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Gerbiami Australijos lietuviai,

Atvykome į šią šalį prieš penkias dešimtis metų nežinodami, 
kas mūsų laukia, kokia mūsų ateitis, nežinodami, ar kada nors grįšime 
namo? Laikui bėgant, viltis grįžti į Lietuvą geso. Negeso tik mūsų 
meilė savajai gimtinei, tikėjimas, kad vieną dieną komunizmas žlugs 
ir amžius gyvavusi Lietuva vėl bus laisva.

Niekas mums nesakė, bet kiekvienas žinojome, kad mūsų pareiga 
yra skelbti komunizmo pavojų visam pasauliui, kelti Lietuvos 
Nepriklausomybės bylą kiekviena proga ir svarbiausia - išlikti 
lietuviais. Lietuvių Charta sako: lietuvis lieka lietuviu visur ir visada! 
Žinojome taip pat, kad lietuviais išlikti galėsime tik burdamiesi į vieną 
stiprų vienetą, į vieną lietuvišką šeimą - bendruomenę.

Dėka pirmųjų, toli numatančių mūsų bendruomenės vadovų, į 
vieną Australijos Lietuvių Bendruomenę susijungė įvairiose Australijos 
vietovėse susikūrusios lietuvių kolonijos, priimdamos Chartos 
suformuluotas kiekvieno lietuvio pareigas ir teises. Tai įvyko 1950 
metų rugpjūčio 1 dieną. Iki šios dienos žinome, kad Australijos Lietuvių 
Bendruomenei savaime priklauso kiekvienas lietuvis, kuriame tik 
plaka lietuviška širdis.

Pirmosios ALB Krašto Valdybos Pirmininkas Justinas Vaičaitis 
rašė: “...Ir gražiausiom svetimom plunksnom pasidabinusi mūsų 
dvasia nebus gražesnė ir turtingesnė, todėl niekas iš mūsų neturi 
išsižadėti lietuvio dvasios bruožų..."

Po penkių dešimčių mūsų gyvastingos Bendruomenės metų, į 
kurios darbus įsijungė kiekvienas pagal savo sugebėjimus bei išgales 
Australijoje gyvenantis lietuvis, mes sukūrėme dabartį, kuria galime 
didžiuotis. Mūsų įnašas lietuvių tautai nėra nereikšmingas. Visomis 
jėgomis mes stengėmės šiame krašte išlaikyti lietuvybę, niekad 
nepamiršdami sovietų okupuotos Lietuvos, joje persekiojamų ir 
žuvusių brolių bei sesių lietuvių. Savo kultūringu gyvenimu, gražiomis 
tradicijomis, dainomis ir šokiais įsigijome draugų ne tik Australijos 
visuomenėje, bet ir aukštas pareigas užimančių Vyriausybės atstovų 
tarpe - ir jie mums padėjo kovoti už Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą. Mes auklėjame jaunąją kartą lietuviškoje dvasioje tikėdami, 
kad ir jie didžiuosis savo lietuviška kilme ir niekad neišsižadės 
lietuviškosios dvasios bruožų.

ALB Krašto Valdyba (1999 - 2000): Ramūnas Dunda, Petras Bielskis, Janina 
Vabolienė (pirmininkė), Saulius Varnas ir Donatas Dunda.

Švęsdami ALB 50-ties metų veiklos jubiliejų, didžiuokimės 
Lietuvos atgauta laisve, džiaukimės savo pasiekimais ir mokykimės 
iš praeities nesėkmių. Prisimindami tuos, kurie davė pradžią mūsų 
Bendruomenei, atiduokime *Jiems pelnytą pagarbą, o tiems, kurie 
tebesidarbuoja lietuviškumo baruose, palinkėkime stiprybės.

Būkime tikri, tikėkime, kad per penkiasdešimt metų mūsų 
sukurta dabartis sukurs ir ateitį, nes mūsų vaikai, mūsų jaunoji karta 
jau rikiuojasi į Lietuvių Bendruomenės vadovaujančiųjų eiles.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 50-ties metų jubiliejaus 
proga. Krašto Valdyba sveikina kiekvieną jos narį, linkėdama laimės 
bei tautinės dvasios stiprybės puoselėjant lietuvybę šiame krašte. 
Lai šviesa ir tiesa mūs’ žingsnius telydi.

Janina Vabolienė
ALB Krašto Valdybos Pirmininkė

Australijos Lietuvių Bendruomenė 1950 - 2000
Viktoras Baltutis

Prabėgo Australijos Lietuvių Ben
druomenės 50 gyvenimo metų. ALB 
kūrimosi pradžia tenka laikyti, kai 1949 
m. gruodžio mėnesį Sydnėjuje susirinkę 
Australijos Lietuvių Draugijos skyrių 
nariai ir kiti lietuviai sudarė komisiją 
Australijos Lietuvių Draugijos įstatams 
pakeisti ir, būtent, suderinti su JAV 
įsisteigusios Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės veiklos įstatais, kurie buvo pagrįsti 
Lietuvių Charta. Melbourno ALD 
skyriaus valdyba buvo pirmoji, kuri savo 
susirinkime, įvykusiame 1950 liepos 16, 
atsistatydino ir susirinkusiems paaiškino, 
kad persiorganizuojama į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę, nors tuo metu 
ALD-jos centro valdyba Sydnėjuje tokios 
iniciatyvos dar nerodė. Tik vėliau, gavę 
iš naujos Melbourno Apylinkės Valdybos 
raštą, pranešantį apie įvykusią kaitą (K. 
Mieldažys, ALB Metraščio I tomas, 28 
psl.), Sydnėjaus Australijos Lietuvių 
Draugija persiorganizavo į Australijos 
Lietuvių Bendruomenę. Todėl 1950 metų 
liepos 16 dieną susirinkę Melbourno 
lietuviai buvo pirmieji Australijos 
Lietuvių Bendruomenės įkūrėjai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
sąvoka buvo suformuluota pokarinėje 
Vokietijoje, Hanau mieste, priimant 

Draugijos Užsienio Lietuviams Remti 
tikslus ir siekius. VLIK’as 1949 birželio 
14 paskelbė trylikos straipsnių Lietuvių 
Chartą. Įvade sakoma:

- užsigrūdinusi  amžių kovose dėl teisės 
laisvai ir nepriklausomai gyventi savo tėvų 
žemėse,

vieninga valia siekia savo gyvybę, kalbą, 
tautines bei valstybines tradicijas išlaikyti, 
kurti ir ugdytų

kad, savo tautine kultūra visuotinei 
žmonių giminės pažangai bendradarbiau
dama, vykdytų Visagalio valią ir laisvo 
žmogaus pašaukimą.

Šis įvadas į Lietuvių Chartą pagrindė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vieningumą, veiklos bendrumą ir 
savitarpio glaudų bendradarbiavimą. 
Įvairiuose pasaulio kontinentuose ir 
valstybėse, su mažomis išimtimis, 
įsisteigė Lietuvių Bendruomenės. 
Australijos lietuviai buvo vieni pirmųjų, 
įsijungusių į Pasaulio Lietuvių Ben
druomenę, priėmusių jos įstatus ir 
paklususių Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybai, kuri buvo renkama 
iš JAV ir Kanados lietuvių.

ALB subūrė po savo sparnu visas 
lietuvių organizacijas, sporto klubus, 
meninius vienetus. Savo apimtimi ji 
sutalpino visų pažiūrų ir nuotaikų 

lietuvius. Pirmoji ALB Krašto Valdyba 
buvo išrinkta 1950 metų gruodžio 
pabaigoje Sydnėjuje, dalyvaujant beveik 
visoms Australijos lietuvių apylinkėms. 
Pirmojo suvažiavimo prezidiumą sudarė: 
J.Kalvaitis (Adelaidė), S.Balčiūnas (Mel- 
boumas) ir A.Ustijanauskas (Sydnėjus). 
Balsų dauguma buvo išrinkta pirmoji 
ALB Krašto Valdyba: J.Vaičaitis (pir
mininkas), dr. A.Mauragis, kun. P. 
Butkus, M.Bogušas ir AUstijanauskas.

Pirmame suvažiavime buvo peržiū
rėtas Laikinojo Organizacinio Komiteto 
pateiktas statutas ir priimtas su sąlyga, 
kad išrinkta ALB Krašto Valdyba jį dar 
kartą peržiūrės ir sekančiam suvažiavimui 
pateiks savo pasiūlymus. ALB statutas 
per eilę metų buvo koreguojamas ir 
papildomas pagal susidariusias gyvenimo 
sąlygas bei aplinkybes. Gyvas ir judrus 
Bendruomenės gyvenimas reikalavo naujų 
pataisų ir papildymų. Šiandieniniame ALB 
statute išliko pagrindinės Lietuvių Chartos 
idėjos, o jo turinys prisitaikė prie 
gyvenimo eigos ir reikalavimų.

Antano Baužės pastangomis pradėtas 
leisti savaitraštis “Mūsų Pastogė”, kuris 
vėliau buvo perduotas ALB žinion ir 
nuosavybėn. Reikėjo daug pastangų ir 
pasišventimo išlaikyti savaitraštį, nes 
redaktorių atlyginimas buvo minimalus,

Justinas Vaičaitis, pirmasis ALB Krašto 
Valdybos Pirmininkas

o reikalavimai dideli. Vėliau atsakomybės 
įteisinimui buvo įkurta Lietuvių 
Bendruomenės Spaudos Sąjunga, kuri 
perėmė “M.P.” leidimą.

Iki 1970 metų ALB Krašto Valdybos 
rezidavo Sydnėjuje ir buvo renkamos iš 
Sydnėjaus lietuvių. 1970 metų gruodžio 
28-30 dienomis Melbourne įvykusi ALB 
Krašto Tarybos sesija buvo audringa, nes 
ALB Krašto Valdyboje kilo nesutarimų,
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Canberros Apylinkės veikla
Pirmieji lietuviai j Canbcrrą atvyko 

1948 m., kai iš imigrantų stovyklų jie buvo 
pradėti skirstyti j darbus. Organizuotai 
veiklai pradžią davė Canberros Lietuvių 
Komitetas, 1949 m. sausio 23 d. surašęs 
pirmąjį savo veiklos protokolą. Padedamas 
australų visuomenės, šis Komitetas tų 
pačių metų vasario 20 d. suruošė Nepri
klausomybės sukakties minėjimą, kurį 
plačiai aprašė “Canberra Times” (vasario 
28 d. numeryje.)

1949 m. balandžio 24 d. Canberros 
Lietuvių Komitetas sušaukė tautiečių 
susirinkimą, kuriame buvo nutarta 
įsteigti Australijos Lietuvių D-jos skyrių. 
Buvo išrinkta pirmoji skyriaus valdyba.

1950 m. rugsėjo 23 d. AI. Draugijos 
Canberros skyrius persiorganizavo į AL 
Bendruomenės Apylinkę. Apylinkės 
Valdyba išnaudojo kiekvieną progą, 
subūrusi vietinius lietuvius, paminėti 
svarbius mūsų tautos įvykius. Šalia balių 
ir pramoginių iškylų, kiekvienais metais
buvo ruošiami Vasario 16-osios, Motinos 
Dienos, Birželio trėmimų, Rugsėjo 8- 
osios ir Kariuomenės Šventės minėjimai, 
kurių rengimu rūpinosi Apylinkės 
Valdyba.

1955 m. prie Apylinkės Valdybos įsi
steigė Socialinės Globos Skyrius. Čia dirbo 
aktyviosios apylinkės moterys, suteikda
mos paramą varge atsidūrusiems vietos 
lietuviams, taip pat organizuodamos šalpą 
Vokietijoje pasilikusiems lietuviams ligo
niams bei seneliams ir Punsko lietuviams.

Apylinkės Valdybos rūpesčiu, 1952 m. 
buvo įsteigta savaitgalio mokykla. 
Mokyklą išlaikė ir ja rūpinosi tėvai per 
išrinktus tėvų komiteto narius. Mokykla 
veikė, nors ir nereguliariai, iki 1974 metų. 
Mokslas nutrūko dėl mokinių stokos. 
Mokyklai nustojus veikti, mokytojais tapo 
vaikų tėvai ir skautų tuntas “Baltija”.

