daugybę šios prie
vartos aktų, bet visi juos gerai žinot 
- šiandien reikia idioto arba aklo, 
kuris šitų prievartos aktų nematytų.

Trečiasis ginklas, kur, naudoja 
valdiški bedieviai, norėdami nukry
žiuoti Kristaus Bažnyčią, yra melas. 
Prievarta jau pati savyje yra bjauri, 
nežmoniška, todėl, norint ją nuslėp
ti, vartojamas melas. Šį melą mes 
girdime per radiją, televiziją, skai
tome laikraščiuose, žurnaluose. 
Mus, Lietuvos kunigus ir tikinčiuo
sius, bando įtikinti, kad virvė, kurią 
bedieviai neria ant mūsų kaklo, yra 
ne virvė, o gražus kaklaraištis. Ta
da, kai bedieviai įvairiausiais būdais 
mus bando uždusinti, palaidoti, tie 
patys bedieviai deda pastangas mus 
įtikinti, kad turime pilnas sąlygas 
pvz.: kvėpuoti, gyventi, žydėti. Šis 
melas tarnauja prievartos užmaska
vimui, tas pats melas tarnauja ir be
dieviškai ideologijai. Šiandien, kai 
net objektyvūs ateistai pripažįsta, 
kad Kristus - istorinė asmenybė, tai

LIŪTAI PRIE BAŽNYČIOS Viktoras Petravičius

Spaudoje
Australijos darbiečių partijos fede

ralinis ekzekutyvas įsakė kairiųjų 
dominuojamam Viktorijos darbo par
tijos skyriui, priimti keturias, deši
niųjų vadovaujamas, darbininkų są
jungas.

Šios sąjangos atskilo nuo darbiečių 
prieš 30 metų, įvykus partijos skilimui 
ir susidarius Demokratinei darbo 
partijai.

Min. pirm. Hawke pozicija Darbo 
partijoje šiuo nutarimu bus sustip
rinta.

Kartu įsakyta Viktorijos Darbo 
partijos skyriui i savo eiles priimti 13 
narių, kurių prašymai Viktorijos 
ekzekutyvo anksčiau buvo atmesti.

kad J iš gyveno zemeje, veute, nuvo 
prikaltas prie kryžiaus, valdiški be-
dieviai laikraščiuose, mokykliniuose 
vadovėliuose dar rašo, kad Kristus - 
mitas, pasaka. Kristus - žmonių su
kurta legenda. Toks negarbingas 
melas dar ir šiandien naudojamas, 
kad vaikai, jaunimas ir visi, kurių 
mažiau orientuojasi apie tikėjimą, 
užmirštų ir nusigręžtų nuo Katalikų 
Bažnyčios. Taip suglaustai atrodo 
dabartinė Bažnyčios padėtis. Tėvas 
Karolis visa tai matė, norėdamas 
tarnauti Dievui ir žmonėms, gelbėti 
nemirtingas sielas, tapo jėzuitu, 
visko išsižadėjo, viską sudėjo ant 
aukos sukūrio. Matydamas dabarti
nę sunkią Bažnyčios padėtį, maty
damas prievartą, suvedžiojamus 
vaikelius ir jaunimą, girdėdamas 
melą, jis negalėjo vien tik melstis, 
širdyje degė ugnis, jis ieškojo kelių, 
ką būtų galima padaryti, pakeisti. Ir 
tada, kai sužinojo, kad Lietuvoje 
kuriasi lietuviškoji Helsinkio grupė, 
pirmas į ją įstojo, buvo vienas iš jos 
kūrėjų. Ši grupė pirmutinė oficialiai 
pasisakė, reikalaudama, kad Bažny
čia, tikėjimas Lietuvoje turėtų pilną 
laisvę, kokią šiandien turi valdiški 
bedieviai. Jei jiems skiriama tonos 
popieriaus išleisti ateistinėms bro
šiūroms, tai lygiai tiek pat tonų tu
rėtų būti skiriama ir katalikams, jei 
ateistus remia valstybė, tai lygiai 
taip valstybė, laikydama tikinčiuo
sius savais piliečiais, lygiateisiais 
piliečiais, turėtų remti ir tikinčiuo
sius - padėti, ir leisti jiems skleisti 
savo idėjas. Šiandien mes prieš tėvą 
Karolį lenkiame galvas. Tuo metu, 
kai daugelis bailiai tylėjo ir lankėsi 
prievartai, melui, tėvas Karolis sto
vėjo nepajudinamas kaip ąžuolas ir 
kalbėjo tiesą. Tikriausiai ir jis giliai 
širdyje pergyvendavo baimę, neri- 
mą, bet rasdavo savyje jėgų

PREKYBA SU
SOVIETŲ SĄJUNGA

1979-80 metais Sov. Sąjunga iš 
Australijos nupirko prekių už 978 
mil. dolerių. Pusė tos sumos buvo už 
parduotus kviečius.

1983-84 metais Sov. Sąjungai bu
vo parduota prekių už 581 mil. dole
rių. Tais pat metais iš Sov. Sąjungos 
buvo nupirkta prekių už 12 mil. do
lerių. Iš jų 1.4 mil. dol. buvo už trak
torius, daugiausia firmos 
BELARUS, su kuriais, dėl nepa
kankamo. aptarnavimo ir stokos at- 
arginių dalių, pirkėjai turėjo daug 
problemų. Vienas iš jir BELARUS 
traktorių, apkaišytą plakatais, ap
sakančiais visus jo trūkumus, kurį 
laiką laikė priešais Sovietų Sąjungos 
ambasadą ssostinėje Canberra. 

šinti ir stovėti drąsiai, aukštai lai
kant iškėlus Kristaus vėliavą. Sto
vime prie tėvo Karolio kapo... Susi
rinkome ne vien tik už jį pasimelsti, 
ne verkti, bet susimąstyti, kad atei
ties dienomis užimtume tinkamą 
poziciją, kokią turėtų užimti kiek
vienas Lietuvos kunigas ir tikinty
sis. Visų pirma, mes šiandien kiek
vienas privalome suprasti, giliai įsi
sąmoninti, kad mūsų tikėjimas 
pasyvumas yra didelis nusikaltimai 
prieš tautą ir Bažnyčią. Tuo laiku 
kai visas pragaras stoja prieš Kata 
likų Bažnyčią, kad ją sugriauti, ka< 
Lietuvos žeme nevaikščiotų tikinti: 
žmogus, jei mes tylėtume ir niek; 
nedarytume, būtume bailiai, dezer 
tyrai ir nusikaltėliai. Šiandienini 
kunigo, tikinčio žmogaus poziciji 
turi būti didelis aktyvumas. Šian 
dien per maža vien melstis, per ma 
ža galvoti tik apie savo gyvenimą 
mirtį ir laimingą amžinybę, šiandie: 
privalome matyti plačiai, savo širdi 
mi apimti visus tautos ir Bažnyčioi 
brolius bei seseris.

Kai tautą ir Bažnyčią žlugdo bai 
sus alkoholizmas, kiekvienas kuni 
gas, kiekvienas tikintysis, imantis 
rankas stikliuką alkoholio, yra de 
zertyras ir nusikaltėlis. Nepateisi 
narna, jei jis tai darytų ir be blogo: 
valios, vien pataikaudamas savi 
silpnybei. Šiandien kiekvienas pri 
valome kovoti už blaivią tautos atei 
tį, nes tik blaivi tauta gali duoti ge 
rus piliečius, gerus Bažnyčios vai 
kus. Ne viskas šiandien nuo mūši 
priklauso, bet mes savo protestai) 
susirinkimuose galime reikalauti 
kad būtų sumažinta alkoholio ga 
myba, kad iš mūsų gyvenimo aplin
kos dingtų smuklės - jos mūsų ne
laimė, Bažnyčios ir Tautos kapas. 
Mūsų visų - vyskupų, kunigų, tikin
čiųjų - pareiga reikalauti, kad šitie 
nuodai iš mūsų tautos būtų šalinami, 
kad alkoholio gamyba būtų mažina
ma. Kai matome prievartą ir melą, 
likti pasyviais, ploti melui, balsuoti 
už melą, jį skleisti - būti aklais ne
mąstančiais prievartos įrankiais - 
nusikaltimas. Šiandieninė Bažnyčios 
ir tautos padėtis reikalauja, kad 
prieš šią prievartą ir melą kovotu
me. Dabartinė Bažnyčios ir tautos 
padėtis reikalauja, kad mes būtume 
drąsūs ir tvirti. Baimė, bėgimas nuo 
sunkumų nieko gero nei Bažnyčiai, 
nei tautai nežada. Ir, neatsižvelgiant 
į tai, ką bekalbėtų ir begalvotų ku
nigai ir tikintieji, kurie bando užimti 
diplomatinę poziciją ir save pateisi
na, sakydami, kad kartais protinga 
patylėti, kad tyliai veikiant galima 
daugiau padaryti; šiandien mes vi
siems aiškiai sakome: tai baisi klai
da.

Iš istorijos turime daugybę pa
vyzdžių, gerai žinoma Rusijos Pro- 
voslavų Bažnyčios skaudi pamoka, 
kur taip pat buvo mėginta eiti diplo
matijos keliu. Mes, Lietuvos kunigai 
ir tikintieji, negalime leisti, kad mū
sų tėvynėje būtų pakartota šita 
baisi, nedovanotina klaida, priešin
gu atveju, atsakysime prieš Dievo 
teismą, Tautą ir istoriją.

Stovime prie tėvo Karolio kapo..., 
prie kapo Kristaus kario: visi, kas 
įaes bebūtume - dvasiškai ar pasau
liečiai - privalome pasiryžti drąsiai 
nešti Kristaus vėliavą. Šiandien mes 
neturime bijoti aukų. Jokie gąsdini
mai, jokie lageriai, kalėjimai, mirtis 
negali mūsų sustabdyti. Bažnyčia 
niekada nekentėjo dėl to, kad jos 
vaikai sėdėjo kalėjimuose, Bažnyčia 
niekada neturėjo nuostolių, kai jos 
vaikai buvo plakami ir kryžiuojami, 
bet Bažnyčia turėjo didelius nuosto
lius, kai jos vaikai pasidarydavo 
bailiais, dezertyrais ir išduodavo 
švenčiausią Kristaus reikalą, už ku
rį Jis pats mirė ant kryžiaus. Broliai 
ir seserys, su malda lūpose, didele 
meile savo širdyse palikime tėvo 
Karolio kapą, išsineškime ugnį, 
kuria degė tėvas Karolis ir paskleis- 
kime ją po visą tautą. Tegul kiek
vieno širdyse dega tiesos, meilės ir 
drąsos ugnis. Amen”.
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DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖJE
Jurgis Janušaltis

Dėdės Šamo Žemelėje šių metų 
vasaris buvo nepaprastai šaltas, 
daugelyje vietovių siautė sniego 
pūgos, vargino Šiaurės gyventojus. 
Tačiau visa tai nesuktrukdė mūsų 
tėvynainiams susiburti dideliais ir 
mažesniais būriais prisiminti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimų, su
sikaupti ateities darbams.

