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VALANČIAUS IR ČIURLIONIO 100 m. SUKAKTIS

M. K. Čiurlionis
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Vysk. Motiejus Valančius

Dr. V. Doniela

Vienybė įvairume
(Dr. V.Donielos kalbos santrauka, 
kurią jis pasakė Vasario 16-sios mi
nėjime Sydnejuje)

Jei gyventume laisvame savo 
krašte, būtų progos pasidžiaugti vi
sokeriopais atsiekimais, nes valsty
binis gyvenimas jau kaip toks skati
na konstruktyvią veiklą įvairiose 
gyvenimo šakose. Šiandie mūsų pa
dėtis yra kitokia. Nepriklausomybė 
nebėra tikrovė, bet tikslas. Kalbant 
apie nepriklausomybę kalbame apie 
norą pasiekti galą ilgo ir miglose pa
skendusio kelio, kuriuo einant nuo
lat yra pavojus paklysti, vaikščioti 
užburtais ratais ar net suklumpan
čiai nusilpti.

Turint tikslą reikalinga vienybė. 
Nenuostabu, kad vienybės mintis 
mūsų tarpe nuolat pabrėžiama. Bet 
kartu tenka pastebėti, kad vienybės 
ieškojimas turi savotišką dialektiką. 
Vienybės norą pertempus socialinis 
junginys gali aštriai subyrėti^ ė s tai, 
kas nepaprastai svarbu vienam 
žmogui ar grupei, kitam žmogui ar 
grupei gali atrodyti kaip bereikalin
gas specifinės minties ar elgsenos 
primetimas. Jei vienybė ieškoma be 
jokių rezervų, socialinis junginys 
gali virsti į savitarpyje besikaunan

čių grupių mišinį, kuriame kiekvie
nas tariasi radęs vieną ir vienintelį 
metodą, vieną ir vienintelę vienybės 
formulę, tuo tarpu kai kiti galvoja 
kitaip irgi su lygiai karštu užside
gimu.

Šitą neigiamybę jau seniai paste
bėjome. Iš tiesų gal būt patys ne
juntame, kaip pasikeitėme per pas
kutinius 30 metų, kaip sušvelnėjo- 
politiniai bei pasaulėžiūriniai ginčai. 
Nors išeivija mūsų skaičių ir aptru- 
pino, mes išmokome ir gerų dalykų. 
Vis dažniau užtinkama tolerancija - 
respektas kito nuomonei, yra viena 
iš pozityvių gėrybių.

Pagrindinė šio žodžio mintis yra 
ta, kad ieškomoji vienybė tebūna 
vienybė įvairybėje. Nors visi turime 
tą patį nepriklausomybės siekimą, 
nei vienas neturime monopolio vie
ninteliam keliui, vieninteliam meto
dui siekiant tikslo.

Įvairumo reikalingumą 
supraskime keliose plotmėse. Ne
reikia gal ir pabrėžti, kad kultūrinis 
gyvenimas, kultūrinė įtampa kyla 
ne iš vienodumo, bet verčiau iš min

čių bei įžvalgų skirtumo. Kūrybinė 
veikla klesti ten, kur patys žmonės 
turi skirtingas mintis, kur žmogui 
neuždedami rėmai, lyg jis būtų pa
veikslas, skirtas kaboti nuolat toje 
pačioje sienos vietoje. Kūrybinė 
veikla reikalauja minties įvairumo, 
savitarpio praturtinimo, nes vieno
dumas ar norą'- užsidaryti tik vieno
je ir toje pačioje tradicijoje neša pil
kumą, monotoniją ir nuobodulį.

Vienybės įvairybėje sąvoką gali
ma pritaikinti ir politinei plotmei 
šiandienos išeivijoje. Tikslus turime 
bendrus, bet ar galima būti absoliu
čiai tikriems, kad mūsų veiklos bū
dai teisingi? Ir čia todėl reikalingas 
ne vienoks ar kitoks užkietėjimas 
bei noras savo įsitikinimus primesti 
kitiems, bet tam tikra eksperimen
tavimo latitude. Ir jei toks eksperi
mentavimas (sakyčiau nuosaikus 
eksperimentavimas) yra reikalin
gas, reiktų vengti ne visai pagrįstų 
priekaištų vienas kitam,vengti des
truktyvios kritikos, kurios mūsų 
tarpe vis dar pasitaiko ir kuri tik 
kenkia siekiamai vienybei. Niekas 
daugiau vienybės negriauna, kaip 
egocentrinis įsitikinimas, kad visi 
turi galvoti ir elgtis kaip aš galvoju 
ir elgiuosi.

Nesupraskite šios minties taip, 
lyg ji pateisintų bet kokią politinę

—Nukelta į psl. 2

JAV Lietuvių Bendruomenės va
dovybė šiuos metus paskelbė Dau
kanto ir Čiurlionio metais. Abiejų 
šių didžiųjų lietuvių šiais metais su
eina šimtmečio sukaktuvės: 100 me
tų nuo vyskM.Valančiaus mirties ir 
100 m. nuo dailininko ir muziko M.K. 
Čiurlionio gimimo. Visame pasauly
je lietuviai ruošiasi šias reikšmingas 
sukaktis tinkamai paminėti.

&&& &&&&&&
PASAULYJE

Amerikoje bandoma įvesti įstaty
mą, varžantį ginklų leidimus priva
tiems piliečiams. Apskaičiuojama, 
kad Jungtinėse Valstybėse piliečių 
rankose yra virš 90 milijonų šauna
mų ginklų, ir nuo jų kasmet žūsta 
apir 200.000 žmonių (nužudymai, 
savižudybės, nelaimingi atsitikimai 
vartojant ginklus). Statistika rodo, 
kad per pastaruosius dešimtį metų 
Amerikoje įvyko 100.000 nužudymų, 
100.000 nusižudymų, 700.000 susi- 
žeidimų ir 800.000 apiplėšimų. Visai 
kitokia padėtis yra kituose kraštuo
se, kur šaunamų ginklų laikymas 
yra kontrolėje.

***

Bedarbė Anglijoje sparčiai kyla, o 
tuo pačiu ir darbiecių vyriausybės 
populiarumas krinta. Šiuo metu 
priskaitoma Anglijoje apie 800.000 
bedarbių. ***

Jungtinių Tautų Organizacija taip 
pat šiuos metus paskelbė Moterų 
teisių metais. Organizuotas moterų 
sąjūdis už pilnas teises reiškiasi vi
same pasaulyje. ***

Ame
rikos chemikų susivienijimas sa
ko, kad jų profesijos žmonių 
yra bedarbių daugiausia. Vidu
tiniškai kas ketvirtas chemikas 
ieško darbo.

Reikšminga sukaktis

Sausio mėn. mėnesinis kultūros 
žurnalas ’’Aidai” sulaukė 30 metų. 
Žurnalas pradėtas leisti dar Vokie
tijoje (iniciatorius ir pirmasis re
daktorius poetas Kazys Bradūnas) ir 
po penkerių metų buvo perkeltas į 
JAV, kurio redagavimą perėmė ra
šytojas A.Vaičiulaitis, o leidimą tė
vai pranciškonai Bostone. Lygiai 
sueina 10 metų, kai Aidus redaguoja 
mūsų iškilusis filosofas Dr. Juozas 
Girnius.

Per tuos trisdešimt metų Aidai 
išvarė gilią ir reikšmingą vagą ne 
vien tik išeivijos, bet iš viso lietuvių 
kultūriniame gyvenime. 30 didžiulių 
tomų, užpildytų giliomis studijomis 
iš įvairių kultūrinių sričių pradedant 
literatūra ir baigiant politika ir reli
gija. Per tą laiką Aidų puslapiuose 
keitėsi vardai, atėjo nauja karta, bet 
žurnalas tiek savo turiniu, tiek ir 
autoritetu vis auga ir tobulėja.

Šios neeilinės sukakties proga 
sveikiname Aidus, įžengusius į ket
virtą dešimtmetį ir linkime jų re
daktoriui ir leidėjams ištvermės šį 
darbą tesėti.

M.P. Red.
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Pralaužti 
ledai

Jau ne nuo šiandie rūpinamės, 
kaip mūsų, t.y. lietuviškais reikalais 
sudominti ir gyvenamojo krašto va
dovaujančius žmones, ypač politi
kus, tačiau be mažų išimčių tasai rū
pestis taip ir paliko vien rūpesčiu.. 
Pradžioje gal tam ir buvo nenugali
mų kliūčių (kalbos sunkumai, neži
nojimas oficialaus etiketo ir t.t.). 
Tačiau praėjus porai dešimčių metų 
padėtis paliko nepakitusi:- mūsų 
tautiniai minėjimai kaip buvo taip ir 
paliko tarp keturių sienų tik savųjų 
tarpe. O kada prireikia kokiu neti
kėtu atveju šauktis vietos autorite
tų, tai jie dažniausia nesusigaudo 
padėty, ir vietoj kad kalbėję apie 
tiesioginį reikalą nukalba savo kie
mo reikalais iš mandagumo nepa
miršdami pagir ti , kokia mes esame 
puiki medžiaga Australijos imigra
cijos politikos rėmuose, arba kokie 
spalvingi mūsų moterų tautiniai rū
bai. Tai ir viskas. Įvairiomis progo
mis pasiųsti vyriausybės atstovams 
laiško forma memorandumai, kurie 
visada būna standartinio vienodumo 
ir nuobodumo, savo prasme prilygs
ta tokiems pat bereikšmiams ir į 
juos atsakymams.

Visai kas kita yra sueiti į tiesiogi
nį kontaktą su tokio kalibro asmeni
mis: yra progos išsikalbėti, sudo
minti, priminti ir paaiškinti. Tokia 
proga buvo pirmą kartą Sydnejuje 
sudaryta vasario 28 d., kada estai ir 
lietuviai jungtinėmis pastangomis 
surengė nepriklausomybės minėji
mo proga Coctail Party, į kur buvo 
pakviesta visa eilė australų iš politi
nių viršūnių. Tiesa, iš kviestųjų at

Įvykiai
ATGARSIAI IŠ WHITLAMO 
KELIONIŲ

Australijos min. pirm. G. Whitlam 
pereitų metų pabaigoje būdamas 
Romoje net nebandė gauti audienci
jos pas popiežių, kas aiškiai buvo 
pastebėta diplomatiniuose sluogs- 
niuose. Paprastai valstybių galvos, 
būdamos Romoje, neaplenkia popie
žiaus. —

Vizituojant Vakarų Vokietiją 
Whitlamas Bonnoje buvo sutiktas 
reikšminga pabaltiečių demonstra
cija prie Australijos ambasados 
sausio 17 d. Demonstracijoje daly
vavo virš 100 pabaltiečių su įspū
dingais plakatais ir atsišaukimais, 
kurie buvo dalinami praeiviams, 
žurnalistams ir išsiuntinėti laik
raščiams bei žinių agentūroms.

Atsišąukime pabrėžta, kad Whit- 
lamo .'vyriausybei priklauso 
’’garbė” kaip pirmajai Vakarų vals
tybei, pripažinusiai ir tarsi ratifika
vusiai Molotovo - Ribbentropo pak
tą, kurį pasmerkė visas pasaulis.

Demonstracija, gaila, nebuvo mi
nima nei per vokiečių radiją, nei per 
televiziją. Iš viso Whitlamo vizitui 
vokiečių spauda visai nepridavė 
reikšmės.

***
Rašytojas Al.Soženicinas, 

spaudos konferencijoje Zuriche, 
kriokuodamas Australijos vyriau

Mielam parapijos nariui

JONUI PIMAIČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną ir artimuosius.