Apylinkės Valdyba dirba glaudžiame 
kontakte su Krašto Valdyba. Kas metai 
suruošiami keturi ar penki mūsų tradi
ciniai minėjimai - šventės bei atliekami 
kiti darbai, kaip pvz. koncertų, tautinių 
šokių, pobūvių organizavimas, ryšio 
palaikymas su kitais pabaltiečiais. 
Canberra buvo pirmoji ALB Apylinkė, 
kuri pareiškė protestą dėl Baltijos tautų 
okupacijos pripažinimo Whitlamo 

vyriausybės metu. Tbomet prie Parlamento 
Rūmų įvyko gerai organizuotos de
monstracijos, kuriose dalyvavo ir iš visos 
Australijos suvažiavę pabaltiečiai. 1978 
m. gegužės mėnesį Valdybos pastangomis 
buvo suorganizuota ir sėkmingai pravesta 
akcija Federaliniame Parlamente, 
paminėti Romo Kalantos susideginimą. 
Bendrai, Apylinkės Valdyba stebi įvykius 
ir, reikalui esant, reaguoja laiškais, tele
gramomis ar asmeniniu kontaktu.

Nors buvo svajota įsigyti savus 
Lietuvių Namus nuo pat tautiečių atsi
radimo Australijos sostinėje, bet pirmas 
konkretus žingsnis buvo žengtas tik 
1961 m. rugsėjo 19 d., kai buvo sušauktas 
visų lietuviškų organizacijų atstovų 
posėdis apsvarstyti šį reikalą. Tų pačių 
metų spalio 22 d. įvyko steigiamasis 
Klubo narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 42 lietuviai.Bet tik gavus 
leidimą Klube pardavinėti gėrimus, 1963 
m. sausio 30 d. prasidėjo pastato statyba. 

ALB Krašto Tarybos suvažiavimo dalyviai, Canberra 1984.

Į statybos darbus, daugiau ar mažiau, 
įsitraukė visi Canberros lietuviai. Darbas 
ėjo sklandžiai ir 1963 m. spalio pradžioje 
pastatas buvo baigias. Oficialiai Klubas 
buvo atidarytas 1964 m. gegužės 30 d.

Vėliau Klubo patalpas teko didinti ir 
keisti net keturis kartus. Pradžioje 
Klubas gaudavo pakankamai pelno ir 
galėjo dosniai šelpti Canberros 
lietuviškas organizacijas. Tačiau nuo 1990 
metų vidurio Klubas pradėjo patirti 
nuostolius. Bendruomenė nutarė Klubą 
uždaryti dėl jo nepelningumo. Visgi jo 
pardavimas nebuvo lengvas nutarimas ir 
tik 1998 metų gale Klubas buvo 
likviduotas. Dabar Bendruomenės veikla 
yra finansuojama iš pinigų, gautų 
pardavus Klubą. Svarbiausias Apylinkės 
Valdybos uždavinys - pasirūpinti Ben
druomenės tęstinumu netekus Klubo. 
Tuo tikslu Valdyba išsinuomavo tinkamas 
patalpas Hackett Community Centre.

1964 metų pradžioje Canberroje susi
organizavo lietuvių choras, o spalio 17 d. 
buvo pakrikštytas “Aušros” vardu. 

“Aušra” dalyvavo visoje eilėje Dainų 
Švenčių ir koncertavo Sydnėjaus bei 
Newcastle lietuvių kolonijose. “Aušros” 
veikla nuo 1964 m iki 1974 m. buvo labai 
svarbi Canberros lietuvių gyvenime. Po 
“Aušros” likvidavimosi Canberra chori
nio vieneto nebeturi.

1984 m. Canberros lietuviai sugebėjo 
labai turiningai suorganizuoti XIII-ąsias 
Australijos Lietuvių Dienas, kuriose 
dalyvavo apie 2000 svečių.

Vyraujant glaudaus sugyvenimo dvasiai, 
Canberros visai nevargino politiniai ar 
religiniai ginčai, kurie kartais skaldė 
kitas, didesnes Australijos lietuvių kolo
nijas. Canberros lietuvių veikloje domi
nuoja tolerantiškumas.

Jonas Mockūnas
ALB Canberros 
Apylinkės pirm.

1984 Canberra

ALB 1950 - 2000
Atkelta iš 1 psl
kuriuos reikėjo išspręsti. ALB Krašto 
Tarybos nariai nutarė ALB Krašto 
Valdybos būstinę perkelti į kitą 
Australijos lietuvių apylinkę. Suvažiavimo 
prezidiumą sudarė: dr. A.Kabaila, dr. 
V.Doniela ir A.Mikaila. Nutarta ALB 
Krašto .Valdybą rinkti iš Adelaidės 
Apylinkės pasiūlytų kandidatų. Po beveik 
20 metų rezidavimo Sydnėjuje, nauja 
ALB Krašto Valdyba buvo išrinkta iš 
Adelaidės lietuvių: V.Neverausko, 
J.Neverausko, VBaltučio, J.Vasiliausko, 
E.Dainienės, M.Pociaus ir R.Pociaus.

Nuo ALB įsikūrimo iki 2000 metų 
įvyko 26 ALB Krašto Tarybos narių 
sesijos, kuriose buvo svarstoma ir 
nagrinėjama Australijos lietuvių visuo
meninė, politinė ir socialinė veikla. 
Įsteigtas Australijos Lietuvių Fondas, 
kurio pagrindinė užduotis - remti ir 
skatinti Australijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą. Australijos lietuviai katalikai 
susibūrė į Australijos Lietuvių Katalikų 
Federaciją ir pradėjo leisti antrą savait
raštį -“Tėviškės Aidai”.

Komercinėje srityje lietfiviai mažai 
reiškėsi. Net ir šiandien, po 50 Bendruo
menės gyvavimo metų, komersantų nėra 
daug. Tik po keliolikos metų Melbourne 
įsisteigė kredito draugija TALKA. 
Pirmieji iniciatoriai: Liudas Barkus,
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V.Bartuška, J.Kalnėnas, J.Šniras ir 
F.Gužas, kurie ir sudarė 1961 metų 
pirmąją TALKOS valdybą. Vėliau 
Adelaidėje ir Sydnėjuje buvo įsteigti 
skyriai. TALKOS veikla ir pasitikėjimas 
ja išsivystė per keletą metų. Ji iš savo 
metinio pelno remia lietuvių organizacijas. 
Šiandien TALKAI vadovauja V. Alekna, o 
jos metinis balansas jau viršija 14 mln. 
dolerių.

Veik kiekvienoje apylinkėje vietos 
pranešimams buvo leidžiami informaciniai 
biuleteniai, nes savaitraščiai, spausdinami 
kitose apylinkėse (Melbourne ir Syd
nėjuje), nespėjo perduoti paskutiniuosius 
skubius pranešimus.

Australijoje susikūrė net 15 apylinkių 
ir seniūnijų: Albury, Adelaide, Brisbane, 
Canberra, Geelong, Gold Coast, Hobart, 
Latrobe Valley, Melbourne, Newcastle, 
Perth, Sale, Snowy Mountains (trumpai), 
Sydney ir Wollongong. Jose veikė įvairūs 
lietuvių meniniai, sporto ir kiti vienetai. 
Virš 55% lietuvių aktyviai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, o kai kuriose seniū
nijose net 99%. Šiandien, lietuviams 
išmirus ar išvykus į didesnes apylinkes, 
nustojo veikusios Albury, Latrobe Valley, 
Sale, Snowy Mountains ir Wollongong 
seniūnijos.

Australijos lietuviai, susibūrę į Ben
druomenės apylinkes ir parapijas, sten
gėsi kuo iškilmingiau atšvęsti visas 
tautines ir religines šventes bei paminėti 
mūsų tautos ir valstybės istorines datas.

Ypatingą vietą užima kas antri metai tarp 
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų rengiamos 
Australijos Lietuvių Dienos. Šiemet 
(2000-ieji metai) jos bus jau 21-osios.

Didesnės lietuvių apylinkės pasistatė 
Lietuvių Namus, kuriuose vyko visa 
lietuviška veikla. Tik platesnio masto 
renginiams (per Lietuvių Dienas) tek
davo ieškoti didesnių patalpų. Lietuvių 
Namus įsigijo Geelongo, Adelaidės, Can
berros (dabar jau parduoti), Melbourno, 
Sydnėjaus, Brisbanės ir Pertho apylinkės. 
Mažesnės apylinkės naudojosi didesniais 
privačiais namais: Hobarte - Br.Šikš- 
niaus, Latrobe Valley - S.Šabrinsko ir 1.1.

Australijos lietuviams, kaip ir visiems 
atvykusiems į svetimą kraštą, gyvenimą 
pradėti nebuvo lengva. Svetima kalba, 
papročiai, kultūra ir klimatas buvo tie 
sunkumai, kuriuos teko nugalėti. Aus
tralijos vyriausybė stengėsi kuo greičiau 
atvykusius “asimiliuoti”, t.y. integruoti į 
savo įprastinį visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą. Pradžioje net savaitraščiui 
“Mūsų Pastogė” buvo įsakyta ketvirtadalį 
tekstų spausdinti anglų kalba. Ne kartą 
lietuviams teko išgirsti pastabas dėl 
kalbos, dėl kitoniško gyvenimo būdo. 
Visa tai sunkino įsikūrimą svetimame 
krašte. Darbo sąlygos visiems buvo 
vienodos, nors paaukštinimui darbe 
pirmenybė buvo teikiama australams. 
Kantriai ir ištvermingai lietuviai ir visi 
atvykusieji nugalėjo įvairius sunkumus ir 
šiandien Australijoje yra įstatymais 

apsaugoti nuo rasinės, tautinės ar 
religinės diskriminacijos.

1970 metais ALB Tarybos narių 
suvažiavime Melbourne pasigirdo 
skeptiškų atsiliepimų apie Australijos 
Lietuvių Bendruomenės likimą. Prana
šauta, kad po 20 metų nebebus nė vienos 
apylinkės, nė vienos lietuviškos orga
nizacijos. Dėka pasišventusių mūsų 
Bendruomenės darbuotojų, šie pesimis
tiniai pranašavimai neišsipildė. Tenka 
paminėti, kad visuomeninė ir religinė 
veikla kartais susikryžiuodavo, bet suma
nūs ir tolerantiški abiejų šalių vadovau
jantys veiksniai išvengė didesnių nesuta
rimų ir frikcijos. Abu lietuviški savait
raščiai stengėsi diegti Dievo ir Tėvynės 
meilę - likti ištikimais Dievui ir Tautai.

Po 50 metų Australijos Lietuvių Ben
druomenės veiklos, esame dėkingi pir
miesiems Australijos lietuviams, kurių 
pastangomis įsteigta ALB mus subūrė, 
surišo tampriais ryšiais ir padėjo išlikti 
sąmoningais lietuviais. Su pasitikėjimu ir 
viltimi žvelgiame į jaunąją kartą, kad ji 
tęs vyresniųjų sukurtos Bendruomenės 
egzistenciją. Tai stipri ir tvirta pastogė 
apsaugai nuo neigiamų svetimų įtakų bei 
nutautėjimo.

Džiaugiamės atgauta mūsų Tėvynės 
laisve - nepriklausomybe. Tikimės, kad 
mūsų Tauta pamažu nusikratys sovietinės 
okupacijos likučių ir žengs nauju keliu, 
nepamiršdama ir išeivijoje gyvenančių 
savo vaikų. □
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Melbourne lietuviai švenčia jubiliejų
Šiemet ALB Melbourno Apylinkė 

švenčia savo egzistavimo ir kruopštaus 
darbo 50-metĮ. Tai nebuvo lengvas 
laikotarpis. Per tuos metus daug veiklių 
žmonių išėjo Anapilin, o jų vietas 
nenoriai užima jaunesni ir jų nėra tiek 
daug kaip norėtume.

Atvykę į Australiją lietuviai tuoj 
kūrėsi su didžiausiu entuziazmu, 
norėdami išlaikyti lietuviškumą. 1948 m. 
rugsėjo 11d. įsisteigė Australijos Lietuvių 
Draugijos skyrius, jo pirmininku išrinktas 
K. Mieldažys. Pirmasis Melbourno lietuvių 
visuotinis susirinkimas įvyko 1949 m. 
balandžio 9 d., kuriame buvo pasiūlyta 
daug gerų minčių, idėjų, stengtasi 
nustatyti ateities gaires. Pradžia buvo 
labai sunki. Apie ruošiamas pamaldas, 
minėjimus ir kitokius renginius, 
pranešimai būdavo išsiuntinėjami ne tik 
Melbourno, bet ir aplinkinių priemiesčių 
lietuviams.