Šiais metais, džiugu pažymėti, į 
minėjimus pagrindiniais kalbėtojais 
jau buvo kviečiama daugiau jaunosios 
kartos atstovų.

Jaunieji kalbėtojai t minėjimus inešė 
daug naujų, originalių minčių. Jie 
savo kalbų nepradėjo nuo Mindaugo 
laikų, nežarstė istorijos raidos, tačiau 
realiai, su jaunatvišku įžvalgumu, 
širdies jautrumu, aptarė dabartinės 
okupuotos Lietuvos rūpesčius ir 
išeivijos pagrindinius uždavinius pa
dėti kenčiančiai ir kovojančiai lie
tuvių tautai.

Vyresnioji karta, ypač veikėjai, vis 
dar paverkšlena, kad mūsų jaunimas 
nutolsta nuo tautos kamieno, kad 
neįsijungia į mūsų lietuviškosios 
veiklos plotmes. Betgi ne masės lemia 
veiklų, bet energingieji, vadovau
jantieji judina ir atlieka darbus, tuo 
pačiu pritraukdami ir savus talki
ninkus.

Kiek yra žinoma, mūsų jaunimo 
veikėjai mielai ateina talkon vyres
niesiems, jeigu jiems yra patikimi bet 
kokie konkretūs darbai. Tai liudija ir 
jaunųjų 
kalbėtojų įsijungimas i nepriklau
somybės šventės minėjimus. Tokių 
kalbėtojų pasirodė visoje eilėje lie
tuvių kolonijų.

Ir ateityje mūsų vadovaujantieji 
asmenys turėtų daugiau dėmesio ir 
pasitikėjimo rodyti mūsų Jaunajai 
kartai. Tikėkime, kad sulauksime 
puikių, naujų darbininkų.

Yra džiugu, kad Australijoje per 
Vasario 16 puikiai kalbėjo jaunimas. 
Tai jau ne pirma žinia iš Australijos. 
Tuo tenka tik nuoširdžiai pasi
džiaugti.

Nepriklausomybės atkūrimo šven
tės minėjimų didesnėse kolonijose 
įvyko po keletu. Juos ruošė LB, ALTA 
ir kitų organizacijų valdybos. Tai 
liudija ir Čikagoje vykę minėjimai.

Ankščiau tebuvo ruošiami pagrin
diniai minėjimai, bet vėliau pradėjo 
ruošti ir kitos organizacijos, norė
damos pademonstruoti savo organi
zacinę veiklų, bei sutelkti lėšų 
Lietuvos vadavimo reikalams.

Tokių minėjimų rengime įslpilietino 
Ir Lietuvių bendruomenė, kuri yra 
užėmusi ypač platų veiklos barą ir 
kuri neabejotinai yra aktyvus veiksnys 
Lietuvos vadavimo darbe.

Per paskutiniuosius keletą metų 
vyravo nesutarimai dėl Vasario 16-tų 
renkamų aukų. Amerikos lietuvių 
taryba pretendavo į "visų" lietuvių tų 
dienų renkamas aukas. Bet su tuo 
nesutiko LB, pradėjusi įsijungti į 
Lietuvos laisvės kovos barą, Ir 
paskelbė kiekvieno lietuvio laisvo 
apsisprendimo principų. Taigi kiek
vienas lietuvis savo auką galįs 
atiduoti pagal savo nuožiūrą tam 
veiksniui, kurio darbus jis geriau 
vertina, kuriam skiria didesnę reik
šmę. Prieš Vasario 16-tą būdavo 
piktokos; prieš LB pastangas nu

kreiptos kritikos.
Šiais metais, atrodo, tos "pinigų 

pasidalinimo kovos" aprimo.
Minėjimuose daug kur buvo vado

vaujamasi laisvo apsisprendimo prin
cipu. Tai yra demokratiška, nes 
neprievartaujamas aukotojas. Atrodo, 
kad lietuviai išeivijoje buvo dosnūs 
visiems mūsų veiksniams. į visų trijų 
veiksnių kepures subyrėjo gražios 
sumos pinigėlių, su aukotojų viltimi, 
kad mūsų veiksniai ateityje glaudžiau 
savo tarpe bendradarbiaus, sutars, 
broliškai suglaudę pečius,neš sunkų 
Lietuvos vadavimo darbą.
Kaikur minėjimuose kalbėjo vyres

niosios kartos atstovai. Jų mintys 
buvo origanalios, naujos, kaip pvz., LB 
suruoštame minėjime Čikagoje A. 
Damušio kalba.. Bet nestokota šnekų 
Ir nuo Mindaugo laikų. Žinoma, gera 
prisiminti istorijų, iš jos mokytis, bet 
šiandien mums rūpi dabartis ir ateitis 
ir šia kryptimi turėtų rikiuotis mūsų 
kalbos ir darbai.

Ir mūsų spaudoje buvo užuominų, 
kad reikia ieškoti minėjimams naujų 
idėjų, metodų, patrauklumo, kuo 
galėtų daugiau domėtis ir jaunoji 
karta.

Taigi Dėdės šamo Žemėje Vasario 
16-ta buvo vispusiškai atšvęsta. 
Sudėta nemaža saujelė pinigo lais
vinimo darbams. Pasisėmėme stip
rybės ilgai Lietuvos vadavimo kovai. 
Iš minėjimų išsinešėme ir kibirkštėlę 
vilties, kad ir pavergta tauta, savoje 
žemėje, sutemų metuose nekapi
tuliuos. O mūsų visų pareiga kovo
jančiai tautai padėti. O kokiais būdais 
- apie tai turėtų daugiau domėtis ir 
spręsti mūsų didieji veiksniai, kurių 
darbus lietuviškoji išeivija gana nuo
širdžiai remia.

Juozas Mikštas
Ū Ū O 
D.S.A.

Kol šias duris
Dar tebevarstysiu, 
Budėsi tu prie jų 
'Aidu mielu, aidu šviesiu, 
Kaskart nauju — 
Ū ū ū---------

Prisibijau,
Kad nenutilsi jau. 
Vienatvės kliedesy 
Man jaučiant, kad 
Prie mano durų vis esi — 
Ū ū ū---------

Nth. Melbourne, 10.12.84

NUO AUKŠTO 
MARGAVONIŲ Kalno

Nuo aukšto Margavonių kalno 
Toli matyti, kaip ant delno: 
Rimšė, Gaidė, Tverečius, Vidžiai, 
Ir Dūkšas, ežeran įbridęs, 
Iš atlaidų merginų lydi 
Moliakalnin, įsimylėjęs
Baltųjų dobilikų vėjų----

O naktį Daugpilio pašvaistė, 
Nušvitusi vylingai, skaisčiai. 
Lyg sako tau: išves tave iš čia 
Skaudi gyvenimo kančia.
Klaidus pasaulis pavylios. 
Ir niekad jau negrįši atgalios 
Prie tviskančių gyvuoju sidabru 
Persvėto, Visagino, Dysnų ežerų

Nuo aukšto Margavonių kalno 
Toli matyti, kaip ant delno—

North Melbourne, 18.3.85 r

> ..n

Daug įdomių papročių mes palikome 
mūsų tėvynėje. Vieni dabartinės 
bedievių vyriausybės yra draudžiami, 
kiti laiko bėgyje pamiršti. Mes 
išblaškyti po visų pasaulį Ir begy
vendami kitų papročių šalyse, irgi 
juos pamažu pamirštame. O Juk tai yra 
mūsų tautos per amžius sukurtas 
turtas. Būtų gaila, jeigu jis pasiliktų 
nepapasakotas mūsų ateinančioms 
kartoms. Taigi, šiandieną apie Velykų 
šventes...

Verbų sekmadienį virdavo ir įvai
riai margindavo kiaušinius; einant 
bažnyčion nešdavosi verbas - kadugių 
puokšteles papuoštas žilvičio sužel
dintomis šakelėmis, kartais dar pagrą
žintomis skaisčiai dažytomis žąsų 
plunksnomis. Su bažnyčioje pašven
tintomis verbomis grįžę namo pir
miausia pagrąsindavo vaikams,sa
kydami: "verba muša, ne aš mušu, už 
savaitės bus Velykos"... Ir po to Jas 
atsargiai užkišdavo palubėje, nes buvo 
tikima, kad jos saugos namus nuo 
gaisro ir perkūno. O vaikai tuo

Bathurst miesto centras. Netoli šio miesto esančioje stovykloje 
po karo gyvenu į Australiją imigravę lietuviai.

Velykų papročiai
J. KRUPAVIČIUS 

džiaugėsi, nes žinojo, kad septynių 
savaičių gavėnios pasninkas jau 
baigiasi ir jie vėl pamatys ant stalo, ką 
nors skanesnio užkąsti.

Didžiąją savaitę reikėdavo velykinę 
išpažintį atlikti, duonkepę krosnį 
išbaltinti, naujus šiaudelių sietynus 
pakabinti. Did. penktadienį vieni raiti, 
kiti pėsti skubėjo bažnyčion šventos 
ugnelės Ir vandens pargabenti. Did. 
šeštadienį buvo vežami bažnyčion 
svarbesni valgiai pašventinti; kiau
šiniai turėdavo būtinai būti dažyti; 
jais Velykų rytą, grįžus Iš prisikėlimo 
visa šeima dalijosi, giedodama Ale
liuja. Tą pat šeštadienį gryčias 
išpuošdavo bruknių lapeliais, sama
nomis (ar driekanomis), o ant stalo 
statė želmenų (rėžiukų) bokštelį - 
dugnu viršum apverstą, pakulomis su 
moliu apdengtų puodą, tankiai želme
nimis apželdintą; tai buvo avinėliui 
ganykla.

Apie stalą susėdusias ir besi- 
vaišinančias šeimas senesnieji įspė
davo, kad po Atvelykio tuojau 

parskridusi gegutė ne užkukuotų, ką 
nors su tuščiu kišeniumi. Tad jau nuo 
Velykų švenčių kiekvienas skambin
davome porą centų kišenėje.

Skaniai privalgę senesnieji eidavo 
pailsėti, o jaunimas, prisikimšęs kiše- 
nlus margintų kiaušinių, eidavo pas 
kaimynus pabandyti laimės mušti 
kiaušiniais. Ir kaip visur pasauly: 
prisimušę džiaugėsi, o praradę verk
davo... Čia verta paminėti, kad vienas 
kitas kaimynas šių švenčių proga savo 
kluone (taisydavo sūpuokles, kur 
susirinkdavo apylinkės jaunimas ir 
būdavo pasisupta, pajuokauta, padai
nuota ir tikroje švenčių nuotaikoje 
pagyventa.

Jau praslinkus amžinybėn tiek 
metų, dar vis malonu prisiminti mūsų 
tėvynėje praleistas Velykų šventes, 
nes tada mes jautėme gamtoje ir savo 
širdyse tikrą prisikėlimą To, kuriame 
rasdavome paguodą, savęs atbudimą, 
pasitenkinimą, kurio mums niekados 
negalės pakeisti šita tremtinio duona.

