
(XXVI) 24.2.1975

MOTU PASTOGE
Lithuanian Australian Weekly ”Our Haven”

REGISTERED FOR POSTING AS A NEWSPAPER CATEGORY B Nr. 7 (1361)

Paskutiniu laiku vienas iš svar
besnių įvykių Australijoje buvo 
Australijos Darbo Partijos federali
nė Konferencija, Terrigal, netoli 

^Dariao Partijos vyriausybė Can- 
berroje yra pasidariusi nepopuliari 
krašte ir iš Terrigal konferencijos 
laukta ko nors pozityvaus.

Kad aiškiau supratus įvykių eigą 
turime mesti žvilgsnį ir į praeitį.

Dar neseniai, priešrinkiminiuose 
mitinguose Darbieęių Partija žadėjo 
Australijos gyventojams naują lai
mingą ir turtingą gyvenimą. Jie 
daug laiko paskyrė kritikai, smer
kimui ir juodinimui Liberalų Parti- 
J’os siūlomos programos kaip tvar
sti krašto ūkinius reikalus. Jie 

skelbė, kad liberalų programa 
Australijos žmonėms yra nenaudin
ga, tiesiog kenksminga. Darbiečiai 
laimėjo rinkimus, sudarė savo vy
riausybę Canberoje ir pradėjo val
dyti kraštą drąsiai skelbdami, kad 
tik jie žino, kaip geriausiai tvarkyti 
krašto ūkį.

Per trumpą laiką pradėjo rodytis 
jų valdymo rezultatai. Streikų ban
gos siautė po visą Australiją.Krei- 
piu dėmesį, kad darbo unijos yra 
Darbo Partijos dalis. Infliacija, arba 
kitaip tariant, pinigų vertės kriti
mas vidaus rinkoje, šuoliais didėjo, 
kainos kilo, taupytojai turi didžiau
sius nuostolius, fabrikuose produk
cija mažėjo ir js .pa
siekė virš 311.000. Tai aukščiausias 
bedarbių skaičius Australijos poka
riniame laikotarpyje. Dėl kreditų 
suvaržymų ir pinigų trūkumo apy
vartoj daug firmų bankrutavo su di
deliai/ nuostoliais akcininkams ir 
taupytojams, o darbininkai prarado 
darbus. Muitų pakeitimai privertė 
dai/g fabrikų sumažinti gamybą, ar 
užsidaryti. Namų statyba beveik vi
sai sustojo. Atrodė, kad kiekvienas 
Darbiečių Vyriausybės naujas 
/ingsnis yra nauja katastrofa 
Australijos gyventojams, o ypatin
gai skaudžiai lietė darbininkus ir vi
sus kitus mažiau turtingus.

Ne tik ekonomistai, bet ir eiliniai 
gyventojai pradėjo nepasitikėti 
Darbiečių Vyriausybės žygiais 
tvarkyti krašto ūkinius reikalus.Iš 
įvairių prieštaraujančių vienas ki
tam pareiškimų, atrodė, kad Dar
biečių Partijoj’ kyla panika ir nepa
sitikėjimas vienas kito sugebėji
mais.

Darbiečių Ministeris Pirmininkas 
Mr. G.Whitlam, atrodo, pradėjo 
jausti, kad jo autoritetui partijoj yra 
didelis pavojūs. J i s pradėjo daryti 
tokius pareiskimus:”Darbiečių Par
tijoj Parlamente yra daug talento, 
bet aš tikiu, kad aš turiu daugiausiai 
talento šiuo metu”. Kita proga jis 
vėl sako: ”Aš galiu pridėti, kad ne
abejotinai aš esu geriau žinomas 
šiaurėje, pietuose, rytuose ir vaka
ruose kaip bet kuris kitas partijos 
vadas šiame parlamente”. Ir vėl jis 
randa reikalą pareikšti dėl savo ro
lės kaip Ministeris Pirmininkas:”Aš 
galvoju, kad dauguma žmonių su
tiks, kad aš esu geriausias iš galimų 
turėti”. Šitokie pareiškimai rodo 
atitinkamą krizę, kurios šičia aš ne
noriu komentuoti.

Ministerio Pirmininko ir jo minis- 
terių, prieštaraują vienų kitiems 
pareiškimai įvairiais klausimais ro
do, kad Ministerio Pirmininko ta
lentas ir intelektualinis pajėgumas 
nepasirodė pakankamai stiprus lai
kyti partiją vieningoj linijoj.

Neseniai, Queensland įvykusiuose 
rinkimuose Darbiečių Partijos ka
tastrofiškas pralaimėjimas jų galvo
jimą ir jų planus visai sumaišė.

AUSTRALIJOS POLITIKOJE
ĮVYKIŲ APŽVALGA

Prieiname prie neseniai pasibai
gusios Terrigal konferencijos.

Kaip jau ankščiau aš nurodžiau, 
darbiečiai bevykdydami savo ūkinę 
programą turėjo katastrofiškus ne
pasisekimus. Šiuo metu darbiečiams 
kelia didžiausią paniką grėsmė, kad 
šiais metais jie gali būti priversti 
turėti naujus rinkimus. Jie neabejo
ja, kad nauji rinkimai pašalins juos 
iš valdžios, nors to jie viešai neprisi
pažįsta. Terrigal laimėjo oportunis
tai, su programa, kad reikia gelbėti 
valdžią Canberoje, o ne partijos 
programinės linijos šalininkai. Kon
ferencija, atrodo, buvo organizuota 
’’public relations” tikslu parodyti 
visuomenei, kad Darbiečių Partija 
nėra tokia bloga, kaip daug kas ma
no, kad jie nesėkmingas priemones 
ūkiniam gyvenimui tvarkyti keičia 
naujomis ir nepagailėdami pasigar
sinti, kad jie privataus ūkio sektorių 
vertina teigiamai ir nori kad jis būtų 
pelningas salia jų socialistinių tikslų.

Kas tos naujos ūkinės priemonės 
atstatyti darbiečių sugriautam 
krašto ūkiui? Tos priemonės yra pa
imtos iš Liberalų Partijos progra
mos rinkiminėj kampanijoj, kurios 
buvo tada niekinamos jų priešrinki- 
iniiiej kampanijoj.

Ar prie šitokių aplinkybių darbie
čiai gali atstatyti pasitikėjimą savo 
partija yra labai abejotina. Natūra
liai kyla'klausimas, jei jie nesugebė
jo įvykdyti savo planų naudingai vi
sam kraštui, arba jei jie nematė 
klaidų savo planuose, tai kaip jie ga
lės įvykdyti kitų planus, kada jie 
nežino tų planų detalių bei laiko 
tempo tų planų vykdymui.

Būtų klaidinga galvoti, kad Terri
gal konferencijoj įvyko Darbiečių 
Partijos programinių principų revo
liucija. Partijos programos pirmuoju 
punktu ir toliau pasilieka reikala

vimas susocialistinti visą pramonę. 
Kol šis programos punktas nėra pa
keistas, visos kitos rezoliucijos ar
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SVEIKA, ESTIJA!

MIRĖ GEN. DIRMANTAS

Sausio 26 d. Čikagoje mirė gene
rolas profesorius inž. Stasys Dir- 
mantas, sulaukęs 87 m.

Inžinerijos mokslus baigęs Mask
voje jis 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 
įsijungė į pedagoginį ir švietimo 
darbą. Kaip karininkas prof. Dir- 
mantas dėstė Lietuvos karo mokyk
loje, buvo 1935-38 m. Krašto Apsau
gos ministeriu, o nuo Lietuvos uni
versiteto įsteigimo jis dėstė techni
kos fakultete iki pasitraukė iš Lie
tuvos 1944 m.

Išeivijoje jis irgi nesėdėjo sudėjęs 
rankų: dėstė technikos mokyklose, 
dirbo Raud. Kryžiuje, suorganizavo 
ir pirmininkavo Lietuvių Profesorių 
Sąjungai. Pastaruoju metu jis buvo 
Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos 
’’Ramovės” pirmininkas.

V.SAUD ARGAS

pareiškimai yra tik laikinos propa
gandos vertės opurtinistams. Pasi
tikėjimas privataus ūkio sektoriuje 
DarbiečiųPartijos lieka neatstatytas 
kol kalbamas punktas nėra išbrauk
tas iš programos.

Terrigal konferencijoj darbiečiai 
bandė surežisuoti ir parodyti vie
ningą sutarimą, kuo iki šiol jie nepa
sižymėjo. Bet atsirado nesutarimų 
plyšiai. Finansų Ministerio Dr. 
Cairns susikirtimas su ministeriu 
pirmininku dėl South Vietnam ko
munistų sukilėliams pripažinimo 
krašto vyriausybės teisių parodė 
nesutarimus ir parodė kas kieno ve

Edvard Wiiralt estų grafikas.

Vasario 24 d. Estijos nepriklausomybės šventė. Estija kaip ir Lietuva 
1918 m. išsiplėšė iš Rusijos priespaudos ir išsikovojo sau nepriklausomy
bę. Gaila, ta nepriklausomybe Estija, kaip ir kitos Pabaltijo tautos tesi
džiaugė vos dvidešimtį metų: imperialistinė Rusija antrojo karo metu vėl 
užgniaužė šios kūrybingos tautos nepriklausomybę. Estija šiandie ypač 
stipriai kolonizuojama rusais ir pačioje Estijoje negausios tautos skaičius 
akyvaizdžiai tirpsta.

Vakarų pasaulyje estai yra nepaprastai aktyvūs ir rūpinasi Estijos iš
laisvinimu. Pažymėtinas ypač jų nuoširdus bendradarbiavimas su lietu
viais.

Sveikiname Estiją ir estus šios šventės proga ir linkime, kad jų pas
tangos ir viltys galimai greičiau išsipildytų. Elagu Eesti!

ĮVY
Lietuvos statybininkų grupė buvo 

išsiųta į Sibiro tundrą netoli Baikalo 
prie naujai tiesiamo geležinkelio, 
vadinamo ’’Baikalo-Amūro Magist
ralė”, statybos.

Tolimosios Buriatijos srityje lie
tuviams buvo duotas uždavinys su
projektuoti Uojano geležinkelio sto
tį ir prie jos gyvenvietę. Atlikę už
davinį projektuotojai grįžo į Kau
ną.

1976 m., kaip rašo Vilniaus Tiesa, 
būsią nusiųsta statybininkai gele
žinkelio stočiai ir gyvenvietei staty
ti.Uojanas esąs toliau neg(u 6.000 
kilometrų nuo Lietuvos.(ELTA) 

žime sėdi. Dr. Cairns parodė savo 
nusistatymą ir savo knygoje, kur jis 
sako, kad lengviausias perėjimas iš 
kapitalistinės sistemos į socialistinę 
ar komunistinę, yra kapitalistinio 
ūkio sistemos sužlugdymas. Kas gali 
tvirtinti, kad darbiečių valdžia to 
nesiekė iki šiol. Šiandien reiškiamas 
darbiečių palankumas kapitalistinei 
ūkio sistemai yra niekas kitas, kaip 
noras ilgiau išsilaikyti valdžioje ir 
sulaukti geresnių progų savo socia
listinei programai įvykdyti.

Aš noriu užbaigti šią apžvalgą 
Darbo Partijos Vice-President zo- 
džiais:”Caučus turėtų būti griežtes
nis su ministeriu pirmininku ir su 
ministeriais kurie padarė kvailus 
sprendimus praeityje”. Ar mes iš
rinkome valdžią daryti kvailus 
sprendimus? Tikriausiai ne. Mes 
mokame už savo didelę klaidą.

KI AI
***

Sueso kanalas jau pravalytas ir 
juo plaukioja laivai. Specialistai 
tvirtina, kad tinkamesniam 
susisiekimui kanalas turėtų būti pa-, 
gilintas ir praplatintas.

***

Bostone (USA). leidžiamas lietu
vių savaitraštis ’’Keleivis” vasario 9 
d. atšventė savo 70 metų sukaktį. 
Savaitraštis yra tolerantingas, gana 
lonuliarus lietuvių tarpe. Šia proga 
inkime ’’Keleiviui” ir toliau augti ir 
destėti.
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Kur mūsų 
studentai?