1950 m. liepos 16 d. vietoje Mel
bourno Lietuvių Draugijos skyriaus 
įsteigta Australijos Lietuvių Bendruome
nės Apylinkė, kuri egzistuoja iki šiol. 
Pirmasis ALB Melbourno Apylinkės 
Valdybos pirmininkas buvo K. Mieldažys. 
Ėjo metai, keitėsi vadovai, kurie negai
lėdami laiko ir sveikatos sąžiningai dirbo. 
Šiuo metu Apylinkei vadovauja ener
gingas, sumanus pirmininkas Andrius 
Vaitiekūnas. Kartais pirmininkas jaučia 
apmaudą, kad į susirinkimus ir renginius 
susirenka mažai žmonių. Suprantama, kad 
dauguma bendruomenės narių yra 
vyresnio amžiaus, vidurinioji karta 
įsijungia nenoriai, o jaunimas bendruo
menės reikalams iš viso pasyvus.

1950 m. birželio 18 d. kunigas Pranas 
Vaseris sukvietė susirinkimą, kuris 
išrinko Bažnyčios Komitetą. Šiuo metu 
šis Komitetas veikia ir rūpinasi bažny
tiniais reikalais. Greitu laiku (numatyta 
liepos 30) laukiame atvykstant kunigo iš 
Lietuvos.

1950 m. buvo pradėtos telkti lėšos 
Lietuvių Namų įsigijimui. 1958 metų 
balandžio 24 d. buvo įregistruotas 
pastatas, kuriame iki šiol įsikūrę Lietuvių 
Namai. Jie tarnauja kultūros reikalams 
bei bendruomenės veiklai. Tautiečiai 
suvokia, kad šie Namai yra visos 
bendruomenės namai. Turime dėkoti 
visiems, ypač pradininkams, kurie dirbo 
prie šio pastato tvarkymo. Tik jų dėka 
šiandien galime ateiti į Lietuvių Namus 
ir tarpusavyje pabendrauti.

Sportinio judėjimo pradžia Melbourne 

galime laikyti 1949 m. gegužės mėnesį, o 
sporto klubas susikūrė 1950 m. vasario 
20 d. Jo organizatorius ir įkūrėjas buvo 
L.Baltrūnas. “Varpo” vardu pava-dintas 
klubas gyvuoja iki šiol.

1956 m. vasario 11d. pradėtas leisti 
Australijos Lietuvių Katalikų Federacijos 
laikraštis “Tėviškės Aidai”. Šiuo metu 
redaktoriais dirba E.Šidlauskas ir V. 
Čižauskas.

Melbourno parapijos mokykla 
pradėjo veikti 1950 m. vasario 16 d. Šiuo 
metu mokyklos vadovė yra Rita 
Mačiulaitienė. Nedaugelis jaunuolių 
lanko lituanistinius kursus, kurie yra 
matrikuliacijos lygio. Jau keleri metai 
lietuvių kalba Australijos gimnazijų 
pripažinta kaip vienas iš dalykų, įsigyjant 
brandos atestatą. Norintys gali pasinaudoti 
šia privilegija.

Melbourne dar yra norinčių dainuoti. 
Praėjusiais metais choras “Dainos 
Sambūris” iškilmingai atšventė savo 50- 
metį. Chorui vadovauja sumani dirigentė 
Birutė Prašmutaitė. Labai gaila, kad 
choro gretos retėja, o naujų narių labai 
mažai atsiranda. Choras dalyvauja beveik 
visuose renginiuose, dalis choristų vyksta 
į rengiamą Dainų šventę Lietuvoje, kon
certuoja įvairiuose Australijos miestuose.

Gražiomis, senovinėmis dainomis 
melbourniškius pradžiugina “Kaimo 
dainininkai”, kuriems vadovauja Edis 
Lipšys.

Nenuilstanti meno vadovė Dalia 
Antanaitienė moko šokti tautinius šokius 
net penkias grupes. Šiuo metu jaunimas 
intensyviai ruošiasi Australijos Lietuvių 
Dienoms, kurios šių metų pabaigoje įvyks 
Sydnėjuje. Už poros metų žada dalyvauti 
Lietuvoje rengiamoje Pasaulio lietuvių 
šventėje.

Melbourne veikia Australijos Lietu
vių Fondas, kuriam pirmininkauja Algis 
Šimkus. Tai sumanus ir veiklus žmogus.

Socialinės Globos Moterų Draugija 
įkurta 1952 m. liepos 21 d. Šiuo metu šios 
draugijos pirmininkė yra J.Žalkauskienė. 
Draugija dirba labai aktyviai ir 
nuoširdžiai.

Melbourno Lietuvių Katalikių Mo
terų Draugija yra 1908 metais Kaune 
įsteigtos draugijos tęsinys. 1951 m. 
rugpjūčio 5 d. įvyko steigiamasis susi
rinkimas. Tais pačiais metais Draugija 
įstojo nariu į Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungą. LKMD bendruo
menėje atlieka didelį darbą. Daug jėgų 
iš pirmininkės H.Statkuvienės reikalauja

Pirmoji ALB Melbourno Apylinkės Valdyba, išrinkta 1950 liepos 16 d. Iš kairės: 
Petras Morkūnas, Bronius Zumeris, Silvestras Balčiūnas, Povilas Baltutis ir 
Kazimieras Mieldažys.

Australijos Lietuvių Dienų Melbourne Ruošos Komitetas, 1990.

visi renginiai, o daugiausiai - siuntinių į 
Lietuvą suruošimas ir išsiuntimas, taip 
pat pinigų telkimas padėti vargstantiems 
Lietuvoje.

“Džiugo” tuntas įsikūrė 1950 m. kovo 
4 d. Jo įkūrėjas - B.Dainutis. Jis Mel
bourno tunto tuntininku buvo paskyręs 
J.Makulį. Jau tunto organizavimo metu, 
1950 m. pradžioje, susikūrė skautų vyčių 
Juozo Šarausko vardo būrelis. Skautams 
vadovauja R.Statkuvienė. Skautai noriai 
dalyvauja susirinkimuose, stovyklose. 
Skautai turi sumanius būrių vadovus.

Lietuvių Jaunimo Sąjunga šiemet 
ruošiasi Kongresui, kuris reikalauja daug 
darbo. Sąjungai vadovauja V.Liuimaitė.

Melbourno Lietuvių Klubui daugelį 

metų vadovauja V.Bosikis.
Melbourne veikia Karių Ramovė, 

Šaulių kuopa. Lietuvių Parapijos chorui 
vadovauja Zita Prašmutaitė. Yra 
biblioteka, veikia bankas TALKA. 
Melbourno bendruomenės aktyvistai 
pasikviečia svečių iš Lietuvos, kurie su 
didžiausiu nuoširdumu yra laukiami ir 
priimami. Didžiausia padėka nenuilstan- 
tiems vadovams, kurie savo sumanumu 
pagyvina bendruomenės egzistavimą. 
Bene didžiausia bendruomenės orga
nizacija yra pensininkų, subūrusi dau
giausiai žmonių. Šiai organizacijai 
vadovauja A.Tomkevičius. Subuvimuose 
daugiausiai dalyvauja nariai.

Marija Gešlautienė

Lietuviai Brisbanėje
Brisbanės lietuvių bendruomenė 

niekada nebuvo gausi, bet per tuos 50 
metų tau inė veikla gyvavo ir lietuvybės 
išlaikymo darbe buvo daug nuveikta. 
Lietuvių Namai, kuriuos nupirko ir 
padovanojo kun. dr. P.Bačinskas, yra 
mūsų tvirtovė, kur reiškiasi visa lietuviš
ko gyvenimo veikla. 1989 m. buvo 
atšvęsta 40 metų sukaktis nuo Brisbanės 
Apylinkės įkūrimo. įdomią senų nuo
traukų ir buvusių valdybų dokumentų 
parodą paruošė M.Rudys. Nuo pirmų 
lietuvių įsikūrimo metų Brisbanėje veikė 
chorai, tautinių šokių grupės, lietuvių 
kalbos mokyklėlė, skautai ir radijo 
valandėlė. Ilgus metus St. Marys bažny
čioje turėjome lietuviškas pamaldas. 1987 
metais iškilmingai atšventėme Lietuvos 
krikščionybės 600 metų jubiliejų. į šventę 
atvyko daug svečių ir aukštų Bažnyčios 
atstovų. 1993 m. mirė daug nusipelnęs 
kapelionas kun. dr. P. Bačinskas.

Tautinių šokių grupė “Žilvitis” puikiai 
pasirodė 1988 metais Brisbanėje 

vykusioje pasaulinėje EXPO parodoje. Ši 
grupė dalyvavo įvairiose Australijos 
Lietuvių Dienų šventėse. Per eilę metų 
grupei vadovavo R. ir J. Platkauskai, V. 
Mališauskienė, K.Milvydienė ir J. Jurevi
čius. Nuolatinis muzikantas buvo V. Lo
rencas. Ši jaunimo grupė, vadovaujama 
Gailos Bagdon. suruošė įdomių ekskursijų 
į Gold Coast, Toowoombos gėlių festivalį 
ir surengė keletą linksmų Joninių vakarų.

Choras - ilgiausiai išsilaikęs meninis 
vienetas. Vyrų ir moterų chorai nuo 
pirmų įsikūrimo dienų koncertavo 
įvairiuose lietuvių ir australų renginiuose. 
Chorams vadovavo RBudrys, KStankūnas 
(abu jau mirę), J.Kiškūnas, B.Mikužienė 
ir R.Platkauskienė. Nors choristų būrelis 
ir sumažėjęs, jis visgi retkarčiais pasirodo 
meninėse programose.

Sporto klubas “Baltija” sėkmingai 
veikia jau keleri metai ir dalyvauja visose 
sporto šventėse. Sporto klubui vadovauja 
ir jaunimą treniruoja A.Milvydas.

Dažnai sulaukiame įvairių sporti

ninkų iš Lietuvos. Juos globoja ir prižiūri 
vietiniai lietuviai. Keletą metų veikė 
lietuvių kalbos pamokos. Jas pravedė 
mokytoja D.Sadauskaitė-Gaylard.

1976 metais pradėta lietuviška radijo 
valandėlė. Programas ruošė kun. P. 
Bačinskas. Jam talkininkavo J.Einikienė 
ir K.Bagdonas. Per daugelį metų keitėsi 

Brisbanės moterų choras, 1962 m. Viduryje chorvedys Klemensas Stankūnas
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darbuotojai. Šiuo metu programą veda 
E.Sagatys, M.Kviklienė, J.Einikienė ir 
A.Augūnaitė.

Nudgee kapinėse turime lietuvišką 
skyrių, kur palaidotas kun. RBačinskas 
ir daugelis mūsų bendruomenės narių. 
Kapus gražiai prižiūri artimieji.

Regina Platkauskienė
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Adelaidės Apylinkės veiklos 50 metų apybraiža
Pirmieji lietuviai Pietų Australiją 

pasiekė dar prieš I-ąjį pasaulinį karą. 
Nors jie čia vienaip ar kitaip įsikūrė, 
tačiau jokios organizuotos lietuviškos 
veiklos nebuvo sukūrę. Šiandieninė 
lietuviška kolonija Pietų Australijoje 
išaugo iš tų lietuvių, kurie čia atvyko 1948 
m. sausio 12 d. su pirmuoju transportu. 
Tai buvo 43 viengungiai vyrai, atvykę iš 
Vokietijos DP stovyklų.

1-949 m. sausio 2 d. buvo sušauktas 
pirmas Adelaidės lietuvių susirinkimas. 
Įdomu pastebėti, kad tuo metu 
Adelaidėje gyveno tik apie 100 lietuvių, 
o susirinkime dalyvavo virš 60. Šiame 
susirinkime buvo nutarta įkurti
Adelaidės Lietuvių Kultūros Draugiją, 
suorganizuoti tautinių šokių grupę ir 
surengti Nepriklausomybės šventės 
minėjimą. 1949 m. minėjimas ypatingas 
tuo, kad Adelaidės australai pirmą kartą 
pamatė lietuviškus tautinius šokius ir 
išgirdo lietuviškas dainas. J.Pareigis 
suorganizavo vyrų chorą, kuris vėliau 
padidėjęs pasivadino “Lituania” ir 1999 
m atšventė savo veiklos 50 metų jubiliejų.

