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TAUTOS ŠVENTĖS REIKŠMĖ
Prieš kalbant apie tautos šventės 

reikšmę, reikia suprasti, kas yra 
tauta, kokia jos reikšmė ir prasmė 
žmonijos gyvenime.

Tauta yra natūralūs socialinio 
gyvenimo reiškinys, egzistuojąs pagal 
Dievo duotą principą - gerbk savo 
tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų, pirmosios 
tautos atsirado ta teikiama pagarba ir 
meile tėvams - savo šeimai, savo 
genčiai, savo tėviškei, savam kraštui 
ir galiausiai savo tautai ir kultūrai. 
Tauta yra žmonių visuma, skirtinga 
nuo kitų, tačiau ją aptarti nėra iengva 
dėl to įvairumo, kurį aptinkame 
skirtingose tautose. Tautai yra bū
dinga turėti vieną gyvenamą kraštą - 
teritoriją, bendrą istoriją, kalbą, 
kultūrą ir dašniausiai savo valstybę, 
bet yra daug įvairių išimčių, todėl ir 
vieno aptarimo tautai neturime. 
Tauta nėra atsiskyrusių žmonių būrys 
ar grupė, o yra labai komplikuoto 
istorinio, gamtinio, kultūrinio, reli
ginio, ekonominio, socialinio proceso 
fermentacija, iš kurios išauga unikalus 
socialinis junginys - tauta. Kitaip 
sakant, tauta išauga evoliu- 
cijonuodama iš žmonijoje esančios 
dvasinės potencijos, siekiant aukš
tesnio kultūrinio laipsnio ir gilesnio 
humaniško apsireiškimo istorinėje 
tėkmėje. Jei tauta miršta, ji niekada 
neprisikels ir nepasikartos. Kiekviena 
tauta yra didžiausias žmonijos turtas 

ir kultūros papuošalas. Deja, mūsų 
pasaulis yra dar per mažai kultū
ringas, kad galėtų suprasti, kokia 
skriauda daroma sąmoningai naikinant 
tautas. Tautų naikinimas yra didžiau
sias nusikaitimas ir didžiausias barba
riškumas.

žmogus gimsta žmogumi, o išau
ginamas yra lietuviu, anglu,rusu, žydu 
ir t.t., kitaip sakant, jis paveldi iš tėvų 
visą tai, ką tėvai jam perdavė - kraują 
ir dvasią. Kraują nereikia suprasti 
siaura prasme. Kraujas yra fizio
loginis, psichologinis kraitis, kuris be 
suprantamų cheminių elementų turi ir 
mistinių pradų, kurių, deja, negalime 
suprasti ir užrašyti jokiais matais, 
jokiais skaičiais. Pav., kai kurie 
paukščiai, rudeniui atėjus, skrenda į 
šiltus kraštus, o kiti pasilieka žiemoti 
toje pačioje vietoje, kur gimė. Tokių 
mistinių jausmų žmogus turi daugiau 
negu paukščiai, žuvys ir kiti sut
vėrimai. Taigi, mūsų kraujuje yra 
mistinio elemento; giminystės jausmo, 
artimumo, panašumo, kurie pereina į 
tautą ir iš tautos per kraują į naują 
kartą. Sunku būtų išvardyti visus tuos 
skirtumus, kurie skiria žmogų nuo 
žmogaus ir tautą nuo tautos. Be abejo, 
yra tam tikras antropologinis visų 
panašumas, tačiau įvairios sąlygos 
žmones skirsto į grupes ne tik 
fiziologine ir psichologine prasme, bet 
ir kultūrine. Taigi tauta nėra tik 

žmonių skaičius, o gyvastingas socia
linis kūrinys, kuris išauga mistiniu, 
natūraliu būdu organizuojamas pačios 
žmogiškos prigimties. Tiesa, šiandien 
mes turime ir kitokių tautų, išaugusių 
grynai ant ekonominių, politinių ir 
ideologinių interesų, kuriuos palaiko 
ir propaguoja įvairaus plauko kosmo
politai, internacionalai, kaip pav. 
sovietai ar dabar naujai auganti 
aaugiakultūrinė australų tauta. Pa
našias tautas jau turime Amerikoje ir 
kt. Iš visų tų tautų yra skirtinga 
sovietų tauta (populius prasme), kuri 
yra pavergta tarptautinio komunizmo 
idėjos užvaldyti pasaulį, sunaikinti 
tautas ir klases, išauginti naują žmogų 
- homo sovieticus.

Jau daugiau kaip pusę šimto metų 
(68 m.) sovietai naikina žmones, 
tautas, klases skaudžiausiu ir žiau
riausiu būdu, laužo žmogaus prigimtį - 
kūną ir dvasią, tikėdamiesi iškepti 
naują žmogų, naują socialinę sistemą, 
sukurti kitokį pasaulį. Tas skaudus 
eksperimentas, daromas ant žmonijos 
kūno, ne tik praktinio gyvenimo 
brutalumu, bet ir teoretiniu, moksliniu 
pažinimu, jau seniai pasmerktas 
sunykti. Bet sovietinėje sistemoje, kur 
nei žmogus, nei tauta neturi jokios 
reikšmės, jokių teisių, pavergtas 
labiau už gyvulį žmogus negali 
išsivaduoti. "Didžiojo brolio" akys 
kiekvieną seka ir kiekvienoje vietoje 

jos matomos. Talentingas anglų rašy
tojas George Orwell yra parašęs 
romaną "1984". Tame romane jis 
atskleidžia tą "didžiojo brolio" baimę, 
kuri žmogų terorizuoja iki išpro
tėjimo. Sunku suprasti, kaip žmonija 
gali pakelti tokį terorą, tokį žmogaus 
išniekinimą. Tas romanas, tai sovie
tiškos sistemos karikatūra, tačiau 
labai konsekventiškai ir logiškai 
parodo žmogaus tapimą robotu.

Mūsų tautą kaip tik turi tą nelaimę 
gyventi toje pragariškoje sistemoje, 
kur ne tik žmonės, bet ir ištisos tautos 
yra verčiamos išsižadėti žmoniškumo 
ir prarasti savo identitetą, vien tik 
tam, kad galėtų išsilaikyti nusikal
tėlių klika.

Tautų naikinimas yra vadinams 
genocidu. Sovietai supranta, kad jie 
daro didelį nusikaitimą, todėl įvairiom 
uždangom jį slepia. Daugiausiai taip 
vadinamom konstitucinėm teisėm: 
leidžia kiekvienai tautai laisvai išstoti 
iš Sovietų Sąjungos, pripažįsta žmo
gaus ir piliečio lygias teises, iš tikrųjų 
gi, tas viskas yra melas žmonėms 
mulkinti ir skleisti propagandą užsie
nyje. Visai žmonijai didelė gėda, kad « 
XX a. mes toleruojam tokią vergiją, 
tokius nusikaltimus, ir sėdime su 
nusikaltėliais už bendro stalo, ieško- 
dami taikos pasauliui.

nukelta į 3 p si .
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LAISVĖS IR TAIKOS ŽYGIO AIDAI
^Bentiečii^aisvesirtaiKosžygio 
renginius Skandinavijoje komentavo 
V. Vokietijos, Anglijos ir Švedijos 
spauda.

VOKIEČIAI IR ANGLAI

V. Vokietijos dienraštis "Die Welt”, 
šalia savo korespondento pranešimo iš 
Kopenhagos, paskelbė redaktoriaus 
Enno von Loewensterno platų veda
mąjį straipsnį apie Baltijos valstybių 
okupaciją ir jos pamoką pasauliui. 
Labiausiai jaudinantis pasaulinės isto
rijos dokumentas esąs Lietuvos užsie
nio reikalų ministerio Juozo Urbšio 
telegrama 1940 m. laikyti Stasį 
Lozoraitį diplomatinės tarnybos šefu 
užsienyje, kai Lietuvą ištiksianti 
katastrofa.

V. Vokietijos savaitraštis "Deut
sches Allgemeines Sonntagsblatt” 
liepos 27 d. numeryje paskyrė visą 
puslapį Baltijos tautoms. Autorius 0. 
Sundbergas straipsnyje " Rusams kitas 
pasaulis - estai, latviai ir lietuviai" 
rašė: "Po 45-rių metų prijungimo prie 
Sov. Sąjungos trys tautos dar labiau 
žvelgia į Vakarus negu Maskvos 
kryptimi". Straipsnyje daug duomenų 
apie dabartinę šių šalių padėtį. 
Iškeliama pogrindžio spaudos, ypač 
"LKB kronikos" reikšmė, savo išva
dose Sundbergas teigia, kad "blaiviai 
galvojantys” baltiečiai nepriklau
somybės viltį laiką "beprasme" - 
mažiau Maskvos centralizmo ir dau
giau federalizmo jau būtų šis tas.

Dienraštis "Frankfurter Allge- 
meine Zeitung" išspausdino platų 
pasikalbėjimą su naujausiu baltiečių 
pabėgėliu vilkaviškiečiu Bronium 
Venclova, kuris liudijo Kopenhagos 
tribunole. Laikraštis pažymi, kad 
Lietuvoje gyvena abu Broniaus Venc
lovos tėvai, devyni broliai ir viena 
sesuo, šią savaitę Tassas pakartotinai 
niekino Bronių Venclovą, kaip ir kitus 
tariamos "baltiečių provokacijos" 
dalyvius.

Londono dienraščio "Times" kores
pondentas Richardas OwenasiS Rygos 
pranešė, kad čia gyvai domimasi 
baltiečių žygiais, tačiau Baltijos 
kraštų žmonės, esą susigyveno su 
prijungimu prie Sov. Sąjungos, geriau 
gyvena negu kitų respublikų piliečiai 
ir nesirengia sukilti. Vis dėlto per 
dainų šventę Rygoje smarkiai sustip
rintos saugumo priemonės rodė Mask
vos nervingumą.