Atsiliepkite!
LAKŪNU IR SKLANDYTOJŲ 

DĖMĖSIU I

Norima surinkti žinias apie lietu
vius lakūnus bei sklandytojus, skrai
dančius visame pasaulyje, ar civi
linėje, ar kariškoje aviacijoje. Esu 
paprašytas tokias žinias surinkti 
Australijoje apie skraidančius ar 
sklandančius lietuvius lakūnus irskla 

ndytojus.
Gautos žinios bus persiųstos į 

Chicago, JAV, kur jos bus surūšiuotos, 
ir, gal būt, Išleistos atskiru leidiniu.

Kreipiuosi į visus Australijoje 
skraidančius ar sklandančius lietuvius, 
prašydamas pačių lakūnų ar sklandy
tojų atsiųsti apie save, žemiau 
išvardintas žinias. Galima rašyti 
lietuviškai ar angliškai, ir reikėtų 
atsakyti į žemiau išvardintus klausim
us:

1. Pavardė ir vardas,
2. Gimimo data ir vieta,
3. Kur dabar skraido,
4. Patyrimas ore,
5. Kokias licenzijas turi,
6. Kiek yra išbuvęs valandų ore,
7. Kokiais lėktuvais ar sklandy

tuvais skraido,
8. Gyvenamoji vieta.
P.S. Visų civilių ir kariškių lakūnų, 

prašoma atsakyti.

Taip pat prašau mielų tautiečių, 
kurie žino apie skraidančius lietuvius, 
paraginti juos atsakyti, ir prašomas 
žinias atsiųsti patiems. Jei visos žinios 
būtų žinomos asmeniui, gali atsakyti 
apie juos ir žinantieji. Žinias reika
linga persiųsti ne vėliau, kaip iki 
gegužės mėn. 1 dienos, sekančiu 
adresu: J. Riauba, 9 Harrow St. 
DOVER GARDENS, S.A. 5048.
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NEWCASTLE
NEWCASTLE DISKUSIJŲ KLUBAS

Dr. J. Klšono naujoje rezidencijoje, 
Adamstown Heights, kovo 10 įvyko 
šiais metais pirmas Diskusijų klubo 
susirinkimas, kuriame dalyvavo Ži
butės motina, atostogaujanti Austra
lijoje iš Amerikos ir svečiai - Antosė 
ir Jeronimas Pranskūnai.

Paskaitą skaitė Jūratė Ivinskienė 
tema " Industrinė revoliucija - evoliu
cija ir jos sociologinės pasekmės." 
Paskaitą Jūratė pradėjo su priežodžiu: 
"Žmonija, nežinanti savo istorijos, 
prilygsta žmogui be atminties."

Istorijos, sociologijos ir psycholo- 
gijos lapuose dažnai minima, kad 19- 
tas šimtmetis į žmogaus gyvenimą 
atnešė didžiausią perversmą, pakei
tusi žmogaus gyvenimo stilių, aplinką 
ir galvoseną.. Dar ir šiandien, jau 
baigiantis 20-tam šimtmečiui tas 
periodas vadinamas "Industrine revo
liucija". Tai mechaniškos priemonės, 
mašinos vartojimo pradžia, kuri sutei
kė galimybes fabrikuose, įmonėse 
masiškai gaminti prekes. Industrinė 
revoliucija prasidėjo Anglijoje, nes 
demografinės, geografinės ir komer
cinės sąlygos buvo palankios. Iš 
Anglijos industrializacija paplito visoj 
Europoj, nuo vakarų iki rytų. Ši 
revoliucia dar nesustojo, vis plinta 

toliau. Istorikai sutinka, kad indus
trializacija nebūtų pajėgusi įsigalėti 
be kapitalizmo, prasidėjusio XIII - 
XIV šimtmetyje.

Tais laikais Europoje siautė baisūs 
marai, per kuriuos žuvo daug žmonių 
ir gyvulių. Ekonominiai reikalavimai 
ir prekių pareikalavimas sumažėjo, 
miestuose atsirado didelis darbininkų 
trūkumas.

Prasidėjo monetų naudojimas 
tranšakcijom, nes mainų metodas 
buvo labai nepraktiškas. Prekyba 
pradėjo labai plisti. Vilnoniai gaminiai 
Anglijoje, vyno gaminimas Prancūzi
joje, transportas laivais pagerėjo, ir 
pakeitė Europos akiratį ir žmonių 
gyvenimą. Kapitalizmo ideologija sti
prėjo ir pinigas pradėjo pinigą daryti. 
Bažnyčia tais laikais buvo priešinga 
šitai sistem ai, bet XVII šimtmetyje 
viskas pasikeitė. XVIII amžius buvo 
"Protavimo amžius". Žmogaus ger
būvis pagerėjo. Prasidėjo prekiavimas 
su kitais žemynais. Fabrikai pradėjo 
augti. Darbininkų sąlygos buvo labai 
sunkios ir darbo valandos labai ilgos. 
Darbininkų sąjungų veikla buvo už
drausta. 1825 m. sąjungos pradėjo 
veikti Anglijoje, 1864 m. Prancūzijoje. 
XVIII šimtmetis pasižymėjo žiau

rumu, triukšmingumu, muštynėmis. 
Girtuokliavimas buvo neišpasakytas. 
Turtuoliai gėrė vyną, darbininkai - 
alų.

Šiandieną mechaniškų priemonių 
naudojimas atpalaiduoja žmogų nuo 
sunkaus fizinio darbo, duoda jam 
aukštą gyvenimo lygį, visokių mate
rialinių patogumų ir daug laisvo laiko.

Baigdama paskaitą Jūratė pabrėžė, 
kad ir istorijoje ir literatūroje norint 
padaryti realias išvadas, reikia gal
voje turėti to laiko istorines aplinky
bes. Po paskaitos sekė gyvos 
diskusijos.

Šiais metais būrelio valdybą sudaro:

Jūratė Ivinskienė - pirmininkė, 
Victoria Kristensen - sekretorė, 
Motiejus Šeškus - korespon

dentas.
Sekantis susirinkimas įvyks balan

džio 21, vieta bus pranešta telefonu. 
Paskaitą skaitys prof. dr. V. Doniela.

Stasys Butkus.
PAIEŠKOJIMAS

Adomas Šakys, gyvenąs Lietuvoje, 
paieško Napoleono Masiulio, Jono 
sūnaus (jam dabar gali būti apie 70 m. 
amžiaus), gyvenančio Australijoje 
(smulkesnis adresas nežinomas). Jis 
pats ar apie jį žiną, prašomi pranešti 
A. Šakiui, Kaunas, Partizanų g - vė, 
74 -69, Lietuva, U.S.S.R.

T. ATR OBE

VALLEY

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS.

Vasario 16d. apie 40 LaTrobe, Sale 
ir Melbourne lietuvų susirinko į 
Šabrlnskų sodybą Moe miste, paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo šventę.

Seniūnė V. Koženiausklenė atidarė 
minėjimą ir pristatė svečią iš Mel
bourne - Australijos lietuvių Jaunimo 
sąjungos iždininką ir atstovą kultūros 
reikalams Andrių Vaitiekūną skaityti 
paskaitą.

Jaunasis paskaitininkas savo išvaiz
da ir žodžiais sužavėjo minėjimo 
dalyvius. Tikimės, kad ir ateityje 
Andrius neatsisakys aplankyti šią 
žilagalvių seniūniją.

Viešnia iš Melbourne R. Baltutytė 
paskaitė V. Kudirkos eilėraštį.

Sveikinimo žodį tarė šaulys S. 
Lipčius ir Sale seniūnė E. Eskirtienė.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po
oficialios dalies vyko vaišės ir 
pašnekesiai, pravesta rinkliava ir 
loterija.

Nuoširdi padėka loterijos fantų 
aukotojams ir visiems dalyvavusiems 
minėjime.

a. a.

NAUJI LR D NARIAI

Pagal Lietuvių rašytojų draugijos statutą, slaptu balsavimu į 
Lietuvių rašytojų draugiją 1985 metais buvo išrinkti šie 
rašytojai:

Antanas Gaillušis (Philadelphia), išleidęs novelių rinkinį Visaip 
atsitinka, spaudai ruošiantis naują knygą;

Leonas Lėtas (Farmington, Conn.) laimėjęs LRD 1983 m. 
literatūros premiją už eilėraščių rinkinį Trakas, rašęs ir 
teberašąs Aiduose, Žvilgsniuose, Literatūros lankuose. 
Metmenyse, Akiračiuose ir kitur;

Jonas Minelga (Chicaga), išleidęs tris eilėraščių rinkinius 
vaikams: Žiogas muzikantas, Labas rytas, vovere, Kiškio 
pyragai, rašantis jaunimui periodikoje;

Antanas Jonas Skirka (Australija), išleidęs keturias beletristi
kos knygas: Kur bėga Šešupė, Ilgiuosi tavęs, Be tėviškės, Iš 
mano draugų paukščių gyvenimo ir dvi eilėraščių knygas: Tu 
esi nepamirštama ir Mintimis į tėvynę;

Juozas Toliušis (Chicaga), išleidęs novelių rinkinius Tryliktoji 
laida ir Susitikimas prie katedros, Draugo atkarpoje 
išspausdinęs romaną Užtvanka, Mūsų vyčio redaktorius;

Rūta Klevą Vidžiūnienė (Valencia, Calif.), novelistė, laimėjusi 
6 premijas už trumpo žanro kūrinius, išleidusi novelių rinkinį 
Vieno vakaro melancholija, bendradarbiaujanti periodikoje kaip 
žurnalistė;

Bronius Žalys (Australija), išleidęs poezijos rinkinį Apie 
žmones, žemę ir vėjus, dalyvavęs almanachuose Plunksna ir 
žodis, Terra Australis, Tretieji vaikai, spaudos bendradarbis.

Lietuvių rašytojų draugijos valdyba.

SYDNEY Pranešimas
Sydnejaus "Aušros" tunto broliai- 

sesės, Atvelykio sekmadienį (14.4- 
.85), "Aušros" stovyklavietėje, Bes- 
ley Rd., Ingleburne, ruošia nuotai
kingą margučių popietį, į kurį, be 
skautų-čių, kviečiamas ir visas kitas 
Sydnejaus lietuvių jaunimas, skautų 
tėveliai, rėmėjai ir visi geros valios 
tautiečlai-tės ir jų svečiai-viešnios.

Atvykite tuoj po pamaldų, o mūsų 
virėjai parūpins karšto maisto -
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dešrelių, tušintų kopūstų, kavos ir 
pyragų... Skautų tėveliai pasirūpins, 
kad niekas nemirtų troškuliu!...

Popiečio programoje: margučių 
premijavimas, ritenimas, bei įvairiausi 
žaidimai jauniesiems (ir ne taip 
jauniems), loterijos, kuriuos praves 
vyresnieji broliai-sesės.

Atvykite visi ir visos ir atsivežkite 
margučius!

"AUŠROS" TUNTAS.