Lietuvių Evangelikų - Liuteronų
Parapija Sydnejuje

silankė gana kuklus skaičius, bet 
pradžiai užteko ir to. Tokiu atveju 
gal ne tiek buvo esminės oficialiosios 
kalbos, kiek individalūs pašnekesiai 
ir tiesioginis sąlytis su tokiomis ar 
panašiomis asmenybėmis. Po vieno 
kito bandymo tokie susitikimai bus 
patrauklesni ir net laukiami. Gali
mas dalykas, kad jei būtų buvę iš
vystyti tokia ar panašia forma san
tykiai, vargu ar Australijos vyriau
sybė - nesvarbu kokios partijos - bū
tų padariusi tokį apgailėtiną žingsnį, 
kaip kad pernai dabartinė vyriausy
bė, pripažindama Pabaltijo valsty
bes de jure Sovietų Sąjungai. 0 jei
gu taip atsitiko, tai mes skubame 
mušti visomis priemonėmis pirmą 
pasitaikiusį kaltininką visai net ne
pagalvodami, jog didele dalimi šičia 
esame ir mes patys kalti, kad prie to 
prileidome. Vargu, ar vien demons
tracijomis bei kandžiais plakatais ką 
nors atkovosime ar kitus sau pa
lenksime. Kiekviena akcija savo 
vietoje, tad ir demonstracijos bei 
protestai turi galios ir prasmės, ta
čiau nepateisinama viso svorio su
krauti į vieną kovos tašką, juo la
biau, kad mūsų čia tiek mažai, jog 
vargu ar galime ką paveikti ar pa
lenkti. Yra ir daugiau akcijos būdų. 
Sakysim tokia diplomatija, susitiki
mai, paruošti pietūs visados duos 
brandesnių rezultatų, negu kad ir 
labai skardūs šūksniai gatvėse.

Džiaugsmas ima, kad su jungtinio 
Estijos - Lietuvos nepriklausomybių 
paskelbimo paminėjimo surengta 
Cocktail Party, kur dalyvavo eilė 
australų politikų, tapo pralaužti le
dai ieškant santykių ir net dialogo 
diplomatiniu bei asmeniniu būdu. 
Tai buvo pradžia gal su trūkumais 
bei apsilenkimais, tačiau ateity ir ši
to išmoksime, gal tada lengviau pa
sieksime ir pačias viršūnes.

(v.k.)

sybės padarytų Baltijos valstybių 
sovietams pripažinimą, tarp kita ko 
pareiškė, kad Australijos min. pir
mininkas, pripažindamas Baltijos 
valstybes — Lietuvą, Latviją,Estiją 
— sovietams, tuo pačiu dovanojo 
Sovietų Sąjungai už jos nusikaltimą,, 
padarytą agresiją ir tų tautų anek
siją.

NAUJA KNYGA
PABALTIJO KLAUSIMU

Žinomas latvių akademikas Dr. 
Edgars Dunsdorfs, dėstęs Melbour
ne universitete, anglų kalba paruošė 
knygą THE BALTIC DILEMA, 
kuri jau atiduota spausdinti. Kny
goje rasite daugybę dokumentuotų 
davinių ir detalių, pavaizduojančių 
Australijos vyriausybės žingsnį pri
pažinti Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimą de jure į U.S.S.R., taip pat 
šio pripažinimo kritiką ir galimybes 
tą pripažinimą atšaukti.

Ši knyga yra vertinga studija Pa
baltijo valstybių klausimu, apie 320 
psl. Kviečiame knygą iš anksto užsi
sakyti. Jos kaina užsakant iki gegu
žės 1 d. yra $5.00. Vėliau rinkoje ji 
kainuos $7.50. Užsakymus drauge 
pridedant ir $5.00 siųsti šiuo adresu: 
Mr. V.Ališauskas, 27 Clarinda Rd., 
Essendon, Vic. 3040. Knyga bus pri
siųsta užsisakiusiųjų adresais.

ALB Krašto Valdyba

AUKOS
"MŪSŲ PASTOGEI’

F.Januškevičius, N.S.W. $ 5.00
V.Juod, N.S.W. $ 2.00
A. Grosas, N.S.W. $ 2.50
J.Kušleika, N.S.W. $ 2.50
J. S.Meiliūnai, Vic. $20.00
V.Patašius, N.S.W. $10.00
J .-K., Vic. $10.00
E.Šidlauskas, Vic. $ 2.50
L.Vasiliūnas, S.A. $ 5.00
B. Liūgą, N.S.W. $ 0.50
B.R.Pūkai, N.S.W. $10.00
E.J.Laurinaičiai, N.S.W. $10.00
A.Meliauskas, W.A. $ 2.50
Sale Seniūnija,Vic. $20.00
K. Vaseris, N.S.W. $ 2.50
P.Burokas, N.S.W. $ 4.00
A.Žilys, N.S.W. $ 5.00
J .Metrikas, Vic. $ 5.00
J.Jaudegys, N.S.W. $ 2.50
A.Zubras, Vic. $20.00
A.Gustaitis, U.S.A. $ 3.75
J.Voveris, A.C.T. $ 5.00
J.Sakalas, W.A. $ 2.00
Kun.P.Martuzas, N.S.W. $ 2.50
A.Mensonas, N.S.W. $ 2.50
A.Matukevičienė (iš liet, lėlių lote
rijos) $60.00

KONKORDATO REFORMA
Italijos vyriausybė veda pasitarimus su 

Vatikanu dėl 1929 m. pasirašyto konkor
dato. Vyriausybė reikalauja pakeisti kai 
kuriuos jo punktus.

Ta proga pasigirdo iš kai kurių valsty
bių balsų (įskaitant vyskupus), kad kon
kordatai nieko gero bažnyčiai neduoda, o 
kartais net kenkia. Siūloma konkordatuo
se pakeisti ar visai panaikinti šiuos punk
tus: 1) kad R. katalikų tikėjimas yra vie
nintelis valstybės tikėjimas,: 2) kad buvu
siems dvasiškiams draudžiam i tarnauti 
valdiškose įstaigose, net jeigu tai būtų tik 
šiukšlių rinkėjai; 3) kad vienuoliai ir ku
nigai negali dalyvauti politinėse partijo
se; 4) kad bažnyčioje padarytos vedybos, 
jeigu ir neužregistruota valdiškose įstai
gose, yra visiškai teisėtos; 5) kad vysku
pai turi prisiekti ištikimybę valstybei.

Vienybė...
Atkelta iš psl. 1

veiklą. Kiekvienas tikslas turi savo 
logiką ir tam tikri veiksmai tikslui 
prieštarauja. Bet tokius prieštarau- 
jaunčius veiksmus atmetus visada 
lieka plati skalė kitiems galimiems 
veiksmams, kurie nors ir būdami 
skirtingi, vienas kitam gali padėti, 
kaip Evangelijoje pasakyta - ’’Mano 
tėvo namuose yra daug buveinių”.

Pabrėžiant vienybę įvairybėje 
reikėtų prisiminti ir mūsų turbūt 
opiausią problemą. - jaunimo išlaiky
mo klausi mą. Išviršiniai gali atro
dyti, kad čia reikalas visai kitoks. 
Tačiau taip nėra. Pirmoje eilėje ge- 
nėracijų plyšys egzistavo visais lai
kais, nebent išimtį sudarytų visai 
primityvios ar dirbtinai suakmenė
jusios tautos. Nepamirškime, kad 
generacijų plyšys buvo ir prieškari
nėje Lietuvoje - tėvai, palikę kaime, 
nesuprato ir peikė vaikus, išėjusius 
gyventi į miestą. Pagaliau kuri iš 
mūsų dabartinių moterų, esančių čia 
pat, sakysime, rengtųsi ir galvotų 
taip, kaip prieš keliasdešimt metų 
rengėsi ir galvojo jos motina.

Mūsų jaunimo atveju generacijų 
plyšys yra neišvengiamai dvigubas. 
Ne tiktai aplinka nėra lietuviška, 
kuri dar dažnai išsilaiko pas tėvus, 
bet ir socialinė kaita, elgsenos kiti
mas yra nepalyginti greitesnis negu 
prieš keliasdešimt metų. Todėl kal
bant apie jaunimo problemą jos 
centre galima matyti dažnai tą pačią 
klaidą - būtent, norą jaunimui už
mesti tai, kas jaunimo tarpe nėra 
populiaru. Kaip tik šitas užmetimo

Br.Vanagas, Vic. $ 5.00
V.Kasputis, W.A. $ 3.00
J.Dočkus, N.S.W. $ 5.00
J.Bartkevičius, N.S.W. $ 2.50
A.Blechartas, N.S.W. $ 1.50
Jonas Ramanauskas,N.S.W. $ 2.50 
A.Talandis $ 5.00
A.Makaras, N.S.W. $12.50
J.Viliūnienė, N.S.W. $ 5.00
A.Jakštas, N.S.W. $ 4.94
A.Reisgys, N.S.W. $ 5.00
H.Janulis, N.S.W. $ 2.50
Č.Liutikas, N.S.W. $ 5.00
A. J.Reed, S.A. $ 2.50
T.Gailiūnas, Vic. $ 2.50
J.Šeštokas, Blackburn, Vic. $5.00 
V.Kazokas, W.A. $ 0.50
Č.Dubinskas, S.A. $ 2.50
J. Šimaitis, N.S.W. $12.50
K. Gumeniukienė, N.S.W. $ 2.50
M. Cibienė, N.S.W. $20.00
V.Simniškis, N.S.W. $ 7.00
N. N. iš Berlyno, Vok. $12.00
V.Aukštiejus, Vic. $ 2.50
F.Sodaitis, Vic. $ 5.00
ALB Sydney K-tas Liet.Bylai $25.00 
J.Augutis, A.C.T. $ 2.50
B. Zakarauskaitė, N.S.W. $ 2.50
P.Bareišis, S.A. $ 2.50
D. ir S.Urnevičiai, S.A. $ 2.50
B.Kaufeldas, N.S.W. $ 2.50
P.Armonas, N.S.W. $ 2.50
S.Dauginienė, N.S.W. $ 2.50
J. Petniūnas, N.S.W. $ 2.50
V.šabdevičius, N.S.W. $ 2.50
A.Gaidelis, Vic. $ 5.00
S.Sagatienė, Qld. $ 2.50
E. Karblane, Vic. $ 2.50
S.Abromavičius, N.S.W. $ 2.50
V.Glionertas, N.S.W. $2.50
O. Liutikienė, N.S.W. $ 7.50
A.Giliauskas, N.S.W. $ 2.50
K. Cieminis, S.A. v $ 2.50
J.Griškaitis, N.S.W. $ 2.50

Mūsų Pastogės Administracija ger
biamiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

bandymas jaunimą nuo lietuvybės 
atstumia, o kartais atstumia nesu
grąžinamai.

Supraskime, kad dabarties 
jaunimo mėgiamybes galima per
teikti lietuviškoje formoje, ir šito
kios pastangos mūsų jaunimui gali 
būti patrauklesnės, negu kai kurie 
praeities dalykai, kurie gal sukelia 
malonius prisiminimus vyresnėje 
kartoje, bet jau nieko nesako jauna
jai kartai.

Jaunimo problema, lygiai kaip 
išeivijos politikos ir kūrybos proble
ma yra ta, kad savitarpy galbūt 
turime dar daug bereikalingų varž
tų. Perdidelis varžymas, jautri kri
tika vienybės vardan yrą klaida, nes 
šiais laikais vienybė tėra įmanoma 
tik įvairybėje. Vienybė įvairybėje 
yra tautų klestėjimo paslaptis, o 
mums ji yra tuo labiau svarbesnė 
dėl to, kad mūsų tautos egzistencija 
niekada nebuvo daugiapusiškai už
tikrinta ir dėl jos visada reikėjo ko
voti.