ŠVEDŲ BALSAI

Stockholm© dienraštis "Svenska 
Dagbladet" ketvirtadienį savo redak
cinį straipsnį pavadino "Sovietinė 
persekiojimo manija". Tasso smarkią 
kampaniją prieš užsienio baltiečius 
švedų laikraštis vadina "paranoidinių 
kaltinimų kaskadomis", kurios teikia 
semantiškai įdomią progą "botani- 
zuoti vulgarią propagandą". Jau 
praėjo keturi dešimtmečiai, kai buvo 
sugniuždyta šių valstybių laisvė ir 
nepriklausomybė, tačiau baltiečių

Kopenhagos tribunolo liudininkai - populiari 
dainininkė Violeta Rakauskaitė - Štromienė ir dr. 
Aleksandras Štromas

laisvės ilgesys išliko gyvas, pastebi 
"Svenska Dagbladet".

Stockholmo dienraštis "Svenska 
Dagbladet" liepos 29 d., apie baltie
čių demonstraciją Suomijos sostinėje 
Helsinkyje taip rašė:

Pirmą kartą po sovietinės Baltijos 
valstybių okupacijos Helsinkio gat
vėmis buvo nešamos estų, latvių ir 
lietuvių vėliavos. Atplaukusius laisvės 
žygio dalyvius sveikino helsinkiečiai, 
kurie plojo ir verkė. Eitynės per 
miesto centrą - unikalus įvykis 
Suomijoje - tapo stipria antisovietine 
demonstracija, kurią suomių policija 
sekė su dideliu nerimu. Uniformuoti ir 
civiliškai apsirengę policininkai gele
žiniu žiedu apsupo visą kvartalą, kur 
yra įsikūrusi Sov. Sąjungos ambasada.

Eitynės buvo nukreiptos kitomis 
gatvėmis, jokiam demonstrantui ne
buvo leidžiama prisiartinti prie di
džiulių ambasados pastatų. Keli 
lietuviai, pakėlę rankas ir pirštais 
rodydami raidę V - pergalės ženklą, 
mėgino prieiti, bet buvo policininkų 
pavaryti. Vienas latvis buvo suimtas ir 
nugabentas policijos mašina. (Čia 
laikraščio "Svenska Dagbladet" ko
respondentas suklydo. Iš tikrųjų 
policija sulaikė paryžietį Vytą Bačkį, 
Lietuvos atstovo Vašingtone vaikaitį, 
kuris buvo nubaustas administracine 
pinigine bauda ir paleistas, įsikišus 
Amerikos konsulatui).

nukelta į 4 p si.

Maloniai kviečiame tautiečius ir jų pažįstamus svetimtaučius 
retai ruošiamą

atsilankyti į

PABALTIEČIŲ CHORŲ KONCERTĄ

kuris įvyks rugsėjo 15 dieną 2 vai. North Melbourne Town Hall, netoli 
Lietuvių namų.

šį tradicinį koncertą atliks estų, latvių ir lietuvių chorai.
Šeimininkai šio koncerto šiais metais yra Dainos Sambūris.

Melbourno Dainos Sambūris

A-A. FULGENCIJUI MALIŠAUSKUI

amžinybės iškeliavus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai Nijolei, jos 
vyrui ir vaikams, sūnui Algiui, jo žmonai ir vaikams.

ADOLFAS ROBERTAS POMERINGAS

Mirus

A. A. Stefanijai Smailienei

gilią užuojautą šeimai - DANUTEI ir VALENTINUI GULBINAMS, 
DITAI ir AUDRIUI SVALDENIAMS - reiškia

JURGIS KARPAVIČIUS

Mylimai mamai ir močiutei

A. A. STEFANIJAI ŠMAILIENEI

mirus, nuoširdčiai užjaučiame DANUTĘ ir VALENTINĄ GULBINUS, 
DITĄ ir AUDRIŲ SVALDENIUS.

SPORTO KLUBAS "KOVAS”

Lietuvių kooperatinė kredito draugija 
TALKA LTD.

• Moka už indėlius (deposits) 9% metinių palūkanų.

Už terminuotus indėlius:
Aukštesni procentai mokami automatiškai pasiekus nustatytas sumas.

nuo $ 100 iki $ 20.000 — 12% nuo $ 20.000 ir daugiau — 13%

Terminuoti indėliai priimami tik pilnais $ 100 ir turi išbūti iki finansinių 
metų galo, t.y. birželio 30 d. Už atsiimtus term. ind. metų bėgyje — 6%. Pro
centai užskaitomi už kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį finansinių metų gale 
ir įrašomi į einamąsias sąskaitas. Už įnašus (shares) iki 17% dividendo.

• Teikia paskolas iki $ 30.000 įkeičiant nekiln. turtą, asmenines paskolas su 
ghrantuotojais iki $ 5000 ir be j\ ki $ 2000. Procentai už visas paskolas už
skaitomi kas 3 mėn.

• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. pp., sekmadieniais nuo 1.30 pp. iki 
3 vai. pp., Lietuvių Namai, 5; Errol St., North Melbourne. Tel. 328 4957.

Informacijos dar teikiamos pirmadieniais ir antradieniais nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai. pp.

Pašto adresas: ”TALKA”, Box 4051, GPO, Melbourne 3001.

Adelaidėje sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai. pp. Lietuvių Namuose.
Pašto adresas: ”TALKA”, Lietuvių Namai, 6 Eastry St., Norwood, SA 5067

Sydnejuje sekmadieniais nuo 2 vai. iki 4 vai. pp. Lietuvių Klubo patalpose, 
6-18 East Terrace, Bankstown NSW 2200.
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ISKRENDAT l EUROPĄ, JAV, KANADĄ, AZIJĄ AR KITUR? DAUG & 

SUTAUPYSIT, JEI KREIPSITĖS į MUS!
Jei norite aplankyti savo draugus ar gimmes Lietuvoje, kreipkitės į i 

mus - parūpinsime jums pigiausią kelionę į Vilnių. !

Galvojate pasikviesti savo gimines atostogoms Australijoje, mes jums i 
padėsime paruošti dokumentus ir sutvarkysime kelionę iš Lietuvos i ! 
Australiją ir atgal. į

Taip pat daug pigiau per mus galite užsisakyti lėktuvų bilietus ir t 
organizuotas keliones (Tours and Cruises). I

Be atidėliojimo kreipkitės į I.

THaSTESŪ \48 The Boulevarde, Strathfield, 2135 <
Tel. (02) 745 3333 Lie. B. 888Veikiam šeštadieniais iš ryto. I
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POEZIJA Tikėj imas

. JUOZAS ALMIS JŪRAGIS

LIETUVA

Ten, kur beržai į saulės pusę svyra. 
Kur kuplūs gojai saugo žemę gerą 
Ir Aisčių jūra savo bangą tyrą 
i krantą plukdo, nešdama gintarą, 
Ten mūsų kraštas - pasaka auksinė, 
Ten Lietuva - šventa tėvų tėvynė.-------

Žavingi ežerai, pakalnėse ištvinę. 
Patraukia aki, kai žvelgi iš tolo. 
Lelijos baltos vandenų mėlynėj 
Prieš saulę spindi bangoje krikštolo, 
Ir žvaigždės, kaip lelijos, naktį spindi vandeny. 
Išsaugo paslaptis gelmių legendose tikėjimai seni.

Žalias lankas, miškų tamsius pavėsius 
Upeliai, vingiais bėgdami, apžiūri, 
0 sraunios upės plukdo srovę vėsią 
Ir amžiais girdo gilią Aisčių jūrą.
Tarp medžių stūkso trobesiai miestelių ir kaimų, 
ir seni sodai žydi prie namų. - -

Kalneliai, kalvos pro miškų vainiką 
Tave arčiau padangės pakilęs. 
Ant jų lietuvis priešus pasitiko, 
Vartus užtveręs išdidžios pilies. 
Dievus vaidilos garbino ant jų 
Ir šlakstė aukurus šiltu aukos krauju.----

Lietuvis tas kalvas savo krauju pagirdė - 
Sausos neliko žemės nei pėdos, 
ir žemė tapo jam brangesnė net už širdį, 
Už ją gyvybę savo atiduos,
Nes ta iš protėvių paveldėta šalis - 
Pačios gyvybės ir sielos dalis. - —

Dangaus giedrumas meiliai žemę glosto 
ir gundo žmogų džiaugtis nuolatos. 
Gyvent šioj žemėj amžiais nepabostų, 
Laukų glėby, globoj gražios gamtos, 
ir žmonės auga čia kaip medžiai vis nauji - 
Tauta subrendusi, darbinga ir gaji.

Graži tu, Lietuva, palaiminta tėvyne, 
Versmė kūrybos, darbo ir kovos. 
Tave dainom, legendom apipynėm, 
Kad amžiais šviestų vardas Lietuvos. 
Lietuvio širdžiai tu šventa esi. 
Kaip laimės uostas, džiaugsmo spindesys. - - -

ŠILUVOS PUŠYNĖLIŲ MARIJA
Kad ir laisvės aušrai nešvintant 

verkiau, tačiau gilėjančioj nakty 
norėtume maldoj sukaupti mintį. Bet 
kaip šį skausmą išsakyti? Kad ir į 
drumstą ir neramų pasaulio dangų ir 
net audringų šių dienų liūdnųjų 
įvykių negandą - įsiterpia mūsų 
tautos ir Marijos šventė. Todėl kylamfe 
į Tave, Viešpatie,, šia kad. ir sugeltų 
širdžių malda: Tegu mūsų broliai 
pajunta Tavo suraminimo galią! Sau
gok juos pavojuose, išlaisvink iš 
begalinio vargo, o ypač lengvink 
vergijos skausmus, suteik dčiaugsmo, 
paguodos, o ypač stiprybės jų 
sunkiose bandymų valandose.

Aukojame Tau, Viešpatie, ir visa 
kas mumyse yra gera, nors tai ir būtų 
labai silpna ir netobula, kad tą gerą 
pašventintum, o ypač nuskaidrintum 
mūsų širdis nuo įtarimo, kartumo, 
pykčio ir viso to, kas skiria ir gali 
sumažinti mūsų meilę Tau, vienas 
kitam, o ypač mūsų tautai!

Tarsi giliu istoriniu įžvalgumu 
Vytautas Didysis savo vainikavimo 
iškilmę buvo sujungęs su Marijos 
užgimimo švente! Tarsi nujausdamas 
jau tada, kad ateities Lietuva bus 
Marijos žemė, kur Marija, ypač po 
reikšmingųjų įvykių Šiluvoj, kartu su 
kryžiais ir rūpintojėliais taps rymanti 
Lietuvos pakelių ir sodybų koply
tėlėse, taps tarsi gyvuoju tėvų žemės 
žiburiu ir ypatinga globėja laisvės 

sutemose bei šviesiu kelrodžiu, jun
giančiu savyje ir praeitį, ir dabartį, ir 
ateitį, kurią aukojam Tau, Marija!