LAIKAS 
INVES
TUOTI.
Namų ir nekilnojamo turto kainos žymiai 
kritusios, bet jų nuomos vis kyla. Pats 
laikas įsigyti kitą nuosavybę - investaci- 
ją, paėmus TALKOJE paskolą, kurią su 
laiku - nuomininkai išmokės.

TALKA duoda paskolas Įkeičiant
nekilnojamą turtą.TAL.KA veikia — Lietuvių Namuose ADELAIDE - MELBOURNE - SYDNEY

MELBOURNE LIETUVIU KLUBO VALDYBA

kviėčia 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.
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Ramovėnų išvyka
MELBOURNE RAMOVĖNAI 

PILYPO SALOJE

Leonas Baltrūnas

Lygiai prieš metus laiko, kada su 
nona viešėjome Pilypo salos Nobby 
aišingų lietuvių kolonijoje, gana 
ačiai aprašiau Mūsų Pastogėje šios 
iks istoriją, geografiją ir fauną. 
Šiandien vėl noriu papasakoti šios 
liraščio skaitytojams apie Pilypo 
įlos "sostinę" COWES , jos apylinkes, 
imtos grožybes ir apie Čia įsikūrusių 
(tuvių nuoširdumą ir vaišingumą.
Jau kuris laikas, kai gavau raštišką 
lietimą atvykti i Melbourne lietuvių 
unovėnų trijų dienų sąskrydį - 
kiliką Pilypo saloje, kur Ramovės 
Idas Vladas Bosikis, gražioje Va
išių sodyboje yra įsitaisęs savo 
ažytį vasarnamį. Šio sąskrydžio 
ksias, kaip kvietime pažymėta - 
iriau susipažinti, prisiminti senus, 
mis laikus ir draugiškoje nuotaikoje 
aleisti ilgąjį savaitgalį. Kviečiamos 
vd ir ramovėnų ištikimosios, antro
ji pusės ir ramovėnams prijauCian- 
® tautiečiai.

Pakeliui į pajūrį. Cowes miestelis, Phillip Island.

eštadienio ryte, dieną prieš didžią- 
is Moombos iškilmes Melbourne, 
mažai tautiečių pradėjo krauti į 
m mašinas patalinę, trims dienoms 
įsto ir visokius kitokius "rakan- 
s' reikalingus piknikui. Pažiūrėjus į 
ngų, praėjo visos abejonės ir baimė, 
s nesimatė nei vieno debesėlio. Be 
kalo buvo baiminamasi d81 oro, nes 
liau buvo sužinota, kad vadas buvo 
kęs vieno ramovėno žmonai "kry- 
nnl gulėti" ir melstis dėl gero oro. 
[š Melbourne į Pilypo salą yra 
esti puikūs keliai ir nereikia nei 
lejų valandų 120 kilometrų ke
nti. Kadangi šioji sala yra viena iš 
juliariausių turizmo vietų Viktori- 
e, kur ne tik galima užtikti retus 
stralijos gyvūnus, bet pakrantėse 
na gerų paplūdymių ir kurortiniai 
ngtų maudyklių, tai savaitgaliais 
i privažiuoja daug poilsiautojų ir 
istų.
Valaičių "Hacienda" gražiai apau- 
si pušimis ir, netoli rūkyklos, auga 
: keli berželiai. Kiemo viduryje 
movės vadas, išskėstomis rankomis 

sutinka kiekvieną įvažiuojančią 
žiną ir pats jas rikiuoja, kaip tikram 
dui ir tinka. Netrukus paaiškėjo, 
i maloni šeimi. nlnkė užleido sve- 
uns visus miegamuosius, kurių čia 
skaičiaus, o kitiems dar numačiusi 
kvynes pas kaimynus. Geresnį 
Minką vargu ar rastume m kariuo- 
oėje. Kadangi iki vakarienės dar 
ia toli, tai suvažiavusieji nuskubėjo 
Gėlėtąjį pajūrį nuplauti Melbourne 
Ikes.

Patelkti į pajūrį, tenka praeiti patį 
miestelio centrą, kur. panašiai kaip 
Surfers Paradise, pilna visokių krau
tuvių. kavinių, rastoranų, motelių ir 
hotelių. Pasirodo, kad be reikalo 
ėmėme su savimi tiek daug maisto, nes 
čia ir bulvinių blynų ir "dim sims" 
geresnių už mūsų koldūnus, ir "fish 
and Chips" ir visokiausių gėralų pilnos 
krautuvės. Bet lietuvis ištikimas savo 
kulinarijai ir daugiau pasitiki savo 
ponių pagamintu maistu, todėl iš 
krautuvių besiveržiantys pagamintų 
produktų garai, mūsų visai nejaudino.

Ne be reikalo atvažiuoja čia tiek 
daug žmonių, nes pajūrys Čia tikrai 
labai gražus, smėlis gal ne toks 
auksinis kaip Palangoje, bet tikrai 
neblogesnis kaip Rygos pajūryje. Ne 
tik smėlis, bet ir netolimos kopos 
apaugusios žole ir pušimis, mums daug 
ką primena. Netoliese matosi medinis 
tiltas į jūrą ant kurio daug mėgėjų 
žvejų, kurių meškerių kabliukai ir 
muselės tik ir zvimbia mums apie 
ausis. Taip man ir neaišku, kodėl tie 
meškeriotojai gaišta valandų valan
das, kada pakrantėje, ant gražių 
vežimėlių, už kelis dolerius gali 

nusipirkti puikiausios šviežios žuvies? 
Tikriausiai tie ilgaliežuviai žuvau- 
tojai, nesėkmės atveju, pasinaudoja 
šiomis prekyvietėmis, o namuose - kas 
gi gali nepatikėti žvejui?
Cowes pajūrio pagrindinis paplūdimys 
yra garsus ir tuo, kad Čia nėra uolų ar 
akmenų. Švarus jūros dugnas leidžia 
be baimės džiaugtis plaukimo malo
numais. Saugusiems ir plaukti mėgs
tantiems nereikia toli bristi iki gilaus 
vandens, o pakrantėje vaikams pilnai 
pakanka sėklumos išdykavimui ir 
pasimurkdymui. Kaip ir visuose kultū
ringuose paplūdymiuose, taip ir čia 
visur matosi tvarka ir švara. Nusi- 
maudžius, norintieji gali pasinaudoti 
dušais, nes jūros vanduo čia gana 
sūrus.

Pasimaudę ir pasideginę saulutėje, 
grįžome į Valaičių sodybą, kur 
visokiausios mėsos rūko didžiuliame 
"barbecue", o ant stalų rikiavosi 
daržovės ir kiti patiekalai ir skysti
mėliai, kurie liežuvius atpalaiduoja. 
Tokių gardumynų neteko matyti nė 
viename kariškame poligone, bet 
ten neturėjome ir tokių gabių 
šeimininkių, kurios dar ir gardžiausio 
šermukšninio, citrininio ir net pieninio 
gėrimėlio būtų išvirusios!

Beužkandžiaujant ir gurkšnojant, 
vadas įsakė, kad kiekvienas iš eilės 
turi ką pasakyti, padainuoti, pašokti, 
ar šiaip ką gražaus padaryti. Tik 

■dabar paaiškėjo, kad Melbourne ramo
vėnų ir jų draugų tarpe yra puikiausių 
poetų, kalbėtojų ir net solistų. Daug 
gražaus juoko, gražaus ir ne tiek 

gražaus jumoro, dainų ir prisiminimų 
iš anų gerų laikų buvo čia paklota.

Kaip gražu, kad kartas nuo karto 
galime organizuotai sueiti įkrūvą ir 
sutikti seniai nematytą draugą ar 
prietelių ir draugiškoje nuotaikoje 
atsipalaiduoti nuo kasdienių rūpesčių, 
nuo įsipareigojimų ir darbų ir linksmai 
paįvairinti mūsų šablonisšką kasdie
nybę.

Kitos dienos ryte. Valaičių sodybos 
kieme, lyg bitės zirzia sukilę svečiai ir 
gardžiai papusryčiavę vėl tariasi 
žygiuoti prie jūros, nes skaisčioji 
saulutė jau svilina apiplikusius pakau
šius. Manau, kad visi žinote koks 
malonumas apima žmogų, kai pasineri 
gaivinančiam jūros vandenyje, o čia 
dar garsus Cowes pajūrys. Tad du kart 
kviesti nė vieno nereikėjo.

Sakoma, kad gero reikia tik po 
truputį, todėl, nors viskas labai gražu 
ir gera, bet artėjant pietų laikui, 
reikėjo atsisveikinti su glamonėjančia 
jūra, nes tolimesnėse ramovėnų pro
gramoje buvo numatytas Naručių 
sodybos lankymas.

Nepertoliausiai, ant kalniuko, bal
tuoja gražus ir nemažas pastatas su 
"Raminta". Malonus šeimininkas su 
savo šuneliu jau laukė atvykstančių 
svečių. Aprodęs savo "dvarą", kvietė 
visus į vidų. Dideliam mūsų nuste
bimui, radome mielą šeiminkę triū
siančią apie pietų stalą, ant kurio 
pakrauti gardumynai priminė mums 
lietuvišką velykinį stalą. Nenuostabu, 
kad Australijoje visi lietuviai nešioja 
atliekamą svorį. Tos mūsų darbščios ir 
gabios šeimininkės, savo tautiniais.

Prie pagrindinio Valaičių pastato iš k. į d. Leonas ir'Aldona 
Baltrūnai. Melbourne Ramovės vadas Vladas Bosikis ir p. 
Valaitienė.

Dainuoja DAINOS SAMBŪRIS
Buvo neįprastai šalta vasaros diena 

Melbourne priemiestyje North Balw- 
yn. Apsiniaukusį dangų, kaip saulės 
švystelėjimas, čia praskaidrino gražūs 
lietuviškos dainos garsai. Baltrūnų 
sodelyje vyko Dainos sambūrio pirmoji 
šių metų repeticija. Normaliai repe
ticijos daromos Lietuvių namuose, bet 
šiandien buvo norima pabendrauti 
atvirame pore, pasilinksminti, pasi
stiprinti, besiruošiant 1985 metų 
darbui.

Chroristai, susėdę ant betoninės 
žolyno briaunos, perdainavo dainas, 
kuriomis reikėjo pasirodyti per Vasa
rio 16 minėjimą. Tuo tarpu jau kepė 
įvairūs mėsiški patiekalai, o "klėtyje" 
laukė viliojantys priedai. Parepetavus 
buvo sočiai pasivaišinta.

Vaikučiai pavalgę šoko i pašildytą 
baseiną ir beveik visą popietę ten 
smagiai taškėsi. Baltrūnai, persirengę 

imaudymosi kostiumais, kvietė sava
norius dalyvauti plaukimo ir gelbėjimo 
demonstracijoje. Atsirado savanorių, 
nebijančių šalto oro. Nors Leonas 
Baltrūnas rimtai aiškino ir su ponia 
aiškiai demonstravo svarbius, visiems 
žinotinus dalykus, žiūrovams buvo 
neaišku, kuris iš "savanorių" skęsta, 
kuris gelbsti. Atrodė, kad visi skęsta. 

kulinariniais gabumais, padaro mus 
visus tokiais silpnavaliais, kad užmirš
tame visas svečių mandagumo taisy
kles ir nusikalstame vienam iš 
dešimties Dievo įsakymų, kuris mu is 
griežtai ragina nepersivalgyti. Nors 
abu šeimininkai blaivininkai, bet 
sveteliams nepagailėjo ir deginančio 
skystimėlio, nuo ko žmogus daraisi 
kalbus ir atviras.