Siekiame nepriklausomybės ir 
kartu siekieme laisvės. Bet gi kas 
yra laisva tauta Laisva tauta yra so
cialinis junginys, kurio nariai lyg 
avilio bitės skraido įvairiomis kryp
timis, viena kitos negeldamos, bet 
gėrybes vis vien suneša į tą pačią 
vietą.

Šiandie Nepriklausomybės dienos 
negalime švęsti su paradais, prie
šingai, mes ją švenčiame su tam tik
ru rūpesčiu ir pareigos jausmu. Bet 
jei rūpinamės, tai tenka pagalvoti 
apie tai, kas gali pagerinti mūsų 
išeivijos tautinio išlikimo galimybes. 
Anksčiau iškelta vienybės įvairybė
je mintis gali būti vienas iš atsaky
mų pozityvia kryptimi.
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RAJONO V—JI STOVYKLA
’’TRAKAI”

Dar nespėjo nutilti pasisekusiu 
Lietuvių Meno Dienų 1974 m. pa
baigoje garsai Adelaidėje, kai 1975 
m. sausio 3-13 dienomis Houghton 
Adelaidės apylinkėje suvažiavo 
Sydnejaus, Melbourne, Hobarto,
Geelongo bei Adelaidės skautai ir 
skautės (buvo ir neskautiško jauni
mo) į V-ąją rajono stovyklą. Jos 
rengėjai ir šeimininkai Adelaidės 
Vilniaus tuntas. Stovyklai buvo pa
rinktas vardas ’’Trakai”. Rajoninės 
stovyklos rengimo komitetą sudarė: 
fil. ps.Vacys Ilgūnas, tuntininkas ir 
rengimo komiteto pirmininkas, na
riai - ps. Donatas Dunda, t.n.sl. 
Auksė Stankevičiūtė, senj.psl. Jo
nas Mockūnas, s.v.psl. Liudas Liut
kus. Šis komitetas savo darbą 
pradėjo beveik prieš metus laiko.

Sausio 2 d. pavakarėje į ukrainie
čių skautų stovyklavietę, esančią 
Houghton’e, apie 24 km. nuo Ade
laidėj, atvyko Vilniaus tunto pionie
riai bei Sydnejaus Aušros tunto 
skautai vyčiai. Stovykloje užvirė 
įsikūrimo darbai. Jau tą patį vakarą 
išdygo keliolika palapinių. Sekančią 
dieną į į Trakų stovyklą pradėjo 
rinktis’^'sesės ir brcfež. Skaitlingiau-
šiai buk'o atstovaujamas Melbourne 
Džiugo tuntas, toliau sekė Sydne
jaus Aušra, Adelaidės Vilnius ir 
Geelongo Šatrija. Gaila, kad šeimi
ninkai - Vilniaus tuntas buvo palygi
namai neskaitlingas.

Suvažiavęs jaunimas šoko į darbą 
statyti palapines, daryti papuoši
mus, apvalyti bei sutvarkyti sto
vyklavietę. Virtuvėje, vadovaujant 
p.J.Šerelienei iš Adelaidės ir talki
nant vyr. sesei VKružienei iš Mel- 
bouro, suskambėjo puodai ir paskli
do nosį vilioją kvapai. Po pietų įvy
ko trumpos stovyklos atidarymo 
apeigos. Suskridusius brolius ir se
ses pasveikino stovyklos viršininkas 
fil.ps.V .Ilgūnas, sekė pirmieji sto
vyklos įsakymai. Rajono vado v.s. 
A.Jakšto sveikinimą perskaitė rajo- 
ųo vado įgaliotinis, Aušros tunto 
tuntininkas fil. s.B.Barkus. Giedant
tautos h imną pakilo vėliavos. Vaka
re įvyko pirmasis stovyklos susipa
žinimo laužas. Gaila, kad dėl visuo
tino atviros ugnies kūrenimo už
draudimo sausros metu, liepsnojantį 
laužą turėjo pakeisti elektros lempa.

Pati stovyklavietė yra gražiame 
slėnyje prie Little Para upelio, čiur
lenančio stovyklos pakraščiu, ap
supta iš visų pusių aukštomis kalvo
mis. Pati stovyklavietė gerai įreng
ta: didelis pastatas virtuvei ir val
gyklai, moderniški tualeto patogu
mai, maudymosi baseinas, elektra.

Broliai vyčiai su vyr. sesėmis stovykloje Ingleburne.

Nuotrauka G.Viliūnaitės

Šeštadienį, sausio 4 d., buvo pa 
skelbta stovyklos vadovybė ir ad 
ministracija: stovyklos viršininkas 
fil.ps. Vacys Ilgūnas; stovyklos vir 
šininko pavaduotojai - s.Algis Kar

’’Trakų” stovykla rikiuojasi! Prieky stovyklos viršininkas V.Ilgūnas.
Nuotrauka B.Barkaus

pavičius, Šatrijos
tuntininkas,s.v.v.si. Narcizas Ra
manauskas, Džiugo tuntininkas; 
Rajono vado įgaliotinis - fil.s. Balys 
Barkus, Aušros tuntininkas, sto
vyklos globėjas - s.Jonas Vanagas, 
stovyklos dvasios vadas - fil.s. kun. 
Pranas Dauknys, stovyklos adju
tantas - senj.psl. Jonas Mockūnas, 
skautų pastovyklės viršininkas - ps. 
Jonas Sadauskas, skautų pastovyk
lės viršininko pavaduotojas - skau
tas vytis kand. Jonas Zubrickas, 
skaučių pastovyklės viršininkė - 
v.s.psl. Aldona Juškaitė, skaučių 
pastovyklės viršininkės pavaduoto

SU SKAUTAIS INGLEBURNE
’’GELEŽINIO VILKO” STOVYKLA 
INGLEBURNE, N.S.W.

16.1.75-15.1.75 Darius

Atvažiavom į stovyklą pilni gero 
ūpo, gerų norų bet, mažai stovyk
lautojų. Šiais metais stovyklavo tik
tai apie 40 skautų ir skaučių(tunto 
vyr. broliai ir sesės stovyklavo ra
joninėje stovykloje. Pietų Australi
joje). Mūsų būrys mažas, bet, ga
biose ir stipriose brolio viršininko

ja - psl. Judita Mieldažytė, skautų 
vyčių pastovyklės viršininkas - 
s.v.sl. Arvydas Zduoba, vyr. skaučių 
pastovyklės viršininkė - ps. Rasa 
Milvydaitė - Statkuvienė, ūkvedys - 
ps.Donatas Dunda, iždininkas - 
s.v.psl. Liudas Liutkus , vyr. šeimi
ninkė - ponia Jadvyga Šerelienė, 
sekretorė, redaktorius - t.n.v.sl. 
Auksė Stankevičiūtė, vyr. laužave- 
dys - v.s.psl. Rita Šidlauskaitė, 
mankšta, sportas - s.v.v.sl. Edis 
Karpavičius, sargyba ir tarnyba - 
s.v.sl. Darius Gečiauskas, vėliau s.v. 
Jonas Sakalauskas, pirmoji pagelba 
- j.b.v.v. Arturas Grušauskas, j.s.v.

Jeronimo rankose, nes pradėjome 
pavyzdingą ir smagų stovyklavimą.

Brolių pastovyklėj buvo keturios 
skiltys: vilkiukų -Šeškų ir Skruz
džių; skautų - Vorų ir Žiurkių. 
Gausus Geležinio Vilko vyčių būrelis 
turėjo savo atskirą pastovyklę - tiek 
daug jų buvo! Broliai turėjo ir tre
čią - skautininko pastovyklę, kurioje 
stovyklavo brolis Mauragis, savo 
atmintiną 50-ją stovyklą. Sesių pa
stovyklėj buvo dvi skiltys: paukš
tyčių - Peteliškių; skaučių - Karvių. 
Priedo, buvo ir vyresnių sesių būre
lio Raganos, kurių buvo ypatingai 
daug (trys-!).

Keletas brolių vyčių atvyko į mū
sų stovyklą labai patyrę, stovyklavę 
Adelaidės rajoninėj ’’Trakti sto
vykloj. Tai buvo mūsų brolis adju
tantas Darius Gečiauskas ir brolis 
Eddie Karpavičius. Jie parsivežė iš 
Adelaidės naujų dainų, šūkių, įdo
mių užsiėmimų ir du naujus vyčius: 
’’Hobarto skyriaus” brolius Igną ir 
Liną Vaičiulevičius. Šie vyčiai do
mėjosi labai stovyklos užsiėmimais, 
ir, vieną rytą visą stovyklą nevedė 
’’abseiling netoli upės. Buvo naujas 
ir labai įdomus užsiėmimas, ir. tie, 
kurie klausė kas jiems buvo pasaky
ta, negavo net ir pūslių! Broliai Ho- 
bartiečiai mums pravedė ir ’’string 
trail”, kurį visi atsimins su gana šla
piais prisiminimais...

Stovyklos metu gimė naujas bro
lis vytis. Jonas Zubrickas (geriau ži
nomas kaip ’’Boris”) davė vyčių įžodį 
vieną vakarą, ir labai išdidžiai dėvė
jo savo ’’naują” uniformą. Jam ypa- 

Petras Kružas, Paštas, Ryšis - si. 
Tadas Gurskis.

Sekmadienį, sausio 5 d., po pietų 
stovyklą aplankė skautų tėvai bei 
svečiai. Pamaldas atlaikė sovyklos 
dvasios vadas kuris savo pamoksle 
skatino visus skautus ir skautes 
gelbėti Lietuvą neužmirštant kalbė
ti lietuviškai. Tą pačią dieną sto
vyklą aplankė miela viešnia iš Čika
gos, USA v.s.v.sl.Rūta Nainytė. Ta' 
proga rajono vado įgliotinis stovyk
los ir rajono vado vardu pasveikino 
sesę Rūtą.kengūrų žemėje ir įteikė 
jai iš opalo padarytą skaučių ženkle
lį.

Dėl susidėjusių apinkybių daug 
numatytų užsiėmimų stvykloje iš 
dienotvarkės nutrupėjo. Tad Mel- 
bouno vyr. skautės ir Sydnejaus 
skautai vyčiai, talkininkaujant sve
čiams tuntininkams, sudarė naują 
užsiėmimų ir žaidimų darbotvarkę. 
Gyvenimas stovykloje pagyvėjo, 
neliko laiko nuobodžiauti.

(Nukelta j psl. 4)

ir Jerius. Brolis adjutantas (kairėje)

atsisveikina su broliu viršininku
Nuotrauka G.Viliūnaitės

tingai malonus buvo vyresnių sesių 
pasveikinimas sekantį rytą.

Nors ir maži vilkiukai, Skruzdžių 
skiltis parodė mums kaip reikia pa
vyzdingai stovyklauti, ir laimėjo 
stovyklos konkursą. Bravo vyrai! 
Gražutės sesės Peteliškės laimėjo 
antrą vietą. Mažas, ką tik (stovyk
loj) ’’įšventintas” vilkiukas Jurgis 
Sauka, laimėjo pavyzdingiausio vil
kiuko vardą. Pavyzdingiausia 
paukštyte buvo išrinkta Linda Bie- 
liūnaitė. Pavyzdingiausias skau- 
tas-ė buvo išrinktas brolių vyčių ge
ras draugas Algis Kapočius. Brolių 
pastovyklę nusinešė dar vieną pir
mą vietą: geriausiu skiltininku buvo 
išrinktas Ričardas Šliteris, Skruz
džių skilties skiltininkas.