0 kas žino, gal ir XX amžius 
išdidžiai vadinąs save prakiliais moks
lo ir pažangos vardais, o kartais 
gąsdinąs ir savo nuopuoliais giliais, gal 
jis bus vadinamas ir Marijos amžiumi, 
nes vis dažniau Marija savo prana
šingai ryškėjančiu įspėjimu- atveria 
žmonijos nelaimių pradus bei nurodo 
tikruosius tautų laisvės raktus, mal
dos ir atgailos kelią tos vargšės 
Rusijos atsivertimui, o tuo pačiu ir 
mūsų tautai laidą pakilti iš sutemų į 
aušrą!

Savo mintis jungiu su brolių 
maldomis Šiluvos ir kitose Marijos 
šventovėse - ypač tom suledėjusiom 
lūpom, sudėtom maldom mūsų Sibiro 
kankinių - lietuvaičių, kurias nustebę 
pasaulio tautos jau kartoja milijonais. 
Mes tikim,, o Marija, .kad Tavo 
prielankumu ir Dieviška Apvaizda 
mūsų tautos kančia bus atlyginta 
gausiomis Tavo malonėmis, o mūsų 
kankiniai iškelti šventumo aureolėm.

Tad mes:
Tavo krašto skaidrių ežerėlių 
Nešam vargą ir viltį, širdžių 
Ir kalnelių, sodybų ir gojų 
Didį skundą - bekraštį - visų!..

PREL. P. BUTKUS

LIETUVIAI SIBIRE

uždegimo ir stuburo iškrypimo.

TAUTOS ŠVENTĖS REIKŠMĖ
31 T-l
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Dabar galime kalbėti, kokios reikš
mės turi tautinių švenčių minėjimai.

Šiandien mes gyvename ne tautinį 
atgimimą, bet tautinį subrendimą. 
Deja, koks jis skurdus tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje! Mums reikia nepa
prastos jėgos, kad galėtume išsi
laikyti, mums reikia kūrybinio gy
venimo, tvirto tikėjimo. Nekurianti 
tauta miršta, persekiojama tvirtėja. 
Pavojus atsiranda tada, kai mes 
susvyruojame, prarandame idealizmą 
ir nebetenkame savigarbos, Žinant, 
kad nieko gyvenime nėra amžino, 
viskas keičiasi, tikime, kad pasikeis ir 
tas nežmoniškas režimas Rusijoje, 
tautos atgaus savo nepriklausomybę. 
Tačiau reikia ištverti. Taigi, didžiau
sios reikšmės reikalas yra ištverti. 0 
kad ištvertume, reikia tautinio idea
lizmo ir ambicijos, rėkia organizuoti 
tautines bendruomenes, ugdyti savo 
tautos meilę. Ne visi esame vienodai 
jautrūs savo tautai. Daug mūsų 
nutaiitėja, nemažai bendradarbiauja
* '■Rryi'UĮ!! ....■» v. r

Įsu priešu. Socialinių kriminalinių 
atmatų turi kiekviena tauta, dėl to 
nereikėtų perdaug nusiminti. Svarbu 
išlaikyti tvirtus idealistus ir jiems 
sudaryti sąlygas veikti, kad tautos 
pavergimas nebūtų pamirštas tarp
tautinėje arenoje. Tautinė veikla, 
kokia ji bebūtų - socialinė, kultūrinė, 
religinė, ekonominė, sportinė, visuo
meninė yra gaivalinga versmė lie
tuvybei išlaikyti tiek čia, išeivijoje, 
tiek tėvynėje, su tuo skirtumu, kad 
mes čia galime laisvai susirinkti į 
tautos didžiąsias šventes pasisemti 
sau tvirtybės, angažuotis naujiems 
darbams, o mūsų broliai uždaruose, 
slaptuose subuvimuose. Tikslas tas 
pats - ištverti. Ištverti savo lietu
vybėje. Sese, brolau, nemesk kelio dėl 
takelio!

A. MAURAGIS

Kristina Coxaite ir Danny Kalėda "Sūkuryje" šoka 
visus 10 metų. Apie jubiliejinį "Sūkurio" koncertą 
skaitykite 4-5 psl.

J. Bireto nuotr.
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BRANDŽIA SUKAKTĮ MININT
Al gi ui ID ud ai či ui — 6 0

Rugpjūčio 31 d., savo namuose, 
Cabramattoje. 60-tąją gimimo dieną 
atšventė Sydnejaus lietuviams gerai 
pažįstamas visuomenininkas, skautų 
vadovas ir kitų "devynių amatų 
meistras" - ALGIRDAS D ŪDA IT IS.

Algis gimė 1925.8.31 Virbalyje. 
Gimnaziją lankė Kaišiadoryse; ją 
baigęs stojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto inžinerijos fakultetą, 
Kaune.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Čia, 
1945-46 m. studijavo Wuerzburgo 
universiteto gamtos matematikos fa
kultete.

1948 m. atvyko į Australiją, 
Neužilgo, iš Bonegilios emigrantų 
stovyklos, buvo paskirtas dvimetės 
sutarties atlikimui į Queensiandą 
cukrinių nendrių laukus. Vėliau 
apsigyveno Sydnejuje.

1950.12.24 vedė, sukurdamas šeimą 
su Irena Migevičiūte.

Aigis ilgus metus dirbo kaip skautų 
vadovas. į skautus įstojo 1934 m. 
Kaišiadoryse; kurį laiką buvo vietos 
jaunesniųjų skautų draugovės adju
tantu. Vokietijoje priklausė Wuerz
burgo "Žalgirio" tunto skautų drau
govei, vėliau, gyvendamas Kirchheim 
u. Teck, davęs sk. vyčio įžodį - sk. 
vyčių būreliui. Australijoje, 1949-50 
m. buvo Australijos Rajono I-sios Sk. 
Vyčių Geležinio Vilko draugovės 
korespondencinio N.S.W. (III-jo) bū
relio nariu, o 1954-64 m. - Sydnejaus, 
Sk. Vyčių Geležinio Vilko būrelio - 
draugovės nariu. 1956 m. įstojo j 

Sydnejaui^Eautų Židinį. 1963-64 m. 
buvo Židinio tėvūnu. Nuo 1958 m.
Sydnejaus " Aušros” tunto adjutantas, 

-vėliau (1958.8.1 - 1962.3.7) "Aušros" 
tunto tuntininkas, ilgametis skautų 
vienetų instruktorius, stovyklų parei
gūnas.

1959 m. - Liet. Skautų Brolijos 
kontingento vadovas Fiiipinuose vy
kusioje X-je Pasaulinėje Skautų 
Džiamborėje; 1961-62 m. ir 1964-66 
m. - LSB Australijos rajono vadeiva.

1968 m. - A LB Sydnejaus Apylinkės 
vaidybos pirmininkas.

1970-72 m. - LSS Australijos rajono 
vadijos vadovų paruošimo skyriaus 
vedėjas. Į paskautininko laipsnį pa
keltas 1961 m.. į skautininko - 1971 
metais. Apdovanotas Tėvynės Sūnaus 
žymeniu ir Už Nuopelnus ordinu.

Ilgametis Sydnejaus Lietuvių te
atro "Atžala" administratorius 
(1974-84). Sydnejaus Lietuvių klubo 
direktorius 1981 m. - iki dabar. 1980- 
83 m.m. ALB Spaudos sąjungos 
komiteto narys, "Mūsų pastogės" 
patariamosios komisijos narys ir VI 
P.L.B. Seimo narys dalyvavęs sesijoje 
Čikagoje.

Dirba Australijos Atominės Ener
gijos Komisijoje skyriaus vedėju.

Algis yra žmogus, kuris per daug 
nekalba, bet išklausęs kitų nuomones 
ir pasiremdamas logišku galvojimu 
prieina išvadų, kurios paprastai ir 
kitiems pasidaro aiškios ir priimtinos. 
Todėl nenuostabu, kad jo veikia yra 
taip uoliai ieškoma įvairų orga

nizacijų.
Lietuvių klubas yra laimingas 

turėdamas jį kaip vicepirmininką 
klubo valdyboje. Praėjusiais metais 
klubo finansinės krizės metu jis buvo 
vienas iš tų ramsčių, kuris perdavė 
metinio susirinkimo metu klubo na
riams reikalą ateiti klubui į pagelbą. 
Vėliau buvo išrinktas Vajaus komiteto 
pirmininku ir sėkmingai pravedė 
paskolų be procentų rinkimo akciją. 
Yra labai džiugu, kad ir šiais metais jis 
kandidatuoja į klubo direktorius.

Rugpjūčio 31 d., susirinkus į jaukius 
Dudaičių namus Cabramattoje didžiu
liam būriui giminių bei bičiulių, 
atšvęsta Algio 60-ji gimimo diena. 
Ceremonijas pravedė Algio švogeris 

Vytautas Deikus. Solenizantą svei
kino visa eilė asmenų - šeimos, 
draugų bei organizacijų vardu. Kiek 
teko girdėti, po savaitės - kitos AĮgis 
išeinąs į "laisvuosius žmones", t.y. 
užbaigiąs darbą Atominės Energijos 
Komisijoje. Ta proga bičiuliai golfi- 
ninkai Algį "įrašė" į savo "golfo 
klubą" ir padovanojo ne tik įrankius 
bet ir visą vežimą... Galvojama, kad 
nuo dabar jis turėsiąs ir šiek tiek 
laisvo laiko (nors neblogai pažindamas 
Algį, aš tuo netikiu!).

Kaip ten bebūtų, Algi - bet iš 
širdies: daug, daug ilgų metų!

BR. ŽALYS
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TAIKOS IR LAISVĖS ŽYGIO AIDAI
€itkelta iš 2 psl.

SUSIRŪPINUSI POLICIJA

Pasak "Svenska Dagbladet", suo
mių saugumo policija važinėjo civi
liniais automobiliais ir fotografavo 
demonstrantus mažyčiais foto apara
tais. Demonstrantai atsakė fotogra
fuodami saugumiečius.