Adelaidės Lietuvių Kultūros Draugija 
nustojo egzistuoti 1949 lapkričio 9, nes 
tuomet Australijos Lietuvių Draugijos 
centrinė valdyba įregistravo ALD 
Adelaidės skyrių. Tačiau ir šis junginys 
buvo tik pereinamasis. Kai 1950 metais 
JAV susikūrė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Adelaidės ALD skyrius, 
matydamas, kad ALD centrinė valdyba 
nesiskubina persitvarkyti pagal PLB 
statutą, pats ėmėsi iniciatyvos ir, 
aplenkdamas centrą, susirišo su VLIK’u, 

gavo atitinkamus įgaliojimus ir pradėjo 
veikti kaip PLB vienetas. Taigi, po visų 
persiorganizavimų, vietos ALB valdyba 
gana ilgam laikui liko apylinkės pa
grindiniu organu, vadovaujančiu visai 
lietuviškai veiklai ir atstovaujančiu visai 
Adelaidės lietuvių bendruomenei. Tačiau 
laikui bėgant visą eilę jos darbų ir pa
reigų perėmė kitos organizacijos. Šiuo 
metu Apylinkės Valdyba rengia tautinių 
švenčių minėjimus, reprezentuoja 
koloniją ir koordinuoja lietuviškų 
organizacijų veiklą.

Daugiau kaip 40 metų Valdybos 
veiklos pagrindinis uždavinys buvo 
politinis. Įvairūs minėjimai atliko ne tik 

Adelaidės lietuviai demonstruoja prie Parlamento Rūmų, 1990 m.

kultūrinį, bet ir politinį tikslą - garsino 
Lietuvos vardą, jos istoriją ir tautos 
persekiojimą okupacijos metu. Adelaidės 
Apylinkės Valdybos nariai aktyviai 
prisijungė prie organizuotos politinės 
veiklos per atstovus įvairiuose vienetuose: 
Baltų Taryboje, Pavergtų Tautų Ko
mitete, Pabaltiečių Moterų Sąjungoje. 
Šios trys organizacijos užmezgė nau
dingas pažintis su įvairiais australais 
politikais. Tokie ryšiai buvo ypač svarbūs, 
kai pradėjo byrėti Sovietų Sąjunga ir 
atsirado galimybė Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Nuo 1989 metų visa 
politinė veikla sustiprėjo ir lietuviai su 
entuziazmu demonstravo, rinkosi 

mitingams ir žygiavo eisenose.
Po Nepriklausomybės atgavimo, 

Valdybos darbas gerokai pasikeitė. 
Politinė veikla sumažėjo ir vieliniai 
politikai dabar kviečiami kaip ben
druomenės rėmėjai. Nors ryšiai su Baltų 
Taryba dar palaikomi, kitos politinės 
organizacijos savo darbą užbaigė.

Šiuo metu Valdyba daugiau užsiima 
kultūrine ir socialine veikla, nes 
bendruomenė sensta. Valdyba turi 
daugiau kreipti dėmesio į vyresniųjų 
interesus. Daug laiko užima 
bendradarbiavimas su Council of the 
Aging ir Baltic Communities Homes 
Committee. Didelę dalį dabartinės 
Valdybos darbų sudaro tradiciniai 
minėjimai, įvairūs koncertai ir parodos. 
Per paskutinius metus Valdyba surengė 
meno ir fotografijos parodas, kurios 
turėjo didelį pasisekimą. Džiugu, kad ir 
jaunesni Adelaidės lietuviai rodo norą 
dalyvauti organizuojamuose renginiuose.

Kas laukia ateity - neaišku. 
Tęstinumas dar kurį laiką bus išlaikytas, 
nes dabartinės Valdybos nariai - lietuviai, 
gimę po karo. Nors posėdžių tvarka ir 
nuotaika skiriasi nuo anų metų valdybų, 
bet lietuviškumas vis dar taip pat stipriai 
matomas.

Vytautas Straukas

Lietuviai Tasmanijoje 1950 - 2000
Pirmieji pokario lietuviai į Tasmaniją 

atvyko 1948 m sausio 18 d., kai septyni 
tautiečiai iš Bonegillos pereinamosios 
stovyklos buvo pasiųsti į Vakarų 
Tasmaniją. Ten jie kirto medžius ir tiesė 
kelius per džiunglinius miškus ir 
dumblėtus laukus. Po kelių dienų į 
Maydena (Vak. Tas.) atvyko dar devyni 
pirmojo transporto lietuviai, kurie pjovė 
medžius popieriaus fabrikui. Į sostinę 
Hobartą pirmoji 18 lietuvių vyrų grupė 
atvyko 1948 m spalio mėnesį. Jie buvo 
paskirti dirbti cinko fabrike.

1950 m. birželio mėnesį Hobarto 
lietuviai susirinko Karolio Maslausko 
bute. Buvo pasiūlyta įsteigti bendruomenę. 
Liepos 23 dieną 27 žmonių visuotinis 
susirinkimas tam pasiūlymui vienbalsiai 
pritarė ir bendruomenė gimė. Po rinkimų 
Valdybos pirm tapo Jonas Motiejūnas, 
vicepirm. - Antanas Bartnikaitis, sekr. - 
Bronius Bukauskas ir Alfonsas Mučelis, 
ižd. - Romualda Tatarūnienė.

Tais pačiais metais Hobarto lietuviai 
paminėjo Tautos Šventę, o sekančiais 
metais prisidėjo Nepriklausomybės 
Šventė, Birželio trėmimų minėjimas, 
Motinos Diena ir Kariuomenės Šventė. 
Šias šventes Hobarto lietuviai švenčia iki 
šiol. Pasilinksminti hobartiečiai susi
rinkdavo karvelių klubo patalpose, 
Moonah. Vyrai parūpindavo salę ir alų, 
o moterys maistą. Visi, net rengėjai, 
mokėdavo už įėjimą. Šokdavo grojant 
europietiškam orkestrui. Taip pat 
organizuodavo iškylas prie upių, 
vandenyno, į mišką, į tautinius parkus. 
Kol neturėjo privačių mašinų, tam tikslui 
samdydavo autobusus.

Apie 1951 metais Hobarto lietuviai 
pradėjo statytis savo privačius namus. 
Didžiausia lietuvių grupė susispietė 
Springfield rajone. Ten įsikūrė gal 30 
šeimų. Gyvenimo pradžia buvo sunki. 
Žmonės namus statė po darbo ir
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savaitgaliais. Pamatams plytas darydavo 
patys iš cemento ir smėlio, padedant 
žmonoms ir vaikams. Patį namą statyti 
padėdavo kiti lietuviai. Kad galėtų 
greičiau bankui išmokėti statybai gautą 
paskolą, dirbti eidavo ir žmonos. 
Australai kartais pavydėjo, kad lietuviai 
taip greitai atsistojo ant kojų.

Ne tik darbštumu skyrėsi lietuviai nuo 
vietinių. Tarp savęs šnekėjo lietuviškai, 
o vaikus ne tik mokino savos kalbos, bet 
ir tautinių papročių bei istorijos. Tokiu 
būdu ruošė vaikus grįžimui į tėvynę po 
komunistų pasitraukimo. Nors gyveno 
tuo tikėjimu, bet Australijos pilietybę 
priėmė gan greitai ir gausiai.

Kad vaikai daugiau išmoktų apie 
Lietuvą, 1953 m. įsteigta savaitgalio 
mokykla. Deja, mokykla veikė tik 
vienerius metus. 1981 metais mokykla vėl 
įsisteigė, bet metų gale iširo.

1969 metais įsisteigė dvi tautinių 
šokių grupės: vyresniųjų - “Venta” ir 
jaunimo. Australams labai patiko lietuvių 
šokiai, prašydavo dalyvauti koncertuose, 
minėjimuose ir parodose. “Venta” laikėsi 
iki 1981, o 1983 vėl atgijo ir išsilaikė pora

Ramūnas Tarvydas, ALB Hobarto Apylin
kės Valdybos pirmininkas, knygos “FYom 
Amber Coast to Apple Isle” autorius.

metų. Tautinių šokių grupė pasirodė dar 
kartą 1998 m. per jubiliejinį koncertą, 
švenčiant 50 metų sukaktį nuo pirmųjų 
pabaltiečių atvykimo į Australiją. 
Buvusios “ventiškės”, dabar jau motinos, 
vėl pasirodė, šį sykį su savo dukromis.

1957 m buvo įsteigtas sporto klubas 
“Perkūnas”. Už poros metų “Perkūno” 
krepšinio komandos jau žaidė B ir C 
lygiuose, o po poros metų - net A lygyje. 
Dalyvavo ir Lietuvių Sporto Šventėje 
Geelonge. Deja, 2000 metais jau 
nebeturime lietuviškos kilmės žaidikų. 
Dabar į lietuvių sporto šventes važiuoja 
tik pavieniai sportininkai žaisti stalo bei 
lauko tenisą ir golfą.

Kai į Hobartą atvažiavo ir vedusių 
vyrų šeimos, šv. Teresės bažnyčia pasidarė 
lietuvių centru, nes po sekmadieninių 
mišių ją buvo galima paversti sale, kur 
lietuviai galėjo ruošti įvairius minėjimus, 
bendruomenės susirinkimus, priimti 
svečius. Du kartus per metus iš 
Melboumo atskrisdavo lietuvis kunigas, 
kuris aptarnaudavo ne tik Hobarto 
lietuvius, bet ir Launcestono. Vienu metu 
hobartiečiai turėjo nuolatinį lietuvį 
kunigą dr. Bačinską, bet jis Tasmanijoje 
išbuvo tik porą mėnesių ir grįžo į 
Australijos žemyną.

Per paskutiniuosius 25 metus lietuviai 
bendradarbiauja dviejose draugijose. 
Pirmoji - Help the Estonian, Latvian 
and Lithuanian People’s Association 
(HELLP) - įkurta Hobarte 1974 m. Jos 
tikslas buvo supažindinti visus su Balti
jos kraštų išsilaisvinimo kova ir priversti 
Australijos valdžią atšaukti Baltijos 
kraštų okupacijos teisėtumą. Antroji - 
Lietuvių Studijų Sambūris - įsteigta 
Algimanto Taškūno 1987 metais 
Tasmanijos Universitete. LSS studentai 
nebūtinai ruošia disertacijas apie Lietuvą 
ir lietuvius. Sambūris taip pat leidžia 
žurnalą “Lithuanian Studies”, rengia 
viešas diskusijas, moko lietuvių kalbos.

Launcestone (antras didžiausias 
Tasmanijos miestas) pirmieji lietuviai

Hobarto lietuviai apie 1950 m. Iš kairės: 
Jokūbas Griauniovas, Stasys Liaubonas, 
Bronius Bukevičhis, Vytas Banelis ir Kazys 
Alseika.

įsikūrė 1948 m, o 1950 m sukūrė savo 
bendruomenę. Tuomet mieste ir 
apylinkėje gyveno virš 50 tautiečių, bet 
1960 m jų skaičius sumažėjo iki 25. Šiuo 
metu Launcestone užsienyje gimusių 
lietuvių skaičiuojama 17. Dėl mažo 
skaičiaus, viešuose pasirodymuose jie 
jungiasi prie kitų tautų.

1998 sausį Tasmanijos lietuviai, kartu 
su latviais ir estais atšventė 50-ties metų 
sukaktį nuo pirmųjų pabaltiečių atvykimo 
į šį kraštą. Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Jubiliejaus proga išleista knyga “From 
Amber Coast to Apple Isle - 50 Years of 
Baltic Immigrants in Tasmania, 1948 - 
1998”, o pabaltietiški tautiniai dirbiniai 
buvo rodomi miesto knygyne.

1955 m Hobarte lietuvių buvo apie 
200, o 2000-aisiais metais užsienyje 
gimusių lietuvių, beliko apie 85. Per 50 
metų Tasmanijoje yra gyvenę virš 400 
lietuvių.

Ramūnas Tarvydas
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ALB Sydnėjaus Apylinkė
1948 metų pradžioje pagal darbo 

sutarti į Sydnėjų atvyko pirmieji lietuviai. 
Čia jie jau rado 1929 m. įsisteigusią 
Australijos Lietuvių Draugiją (ALD). 
Tais pačiais metais steigėsi nauji ALD 
skyriai kituose Australijos miestuose, 
nors tai nebuvo numatyta ALD įstatuose.
1948 m. gruodžio 30 d. Sydnėjuje buvo 
sušauktas visuotinis ALD susirinkimas, 
priimti nauji įstatai ir sudaryta ALD 
Centro Valdyba.

Prisitaikydamas prie 1948 m. statuto, 
ALD Sydnėjaus skyrius savo susirinkime
1949 m. vasario 9 d. išsirinko pirmąją 
skyriaus valdybą iš Potts Hill Water 
Board stovykloje gyvenančių lietuvių: 
Jono Karitono, Antano Kulkos, Petro 
Zarembos ir Kazio Matulio. Veikli 
skyriaus valdyba į bendruomenės veiklą 
įtraukė naujus žmones. Buvo sudarytos 
meno, sporto ir kitos sekcijos, nors 
tuomet jos didesnės veiklos neišvystė. Su 
platesne menine programa buvo 
suruoštas 1949 m. Vasario 16-tosios 
minėjimas ir liepos 17 d. - Dariaus ir 
Girėno minėjimas. Į Tautos šventės 
minėjimą susirinko virš 400 lietuvių, 
apsilankė Sydnėjaus vyskupas E. M. 
O’Brien.