Daug dar galėčiau pasakoti apie 
šią, pavykusią Melbourne ramovėnų 
iškylą į Pilypo salą, bet, manau, laikas 
priminti, kad visi tikrieji ramovėnai 
yra jau sulaukę "antrosios jaunystės" 
ir todėl nenuostabu, kad turi daug ką 
pasakoti ir iškelti daug įdomių 
praeities išgyvenimų, kurie vaizdžiai 
mums primena tėvynę Lietuvą, nepri
klausomybės laikus, kovą už geresnę 
ateitį, kovą už tautiškumą, draugiš
kumą ir meilę artimui.

Pagarba priklauso Melbourne Ra
movės pirm. V. Boslkiul ir jo 
pavaduotojui V. A glinskui, kurie 
sugalvojo sukviesti išsibarsčiusius ra- 
movėnus ir sudarė jiems sąlygas ne tik 
prisiminti gražią praeitiį ir margus 
mūsų išgyvenimus, bet atnaujino ir 
sustiprino savo narių artimo pajau
timą.

Pagarba priklauso Valaičiams už 
priglaudimą ir leidimą pasinaudoti jų 
puikiai įrengtu vasarnamiu. Taip pat 
lenkiu galvą ir Narušiams, už jų 
nuoširdumą ir vaišingumą, o visoms 
mieloms ponioms, kurios mus taip 
gardžiai vaišino, maitino ir nuotai
kingai lepino - trūksta žodžių 
atsidėkojimui.

Žiūrovams buvo daug juoko. Pavalgius 
ir pasimaudžius buvo padainuota, bet 
jau ne koncertinių dainų. Dainavo 
seni, dainavo jauni, dainavo Ir vaikai. 
Dainavo kartu, dainavo atskirai, 
dainavo solistai ir duetai, dainavo 
lietui lyjant ir saulei šviečiant. 
Visiems labai patiko Irenos O'Dwy
er sukurta "baladė" apie sambūrio 
nelaimingą autobuso kelionę į Lietu
vių dienas Canberra mieste. Ypa
tingai buvo malonu, kad su sesutės 
Virginijos pagelba, padainavo jaunieji 
Rita ir Raimundas Bruožiai. Visiems 
dainininkams akordeonu pritarė Pe
tras Aras. Kaimynai už tvoros turėjo 
pavydėti Baltrūnams tokių skambių, 
linksmų svečių. O gal jie manė, kad 
ten plokštelių muzika buvo?

Šis Dainos sambūrio pobūvis pri
minė tuos laikus, kai Australijos 
lietuviai, jaunimas ir senimas, per 
pobūvius ir namuose susirinkę gražiai 
dainuodavo. Džiugu, kad.bent sam- 
būriečių tarpe, ši tradicija yra 
išsilaikiusi. Kol Dainos sambūris 
gyvuos, tol gyvuos lietuviška daina 
šiame krašte.

Jleva Arienė
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TAUTOS FONDAS
ADELAIDE

Melbourne mirus Algiui Vaitie
kūnui, vietoj gėlių ant jo kapo, 
reikšdami užuojautų jo šeimai, Ade
laide Tautos fondui aukojo: Po $20 - 
Br. ir J. Lapšiai, L. Radzevičienė, $10 
- J. ir A. Stepanai.

Vasario 16 proga per Tautos fondo 
atstovybės pirm. J. Stepaną Lietuvos 
laisvės reikalams aukojo: $100 - 
LASAS (Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
Adelaide Sskyrius), $50 - A. Šaulys, 
$23 - A. Petruškevičienė, $20 - M. ir 
B. Gavėnai, po $10 - A. ir R. Kubiliai, 
A. Opulskienė,-J. Poškus, Msgr. P. 
Jatulis, A. ir V. Stankevičiai, V. 
Dundlenė, po $6 - Pr. Duoba, po $5 - 
K. Kaminskas, A. ir U. Juciai, V. 
Stalba, L. Plmpė, J. Račiūnas, A. 
Plokštienė, V. Aleksandravičius. Viso 
$334.00. Nuoširdus ačiū adelai- 
diškiams ir Tautos fondo nariams.

CANBERRA

Canberra lankantis J.E. vysk. P. 
Baltakiui, nuoširdi lietuviškų reikalų 
rėmėja Bronė Žilinskienė Tautos 
fondui (teikė $500 auką. Ši darbšti 
bitelė jau ne pirmą kartą ateina (

I S ALB SPAUDOS SĄJUNGOS

Prieš keletą savaičių mie
lus skaitytojus painformavome 
apie techniškus sunkumus ren
kant laikrašti lietuvių kal
boje. Tie sunkumai surišti su 
tuo, kad mūsų kalboje varto
jame fonetinius ženklus, bū
tent nosines, e su tašku (ė)', 
u su brūkšneliu (ū) ir tt. 
Kadangi kitose kalbose tokių 
ženklų nėra, tad sunku gauti 
rinkimo priemones kurios pa
tenkintų mūsų reikalavimus, 
bet nebūtų tokios brangios, 
kad mes nepajėgtume jas nu
pirkti .
Šiais laikais daugumoje ga

mybos sričių (vedamos vis 
naujesnės, moderniškos bei 
automatiškos gamybos ir darbo 
priemonės. Labai daug kas 
pasikeitė ir visą laiką 
keičiasi ir rašomųjų bei tek
sto surinkimo priemonių sri
tyse. Gaminant kompiūterius 
pasaulinei rinkai masiniais 
kiekiais, darosi sunkiau gau
ti ne standartinio tipo apa
ratus. Taip vyksta dėl to, 
kad "robotų" kontroliuojamose 
gamyklose pasidarė neekono
miška gaminti mažais kie
kiais. Tad, pavyzdžiui, auto
mobilių gamyboje net prieina
ma prie tarptautinės gamybos, 
kad tik pasiekti masinės ga
mybos ribas.

Tad nereikia stebėtis, kad 
sunku gauti rašomas priemones 
su lietuviškais rašmenimis. 
Juk lietuviškų rašmenų parei
kalavimas yra labai mažas ir 
rinka parduoti kompiūterius, 
kurie turėtų "(dėtas" raides 
su lietuviškais ženklais yra 
maža.

Šj syki norime pasidalinti 
su "Mūsų Pastogės" skaityto
jais mintimis apie kitus 
spaudos darbuotojus. ypač 
apie mūsų laikraščio redakto
rių. Tur būt daugumas supran
ta. kad redaktoriaus darbas 
yra nelengvas, ypač kad jis 
atlieka ne tik tą darbą kuri 
normaliai daro didžiųjų laik
raščių redaktoriai, bet dar 
taip pat grynai technišką
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talką-su stambia auka Lietuvos laisvės 
kovai. Širdingas aCiū.

Tautos fondo atstovybė Australijoje 
Sydney

A.A. BENJAMINAS VOSILAITIS

Vasario 26, sulaukęs 72 metų 
amžiaus, po sunkios ligos mirė 
Benjaminas Vosilaitis. Palaidotas va
sario 28, Memorial Park Crematorium, 
N. Altona.

Velionis B. Vosilaitis buvo evan
gelikas, linksmas, dosnus, draugų 
mėgiamas. Paliko liūdinčią žmoną 
Martą, tris sūnus ir keturius anūkus.

Nors karstas skendo gėlių vai
nikuose, bet nebuvo pamirštas ir 
Tautos fondas. Vietoje gėlių, M. 
Žiogienės iniciatyva, buvo pravesta 
rinkliava ir Tautos fondui suaukota 
$176.00

Aukojo: Po $50 - Z. Poškaitis, E. 
Stumbras. Po $20 - B. Smaliorius, G. 
Kizelis. Po $10 - V. Šeštokas, O. 
Butkus. Po $5 V. ir A. Baltrukonial, O. 
Schrederis, J. Beutneris, $2 - N.N.

Tautos fondo atstovybė 
Melbourne

laikraščio laužymo darbą. Jis 
taip pat atlieka ir teksto 
tikrinimą ('proof reading'), 
kuriam didieji laikraščiai 
turi specialiai tam skirtą 
personalą.
Ciuo h**., 1. i > yra

sunkumai dar ir dėl to, kad 
ne tik, kad turėjome pereiti 
prie naujų rašymo priemonių, 
bet dar ir nesusirado norin
čių jomis dirbti. Išmokti 
rašyti su kompiūterimi, ki
taip sakant "word processing" 
žmonės eina ( firmas ir moka 
nemažus pinigus už šitą labai 
praktišką mokslą. Gi dabar, 
kai yra gera proga veltui 
išmokti rašyti lietuviškai su 
"Mūsų Pastogės" kompiūteriu- 
mi, atsirado vos pora susido
mėjusių tautiečių.

Būtų labai džiugu, jei jau-_ 
n imas, kurie moka neblogai 
lietuviškai ar yra buvę Li
tuanistinių Kursų mokiniai 
susidomėtų šia galimybe. Be
simokydami rašyti lietuviškai 
moderniška priemone, jauni 
žmonės, taip pat, dar geriau 
išmoktų lietuvių kalbos. Šiuo 
metu ilgametei "k®sų Pas
togės" teksto rinkėjai. p 
Aldonai Jablonskienei išvykus 
ilgesniam laikotarpiui j JAV. 
neturint prityrusios darbuo
tojos redaktoriaus darbas 
tikrai yra ypatingai pa
sunkėjęs .
^TeLBOURnTuETUVuT^“ 

BIBLIOTEKOJE
Gauta Šaltinių bibliotekai: Mykolo 

Krupavičiaus "Visuomeniniai klausi
mai", straipsnių rinkinys iš jo paliki
mo, Chicago 1983. A. Miškinio "J. 
Janonio aikštės ansamblis Kaune", 
Vilnius 1983. Per Pijų Vaičaiti gauta 
retenybių stovui majoro Jono Kauno 
asmens liudijimas, atsargos pik. Itn. 
Jono Kauno savanorio medalio liudiji
mas ir Liet. Resp. vidaus pasas. 
Aukojo bibliotekai po $10 J. Kama
rauskas, P.Venckus, V. Žygas, $5 K. 
Dienienė. (vairaus turinio knygų ir 
žurnalų V.R. Aniuliai.1. O'Dwyer.- 
Nuoširdus ačiū aukotojams.

J.MIKŠTAS Bibliotekos vedėjas

Adelaide
METINIS KLUBO NARIU 

SUSIRINKIMAS

Adelaidės L.S.K. "Vytis" metinis 
susirinkimas (vyko kovo 10, kuriam 
pirmininkavo Stasys Urnevičius, sek
retoriavo - Balys Nemeika. Susirinki
mo darbotvarkė priimta be pataisų.