Laivas "Baltijos žvaigždė" įplaukė į 
vakarinį (Helsinkio) uostą sekma
dienį, 8 v. ryto. Krantinėje stovėjo 
Visma Maksius, vidutinio amčiaus 
moteris iš Kanados. Ji buvo ką tik 
atvykusi į Helsinkį iš kelionės po 
Baltijos kraštus. Ji galėjo papasakoti 
"Baltijos žvaigždės" keleiviams, kad 
laisvės žygis gerai žinomas Estijoje ir 
Latvijoje. Sovietiniai laikraščiai skel
bė penktadienį Tasso telegramą, kad 
"Baltijos žvaigždė" negalėsianti 
įplaukti į Helsinkio uostą.

Politinė temperatūra gerokai paki
lo, kai demonstrantų eitynės pajudėjo 
į miesto centrą. Būrelis latvių 
jaunuolių pradėjo skanduoti: "njet, 
njet, Sovjet, da, da. Latvija!" Vis 
daugiau demonstrantų įsijungė į šūkį. 
Gatvių, tiltų, šaligatvių pakraščiais 
stovėjo minios šventadieniškai nusi
teikusių helsinkiečių. Kai demons
trantai užtraukė "bravo Suomija", 
žiūrovai pradėjo ploti. Pražilę vyrai ir 
moterys verkė, nesivaržydami tele

vizijos kamerų, apkabindami de
monstrantus. " Demonstracijos išreiš
kia šiek tiek prislopintus tautinius 
jausmus čia, Suomijoje, sužadina 
daugybę prisiminimų. Mes jaučiamės 
vieningi su baltiečių tautomis", - sakė 
Pekka Orjaiainenas, vienas iš žiūrovų, 
stebėjusių demonstraciją.

PLAKATAI IR EITYNĖS

Pasak to paties dienraščio, eitynėse 
buvo nešami plakai: "Sovietai sabo
tuoja Helsinkio susitarimus", "Laisvę 
baltijos kraštams", "Paleiskite poli
tinius kalinius". Daugelis demons
trantų rodė Sov. Sąjungoje kalinamų 
baltiečių fotografijas. Viena suomė, 
stovėjusi su dviračiu, staiga metė jį ir 
pribėgo prie žygiujančio lietuvių 
būrio. Labai susijaudinusi ji šaukė: 
"Ačiū, kad atvykote, mes jus re
miam".

Eitynių priekyje ėjo dvi estaitės, 
apsirengusios tautiniais drabužiais. 
Jos nešė vainiką iš ąžuolo lapų. Ant 
vainiko trys platūs kaspinai su estų, 
latvių ir lietuvių tautinėmis spal
vomis. Vainikas buvo padėtas prie 
estų laisvės paminklo Helsinkio cent
re. Tą paminklą pastatė nepri
klausomos Estijos vyriasybė 1924 m. 
Gerai žinomas sovietinio režimo 
kritikas - tremtinys Vladimiras Bu- 
kovskis prie paminklo pasakė kalbą. 
Tikros taikos Europoje, sakė jis, 

negalima nupirkti laisvės kaina. Mes 
šiandien kalbame už visus, kurie 
negali kalbėti. Mes atvykome į 
Helsinkį priminti sovietinę okupaciją, 
atvykome padrąsinti tęsti kovą.

Mes taip pat atvykome parodyti 
savo užuojautos ir simpatijos Baltijos 
tautų sesei Suomijai - sakė rašytojas 
Andres Kiungas. Su juo drauge 
žygiavo švedų liberalų partijos vei
kėja Birgita Friggebo.

VĖLIAVOS IR TELEVIZIJA

Suomių valdžia iš anksto davė 
leidimą baltiečiams demonstruoti 
Helsinkyje, bet draudė nešti tautines 
vėliavas, nors jos buvo nešamos. 
Galimas dalykas sovietiniams parei
gūnams rūpėjo, kad Suomijos televi
zija, kuri matoma didelėje Estijos 
dalyje, neprisidėtų prie "tautiškumo 
kurstymo". Minėtoji kanadietė Visma 
Maksius pasakojo, kad jos draugai 
Estijoje sekmadienio vakarą rinksis 
prie televizijos žiūrėti suomių televi
zijos reportažo apie demonstraciją.

Demonstrantų plakatai pasiliko 
prie paminklo. Apie 50 baltiečių lėtai 
nužygiavo prie Sov. Sąjungos amba
sados. Jie norėjo tyliai demonstruoti, 
tačiau visur - tarpuvartėse, prie 
gatvių Įtampų, balkonuose, automo
biliuose ir autobusuose budėjo polici
ninkai, saugodami, kad niekas nepri
eitų prie sovietų ambasados.

Kopenhagos tribunole. Kalba Yale 
universiteto profesorius dr. Tomas 
Venclova.

"Laisvės žygis įskėlė didesnės 
baltiečių laisvės kovos kibirkštį. 
Viliamės, kad toji kibirkštis įžiebs ir 
ugnį, kuri išsiplės Sov. Sąjungoje" - 
pareiškė - Vladimiras Bukovskis 
"Svenska Dagbladet" korespondentui.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

"Mūsų pastogė" Nr. 36 1985.9.9 psl. 4
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SUKAS I, SUKAS I, ’’SŪKURYS”...
Įspūdžiai iš "Sūkurio" lO-mečio 

koncerto .

Jau vos įėjus pro duris pagauna 
pakili nuotaika: jauni veidai, šypse
nos, tautinių kostiumų gražumas - 
dailumas. Net ir repeticija prabėga 
išskirtinai sklandžiai.

Puošni programa supažindina su 
turiniu, šokiai vienas už kitą skam
besni, stilingesni. Išpildys įvairios, 
įvairiaus amžiaus grupės.

Ūpingai prasiveržia akordeonai, 
gitara. Marguliuojantis spalvų gūsis 
užpila salę, "bandutė" - gracingai 
lyriškas mergaičių šokis. Jos mergai
tiškai puošnios, dailios, galvutes 
išdižiai iškėiusios sukasi. Akiai malo
nus spalvų ir figūrų lengvas kitimas. 
Melodijos bėgantis žaidimas "Žioge-' 
liai" - jauniausieji šoka. Nesudė
tingas, bet gyvas. Šokėjai jaučia 
ritmą, nuotaiką. "Tabalas” šokamas 
jaunių. Mergaitės ir berniukai pagau
nančiai pinasi šokio judesiuose. Tem
pas ir nuotaika nuolat keičiasi. Tai 
gyvėja - tai lėčiau žingsniais seka 
besikeičiantį vadovą - ar mergaitę ar 
vaikiną - pakaitomis. "Landytinis" - 
patrauklus vyresniųjų išpildomas šo
kis. Kitą visai atspalvį ir nuotaiką 
įneša "Sukčius”, šokamas senjorų, 
įmantrus dzūkų šokis. Smagus pasisu
kimais "Gyvataras". Mėgiamiausias 
jaunių. Vis kintančios eilės, eilia
vimai, pergrupavimai. Jiems ir muzi
kantai kiti groja: dvi gitaros, vargo-’ 
nėliai (synthesizer) ir bubnai. Gir
dėjau, kad šie šaunūs muzikantai 
ateityje žada pasivadinti "Lituanica". 
Čia pat programon įpina dvi popu
liarias melodijas.

Nuotaikingi šokėjų sutrepsenimai 
suskamba salėje ir vėl. Berniokų 
smarkūs perbėgimai, peršokimai. Mer
gaičių žaismas. Visų neužrašysi, 
nesuskaitysi. Imponuoja savo miklumu 
vyrų "Mikita". Šoka vyresnieji ber
niukai (4). Efektingas, su lazdom. 
Nemažiau sudėtingas šokis "Audė
jėlė" - akį pagauna spalvų - figūrų 
savotiškas derinys. Šokio tempas 
nuolat kintantis, pereinantis į vaikš
čiojimus, vėl lūžtantis.

Nuskamba populiari "Sutartinė": 
liaudies daina "Saulutė nusileido" ir 
trejinė "Apynėlis augo". Balsingos 
liaudies dainų išpildytojos - Pauliaus 
Rūtenio idėja. Tebeskamba senomis 
mūsų dainomis, sutartinėmis, treji- 
nėmis - salėse, scenoje.

"Žilvitis" - jauniai šoka, o jiems 
dainuoja "Sutartinė". Linksmas - 
"Uolinderis". Jaunimo mėgiamas. 
Greitas. "Ūsaunykas" - jau vien tik 
vardu skamba, vaizduotę miklina.

Visad patraukli "Kepurinė". Lietu
vaitės visam savo gražume laukų 
pievas sveikina. Kepurėm grakščiai 
žemę tiesdamos gausius svečius svei
kina.

Pagirti reikia ir pranešėjus - 
lietuvių kalba - Antaną Šarkauską, 
anglų - Juditą Bučinskaitę ir kitus.

Šokių vadovė p. Marina Cox tvirtai 

vadovauja gausiai grupei. Šokių 
pritaikymui • bei parinkimui būtinas 
vadovo individualus artistinis sugebė
jimas. Sugebėjimas - šokiu perduoti 
mūsų tautos charakterį, jos žmonių 
lyrišką paprastumą, dainos gaivumą.

Programa informuoja mus, kad - 
senjorų mokytojas yra Jonas Biretas, 
o Jaunių padėjėja - Kristina Coxaite.

Žemiau pateikiu jubiliejinio kon
certo dalyvių pavardes. Nors sąrašas 
ilgas, turėtų tilpti "Mūsų pastogėje". 
Nesinori praleisti nė vieno suteikusio 
tiek skaidraus džiaugsmo. Štai jie:

"Sutartinės" dainininkės: Vincenta 
Antanaitienė, Marina Cox. Gražina 
Černiauskienė. Irena Dudaitienė, Lilė 
Gaidžionienė, Nijolė Jurkšaitienė, 
Margarita Kavaliauskienė, Milda Kar- 
pavičienė, Martina Reisgienė, Edda 
Siutz.