Po iškilmingo vėliavos nuleidimo, 
buvo skani vakarienė, tada įspūdin
gas, didelis ir smagus baigiamasis 
laužas. Tikime, kad visiems sve
čiams patiko mūsų stovykla, taip, 
kaip ji ir mums patiko. Ačiū visiems 
- vadovams ir stovyklautojams, vir
šininkams ir tėveliams, ir, ypatingai 
širdingas ačiū mūsų stovyklos ”ku- 
kams’v - Antanui Mikutavičiui ir 
Viktorui Šliteriui už puikų stovyklos 
valgį.

Tikiu, kad, kaip toj dainoj... oja, 
oja.. .stovy klau jam-stovy klausim ir 
kitais metais!!

GINTA VILIŪNAITĖ
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stovykla 
’’Trakai”

Atkelta iš psl. 3

Pirmadienį, sausio 6 d..vakare 
prieš laužą p.V.Vosylius parodė 
montažą skaidrių iš tautinės sto
vyklos, 1969 m. Mt. Crawford, su 
muzika, dainomis ir paaiškinimais. 
Sekantį vakarą vietoje laužo, esant 
lietingam orui, buvo rodomos filmos 
iš 19’1 m. rajono stovyklos Wonga 
Park, 1973 m. 25-čio jubil. stovyklos 
Ingleburn ir ps. Rasos Milvydaitės - 
Statkuvienės filmą iš jubil. Vilniaus 
stovyklos Cleveland, USA. Visi su 
malonumu žiūrėjo šias filmas. Vie
niems priminė praeitas stovyklas, 
kuriose jie dalyvavo, gi kitiems bu
vo proga pamatyti kaip prieš keletą 
metų atrodė mūsų vyresni broliai ir 
sesės.

Sausio 8 d. per vėliavos nuleidimą 
buvo pagerbtas skautų sąjūdžio 
įkūrėjas lordas Baden Powell, kurio 
mirties metinės sukako tą dieną. 
Trumpą žodelį šia proga tarė fil.s. 
B.Barkus.

Stovyklos metu <fil. r. Mockūnienė 
pravedė pašnekesį vyčiams ir vyr. 
skautėms. Vyčių sąskrydyje daly
vavo stovyklaują vyčiai bei vadovai. 
Stovyklos metu 6 sesės davė vyr. 
skaučių ir 2 broliai skauto vyčio įžo
džius.

Rajono vadovų suvažiavime, sau
sio 9 d., dalyvavo visi skautininkai, 
skautininkės, vienetų vadovai ir va
dovės. Rajono vadijos veiklos pra
nešimą perskaitė rajono vado įga
liotinio Adelaidės v.s.sl.E.Jačiuns- 
kienė paskaitė įdomią kontraversinę 
paskaitą apie Lietuvos praeitį. Su
važiavimas išklausė ps. .Statkuvie
nės pranešimą apie planuojamą tau
tinę stovyklą 1977 m. pabaigoje. Są
ryšyje su tuo sekė įdomios diskusi-

Stovykjaūją skautai ir skautės 
sausio 10 d. buvo pavežioti po Ade
laidę bei jos apylinkes. Aplankė ir 
Lietuvių Namus, tik apgailestauti
na, kad buvo uždarytas lietuvių mu
ziejus, kur visi būtų turėję progos 
pamatyti ir susipažinti su lietuviš
kais eksponatais - pašto ženklais, pi
nigais, medaliais bei garbės ženklais 
ir t.t. Tą pačią naktį stovyklos pa
šlaitėse buvo pravesti naktiniai žai
dimai, kurių broliai ir sesės nekant
riai laukė.

Nors oras antroje stovyklos daly
je pablogėjo, tačiau stovyklaujančių 
nuotaika ir ūpas buvo geri. Laikąs 
stovykloje praslinko greitai, kaip 
tas kalnų vandenėlis Litlle Para 
upelyje. Nepastebimai atslinko pa
skutinė V-sios rajoninės Trakų sto
vyklos diena - sekmadienis sausio 12 
d. Jau nuo vidurdienio pradėjo rink
tis svečiai, daugumoje skautų tėvai. 
Atrodo, nebuvo pakankamos propa
gandos Adelaidės lietuvių Visuome
nei apie .stovyklos lankymą bei iškil
mingą stovyklos uždarymą.

Per pietus valgykloje stovyklau
jančių svečių skautų ir skaučių var
du s.v.v.sl. N.Ramanauskas. Džiugo 
tuntininkas padėkojo stovyklos šei
mininkėms p. J.Šerelienei ir sesei 
V.Kružienei už jų darbą, pastangas 
ir pasišventimą virtuvėje. Aušros ir 
Šatrijos tuntininkai įteikė joms po 
šokoladinių saldainių dėžę, o visa 
stovykla sudainavo ’’Buvo gera gas- 
padinė”.

Po pamaldų visi skautai ir skau
tės, išsirikiavę tuntais, dainuodami 
žygiavo j vėliavų aikštę. Priekyje 
buvo nešama rajono vėliava, toliau 
su savo tuntų vėliavomis sekė Auš
ros, Džiugo, Šatrijos ir Vilniaus 
tuntai. Paradą priėmė stovyklos 
viršininkas kartu su stovyklos glo
bėju J. Vanagu, tuntininkais fil. 
B.Barku, s.v.v.sl. N.Ramanausku ir 
s. A.Karpavičium. Svečių gretose 
stovėjo fil.v.s. V.Neverauskas, fil.s. 
St.Pacevičienė, fil.s.kun. Pr.Dauk-
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nys, Adelaidės ALB atstovai, būre
lis svečių ukrainiečių skautų ir 
skaučių ir visi kiti svečiai.

Tuntams išsirikiavus vėliavų 
aikštėje sekė raportai, stovyklos 
įsakymai. Aušros tuntas perdavė iš
kilmingai Australijos LSS rajono 
vėliavą Džiugo tuntui, sekančios ra
jono stovyklos rengėjui. Aušros 
tuntininkas paprašė šią vėliavą gar
bingai globoti. Pereinamąjį Simo 
Narušio skydą šioje stovykloje lai
mėjo Melbourne Džiugo tuntas. Ra
jono vado įgaliotinis pasveikino sky
dą laimėjusį tuntą ir tuntininką bei 
įteikė skydą. Taip pat buvo įteiktos 
rajono vado, ASS Adelaidės sky
riaus bei stovyklos rengimo komite
to dovanos. Stovyklos geriausių va
dovų dovanas gavo v.s.psl. Rita Šid
lauskaitė (Džiugas) ir s.v.si. 
Arvydas Zduoba (Aušra). Geriausi 
skiltininkai, remiantis stovyklos 
konkurso daviniais, skautė Akvilė 
Stasiliūnaitė (Džiugas) ir j.s.vair. 
Tomas Baltutis (Džiugas). Lietuviš- 
kiausio skauto dovanos buvo įteik
tos Mildai Jačiunskaitei (Vilnius) ir 
Jonui Zubrickui (Aušra). Pagerbtos 
buvo ir stovyklos šeimininkės p. 
J.Šerelienė ir sesė V.Kružienė. Jos 
abi gavo iš opalo padarytas skaučių 
rūteles. Savo asmeniškas dovanas 
įvairiems pareigūnams bei vado
vams įteikė stovyklos viršininkas. 
Ta pačia proga jis įteikė per fil. s. 
B.Barkų iš opalo padarytą skautų 
ženklelį rajono vadui, kuris asme
niškai šioje stovykloje negalėjo da
lyvauti. Stovyklaujančių skautų ir 
skaučių vardu dovaną - skautišką 
skydelį stovyklos viršininkui įteikė 
skautė psl. Rita Barkutė, išreikšda
ma jam padėka už jo globą ir rūpes
čius šioje stovykloje.

ALB Adelaidės vardu stovyklau
jančius pasveikino valdybos pirmi- 
ninkė p. B.Mikužienė, ASS Adelai
dės skyriaus vardu kalbėjo ir svei
kino fil.v.s. V.Neverauskas, o fil.s. 
Stasė Pacevičienė, ASS Adelaidės 
skyriaus pirmininkė, įteikė $50 čekį.

(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

J.Zinkus

ŽMONĖS

• Važiuojame vėl į vieną batik me
džiagų fabriką. Darbas čia jau atlie
kamas moderniau, naudojant 
"silkscreen” metodą. Darbininkai, 
jauni vyrai ir moterys, uždirba M. 
,$3.00 (90 c.). Šalia stovinčioje par
duotuvėje moterys perka medžia
gas, mokėdamos po M.$4.30 (1.30) 
už jardą. Vyriški batik medžiagos 
marškiniai po $ 11.00 (3.30). Visų 
prekių kainos nustatytos ir jokio 
dęrėjimosi nėra. Vėl prisideda ba
gažo.

Šioje saloje auga kakavos krūmai 
ir gvazdikų medžiai. Daug yra ir gu
mos medžių. Pravažiuojame karei
vines, jos atrodo tuščios. Dažniau
siai apmokymą atlikę kareiviai išve
žami į šiaurę su vis dar nenurims
tančiomis komunistų bandomis ko
voti. Vadovė lyg maldos žodžiais sa
ko: "Kodėl jie nepalieka mūsų ra
mybėje tvarkytis, kaip šio krašto 
žmonės nori”.

Autobusui sustojus pakelyje prie 
kiosko nusiperkame bananų "čipsų”. 
Valgom ir giriame, o moterys žada 
padaryti grįžusios į namus. Prie 
kiosko yra pririšta kažkokios rūšies 
katė (panašesnė į žiurkę), kurios 
mėsa, sako, yra geresnė už vištie
ną.Iš vadovės sužinojau, kad jie nu
luptą anansą prieš valgant ne cuk
rumi, bet druska ištrina. Sako, 
druska sunaikina rūgštis.

Pradeda smarkiai lyti ir važiuoja
me į savo viešbutį. Važiuojant vado
vė aiškina, kad čia gyventojų skai
čius per greitai auga. Vidutiniškai 
šeimoje 4 vaikai. Ji primena, kad 
Singapūre šeimos sulaukusios 3-čio 
vaiko yra baudžiamos pinigine bau
da.

’’Trakų” stovyklos viršininkas V.Ilgūnas su skautininkais J.Vanagu ir 
V.Neverausku.

Nuotrauka B.Barkaus

Savo atsisveikinimo žodyje sto
vyklos viršininkas fil.ps. V.Ilgūnas 
padėkojo stovyklos rengimo komi
tetui, skautams ir skautėms bei vi
siems prisidėjusiems prie šios sto
vyklos pasisekimo.

Rajono vado vardu fil.s. B.Barkus 
savo trumpame žodyje padėkojo 
stovyklos viršininkui, rengimo ko
mitetui, šeimininkėms, tuntinin- 
kams, skautams ir skautėms. Palin
kėjo visiems broliams ir sesėms, su
grįžus į namus, toliau dirbti sėkmin
gai lietviškame skautavime. Savo 
paskutiniais žodžiais oficialiai užda
rė V-jąją rajoninę Trakų stovyklą.

Nuskambėjo tautos himnas, nu
leistos vėliavos. Stovyklos dvasios 
vado fil.s.kun.' Pr. Dauknio žodžius 
palydėjo giesmė ’’Marija, 
Marija”.Paskutinį kartą stovyklau
tojai tuntais dainuodami pražygiavo 
pro svečius.