Klubo pirmininkas Jurgis Jonavičius 
perskaitė metinės veiklos pranešimą. 
Pasidžiaugta mūsų sportininkų at
siektais gražiais rezultatais Canbe- 
rroje. Tradicinė Sporto diena taip pat 
praėjo labai sėkmingai. Atnaujintoje 
aikštėje, ačiū Adelaidės lietuvių 
sąjungai, buvo pravestos krepšinio 
žaidynės, o salėje (vyko bilijardo, 
šachmatų ir stalo teniso varžybos. Ta 
proga, ( Adelaidę atvykęs rėmėjas, 
melburniškis, Balys StankūnaviCius, 
padovanojo klubui gražius Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos miestų herbus.

Klubo valdyba paskyrė pinigines 
premijas Adelaidės savaitgalio mo
kyklas baigiantiems "Vyčio" sporti
ninkams, kurios bus (tekiamos prade
dant šiais mokslo metais.

Pasiūlyta klubo garbės nario titulus 
suteikti Vladui Marcinkevičiui ir 
Vincui VieraiChii. Susirinkimas šiam 
pasiūlymui vienbalsiai pritarė.

Klubo iždininkas Petras Andrijaitis 
apibūdino kasos stovi, paminėdamas 
stambesnių išlaidų bei pajamų sumas.

Apylinkės kontrolės komisija pat
virtino klubo vedamą finansinę ats
kaitomybę.

Pakeistas klubo statuto 23-čias 
paragrafas: “Valdyba renkama 2 
metų laikotarpiui iš 7 narių ir 2 
kandidatų", o dabar sakoma..."iš 5 
nariu ir 2 kandidatu"

Diskusijų dėl pranešimų nebuvo, 
tad klubo veikla patvirtinta vienbal
siai.

J. Jonavičius padarė atskirą prane
šimą, kas liečia III-čias Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, kurios yra 
pavestos Adelaidės "VyCio" klubui 
suruošti 1988 metais. Vasario 14 
klubo v-ba turėjo bendrą posėdi su 
ALB Krašto valdybos ir Apylinkės 
valdybos atstovais, iš kurių buvo 
gautas pritarimas ir pasižadėjimas 
visomis išgalėmis padėti P.L.S. Žaidy
nių rengėjams (vykdyti jų pasiimtą 
uždavinj. Klubo pirmininkas praneši
mą užbaigė šiais žodžiais: "Aš manau, 
kad šis susirinkimas pritars, kad 
"Vyčio" valdybos padarytas nutari
mas pravesti III-čias P.L.S. Žaidynes 
Adelaidėje 1988 metais yra teisingas 
ir visi, kiek galėdami, padėsite 
"Vyčio" klubui šią garbingą pareigą 
atlikti, kad Adelaidė, kartu su 
Toronto (1978m.), Chicago (1983m.),

Laiškai Redakcijai 31
Gerb. redaktoriau.

Šiomis eilutėmis noriu pasidžiaugti 
Jūsų gražiai redaguojamu laikraščiu, 
kurio tvarkingos, skoningai sutvar
kytos išvaizdos, jau seniai ilgėjaus.

K. Makūnas
Gerb. redaktoriau,

Gaila,kad kartais būna nesusi
pratimų tarp mūsų organizacijų. 
Perskaičius "A. L - tis" laišką 
redakcijai (MJ>. Nr. 10, 1985.3.11) 
pastebėjau kelius netikslumus. Jau
nimo sąjunga sausio 20 d. nutarė 
ruošti savo talentų popietę ir tuo 
pačiu laiku užsakė salę. Bet pirma 
pasižiūrėjo ( 1985 Sydnėjaus paren
gimų kalendorių (M J1. N R.48, 
1984.12.10), kad nesusikirstų su kitais 
parengimais. Šiame kalendoriuje ne
buvo pažymėta jokių parengimų 
vasario 23 d. Jaunimo talentų popietę 

įsirikiuotų ( Pasaulio lietuvių spo 
žaidynių rengėjų sąrašą". Susirinl 
mas šiltai nuplojo ir tuo pa 
(sipareigojo talkininkauti šiam pasi 
Unio masto parengimui.

Klubui sekančius du metus vac 
vaus: pirmininkas - S. Visocl 
vicepirm. - R. Jablonskis, sekreto: 
- E. Taparauskas, iždininkas - 
Andrijaitis, sporto vadovė - 
Petkūnaitė ir kandidatais liko 
Vyšniauskaitė bei A. Snarskytė.

Daugiausia diskusijų (vyko 14 
"Klausimų ir sumanymų".

Buvo diskutuojama "M.P." Nr. 
rašinyje "Žvilgsnis ( Lietuvių dieni 
tilpęs pareiškimas, kad "Sporte 
susibūręs jaunimas, kuris silpnai 
visiškai nekalba lietuviškai".

Taip pat buvo svarstomi spo 
klubų atstovų suvažiavime padai 
statuto pakeitimai ( par.8 (trauki 
poskyrius b. ir c., kurie skai 
sekančiai: Par.8,b. Sporto klu 
apie savo veiklą gali rašyti ( vi 
laikraščius, tačiau ypatingais ab 
jais, kada prasižengiama spaudoje 
kur nors kitur, šmeižiant ir (žeidži 
sportines organizacijas ir asme 
pakenkiant visam geram sportini 
mūsų gyvenimui ir veiklai, tai, ar 
tai galima bausti, šitą teisę daryti I 
atstovų suvažiavimo nariai per si 
rinkimus, ar korespondenciniu bū 
pravedant A.L.F.A.S. valdybai.

Par.8,c. Prasižengęs klubas. A. 
F.A.S. valdybos ar atstovų suvažii 
mo, gali būti nubaustas iki šii 
dolerių pabauda, o klubo narys 
dvidešimt dolerių pabauda arba pą 
tintas iš klubo narių tarpo. Jei kl 
valdyba nepašalins nubausto asmej 
savo narių tarpo, klubas gali | 
nubaustas iki vieno šimto dol< 
pabauda. Nubaustas asmuo po nub 
dimo neturi teisės dviejų ią 
laikotarpyje (eiti ( sporto kl 
valdybą, kandidatuoti ( A.L.Fj 
valdybą ar būti delegatu atstt 
suvažiavimuose.

Susirinkimas (pareigojo naują kl 
valdybą sekančiame klubų atsti 
suvažiavime daryti žygių, kad 
nutarimai būtų išbraukti iš ALi 
statuto, nes jie prieštarauja šio krr 
demokratiniams principams ir pn 
žengia su šio krašto (statymais.

Susirinkimo pirmininkas padėl i 
klubo nariams už pademonstrg j 
susiklausymą bei darbingumą. Po a 
buvo sugiedotas Tautos himnas, jt

R .Sidabras

atidėti buvo per vėlu nes jau b: 
paskelbta per radiją, pamaldas " 
klube.

Pikiai sutinku, kad reikia ka . 
dirbti. Jaunimo sąjunga jokios kori 3 
rencijos nedaro, priešingai - * 
tikslas yra suburti visų organize “ 
jaunimą!

Tikiu, kad tokių nesusiprati * 
ateityje nebus. “f

Rita Barkutė

Parama ,
’’Mūsų pastogei” *

ri
Melbourne Lietuvių katalikių 1 ° 

tetų draugija "Mūsų Pastogei" ■ e 
skyrė $50 dolerių auką.

Nuoširdžiai dėkojame.
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SUDIE Adomui Kaitimui

NUOTRUPĖLĖS

Šių metų vasario vidury Hobarte 
irė žinomas Australijos ir, ypatingai 
obarto "Perkūno" lietuvis spor- 
ininkas Adomas Kaltinis. Ši liūdna 
Inia sujaudino ne tik jo gimines, 
obarto lietuvius, bet taip pat ir visus

i sportininkus draugus visoje Austra
lo je.
Adomą pažinau jau daug metų.

ūmasis musų susitikimas buvo 1957
i i. Geelonge, kada pirmą kartą 
repšlnio aikštėje pasirodė H obarto 
?erkūnas" ir šioje komandoje žaidė 
domas. Nuo tų metų jis nepraleido 

: si vienos sporto šventės, išskyrus 
l askutiniąją Camberroje, kada jau jis 
i avo apimtas negailestingos vėžio 
i gos, nors, kaip sesuo man sakė, jis 
i sr turėjo vilčių pagyti ir dalyvauti 
i ^kančioje sporto šventėje Sydnėjuje. 
• Pabaigęs žaisti krepšini, jis rimtai 

erėjo į lauko tenisą ir 1971 ir 72
1 etais laimėjo komandinėse var- 
1 ybose 3-čias vietas. 1973 metais, su 
> Perkūno" komanda jis laimėjo I-mą 

ietą ir 1974m. antrą. Individualinėse 
iržybose 1976 ir 77m. jis pasipuošė

1 ustralijos lietuvių čempiono titulu.
1 alyvaujant Pas. Liet. Sporto šven- 

:je Toronto, Kanadoje 1979m.,ve- 
■ Mis laimėjo lauko teniso "B" klasėje 

medalį.
metai ir mūsų 34-ji Sporto šventė 
buvo paskutinė šiam iškiliajam mūsų

ii Be krepšinio ir lauko teniso, 
u Ldomas žaidė ir stalo tenisą. Su savo 
o omanda 1962 ir 63m. laimėjo Austra- 

jos lietuvių čempiono vardą. 1963m. 
s taip pat laimėjo ir lietuvių 
ndividualines varžybas Melbourne, o

■ 974m. antrą vietą Adelaidėje. 
962m. su S. Valaičiu ir 1973m. su A. 
.ndrikoniu laimi vyrų dvejetų pirmą-

bl ias vietas, o 1963m. su J. Ablonskiu - 
I-ją vietą. Paskutiniaisiais savo 
yvenimo metais jis perėjo į bilijardo 

a aidimą ir čia taip pat atsiekė 
nl almėtojo vardą. A. Kaltinis buvo 

imęs sportui ir, būdamas ne vienos 
akos, bet universalus sportininkas, jis 
isur iškilo į pirmaujančias vietas, kas 

ti portiniame gyvenime tik retai pasi
liko.
Be aktyvaus sportinio gyvenimo, 

adomas eilę metų buvo ir "Perkūno" 
a aldybos nariu, labai daug prisidėjusiu 

irie viso "Perkūno" sportinio gyve- 
imo ir veiklos.