Vyresnieji šokėjai: Judita Bu- 
činskaitė, Kristina Coxaite, Virginija 
Coxaite, Lana Stasiūnaityė, Loreta 
Šarkauskaitė, Kristina Virgeningaitė, 
Rima Vyšniauskaitė, Elaine Žu
kauskaitė, Eddie Barila, Danius Hor- 
nas, Danny Kalėda, Gary Kalėda, 
Tony Kolbakas, Jonas Pečiulis, Ro
bertas Sirutis, Gary Siutz, Danny 
Siutz, Raimondas Stašionis, Rai
mondas Stasiūnaitis.

Jauniai - šokėjai: Regina Coxaite. 
Elytė Blansjaar, Betina Migutė, Moni
ka Migutė, Lisa Skirkaitė, Danutė 
Stasiunaitytė, Audra Stašionytė, Ma
rikė Stašionytė, Justinas Ankus, Peter 
Blansjaar. Petriukas Burokas, Ro
bertas Bučinskas, Petras Pullinen, 
Dennis Stasiūnaitis, Edmundas Sta
siūnaitis, Petras Šumskas, Algis Zaka
rauskas.

Jauniausieji šokėjai: Monika Aug- 
lytė, Rasa Blansjaar, Venta Protaitė, 
Rasytė Venclovaitė, Julytė Viržin- 
taitė, Ričardas Auglys, Robin Cobb, 
Poviliukas N agulevičius, Paulius Šlio
geris.

Šokėjai - senjorai: Rasa Blansjaar, 
Ramunė Cobb, Irena Kaiėdienė, 
Aldona Kolbakienė, Laima Protienė, 
Vida Skirkienė, Dalia Šumskienė, 
Nijolė Venclovienė, Joe Blansjaar, 
Laurie Cox, Romas Kalėda, Ernstas 
Kolbakas, Kęstutis Protas, Johannes 
Pullinen, Algis Skirka.

Muzikantai: Petras Viržintas - 
akordeonas, Jonas Zubrickas - akor
deonas, Mikutis Burokas - vargonėliai 
(synthesizer), Danius Hornas - gitara, 
Danny Siutz - gitara, Dennis Stasiū
naitis - bubnai.

Šviesos: Algis Dudaitis.
Garsas: Kęstutis Ankus.
Tautinių rūbų patarėja: Nijolė 

Stašionienė.
Visiems, visiems ir jų vadovei kuo 

nuoširdžiausias ačiū už nepamirštamą 
vakarą.

ALDONA VEŠČIŪNAITĖ
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ADELAIDE

Susirinkimą atidarė ilgametis są
jungos vaidybos pirmininkas P. Biels
kis. Pabrėžęs, kad su šiuo susirinkimu, 
sąjunga užbaigia trisdešimtuosius 
vaisingos veikios metus, pasveikino 
susirinkimo dalyvius ir paprašė visus 
šiame susirinkime konstruktyviai ir 
pozityviai reikštis.- išklausyti val
dybos ir kontrolės komisijos prane
šimus, juos apsvarstyti ir patvirtinti.

Priminęs, kad pereitais metais mirė 
trys s-gos nariai (J. Birbilas, V. 
Vilčinskas ir J. Storpirštis), paprašė 
juos pagerbti tylos minute.

Susirinkimui pravesti pasiūlyta: 
pirmininku A. Pocius, sekretore G. 
Straukienė. Susirinkimui patiekta s- 
gos valdybos darbotvarkė buvo susi
rinkimo priimta be pakeitimų.

Platų pranešimą apie s-gos veiklą 
padarė pirmininkas P. Bielskis. Šiuo 
metu sąjungoje yra 315 pilnateisių 
narių. Jų tarpe nemažai jaunimo. Tai 
pats didžiausias narių skaičius visoje 
s-gos istorijoje. Visa tai rodo, kad po 
trisdešimt metų mūsų veikla nema
žėja, bet vis plečiasi. Derėtų, kad visi 
Adelaidės lietuviai stotų į s-gą 
nariais. Tuo užtikrintų tolimai atei
čiai Lietuvių namų išlaikymą ir 
lietuviškos veiklos tęstinumą. Narių 
tarpe turime 53 amžinuosius narius, 
kurie neprivalo mokėti metinio nario 
mokesčio. Sąjunga turi ir keliolika 
narių rėmėjų, kurie paaukoję Lie
tuvių namams 5 dol., gali naudotis 
narių privilegijomis, tačiau neturi 
balsavimo teisės.

Sąjungai vadovauja ir visus reikalus 
tvarko visuotino narių susirinkimo 
išrinkta valdyba iš devynių narių. 
Kiekvienas jų renkamas atskirai 
specialioms pareigoms. Valdyba ren
kama dviem metams, bet kas metai 
perrenkami pusė valdybos narių.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS
ADELAIDĖJE

NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS
Pirmininkas pasidžiaugė, kad visi 

valdybos nariai dirbo sąžiningai ir 
nuoširdžiai. Visuose darbuose val
dybai talkina keletas pareigūnų. 
Lietuvių namus administruoja, saugo 
ir prižiūri, o taip pat veda baro 
prekybą bei palaiko patalpų švarą ir 
tvarką P. Andrijaitis. Jam padeda 
visuose šiuose darbuose J. Milaknis. 
Įvairius remonto darbus ir kiemo 
patvarkymus atliko A. Mačiukas ir Č. 
Piečiukaitis.

Lietuvių namuose esanti Muziejų - 
Archyvą prižiūri ir jam vadovauja V. 

•^Patašius ir Č. Piečiukaitis. Muziejus - 
Archyvas, gal vienintelė tos rūšies 
lietuvių institucija šiame krašte, turi 
sutelkusi apsčiai .muziejinių ekspo
natų, archyvinės, dokumentinės ir 
bendros istorinės medžiagos.

Jau dvidešimt penkeri metai, kaip 
ALS-ga kas dvi savaites išleidžia 
"Adelaidės Lietuvių Žinias". Daugelį 
metų jas redaguoja ir laikrodžio 
tikslumu į pasaulį išleidžia s-gos 
pirmininkas, o taip pat ir ALŽ 
redaktorius P. Bielskis. Jam sąžiningai 
talkina V. Bielskienė ir P. Andrijaitis. 
Laikraštį administruoja Jonas Lapšys. 
Adelaidiškiai gyvendami toli nuo 
mūsų laikraščių leidyklų, nevisuomet 
gali pasinaudoti jų patarnavimais. 
Todėl "Adelaidės Lietuvių Žinios" šia 
spragą sėkmingai užpildo. Visuomet 
esame pilnai informuoti, kas mūsų 
bendruomenėje vyksta ar vyks. " Ade
laidės Lietuvių Žinių" leidimas nėra 
pigus. Nors spausdinama ofsetu, 
prenumeratos mokestis visų išlaidų 
nepadengtų. Skirtumą, tačiau, išly
gina aukos ir pajamos už skelbimus.

Svarbų vaidmenį mūsų kultūriniame 
gyvenime atlieka Lietuvių namuose 
esanti J. Bačiūno vardo biblioteka. 
Eilę metų jai sėkmingai vadovavo K. 

Pocius. Jam talkino M. Neverauskienė, 
B; Lapšienė, J. Katkienė ir O. 
Baužienė. K. Pociui iš bibliotekos 
vedėjo pareigų pasitraukus, biblio
tekai vadovauti pakviestas N. Alvi- 
kienė.

Lietuvių namuose veikia klubas ir 
baras, kuris valdybai teikia nemaža 
rūpesčių. Baro prekyba nėra labai 
pelninga ir iš pajamų nebūtų įmanoma 
mokėti tarnautojams algas. Baro 
tarnybą atlieka visa eilė savanorių, 
kurie už savo darbą neraikalauja 
atlyginimo. Bare patarnavimus atliko: 
P. Andrijaitis, J. Milaknis, J. Jaruše
vičius, A. Visockis, A. Mačiukas, A. 
Lendraitis, V. Daugelis ir S. Guščia.

Valdyba nuolatos susiduria su 
visokiais Lietuvių namų vidaus ir 
išorės bei kiemo inventoriaus ar 
aplinkos pagražinimais ir patobu
linimais. Visa tai reikalauja lėšų ir 
darbo. Valdyba iš turimų lėšų metų 
bėgyje yra suteikusi piniginės paramos 
eilei lietuviškų organizacijų ir insti
tuciją. Viso išdalinta virš 700 dol.

Savo pranešime valdybos iždininkas 
patiekė metinę apyskaitą. Pajamų 

turėta 33.600 dol. Lietuvių namų 
išlaikymui išleista 27.200 dol. Tai 
gana stambi suma, kuri turi būti 
sutelkta, kad Lietuvių namai galėtų 
atlikti savo paskirtį. Ši suma buvo 
surinkta su 6.400 dol. pertekliumi. 
Stambiausios pajamos gautos iš palū
kanų už banke laikomus indėlius - 
11.600 dol. ir iš baro pelno 7.600 dol. 
Šiuo metu Adelaidės Lietuvių S-ga 
turi banke indėlių sumoje 108.115 dol. 
Šios sumos atsirado gavus testa
mentinių palikimų. Jos užtikrina 
Lietuvių namų išlaikymą tolimesniai 
ateičiai. Reikia tikėtis, kad ir ateity 
atsiras sąmoningų tautiečių, kurie 
savo testamente prisimins mūsų 

bendruomenės tautinę tvirtovę - 
Lietuvių namus ir paskirs, jei ne visą, 
tai bent dalį savo palikimo. Jei 
nebūtumėm įsigiję Lietuvių namų, 
mūsų išeiviškas gyvenimas būtų buvęs 
daug skurdesnis. Juose radome dalį 
prarastos tėvynės, ir draugus, kurių 
tarpe praleidome kelis dešimtmečius.

Dėmesio vertas ir ALS-gos kultū
rinis įnašas mūsų bendruomenei. 
Lietuvių namuose veikia J.J. Bačiūno 
vardo biblioteka ir Spaudos kioskas. 
Šiuo metu bibliotekoje yra 2757 
knygos, kurių vertė 6.850 dol. 
Bibliotekoje yra 18 laikraščių ir 
žurnalų pasiskaitymui. Kioske turima 
apmokėtų knygų pardavimui sumoje 
3.800 dol. ir plokštelių sumoje 132 dol. 
Biblioteka turėjo metų laikotarpy 62 
skaitytojus.