Po vakarienės prie dirbtino laužo 
susibūrė užsilikę svečiai su stovyk

Po pietų viešbutyje nėra kas da
ryti, nuobodu. Vieni lošia kortomis, 
kiti vaišinasi gėrimais ir šnekučiuo
jasi. Rūpinamės, ką reikės daryti 
rytoj, jokios programos nėra, diena 
skirta poilsiui. Užsirašome visos 
dienos ekskursijai į Malazijos žemy
ną, bet gal dėl aukštos kainos, nie
kas daugiau nepanorėjo važiuoti, 
tad kelionė atpuola.

Sekantį rytą keturiese važiuoja
me į Georgetown, taxi sumokame 
$5.00 (1.50). Vaikštinėjame po par
duotuves ir stebime, kad tos pačios 
medžiagos pardavinėjamos doleriu 
pigiau negu pirkome fabrike. Nuei
name į vadovės rekomenduotą 
brangenybių parduotuvę, už tokį 
pat retežėlį prašo $30.00 brangiau, 
negu buvome anksčiau matę kitose 
parduotuvėse.

Džiaugėmės sulaukę sekančios 
dienos (šeštadienio) ir važiuojame į 
Kuala Lumpur.

Kad nebūčiau blogai suprastas, 
noriu apie Penang štai ką pasakyti. 
Jei kas nori nieko neveikti, o tik il
sėtis ir maudytis, ’’Rasa Sayang” 
viešbutis yra ideali vieta. Dalis ir 
mūsų grupės keleivių buvo labai pa
tenkinti. Qantas Penangą jau rek
lamuoja ir žinoma daug žmonių iš 
Australijos ten važiuos. Kai mūsų 
tikslas buvo važiuoti ir kiek galima 
daugiau pamatyti, mes Penang bu
vome nusivylę. Ramią vietą ir pajūrį 
galima ir Australijoje pasirinkti.

Kuala Lumpur aerodrome lėktu
vas nusileido šeštadienį tuoj po 
vidurdienio, šeštadieniais valdiškos 

lautojais. Pakili nuotaika, dainos, 
šūkiai bei geri pasirodymai nusitęsė 
į vėlyvą naktį. Laužo programoje 
pasirodė taip pat svečiai ukrainiečiai 
skautai ir skautės. Stovyklos štabą 
laužo programoje atstovavo fil.s. 
Balys Barkus.

Tamsiame dangaus skliaute 
mirgant tūkstančiams žvaigždžių 
visi sustojo ratu, susikabino ranko
mis, laikydami žvakutes. Aušros 
tunto tuntininkas uždegė tradicinę 
žvakutę, kuri 1973 metais buvo už
degta 25-čio jubiliejinėje stovykloje 
Ingleburne. Su šita degančia žvake 
jis uždegė tuntininkų žvakutes, o šie 
uždegė visiems kitiems. Užgęso lau
žo šviesa, blykčiojant žvakių lieps
nelėms pasklido po Tea Tree Gully 
slėnį ir kalvas ’’Ateina naktis” me
lodija. Stiprus rankų paspaudimas ir 
širdingi linkėjimai susitikti sekan
čioje rajoninėje stovykloje bei aša
ros kai kurių sesių akyse užbaigė šią 
Trakų stovyklą Adelaidėje..

įstaigos darbą baigia 12 vai., o pri
vačios 1 vai. Kai pasiekėm miestą, 
automašinų makalynė gatvėse jau 
buvo prasidėjusi ir daugiau stovinė
jome, negu važiavome. Tikriausiai, 
pėsti būtume greičiau į ’’Regent” a- 
tėję, negu važiavome autobusu. Jo
kios programos mums daugiau nėra. 
Rytoj naktį išskrendame į Australi
ją. Pasako kada turim apleisti vieš
butį ir kada autobusas išvažiuoja į 
aerodromą.

Nežinau kur ir ką būtufne darę jei 
Kuala Lumpur nebūtu buvę p.Ur
monų. Jiedu paima iš viešbučio ir 
važiuojam į miestą. Renata gerai ži
no miestą, apvedžioja po didesnes 
parduotuves, padeda žmonai nu
pirkti dar paskutiniuosius suveny
rus. Vėliau Romas sėda prie vairo ir 
vežioja po miestą. Turtuolių rajo
nuose namų iš gatvės nesimato, jie 
yra toliau su privačiu įvažiavimu, o 
iš gatvės pridengti medžiais ir gy
vatvorėmis. Keliose gatvėse, kurio
se gyvena anglai, namai ir sklypai 
sutvarkyti pagal anglišką stilių. 
Prisodinta daug medžių.

Saulei leidžiantis atvažiuojame į 
p.Urmonų namus. Čia randame jau 
pažįstamus Ričardą ir Samantą. 
Mano žmona stebi ir gėrisi p. Urmo
nų vaikais, jie tokie klusnūs ir man
dagūs. Ji galvoja, kad gyvenant 
Australijoje jie aplinkos būtų suga
dinti. Mus vaišina kinietiška vaka
riene ir žmogus pasijunti keistai, kai 
pusšimtį metų išgyvenęs nežinai nei 
kaip, nei ką valgyti. Sekame šeimi
ninkus, jie puikiai savo pirštais val
do pagaliukus, mums duoda šakutes 
ir šaukštus. Vakarienė buvo iš labai 
daug patiekalų, viskas skaniai paga
minta. Čia gyvendami p. Urmonai 
būna kviečiami į vietinių gyventojų 
vaišes ir pramogas, todėl ir išmoko 
valgyti kinietiškai. (bUs daugiau)
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medibank
Nuo liepos 1 dienos dabartinė val

džia bandys įvesti priverstinį svei
katos draudimą visoje Australijoje. 
Sveikatos draudimas nebus privatus 
kaip iki šiam laikui, bet valdžios or
ganizuojamas ir prižiūrimas. Kitaip 
sakant, draudimas bus valdininkų 
(public servant’s) rankose.

Čia noriu galimai bešališkiau iš
aiškinti, kaip gi būtų, jei nuo liepos 1 
dienos šita sveikatos priežiūros sis
tema būtų įgyvendinta. Gal trum
pai, vienu sakiniu, galima būtų nu
sakyti, kad visi Australijos gyven
tojai ligos atveju bus traktuojami, 
kaip šiuo metu pensininkai. Šia pri
vilegija galės naudotis ne vien pilie
čiai, bet ir turistai, bei laikinai 
Australijoje gyveną asmenys. Mo
kėti už ją, tačiau, turės tik moką pa
jamų mokesčius. Pensininkų privi
legija šioj srity šiuo metu yra tokia: 
pensininkas turi teisę pasirinkti sa
vo privatų gydytoją, naudotis to gy
dytojo patarnavimu, nemokėdamas 
jam jokio honoraro tik pasirašyda
mas nustatytą formą. Po tam tikro 
laiko, gydytojui pasiuntus tas for
mas į atitinkamą įstaigą, valdžia gy
dytojui sumoka jam priklausantį 
nustatytą atlyginimą.

Po liepos 1 d., jei Medibank siste
ma bus priimta, principe visi gyven
tojai turės panašią privilegiją su 
tam tikrom išimtim.

1. Bus gydytojų, kurie visumoj 
sutiks su- tuo valdžios planu, kuris 
vadinamas ’’bulk billing”. Tai reiš
kia, jei pacientas eis pas tokį gydy
toją, jis nieko gydytojui nemokės, o 
gydytojas, pagal pristatytas pasira
šytas formas, savo keliu po tam tik
ro laiko gaus iš Medibank valdžios 
nustatytą atlyginimą.

2. Bus gydytojų, kurie nesutiks su 
tuo planu, bet ims taip vadinamą 
’’common fee”, kuris paprastai nu
statomas šio krašto gydytojų drau
gijos ir valdžios paskirto arbitro. 
Tokiems gydytojams pacientas tu
rės sumokėti už konsultaciją ar ki
tokį medicinišką patarnavimą. Su to 
gydytojo kvitu jis turės nueiti į val
džios įstaigą, kur jam bus grąžinta 
85% nuo ’’common fee”.

3. Bus trečia rūšis gydytojų, kurie 
nustatys aukštesnį honorarą negu 
’’common fee”. Kaip Medibank trak
tuos tokių gydytojų pakvitavimą 
dabar dar neaišku. Mano manymu, 
gali būti tik du atvejai: arba Medi
bank juos visai ignoruos, ir pacien
tas bus priverstas mokėti visą sumą, 
arba ir šiuo atveju pacientas gaus 
85% bet tik nuo nustatyto ’’common 
fee” o ne nuo sumokėtos sumos. Pa
vyzdžiui: šiuo metu ’’common fee” 
už standartinę konsultaciją yra 
$6.20. Jei paciento gydytojas ima, 

sakysim $7.00, tai Medibank gali at
sisakyti priimti tokį kvitą iš viso ir 
pacientas bus priverstas padengti 
visas išlaidas, arba pacientas gaus 
atgal tik 85% nuo $6.20, bet ne nuo 
$7.00.

Tokia padėtis bus su privačiais 
gydytojais. Su gydytojais specialis
tais bus lygiai taip, kaip yra dabar 
su pensininkais, kas liečia specialis
tus. Pacientas negalės pasirinkti 
specialisto, o turės pasitenkinti tuo 
specialistu, kuris tuo metu bus val
diškoj ligoninėj. Operacijos atveju, 
pacientas turės priimti tą chirurgą, 
kuris tą dieną turės tarnybą. Gim
dymo atveju, pacientė bus prižiūri
ma valdiškoj ligoninėj tuo metu 
esančio gydytojo,' nebūtinai specia
listo. Medibank mokės tik už valdiš
kas ligonines. Tie žmonės, kurie no
rės pasirinkti gydytoją specialistą 
ar, gimdymo atveju, tą, o ne kitą 
gydytoją, turės eiti į privačią ligoni
nę ir patys apmokėti išlaidas už li
goninę ir gydytoją. Medibank tokiu 
atveju jokio procento negrąžins. 
Pabrėžtina, kad gimdyvė, kuri prieš

SKAITYTOJO BALSAS

Erozija bendruomenėje
Viena baisių gamtos katastrofų, 

žemės drebėjimas, staiga atveria 
žemę, prarjja kas yra paviršiuje ir 
palieka pragorę gilią, plačią neper- 
ziangiamą, o kartais mažą, siaurą. 
Yra pragorių atsiradusių ir ne taip 
katastrofiškai, bet nemažiau žalin
gų, dėl žemės erozijos.

Mūsų bendruomenėje veikia laiko 
erozija, atnešdama generacijų pra- 
§orę, kuri pamažu didėja ir praryja 

alį lietuviško jaunimo. Jaučiame, 
sielojamės, ieškome priežasčių ir 
kaltininkų.

Istoriškai imant, generacijos nuo 
generacijos nutolimas yra senas 
kaip Adomo ir Ievos mitas.Giliau 
pažvelgus į mūsų generacijas, padė
tis nėra tokia tragiška, kaip is pa
viršiaus atrodo. Pragorė nėra ne
peržengiama, jos atsiradimo kalti
ninkas yra laiko erozija ir mes pa
tys. Retu atveju jaunimas nedaly
vauja lietuviškose funkcijose. Skau
tų sueigos, stovyklos, savaitgalio 
mokykla, tautiniai šokiai, sportas, 
subatvakariai sutraukia daugiau ar 
mažiau jaunosios kartos. Jaunieji 
dalyviai tai tie, kurie nuo pat mažens 
buvo tėvų kalbinami lietuviškai, 
auklėjami, mokomi ir bendruomenės 
sudarytų aplinkybių įtraukti į akty
vų lietuvišką gyvenimą. Iš jų pra
siveržia stiprūs tautinėje dvasioje 
jaunuoliai, kurie šviečia kitiems, or
ganizuoja, visokiaropai pasireiškia 
lietuviškoje veikloje, kelia viltį ir 
duoda naujas jėgas kovai su oku
pantu naikinančiu tautą. Į laiko iš
vagotą kiaurymę suvirto tie, kurie 

gimdymą buvo prižiūrima jos pasi
rinkto gydytojo (už ką Medibank jai 
grąžins 85% nuo ’’common fee”) jei 
norės, kad tas pats gydytojas pri
žiūrėtų patį gimdymą, turės eiti į 
privačią ligoninę ir pati apmokėti li
goninės ir gydytojo sąskaitas. Jeigu 
gi ji eis į valdišką ligoninę, tai gim
dymą praves tuo metu ligoninėj tar
nybą turįs gydytojas. Lygiai taip 
pat bus operacijų atveju ir, kada dėl 
sunkesnės ligos pacientas turės būti 
paguldytas į ligoninę.