,j Nuo pat pirmųjų su Adomu pažin
ias dienų, mes pasidarėm geri 
pieteliai. Ne tik aš, bet ir daugumas 

: Lustralijos lietuvių sportininkų jį 
lėgo ir buvo jo geri draugai. Visur, 
nr tik buvo "Bodžis", taip jį draugai 
adindavo, būdavo linksma ir smagu, 
es, būdamas labai populiarus, savo 

linksmumu jis kitus užkrėsdavo.
Daugiausiai ir artimiausiai man 

teko susitikti ir bendradarbiauti su 
Adomu Australijos lietuvių pirmoje 
išvykoje į Kanadą ir Ameriką. 
Būdamas šios išvykos vadovu, aš 
turėjau nemažai rūpesčių, tačiau, 
reikalui esant, paprašytas man padėti, 
Adomas niekuomet neatsisakydavo ir, 
plačiai nusišypsojęs, tik pasakydavo:
"Sakyk greičiau, kuo ir kaip aš tau 
galiu padėti". Populiarus jis buvo ne 
tik mūsų grupėje, bet taip pat ir 
amerikiečių bei kanadiečių tarpe. Ir 
koks buvo jo ir visos mūsų grupės 
džiaugsmas, kai jis, labai populiarame 
Š.Amerikoje ir Kanadoje golfo sporte 
"B" klasėje išsikovojo aukso medalį. 
Sveikinau aš jį, sveikino ir visi Jo 
draugai, o Adomas tik rimtai atsakė: 
"Tai Australijos lietuvių garbei." 

Dar paskutinį kartą, būnant Ho-
barto sporto šventėje, pasveikinau 
Adomą su laimėta dovana, kurią už 
bilijardo žaidimą jam įteikė dabar jau 
miręs, tuometinis ALFAS pirm. VI. 
Daudaras. Adomas ir tada man 
besišypsodamas pasakė, kad kol jis 
gyvas bus, tai su sportu, nesvarbu 
kokioje šakoje, jis nesiskirs. 1983-ji 

sportininkui.
Reikšdamas nuoširdžią užuojautą 

Adomo Kaitinto šeimai, giminėms ir 
visiems "Perkūno" sportininkams, ne
tekus šio iškilaus mūsų sportinės 
šeimos nario, aš manau, kad jo 
sportinio kovingumo ir ryžto pavyzdys 
dar ilgai, ilgai pasiliks visų Australijos 
lietuvių sportininkų tarpe. Ilsėkis 
ramybėje, mielas Adomai.

Ant.Laukaitis

Metinis 
susirinkimas

1985 m kovo 31, sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių namų patalpose,Bankstown 
šaukiamas Sydney lietuvių sporto 
klubo "Kovas" metinis susirinkimas.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Pranešimai: valdybos pirmininko, 
iždininko, kontrolės komisijos.
4. Patvirtinimas pavyzdingiausio klu
bo nario ir narės.
5. Klausimai, sumanymai ir einamieji 
reikalai.

"Kovo" valdyba

- - - Plačiai paskelbti pasaulio 
jaunimo metai, atrodo, veikia ir 
Australijos lietuvius. Po ilgo letar- 
ginio miego, vėl sukruto Jaunimo s - 
ga ir visas jaunimas. Paskaitos per 
Vasario 16-ją, subuvimai, madų 
paradai, vaidinimai, didesnis jaunimo 
pasirodymas lietuvių namuose ir 
klubuose, yra labai pastebimas reiš
kinys. Visa bėda, kad mūsų jaunųjų, 
kurie nors ir labai mėgsta dainas, 
muziką ir garsiai kurtinančius "pop 
stars", su dar garsesnėm gitarom, į 
besenstančius mūsų chorus, nei su 
didžiuoju rusišku, nei amerikonišku 
tanku negalima įtraukti. Jie su 
veteranais choristais lietuviškų dai
nų, lietuviškuose choruose nedai
nuoja. O gal pabandyti juos privilioti 
su raudomis?

------- Pasitaiko ir taip. Buvusi žymi 
Canberra ir vėliau Sydney lietuvių 
stalo teniso žaidėja, dabar žinomo 
Sydney chirurgo žmona, vyrui grįžus 
po karštos ar lietingos golfo žaidynių 
dienos, turi jį slaugyti ir gaivinti. Jis 
būna taip pavargęs, kad ir sapnuo
damas kalba apie golfą, užmiršęs 
medicinišką savo paties priežiūrą. 
Seniau, stalo teniso laikais, kaip ji 
sako, niekada to nebūdavo. Ar tai 
nebus nauja ir "nepagydoma" golfo 
fanatikų liga?

- - - Vyskupo priėmimo pietuose 
Sydney, pro šalį einant teko išgirsti, 
kaip svečias vyskupas draugiškai 
ginčijosi su sporto skyriaus redak
torium, kuri iš jų Kretingos gimnazijos 
laikų klasių buvo pranašesnė krepši- 
nyje, nes, atrodo, abu tais laikais buvo

ftI'Wt'aSlbX'"Kri^la'sėi ten 
buvo geresnė krepšinyje.

- - - Geelongo gražuolė, taip 
saugojusi Australijoj nuo visų blogy
bių ir gal pavojingų moteriškos 
giminės ryklių, vieną Clevelando 
okteto dainininką, pati neapsisaugojo 
ir, grįžus namo, rado tik pusę savo 
darbo įstaigoje. Blogi "bosai", kurie 
negali meilės suprasti.

----- Sportininkas ir didelis, ypatingai 
Sydnėjaus sportininkų draugas, kun. 
dr. A. Savickas Adelaidėje, atsimušė 
kaip "squash” sviedinukas į kietą 
sieną, ko dar iki šiol mūsų istorijoj 
nėra buvę. Gal kitas, sportininkų 
didelis prietelius, viešintis vyskupas, 
supras šio jauno, ne tik kunigišką, 
lietuvišką, bet ir sportišką sielą ir visą 
reikalą teigiamai sutvarkys. Kitu gi 
atveju, Sydnėjaus "Kovas", jau nekal
bant apie kitą jaunimą, laukia savo 
draugo grįžtant į namus - Sydnėjų.

----- Sako, kad jaunimas neveikia. Kur 
tiesa? Gi Sydnėjaus "Kovo" valdyboj 
pirmą kartą per visą klubo gyvavimo 
istoriją, atsirado dvi jaunųjų grupės ir 
prasidėjo sportinės varžybos, kurių 
net pirmininkas, buvęs ramus šachma
tininkas, o dabar fanatiškas golfi- 
ninkas, negalėjo sutvarkyti. Viena 
grupė, po pralaimėjimo iš varžytinių 
pasitraukė.

- - - Adelaidėje, po paskutiniųjų 
"Vyties" valdybos rinkimų, jų metinio 
susirinkimo metu, buvo pasiūlyta, kad 
naujai išrinktas valdybos sekretorius 
Edas, padarytų viešą pareiškimą, jog 
jis bus ištikimas "Vyties" klubui ir 
valdybai. Šis buvęs EŽY klubo 
pirmininkas ir "Vyties" garbės narys, 
tikrai tuo metu nepagalvojo išduot 
"Vytį" ir visu savo dideliu svoriu vėl 
persimest į EŽY klubą. Kartais 
gražaus humoro pasitaiko ir pas 

sportininkus.

i------Atrodo, kad ir Kremliaus valdžia
pasimokė iš Melbourne ir Adelaidės 
sporto klubų. Po paskutinių metinių 
rinkimų tiek Melbourne, tiek ir 
Adelaidės sporto klubų vadovavimą 
perėmė jaunosios mūsų sportinės 
jėgos. Taip pat ir Maskvoj, naujuoju 
Kremliaus "bosu" yra pats jauniausias 
politbiuro narys. Su įdomumu reikės 
laukti pasikeitimų, tikėkimės į gerą 
pusę, tiek Adelaidėje, tiek Melbourne, 
tiek ir Maskvoj.

----- įdomu, gal kas daugiau ką žino, 
kur dingo mūsų garsioji Australijos 
jaunė plaukike T. Andriūnaitė? Po 
olimpiados, į kurią ji nebuvo išrinkta, 
daugiau jos pavardės spaudoje nesi
mato. Būtų gaila, kad jauna ir gerai 
pasirodžiusi lietuvaitė, jau būtų iš 
aktyvaus plaukimo pasitraukusi.

- - - Teko išgirsti, kad naujais 
Sydnėjaus "Kovo plaukimo vadovais 
sutiko būti N. Venclovienė ir V, 
Šliogeris. Tai graži šių metų "Kovo" 
sportinės veiklos pradžia. Tikimės, 
kad iš letarginio miego prisikels ir kai 
kurie tinklinio bei krepšinio treneriai 
ir, į savo grupes įjungę gausius 
Sydnėjaus jaunuosius lietuviukus, pra
dės aktyvų darbą juos treniruojant.

------ Teko nugirsti, kad sportininkus 
nepalankiai nušviečiančiam radijo 
vaidinimui, dar neatsirado išpildytojų.

------ Prieš porą savaičių Sydnėjuje, 
kartu su savo mama, pas seserį ir 
dukrą M.Atkinson, is Adelaidės vie- 
čėjo p. Kelertienė ir O. Kalninš - 
Kelertaitė. Gražiai čia pasisve
čiavusi, ši buvusi žymi Australijos 
lietuvių krepšininkė, kurios pėdomis 
pasekė jos dukra, iškili Adelaidės 
krepšininkė Vanesa, išvykdama iš 
Sydnėjaus pasakė, kad ji net nepagal
vojusi Adelaidę išmainytų į Sydnėjų. 
Atrodo, kad didmiestis geriau patinka 
už bažnyčių miestą, nesvarbu, kad 
jame tiek daug metų buvo išgyventa.

Tas Pats

TRŪKSTA POPIERIO...

Tarp visų kitų nedateklių, Sov. 
Sąjungoje trūksta ir tokio, atrodo, 
labai paprasto ir visiems reikalingo 
produkto, kaip ... tualetinis popietis.

Vilniuje leidžiamas laikraštis "Li
teratūra ir menas" rašo:

"Trūksta popieriaus ir dar vienam, 
kaip čia mandagiau pasakius, bui
tiniam reikaliukui. Susidarė tokia 
situacija, kad tik aukštesnio tipo 
įstaigose dar rasi šitame žmonėms 
labai reikalingame kabinetėlyje ati
tinkamo popieriaus rulonėlį. Kitur 
styro tik plikut plikutėlė vinis - net 
laikraštis neužsmeigtas. Patenki į 
labai nepatogią padėtį, jeigu pamiršti 
iš anksto apsirūpinti popieriumi ir 
nesinešioji jo portfelyje. Prie to 
deficito, kai jo išmeta, susidaro tokios 
eilės, kad parduotuvėje netelpa. Todėl 
laimingąjį, apsijuosusi brangaus po
pieriaus rulonais arba sunkiai tem
piantį du didelius jo ryšulius, žmonės 
palydi pavydžiais žvilgsniais arba 
seka iš paskos ir nedrąsiai klausinėja:

- Pasakykit, būkit geras, kur 
pirkote?

Paprastai tokia informacija jau 
būna pavėluota - kol nuprakaituoji iki 
parduotuvės, popierius parduotas, 
kuri parduotuvė kitą kartą jį par
davinės, nežino patys prekybininkai."
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SYDNEY
METINIS LIETUVIŲ 

NAMŲ BALIUS

Šių metų gegužės 4, šeštadieni, 
Sydney lietuvių klubas rengia iškil
mingą METINĮ BALIŲ ir kviečia 
Sydnėjaus ir kitų miestų lietuvius 
skaitlingai jame dalyvauti. Apsirengi
mas - vakarinis. Klubas prašo visus 
norinčius dalyvauti pasiskubinti su 
vietų užsakymais, nes svečių skaičius 
ribojamas dviem šimtais. Tai daroma 
dėl to. kad jaustųsi tikra baliaus 
atmosfera ir kad svečiams būtų jauku, 
patogu, nesusigrūdus ir turint daug 
vietos pasilinksminti.