Pasirodo, Lietuvių Dienos yra 
tikrasis mūsų veiklos veidrodis:čia 
beveik akivaizdžiai atsispindi visa 
bendruomeninė veikla pradedant 
mažiausiais (vaidais) ir baigiant ka
riais veteranais. Visur mirgėte mir
gėjo visokio amžiaus ir plauko žmo
nių. Tačiau gal labiausiai patraukė 
dėmesį mūsų studentija. Ne todėl, 
Kad jie būtų padarę kokių nors ne
užmirštamų išsišokimų, kaip kad 
vdnejuje per Commemoration 
>ay. Priešingai, studentija patrau

kė dėmesį vien tuo, kad studentai 
niekur nedalyvavo kaip vienetas, 
nieko nesurengė, žodžiu, studentai 
kaip vienetas Lietuvių Dienose iš 
viso neegzistavo. O tai yra aliarmo 
signalas, kuris nustelbia visas džiu
gesio fanfaras. Mes greiti apkalbėti 
ir įvertinti tai, kas buvo, bet dažnai 
nutylim ir nepastebim to, ko trūks
ta. Net gi Adelaidėje visų parengi
mų įkarštyje neteko sutikti nė vie
no, kuris būtų užsiminęs apie stu
dentus arba jų pasigedęs. Ir šitas 
faktas verčia kiekvieną giliau susi
mąstyti ir net pasvarstyti, kodėl 
taip yra ir ką tai reiškia mums, 
mūsų bendruomenei ir bendrai lie
tuvių ateičiai šiame krašte.

Mes neturime aiškios statistikos, 
kiek lietuvių studijuoja visuose 
Australijos universitetuose ar 
aukštosiose mokyklose. Reikia pri
leisti, kad jų yra gerokai virš trijų 
šimtų skaičiuojant labai kukliai. Tai 
palyginamai gana didelis skaičius, 
kuris, jeigu sąmoningas ir organi
zuotas, gali viską kojom apversti. O 
tačiau jų savo tarpe neturime. Ir tai 
yra skandalas. Juk mes visi žinome 
ir stebime dabar, o taip pat atsime
name iš praeities, kad studentija yra 
ir buvo pats aktyviausias ir dina
miškiausias elementas, su kuriuo 
yra priverstos valdžios skaitytis. 
Mūsų bendruomenė šituo pasidi
džiuoti negali.

Sunku būtų pasakyti, kas dėl to 
kaltas. Labai pigu ir lengva būtų vi
są kaltę ir atsakomybę primesti pa

tiems studentams - jie patys nieko 
nedaro. 0 gal nemažesnė atsakomy
bė krinta ir mums visiems, kad ne
sirūpiname ir net nepasigendame, 
kad mūsų gretose yra atsivėrusi 

neužtaisoma spraga. Abejotina, kad 
mūsų studentai neturėtų bendro 
vardiklio, kuris juos suvestų vienan 
vienetan. Pagaliau jeigu patys stu
dentai nesiima iniciatyvos sudaryti 
savo studentišką lietuvišką bran
duolį, ar nebūtų laikas šitų priežas
čių panagrinėti kitiems arba net 
bandyti suvesti jei ne visuotiniu 
mastu, tai bent į mažesnius būrelius, 
o iš čia jau gal ir patys ieškotų išei
čių ir pasidarytų išvadas.

Oficialiu keliu čia nieko nepada
rysi. Reikėtų su studentais ieškoti 
intymesnio kontakto, ir gal sėkmin
giausiai čia galėtų pasireikšti mūsų 
filisteriai, jau čia baigę mokslus ir 
pažįstą studentiškas nuotaikas ir 
įtakas. Tiesa, tik Sydnejuje jau il
gesnis laikas kaip oficialiai veikia 
Filisterių Būrelis. Gaila, kaip jis 
pradėjo būreliu, taip ir paliko būre
lis, nes iš baigusiųjų vos vienas kitas 
įstoja arba tik ateina susipažinti ir 
dingsta. Panašiai ir su profesinėm 
draugijom: nedaug jų tarpe atsiran
da naujų veidų, nors kasmet baigu
siųjų eilės didėja. Ir taip stovime 
prieš klausimą - ką reikia daryti? 0 
daryti reikia, nes greitai atsistosime 
prieš tuštumą.

Šitoje vietoje neturime paruoštų 
tam receptų: tokius receptus pa
ruošti ir į iškeltus klausimus atsa
kyti turime savo tarpe daug išmin
tingesnių ir gudresnių žmonių. Ta
čiau pirmiausia norime atkreipti 
dėmesį į mūsų studentiją, kad ji į- 
gautų bent kokhts-formas ar rėmus. 
Kai studentai veiks, tada nebus tuš
čių kėdžių nei filisterių būreliuose, 
nei profesinėse draugijose. Mūsų 
reikalas - iškelti problemą, kuri iš 
tikrųjų kaip tokia yra ir ignoravimu 
neišsprendžiama ar neapeinama.

Šie metai vis tiek yra jaunimo 
metai, nors ir neoficialiai. Jaunimo 
kongresas gal bus tas akstinas jau
nimu susidomėti ir pačiam jaunimui 
apsireikšti, bet gal sąryšyje su tuo 
būtų kaip nors galima pažadinti ir 
mūsų studentiją. 0 tai būtų neap
skaičiuojamas laimėjimas.

(v.k.)

SUDIE BALIUI PŪKUI

4 r.

BALYS PŪKAS

Balys gimė Rigoje 1911 m. Pirmo
jo Pasaulinio karo metu buvo su tė
vais išbėgę į Rusiją ir tik po karo 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilka
viškyje. Karo prievolę atlikęs pasi
liko Kaune, kur baigė suaugusių 
gimnaziją ir tarnavo Vidaus Reikalų 
Ministerijoje Policijos 
Departamente. 1938 m. vedė Roziną 
Bliumaitę, Kauno Universiteto 
Gamtos Matematikos fakulteto gra- 
duantę. 1941 m. susilaukė sūnaus 
Arvydo. Antrojo Pasaulinio karo 
audrose atsidūrė Vokietijoje, o iš čia 
1949 m. atkilo į Australiją ir apsigy
veno Sydnejuje. Čia įsigijo namus, 
turėjo gerą ir pastovų darbą, kur iš
dirbo 25 metus.

A.A.
BALIUI PŪKUI
staiga mirus, žmoną Roziną ir sūnų Arvydą nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi - .........

Rotcų šeima

Mielam musų parapijos draugui
BALIUI PŪKUI

staiga mirus, jo žmoną Roziną ir sūnų Arvydą muoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Lietuvių Evangelikų-liuteronų
Parapija Sydnejuje

Su Baliu man teko ilgesnį laiką 
darbuotis ALK Kultūros D-ioje, kur 
jis kelias kadencijas ėjo valdybos iž
dininko pareigas. Tada jį ir jo šeimą 
pažinau ir pamėgau, nes radau lie
tuviškiems reikalams nuoširdumą, 
paslaugumą ir . dosnumą. Kai rei
kėjo aukos, Pūkai niekados neatsa
kė, kai reikėjo pagalbos Balys pir
mas ištiesė ranką. Balys buvo links
mo budo ir mėgo dainuoti. Pradžioje 
jis dainavo Dainos chore pas K.Ka- 
valiauską, vėliau Meno Ansamblyj 
Kas M.Umbražiūnienę, giedojojis ir 

larrickvilles parapijos chore. Balys 
buvo visuomenininKas, jis dalyvaiu- 
davo visur kur jis galėjo ir kur kas jį 
paprašė.

Vasario 14 d., penktadienį, gedu
lingas Mišias atlaikė kun. P.Butkus 
Lidcombės bažnyčioje ir pasakė pa
mokslą iškeldamas a.a. Balio gerą 
linksmą būdą, ir ypač pabrėždamas 
nuopelnus Pūkų šeimos organizuo
jant pirmąsias pamaldas ateivių 
stovyklose. Pamaldų metu karstas 
buvo uždengtas tautine vėliava ir 
ramovėnai ėjo garbės sargybą prie 
karsto, giedojo seni draugai choris
tai, dalyvaujant dideliam Dūriui pa
žįstamų ir bičiulių.

Palaidotas Kemps Creek kapinė
se. Prie duobės pasakė atsisveikini
mo žodį Antanas Baužė ir Č.Liuti- 
kas. Abu kalbėtojai jautriais žo
džiais atsisveikino su a.a. Baliu ir iš
reiškė užuojautą žmonai Rozinai ir 
sūnui Arvydui.

Ir taip netikėtai vienas iš mūsų 
išėjo į amžinybę iš kurios nebegrįš. 
Atsigulė svetingoje Australijos že
melėje, nors visa laiko ilgėjosi Lie
tuvos.

A.Mauragis

Brangiam bičiuliui
BALIUI PŪKUI 

staiga mirus, jo žmoną Roziną, sūnų Arvydą ir artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

0. ir V. Arai 
K. ir V. Bitinai 
L ir V. Daudarai 
C. ir P. Protai

NAMIE IR PASAULY

Mielam ansambliečiui
BALIUI PŪKUI

staiga mirus, jo žmoną Roziną, sūnų Arvydą ir artimuosius giliame 
liūdesy nuoširdžiai užjaučia

M. Umbražiūnienė ir ansambliečiai

A.A.
BALIUI PŪKUI

mirus, jo žmoną Roziną ir sūnų Arvydą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

N.V.Šapkai
M. Vaškienė
B.Šidlauskas
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Vasario 13 d. N.S.W;ministeris 
tautybių reikalams Mr. S.Mauger 
buvo sušaukęs spaudos konferenci
ją: dalyvavo tautybių ir australų 
spaudos atstovai, jų tarpe ir Mūsų 
Pastogės redaktorius. Ministeris 
savo žodyje paminėjo ateivių sun
kumus ir priminė, kad sudarytas 
prie ministerijos specialus komite
tas ateiviams pagelbėti, ypač profe
sionalams ir specialistams, kurie at
vykę dar nemoka anglų kalbos ir 
negali praeiti specialaus patikrini
mo. Ministeris užgyrė tautybių ak
tyvumą, jų kultūrinį įnašą ir primi
nė, kad lų aktyvumą reikia remti, 
nes tai didelis įnašas į Australijos 
gyvenimą. Konferencijos metu pa
sirodė ir N.S.W. premjeras Mr. Le
wis, kuris susipažinęs su dalyviais 
netrukus išėjo.

***

Vietnamo vidinės kovos persime
tė ir į kaimyninę Kambodiją. Aus
tralijos vyriausybė pradej» evakuoti 
iš Kambodijos ten dirbančius aus
tralus.

***
Australijos liberalų partijos vadas 

Mr. B.Snedden pradėjo kampaniją, 
kad laikas jau pribrendęs naujiems 
rinkimams, nes dabar valdžioje 
esanti Darbo Partija su Mr. Whi.t- 
lam prieky, yra visai pasimetus ir 
gramzdina Australijos ekonominį ir 

politinį gyvenimą į vis didesnius 
sunkumus. Šitoji kampanija pradėta 
milžinišku mitingu Randwicke 
(Sydney), kur dalyvavo apie 10.000 
liberalų šalininkų. Dalyvavo ir kal
bėjo liberalų ir krašto partijos vadai 
Mr. Snedden ir Mr. Anthony ir 
N.S.W. premjeras Mr. Lewis.

***

’’Laisvės Radijas” Muenchene 
(Vokietijoje) nuo sausio 4 d. vėl pra
dėjo transliuoti lietuvišką programą 
po pusvalandį savaitgaliais. Nuo ko
vo 2 d. lietuviškos programos bus 
transliuojamos kasdien. Vyriausiu 
liet, programų redaktoriumi paskir
tas Juozas Laučka, kuris atvyko į 
Muencheną sausio pabaigoje.

***

Kaskart vis daugiau ateina 
aliarmuojančių žinių, kad Lietuvoje 
vykdomi masiniai suiminėjimai. 
Kalbama, kad jie vykdomi ryšium su 
slaptai leidžiama Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronika, kuri tebelei
džiama ir toliau. Net Vak. Vokietijos 
vyskupai telegrama kreipėsi į po
piežių, kad jis kaip nors užstotų 
skriaudžiamus lietuvius.

***
Genevoje susitiko Amerikos Dr. 

Kissinger ir Sovietų Gromyko tartis 
dėl vykstančios įtampos Art. Ry
tuose.
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LIETUVIŲ DI ID1 mos ŽIŪROVO AKIMIS
Pirmąkart man teko stebėti lietu

viškus atlaidus niekur nedalyvau- 
i’ant, o tik būnant žiūrovu. Sakysiu, 
:ad didelis malonumas yra dalyvauti 

vienam ar kitam parengime, o kar
tais net keliuose, bet, tikėkit manim, 
dar didesnis malonumas būti eiliniu 
žiūrovu. Tiems, kurie sako: ką aš 
veiksiu ten nuvažiavęs, nei aš pats 
nei vaikai niekur nedalyvauja, galiu 
tvirtinti, kad labai apsirinkate. Įsi
jungęs i parengimus, suvaržytas 
laiku būti repeticijose ir parengi
muose atsidavęs tik vienai sričiai, 
apleidi kitas ir nepajunti to didingu
mo, to lietuviško nuoširdumo ir 
bendrai visos šventės pulso. Gink, 
Viešpatie, nesakau, kad niekas nie
kur nebedalyvaukime, o likime tik 
žiūrovais, - neturėsime nei ką bežiū
rėti, nei kur bedalyvauti, bet pats 
dalyvavimas lietuvių dienose yra 
didelis dvasios penas, ir tie. kurie 
nėra nė karto jose buvę, - yra labai 
daug praradę.