Rentgeno ir patologijos išlaidas 
Medibank dengs taip pat 85% nuo 
nustatyto ’’common fee”.

Ta iliuzija, kad Medibank patar
navimas ir sistema bus visai nemo
kama yra klaidinanti. Kiekvienam 
turėtų būti aišku, kad visos šitos 
milžiniškos išlaidos (už visus pa
cientus ir ligonines) bus dengiamos 
iš pajamų mokesčių, kurie bus spe
cialiai tam (maždaug 7%) padidinti. 
Vietoj to ką dabar žmonės moka 
savo pačių pasirinktai draudimo 
įstaigai, padidinto pajamų mokesčio 
būdu, jie priverstinai mokės valdžiai 
ir už tai gaus valdžios nustatytos 
kokybės medicinišką patarnavimą, 
ypač kas liečia specialistus ir ligoni
nes.

DR. A. VILIŪNAS

jautriausiais metais (5-15) nebuvo į- 
junęti į lietuvių bendruomenės gy
venimą, negavo pažinti istorijos nei 
tautosakos, ir svarbiausia, su tėvais 
negavo kalbėti lietuviškai.

Svetimame krašte gyvenant už 
lietuvių kalbos mokėjimą pirmoje 
eilėje atsako tėvai ir tik antroje - 
bendruomenė ir jos organizacijos.

Pažįstu jaunutę studentę, kurios 
tėvai su savo vaikais lietuviškai ne
sikalbėjo. Dabar ji pati bando pra
mokti tėvų kalbą. Ir kaip jai tai sun
ku! Taip pat žinau studentų, kurie 
be jokių sunkumų laisvai kalba 
dviem kalbom - lietuvių ir anglų. 
Pirmosios tėvai graužiasi užkirtę 
kelią pasisavinti gimtąją kalbą, o 
antrųjų pelnytai didžiuojasi. Kalbos 
mokėjimas, be abejonės, susiaurina, 
jei ne visai panaikina, kartų pragorę 
iki minimumo.

Lietuvių kalbos mokymas-prie- 
monė sustabdyti laiko eroziją. Kas 
žino kiek dar generacijų užaugs ats
kirtų nuo savo tautos kamieno? O gi 
mums baisiai reikia jaunų intelek
tualų gerai mokančių lietuvių ir 
anglų kalbas, reikia mokslininkų, 
kurie anglų kalboje rašytų apie Lie
tuvos istoriją, folklorą, etnografiją, 
antropologiją. Net skaudu, kai matai 
kaip mažai svetimų kalbų bibliote
kose yra bibliografijos lietuviškais 
klausimais, kaip mažai kitos tautos 
turi žinių apie mūsų kraštą ir tautą, 
kurios dažniausiai pateiktos rašyto
jų nevisai suprantančių kalbą ir tau
tos charakterį, arba su tam tikra 
tendencija. Tuo tarpu yra apstu li
teratūros apie kitas tautas, net ir 
daug mažesnes ir ne taip reikšmin
gas tiriant tautų kilnojimasi ir Eu
ropos valstybių kūrimosi istoriją. 
Kokia plati dirva, kaip svarbu išau
ginti neutralų lietuvį mokslininką, 
rašytoją, lygiai mokantį lietuvių ir 
anglų kalbas! Tuo labiau, nes rusų 
okupacijos metu pasipylė daugybė 
iškreiptų pamfletų niveliojančių lie
tuvių tautą slavizmo naudai.

Aplinka uždeda antspaudą tauti
niam subrendimui. Mūsų aplinka - 
mūsų bendruomenė. Jos veikla gali 
pagilinti kartų pragorę, arba su
siaurinti iki tokio minimumo, kad 
jaunos kojos lengvai peršoktų.

Apie bendruomenės uždavinius 
lengva kalbėti, bet opu apie jos 
veiklą, apie nusiskundimus, kad se
nimas nesusikalba su jaunimu. Bet 
geriau kalbėti opiu klausimu, negu 
rūgti nepasitenkinime, arba egois
tiškai atsistoti už bendruomenės 
nugaros ir ją niekinti. Bendruomenė

JAU DABAR GAUNAMAS
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tai mes, visi Australijos lietuviai ir 
mūsų pirminis uždavinys neleisti 
laiko erozijai atplėšti prieauglio nuo 
tautos kamieno. Su šiuo uždaviniu 
prasižengta š.m. Vasario 16-sios 
minėjime.

Sydnejaus apylinkės valdybos 
pranešime (M.P.Nr.4) buvo pasaky
ta -’’Tautiečiai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti. Apylinkės valdy- 

ą labai apgailestauja, kad pagal 
klubo nuostatus į klubo patalpas ne
bus įleidžiami jaunuoliai žemiau 18 
metų”.

Pirma reakcija buvo nustebimas, 
neaiškumas, ar į minėjimą kvieti
mas, ar į klubą, o gal tai tik korek
tūros klaida! Ne. Pranešimas M.P. 
Nr.5, tą patį pakartojo.

Daugumas tėvų pasipiktino; ne
galėdami vesti savo vaikų į vieną 
svarbiausių lietuviškų švenčių, nu
tarė nedalyvauti. Bet vis dėl to, į 
minėjimą susirinko pusėtinai didelis 
skaičius suaugusių.

Minėjimo programa gerai supla
nuota ir gerai atlikta, patenkino ir 
reikliausius dalyvius. Čelisto A.Mo- 
tiekaičio ir pianistės V.Inkrataitės 
išpildyta B.Budriūno ’’Rauda” atiti
ko nuotaikai. Vienintelis priekaištas 
girdėtas publikoje, tai scenos deko
ravimas trijų kryžių grupe, kuri ne
simbolizavo Nepriklausomybės idė
jos, bet tautos kančią ir Sibirą.

Jaunimo nedalyvavimas minėjime 
atsiliepė liūdna gaida Nepriklauso
mybės minėjimo šventėje. ’’Neuž
tenka minėti laisvės - reikia laisve 
gyventi”. Bet kaip gyventi neįleis
tam į laisvės minėjimo šventę? 
’’Kiekvienas, kas tik dirba lietuvy
bei, jau rikiuojasi po Vasario 16-sios 
vėliava”. Toliau rašo V.K ’’Mūsų 
Pastogėje” minėjimo proga. Kodėl 
prieauglis nebuvo surikiuotas po ta 
vėliava?

Kodėl apylinkės valdyba prasi
žengė su pagrindiniu uždaviniu? Jų 
aiškinimu, tam buvo rimtos kliūtys. 
Gal mes juos suprantame, gal gali
me jiems atleisti, bet ar galime pa
teisinti ir pamiršti šią žalą bend
ruomenei? Priauganti karta gal ne 
kartą tėvams, raginantiems eiti į 
lietuvišką šventę, atsakys - juk mūs 
neįsileidote į Vasario 16-sios minėji
mą.

Sydnejaus apylinkės valdybos 
padaryta klaida, tai viena iš klaidų, 
kuri didina erozijas bendruomenėje.

Ava Saudargienė

Atskleisdamas Mūši; Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Nieko stebėtina
—Kodėl moteris sako, kad ji bu

vo apsipirkti, nors nieko nepirkusi 
sugrįžta, — norėjo vyras pasijuokti 
iš moterų.

—O kodėl gi vyrai, nesugavę nei 
vienos žuvelės, sugrįžę sako, kad bu
vo žuvauti?

Musų Pastogė Nr.9, 1975.3.10, psl.5
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LAIŠKAS REDAKCIJAI

Mūsų studentai gyvi
Mūsų Pastogės Nr. 7 vedamajame 

’’Kur Mūsų Studentai” (v.k.) pasi
gedo studentų Adelaidėje. Aš ma
nau, kad šj kart, pone vk, prašovei 
pro šalį. Tikiu, kad buvai smarkiai 
užsiėmęs ir neturėjai laiko pasidai
ryti studentų, bet jie suvažiavimą 
turėjo. Dvi dienas Lietuvių Namuo
se vyko registracija, turėjo vakarie
nę kažkokiame restorane, 10 vai. 
ryte (berods, 29 d.) turėjo viešą fo
rumą, j kurį atsilankė vos keliolika 
studentų ir nei vieno filisterio ar se
nesnės kartos žmogaus, ir išvyką 
autobusu (pilnutėliu) į Barosa Valey.

Tai Adelaidėje. Po Whitlam’o pri
pažinimo Sovietų Sąjungai Baltijos 
kraštų, ar ne pirmieji studentai išėjo 
demonstruoti Sydnejuje. Veik prie 
kiekvieno didmiesčio universitetų 
veikia Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriai, jau eilė metų M. Pastogėje 
karts nuo karto pasirodo-Studentų 
Žodis. Manau, kad atsakiau, jog stu
dentai gyvi.
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Labai teisingai pabrėžta straips
nyje, kad niekas studentų Adelai
dėje nepasigedo, nes mes tik šneka
me apie jaunimą, bet juo rūpintis ir 
padėti nei noro nei laiko neturime. 
Daug buvo rašyta šio laikraščio 
puslapiuose apie būsimus Adelaidės 
parengimus, skelbti komitetai, 
kviesti organizacijų atstovai, bet 
neatsimenu, kad būčiau matęs mi
nint studentų sąjungą ar pasaulio 
jaunimo Sąjungą. Kiekvienos Apy
linkės valdybos sąstate matom narį 
jaunimo reikalams, bet ar bent vie
na valdyba ėmėsi žygių pradžioje 
mokslo metų paskatint studentus 
suburti baigusius gimnazijas. Jau
nuoliai, patekę iš gimnazijos į uni
versitetus, juose nieko nepažįsta ir 
su kuo pradeda draugauti, ten ir nu
suka. Duosiu gyvą pavyzdį: prieš 
dvejus metus mano sūnus įstojo į 
Sydnejaus universitetą. Tuojaus 
kreipiaus į Sporto klubą ’’Kovą”, 
kad jį įtrauktų į savo eiles ir jei su

sidarytų išlaidos prižadėjau pa
dengti. Teisybė, vienas valdybos 
narys paskambino ir pasakė, kad at
vyktų į treniruotę, ir jie tada pažiū
rės, ar jis bus priimtas. Nesijausda
mas iškiliu sportininku, žinoma, sū
nus nenuvyko. Tada kreipiaus į Ne
ries Klubą apibūdindamas, kad jis 
nėra geras sportininkas, bet aš no
riu, kad jis bendrautų su lietuvišku 
jaunimu ir su jais susidraugautų. Iš 
Neries klubo jis nieko negirdėjo. 
Laimei, vieną vakarą Bankstowne 
Lietuvių Klube susitikau Jūratę 
Reisgytę. Kreipiaus į ją, kad ji kaip 
nors mano sūnų įtrauktų į lietuviško 
jaunimo gretas. Ačiū, Jūrate, neži
nau, kiek tu turėjai vargo išjudinti 
Arūną, bet rezultatai buvo geri. Jū
ratė įtraukė jį į jaunimo diskusijas, 
vežiojo jį pas kitus diskusijų daly
vius ir jis dalyvavo tose diskusijose, 
kur irgi saujelė subrendusių tedaly
vavo. Niršo mano sūnelis besiruoš
damas diskusijoms. Mykolas Petro
nis gali pasakyti, koks rūgštus vei
das jo būdavo, bet nuo to laiko jis li
ko su lietuviais, buvo paskirtas fuk- 
sų atstovu, pernai metais buvo Stu
dentų Sąjungos Skyriaus iždininkas,

KIEK AŠ
SUŽINOJAU!