į S-gos valdybą pasiūlyti kandi
datai: pirmininku P. Bielskis, II 
vicepirmininku A. Pocius, II sekre
toriumi E. Kalibatas, II iždininku S. 
Guščia, III iždininku V. D auga lis. 
Kadangi daugiau kandidatų nebuvo 
pasiūlyta, čia suminėti asmenys buvo 
išrinkti į ALS-gos valdybą šėkantiem 
dviem metam.

Susirinkimas praėjo darbingai ir 
darniai. Buvo iškeltas klausimas, 
kodėl neatsirado vietos Lietuvių 
namuose Krašto valdybos organi
zuojamam Lietuvių Informacijos biu
rui? Pirmininkas P. Bielskis pareiškė, 
kad šis klausimas buvo įtrauktas į 
valdybos sekančio posėdžio svars
tymą. Tačiau sekančio posėdžio metu 
buvo pareikšta, kad biurui patalpos 
yra gautos Katalikų centre, nes 
Lietuvių namai šiuo metu šiam tikslui 
laisvų patalpų neturi.

Susirinkime dalyvavo 80 narių. 
Sugiedojus Tautos Himną, susi
rinkimas buvo užbaigtas.

B. STRAUKAS

MELBOURNE
PABALTIJO DAINŲ ŠVENTĖ

Kas antri metai Melbourne gražiai 
skamba lietuvių, latvių ir estų 
liaudies dainos. Čia tradiciniai vyksta 
šių trijų Baltijos tautų jungtinis 
Dainų koncertas. Šiais metais, tokį 
koncertą rengia Melbourne Dainos 
Sambūris. Koncertas įvyks rugsėjo 15 
d., sekmadienį, North Melbourne Town 
Hall koncertų salėje, beveik šalia 
Melbourne Lietuvių namų.

Su pasididžiavimu galime pasakyti, 
kad skambiausiomis mūsų liaudies 
dainomis mes šiandien galime iškelti 
Baltijos tautų kultūrinius atsiekimus. - 
Ne vien tik išgirsime visų trijų

netekome 

Baltijos tautų šimtametes charak
teringas liaudies dainas, dainuojamas 
originalia kalba, bet ir turime gražią 
progą pamatyti ir palyginti skirtingus 
tautinius rūbus ir papuošalus. Lietu
vės moterys prie spalvingų tautinių 
rūbų dailiai pritaiko įvairiausius 
gintaro išdirbinius, tuo tarpu latvės ir 
estės, daugiausiai puošiasi turtingais 
sidabro išdirbiniais.

Tokių koncertų dėka, dainininkai 
yra užmezgę artimus, kaimyninius 
ryšius. Visos šios kaimyninės tautos 
yra vieno ir to paties likimo sesės ir, 

būdamos taip toli nuo savo tėvynės. 

Fulgenci jus
Mališ ausk as

moka surasti bendrą kalbą ir besimo- 
kindamos vienos kitų liaudies dainas, 
gražiai bendrauja, kaip geroms kai
mynėms pritinka.

Dainos Sambūrio dainininkai, bū
dami šių koncertų iniciatoriai, tiki 
kad ir plačioji visuomenė nuoširdžiai 
parems tokį sumanymą ir savo 
atsilankymu koncerte parodys, kad 
meilė liaudies dainoms ir gražioms 
tautinėms tradicijoms nemažėja... 
Tegul žino latviai ir estai, kad lietuvis 
yra didelis dainos ir muzikos mylėtojas 
ir kad lietuviška daina yra mums 
dvasinė stiprybė, kuri duoda pajusti 
priklausomumą savo tautai ir tėvynei. 
Pašvęskime rugsėjo 15-tos dienos 
popietę skambiosioms Pabaltijo tautų 

liaudies dainoms ir atsilankykime į šį 
nekasdienišką koncertą. Neabejoju 
kad kaip visada, taip ir šį kartą, 
liaudies dainų gili melancholija vėl jus 
apsvaigins ir vėl. nejučiomis jūs 
keliausite Baltijos jūros pakrantėmis.

Iki pasimatymo Baltijos tautų 
Dainų koncerte.

LEONAS BALTRŪNAS

St asys
Tvlaci j auskas

š.m. rugpjūčio 24 d. staiga mirė 
Fulgencijus Mališauskas - Pulgys 
Fred, gimęs 1915 m. Utenos apskri
tyje.

Gedulingas pamaldas St. Marys 
katalikų bažnyčioje laikė kun. dr. P. 
Bačinskas ir kunigas - australas. 
Pamaldose dalyvavo dauguma Bris
bano lietuvių ir daug velionio draugų 
- australų.

Rugpjūčio 27 d. F. Mališauskas 
palaidotas Nudgee kapinėse. Pulgys 
buvo visų mylimas asmuo ir daug 
žmonių verkė per laidotuves. Kun. dr. 
P. Bačinskas prie kapo pasakė 

jaudinantį pamokslą. Laidotuvės baig
tos Tautos Himnu.

Po laidotuvių vykome į Lietuvių 
namus gedulingai vakarienei - šerme
nims; dalyvavo virš 100 žmonių. 
Vakarienę puikiai paruošė mūsų 
ponios, kurios liko dirbti ir visiems 
išsiskirsčius. Ačiū joms.

Brangus Pulgy, tegul būna Tau 
Australijos žemelė lengva. Ilsėkis 
ramybėje, mielas drauguži. Iki pasi
matymo.

A.P. ROBERTAS

Šių metų rugpjūčio 23 d., po sunkios 
ir ilgos ligos (sirgo plaučie vėžiu) mirė 
Newcastle apylinkės lietuvis Stasys 
Macijauskas. Jis gimė 1914 m. 
Vajasiškio bažnytkaimyje, Salako 
valsčiuje, Zarasų apskrityje.

Palaidotas (sudegintas) Beresfieldo 
krematoriuje rugpjūčio 26 d. Religines 
laidojimo apeigas atliko mirusiojo 
parapijos katalikų kunigas.

Stasio laidotuvėse dalyvavo kuone 
visi vietos lietuviai. Kol sveikas, jis 
nuolatos lankydavosi lietuviškose pa
rengimuose. Mes liūdime netekę 
nuoširdaus ir draugiško tautiečio.

- DRAUGAI
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VETER A N ui

Viešint New Yorke, vieną vakarą 
buvau pakviestas į nedidelį Lietuvos 
sportininką veteranų subuvimą. Neti
kėtai ten susitikau labai seniai 
bematytą Lietuvos futbolo rinktinės 
žaidėją Kazį Brazauską (Kyzą). Dar 
jaunas gimnazistas būdamas, maty
davau jį Kauno futbolo aikštėse, 
vėliau susipažinau Kauno LGSF klube. 
Jis buvo šio klubo ir Lietuvos futbolo 
žvaigždė ir man jaunam gimna- 
z is tuk ui, tik pradedančiam sportinę 
karjerą, buvo tikra garbė pažinti šį 
iškilųjį sportininką. Prieš keletą 
mėnesių Kazys Brazauskas atšventė 
garbingą 75-rių metų sukaktį.

Pradėjęs žaisti futbolą 1924 m.. 
Kazys, kaip ypatingai gabus žaidėjas, 
jau 1929 m. žaidė aukštojoj lygoj, o 
1939 m. atsiekė. Lietuvos futbolo 
meistro titulą. Be futbolo, gerai žaidė 
krepšinį ir ledo rutulį, ypač pasižy
mėdamas geromis atleto savybėmis.

Dirbdamas "Spindulio" spaustuvėje 
Kaune, vokiečių okupacijos laikais K. 
Brazauskas aktyviai dalyvavo pogrin
dyje; už tai 1943 m. buvo suimtas ir 
išvežtas į Vokietiją. Frontui artėjant, 
pabėgo į Paryžių. Po karo Prancū
zijoje, Lengle - Saunier mieste, 
Brazauskas žaidė šio miesto rink
tinėje, vėliau treniravo futbolo meis
terius. 1948 m. persikelia į Paryžių ir 
čia treniruoja vieno klubo futbo
lininkus, gi 1951 m. apsigyvena New 
Yorke, kur be lietuvių, treniravo ir 
daugelio kitų tautybių futbolininkus.

Pasakodamas savo atsiminimus 
draugams, K. Brazauskas su dideliu 
pasigėrėjimu kalba apie Lietuvos

IR VĖL LIETUVIS LAIMĮ

Australijos automobilių lenktynių 
sporte labai gerai žinomas sostinės 
Canberra gyventojas lietuvis Fr. 
Gocentas. Jis lenktynėse dalyvauja 
kaip automobilio navigatorius. Kartu 
su pagarsėjusiu vairuotoju A. Cowan, 
praeitą svaitę jis laimėjo 6000 
kilometrų Sydney - Darwin safari 
lenktynes. Važiavo rankomis darytu 
turbininiu dyzelio Mitsubishi Pajero 
automobiliu. Išskyrus motorą, viskas

futbolini N K UI 

futbolą tuo metu, kai jis buvo pasiekęs 
Europos žaidimo lygį. Prie to labai 
daug prisidėjo buvęs vai; stybinis 
treneris austras W. Hahn, kuris 1939 
m. išvykdamas atgal į Vieną, reko
mendavo K. Brazauską Lietuvos 
futbolo rinktinės treneriu, ką K.K. 
Rūmai ir priėmė.

Ypač įdomiai K. Brazauskas pasa
kojo apie buvusias pirmąsias Lietuvos 
futbolo meistrų LGSF gastroles 
Lenkijoj 1939 m. Lenkai, norėdami 
švelninti sportinius santykius, pakvie
tė Lietuvos meisterį draugiškom 
rungtynėm į Lenkiją. Komandą lydėjo 
A. Keturakis ir dr. P. Padaiis. Dėl 
egzaminų "Aušros" gimnazijoj, nega
lint dalyvauti dviem LGSF žaidėjam 
buvo pakviesti V. Geležiūnas ir V. 
Saunoris.