Duosiu ir pavyzdį: Viena jauna 
mergina, sugrįžusi iš Adelaidės die
nų, kur buvo pirmą kart didesniame 
lietuvių susibūrime, jau ėmėsi orga
nizuoti krepšinio komandą ir pareiš
kė, kad ateityje stengsis niekad to
kių parengimų nepraleisti.

Grįšime prie temos apie Adelai
dės Lietuvių dienas. Kaip kad ir 
praeity, taip ir šios Lietuvių Dienos 
buvo perkrautos programomis ir 
parengimais. Kaip sakoma, gero tu
rėtų būti po truputį. Daugelis tuo 
metu išnaudoja savo atostogas ir 
vietoje poilsio taip išvargstama, kad 
paskutinės dienos pasidaro jau kan
kinančios. Visur suspėti veik neįma
noma, nes vienu metu vykdavo net 
keletas" parengimų. Visur nesuspė
jus ir nebūtų prasminga aprašinėti 
visų parengimų, leisiuos tik į keletą.
DAINŲ ŠVENTĖ. Prieš šventę 
buvo nuogastaujama, kad dalyvau
jant tik trims chorams šiemet dainų 
šventė būsianti menka ir neįspūdin
ga. Kaip maloniai apsirikta! Praėju
siose šventėse bendros visų chorų 
dainos būdavo mažai paruoštos ir 
choristų eilėse matydavosi daug 
statistų. Nežinau, ar muz. Budriūno 
dalyvavimas ar likusieji chorai pa
jutę, kad visą naštą turės nešti pa
tys, repertuarą paruošė tikrai ge
riau negu kitais Kartais, tuo įrody
dami, kad maži chorai savo dalyva
vimu ne daug ką gelbsti. Jei ne tra
dicinis vėlavimas ir per ilgos kalbos 
manyčiau, kad šį dainų šventė buvo 
tikrai gera. Ateityje rengėjai turėtų 
kontroliuoti norinčius isigroti mė
gėjus, kurie su savo aparatais pa
duoda klaidingus tonus chorui ir taip 
pat gausybę fotografų, kurie blyk- 
čiodami šviesom ir bėgiodami prie
šais sceną tikrai nepadeda žiūro
vams susikaupti.

TAUTINIAI ŠOKIAI Iš šio paren
gimo daugiausiai tikėjaus, bet aš 
asmeniškai truputi juo nusivyliau. 
Visų grupių šokiai paruošti gerai ir 
sušokta puikiai. Salė gera, bet di
dingo tautinių šokių įspūdžio nepa
darė. Šokančius paskirais būreliais 
išsimėčius po salę žiūrovai stebėjo 
ar vieną ar kitą grupę • -kirai. Ne
visus šokius galima šokti bendruose 
ratuose, todėl jau parenkant reper
tuarą reikia stengtis parinkti šokius, 
kurie tinka masiv ėm grupėm. Man 
teko stebėti 1964 m. Lietuvių Dieną 
New Yorke. Visi alei vieno šokiai 
buvo šokami virš tūkstančio šokėjų 
dviejuose ar trijuose ratuose, kas 
sudarė tikrai didingą vaizdą. Klum- 
pakojo inprovizacinis šokis labai 
tiktu scenoje, bet salėje jis atrodė 
blankus ir nuobodokas. Vyrų apran
ga irgi turėtų būti daugiau dekora
tyvinė. Sydnėjaus ryškių spalvų 
surdutai iš arti atrodė pasibaisėti
nai, bet salėje darė tikrai gražų įs
pūdį. Apšvietimas puikus ir efektin
gas, bet publika palikta visiškoje 
tamsoje ir nepranešinėjant progra
mos, kiti neiškęsdavo ir žibino žieb
tuvėlius nebodami, kad kaimynui 
trukdo stebėti šokius. Tarp šokių 
buvo pakankamai laiko pasiskaityti 
programą, tad šokių metu tikrai nuo 
visokių žybčiojimų publika galėtų 
susilaikyti.

Dar viena*rrengėjai turėtų paimti 
dėmesin ir suorganizuoti geresnį 
bilietų pardavimą prieš spektaklį. 
Tai liestų visus parengimus. Nors 
skelbiama ir raginama įsigyti bilie
tus iš anksto, bet žmogiška natūra - 
suspėsiu ir nusipirkti prie įėjimo. 
Manau, kad nesunku pastatyti kele
tą stalų ir biletus pardavinėti, kad ir 
dešimčiai žmonių, kas pašalintų su
sikimšimą ir stovėjimą eilėse.
25 SPORTO ŠVENTĖ. Ši sporto 
šventė, kaip kad ir kitos praeityje, 
daug kuo nesiskyrė. Norėjosi visgi 
jubiliejinę šventę matyti iškilmin
gesnę. Gerai kad oras pasikeitė tik
rai dieviškas. Jei Lietuvių Dienų 
atidarymo metu būtų buvus karšta 
diena, tai mes visi toje salėje būtu
me iškepę. Nors surišta su dideliais 
kaštais, bet atidarymui galima buvo 
išnuomuoti vienai popietei krepšinio 
salę, kur vyko tautiniai šokiai. Pati 
šventė pravesta tvarkingai, punk
tualiai ir gerai organizuota. Jau per 
dvidešimt penkias šventes nusisto
vėjo tradicinis standartas ir pobū

Nuotraukoje ALB apylinkių pirmininkai, seniūnai ir svečiai. Iš kairės:
A. Šernas -Newcastle apyl. pirm., ALB Garbės Narys A.Baužė, Kuzmic- 
kienė -Perth, J.Maksvytis -Sydney, A.Pocius -Melbourne, PLB pirm.
B. Nainys. Mikužienė -Adelaide, buv. ALB Krašto V-bos pirm. V.Neve- 
rauskas, Eskirtienė -Sale seniūnė, V.Balsys -Canberra, V.Koženiauskie 
nė Latrobe Valley seniūnė ir Dr. S.Skapinskas -Geelong.

NAUJU METU SUTIKIMAS
V .Dumčius

Atrodo, kad nuo Lucko suvažiavi
mo, dar niekad nesusirinko tiek 
daug lietuvių po vienu stogu. 2.000 
lietuviškų širdžių plakė Lietuvių 
Dienų pabaigtuvių ritmu. Balius tu
rėjo trigubą sukaktį: Adelaidės 
L.B-ės įsikūrimo 25 metų sukaktu
vės, Adelaidės sporto klubo ’’Vy
ties” irgi 25 metų ir 20 metų sukak
tuvės kaip naudojamės Centenial 
Hali.

Milžiniškoje minioje matėsi mielų 
lietuviškų veidų nuo Laisvės statu
los papėdės iki ilgaliemenių palmių 
apsupto Santa Monika paplūdimo; 
nuo Ontario ežero kranto ir Mičiga
no unksmingų pamiškių iki Kolizie
jaus griuvėsių Amžinajam Mieste. 
Tokia buvo užsienių lietuvių geo
grafija. Prie to reikia pridėti tolimo 
Pertho, šiltos Brisbanes, didmiesčio 
dvasia alsuojančio Sydnėjaus, bajo
rais turtingo Melbourno, bylinėtis 
mokančio Geelongo, baltarankių pil
nos Kanberos, amžinai vėsoko Ho- 
barto skaitlingas delegacijas ir šiaip 
pasikieminėti atvykusius svečius. 
Tas ir sudarė tą rekordinį skaičių, 
kuris vargu kada nors bus sumuš
tas. Prie to dar prisidėjo infliacija, 
užžėlę takai numylėti, kuriais aš į 
banką ėjau... Pabudo lietuviškam 
kūne sena vagabundo dvasia. Nusi
bodo savam kieme vištas varinėti. 
Ei,bobule,rišk mazgelį, vyksim svie
to pažiūrėti.... Toje lietuvybės jūro
je sunku išskirti individą. Viskas 
susiliejo į bendrą masę, vilgomą 
šampano arba alučio putele. Dingo 
visi rūpestėliai - lietuvybės išlaiky
mas, spaustuvės pirkimas, net ir 
apie solidarumo mokestį žmonės 

dis. N- lėtųsi įvairumo. Kodėl ne
galima pertraukos metu įvesti me
ninių pasirodymų, arba parodomųjų 
žaidynių: stalo teniso, judo ir pana
šiai.

Stebėjau dainų šventėje veidus ir 
pasigedau jaunimo, o sporto šventė
je subrendusių veidų. Puolam jauni
mą, kad nesilanko į lietuviškus arm 
gimus, bet patys lankytis į jaunimo 
parengimus atrodo neprivalom ir 
nesilankom ir už tai mūsų niekas 
nesmerkia. Nors kai kas tvirtino, 
kad ’’pilkelą mėtanti skylalą” Lietu
vos neatvaduosi, bet faktai rodo, 
kad sportas ir tautiniai šokiai tik su
traukia jaunimą. Toms dviem ša
koms turėtų būti kreipiama daugiau 
dėmesio ir teikiama daugiau para- 
mos.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BA
LIUS. Laiminga Adelaidė turėdama 
tokią milžinišką salę, kurioje sutelpa 
visi Lietuviu Dienų dalyviai ir ne
reikia sukti galvos, kaip kad kituose 
miestuose, į kurį N.Metų sutikimą 
eiti. Nors sienos ir apšiurusios, bet 

nustojo kalbėti.
Sidnejiškį Maksvytį kaip jūros 

švyturį matei iš bet” kurio salės 
kampo. Melburniškė p. Tamošiūnie
nė, kaip juodoji gulbe Trakų ežere, 
tyliai plevena smagaus valso bango
se. Solidūs ponai Bitinai dūzgia salės 
pakrašty. Storoku lašiniu sluogsniu 
padengtas, palengva, tarsi baidokas 
Nemune, per salę iriasi p. Simniškis.

Labai simpatinga (greičiausiai 
giene nusiprausus) sukasi darbšti 

ydnejaus bendruomenės avilio bi
telė p.Viliūnienė. Poetė Malakūnie- 
nė padėjusi ranką ant šokėjo peties, 
akimis tarsi ieško Mūzos įkvėpimo. 
Poetas Mikštas (jau gerokai Yalor- 
no dulkių apėstas) laikydamas 
smarkiai žieduotą šokėjos ranką, 
pasakoja savo nauja posmą.

Čia tik maža dalelė mano paminė
to, bendruomenės elito, kurt per 25 
metus galėjai sutikti kiekviename 
suvažiavime. Tai žmonės, nepabūgę 
karštų vasarų, nesėdėję ant pinigi
nės, nesirgę politine liga ir nekai
šioję pagalių į bendruomenės veži
mo ratus. Pagarba jiems! Skrendu, 
kaip pūkelis švelnaus tango takte su 
Dr. G.Kazokiene. Šviesų šešėliai, 
tarsi balti debesėliai lydi ir gaudo 
mus. Sukasi virš 500 porų. Kad ir 
kaip stengsiesi, bet su vienu šokiu 
sales neapoisi , nes šokiams palikta 
lygiai pusė akro. Sakau, kad nors ką 
sutikčiau iš adelaidiškiu. Jie nors ir 
šeimininkai bet sutirpo, kaip mažu
ma šioje begaliniai didelėje žmonių 
jūroje.

Margaspalvi šilkais susivynio
jusi vienturtės jaunamartės
šypsosi moterys. Visos atrodo tikrai 

kam į jas žiūrėti. Stebėjau moteris, 
kokios jos puošnios ir gražios. Puiki 
publika - apsirengimas ir laikysena 
be jokių priekaištų. Vietos šokti 
daug, stalai nesukimšti, orkestras 
geras patenkino ir vyresnių ir jau
nesnių skonius.

Balius tikrai puikus neskaitant 
keliu dėmelių. Loterija - geras lėšų 
telkimo būdas, bet jos traukimas tai 
buvo tikrai skandalingas, užtrukęs 
virš pusės valandos. Manau, kad kas 
perka bilietus tai daugiau lyg auką 
duoda, bet ne dėl laimėjimo, tad ge
riau kelių žmonių priežiūroje iš
traukti laimėtojus ir juos tik viešai 
paskelbti.

Kalbos. Artėjant N.Metams ir 
jiems prasidėjus visi subruzda svei
kintis ir bučiuotis ir niekas nekrei
pia dėmesio į kalbėtojus ir jų ne
sauso. Ypač jaunimas nori šokti ir 
inksmintis, tad ar negeriau, kad 

taip brangiai apmokamas orkestras 
daugiau dirbtų.