1950 m. sausio 15 d. buvo išrinkta 
nauja ALD skyriaus valdyba, kuri dirbo 
jau pasunkėjusiomis sąlygomis. Pirmieji 
ateiviai, atlikę darbo sutartis, rūpinosi 
įsikūrimu, dažniausiai tolimesniuose 
Sydnėjaus priemiesčiuose.

1950 m. rugpjūčio 13 d. ALD 
Sydnėjaus skyriaus susirinkime buvo 
aptartas ir priimtas pasiūlymas iš ALD 
persiorganizuoti j PLB. Į pirmąją 
Sydnėjaus Apylinkės Valdybą buvo 
išrinkti: Justinas Vaičaitis (pirm.), Mykolas 
Bogušas, Antanas Ustijanauskas, Alek
sandras Žilys ir Vaclovas Saudargas. Tokia 
buvo Sydnėjaus Apylinkės įsikūrimo 
pradžia, plačiau aprašyta Australijos 
Lietuvių Metraštyje, išleistame 1961 m.

Pradžioje į didžiųjų švenčių minėjimus 
susirinkdavo 300 - 400 lietuvių. Vėliau 
įsikūrimo darbai tautinę veiklą buvo šiek 

tiek pristabdę. Šeimos, attikusios privalomo 
darbo sutartis, kūrėsi dažniausiai 
tolimesniuose Sydnėjaus priemiesčiuose. 
Palengvinti organizacinį darbą gausiau 
lietuviais apgyvendintose apylinkėse, 
buvo įsteigtos 1952 m. Cabramattos, o 
1953 m. - Bankstowno Apylinkės. Po 
kelerių gražios veiklos metų ir kartais 
mažų nesutarimų, Cabramattos Apylinkė 
sustabdė savo veiklą 1965 metais, o 
Bankstowno - 1967 metais.

Nesutarimų bei varžymosi buvo ir 
Lietuvių Namų įsigijimo reikaluose. 
Sydnėjaus Apylinkės Valdyba norėjo 
Lietuvių Namus įkurti arčiau miesto 
centro, bet Bankstowno Apylinkė 1954 
m. nupirko žemės sklypą Bankstowne ir 
netrukus talkos būdu pasistatė Namus. 
Vėliau buvo sutarta jėgas bei išteklius 
suburti ir dabar toje vietoje Bankstowne 
stovi Sydnėjaus Lietuvių Klubas.

Sydnėjaus lietuviai, kartu su latviais 
ir estais, gausiai dalyvavo demonstracijose, 
kai Australijos vyriausybė Baltijos šalis 
pripažino Sovietų Sąjungai.

Su džiaugsmu ir vieningai buvo sutikti 
Atgimimo reiškiniai Lietuvoje. Sydnėjuje 
lankėsi pirmieji sąjūdiečiai: Kazimieras 
Antanavičius, Antanas Buračas, Algi
mantas Čekuolis, Stasys Kašauskas ir 
Lietuvos užsienio reikalų viceministras 
Valdemaras Katkus. Vėliau - ministrė 
pirm. Kazimiera Prunskienė ir Seimo 
pirm. Vytautas Landsbergis.

Bendruomenės gyvenimą gausiai 
užpildo įvairios Apylinkėje veikiančios 
organizacijos. Net 50 ar daugiau metų 
veikia dar 1949 m. įsisteigusi Katalikų 
Kultūros Draugija, Sydnėjaus skautų 
“Aušros” tuntas ir, su pertraukomis ar 
besikeičiančiais vardais, šokanti tautinių 
šokių grupė. Sportininkai susiorganizavo 
1950 m., po metų pasivadinę ”Kovo” 
vardu. Netrukus susibūrė choras, dabar 
žinomas “Dainos” vardu, iki šiol dažnai 
atstovaująs lietuviams svetimtaučių tarpe 
ir nuolat pasirodąs tautiečių renginiuose. 
Vienu ar kitu metu, vienokiu ar kitokiu 
vardu Sydnėjuje veikė keliasdešimt

ALB Sydnėjaus Apyl. Valdyba, 2000 liepos mėn. Iš kairės: Jonas Zinkus (vicepinn.), dr. 
Vytautas Doniela (pirm.), Vincas Bakaitis (ižd.), Arvydas Rupšys (sekr.). 'Dūksta įpjautos 
Pullinen (narė kultūros reikalams).

Sydnėjaus Savaitgalio mokyklos metinis diplomų įteikimas (1999 gruodžio 4).

organizacijų, susikūrusių šalpos, 
religiniais, meniniais, profesiniais ir t.t. 
tikslais. Jų veiklos aprašymui reikėtų 
daugiau vietos nei čia turime. Reikia 
pridurti, kad Sydnėjaus pakraštyje 
(Engadine) buvo įkurta vyresnio amžiaus 

tautiečiams skirta Sodyba, kuria rūpinasi 
S. L. Moterų Soc. Globos Draugija.

Laikui bėgant susibūrė pagausėję 
lietuviai pensininkai, o pastaruoju metu 
kultūrines popietes rengia Bibliotekos 
Bičiulių Būrelis. Jonas Zinkus

Gold Coast
1981 metais Regina Smilgevičienė 

sukvietė pirmąjį Gold Coast lietuvių 
susirinkimą ir sudarė pirmąjį sąrašą. 
Pirmininku išrinktas Jurgis Smilgevičius, 
sekretore - Regina Smilgevičienė. Jie tęsė 
savo darbą 8 metus ir organizavo vietinius 
subuvimus.

Po aštuonerių metų jie pasitraukė iš 
pareigų. Pirmininku pasisiūlė ir visų buvo 
išrinktas Vincas Bakaitis, kuris išdirbo du 
metus. Jo vadovavimo metu buvo įkurtas 
ir išleistas pirmas lietuviškas vietinis 
laikraštėlis.

Po Vinco Bakaičio atsistatydinimo, 
Juozas Songaila pasisiūlė ir visų buvo 
išrinktas pirmininku, o jo žmona nauj. 
zelandietė Joan tapo sekretore.

Kiekvienas metais mūsų pirmas 
seniūnijos susirinkimas įvyksta per 
Nepriklausomybės šventę. Susirenkame 
Cascade Park’e, kur, iškėlę lietuvišką ir 
australišką vėliavas, atliekame savo 
paruoštą programą, pabendraujame, 
užkandžiaujame ir atnaujiname senas 
pažintis. Kiekvieną Vasario 16-sios dieną 
suruoštame kokią nors parodėlę. 1998 m. 
išstatėme 24 M.Bulakos (gim. 1907 m.) 
aliejinės kreidos piešinius senojo Vilniaus 
temomis. 1999 m. suruošėme gintaro 
parodą, papildydami ją Palangos miesto 
ir Gintaro muziejaus nuotraukomis. Šiais 
metais pagerbėme Vincą Kudirką. Po 
trumpos paskaitos ir programos su jo 
rašytais eilėraščiais bei dainomis, dar 
paruošėme parodėlę su nuotraukomis iš 
jo gyvenimo.

Beveik visda turime svečių iš Lietuvos,

lietuvių bendruomenė
taip kad kiekvieno mėnesio paskutinį 
penktadienį moterys susirenka pas Tanią 
Žukauskienę, pristato savo svečius, pa
pietauja, pabendrauja. Šie pabendravimai yra 
organizuoti ir paprastai turi kokią nors 
temą. 1998 m. jų vadovė buvo Regina 
Smilgevičienė, 1999 m. - Joan Songai
lienė, o šiemet - Gražina Šteinertienė.

Motinos Dieną švenčiame gegužinės 
pobūdžiu, trečiadieniais, tarp lietuvių ir 
australų Motinos Dienos datų. Visoms 
moterims prisegamos gėlės, o gėlėmis 
papuošta kėdė yra skiriama specialiai 
pagerbiamai motinai.

Jau daug metų esame prisijungę prie 
“Australian - Baltic Friendship Society”. 
Kartu paminime birželio 14-tosios 
trėmimus į Sibirą. Susirenkame salėje, 
kuri yra Pacific Fair ribose. Moterys, 
pasipuošusios tautiniais rūbais, uždega 
žvakes, kurios yra tautinių spalvų ir 
perrištos juodais kaspinais.

Visuotinis metinis susirinkimas vyksta 
spalio pirmąjį trečiadienį Cascade 
Gardens. Po visų pranešimų ir rinkimų - 
linksminamės. Juozas Songaila groja 
akordeonu, visi dainuoja, šoka.

Pirmąjį gruodžio trečiadienį vyksta 
Kalėdų gegužinė. Prie mūsų prisijungia 
ir “Australian - Baltic Friendship Society”. 
Čia, Cascade Gardens, paruošiame ir 
eglutę, prikabinėjame tautinių spalvų 
balionų, o stalus apkrauname kalėdiniais 
skanumynais. Ateidamas kiekvienas 
atsineša nebrangią dovanėlę ir pasikeičia 
su kitu asmeniu.

Kiekvienais metais į mūsų gegužinę 

atvažiuoja pilnas autobusas Brisbanės 
lietuvių. Paprastai mums koncertuoja jų 
tautinių šokių grupė “Žilvitis”. Gaila, 
šiemet jų nebuvo, bet mes dainavome ir 
linksminomės Mackintosh Parke tarp 
upės ir pajūrio.

Šiemet pirmą kartą ir mes pripildėme 
visą autobusą išvykai į Brisbanę, atšvęsti 
Nepriklausomybės šventę. Išklausę jų 
programos, buvome gražiai pavaišinti ir 
atnaujinome senas pažintis.

Per paskutinius du metus mūsų 
bendruomenė prisidėjo prie “Australian 
- Baltic Friendship Society” suruoštų trijų 
mini-koncertų. Pernai lapkričio mėn. 
suruošto koncerto pelnas buvo paskirtas 
“Friends of Lithuanian Ballet” tikslams.

Tris kartus metuose išleidžiame savo 
biuletenį “Gold Coast Lietuvių Laida”. 
50 kopijų atspausdiname lietuvių ir anglų 
kalbomis. Taip visi nariai yra infor
muojami apie mūsų veiklą ir ateities 
planus. Paskutinais metais paįvairinome 
biuletenį išspaudindami kurio nors mūsų 
nario ypatingus pergyvenimus.

Gold Coast lietuvių bendruomenės 
nariai dažnai priima įvairius svečius iš 
Lietuvos, norinčius pasižvalgyti po 
Auksinį Pajūrį. Ta pareiga dažniausiai 
tenka seniūnijai. Paskutiniu metu 
priėmėme du kunigus, lietuvių atstovus 
“Masters” žaidimuose, keturis LR 
Olimpinio Komiteto atstovus ir neseniai 
Australijon atvykusį vyskupą Rimantą 
Norvilą.

Esame suruošę keletą popiečių su 
vaizdajuostėmis apie keliones po Lietuvą.

Birželio trėmimų minėjime (1999) Juozas 
ir Joan Songailos

Šių popiečių pelnas skirtas “Friends of 
Lithuanian Ballet”.

Gold Coast lietuviai turi savo internet 
tinklą (website). Kas nori, gali matyti 
mūsų veiklos nuotraukas ir kontakto 
adresus. Liudas Krasauskas atsako į visus 
klausimus, atsiųstus per e-maiL (www.slq/
qld.gov.au/cwpp/gclc) Už tai esame 
dėkingi mūsų “State Library of 
Queensland”. Juozas Songaila 
 ALB Gold Coast Seniūnas 
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Newcastle lietuviai
Į sunkiosios pramonės miestą - New

castle pirmieji lietuviai atkeliavo 1926 m 
Tai buvo J.Bortkevičius ir Petras Stasiūnas.

Po II pasaulinio karo, kelios šeimos 
Newcastlyje atsirado 1948 m. Tų pačių 
metų pabaigoje iš Bathursto stovyklos į 
NewcastU atvežė 200 viengungių. Jų tarpe 
buvo ir 44 lietuviai. Visi jie pradėjo dirbti 
BHP plieno gamykloje. Apgyvendinti buvo 
Mayfield’o bendrabutyje. 1952 m. 
Newcastlio lietuvių sąraše jau buvo 220 
pavardžių.