Pirmosios rungtynės su Varšuvos 
"Polonia" baigėsi lygiomis 2:2. Po 
rungtynių, laikraščių korespondentai 
manė, kad komandoje yra nemažai 
lenkuojančių ar lenkų ir, užkalbinę 
kelis, negalėjo su jais susikalbėti, tik 

padaryta iš plastikos. Jie į Darviną 
atvyko 40 min. anksčiau už II-sios 
vietos laimėtoją. Po labai sunkios 
varžybų kelionės iš 283 pradėjusiųjų, 
Darviną pasiekė tik 72. Po pirmos 
dienos varžybų dalyvius užklupo 
didelė audra ir sumaišė visus kelius ir 
planus, kas daugumą vairuotojų ir jų 
navigatorių paklaidino.

A. Cowan yra laimėjęs paskutines 
dvi maratono London - Sydney

75-RI
^Balfaramavičius, mokęsis lenkų gim
nazijoj, pasakė, kad jis ir visa 
komanda, yra lietuviai.

Antrąsias rungtynes jie žaidė 
Lietuvos Brastoj, kur laimėjo 7:1 ir 
vėliau prieš Baltstogės įgulą 5:2. Po 
rungtynių su įgulos rinktine, buvo 
suruoštos geros vaišės, svečiams 
paskirtas vertėjas kapitonas Jan
kauskas, kuris sakėsi turįs dukrą vardu 
Birutę. Vėliau jie buvo labai gražiai 
sutikti Gardine, kur netikėtai prieš 
įgulos rinktinę pralaimėjo 4:2, nors 
sekančias rungtynes prieš labai stiprią 
Rydz - Smigly rinktinę Vilniuje, kur 
karinę prievolę atlikdavo patys ge
riausi Lenkijos sportininkai, lietuviai 
laimėjo 5:2. Lenkai, nesuprasdami, 
kodėl jie pralaimėjo, pakvietė revan
šui. Tačiau ir šias rungtynes LGSF 
laimėjo 5:2. Prie abiejų laimėjimų 
prisidėjo Vilniaus lietuvių moralinė 
paspirtis, jų labai daug atėjo žiūrėti 
rungtynių ir jie smarkiai palaikė 
lietuvius. Vilniaus lietuviai surengė 
sportininkams gražų priėmimą ir, kaip 
vėliau sužinojome, šios futbolininkų 
gastrolės sužadino Vilniaus lietuvių 
patriotinius jausmus.

Šiuo metu mūsų sporto veteranas 
dar labai stipriai laikosi ir seka visą 
lietuviškąjį ir pasaulinį sporto gyve
nimą. Linkint mielam K. Brazauskui 
stiprių ir gražių ateities metų, 
norėtųsi, kad jis ir daugiau parašytų 
ar papasakotų apie Lietuvos sportinį 
gyvenimą. Tad sėkmės tau, mielas 
veterane.

A. L-TIS

lenktynes ir yra veteranas ir laimė
tojas daug kitų, kaip Paris - Dakar, 
ilgų distancijų lenktynių. F. Gocen
tas, be kitų mažesnių laimėjimų, yra 
nugalėtojas paskutiniųjų šešių 
"Southern Cross Rallies" lenktynių, 
todėl nenuostabu, kad jie šias sunkias 
lenktynes laimėjo, aplenkdami 
Australijos ir Japonijos čempijonus.

Veda V. AUGUSTIN A VlClUS

UŽDAVINYS Nr. 1

Baltieji duoda matą dviem ėjimais.

Už teisingą sprendimą skiriama 10 
Spaudos baliaus loterijos bilietų. 
Fantai: pirmasis prizas penkių šimtų 
dolerių vertės viena uncija aukso, 
antrasis - 10 uncijų sidabro ir 
trečiasis - Magnum šampano bonka. 
Esant daugiau teisingai išsprendusių, 
laimėtojo pavardė traukiama burtų 
keliu. Sprendimą siųsti: "Mūsų pa
stogė" P.O. Box 550, Bankstown, 
NSW, 2200. Paskutinė gavimo diena - 
rugsėjo 17. Kviečiu šachmatininkus ir 
mėgėjus išbandyti sugebėjimus šiame 
karališkame žaidime ir kartu laimėti 
aukso.

VIEŠAS NYRĄS

Po dviejų metų pertraukos Syd- 
nejaus šachmatų klubas ruošia tra
dicinį viešą lietuvių turnyrą.

Pakvietimai išsiuntinėti australų 
klubams ir pavieniams šach
matininkams. Pirmosios vietos laimė
tojui skirta $ 200 ir pereinamoji taurė 
įamžinta'"V. Mikėno" vardu.

Lietuviai šachmatininkai, norintieji 
dalyvauti turnyre, kviečiami regist-. 
ruotis pas klubo sekretorių S. R IMK Ų, 
15 Quinn Place, Prairiewood, NSW. 
2176; Tel. 6096105.

Turnyras prasideda spalio 16 d., 
trečiadienį, 7.30 vai. Lietuvių klube 
Bankstowne.

SPORTINĖS NUOTRUPOS PIRMAS AUSTRALIJOS 
DiDMEISTERIS

Kauno "Žalgiriui” laimėjus Sov. S—, 
go’s krepšinio čempijono vardą' ir 
Europos klubų pirmenybėse gavus 
sidabro medalį, krepšinis, kaip ir 
1937-39 m., kada Lietuva tapo 
Europos čempionais, yra labai popu
liarus, o paskiri žaidėjai tiesiog 
dievinami. Sukurta, modernios muzi
kos garsais, graži daina apie visus 
"Žalgirio" žaidėjus, gi, atėjus į alaus 
barą ir norint gauti didžiausią bokalą 
alaus, prašoma duoti "sabonišką" 
bokalą. Sabonis yra pats aukščiausias 
ir iškiliausias ne tik Lietuvos, bet ir 
Europos centro puolėjas. Neseniai 
Kaune sužaistos draugiškos krepšinio 
rungtynės tarp "Žalgirio" ir Kauno 
bei Vilniaus dramos teatrų aktorių 
rinktinės. "Žalgiris" buvo pilnoje savo 
rinktinėje, tik... jie žaidė su bokso 
pirštinėmis ant rankų. Po gana 
atkaklios kovos, teatralams nors ir 
labai stengiantis, rungtynes laimėjo 
žalgiriečiai. Po rungtynių, sportiniai 
vadovai pasiūlė savo geruosius krepši
ninkus į teatro sceną, tačiau reži

sieriai nesutiko. Sakė paims minutės 
pertraukėlę ir pasitars.

Bolivijoje buvo atsiektas ligi šiol 
nematytas krepšinio rekordas. " Ame- 
rints" žaisdami su "Lou" komanda, 
laimėjo 104:6 (42:20). Tokie rezul
tatai dabar neretai pasitaiko. Prieš
karinėse Europos pirmenybėse Rygoj 
ir Kaune suomiai panašiu rezultatu 
pralaimėdavo lietuviams.

Amerikoje europietiškas futbolas 
nerado didesnio pasisekimo. Vienu 
laiku garsioji "Cosmos" komanda buvo 
nusipirkusi pasaulio futbolo žvaigž
des, kaip Pele, Kruif, Bekenbauer ir 
kitus, tačiau ir jie negalėjo konkuruoti 
su amerikietišku futbolu, beisbolu ir 
krepšiniu. Šiuo met Amerikos profe
sionalų futbolo (soccer) aukščiausioje 
lygoje žaidžia tik 9 klubai. Prie to 
prisidėjo ir stambiųjų televizijos 
stočių atsisakymas transliuoti rung
tynes. Tačiau tarp lietuvių, ypač 

Čikagoj, futbolas populiarus. Garsio
joje 69-je gatvėje jie turi savo barą , 
kuris yra finansinė klubo parama. 
Neseniai įsteigė net ir merginų 
futbolo komandą, gerai pasirodančią 
vietinėse varžybose. Ar pamena 
sydnejiškiai, kai ir "Kovas" turėjo 
gana gerą futbolo komandą, kurią 
paremti sueidavo nemažas skaičius 
tautiečių.

RUGSĖJO 28

MŪSŲ PASTOGĖS 
BALIUS

Visų mėgiama dainininkė 
GRAŽINA ZIGAITYTĖ - BURBA. 
Rugsėjo 28 d. ji dalyvaus "Mūsų 
pastogės" Spaudos baliaus progra
moje.

Pasaulio šachmatų federacija per 
savo paskutinį posėdį suteikė austra
lui Ian Rogers tarptautinio šachmatų 
didmeisterio titulą. Tai pirmasis 
australas šioje sporto šakoje pasiekęs 
aukščiausią pasaulinį įvertinimą.

Anne Slavotinek, gyvenanti Ade
laidėje, pripažinta tarptautinė šach
matų meistere.
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Tautos Šventės 
mi nė ji mas

Minėjimas įvyko rugpjūčio 31 d. šv. 
Petro bažnyčios salėje, Hamiltone. 
Minėjimą atidarė Apylinkės valdybos 
pirmininkas St. Žukas. Paskaitą skaitė 
dr. M. Šeškus. Prelegentas apibūdino 
Lietuvos praeitį, tautos vergiją Ru
sijos valdžioje 123 metus; kovas dėl 
nepriklausomybės ir jos laimėjimą. 
Tautinės kultūros suklestėjimą nepri
klausomybės metais; Rusijos ulti
matumą ir gėdingą be kovos pasi
davimą Rusijos valdžiai, įsteigiant jos 
kariuomenės bazes Lietuvoje; apgau
lingą balsavimą ir prijungimą prie 
Rusijos; areštus ir išvežimą i Sibirą 
tūkstančių nekaltų žmonių. Sukilimas 
prieš rusus Vokietijai pradėjus karą su 
Rusija. Vėlesnės kovos ir partizaninis

karas su rusais, vokiečiams pasi
traukus iš Lietuvos.

Zina Zakarauskienė solo padainavo 
vieną dainą. Po to sekė 3 dainos, 
kurias dainavo Z. Zakarauskienė, J. 
Česnaitis, S. Daugėla ir J. Balčiūnas. 
Moterų kvartetas - M. 
Zakarauskienė, B. Zakarauskaitė, Z. 
Zakarauskienė ir B. Gasparonienė - 
sudainavo 4 dainas. Po to sekė duetas 
J. Cesnaičio su M. Zakarauskiene. Visi 
dainininkai padainavo dar 3 dainas. St. 
Žuko pastangomis vėl veikia nors ir 
maža dainininkų grupė, kuriai jis 
akompanavo pianinu. Programa baigta 
Tautos himnu. Po to sekė šokiai, 
grojant V. Kuto plokštelių muzikai. 
Minėjimas praėjo jaukioje nuotaikoje.