Bendrai paėmus Lietuvių Dienas 
A d e 1 a i d t j e skaitau pasisekusi a s. 
Kiekvienas išleistas centas ir kelio
nės vargai tikrai pilnai apsimokėjo.

Pilkų Petras

turtingai. O jam imėlio, o klegesio 
mielo, skardaus ir lietuviško... Žiū
riu į Violetą Bitinaitę, stiprią Syd- 
nejaus jaunimo veikėją, apstotą 
jaunų vyru. Jos rapiros ašmenų 
aitrumo, žvilgsnis svaidosi žaibu.

Prie mano stalo sėdi Los Angeliš
kų ponia Zaikienė. Ji sako, kad dar 
tokios didelės minios lietuvių niekur 
nemačiusi, nors jau Amerikoje gy
venanti virš 30 metu. Be to negali 
suprasti, kaip čia nėra nei vieno 
negro....

Ant kampo stalo alkūne parėmęs 
smakrą sėoi V.Kazokas. Jo laukia 
sunkus ir atsakingas MP redakto
riaus sostas. Nuimtas nuo kartuvių, 
pamirkytas apkalbų rašale. 4 metus 
alvėjo kaip audeklas ir tinkamai iš
balęs vėl pastatytas bendruomenės 
elito avangarde.....

Beliko tik kelios minutės iki Nau
jų Metų. Ponia Bitinienė paduoda 
komandą pripilti stiklus šampano. Iš 
visų salės kampu pasigirsta trijų 
šimtų šampano honku salvė. Bend
ruomenė užbaigė savo labai permai
ningą 25 metų egzistenciją. Ji varg
šė buvo visaip tampoma, barama, 
mokoma, bet išsilaikė :r šiandien 
dėka susipratusių ir p;--išventusių 
jos narių, pakilo kaip feniksas nau
jam. gyvenimui...

Sraiga per blogai n .reguliuotą 
garsiakalbį pasigirsta Adelaidės 
apyl.Valdybo^ pirmininkes I ..Miku 
žienės solo :Lietuva tėvyne musų... 
Pritarti jokiu būdu neįmanoma. 
Vieni užbėga,kili atsilieka. Po himno 
ji padavė komandą visiems 2000 at
sistoti ir. sug edoti Ilgiausių Metų 
Jono Pyragi; is, jos k< velio inž. 
Kmito ir advokato Al. Radzevičiaus 
garbei. Mat šiandien yra jų visų 
gimtadienis. Kągi. valdžios reikia 
klausyti. Ba kitaip gali vėl uždrausti 
mane aptarnauti L.Namų bare. 
Maždaug po pusės vainos p.Bitinui 
ir kitiems juokiantis man žmona įsa
kė sėstis. Tokiu būdu patenkinau abi 
šalis-.ir Apyl. V-bą ir žmoną.

Už minutės prasidėjo pats įdo
miausias momentas ranku paspau
dimas ir bučkiais patvirtinti linkė; 
jimai. O jų buvo gana daug ir tikrai 
nuoširdžiu.

Atėjus pasveikinti naujam Krašto 
V-bos Pirm. Ponui Šimkui, padariau 
apžadus uoliai bendradarbiaut i MP. 
Beje buvo ir loterija, bet bilietų 
gavo tik pažįstami. Sumirko mūsų 
stalo pinigai skirti loterijai. Niekas 
mums nepasiūlė bilietu...

Keikia priminti, kad iš vyrų pui- 
kiaisiai atrodė Sydnejiškis p.Šlite- 
ris, kuris raudonam aksomo švarke, 
gražių moterų kompanijoj, atrodė 
tikrai kunigaikštiškai. Labai pasige
dau taip mielo, medaliumi apdova
noto Krašto Tarybos Nario Br. Sta- 
šionio, kuris pabuvęs pas mane 
Juodmalkėje išskubėjo lėktuvu at
gal į Bankstauną. Sako labai norė
čiau sutikti N.Metus Adelaidėje, bet 
tada Sydnėjaus Liet. Klubas turės 
apie 1000 dol.pelno mažiau. Žinai kas 
atsitinka, kaip nėra tikro šeiminin
ko.
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KRITIŠKOS PASTABOS
Visais laikais idealistų buvo maža, 

o ypač šiais materialinių gėrybių ir 
malonumų laikais idealas atrodo 
toks nepelningas bei nemalonus, kad 
juo niekas nebesidomi.

Nenuostabu, kad dirbančių visuo
meninį darbą beatsiranda kaskart 
vis mažiau ir mažiau. Visų pasiteisi
nimas vienodas - neturiu laiko (įdo
mu, kur jie buvo, kai Viešpats dalino 
laiką?). Atrodytų, kad ne visų laikas 
matuojamas tuo pačiu mastu, nes 
vieni jo turi, kiti ne. Tikroji prie
žastis yra ne laike, bet vertybių 
skalėje. Neturėjimas laiko vienam 
dalykui reiškia, kad tas laikas pa
naudojamas kam nors kitam - pra
mogoms, kurių eilėje lietuvybė atsi
stoja paskutinėje vietoje.

Jau dabar atsiranda pranašų, 
skelbiančių neišvengiamą išeivijos 
pražūtį - nutautėjimą. Ir tikrai: sve
timos žemės trauka didelė, o mes 
tokie silpni ir nebepajėgiame atsi
spirti. Kam spirtis, kam kovoti su 
tuo, kas neišvengiama? - lyg iš po 
žemių kyla gundantis balsas. Ar ne 
lengviau plaukti su srove? Bet ne 
taip galvojo mūsų protėviai kovoda
mi su daug galingesniais priešais. 
Nesvyravo ir savanoriai kūrėjai, 
nepabūgo partizanai. Lauktina dau
giau idealistinio aktyvumo iš mūsų, 
kad nesusilauktume teisingų prie
kaištų, jog prarandame savo lietu
višką veidą be kovos.

***

Apie mirusius arba gerai, arba 
nieko, moko mus senieji romėnai. 
Atsitinka, kad numiršta tautietis, 
kuris lietuviškoje veikloje nepaliko 
jokio pėdsako ar kuriam lietuviški 
reikalai visai nerūpėjo, gi draugas, 
rašydamas nekrologą, nori būtinai 
tą reikalą išlyginti, ir neretai įvelia
ma nevykusi pastaba: velionis buvo 
ramaus būdo ir į lietuvišką veiklą 
nesiveržė. Išeitų, kad tie, kurie dir
ba, yra nenuoramos ir lyg per jėgą 
veiklon būtų įsiveržę. Nejaugi? Tad

J.Zinkus

AZIJOS KRAŠTAI IR ŽMONĖS
(Tęsinys iš pr. M. P. 1

Mus apgyvendina Kowloon (žodis 
reiškia 9 slibinai) srityje, kuri ran
dasi Azijos žemyne, žemiau Kinijos. 
Tikrasis Hong Kongas yra 29 kv. 
milių dydžio sala, kurioje buvo įkur
ta britų kolonija. Tik vėliau, poros 
kvadratinių mylių plotas buvo gau
tas iš Kinijos ir Įkurtas Kowloon 
(apie 7 min. laivu iš H.K. salos), ir 
priskirtas prie H.Kong teritorijos. 
1898 m. dar britai iš kinų išnuomavo 
99 metams 310 kv. mdių plotą ir pa
vadino ’’Naujosios Teritorijos”. 
Kowloone yra sukoncentruotas pre
kybos centras. Mūsų viešbutis pas
tatytas prie pagrindinės gatvės 
parduotuvių rajone. Išeiname pasi
žvalgyti. Apžiūrinėjame, kur ir kas 
aarduodama. Parduotuvės užimamu 
įlotu neperdidžiausios, bet labai 
perkrautos prekėmis. Kas netelpa į 
entynas sukrauta ant grindų. Va
kare sugrįžę į savo kambarį žiūrime 
spalvotą T.V. Labai įdomu ir gražu.

Šeštadienį rytą autobusu važiuo
jame į H.K. salą. Greitas ir pigus 
būdas į salą nuvažiuoti laivu, I-ma 
klase (viršutinis denis) kainuoja 25 
c., Il-ra 10 c. (apie lVz c.). Autobusas 
važiuoja per tunelį, kuris prakastas 
žemiau uosto sąsiaurio. Tunelis už
baigtas statyti 1972 m., turi po 2 va
žiavimo linijas į abi puses ir prava
žiuojančios automašinos turi mokėti 
po H.K. $ 10.00 mokestį.

Išlindęs iš tunelio autobusas su
stoja prie keltuvo, kuris veža į Vik
torijos kalną 1800 pėdų aukščio. 
Keltuvas tai lyg tramvajus, kelis 
kartus sustoja pakelės stotelėse pa
imti ir išleisti keleivius. Privažiuo
jame kelio galą ir išlipę patenkame į 
gražų pastatą su įrengtais stebėjimo 
balkonais ir suvenyrų parduotuve. 
Iš viršaus matosi labai gražūs vaiz
dai, stebime uoste plaukiojančius 
laivus, o gatvėse lyg degtukų dėžu
tės juda automašinos. Pasibaigus 
nustatytam laikui išeiname per kitas 

reikėtų būti kiek santūresniems ir 
nepilstyti iš tuščio į kiaurą.

Kalbant apie mirusius iškyla kita 
visai rimta problema: visi senstame 
ir artėjame į Anapilį, nes gyvenime 
nieko nėra tikresnio už mirtį. Taip 
jau surėdyta, kad dažniausia kas 
neturi šeimos, tas neturi ir turto. 
Žinoma, yra turtingų viengungių, 
lygiai kaip ir beturčių šeimų. Reika
las tas, kad vienišam tautiečiui mi
rus dažnai nėra kas pasirūpina jo 
laidotuvėmis (gerų laikų draugai 
staigiai kažkur prapuola). Taigi, bū
tų gerai tam tikslui sudaryti laido
tuvių fondą. Jam priklausytų vien
gungiai, įmokėdami pagal išgales 
mėnesinį įnašą, o fondo valdyba pa
sirūpintų laidotuvėmis. Tokio fondo 
įsteigimas turėtų išplaukti iš akty
vesnių bendruomenes narių.

***

Adelaidiškių teatras Vaidila vėl 
ruošiasi aplankyti Melbourną: žada 
pastatyti du veikalus: - šeštadienį 
prieš Velykas linksmesnio pobūdžio

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnejuje tradicinė Kaziuko mu

gė įvyksta kovo 2 d. tuoj po pamaldų 
prie bažnyčios esančioje salėje Lid- 
combe. Ko jau ko, bet barankų tai 
gal nepritruks!

***
/

. Sydnejiškis R.Gulbinas, ką tik 
baigęs farmaciją vėl įstojo į Sydney 
universitetą studijuoti medicinos. 
Farmacija ir medicija visais taškais 
derinasi.

***

Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimo proga Sydnejaus Liet. Klubo 
viršutinėje salėje vyko ir lietuviškų 

duris kur mūsų laukia čia atvažiavęs 
autobusas. Leidžiamės pasidairyti 
aplink salą. Vietos kalnuotos, kelias 
vingiuotas. Stebime kalnų pakran
tėse stovinčius milionierių namus. 
Sako, buvo priimta laikyti, kad kas 
aukščiau gyvena, tas turtingesnis. 
Šioje srityje gyveną milionieriai 
daugumoje užsieniečiai, nes kinie
čiai kad ir turtingi, laikosi arčiau sa
vo tėvų namų.

Sustojame prie dviejų brolių sa
votiškai išpuoštos sodybos, kurią 
vadina ’’Tiger Balm Gardens”. Į na
mo vidų neįleido, bet visas įdomu
mas matosi lauke. Akmens krantuo
se iškalinėti takai ir laiptai, nišose 
stovi iškaltos ir išdažytos žmonių ir 
gyvių figūros. Daug darbo čia įdėta, 
tai skirtingas menas negu teko kur 
nors kitur matyti. Sako, visas plotas 
užima 8 akrus žemės ir vertinamas 
16 milijonų H.K. dolerių.

Toliau važiuodami matome skur
džių rajoną. Tai būdose gyvena iš 
Kinijos rojaus ištrūkę pabėgėliai. Jų 
pastatuose nėra nei elektros, nei sa
nitarinių įrengimų. Stovi toliau nuo 
f gatvės, kad medžiai ir aukštos žolės 
abiau uždengtų skurdų vaizdą. Jų 

uždarbiai retai viršija H.K. $400.00 
mėnesiui (apie $62.00).

Privažiuojame įlanką privarytą 
pasenusių gyvenamų laivų, tai 
Aberdeen miestas. Tie laivai į jūrą 
išplaukti negali, nes yra blogame 
stovyje, bet žmonėms gyventi tinka. 
Prie gatvės, netoli kranto, keliose 
vietose yra įtaisyti bendram naudo
jimui vandens kranai. Iš jų prisilei
džia vandens maistui, o skalbimas 
vyksta šalia kranų.Tuos laivus vadi
na ’’džianks”.