Bilietų kaina $20 asmeniui, kuris 
padengs karštą vakarienę, šampaną ir 
muziką. Valgiai ir gėrimai bus 
patarnaujami prie stalų. Patarnavimą 
atliks klubo direktoriai, talkininkai, 
ponios - pagelbinlnkės, o klubo 
šeimininkė J. Šarkauskienė klubui 
aukoja vakarienę.-

Bus (domi programa, o baliaus metu 
bus traukiama loterija, kurios pirma 
premija bus mūsų iškilios dailininkės 
Evos Kubbos Įrėmintas paveikslas; 
antra premija - Cannon Snappy foto 
aparatas; trečia premija - didelė 
bonka šampano. Loterijos bilietai po 
$1.00 bus pradedami pardavinėti jau 
šią savaitę ir tikimasi, kad visi 
lietuviai ateis klubui į pagelbą gausiai 
paremdami loteriją.

Loteriją organizuoja Sydney apy
linkės valdyba, bilietus bus galima 
gauti pas apylinkės valdybos narius, 
klubo direktorius, talkininkus, ponias 
- pagelbininkes ir kt.

Visas pelnas eis Lietuvių namų 
parėmimui Sydnejuje - todėl skubėki
te užsisakyti vietas įsigydami iš 
anksto bilietus, kad vėliau netektų 
nusivilti.

VISI į TALKĄ 
LIETUVIU NAMAMS!informacija

SALIŲ NUOMA KLUBE.

Nuo sausio 1 salių nuoma klube tarp 
7v.v. - 12 v. nakties yra sekanti: 
Didžioji salė $170, su lininėm staltie
sėm $200.
Viršutinė salė $75, su lininėm staltie
sėm $90.
Viršutinė maža salė $40, su lininėm 
staltiesėm $50.
Už kiekvieną po 12 vai. nakties 
pratęstą valandą imama papildomai 
$10.
Pareinant nuo svečių skaičiaus, pa
tarnautojams prie gėrimų mokama po 
$12 į valandą.
Iki 50 žmonių reikalingas 1 patarnau
tojas,
iki 100 žmonių reikalinga 2 patarnau
tojai.
Virš 100 - reikalinga mažiausiai 3 
patarnautojai.
Patarnautojams po 12 valandos nak
ties mokama po $13 už valandą. Šis 
naujas išnuomavimo mokestis bus 
imamas iš visų organizacijų ar 
privačių asmenų. Finansinė klubo 
padėtis neleidžia klubui daryti jokių 
išimčių išskyrus Bendruomenės ruo
šiamus minėjimus.

V. Bukevičius - sekr.

VELYKŲ
PAMALDOS

PAMALDOS VELYKŲ LAIKOTAR
PY

šventojoje savaitėje, balandžio 4, 5 
ir 6 dienomis savo apeigų neturėsime. 
Kviečiu visus uoliai dalyvauti pamal
dose vykstančiose jums artimiausiose 
bažnyčiose, ar katedroje.

VELYKŲ IŠKILMĖS SYDNEY

Velykų diena, balandžio 7, šįmet bus 
ypatingai iškilmingai švenčiama, nes 
lietuviškose pamaldose dalyvaus mūsų 
garbingas svečias, J.E. vysk. P. 
Baltakis, kuris, jau aplankęs visą 
Australiją, grįš pas mus ir mums tars 
savo ganytojišką žodį.

Pamaldos prasidės procesija. Laike 
pamaldų giedos Sydney Dainos cho
ras, diriguojamas Br. Kiverio ir B. 
Aleknaitės. Choras bus pirmą kartą 
palydimas naujais, neseniai įstatytais, 
vargonais. Gailėsis visi tie, kurie dėl 
kokių nors priežasčių, negalės pergy
venti šio dvasinio pakilimo.

Visiems linkiu atmintinų Velykų 
Sydney lietuvių parapijoje!

Prel. P. Butkus

P.S. Mūsų brangus svečias, J.E. vysk. 
P. Baltakis, pirmadienį, balandžio 8, 
2.30 vai. iš International Terminai 
Sydney Aerodrome, lėktuvu PanAm, 
skrydis 812, išskris iš Australijos į 
Honolulu. Mums tai bus paskutinė 
proga parodyti, kad "mes mylime savo 
ganytoją." K.P.B.

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETO 
PRANEŠIMAS

Verbų sekmadienį, kovo 31, Pa
vergtų tautų komitetas, kuriam 
priklauso ir lietuviai, organizuoja 
demonstraciją už teisingą taiką ir 
prieš komunizmą.

Demonstracija prasidės 12.30 vai. 
nuo Elizabeth ir Liverpool gatvių 
sankryžos Sydney centre.

Griūnant ANZUS sąjungai, dalis 
australų pradėjo rimčiau galvoti ir 
ruošiasi šioje demonstracijoje gausiai 
dalyvauti. Ypač RSL ir liberalų 
partijų nariai.

Tikimasi pritraukti tarp 1500 ir 
dviejų tūkstančių dalyvių.

Plakatai jau pagaminti, lietuviams 
paskirta visas 100. Visi kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti, mums bus gėda 
jeigu kiti turės nešti mūsų plakatus.

A. Giniūnas
Pavergtų tautų komiteto vardu.

PRANEŠIMAS
Pranešame Sydney lietuvių pensi

ninkų klubo nariams, kad sekantis 
klubo narių susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, balandžio 11,12 vai. Lietuvių 
namų patalpose, Bankstown.

Susirinkimas nukeltas dėl pirmojo 
mėnesio ketvirtadienio supuolimo su 
Didžiuoju Ketvirtadieniu.

Valdyba.

SYDNĖJAUS LIETUVIU 
NAMUOSE

16 18 EAST TERRACE. BANKSTOWN (TEL. 708-1414*
, Sekmadienį, balandžio 7, Velykų pirmą dieną,

KLUBAS RENGIA 
>
' VELYKINI VAKARĄ

> Gros gera kapela Pradžia 7.30 vai.
►
>
> Gegužės 4 d., šeštadienį, 8 v. vakaro visi kviečiami į klubo rengiamą

: METINĮ BALIŲ
►

. Bus karšta vakarienė, šampanas
> gera programa, patarnavimas prie stalų, šokiai iki 1 v. nakties. 
»
’ Apsirengimas - vakarinis

’ įėjimas $20 asmeniui.

V. PŪTVIO-PŪTVINSKIO 
MINĖJIMAS

Kovo 17 dieną Da
riaus ir Girėno šaulių kuopos valdyba 
surengė Lietuvos Šaulių Sąjungos 
įkūrėjo VI. Pūtvio- Pūtvinskio 55 
metų mirimo sukakties minėjimą. Ta 
pačia proga buvo paminėta Lietuvos 
Šaulių Sąjungos 30 metų įsikūrimo 
sukaktis tremtyje, tokia tvarka:

a) Išvakarėse, kovo 16, per 
Sydnėjaus lietuvių radio valandėlę, 
gražiai paminėta L.Š.S. įkūrėjo V. 
Pūtvio 55 metų mirimo sukaktis, 
iškelti jo nuopelnai Lietuvai ir 
paminėta L.Š.S. 30 metų įsikūrimo 
sukaktis tremtyje.

b) Kovo 17, Lidcombe St. Joachim 
bažnyčioje 11.30 vai. įvyko iškilmin
gos pamaldos. Šaulių kuopos šauliai su 
vėliava dalyvavo pamaldose. Pamaldų 
metu giedojo bažnytinis choras, 
vadovaujamas B. Kiverio. Pamokslo 
metu, prelatas P. Butkus pasakė 
šauliams pritaikintą pamokslą.

c) Tą pačią dieną 3 val.Bankstown,- 
Lietuvių namuose įvyko iškilmingas 
minėjimas, kurį pravedė š.k. pirminin
kas S. Pačėsa. L.Š.S. įkūrėjas VI. 
Pūtvis-Pūtvinskis pagerbtas vienos 
minutės susikaupimu. Invokaciją skai
tė prelatas P.Butkus. Paskaitą skaitė 
šaulių kuopos pirmininkas S. Pačėsa. 
Eilėraštį "Tėvynės prisiminimas" 
skaitė šaulys J. Slavikauskas.

d) Oficialiai daliai pasibaigus, šv. 
Kazimiero 500 metų mirimo sukakties 
proga, su Lietuvos vaizdais iš šv. 
Kazimiero gyvenimo, buvo rodomas 
filmas, pagamintas šaulio Prano Saka
lausko. Jam talkininkavo Kęstutis 
Ankus. Loteriją pravedė šaulys S. 
Pačėsa, o laimingus bilietus ištraukė 
šaulių kuopos talkininkė Danutė 
Ankienė.

misi Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

Published 
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Redaktorius: J. Mašanauskas 
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Atvykusių į minėjimą asm( 
skaičius mažokas, nes sporto kl 
"Kovas" vadovybė, neprisilaikydi 
Sydney organizacijoms parenk 
kalendoriaus, tą pačią dieną surd 
savo nario VI. Daudaro mid 
metines: šventino antkapį ir Lietu 
namuose atidarė VI. Daudaro va 
"Kovo" garbės sieną. Atlikus cerel 
nijas, visi dalyviai buvo pakvi 
vaišėms. Ateityje, tokie nesklandu 
turėtų būti pašalinti.

S.P.
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLU8 

BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad biblioteka, be si 
tiesioginio tikslo aprūpinti tautieC 
knygomis bei laikraščiais pasisk 
*vmn> „L—s»vklnje. atlieka ir šalutli 
patarnavimus tautiečiams: '

Priima pren. mokestį už Mt 
Pastogę ir Pasaulio Lietuvį.

Priima aukas Lituanistikos I P 
tedrai, Vasario 16-tos gimnaziją! 
Australijos lietuvių fondui.

Prieinama kaina parduoda Austi p; 
lijos Lietuvių metraštį, plokštei 
knygas, automobiliams Upinukus p 
metalinius ženklus, tautinius ženk 
liūs atlapams, tautinių spalvų juost 
les, lietuviškus plakatus, žemėlapi 
tautines juostas.

Šiuo metu biblioteka pageidai B 
pirkti pilną komplektą "Lietu, 
Enciklopedijos", tad prašo tautiei 
'atsiliepti tuo reikalu. Šia pre p 
biblioteka maloniai prašo visų tauti ■: 
čių naudotis jos teikiamais patart 
vimais. j

Vasario 16-tos gimnazijai p 
biblioteką Br. R. paaukojo $100.

Bibliotekos vedėjas

L.K. Bibliotekos vedėjui

Broniui Stašioniui,

jo broliui PETRUI Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Bibliotekos bendradarbiai.
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