Pirmasis mus “atrado” kun. P. Butkus. 
Jis mums pasiūlė įsteigti ALB dalinį ir 
išsirinkti Valdybą. Jurgis Viskauskas savo 
iniciatyva išsiuntinėjo pakvietimus ir 1953 
m. “Alcon” kavinėje įvyko pirmasis 
newcastliečių susirinkimas, kurio metu 
išrinkta Valdyba: J.Deckis, S.Žukas, M. 
Rimgaudienė, S.Butkus ir EJakavičienė. 
Laikui bėgant Valdybos nariai keitėsi, bet 
visi jie energingai dirbo Tėvynės labui.

1953 m. M. Rimgaudienė suorganizavo 
tautinių šokių grupę. Ši grupė 1954 m. 
suvaidino “Lapelis”, o 1957 m. - 
“Rambynas” ir “Grybai”. 1958 m. J. 
Česnaitis surežisavo “Laisvėjimas”, o V. 
Nekrošius -“Lietuva Pančiuose”.

1956 m. Valdyba pradėjo leisti 
laikraštėlį “Newcastle Apyl. Lietuvių 
Biuletenis”. Į Newcastle atkeliavus “Mūsų 
Pastogei”, biuletenio spausdinimas buvo 
nutrauktas.

1954 m. buvo įsteigtas “Diskusijų 
Klubas”. Po 10 m. veikimo Klubas 
užsidarė. 1968 m. S.Žuko namuose 
susirinkę dr. V. Doniela, J. ir AJvinskiai, 
dr. M. Šeškus ir S. Žukas nutarė bandyti 
jį vėl atgaivinti. Tai pasisekė ir Klubas 
sėkmingai veikė dar 20 metų. Buvo 
perskaityta 140 paskaitų.

Stipriausią įtaką lietuvybės išlaikyme 
turėjo Kat. Bažnyčia, ypač kun. S. 
Gaidelis. Jo rūpesčiu mūsų mieste 
įsikūrė “V. Mačernio Ateitininkų Kuopa”, 
savaitgalio mokykla, Socialinės Globos 
Komitetas. Mielam kapelionui išvykus į 
Melboumą, jo pastoracinį darbą perėmė

ALB Archyvas
ALB Archyvo steigimo mintį iškėlė 

1989 m. Melbourne rezidavusi ALB 
Krašto Valdyba. Tuomet Adelaidėje 
veikė Lietuvių Informacijos Biuras, kurio 
pagrindinė veiklos šaka buvo informuoti 
Australijos spaudą apie Lietuvos padėtį 
ir atsiliepti į Australijos spaudoje, 
radijuje ar televizijoje skelbiamus 
neteisingus pranešimus, reportažus ir 
kitas žinias apie Lietuvą, iškreipiant 
tikrąją jos padėtį Sovietų okupacijos 
metu.

1990 metais, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę ir Australijoje paskyrus 
garbės konsulą, Lietuvių Informacijos 
Biuro veikla pasidarė nebereikalinga, nes 
jo pareigas perėmė Lietuvos Vyriausybės 
paskirtas garbės konsulas.

Tuometinei ALB Krašto Valdybos 
pirmininkei Danai Baltutienei pasiūlius, 
du Lietuvių Informacijos Biuro valdybos 
nariai, Viktoras Baltutis ir Augis 
Zamoiskis, sutiko persiorganizuoti į 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Archyvą, kuris stengtųsi sutelkti visą 
ALB veiklos medžiagą, išsibarsčiusią 
Australijos lietuvių apylinkėse ir 
seniūnijose.

Archyvui pirmąją medžiagą atsiuntė 
buvusi ALB Krašto Valdybos pirmininkė 
Dana Baltutienė. Tai buvo ALB Krašto 
Valdybų bylos, gražiai įrištos, bet jose 
nebuvo pirmųjų ALB Krašto Valdybų 
bylų. Jas gavome vėliau iš buvusio 
Sydnėjaus Lietuvių Namų bibliotekos 
vedėjo Broniaus Stašionio. Kreipėmės į 
visas Australijos lietuvių apylinkių ir 
seniūnijų vadovybes bei lietuvių
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kun. P. Martūzas. Deja, kunigo sveikatai 
blogėjant, išblėso ir religinė veikla.

Valdybos paprašytas, Stasys Žukas 
1955 m. sukvietė lietuviškos dainos 
mylėtojus, kurie pasivadino “Newcastlio 
Lietuvių Choru”. Pirmąją programą 
atliko 1955 m Šis choras veikė 22 metus. 
Jis dainavo tautinėse ir religinėse šven
tėse, susijungęs su Sydnėjaus “Daina” ir 
Canberros “Aušra” rengė koncertus.

1960 m. pradėjus organizuoti 
Australijos Lietuvių Dienas, choras 
dalyvavo visose Dainų Šventėse iki 1978 
m. Labai sumažėjus dainorių skaičiui, 
choras savo veiklą sustabdė. Iš kasos 
likučių į Newcastle buvo pakviestas 
Melbourno “Dainos Sambūris”, vado
vaujamas Danutės Levickienės. Tai buvo 
1983 m.

“Newcastlio Lietuvių Chorui” iširus, 
S.Žukas suorganizavo “Lietuviškų Dainų 
Mylėtojų” oktetą. Laikui bėgant ir čia 
vyrai “išbiro”, liko tik 4 moterys. Jos 
daugiausiai dainavo lietuviškas estradines 
dainas.

Vėliau susibūrė Zinos Zaka
rauskienės vadovaujama “Trys Plius 
Viena” dainininkių grupė. Joms nutilus, 
visiems laikams nutilo ir darni lietuviška 
daina.

Liko lietuviška biblioteka, kuri veikia 
iki šiol. Ji yra Viktorijos ir Evaldo 
Kristensen namuose. Jau 20 metų ponia 
Viktorija aprūpina lietuviška spauda 
visus norinčiuosius. Deja, skaitytojų 
skaičius irgi labai sumažėjo. Sic transit...

1962 m. Valdyba surengė “Grožio 
karalienės” rinkimus. Newcastlio miesto 
burmistras MacDouglas su keliais 
padėjėjais iš 20 kandidačių išrinko 3 
gražiausias lietuvaites, tai: Danutė Skuo- 
daitė, Renata Jazbutytė ir Dana Bajalytė.

Šiuo metu Valdybą sudaro: Stasys 
Žukas, Marta Zakarauskienė ir Zina 
Zakarauskienė.

Kas metai surengiamos tradicinės 
lietuviškos gegužinės prieš šv. Kalėdas, 
per Atvelykį ir Motinos Dieną. Džiau-

Viktoras Baltutis, ALB Archyvo vedėjas

organizacijas, kad jos siųstų nenaudo
jamas ir nebereikalingas bylas: susirin
kimų ir posėdžių protokolus, susiraši
nėjimų ir gautų korespondencijų 
rinkinius. Per ilgesnį laiką iš didesnių 
lietuvių organizacijų pavyko gauti 
istorine jų veiklos dokumentaciją.

Praėjus dešimt metų nuo Archyvo 
įsteigimo, tenka pasidžiaugti, bet kartu 
ir apgailestauti, kad atlikti ne visi 
Archyvo numatyti darbai. Apgailestau
jame, kad Krašto ir Apylinkių Valdybos, 
su mažomis išimtimis, neteikė reikiamos 
svarbos Archyvo darbui ir egzistencijai. 
Finansais Archyvą parėmė Australijos 
Lietuvių Fondas.

Archyvo sutvarkyme daug padėjo 
Daina Pociūtė, kurios pagalba buvo 
paruoštas ir išleistas pirmasis ALB

Gražiausios Newcastle lietuvaitės (1962) iš kairės:Renata Jazbutytė (U), Danutė 
Skuodaitė (D ir Dana Bajalytė (ID).

Newcastle lietuvių Diskusijų Klubas, 1987.

giamės, jeigu į gegužines susirenka 20 
žmonių. Paskutinė lietuviška gegužinė 
įvyko 2000 m. gegužės 7 d. Buvo 
pravestos gražiausių margučių varžybos.

Dabar čia gyvena ir neseniai iš

Archyvo katalogas. Esame dėkingi 
sydnėjiškiams Jonui Zinkui ir Pajautai 
Pullinen, melbourniškiams Danai 
Baltutienei, Renolsdui Čėsnai ir kitiems, 
kurie talkino rinkdami ir prisiųsdami 
istorinę medžiagą. Dėkojame Adelaidės 
Lietuvių Katalikų Centrui - Lietuvių 
Caritas Ine., kurio patalpomis veltui 
naudojamės. Archyve šiuo metu yra 
dvylika metalinių su keturiais stalčiais 
spintų ir keletas lentynų. Dabartinėje 
patalpoje darosi ankšta. Kreipėmės į 
Lietuvių Caritas Ine., prašydami didesnio 
ploto. Lietuvių Caritas Ine. valdyba, 
suprasdama ALB Archyvo svarbą ir 
reikšmę, pažadėjo didesnę ir patogesnę 
patalpą, į kurią numatome netrukus 
persikraustyti.

Tikimės, kad visos Australijos lietuvių 
organizacijos bei pavieniai asmenys 
supras Archyvo svarbą ir bendradarbiaus 
telkiant domumentaciją, nes ji bus labai 
svarbi ir naudinga medžiaga ateities 
kartoms bei istorikams, norintiems 
pažinti mūsų pirmuosius ir vėlesnius 
žingsnius šiame kontinente.

ALB Archyve yra sutelkta daug ir 
įvairios medžiagos iš daugiau kaip 
penkiasdešimties Australijos lietuvių 
gyvenimo metų. Archyve surinkta 
medžiaga yra prieinama visiems, kurie 
domisi mūsų Bendruomenės veikla ir jos 
istorija. AI .B Archyvo katalogo po vieną 
egzempliorių pasiuntėme PLB V-bos 
pirmininkui V.Kamantui ir Kaune prie 
Vytauto Didžiojo universiteto veikian
čiam Išeivijos studijų centrui.

Šiuo metu Archyve dirba Viktoras 
Baltutis ir Augis Zamoiskis.

Viktoras Baltutis
ALB Archyvo Vedėjas 

Lietuvos išsprūdusių lietuvių, bet su 
mumis jie nebendrauja, sakydami, kad 
mes esame jiems per seni.

Stasys Žukas
Newcastle Apylinkės Valdybos pirm.

SietuviŲ Sienos 
Australijoje

Prie ALB Krašto Valdybos sudaryta 
Kultūros Taryba 1960 m. Sydnėjuje 
suorganizavo Lietuvių Meno Dienas. Jas 
sudarė Dainų Šventė, Literatūros ir 
Dainos vakaras, Dailės paroda ir Foto 
mėgėjų paroda. Meno Dienos buvo 
rengiamos kas antri metai. 1962 m. - 
Adelaidėje, 1964 m. - Melbourne. Kas
kart Meno Dienų programa augo ir 
stiprėjo.

1966 m. Sydnėjuje Meno Dienų 
vardas buvo pakeistas į Australijos 
Lietuvių Dienas. Į Dienų programą įėjo 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimas, 
Sporto Šventė, Skautų rajoninė stovykla, 
liet, studentų suvažiavimas, Lietuvių 
dailės paroda, Foto paroda, Filatelijos ir 
numizmatikos paroda, Spaudos paroda 
ir renginiai: Teatro spektaklis, Lite
ratūros ir Dainos vakaras, Jaunųjų 
menininkų koncertas, Tautinių šokių 
festivalis, Dainų Šventė ir Naujųjų Metų 
balius. Metų eigoje AL Dienų turinys 
šiek tiek keisdavosi.
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Adelaidės Lietuvių Archyvas - Muziejus
1961 - 2000

Imigracijos į Australiją 50-ties metų 
eigoje žvelgiame į mūsų pasiektus 
kultūrinius laimėjimus.

To laikotarpio mūsų Bendruomenės 
raidoje turime labai svarbų įvykį - 1961 
metais Adelaidėje įsteigtą Lietuvių 
Etninį-Tautinį Muziejų-Archyvą.

1967 metų sausio 28 dieną Muziejus 
buvo oficialiai atidarytas dalyvaujant 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tuome
tiniam pirmininkui J. J.Bačiūnui.

Modernias dabartines patalpas 
Muziejui įrengė Adelaidės Lietuvių 
Sąjunga. Muziejaus steigėjas ir ilgametis 
vedėjas buvo Jonas Vanagas. Jis rūpinosi 
lietuviškos istorijos palikimo ir išsaugojimo 
reikalais, pradėjęs rinkti visas žinias ir 
spausdinius apie lietuvius Australijoje. 
1961 metais, kartu su tuometine ALB 
Adelaidės Apylinkės Valdyba, jis kreipėsi 
į Bendruomenę, prašydamas istorinės 
medžiagos, tinkančios muziejui. Tenka 
džiaugtis, kad mūsų tautiečiai neliko 
abejingi ir dosniai atsiliepė.