Grįžtant į viešbutį vadovė įspėja 
būti atsargiems ką nors perkant, 
nes pasitaiko apgavysčių. Jei mes 
norim ji galėtų nuvesti į patikimas 
parduotuves. Sutariam, kur ir ku
riuo laiku po pietų susirenkame. 

(gal komediją) ir pirmąją Velykų 
dieną tragedijetę (A.Kairio ’’Šviesa, 
kuri užsidegė”). Tikimės, kad šis 
apsilankymas bus sėkmingesnis 
(žiūrint grynai iš finansinio taško), 
negu du paskutinieji, nes šį kartą 
organizuoja Apylinkės Valdyba. 
Tautiečiai turėtų susidomėti, nes 
lietuviškas teatras Melbourne yra 
retas reiškinys, o be to adelaidiškiai 
teatralai yra pasiekę gana aukšto 
meninio lygio, Ką pripažino ir Ame
rikos lietuviai.

*♦*

Kredito Kooperatyvas Talka turi 
tiek daug pinigų, kad nebegali užda
ryti seifo durų ir todėl nutarė savo 
dosnumą parodyti visos Australijos 
lietuviams: Adelaidėje ir Sydnejuje 
steigiami skyriai. Jau sudarytos ati
tinkamos valdybos ir tvarkomi rei
kalai su valdžios įstaigomis.

**♦

Rugpiūty planuojama sušaukti 
Melbourne lietuvių akademikų 
(žmonių su diplomais ir universiteto 
laipsniais) suvažiavimą, kad išsklai
dytų mūsų išeivijos miglas (kylan- 

audinių paroda, suorganizuota Dr.
G. Kazokienės. Paroda truko vieną 
dieną ir susilaukė didelio dėmesio.

***

Turbūt nedaug kas žino, kad 
Sydnejaus Operos Rūmuose dirba 
net keturi lietuviai: H.Urbanavičius,
H. Laurinaitienė ir A.Motekaitis, 
groją simfoniniame orkestre ir Pau
lius Rūtenis kaip dainininkas - solis
tas.

***

Mūsų visų (o ypač Mūsų Pasto
gės!) bičiulis Povilas Alekna sėk
mingai keliauja po pietryčių Azijos 
kraštus. Kaip rašo savo laiške jis

Kai susirinko % mūsų grupės ke
leivių, vadovė atsipršė kad su mu
mis negalės eiti, bet yra Johnny ir 
David (du nepažįstami kiniečiai) ir 
S" e mus paglobos. Mes einame su 

avid, kuris veda į radio reikme
nų parduotuvę. Paklausiu kainą ra
dijo priimtuvo su laikrodžiu, pasako 
$60.00 brangiau, negu man vakar 
sakė kitose parduotuvėse. Neperku. 
Žiūriu, kiti derisi norėdami pirkti 
elektroninius kalkuliatorius ir iš jų 
prašo tokią kainą, už kokią jie yra 
jarduodami Australijoj. Čia aš įsi
kišu ir parodau visiems ilgą atsivež
tą sąrašą įvairių kalkuliatorių (jų 
specifinius Nr.) ir kainas Australi
joj. Pardavėjai sumiišo, mudu su 
žmona išėjom. Žiūrim, kad po mūsų 
ir kiti pirkėjai mauna iš tos parduo
tuvės. Taip mūsų David ir liko par
duotuvėje tik su pardavėjais, jokio 
biznio napadarę.

Sekmadienį jokios programos ne
turime ir darom ką norim. Skaitom 
laikraščius ir rašom atvirukus savo 
draugams. Lauke karšta (32 C) ir 
tvanku. Įstaigos uždarytos, bet ne 
parduotuvės. Jos prekiauja 7 dienas 
savaitėje. Gatvėse matosi daugiau 
vietinių žmonių vaikščiojančių šei
momis ir šventadieniškai apsiren
gusių. Nežiūrint šiltos dienos ir čia 
apsinuoginusių nesimato. Laivu nu
važiuojami H.K. salos centrinį dist- 
riktą. Įstaigų pastatai dideli ir gra
žūs. Parduotuvių mažiau kaip Kow
loone, bet jos švaresnės ir neper- 
kimštos. Užsukame į Kultūros cent
rą. Tai pastatas su salėmis koncer
tams ir parodoms. Į jokią salę nosies 
įkišti negalėjom, bet paskaitėme 
3-jų mėnesių programą. Numatyti 
koncertai įvairūs, jų tarpe yra ir 
girdėtų pasaulio masto artistų.Pra- 
einame dalį Botanikos sodo, daugu
moje tropikinė augmenija. Kom.Ki- 
nijos įstaigų pastatai papuošti rau
donais skudrais. Tai 25-kių metų su- 

čias iš nutautėjančių liūno), nes jos 
darosi tokios tirštos, jog nebegalima 
lietuvio atskirti nuo australo. Pa
tartina, kad jie pastudijuotų hori
zontalinį - šoninį galvojimą (lateral 
thinking), nes gilus galvojimas 
(deep thinking) iki šiol tos proble
mos nepajėgė išspręsti.

***

ABC radijo stotis (vienam tautie
čiui nuolatos atakuojant) sutiko 
duoti kas savaitę lietuviškos muzi
kos pusvalandį. Belieka pagaminti 
magnetinių juostų ir susitarti dėl 
laiko. Su nekantrumu laukiame. ’

***

M.K.Čiurlionio Diskusijų Klubas 
nutarė šiais metais iškilmingai pa
minėti 100 metų gimimo sukaktį 
(M.K.Čiurlionio, ne klubo). Pirmas 
parengimas - susitikimas sučiurlio- 
niu numatytas biržely. Vėliau lau
kiama atvykstant iš tėvynės tos sri
ties žinovo muzikologo, kuris skai
tys tautiečiams paskaitų. Dabar, 
anot PLB pirmininko, bendravimas 
su tautiečiais (iš anapus geležinės 
uždangos) yra priimtinas priklauso
mai nuo kiekvieno sąžinės.

Do.Ve-rus

būdamas Filipinuose suėjo į labai 
glaudžius santykius; su krašto pre
zidentu Markos ( buvo maždaug 
penkių žingsnių atstume nuo prezi
dento!).

**♦

Pastebėta, kad mūsų redaktorius 
kol dar nebuvo redaktorium tai rilr 
kė pirktines, o dabar rūko suktines. 
Kaip šitai išaiškinti?

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ
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kakties išvakarės, nuo įvedimo ko
munistinės vyriausybės Kinijoje.

Taip pat šiandien švenčiamas ki
niečių rudens vidurio festivalis. Ta 
proga vyksta daug vestuvių (pagal 
laikraštĮ, vedė virs 500 porų). Res
toranai, kuriuose vyksta vestuvių 
puotos, iš lauko būna išdekoruota 
kaip kokie kino teatrai.

Pirmadienis - ekskursija į Naują
sias Teritorijas. Pravažiuojam 
Kowloon priemiesčius, kuriuose yra 
daug fabrikų ir valdžios statytų di
delių namų su butais darbininkams. 
Fabrikų darbininkų atlyginimas sie
kia apie H.K. $500.00 mėnesiui 
($77.00). Pravažiuodami uoste ma
tome sudegusį ’’Queen Elizabeth” 
laivą. Iš to laivo vienas H.K. milio- 
nierius norėjo padaryti plaukiojantį 
universitetą, bet kilęs gaisras pla
nus sumaišė.

Įvažiavus į Naująsias Teritorijas 
matosi ūkiai ir plačias skrybėles dė
vinčios laukuose dirba moterys. 
Anksčiau čia ūkininkai augindavo 
tik ryžius, kurių per metus nuimda
vo 2 derlius, dabar daugiausiai sodi
na daržoves ir jų gauna 6 derlius per 
metus. Taigi, auginti daržoves ge
riau apsimoka, o ryžius importuoja 
iš Thailand©, Formozos ir Australi- 
J’os. Šiose srityse ilgiausiai išsilai

kė senoviški papročiai. Čia vyrai 
prižiūri namus ir vaikus, o žmonos 
dirba laukuose. Kad vedybos būtų 
sėkmingos vyras rinkdavosi mergi
ną, kuri gali daugiausia panešti 
plytų. Vyras gali turėti 4 žmonas, o 
jei dar buna daug vaikų, tada jis yra 
turtingas, turi daug savų darbininkų 
ir geras pajamas. Vaikų išmokslini
mas daugiausiai baigdavosi pinigų 
pažinimu.

Kitose srityse tėvai ir piršlys su
tardavo vedybas jauniesiems nesu
sitikus ir nė karto nesimačius. Ve
dybų dieną jaunoji būdavo apren- 
Siama raudonais rūbais, o veidą už- 
engdavo raudona skarele. Pasibai

gus jungtuvių apeigoms jaunasis at
keldavo skarelę nuo jaunosios veido 
ir ką rado, tuo turi būti patenkintas 
visą gyvenimą. Kitaip - meilė iš pir
mo žvilgsnio. (gus daugiau)
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KONGRESO VIETA IR DATOS

Trečiasis Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas, kuris įvyksta Pietų 
Amerikoje, prasideda 1975 m. pa
baigoje ir baigiasi 1976 m. pradžioje 
-t.y. nuo gruodžio 20-tos iki sausio 
6-tos imtinai, žodžiu, Kongresas tę
sis 18-ką dienų - apie tris savaites. 
Gruodžio 20-21 d.d. Argentinoje) 
bus oficialus kongreso atidarymas 
Buenos Aires mieste. Gruodžio 
20-26 d.d. - visi kongresantai sto
vyklauja ’’Villa Marista” vietovėje. 
Stovyklai pasibaigus - vykstama į 
Urugvajaus sostinę Montevideo, 
kur gruodžio 28-29 d.d. bus talentų 
vakaras ir tautinių šokių šventė. 
Šventei pasibaigus kongresantai 
persikels į Braziliją, nes gruodžio 31 
d. (San Paulo mieste) bus Naujų 
Metų sutikimas. Ir pagaliau, sausio 
1-6 d.d.- rengiama Studijų Savaitė, 
kuria ir baigsis oficialioji III-įi Jau
nimo Kongreso programa Brazili
joje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Kongrese numatoma suruošti 

’’Mažąją Tautinių Šokių Šventę”, 
kuri su visais kitais kongresiniais 
įvykiais reprezentuosis trijuose 
kraštuose. Taigi tautinių šokių 
spektakliai bus Argentinoje, Urug
vajuje ir Brazilijoje. Sakoma, kad 
tautinių - šokių šventės programa 
nebus nei sunki, nei sudėtinga. Tiki
masi, jog Šventėje galės dalyvauti 
apie 200 šokėjų. Pusė jų iš Pietų 
Amerikos, o kiti - iš įvairių žemynų, 
didesnių lietuviškųjų kolonijų.

SPORTO ŠVENTĖ
Sportuojantis jaunimas (sporto 

-klubai)- yra-kviečiami susidomėti 
III-jų Jaunimo Kongresu, nes nu

Pirmoji Australijos Lietuvių Fondo Valdyba. Iš k.: V.Jakutis, J.Meiliū- 
nas -pirm., A.Zubras, I.Alekna ir A.Mikaila.

Sausio pradžioje šiaurės Atlante 
iškilusio ciklono pasėkos buvo jau
čiamos ir Lietuvoje: iškilęs stiprus 
vėjas išlaužė medžius, apdraskė 
stogus, išgriovė telefono stulpus. 
Drauge su vėju prasidėjo lietūs, pa
tvino upės, ypač vakarinėje Lietu
vos daly, o apie Biržus buvo ir per
kūnijos. Po sios audros oras vėl ge
rokai atšąlo.

♦**
Lietuvio grafiko R.Gibavičiaus (iš 

Lietuvos) kūrinių paroda buvo su
rengta Belgrade (Jugoslavijoje) iš 
kur ji bus kilnojama ir į kitus to 
krašto miestus. Parodoje išstatyta 
apie 60 kūrinių. 

matoma ir sportinė Kongreso prog
ramos dalis. Sporto Šventė įvyks 
Argentinoje Kongreso stovyklos 
metu. Informacinė Tarnyba tikisi, 
kad sportinės programos reikalu 
neužilgo galėsianti pasisakyti (pa
skelbti) dalykiškiau.