R. LAPINSKAS

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

16-18 EAST TERRACE, BANKSTOWN (TEL. 7084414)
RUGSĖJO 14 d.. ŠEŠTADIENį, 7.30 vai.

Viščiuku (.Sampano 
VAKARAS

['PROGRAMOJE JUS LINKSMINS ŽINOMI VOKIEČIŲ DAINININKAI 
[ "LOTTE ir REIMER" IR JŲ ORKESTRAS.
KAINA $ 10. Bilietus įsigyti ir stalus rezervuoti galite klubo raštinėje 

» iių rugsėjo 12 d.

JAZZ ON FRIDAY!
KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ NUO 7.30 vai. JUMS GROS

'tommybuild er
KVARTETAI

Prie geros muzikos malonu pasėdėti, galima pašokti ar skaniai i 
pavalgyti. įėjimas $ 2. Smorgasbord exstra.

PRANEŠIMAI
tLIETUVI^wmjw 

PRANEŠIMAS

Vienas iš pagrindinių biuro darbų 
yra sutelkti įvairius spausdinius angių 
ir kitomis kalbomis, liečiančius dabar
tinės Lietuvos padėtį - okupaciją: 
persekiojimus ir pagrindinių žmogaus 
teisių paneigimą.

Biurui ypač reikalinga Lietuvių 
Enciklopedija, išleista JAV. lietuvių ir 
angių kalbomis, informuojant įvairias 
įstaigas, spaudos ir televizijos bei 
radijo darbuotojus reikalinga auten
tiška medžiaga, kurios negalėtų 
paneigti Lietuvos laisvės bylai prie
šingi asmenys ar organizacijos.

Biurui yra reikalingos lėšos jo 
veikiai finansuoti. Kviečiame visus 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
narius ir organizacijas remti biuro 
veiklą. Mūsų visų bendromis jėgomis 
iškelsime Lietuvai padarytą skriaudą, 
kad pasaulis žinotų ir remtų mūsų 
pastangas siekiant savo Tautai lais
vės.

Lietuvių Informacijos Biurą įsteigė 
A LB Krašto v-ba ir jis dirba jos 
žinioje ir atsakomybėje. Biuro per
sonalą sudaro: Viktoras Baltutis, 
Jurgis Jonavičius (abu ALB Krašti v 
bos nariai) ir Augis Zamoiskis.

Visais Lietuvių Informacijos Biuro 
reikalais prašome kreiptis:

Lietuvių informacijos Biuras
6 Third Avey St.Peters,
S.A. 5069

* * *
Dėkojame Tėvams Marijonams už 

$50 paramą biurui ir kun. A. Spurgiui 
MIC už vertingą šaltinių medžiagą. 
Tai pirmieji biuro rėmėjai, supratę 
biuro veiklos svarbą.

LIETUVIŲ INFORMACIJOS

LIETUVH^LUB^NARIl^^^* 
.METINIS SUSIRINKIMAS

Š.m. rugsėjo 22 d., sekmadienį, 3 
vai. šaukiamas 23 klubo narių 
metinis susirinkimas.

DARBOTVARKĖ
1. Praėjusio metinio susirinkimo 

įvykusio 1984 m. rugsėjo 23 d. 
protokolo skaitymas ir priėmimas.

2. Klubo metinio pranešimo, 
apyskaitos ir sekančių metų biu
džeto pristatymas ir diskusijos. 
Kontrolės komisijos (Auditor’s) pra
nešimas. Visų pranešimų tvir
tinimas.

3. Rinkimų komisijos pranešimas 
ir naujos kiubo vaidyoos prista
tymas.

4. Klausimai ir sumanimai.

LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA

GEELONG
Tautos šventės minėjimas rugsėjo 

15 (j.
Pamaldos šv. Jono bažnyčioje 9.30 

ryto.
Organizacijos dalyvauja unifor

muotai su vėliavomis.
Paskaitą skaitys svečias iš Mel

bourne p. K. Mieldažys.
Meninę dalį išpildys Savaitgalio 

mokyklos mokiniai.
Bendruomenės valdyba ruošia karš

tus pietus.
Maloniai prašome visus dalyvauti.

G.B. VALDYBA

LATROBE 
VALLEY

Rugsėjo 22 d. sekmadienį, Latrobe 
Valley seniūnija rengia Tautos Šven
tės minėjimą.

Kartu atšvęsime ir seniūnijos 25- 
metį.

Programą pradėsime pamaldomis 1 
vai. po pietų Moe St. Kieran’s 
bažnyčioje.

Antroji minėjimo dalis ir vaišės vyks 
p.p. Šabrinskų sodyboje Tambo Rd. 
Moe.

Maloniai kviečiame visus iš arti ir 
toli minėjime dalyvauti.

SENIŪNĖ

PRISIMINTAS
ANTANAS BAUŽĖ

Prieš 10 metų Sydnejuje mirusio 
ALB Garbės Nario, Antano Baužės 
prisiminimas įvyko rugsėjo 1 d. Jį 
suruošė velionio šeima (sūnus, dr. 
Robertas Baužė ir p. Ona Baužienė į 
paminėjimą atvyko iš Adelaidės).

Prisiminimas pradėtas pamaldomis 
šv. Joachimo bažnyčioje, Lidcombe. 
Jas atlaikė prel. P. Butkus. Pamaldose 
dalyvavo Baužių šeimos nariai ir 
didelis būrys Antano Baužės bičiulių - 
gerbėjų. Vėliau aplankytas velionio 
kapas Rookwoodo kapinių lietuvių 
sekcijoje, kur trumpai pasimeldus, p. 
O. Baužienei kviečiant, vykta į 
Lietuvių klubą Bankstowne pietums. 
Atvykusius pasitiko Danutė Bižienė, 
kuri, Baužių šeimos įgaliota, rūpinosi 
svečių priėmimu, pietumis ir t.t.

Pietų metu prisimintas velionis - 
Antanas Baužė. Apie jį savo atsimi
nimų papasakojo dr. A. Mauragis, V. 
Kabailienė, V. Petniūnienė (sody- 
biečių vardu), rašytojas A. Skirka.

Pagerbime dalyvavusiems padėkojo 
velionio sūnus dr. R. Baužė ir našlė p. 
O. Baužienė.

B.Ž.

Aukos A. L. Fondui ’’ Musų pastogei”
aukojo

$ 1000 K. ir N. Butkai (2.860), 
N.S.W..

Po $ 50 - Stepas Augustinavičius 
(95), Tas. ir Magdutė Šiaučiūvienė, 
Tas.

$ 20 - Balys Stankūnavičius, Vic.

Pagerbdami neseniai Melbourne 
mirusį a.a. dr. I. Kauną A.L. Fondui 
aukojo:

$ 30 V. ir M. Martišiai (217), A.C.T.
$ 10 O. Aleknienė (474). Vic. .

A.a. Aldonai žvinakienei Mel
bourne mirus, ją pagerbdami, vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui:

$ 25 Socialinės Globos Moterų 
Draugija Melbourne (340).

Po $ 20 - E. ir P. Markoniai (47) ir 
Z. ir G. Mackevičiai.

Po $ 10 - V. ir G. Ališauskai (420), 
A. ir A. Kesminai (95), J. ir B. 
Makuliai (75), A. ir A. Sadauskai (20), 
E. ir L. Šilai. J. ir J. Žalkauskai (210)

$ 5 J. Paragienė (147)

A.a. Apolonijai Kaladienei mirus, ją 
pagerbdami, vietoje gėlių aukojo A.L. 
Fondui

$ 20 "VYTIS" Geelongo Lietuvių 
Sporto klubas (80)

A.a. Teofilijai Šumskienei Sydne
juje mirus, ją pagerbdamas vietoje 
gėlių aukojo A.L. Fondui

$ 10 M. Gailiu n as (375)

A. L. Fondo Valdybos nuoširdi 
padėka visiems aukotojams ir Fondo 
talkininkams.

VACLOVAS REKEŠIUS 
A.L. FONDO iždininkas

KtaiHsroct
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
Published by the Lithuanian Community 
Publishing Society Ltd.

Čekius ir pašto perlaidas prašome, rašyti
Lithuanian Community PubLSoc.Ltd. vardu.

P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W., 2200.

Redaktorė R. Juzėnaitė
P.O. Box 550, Bankstown, 2200.

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

"Mūsų pastogės" įkūrėjo a.a. An
tano Baužės 10 mirties metinių 
atminimui ir pagerbimui O. Baužienė 
su šeima $ 100

Australijos Lietuvių fondas $ 400
V. Sagis, Vic. $ 75
Newcastlio Apylinkės valdyba ^ 50
J. Jasiulaitis, Vic. $ 10
V. Ramoškis, Vic. $ 5
M. Rudys, Qid. $ 5
A. Vitkūnas, W.A. $ 5
R. Lapinskas, NSW $ 5

Vietoj gėlių už a.a. F. Mališauską 
Elena Zdanavičienė, Elena Zdane - 
Kaspariūnas ir Andrius Kaspariūnas 
- $ 30

Pulgiui Mališauskui Brisbane mi
rus, vietoj gėlių jo laidotuvėse, "M. 
Pastogei" aukoja: Sagučių šeima $ 
20, J. Fedar $ 20.

Vietoje gėlių už a.a. F. Mali
šauską A. Pomeringas $ 20.

Pagerbdami ir prisimindami a.a. A. 
Baužę siunčiam S 15. A. ir' A. 
Adomėnai.

Visiems nuoširdus ačiū!
^^talkos^TraneSima^**

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija "TALKA" Ltd. 1985 m. 
rugsėjo 21 d., šeštadienį, 4.39 vai. po 
pietų Melbourne Lietuvių namuose, 
50 Errol Str. North Melbourne šaukia 
metinį susirinkimą. Visi nariai ma
loniai kviečiami dalyvauti.

 "TALKOS" VALDYBA

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Nenaudoti rankraš
čiai negrąžinami ir nesaugomi. 
Norintieji nepanaudotus rankraš
čius atgauti, siųsdami turi pridėti 
sau užadresuotą voką su pašto 
ženklu. Už skelbimų turinį redak
cija neatsako.
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