Adelaidės Lietuvių Muziejus yra 
vienintelis Australijos valdžios pripažintas 
ir patvirtintas Lietuvių Etninis-Tautinis 
Muziejus.

Etniniai - tautiniai muziejai pasižymi 

savo unikalumu ir prieinamumu. Atliktas 
didelis darbas sutelkiant medžiagą, kuri 
liks įamžinta Australijos istorijoje. Jei ne 
mūsų visų pastangos, visa tai nebūtų išlikę 
nei šių dienų akademikams - istorikams, 
nei būsimų kartų istorijos tyrinėtojams.

Adelaidės Lietuvių Muziejus palaiko 
ryšius us kitais oficialiais muziejais: 
Australijos Imigracijos Muziejumi, 
Latvių, Ukrainiečių ir Karo muziejumi 
Kaune. Pastarąjį esame parėmę pagei
dauta medžiaga.

Muziejuje yra išimtinų retenybių, pvz. 
Nepriklausomos Lietuvos Prezidento a.a. 
Antano Smetonos asmeniška lazda, 
žieminė kepurė ir rankraštis dienoraščio 
formoje apie paskutinius tragiškus įvykius 
1940 metais (sovietams okupuojant 
Lietuvą).

Muziejus aktyviai dalyvauja bendruo
menės veikloje, suruošdamas įvairaus 
pobūdžio parodas ir t.t. Verta paminėti, 
kad ypač turtinga paroda buvo surengta 
50 metų imigracijos jubiliejaus proga 
(pakartota du kartus ir paskolinta 
Geelong’ui).

Po 39 metų darbo Jonui Vanagui 
pasitraukus, Muziejui vadovavo eilė 
žymių Adelaidės visuomenininkų.

Vasario 16-tos proga Pietų Australijos Premjeras Dean Brown su ponia Adelaidės 
Lietuvių Muziejuje. Iš kairės: ALB garbės narys Juozas Lapšys, dešinėje - to meto 
Apylinkės Valdybos pirm. Janina Vabolienė, 1994 m.

Šiuo metu Muziejaus administratoriai 
yra Daina Pociūtė ir Alfredas Vitkūnas. 
Daina yra mūsų jaunosios kartos atstovė 
- Muziejaus vedėja. Ji yra šios srities 
specialistė, gavusi bakalauro laipsnį 
(B.A. 1990) ir Graduate Dip. in Museum 
Studies (1993).

AL Muziejus finansiškai priklauso 
nuo Adelaidės Lietuvių Sąjungos, todėl 

ištekliai yra riboti. Vykdant įvairius 
projektus, kartais jaučiama lėšų stoka.

Adelaidės Lietuvių Muziejus savo 
srityje atstovauja visą Australijos Lietuvių 
Bendruomenę, tad yra vertas mūsų visų 
paramos.

Alfredas Vitkūnas
ALA-Muziejaus admin.

In memoriam
Ir vėl mirtis

Liepos 13 d. po sunkios vėžio ligos 
Sydnėjuje mirė Ignas Antanas (Tony) 
Kava-Kavaliauskas. Antanas gimė 1923 
m. liepos 2 dieną Ukmergėje, ūkininkų 
Martyno ir Rožės Kavaliauskų šeimoje. 
Jis turėjo du vyresnius brolius ir seserį. 
Iki 15 metų mokėsi mokykloje. Jo 
jaunystės noras buvo tęsti mokslą toliau 
it tapti inžinieriumi, neš nuo pat vaikytės 
labai domėjosi technika.

Tačiau tėvo noras, o gal auginant 
keturis vaikus ir finansiniai trūkumai, jo 
planus pakeitė. Kaip velionis man 
anksčiau pasakojo, jis buvo atiduotas į 
tuometinio Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos netolimais esantį Užulėnio 
ūkį, mokėsi Žemės Ūkio Mokykloje ir 
prižiūrėjo ūkio žalumynus. Čia jis buvo 
labai gražiai prižiūrimas ir jautėsi lyg 
šeimos narys. Rusams okupavus Lietuvą, 
prezidentas išvyko išjos, o Antanas grįžo 
į namus Ukmergėje.

1942 metais Antanas nelaimingai 
pakliuvo į vokiečių rankas ir kartu su 
kitais 200 jaunų vyrų buvo nuvežtas prie 
Leningrado, kur turėjo prižiūrėti 
kariuomenės arklius. Gyvenimas ir 
darbas ten buvęs labai sunkus, todėl 1943 
m. jis laimingai iš ten pabėgo ir grįžo atgal 
į Lietuvą.

Tačiau jau 1944 m. vokiečiai jį vėl 
sugavo ir, nenorintį stoti į vokiečių 
kariuomenę, kaip darbininką išvežė į 
Vokietiją. Pakeliui, kartu su kitais vyrais, 
jis bandė vėl pabėgti, bet visi buvo sugauti 
ir jau kaip kaliniai atvežti į Vokietiją, kur 
dirbo įvairius darbus.

Karui pasibaigus, Antanas atsidūrė 
pabėgėlių stovykloje.

1948 metais kartu su kitais pirmaisiais 
lietuviais Antanas išplaukė j tolimąją ir 
tada dar mažai žinomą Australiją, kur 
turėjo atlikti dviejų metų privalomo 
darbo sutartį.

Atplaukus į Sydnėjų, kaip pasakojo 
velionis, uosto darbininkai (tuo metu 
didžioji jų dauguma buvo komunistai), 
pasitiko juos šaukdami: “Naciai, fašistai.
važiuokite namo, o ne čia Jiems visiems 
tai buvo didelis siurprizas, nes manė, kad 
atvažiavo į draugišką jiems valstybę.

Pabuvus kurį laiką pereinamoje 
Bathursto stovykloje, kaip dauguma 
sveikų, jaunų viengungių, jis buvo

Ignas Antanas Kava-Kavaliauskas

paskirtas kirsti cukrines nendres į šiaurės 
Queensland’o Hilly vietovę. Darbas čia 
buvo labai sunkus, o pradžioje, dar 
nemokant gerai kirsti, uždarbis buvo 
labai mažas. Tačiau lietuviai buvo ypač 
darbštūs, pripratę prie darbo ir, australų 
tarpe “baltais” vadinami, įsigijo gerą 
vardą.

Velionis Antanas, būdamas fiziškai 
labai stiprus, vėliau tapo grupės vyresniuoju 
(ganger). Susitaupęs pinigų su kitu savo 
draugu Pranu Pauža nusipirko mažą 
lentpjūvę. Vėliau jau pats vienas šį biznį 
smarkiai išplėtė, pasidarydamas žinomu 
apylinkėje žmogumi.

Tose vietovėse gyveno daugiau 
pabaltiečių ir jie kasmet darydavo didelį 
balių. Viename baliuje Antanas, vadinamas 
Tony, susipažino su ligoninės matron’a 
Dympna ir 1955 metais ją vedė.

Pradžioje jie gyveno ten pat. Susilaukė 
trijų sūnų ir dviejų dukterų. Tačiau 
vaikams siekiant aukštojo mokslo (jie visi 
baigė universitetus), velionis su žmona 
pardavė visas savo lentpjūves ir 1974 
metais persikėlė gyventi į Sydnėjų. 
Pradžioje vertėsi remontuodamas ir 
parduodamas senus namus. Tūrėjo ir 
gėrimų parduotuvę.

a.a. Marcelei Kemežienei
mirus, dukrą Iną, sūnų Kazį, jų šeimas ir artimuosius giliai užjaučia

Algimantas ir Mareeta Jomantai

Gyvendamas tolimajame Queensland’e, 
Antanas buvo nuolatinis “Mūsų Pastogės” 
skaitytojas, o su lietuviais ryšius palai
kydavo tik laiškais.

1956 m. susisiekė su savo šeima 
Lietuvoje ir sužinojo, kad tėvai ir brolis 
Jonas jau mirę.

1982 metais Antanas nuvažiavo į 
Lietuvą ir susitiko su seserimi Veronika 
bei kitais giminėmis. Tai buvęs neapsakomas 
džiaugsmas visiems, nes ilgą laiką visi 
manė, kad jis yra žuvęs,

Gyvendamas Sydnėjuje, jis ir toliau 
buvo nuoširdus “Mūsų Pastogės” skaityto
jas. Kol liga nepalaužė, buvo Lietuvių 
Klubo narys, atvažiuodavo į Klubą 
pasimatyti su ankstyvesniais, dabar jau 
daugumoje mirusiais savo draugais. 
Paprašytas, visuomet materialiai parem
davo sporto klubą KOVAS ir manęs 
prašydavo daugiau papasakoti apie 
Lietuvą ir gyvenimą ten.

Prieš savo ligą, jis vis sakydavo, kad 
sekantį kartą, kai pasveiks, tikrai su 
manimi važiuos dar kartą į Lietuvą. 
Gaila, Antanai, bet žiaurus vėžys Tavo 
planus sužlugdė.

Tegul būna Tau lengva daug gero 
padariusi ir Tave priglaudusi Australijos 
žemė. O visai šeimai čia, Australijoje, ir 
Lietuvoje mano didžiausia užuojauta, 
netekus vyro, tėvo, brolio ir senelio bei 
tauraus ir mielo lietuvio.

Laidotuvių gedulingos pamaldos 
įvyko jų šeimos parapijos Maroubra 
katalikų bažnyčioje, kur su velioniu 
atsisveikinti susirinko didelis būrys jo 
šeimos artimųjų, sūnus su šeima iš Fterth’o 
ir dukra iš Canberros.

Atsisveikinant, pagal australų tradicijas, 
šalia gėlių ant karsto buvo padėtas iš 
Lietuvos atsivežtas labai gražus iš medžio 
išdrožtas kryžius, didelė jo turėtos 
lentpjūvės nuotrauka, futbolo megztinis, 
buvusieji darbo įrankiai ir laisvalaikio 
atminimas - kortos.

Paskutinius, labai gražius ir jausmingus 
žodžius su ašaromis akyse tarė sūnus ir 
dukra. Velionis palaidotas Sydnėjaus 
Botany kapinėse.

Antanas Laukaitis

Lietuviai kunigystės 
jubiliejuje

Liepos 22 d. St. Joachim’s parapijos 
Lidcombe klebonas Fr. Norman Grady 
atšventė savo kunigystės 50 metų 
jubiliejų. Šio klebono rūpesčiu buvo 
pakeista ne tik kiemo aplinka, bet ir 
išdažyta bažnyčia, kurioje ir vyko 
iškilmingos padėkos mišios. Iškilmingas 
mišias atlaikė Sydnėjaus arkivyskupas 
kardinolas Edward Clancy konce- 
lebruojant vysk. David Cremin ir 
jubiliatui kun. Norman Grady. Į 
jubiliejines mišias atvyko apie 40 kunigų 
ir vyskupų. Po iškilmingų mišių, padėkos 
pietūs vyko gretimai esančioje parapijos 
salėje. Šiose vaišėse dalyvavo apie 500 
parapijiečių iš Lidcombe ir kaimyninių 
parapijų. Jų tarpe 20 lietuvių su LR 
generaliniu garbės konsulu Viktoru 
Šliteriu ir ponia Juta, kurie buvo 
pakviesti prie garbės stalo. Visus svečius 
iš savo santaupų pavaišino pats jubiliatas. 
Klebonas N.Grady per paskutinius du 
mėnesius turėjo bent dvi rimtas 
operacijas. Atrodo, kad į jo vietą 
laukiama kito kunigo.

Buvo visa eilė kalbėtojų, kurie 
nušvietė kun. Grady atliktus darbus šioje 
ir kitose parapijose. Lietuvių vardu 
kalbėjo gen. garbės konsulas Viktoras 
Šliteris. Lietuvių parapija kaip dovaną 
apauksavo kun. Grady kieliką, kurį jis 
naudojo nuo įšventinimo. Parapijos 
atstovė Danutė Ankienė įteikė lietuvišką 
stulą, kurią iš Lietuvos parvežė ir 
padovanojo Zita ir Pranas Andriukaičiai. 
Gen. garbės konsulas suklydo savo 
kalboje paminėdamas kardinolą Clancy 
Lidcombės klebonu. Kilo juokų, o 
kardinolas nesipriešino - gaus kardinolo 
algą būdamas Lidcombės klebonu.

Kun. Norman Grady savo žodyje labai 
aukštai iškėlė lietuvius, kurie, pasak jo, 
visada buvo dalis jo parapijiečių ir visais 
galimais būdais talkininkavo bei 
finansiškai rėmė perkant vargonus, 
remontuojant salę ir t.t.