KONGRESINĖ STOVYKLA
Stovyklavimas, kaip minėta, tęsis 

nuo 20 iki 26 gruodžio. Stovyklavie
tei parinkta graži ir patogi ’’Villa 
Marista” ’ vietovė, turinti apie 60 
hekt. ploto. Vilą supa puikus parkas, 
o ji pati - modernūs trijų sankryžų 
pastatai, talpinantys nuo 200 iki 300 
žmonių, kuriems įrengti visi kasdie
niški (ir šventadieniški) patogumai, 
pradedant koplyčia ir baigiant mau
dymosi baseinu. Patogi dar ir tuo, 
kad lengvai išsprendžia stovyklau
tojų mitybos problemas.

ATSTOVŲ RINKIMO 
KLAUSIMAS

Pagal II-jo PLJK nutarimą, ren
kamų jaunimo atstovų skaičius yra 
sumažintas pusiau. Todėl Australi
jai (ir N.Zelandijai) atitenka tik 
13-14 atstovų. Atstovai (amžius nuo 
18 iki 30 m.) turi būti išrinkti ligi ge
gužės mėn. galo, o po to - šaukiami į 
suvažiavimą Melbourne, kad galėtų 
geriau pasiruošti Kongresui. Į ats
tovo tinkamumą turi būti kreipie- 
mas ypatingas dėmesys, k.a.:(a) pa
kankamas lietuvių kalbos mokėji
mas, kad atstovas galėtų suprasti 
akademinio lygio Studijų Dienų 
fmogramą ip dalyvauti diskusijose; 
b) kad atstovas būtų veiklus jauni

mo organizacijų narys, turįs noro 
reikštis lietuviškoje veikloje ne tik 
prieš Kongresą, bet ir po jo; (c) kan
didatas turi pats apsimokėti dides
niąją dalį kelionės išlaidų; (d) atsto-

Pradėti tunelio kasimo darbai po 
Lamanšo sąsiauru tarp Anglijos ir 
Prancūzijos sustabdyti. Pirmoji šio 
frojekto atsisakė britų vyriausybė, 
š abiejų pusių darbas gerokai pa

stūmėtas ir padaryta po 20 mil. dol. 
išlaidų. ***

Australijos turistams išvyks
tantiems is Australijos, leista išsi
vežti grynai pinigais 255 dol. vietoj 
anksčiau 100 dol.***

Egiptas nupirko iš Sov. Sąjungos 
20 keleivinių lėktuvų, bet pasirodo, 
lėktuvai su dideliais trūkumais ir 
net Egipto lakūnai atsisako jais 
skristi.Egipto vyriausybė nori juos 
gražinti, bet sovietai atsisako pri
imti. *** 

vai į Kongresą negalės patekti tie 
kandidatai, kuriems terūpi tik tu
ristinė ekskursija, svečiavimasis, 
pramogos ir pan. (Atstovų rinkimo, 
finansų telkimo ir visos kitos su 
Jaunimo Kongresu susijusios proble
mos bus greitu laiku svarstomos 
specialiame ALB Krašto Valdybos 
posėdyje, o rezultatai - skelbiami 
vėliau).
IDĖJINIAI KONGRESO 
PAMATAI

Neabejotina, kad III-jo Jaunimo

ADRESAI

ALB Krašto Valdybos Atstovas 
Jaunimo Reikalams:
Vytautas Juška
26 Mulga Str.,
Altona, Vic. 3018
Tel.:(03) 398 3629.

PLJS Australijos Rajonas, Centrinė 
Valdyba (ir Melbouno Skyrius): 
Pirmininkas
Vytautas Juška
Adresas viršui.
Australijos sekretorė
Zita Prasmutaitė
7 MacGregor Str., 
East Malvern, Vic. 3145.

PLJS Valdybos Pirmininkas: 
Antanas Saulaitis S.J.
Caixa Postal 4421 
01000 Sao Paulo SP 
BRAZIL.

PLJS Ryšių Centras: 
(Lithuanian World Youth Associa

tion CommunicationsCentre)
L.W.Y.A.Communications Centre 
2422 West Marquette Rd., 
Chicago, Illinois, 60629
U.S.A.

Kongreso Informacijos Taryba 
(KIT):
Romas Sakadolskis,
KITos Koordinatorius.
7729 Brookville Rd.,
Chevy Chase.MD. 20015.

Adelaidės PLJS Skyrius: 
Valdybos Pirmininkas-

Ieškodamas glaudesnių santykių 
su sovietais į Rusiją buvo išvykęs 
anglų premjeras Mr. Wilson. Jis su
sitiko su sovietų vadais, įskaitant ir 
Brežnevą.

***
New Yorke kilo gaisras 110 aukš

tų dangoraižyje. Ugnis išsiplėtė tarp 
37 ir 70 aukštų, bet buvo ugnegesių 
sukontroliuota. Žmonių aukų nebu
vo. ***

Anglijos konservatorių partijos 
vadu išrinkta moteris Mrs. Marga
ret Thatcher, galima Anglijos mi- 
nisterė pirmininkė, pirmoji moteris, 
Anglijoje iškilus į politines aukštu
mas. **♦

Dėl pakilusių infliacinių išlaidų 
beveik visi Amerikos ir Kanados 
lietuvių laikraščiai pakėlė savo pre
numeratas. Toks dienraštis ”Drau- 
Sas” pakėlus kainas užsieniečiams 
abar kainuoja 26 dol. metams.

Leidykla ’’Manylands Books”, va
dovaujama rašytojo S.Zobarskio, iš
leido angliškai laisvės kovotojo 
J.Lukšos - Daumanto knygą ’’Parti
zanai”. Knyga kietais viršeliais, apie 
300 psl. kainuoja $9.50. Taip pat ši 
leidykla netrukus išleis angliškai 
S.Zobarskio redagauotą lietuvių no
velių rinktinę: ’’The Lithuanian 
Short Story: Fifty Years”.

Kongreso pasisekimas priklausys 
nuo pačių atsovų tinkamumo ir pa
siruošimo. Lietuviškosios problemos 
laukia jaunimo, kuris domėtųsi ir 
suprastų visa tai, kas vyksta rusiš
kojo komunizmo pavergtoje Lietu
voje, būtent: nuožmus tikinčiųjų 
persekiojimas, rusifikacija, pogrin
džio veikla ir pan. Lietuviškasis jau
nimas, ypač kandidatai į Kongresą, 
turi suprasti ir išeivijos problemas, 
kurias tenka spręsti jau dabar.

BENDROS PASTABOS
Savaime aišku, kad Jaunimo 

Kongresas laukia ne tik oficialių 
atstovų, bet ir svečių - ekskursantų. 
Atstovai bus renkami, o svečiai gali 
vykti kas tik nori. Kongreso reika
lais kreiptis šiuo adresu:
”J.K. INFORMACINĖ TARNYBA”

26 Mulga St., 
ALTONA, 3018

ALB Krašto V-bos narys 
jaunimo reikalams

Jonas Mockūnas (jnr.)
4 Avon Str.,
Kurralta Park. S.A.5037.
Tel: (08) 2937839.

Hobarto Atstovas Jaunimo
Reikalams:
Hobarto Apylinkės Valdybos Pirmi
ninkas;
J.Paškevičius,
59 Sixth Ave.,
W.Moonah. Tas. 7009.
Tel: 72-63-60

Pertho Atstovas Jaunimo 
Reikalams:Eugenius Stankevičius, 
202 Loftus St., 
Leederville. W.A. 6007.

Brisbane:
Kun. Dr. P.Bačinskas, 
388 Cavendish Rd., 
Coorparoo. Qld. 4151.

Newcastle:
Apylinkės Valdybos Pirmininkas, 
A. Sernas, 
115 Janet Str., 
Merewether. N.S.W. 229L 

’’Studentų žodžio” (prie Mūsų 
Pastogės) redaktorė:
Eglė Zižytė,
18 Gloucester Rd., 
Epping. N.S.W. 2121.

Lithuanian Liberation Front
Lietuvos Laisvinimo Frontas (LLF) 
c/o P.O. Box 25
NORTH MELBOURNE 
VIC. 3015.

REMK AUSTRALIJOS LIETUVIŲ. 
FONDĄ!

Adresai: ALF, Kredito draugija, Box 
4051 G.P.O. Melbourne, 3001;^ ALF 
įgaliotinis Sydnejuje B. Stasionis, 
Lietuvių Namai, 16 • 18 East Terrace

Bankstown, N.S.W. 2200.

Harvardo uni
versiteto ekspedicija Kenijoj už
tiko suakmenėjusį žandikaulį 
žmogaus iš maždaug penkių mi
lijonų metų.
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med i bank
The Australian Health Insurance Program.

KIEKVIENAM

SVEIKA PERMAINA

Savo gyvenime kada nors kiekvienas 
pasinaudos Medibarrk programa.

Medibank Australijoje yra nauja svei
katos apdraudos sistema, įvedama nuo 
liepos 1 dienos..

ėdi bank n e rh o k a m a i A u st ra I i jo je 
draudžia kiekvieno vyro^'moters ar vaiko 
sveikatą. Taip pat visi galės naudotis ne
mokamai ligoninėmis tose valstijose, kur 
bus šitoji sistema įvesta.

Medibank bus daug paprastesnė ir 
efektyvesnė sveikatos draudimo sistema. 
Jums nereikės jokiu įmokėjimų, nei rū
pintis tokius {mokėjimus laiku sumokėti. 
Tokiu būdu atkris baimė, kad užmiršote 
apmokėti draudimą ir dėl to liekate neap
draustas. Lygiai jums nereikės jokių 
knygeliu nei baimintis, kad galite jas pa
mesti. Ir vien dėl to, kad Medibank kaip 
ir kiti socialiniai aptarnavimai bus finan
suojami iš jūsų valstybinių mokesčių.

Medibank apdraus visus tuos australus 
tokiu yra daugiau milijono, - kurie dėl 

aukštu apdraudos mokesčių šiuo metu 
nėra apsidraudę, nes paprasčiausiai ne
pajėgia apsidrausti^ Kitaip sakant, jie 
tiesiog neturi teisės susirgti.

Žodžiu, jau pribrendęs reikalas per
mainai. Į šį reikalavimą tėra vienintelis 
atsakymas - Medibank.

Medibank - sveika permaina

medibank
A healthy change.
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B.Nemeika

XXV—JI SPORTO ŠVENTĖ
(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

Buvo ir daugiau įdomių sukovotų 
krepšinio rungtynių. Melbourno 
’’Varpas” netikėtai pralaimėjo d vie
lų taškų (49-47) skirtumu Sydnejaus 
r’Kovui”. Labai silpnai žaidė varpie- 
čiai pirmąjį puslaikį. Po antro pra
laimėjimo melbourniškiai iškrito iš 
kandidatų į pirmą vietą.

Sydnejaus - Adelaidės komandų 
susitikimas turėjo įnešti aiškumo į 
čempijonų titulą siekiančių koman
dų galimybes. Pirmas puslaikis nie
ko nepasiekė, baigėsi 25-22 adelai- 
diškių naudai. Antrame puslaikyje 
adelaidiškiai užtikrintai laimėjo. 
Rezulatatas 59-42.

Koviečiai keturių taškų skirtumu 
(50-46) įveikė Geelongo ’’Vytį”. Da
bar lemiamos svarbos tapo Geelon- 
go-Adelaidės komandų susitikimas, 

reelongiškiai šį susitikimą sužaidė 
geriausiai iš visų savo rungtynių.

'iek anksčiau jie prastai mėtė, tiek 
dabar mėtymai buvo puikūs. Pirma
sis puslaikis priklausė Geelongui 
28-23. Antrame puslaikyje adelai
diškiai turėjo pasitempti kad išlygi- 
tų rezultatą. Laimėjimą adelaidiš
kiai 52-50 užtikrino paskutinėmis 
akimirkomis.

Varžybos parodė, kad tarp ketu
rių komandų buvo nedidelis pajėgu
mo skirtumas. Adelaidė turėjo dau
giau vienodesnio pajėgumo pamai
nų. Geriau išbalansuota komanda. 
Taip pat adelaidiškių geresnis mė
tymų procentas ir taškų santykis. 
Kitos komandos, praradusios žaidė
ją iš pagrindinio penketuko, sunkiai 
užlopydavo jo vietą.

Moterų krepšinis metų laikotar
pyje napadarė pažangos. Kai kurios 
žaidėjos pakėlė žaidimo lygį, kai ku
rių žaidimo lygis krito. Silpnokai 
pasirodė buvusios čempijonės Mel
bourne varnietės. Šiais metais čem- 
pijonių titulą pasisavino Sydnejaus 
kovietės. Kovietėms pergales lėmė 
jų geresnis žaidimas po krepšiais. 
Čia nepakeičiama buvo R.Kasperai- 
tytė. Melbournas, turėdamas ūgio 
persvarą, nesugebėjo jo išnaudoti. 
Iš melbourniškių šiais metais dau
giausia ’’žibėjo” A.Tamošiūnaitė. 
Adelaidiškių žaidimas labai neišly
gintas, svyruojantis. Puolimas ne
turi smogiamos jėgos. Pavienių žai
dėjų pastangos geros, bet dažnai be 
naudos komandai. Geelongas turi 
būrį jaunų žaidėjų, joms reikia dar 
labai daug mokintis. ’’Neris” pralau
žė pirmuosius ledus, laikas parodys, 
ar bus pajudėta pirmyn.