Būdami Maniloje (Filipinuose) 
keliautojai K.Butkus ir P.Alekna 
buvo užsukę ir į Kultūros rūmus, 
kur tuo metu vyko internacionalinė 
vaikų dailės paroda. Bežiūrinėdami 
užtiko skyrelį ir lietuvių vaikų pie
šinių iš Vilniaus su lietuviškais įra
šais. Abiem keliauninkams tai buvo 
didžiausia staigmena visoje kelio
nėje.

***
Kovo 2 d. Sydnejuje svečiavosi 

melburniečiai Gabrys ir Danutė 
Žemkalniai. Pabuvoję Kaziuko mu
gėje jie vakarą praleido Lietuvių 
Klube globojami Klubo p-ko V.Sim- 
niškio ir p.p. V.Šliterių. Jaukų 
bendravimo būrelį papildė ir svečias 
iš Canberros P.Pilka. Svečiai mel- 
burniškiai dar rado valandėlę laiko 
aplankyti ir Mūsų Pastogės redak
torių.

***

Keliaudamas po Pacifiką pro Syd
ney pravažiavo Dr. Byla iš Čikagos. 
Sydnejuje jis aplankė savo seną bi
čiulį Br. Kiverį, Liet. Klube susitiko 
V Kazoką, kurį specialiai norėjo 
sutikti ir kitą dieną pasileido į toli
mesnę kelionę pro Melbourną į N. 
Zelandiją ir iš ten... namo.

***

Kovo 2 d. labai sėkmingai praėjo 
parapijos salėje Lidcombe suorga
nizuota Kaziuko mugė. Žmonių da
lyvavo labai gausiai, ir visos valgo
mos ir geriamos prekės, kurias tu
rėjo skautai ir sportininkai, buvo iš
pirktos.

***
Fairfieldo ligoninėje sunkiau su

sirgusi gydosi ponia Jankauskienė, 
Onutės Kapočienės motina. Linkime 
sveikatos.

***
Jau ilgokas laikas, kaip serga 

’’etatinis’^ L.Namų Bačiūno vardo 
bibliotekos nuoširdus talkininkas 
M.Jasutis. Skubaus pasveikimo., ***

Adelaidiškiai, Patas ir Patašonas 
(L.Pakalnis ir Al.Grigonis) važiavo į 
Sydnejų patikrinti ar tikrai gerai 
veikia Bankstowno L.Namų Klubo 
pokerinės mašinos. Vyko Marko Po
lo keliais todėl ir kelionė iki Sydne- 
iaus užtruko visą savaitę. Sako klu
bas tikrai puikus, mašinos veikia 
pasigėrėtinai. Jeigu būtų pasilikę 
bent vieną dieną ilgiau, būtų reikėję 
grįžti pėstiems.....

***

įsitraukė į tautinių šokių grupę, ir 
dabar aš ramus, kad jis toliau dirbs 
su lietuviais. Jei ne Jūratė ir ne My
kolo paraginimai, tikriausiai jis būtų 
susidraugavęs su savo fakulteto 
(turi draugų ir ten, bet ne lietuvių) 
australais ir lietuvybei būtų nura
šytas.

vk rašo, kad studentijai išjudinti 
neturime paruoštų receptų. Aš ma
nau, kad ne receptų reikia, o tik no
ro ir darbo. Nieks savaime nesidaro, 
visur reikia įdėti darbo jei norima 
atsiekti rezultatų. Kaip mašinai rei
kalingas starteris, taip jaunimui 
reikalingas paraginimas 
paskatinimas, o jau jiems pradėjus 
dirbti manau, kad reikalas eis savai
me, nes jaunimas energingas, 
darbštus ir veržlus.

Petras Pilka

PASTABA: atrodo, kad v.k. buvo 
teisus iškeldamas studentijos klau
simą pabrėžiant studentų organiza
cijos ir tuo pačiu veiklos stoką. Šitai 
patvirtina ir pats laiško autorius, 
kuris besirūpindamas sūneliu krei
pėsi į sporto klubus ir privačius as
menis, kad jį paglobotų, o ne į stu
dentų organus. Matyt, tokių nerado.

Red.
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KOVO
PAGERBIMO B—B—Q. *>

Praėję koviečių darbo metai buvo 
sėkmingai užbaigti Adelaidėje, 25-je 
Sporto Šventėje, kurioje dalyvavo 
virš 60 koviečių sportininkų. Šven
tės pasekmės buvo taip pat gana 
geros, ypatingai reikia sveikinti 
moteris krepšininkes ir visus stalo 
tenisininkus, iškovojusius šventėje 
pirmąsias vietas. Neskaitant visų 
kitų šakų ir gana puikaus pasirody
mo, moterų krepšininkių pergalę 
reikia priskaityti komandos vadovei 
ir trenerei Snaigei Gustafson. Stalo 
tenisininkų laimėjimas yra veterano 
Vinco Binkio darbas su stalo tenisi
ninkais, tuo pačiu ir patį Vincą ap
vainikuojant Australijos lietuvių 
čempiono vardu.

Nors kitoms komandoms ir nepa
sisekė atsiekti pirmųjų vietų, lai
mint antrąsias ar kitas, tačiau visų 
koviečių toks gausus dalyvavimas, 
ypatingai pasipuošus gražiomis uni
formomis ir naujais treningais, buvo 
tikrai gražus reprezentavimas ne tik 
’’Kovo” klubo, bet ir visos Sydne- 
jaus lietuvių bendruomenės.

Kovo valdyba, norėdama pagerbti 
visus savo sportininkus ir ypatingai 
laimėtojus, kurių tarpe yra ir mūsų 
patys jauniausieji, tai berniukai iki 
13-kos metų, kurie prieš pat Kalėdas 
buvo laimėję savo klasės varžybose 
pirmąją vietą, vasario 15-tą dieną, 
p.p. Kraucevičių rezidencijoje, buvo 
surengusi visiems sportininkams ir 
klubo rėmėjams B—B—Q. Dalyvavo 
virš 150 žmonių. Nuotaika buvo 
smagi ir draugiška, suartinusi akty
vius sportininkus su koviečiais rė
mėjais. Vakaro metu Kovo pirmi
ninkas A.Laukaitis pasveikino visus 
sportininkus ir laimėtojams įteikė 
specialiai pagamintas, su jų pavar
džių įrašais, vėliavėles. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems klubo 
prieteliams, kurie buvo šiam vaka
rui paaukoję puikius loterijos fantus 

XXX
Kovo ’’lešminės” metu buvo dali

nama žaidėjams ir svečiams jau tre
čias, šios valdybos išleistas anglų 
kalba, laikraštėlis ’’The Kovas Info- 
racle”. Šio specialaus laikraštėlio 
redaktorius yra valdybos vicepirmi
ninkas D.Newman. Paskutinysis 
numeris, šešių puslapių, skirtas 
Adelaidės sporto šventei paminėti, 
kur smulkiau aprašomi koviečių pa
sisekimai ir jų išgyvenimai sporto 
šventėje. Laikraštėlis, labai popu-

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE

Sydnejaus lietuvių klubo šachma
tininkai 1975 metų veiklą pradėjo 
draugiškomis varžybomis prieš 
australų Canterbury šachmatų klu
bą. Žaidimai vyko Canterbury klubo 
patalpose. Šeimininkai pasirodė 
daug pajėgesni. Bendras rezultatas 
8V2 prieš 4V2 Canterbury klubo 

. naudai.
J.Dambrausko partija prieš 

V.Liūgą (pastarasis priklauso Can
terbury klubui) buvo atidėta ir per
duota šachmatų ekspertams nusta
tyti, kam priklauso laimėjimas. Pa
gal J.Dambrausko pasisakymą taš
kas turėtų tekti mūsų komandos 
naudai. Lietuvių komandą sudarė 14 
šachmatininkų. Visiems mūsų ko
mandos dalyviams šeimininkai su
ruošė bendrą vakarienę. Numatyta 
netolimoje ateityje Canterbury 
šachmatininkus pasikviesti į mūsų 
klubą.

KLUBE
liarus jaunųjų sportininkų tarpe, 
nes jie patys anglų kalba gali laisvai 
apie save pasiskaityti ir tuo pačiu 
parodyti savo sportinius sugebėji
mus ir kitiems savo draugams mo
kyklose ir klubuose.

XXX

Kovo 15 d. (šeštadienį) Lietuvių 
Klube koviečiai sportininkai rengia 
pirmąjį šių metų linksmavakarį. Šis, 
nors ir pirmasis šiais metais bet, bus 
paskutinis dabartinės valdybos. Visi 
koviečių draugai ir prieteliai malo
niai kviečiami atsilankyti. ’’Links- 
mavakaris” bus tikrai linksmas ir 
neapvils.

XXX
Balandžio 20 dieną (sekmadienį) 

mažojoje Lietuvių Klubo salėje 
įvyks metinis-visuotinis ’’Kovo” na
rių susirinkimas, kurio metu bus 
apsvarstyti visi einamieji reikalai ir 
išrinkta nauja valdyba. Vėliau bus 
paskelbta daugiau.

XXX
Kovo valdyba nuoširdžiai prašo 

buvusius krepšininkus, trenerius ir 
krepšinio žinovus, neskaitant am
žiaus, ateiti Kovo krepšininkams į 
pagelbą. Valdyba (dabartinė ir tik
riausiai busimoji) numačiusi pra
vesti didelę akciją naujų jaunių ir 
vyresnių, berniukų ir mergaičių, 
krepšininkų verbavimą į krepšinio 
komandas. Didžiausias valdybos ir 
krepšinio sekcijos rūpestis yra labai 
didelis trenerių trūkumas, be kurių 
negalima pradėti naujų žaidėjų mo
kymo. Per, kone 25-rius metus, Ko
vas išaugino tikrai nemažą skaičių 
krepšininkų. Aš manau, kad bent 
dalis koviečių veteranų turėtų jausti

ADELAIDES

Pasikeitimai Adelaidės ’’Vyties 
klube.

Prieš prasidedant vasaros krepši
nio pirmenybėms ’’Vyties” sporto 
Klube įvyko svarbių pasikeitimų. 
Klubo valdyba sušaukė visuotinį 
narių susirinkimą, kuriame klubo 
pirmininkas A.Skiparis nušvietė 
tikslą, kodėl šis susirinkimas su
šauktas. Paaiškėjo, kad siūloma 
’’Vyties” Klubą sujungti su latvių 
Centrais Klubu. Priežastys šiam su
jungimui nurodytos tokios - stoka 
jaunių, lietuvių tėvų neigiamas rea
gavimas į kvietimą įjungti savo vai
kus į sporto Klubą, keletas žaidėjų 
neturės kur žaisti, nes jų amžiaus 
grupėje trūksta žaidėjų, kad suda
rius komandą, žaidžiant už Centrais 
bus galimybė patekti į aukščiausią 
District padalinį.