Jis prisiminė momentą iš lietuvių 
laidotuvių, kai vienas iš bendruomenės 
lyderių dėkojo Australijai už jų priėmimą 
šiame krašte. Negirdėjau nieko panašaus 
iš kitų emigrantų, sakė kunigas Norman 
Grady.

Ilgiausių metų ir sveikatos Fr. Grady.
A.V.K.
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SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Tiirbūt natūralu, kad kiekvienas iš 

mūsų prieiname laikotarpį, kada pra
dedame analizuoti, kaip gyvename, ką 
nuveikėme, ar įgyvendiname tai, ko 
siekėme? Tai yra nelengva, jei nori 
sąžiningo atsakymo. Kaip tik tokio 
atsakymo dabar ir ieškau.

Be abejo, kiekvieno iš mūsų poreikiai, 
tikslai ir norai yra labai skirtingi. Mano 
noras, rodos, toks paprastas: matyti 
Sydnėjaus Lietuvių Klubą kaip ilgametį 
židinį, rusenantį ir išlaikantį savo bent 
lietuvišką, vardą dar ilgokai po mano 
išvykimo.

Skaitau spaudoje, kaip Amerikos 
lietuviai statė bažnyčias galvodami, kad 
visada ten lietuviai galės lietuviškai 
giedoti. Tačiau šiandien ten lietuvis 
kunigas negali net pamaldas laikyti 
lietuviams norimu laiku, nes apylinkėje 
gyvenantiems meksikiečiams tai nepa
ranku... Gaila...

Skaudu, kai ir mūsų tautiečiams darosi 
jau nebesvarbu nei ta lietuvybė, nei tam 
statyti žiburiai... Nesmagu, kada jautiesi 
bejėgis atlaikyti aplink griūvančias sienas, 
nes daugumai tautiečių visa tai jau lyg 
atgyventa, nesą ateities.

Tačiau vis dar esu įsitikinęs, kad dar 
mes esame pajėgūs visa tai išlaikyti, o 
esant norui, dar ir pagerinti. Nedaug 
tereikia - tik tikėjimo ir trupučiuko 
pastangų... Klubą reikia lankyti ir skatinti 
draugus. Klube reikia išleisti vieną kitą 
skatiką, kad būtų už ką užmokėti 
savivaldybės, elektros ir visus kitus 
mokesčius. Pažiūrėkim, kaip mes lekiam 
vienas už kitą greičiau pro duris namo, 
kai jau minėjimas ar koks subuvimas 
pasibaigė.

Mielieji, sakykit, kad ne taip sakau, 
kad pro šalį šaunu! Sakykit, kad klystu. 
Bet geriau sakykit, kad ir JUMS rūpi 
mūsų Klubo ateitis. Štai nuo praėjusio 
rašymo nauji nariai: Judita Watson, 
Benjamin Flay, Lolita Kalėda ir Remigijus 
Donavičius. Ačiū jums ir tikimės, kad 
dažnai lankysitės po mūsų stogu.

Ponia Rita Lemonjian padovanojo 
mums gražią Vytį, ačiū.

Kaimynas Leonas Urbonas Klubo 
biblioteką apdovanojo knygomis ir savo 
paveikslais papuošė mūsų Klubą su 
sąlyga: kol gyvuosim - puoškimės, kai 
uždarysim Klubo duris - paveikslai turės 
nukeliauti į Lietuvą. Net keturi darbai 
skirti pardavimui. Klubas dėkingas 
dailininkui už suteiktą galimybę įsigyti 
porą paveikslų labai palankiomis 
sąlygomis. Ačiū Leonui Urbonui.

Ačiū tiems, kurie pirko loterijos

bilietus pamatyti Olimpines žaidynes. 
Laimikis atiteko poniai Laimai Protienei, 
bilietas 0928. Uždirbom $171.00. 
Kadangi KOVAS labai aktyviai platino 
bilietus, praėjusiame posėdyje nutarėme 
$150.00 pelno perleisti sportininkams, 
pasiruošimui Sporto Šventei Sydnėjuje.

Aš vis minėjau, kad iki metų pabaigos 
turėsime kaip nors įsigyti 11 “X” serijos 
pokerio mašinų, o jų kiekvienos kaina 
siekia apie $15 000. Vieną nupirkome iš 
bankrutuojančio klubo už $2 000. Ją jau 
ir man su Nijole teko išbandyti aną 
vakarą, o kitų mašinėlių laukiame kasdien 
atkeliaujant. Su kainomis mums tikrai 
pasisekė.

Gražiai praėjo KOVO Olimpinis 
vakaras. Ir aš ten buvau, ir aš ten rutulį 
stūmiau, bet kadangi niekas netikrino, kas 
kokius “dragus” vartojo, tai taip ir nega
vau medalio.

Prašau neužmiršti, kad spalio 30 d. 
įvyks Klubo Balius. Dėl viso pikto, gal 
vertėtų ir kalendoriuje pasižymėti, nes ta 
atmintis ima kartais ir sušlubuoja, tarsi 
“čcrkutę” būtų išgėrusi. Balius turėtų būti 
neblogas, nes tuo metu dar vyks 
Olimpinės žaidynės.

Nepajusime, kaip ateis ir Metinis 
Susirinkimas. Jau dabar eina kalbos, kad 
dalis direktorių iškris, reikės naujo, gero 
kraujo, kad pagyvintų Klubo veiklą. 
Kalbėkite, tarkitės, ieškokite kandidatų.

Ligoninėje su Nijole aplankėme Juozą 
Kalgovą. Visų Jūsų, Klubo narių, vardu 
įsakėme greitai pasveikti. Tai matosi jau 
dabar iš jo geros nuotaikos, kuria užkrėtė 
ir mus, bepasakodamas ligoninėje patirtus 
nuotykius. Vienu įdomiu epizodu noriu 
pasidalinti. įsivaizduokite Juozą, gulintį 
geriausioje priežiūroje, prikaišytą 
visokiomis adatomis, suraizgytomis 
triūbelėmis taip, kad vargšas net 
prakalbėti negali. Rūpestinga žmonelė 
Jane mato, kad jis kažko tai nori, bet 
negali suprasti ko? Susigaudžiusi paduoda 
popieriuką ir pieštuką sakydama: 
“Parašyk, Juozeli”. Juozas iškreivazoja: 
“PERSTI”. “Nesirūpink, ką jau padalysi, 
gadink jau tu tą orą, kad tik lengviau 
viduriuose būtų...”, - sako Jane. Juozas 
susierzina, suraukia antakius, pykdamas 
purto galvą ir nervingai siekia pieštuko. 
Pagaliau sunkiai vargdamas aiškiai užrašo 
žodį “PERŠTI”! Dabar linksmai tai 
pasakoja ir abu juokiasi, bet priduria, kad 
tuokart nebuvo Juozui juokinga.

Nejaugi neateisite išbandyti 11 naujų 
pokerio mašinų?

IKI PASIMATYMO KLUBE!
Algis Bučinskas

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 - 18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

TEL.: 9708 1414 FAX.; 9796 4962

Būdamas Sydnėjuje būtinai apsilankyk 
Lietuvių Klube!

Klubas veikia šeštadieniais ir šventadieniais nuo 12.00 vai. 
Darbo dienomis nuo 4.00 vai.

antradieniais uždaryta

POOL CLUB RENKASI KETVIRTADIENIAIS 7.30 vai.

Sekmadieniais nuo 5.00 iki 6.00 vai

LINKSMOJI L4L4NZM
BIBLIOTEKA VEIKIA SEKMADIENIAIS NUO 12.30 IKI 2.30 vai.

PENSININKŲ POPIETĖ

Rugpjūčio 3 d. 12.00 vai. ŠVEDIŠKAS STALAS

I I I I I I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I

Rugpjūčio 20 d. 2.00 vai. Bibliotekos Bičiulių Būrelis 

ruošia knygos pristatymą

JUOZO ALMIO JŪRAGIO

“TIK SAPNO UGNĮ JAUSI"
I III H I I I I I I I I I I I t-H-I I I I t t-l-

KLUBO BALIUS
RUGSĖJO 30 d.

I I I H H I I I I H I H I H I I I I I I II

NEPAMIRŠKITE SUSIMOKĖTI METINĮ NARIO MOKESTĮ

Siuntiniai į Lietuvą
Šiuo pranešama, kad Sydnėjaus lietuviai, užsisakę dėžes dovanoms į Lietuvą 

per Melboumą, jas turi pristatyti į Sydnėjaus Lietuvių Klubą rugpjūčio 5 d., 
šeštadienį, tarp 10 vai. ryto ir 4 vaL po pietų. Dėžės turi būti saugiai supakuotos. 
Dėžių svoris - ne daugiau 30 kg. Dėl platesnės informacijos skambinkite siuntos 
organizatoriui Sydnėjuje Antanui Kramiliui teL: (02) 9727 3131.

Praneša Katalikų Kultūros Draugija

Pranešame, kad visi užsimokėję už siuntinių persiuntimą į Lietuvą, prašomi 
dėžes į Melbourno Lietuvių Namus pristatyti rugpjūčio 12 d., šeštadienį, tarp 
9 ir 12 vaL arba rugpjūčio 13 d., sekmadienį, tarp 11 ir 13 vai.

Melbourno Lietuvių Katalinių Moterų Draugijos Valdyba

“Musų Pastogės** skaitytojams

Jaunimo Talentų Vakaro
rengėja kviečia atsiliepti galinčius ir norinčius 

pasirodyti šiame vakare su daina, šokiu, deklamacija ar 
muzikos išpildymu.

Kreiptis į Daivą Murtah, adresu: 23 Payton Ave., 
Roselands, NSW, 2196, tel.: (02) 9758 1002.

Anyone who is interested and able in performing at 
the Jaunimo Talentų Vakaras with dancing, singing, reciting 
or playing an instrument please contact Daiva Murtah, 23 
Payton Ave., Roselands, NSW, 2196, Ph.: (02) 9758 1002.

Naujieji valstybiniai mokesčiai (GST) yra privalomi ir “Mūsų Pastogei”. 
Nuo šių metų liepos 1 d. “Mūsų Pastogės” prenumerata yra $55, pavienio 
numerio kaina $1.10. Prenumerata užsienyje pasilieka ta pati (paprastu 
paštu - $ 65, oro paštu - $110, N.Zelandijoje oro paštu - $80).

Skelbimų kaina: $3.30 - už 1 cm per vieną skiltį ($6.60 - per dvi skiltis), 
užuojautos (normalaus dydžio) - $22.

66Musų Pastogės” administracija^

Šiam jubiliejiniam numeriui, pagal ankstyvesnį susitarimą, tekstus ir 
nuotraukas parūpino ALB Krašto Valdyba. Redagavo Dalia Donielienė.

Dėl vietos stokos liko šiek tiek nepanaudotos vaizdinės medžiagos, 
kurią tikimės panaudoti vėlesniuose “M.P.” numeriuose.

Ritai Baltušytei-Ormsby atostogaujant, ją laikinai pavaduoja Dalia 
Donielienė.

Pranešimas Melbourno Pensininkų Sąjungos 
nariams. Sekantis susirinkimas įvyks rugpjūčio 8 d. 11 vai. Lietuvių Namuose. 
Dr. A.Pranckūnas kalbės apie senatvės negalias. Prašome nesivėlinti. A.S.

f Iliustracijų ir dokumentų paroda

Litviji irįžti | Eimh: i! ikipicijis i laisvę
NSW Parlamento Rūmų Fontano kieme veiks rugpjūčio 7-11 dienomis 

(nuo 9.00 iki 17.00 vaL). Parodą atidarys Parlamento Žemųjų Rūmų pirmininkas 
The Hon. John Murray, MP, pirmadienį, rugpjūčio 7 d. 12.15 vai.

Parodą globoja Latvijos Okupacijos Muziejus ir Sydnėjuje ją pristato Latvių 
Australijos ir Naujosios Zelandijos Federacija kartu su Sydney Latvijos 
Konsulatu. Visi maloniai kviečiami.

Mūsų Pastogė 
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Published by the Lithuanian Community Publishing Society Ltd. 
Leidėjas Lietuvių Bendruomenės Spaudos Sąjunga

Leidėjo, administracijos ir redakcijos adresas: P.O. Box 550, Bankstown, NSW 1885.
Tel.: (02) 9790 2319, Faksas: (02) 9790 3233, E-mail: tnpastoge@bigpond.com
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Rita Baltušytė-Ormsby, Antanas Laukaitis, Kęstas Protas, Vytenis Šliogeris
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