Visos komandos kažkodėl perėjo 
Rrie gynybinio pobūdžio žaidimo, 

fustota greičio, veržlumo ir kietes
nės gynybos. To netekus žaidimas 
apsnūdo, nustojo įdomumo. Šitokia 
sistema žaidžiant neįmanoma pa
žanga.

Jaunių iki 18 - kos metų berniukų 
grupėje be didelių pastangų domi
navo melbourniškiai. Jie turi nema
žą skaičių žaidėjų ir buvo pranašes
ni. Geelongiškių žaidimas geras, 
stokoja pamainų. Adelaidės jauniai 
per metus padarė pažangą, bet, dar 
daug ko trūksta. Daugelis žaidėjų 
žaidžia labai pasyviai, be veržlumo. 
Sydnejaus jauniai buvo silpnoki. Vi
sos komandos turi po keletą geres
nių žaidėjų, jie ir neša visą naštą. 
Visiems trūksta komandinio susi- 
žaidimo ir tolimų metimų.

Jaunių mergaičių grupėje laimėjo 
Adelaidės jaunės. Pirmą kartą jau
nių mergaičių komandą atsivežė 
Hobarto ’’Perkūnas”. Neblogą pa
mainą augina Melbournas. Geelongo 
jaunės dar žengia pirmus žingsnius. 
Sydnejus progresuos. Kaip
berniukų, taip ir čia yra gerų pavie
nių žaidėjų. Švietė pavienės žaidė
jos, bet ne komandos.

Rinktinės, kaip įprasta, pasirodė 
silpnai. Tam atsiliepė kelių dienų 
žaidimo nuovargis. Aišku, tik sulip- 
džius komandą negalėjo būti kalbos 
apie komandinį susužaidimą. Vyrai 
pralaimėjo prieš West Torrens 
Combined 63-67. Blogai žaista pir
mas puslaikis. Pralaimėjimas nebu
vo tragiškas, dalinai sužaista ganą 
gerai.

Sporto klubų atstovai ir ALFAS Valdyba

Moterų rinktinė pralaimėjo 30-46 
prieš Combined South Adelaide. 
Jauniai gavo pylos 31-60 nuo latvių 
rinktinės. Laimėjimą teatsiekė jau
nės prieš latvaites 38-16.

Baudų mėtymo varžybas reikėtų 
panaikinti. Jos teužima brangų lai
ką. Abejotina, kad kas nors tam 
atskirai treniruotųsi. Esami skydai 
galima skirti tai komandai, kuri 
varžybų metu sumeta daugiausia 
baudų.

Vyrų ir moterų tinklinyje Adelai
dė neturėjo rimtesnio pasipriešini
mo. Vyrų grupės varžybose dalyva
vo trys klubai - Adelaidė, Sydnejus 
ir Hobartas. Moterų grupėje du klu
bai - Adelaidė ir Sydnejus.

XXV—SIOS SPORTO ŠVENTĖS

Lauko tenisas
Adelaidės ’’Vytis” - ’’Perkūnas” 3:2

Komandinėse vyrų pirmenybėse 
pagrindinė dvikova įvyko tarp Ade
laidės ir Hobarto komandų ir po 
tvirto pasipriešinimo laimėjo šven
tės šeimininkai. Jau pirmame vie
netų susitikime perkūnietis A.Kai- 
tinis įveikė šių varžybų favoritą 
A.Čibirą 6:4, 4:6, 5:4. A.Čibiro pra
laimėjimas pateisinamas, nes prieš 
tai jis trijų setų kovoje (2:6, 6:5, 
6:4,) laimėjo prieš XXIII-čios šven
tės čempijoną kovietį R.Gulbiną. 
Rezultatą išlygino R.Rudzenskas į 
veikdamas ’’Perkūno” antrą raketę 
L.Vaičiulevičių 6:3, 6:1. Atkaklioje 
trijų setų kovoje 3:6, 6:4, 6:3 vytie- 
tis R.Rudzenskas įveikė A.Kaitinį, o 
A.Čibirui įveikus L.Vaičiulevičių 
6:3, 6:3, atsisakyta nuo dvejetų žai
dimo.
’’Vytis” - ’’Kovas” 5:0

Minėtas susitikimas tarp A.Čibiro 
ir R.Gulbino buvo ir vienintelis tarp 
šių komandų. R.Gulbinui susižeidus 
ranką. koviečiai ’’kapituliavo”, tad 
jiems buvo užskaitytas ir pralaimė
jimas prieš ’’Perkūną”. Tad galutinė 
komandinių vyrų lauko teniso pir
menybių lentelė: I-ma Adelaidės 
’’Vytis”, Il-tra Hobarto ’’Perkūnas” 
ir IlI-čioje vietoje Sydnejaus ’’Ko
vas”.

Moterų komandinėse 
pirmenybėse ’’kardus sukryžiavo” 
tik Adelaidės ir Sydnejaus sporti
ninkės. Pirmame vienetų susitikime 
po labai gražios kovos vytietė L.Po
cienė įveikė J.Petrauskaitę 6:3, 6:3. 
L.Andriusevičiūtė įveikė A.Cibuls- 
kytę 6:4, 6:1 ir rezultatas tapo 2:0 
’’Vyties naudai. J.Petrauskaitė įvei
kė L.Andriusevičiūtę 6:4, 6:4, bet 
L.Pocienei įveikus A.Cibulskytę 6:0, 
6:0, komandinis moterų XXV-tos 
Šventės nugalėtojų titulas atiteko 
Adelaidės vytietėms.

Individualinėse vyrų lauko teniso 
varžybose pranašiausiai pasirodė 
Melbourno varpo” Algis Krikščiū
nas ir Šventės nugalėtojų titulas

Nuotrauka A.Budrio

Tinklinis, priimtas į Olimpinius 
žaidimus, plinta Australijoje. Su di
deliu užsispyrimu mūsų sporto klu
bai visus jaunuolius,-les nori pada
ryti krepšininkais,-kėmis.Kažkodėl 
tinklinį is savo programų stengia
masi išbraukti. Tinklinio žaidimas 
labai tinka jaunimui ir vyresniems. 
Tai puikus komandinis žaidimas. Jis 
nereikalauja daugiau pastangų iš 
klubų vadovybių kaip kad krepšinis. 
Klubai turėtų dėti pastangų atgai
vinti šią mums labai artimą ir jauni
mui naudingą sporto šaką.

Naujos sporto šakos - golfas ir 
sąuošas po truputį populiarėja. Čia 
jau daugiau antros jaunystės spor
tas. Šiose sporto šakose laimėtojais 
tapo adelaidiškiai.

jam atiteko antrus metus iš eilės. 
Finale A.Krikščiūnas įveikė adelai- 
diškį R.Rudzenską 6:3, 6:1. O pake
liui į finalą veteraną iš Adelaidės 
A.Remeikį 6:1, 6:2 ir hobartiškį 
A.Kaitinį 6:2, 6:2. Bendrai paėmus 
vyrų žaidimo klasė buvo gana aukš
to lygio ir be šventės čiempiono la
bai gerai pasirodė adelaidiskis An-

Stalo
Jei lauko teniso pirmenybėse 

pranašiausiai pasirodė Adelaidės 
reprezentantai, tai stalo teniso var
žybose absoliučiai dominavo Sydne
jaus ’’Kovo” sportininkai. 
’’Kovas” - ’’Perkūnas” 3:2

Nežiūrint, kad hobartiškis A.Kal
tinis įveikė abu koviečius: A.Binkį 
21:15, 21:13 ir K.Bagdoną 20:22, 
21:13, 21:5, tai buvo vieninteliai 
perkūniečių taškai šiose rungtynė
se. Bendrai paėmus, tai buvo vie
ninteliai koviečių pralaimėjimai ko
mandinėse pirmenybėse, tad Sporto 
Šventės nugalėtojų titulą jie iško
vojo be didesnio pasipriešinimo. 
’’Perkūnas” - ’’Vytis” 3:2

Kovoje dėl antros vietos šeimi
ninkai tvirtai pasipriešino, bet le
miamajame susitikime A.Kaitinis 
nesunkiai įveikė vyt ietį M.Deckį 
21:9, 21:14, kas užtikrino Hobarto 
reprezentantams antrą vietą. Tre
čioji vieta atiteko adelaidiškiams 
įveikus jaunus ’’Varpo” sportinin
kus 5:0.
’’Kovas” - ’’Vytis” 3:2

Komandinėse moterų pirmenybė
se Sydnejiškių pranašumą nulėmė 
R.Araitės žaidimas, kuri tiek viene
tų, tiek dvejetų žaidimuose nepra
laimėjo.
’’Kovas” - ’’Varpas” 5:0

Melbourniškėms nepavyko 
iškovoti net garbės taško.
’’Vytis” - ’’Varpas” 4:1.

Kovoje dėl antros vietos šeimi-

Šachmatai jaunimui atrodo per- 
rimtas sportas. Šią sporto šaką dau
gumoje atstovauja vyresnio amžiaus 
žaidėjai. Į sporto Šventes beveik 
niekad nesuvažiuoja stipriausios 
šachmatininkų pajėgos.

Šventės uždarymas baigtas spor
tininkų paradu, trofėjų įteikimu. 
Žiūrovams pristatyti rinktinių žai
dėjai. Tas užėmė daug laiko, vargino 
sportininkus ir žiūrovus. Ateityje to 
neturėtų būti. Sporto Švenčių vėlia
va perduota sekančią sporto Šventę 
rengiančiam klubui - Geelongui. 
Šventės uždarymas baigtas himnu.

Šventės atminimo ženklelis paga
mintas pagal R.Beinoravičiaus pro
jektą. Sporto Šventės progrma iš
leista patogaus formato, gana daili. 
Rungtynės pravestos punktualiai ir 
tvarkingai. Teisėjavimas buvo labai 
geras. Pora teisėjų buvo iš aukš
čiausios klasės. Reikia pasidžiaugti, 
kad žiūrovų į varžybas atsilankė ga
na daug. Susipažinimo vakaras buvo 
labai populiarus, bet jam patalpos 
Eermažos. Čia galima buvo įpinti 

okį nors jaunimo paruoštą pasiro
dymą estradinio pobūdžio.

Sporto Šventės metu įvyko sporto 
klubų atstovų suvažiavimas. Pada
ryti kai kurie .sporto Švenčių sta
tuto pakeitimai.

Dauguma sportininkų dalyvavo 
Naujųjų metų baliuje. Rytojaus die
ną įvyko gegužinė. Diena buvo šilta, 
tai jaunimas ją praleido prie ba
seino.

Visų klubų sportininkai šiais me
tais verti pagyrimo. Per Šventę visų 
elgesys buvo sportiškas ir pavyz
dingas.

tanas Čibiras ir kovietis (iki susižei-
dimo) Raimondas Gulbinas. Jų tar
pusavio susitikimas buvo vienas iš 
gražiausių šioje sporto šventėje ir 
abu jaunuoliai pademonstravo puikų 
jėgos ir technikos žaidimą.

Individualinėse moterų lauko te-
niso pirmenybėse finale susitiko 
adelaidiškė Lidija Pocienė ir kovietė 
Jūratė Petrauskaitė. Kaip ir ko
mandinėse varžybose vytietė vėl 
pasirodė pranašiau ir susitikimą lai
mėjusi 6:3, 6:1 tapo jubiliejinės 
Sporto Šventės čempione. Titulas 
tvirtose rankose, tačiau Jūratės žai
dimas taip pat paliko labai gerą į- 
spūdį.

tenisas
ninkės pasirodė pranašiau tad 
galutinė moterų komandinių pirme
nybių lentelė: I-mos Sydnejaus 
’’Kovas”, Il-tros Adelaidės ’’Vytis” 
ir IlI-čios Melbourno ’’Varpas”.

Individualinių pirmenybių vyrų 
vienetų finale susitiko perkūnietis’ 
A.Kaitinis ir kovietis V.Binkis. Ne
žiūrint, kad iki to momento tiek ko
mandinėse, tiek individualinėse 
varžybose A.Kaitinis žengė be pra
laimėjimo, tačiau lemiamu momentu 
’’suklupo” ir pralaimėjo 22:20, 13:21, 
18:21, 15:21. V.Binkis čempiono ti
tulą iškovojo antrus metus iš eilės.

Individualinėse moterų pirmeny
bėse vyko labai panašus vaizdas, tik 
čia sėkmė lydėjo favoritę R.Araitę, 
kuri po labai atkaklios kovos įveikė 
Canberros ’’Vilko” reprezentantę 
O.Pilkienę 15:21, 22:20, 23:21, 21:18. 
Po šių rezultatų komentarų 
nebereikėtų, tik norėtųsi pridurti, 
kad abi sportininkės pademonstravo 
labai aukštos klasės stalo teniso žai
dimą ir gaila, kad šis sportas nepri
pažįsta lygiųjų.

Bendrai paėmus, stalo teniso žai
dynės nepasižymėjo dalyvių gausu
mu. Gal tik giedresnis vaizdas vyrų 
grupėje, kur matėme keletą jaunų 
veidų. Pažymėtinas adelaidiškis Ri
mas Vitkūnas ir melbourniškis 
J Mašanauskas , kurių tarpusavio 
susitikimas baigėsi pirmojo naudai 
25:23, 16:21, 21:18.

R.S
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ALBURY

A.L.B.Alburio apylinkės valdy
ba suorganizavo Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą vasario 8 d. 
ponų Valių sodyboje. Apylinkės val
dybos p-kas S.Valys atidarė minėji
mą pakviesdamas sugiedoti Tautos 
himną. Savo trumpoje kalboje pa
aiškino šio minėjimo reikšmę ir pa
prašė tylos minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Ponas 
A.Bladzevičius, atstovaująs Krašto 
valdybos pirmininką, savo gerai pa
ruošta kalba sustiprino mus tauti
niai. Vėliau p. A.Bladzevičius oficia
liai įteikė S.Valiui Trijų Prezidentų 
medalį, už jo lietuvišką veiklą. Čia 
reikia paminėti kad p. Valys jau apie 
25 metus labai aktyviai pasireiškia 
mūsų apylinkėje. Jis buvo vienas 
kultūrinio ratelio Albury organiza
torių, A.L.B. Alburio apylinkės kū
rėjas, jos ilgametis valdybos narys 
ir pirmininkas,, tautos švenčių ir kitų 
Sooūvių rengėjas, ir paskaitininkas, 

keikia jam palinkėti kuo geriausios 
sveikatos, kad ir toliau taip sėkmin
gai galėtų vadovauti mūsų apylin
kei.

Po minėjimo sekė pobūvis prie 
mūsų ponių puikiai paruoštų stalų.

B.L.

Vasario 16 d. Cabramattoje 
(N.S.W.) savanoris kūrėjas ats. ka
pitonas E.Migevičius su ponia at
šventė savo auksinę - 50-ties metų 
vedybinę sukaktį. Ta proga sveiki
name sukaktuvininkus linkėdami 
gražaus ir laimingo gyvenimo. Ir 
šiandie p.p. Migevičiai yra aktyvūs 
lietuviškame gyvenime. Nuotrau
koje p.p. Migevičiai sukaktuvių die
ną.

Nuotrauka V.Vilkaičio

VASARIO 16-JI SYDNEJUJE

Lietuvos nepriklausomybės šven
tė Sydnejuje buvo paminėta vasario 
16 d. su pasigėrėtina iškilme. Tą 
dieną buvo atlaikytos pamaldos su 
atitinkamu šventės dienai pamoks
lu, o oficialus minėjimas pravestas 
Sydnejaus Lietuvių Klubo didžiojoje 
salėje Bankstowne.

3 vai. jau buvo pilnutėlė salė tau
tiečių ir vis jų rinkosi daugiau. Vė
liau girdėjosi nuomonių, kad jau la
bai seniai buvo matytas minėjimas 
toks gausus dalyvių skaičium .

Minėjimas pradedamas Lietuvos 
Nepriklausomybės Deklaracija, ku
rią perskaitė p.P.Pullinen, Apylin
kės valdybos narė. Sekė apyl. pirm. 
p.J.Maksvyčio žodis. Pirmininkas 
pasveikino susirinkusius šventės 
proga. ALB Krašto Tarybos pirm, 
prof. A.Kabaila susirinkusiems pri
minė, kad kova prieš Australijos 
vyriausybės pripažinimą Lietuvos 
inkorporacijos į Sov. Sąjungą de 
jure yra tęsiama, iki tas pripažini
mas bus atšauktas. Tautiečiai kvie
čiami vieningai jungtis į šią kovą ir 
ją visokeriopai remti.

Dr. Vytautas Doniela savo kon
densuotoje paskaitoje pabėrė aktu
alių minčių prbrėždamas vienybę 
įvairume, nes visi siekiame Lietuvos 
nepriklausomybės, tačiau negali bū
ti kokios monopolizuotos tuo reikalu 
nuomonės ar vieno metodo. (Šią la-
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bai aktualią kalbą skaitysime Mūsų 
Pastogėje. Red.).

Toliau porą savo kūiybos dalykė
lių paskaitė V.Kazokas ir po jo sekė 
čelisto A.Motekaičio ir V.Inkratai- 
tės muzikinė programa. A.Motekai- 
tis, prieš keletą metų atvykęs iš 
U.S.A., čia jau, atrodo, galutinai 
prigijęs ir groja Sydnejaus Simfoni
niame orkestre kaip pirmas čelistas. 
Virginija Inkrataite yra Australijos 
muzikiniame gyvenime kylanti pia
nistė. A.Motekaitis, V.lnkrataitei 
akomponuojant pagrojo B.Budriūno 
’’Raudą” ir dar porą lietuviškų me- 
liodijų. Abiejų instrumentalistų pa
sirodymas minėjime buvo visiems 
didelė staigmena: A.Motekaitis be
ne pirmą kartą pasirodo lietuviškai 
visuomenei kaip menininkas.

Sekė Dainos choras, vad. B.Kive- 
rio: vyrų choras sudainavo dvi dai
nas ir dar trejetą mišrus choras. 
Intarpe stud. R.Milašas jautriai pa
deklamavo B.Brazdžionio j>oemą 
’’Paskutinis nuteisto miriop žodis”.

Visą programą pasigėrėtinai pra
vedė apyl. valdybos narė p. J.Viliū- 
nienė. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Pažymėtina ir puiki A.Plūko pa
ruošta scenos dekoracija: Vilniaus 
Trijų Kryžių inscenizacija (primin- 
tina, kad šito Vilniui budingo pa
minklo - Trijų Kryžių šiandie jau 
nėra: antrą kartą užėjus bolševi
kams jis buvo nugriautas).

Minėjimas buvo brandus ir kon
densuotas. Daugelio nuomone - se
niai buvo surengtas toks kultūrin
gas minėjimas. Ačiū Apylinkės Val
dybai.

Pra
PRANEŠIMAS

Kovo 9 d., sekmadienį įvyksta a.a. 
V.K ožen iausko antkapio
šventinimas ir po to velionio draugų 
ir bičiulių pietūs Sydnejaus Liet. 
Klube. Norintieji pageibti a.a. V.Ko- 
ženiauską dalyvaujant antkapio 
šventinime ir pietuose prašomi re- 
?istruotis pas A.Laukaitį tel.

980306.

NAUJI MŪSŲ PASTOGĖS 
SKAITYTOJAI

Mūsų Pastogę naujai užsisakė:
A.Šopys, Vak. Vokietija 
J.Korsakas, N.S.W.
A.Motekaitis, N.S.W.
A.Mačiukas, S.A.
L.Vitkūnienė, S.A.
Sveikiname įstojusius į M.P. skaity
tojų šeimą.

M.P. Administracija

INŽINIERIŲ 

sąskrydis

Lietuvių Dienų organizavimo 
simfonijoje harmoningai įsijungė ir 
Trečiasis Australijos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos Rajo
ninis Suvažiavimas Adelaidėje.

Gražiose Institute of Engineers 
patalpose susirinko 25 nariai atsto
vaudami Canberros, Melbourne, 
Sydnejaus ir Adelaidės skyrius.

Po pranešimų apie veiklą sky
riuose Dipl. Inž.-arch. K.Reisonas 
skaitė paskaitą paįvairintą skaidrė
mis apie Nepriklausomos Lietuvos 
statybos-architektūros vystimąsį ir 
atsiekimus išsamiai apibūdindamas 
to laikotarpio gyvenimiškas proble
mas ir reikalavimus.

Vakare suvažiavimo dalyviai su 
poniomis buvo priimti p.p.A.Pace- 
vičių namuose.Iliuminuotame sode 
čiurleną fontanai ir Adelaidės sky
riaus Valdybos vaišingumas sudarė 
malonią nuotaiką nuoširdiems pasi
kalbėjimams, senų pažinčių atnauji
nimui ir naujų sudarymui.

Suvažiavimo mintis ir tikslas 
buvo tęsti ir išlaikyti lietuvių inži
nierių ir architektų profesinį bend
ravimą, technikinių žinių palaikymą.

Pagal Sąjungos nuostatus Rajoni

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

:X1

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
KLUBAS 

16 —18 East Terrace, 
BANKSTOWN 

TEL: 708 —1414

ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 vai.
*’IN SET” kvarteto šokių.muzika. 

SEKMADIENIAIS 6 - 10 vai.
Dėmėsi* nariams!

♦ Šokių vakaro metu jr valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
dėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvenksime nema- 

®lonumų!

n
PRANEŠIMAS

Sporto Klubas ’’Varpas” praneša:
Kovo 1 d., šeštadienį, 3 vai. Mel

bourne Liet. Sporto Klubas ’’Var
pas” šaukia savo metinį - visuotinį 
susirinkimą Lietuvių Namuose, 
Errol St., Nth. Melbourne. Susirin
kimo darbotvarkė:
1. Susirinkomo atidarymas.
2 Mandatų Komisijos sudarymas.
3. Susirinkimo prezidiumo sudary
mas.
4. Klubo valdybos jąranešimas.
5. Iždininko pranešimas.
6. Revizijos Komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Naujos valdybos ir Rev. Komisi
jos rinkimai.
9. Klausimai ir sumanymai.
10.Susirinkimo uždarymas.

M.L.S.K.’’Varpo” Valdyba

nės Valdybos pareigas sekantiems 
dviems metams perima Melbourne 
skyriaus valdyba, kurią sudaro: 
Kęstutis Lynikas - pirmininkas, 
Algirdas Jokūbauskas - sekretorius 
ir Jurgis Smilgevičius - kasininkas. 
Adresas:ALIAS Valdybos Pir. 
K.Lynikas
18 Edgecombe St.,Kew, 3101.

a.j.

1976 metais, kada Jungtinės 
Amerikos Valstybės švęs 200 
metų nepriklausomybės sukak
tį, tai sukakčiai atžymėti lietu
viai New Yorke rengia dainų 
ir šokių šventę.

Toji šventė bus 1976 rugsėjo
5, Darbo dieną, New Yorko 
Koliziejuje.

Rusija didina karines pajėgas
NATO generalinis sekretorius dr. Luns. 

kalbėdamas dėl pasiruošimų Europos sau
gumo konferencijai, .pareiškė, kad Rusija 
pastoviai didina savo 'karines pajėgas. Dėl 
to kai kuriose Europos vietose vakarie
čiams pagal sutartą kiekį sumažinti savo 
dalinius reikštų palikti atvirą kelią priešui 
veržtis.

Susirūpinimą keliąs sovietinis laivynas.
Be Amerikos talkos palaikyti Europos 

saugumą tėra iliuzija.

VESTUVĖS

Vasario 1 d. šv. Joachim bažny
čioje susituokė Regina Kondreckai- 
tė ir William Griffith. Pamaldas lai
kė kun. P.Butkus ir asistavo kun. 
P.Martuzas. Pamaldų metu giedojo 
Dainos choras. Kun. P.Butkus savo 
žodyje palinkėjo jauniesiems laimės 
ir gražaus gyvenimo, patarė Reginai 
ir ateity nenutraukti ryšių su lietu
viais.

Po jungtuvių svečiai, kurių buvo 
virš 200, daugiausia lietuviai, rinko
si ukrainiečių salėje Lidcombe ves
tuvinei puotai.

Jau nebe pirmą kartą p.p. Kond- 
reckai rengia vestuves ir tikriausiai 
ne paskutines, nes dar yra netekė
jusi dukrelė Irena, šiuo metu gyve
nanti Anglijoje. Bronė ir Vincas 
Kondreckai, įsikūrę Bankstowne, 
visą laiką yra aktyvūs lietuvių gy
venime.

Svečių buvo iš tolimiausių vieto
vių, tikėtasi net ir iš Lietuvos, bet 
nesulaukta. Jaunavedžiai savo po
vestuvinei kelionei išvyko į N.Ze
landiją.
__MPS

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Bronius Žvirblis (bu

vęs Varobjovas). Paieško jo sesuo iš 
Lietuvos Silvija Tumosienė, gyv. 
Kud. Naumiesty, Komunarų g-vė 
7-3.
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