Valdyba rekomendavo susirinki
mui šį jų pasiūlymą priimti. Disku
sijų metu dauguma parėmė valdy-

Metinis turnyras

Šių metų metinis klubo turnyras 
prasidės kovo pradžioje. Žaisimai 
vyks klubo patalpose trečiadieniais. 
Dar nevėlu įsirašyti į žaidėjų sąrašą. 
Turnyro reikalu informuoja: J.Kar
pavičius tel. 86 91163.

Turnyre pasižadėjo dalyvauti ir 
ALB Krašto Tarybos pirmininkas 
prof. A.Kabaila, tuom turnyras pa
sidarė vienas iš svariausių, bet kada 
buvusių Sydnejuje. Iki šių metų 
’’trys didieji” šiuo vardu vadinami 
mūsų trys pajėgiausi šachmatinin
kai: V.Patašius, A.Kabaila ir 
I.Venclovas neturėjo progos susi
tikti viename turnyre. Šiuo metu 
ypatingai geroje formoje yra V.Pa
tašius.

Visi šachmatų mėgėjai kviečiami 
atvykti trečiadieniais į lietuvių klu
bą ir sekti varžybas.

V.A.

bent truputį pareigingumo ir šian
dien, esant taip dideliam savųjų tre
nerių trūkumui, padėti savo senam 
klubui ir jauniesiems koviečiams 
kurie šiandien, kaip ir jų pirmtakū- 
nai vakar, gynė ir gina ne tik Kovo 
klubo, bet ir Sydnejaus lietuvių 
vardą. Veteranai koviečiai krepši
ninkai, ateikite, gal ir su savo vai
kais, padėti krepšinio sekcijai, už ką 
ne tik valdybos, bet ir visas Kovo 
jaunimas bus jums nuoširdžiai dė
kingi.

XXX
Krepšininkų treniruotės vyksta: 

merginoms ir jauniams nuo 10.30 
ryto iki vėlyvos popietės šeštadie
niais ir vyrams nuo 5 iki 7 vai. p.p. 
sekmadieniais Lidcombe-Auburn 
R.S.L.Youth Centre prie geležinke
lio tarp Auburno ir Lidcombe esan
čioje salėje, prie pat plaukimo 
baseino.

XXX
Kovo vyrų ir moterų pirmosios 

komandos šių metų pagrindiniame 
žiemos turnyre Alexandria Stadium 
žais pirmosiose divizijose. Koviečiai 
vyrai, pernai laimėję Il-je divizijoje 
pirmą vietą, išsikovojo sau teisę 
žaisti aukščiausioje Sydnejaus 
krepšinio klasėje. Pagal naujas 
N.S.W. Krepšinio S-gos taisykles, 
nei viena I-sios divizijos komanda 
negali žaisti ir šiose varžybose ats
tovauti, savo paskirą klubą. Taip ir 
Kovo vyrai negalės atstovauti savo 
Kovo klubo, bet žais Nepean Dist- 

VYTIES KLUBE
bos pasiūlymą. Prieš tepasisakė po
ra asmenų. Motyvai prieš pasisa
kančių buvo šie:- susijungus su 
Centrais ’’Vyties” Klubo dings tau
tinis aspektas, dėl kurio faktinai 
Klubas buvo įsteigtas; susijungimas 
neišspręs jaunių problemos, jai iš
spręsti reikia ieškoti kitų kelių; žai
dėjai, pasiekę aukštą žaidimo lygį, 
nedraudžiami pereiti į kitus Klubus 
ir žaisti aukščiausioje grupėje, tam 
jau yra keli pavyzdžiai; žaidėjų per
tekliaus pasikeitimas su Centrais 
galimas ir be susijungimo.

Pastačius šį valdybos pasiūlymą 
susijungti balsavimui, prieš tepasi
sakė du. Įvykdžius susijungimą bu
vę vytiečiai tapo Centrais žaidėjais. 
Vasaros varžybų programoje ir 
bendrai Krepšinio Sąjungoje dau
giau ’’Vyties” nebėra. Žaidėjai įsigys 
Centrais uniformas. Kitose sporto 
šakose nuspręsta ateityje vadintis 
’’Baltic” vardu.

Kodėl latviams buvo reikalinga ši 
’’Liublino” unija? Jie norėdami išsi
laikyti aukščiausioje grupėje turėjo 
pakeisti savo A.S.K. pavadinimą į 
District pavadinimą Centrais. Ten 
yra privaloma visose grupėse jgra- 
des) turėti komandas. Jiems kaip ir 
lietuviams stokojo žaidėjų. Taigi, 
susijungę su’’Vytimi” jie papildė sa
vo rezervus ir pratęsė galimybę il
giau išsilaikyti District grupėje.

Iš buvusios ’’Vyties” už Centrais
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riet vardu. Šiuo metu vyrai, vado
vaujami G.Gustafson,kiekvieną sek
madienį labai intensyviai treniruo
jasi ir ruošiasi būsimoms varžy
boms. Į šią komandą įsijungė du la
bai geri latviai E.Veins ir E.Duselis. 
Preliminarinėse rungtynėse vyrų 
komanda susitiko su pernykščių 
metų finalistais Ryde-Eastwood ir 
gana lengvai prieš juos laimėjo 37-20.

XXX

Norint turėti geresnę informaciją 
apie Kovo vyrų ir moterų krepši
ninkų gyvavimą, išrinkti abiejų ko
mandų spaudos informacijos atsto
vai, kurie duos žaidynių žinias sava
jam Kovo laikraštėliui, Nepean vie
tiniam laikraščiui ir, žinoma, ’’Mūsų 
Pastogei”. Vyrų atstovas spaudai 
yra R.Gulbinas ir merginų I.Kaciu- 
šytė.

XXX
Paskutiniame savo posėdyje Kovo 

valdyba nutarė, artėjančių Kovo 
25-rių jubiliejinių metų proga, 
įsteigti.. nusipelniusių koviečių ir 
Kovo rėmėjų pagerbimą. Pagerbtini 
nariai, kurie per eilę metų aktyviai 
dirbo su klubu ir tiesioginiai daug 
jam nusipelnė, gaus ’’Amžinojo 
Nario” vardą, kai neaktyvūs sporte, 
valdybose ir tiesioginiame sporti
niame gyvenime, bet kitais būdais 
daug padėję ir nusipelnę Kovo klu
bui, gaus ’’Garbės Nario” vardą. Šie, 
valdybos išrinkti asmenys, gali būti 
patvirtinti tik visuotinio narių susi
rinkimo ir jie, kaip specialūs garbin
gi klubo nariai, bus atleisti nuo visų 
nario mokesčių. Pirmasis šių narių 
pristatymas įvyks visuotinio susi
rinkimo metu, balandžio 20 dieną.

AL
SP.KLUBO ’’KOVO” PARENGIMŲ 

DATOS.

’’Mūsų Pastogėje” paskelbtame 
Parengimų Kalendoriuje, įvyko ne
tikslumų, liečiančių Sporto Klubo 
“Kovo” parengimus.

Sporto Klubas ’’Kovas” turės to
kius parengimus:
Kovo 15 d. Linksmavakaris.
Balandžio 20 d. Visuotinis-metinis 
narių susirinkimas.
Birželio 7 d. Sporto vakaras.
Rugsėjo 20 d. Metinis ’’Kovo” balius. 
Lapkričio 29 d. Sportininkų išleistu
vių vakaras.

Visi šie parengimai įvyks Sydne
jaus ’’Lietuvių Klube” ir šioms da
toms salė jau užsakyta.

pirmąją komandą žaidžia trys žaidė
jai. Vienas iš jų pirmame penketuke 
ir du dažniausia šildo atsarginių 
suolą.

Gaila, bet po 25- metų gyvavimo 
’’Vyties” kaipo tokios teisiškai jau 
nebėra. Klubas buvo labai stiprus 
finansiškai bet visgi atsidūrė ant 
liepto galo. Galbūt reikėjo pasitei
rauti pas Melbourną, kaip jie pajė
gia pritraukti jaunius.

Ateitis parodys, ar tai buvo nau
dingas ar žalingas sprendimas mūsų 
lietuviško jaunimo atžvilgiu.

B.N
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
HOBART

Vasario 16 minėjimas Hobarte į- 
vyko vasario 22 d. Šia proga apylin
kės Valdyba pasikvietė daugeliui 
pažįstamą dainininką D.Vildovą iš 
Wodongos, Vic. Susidarė visas kon
certas.

Su tokia stipria programa buvo 
galima pasirodyti ir australams, 
kurių buvo pakviesta gana daug. Jų 
tarpe dalyvavo ir turizmo minis- 
teris.

Algis Taškūnas kondensuota bet 
labai turininka paskaita angliškai 
supažindino susirinkusius su Lietu
vos byla ir mūsų tautos siekimais 
bei vargais. Nesileisdamas į tolimą 
istoriją paskaitininkas kalbėjo apie 
dabarties reikalus ir neabejotinai ne 
vienam atvėrė akis.

Svečias dainininkas minėjime at
liko irgi labai reikšmingą rolę. Vien 
tik dėl jo minėjime turėjome didesnį 
būrį savų tautiečių ir gana gražią 
saują nelietuvių. Savo maloniu ir 
puikiai valdomu valsu Vildovas su
žavėjo kiaušy tojus.Išklausėme eilę 
lietuviškų liaudies dainų, keletą 
operų arijų, net ir dalyvavęs estų 
būrelis gavo pasidžiaugti lopšine, 
kurią svečias nuotaikingai padaina
vo estiškai.

Mūsų pačių vietos jaunimas pa
šoko porą šokių ir padainavo trejetą 
dainelių. Ramūnas Tarvydas trum
pai paaiškino apie šokius ir dainas ir 
jaunuoliams pritarė akordeonu.

Po minėjimo linksmas Subuvimas 
truko iki vidurnakčio.

Kitą dieną, sekmadienį Hobarto 
katalikų katedroje pamaldų metu 
svečias dar kartą jautriai jaudino 
dalyvių širdis lietuviška giesme. 
Mišias laikęs arkivyskupas Dr. G. 
Young trumpai paminėjo Lietuvą ir 
kvietė melstis už jos žmones.

Hobarto lietuviai labai dėkingi p. 
D.Vildovui, kad praskaidrino mūsų 
nuotaikas ir pagarsino lietuvių var
dą Hobarto visuomenės tarpe. Gaila, 
svečias negalėjo paviešnagėti ilgiau, 
pabendrauti su tautiečiais ir pasi
dairyti po apylinkes.

Padėkos ir pagyrimo verta ir 
apylinkės valdyba - pirm. J.Paške
vičius ir nariai šikšnius, Domkus ir 
Vaičiulevičius, už gerai suorgani
zuotą ir pravestą nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą.

A.Kantvilas

SYDNEY
JUNGTINIS MINĖJIMAS

Vasario 28 d. Estų Namuose Syd- 
nejuje įvyko jungtinis Lietuvos ir 
Estijos nepriklausomybių paskelbi
mo minėjimas - Coctail Party. Šitokį 
originalų ir bene pirmą kartą Syd- 
nejuje suorganizavo lietuvių ir estų 
bendruomenių vadovybės. Minėjime 
dalyvavo tik kviestiniai lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, vengrų 
bendruomenių atstovai ir australai 
svečiai, jų tarpe fed. parlamento na
rys Mr. N.J .R. MacKellar, fed. se
natorius D.P. Scott, N.S.W. minis- 
teris jaunimo ir tautybių reikalams 
Mr. S.Maugher, N.S.W. parlamento 
nariai T.F.Mead, L.W. Mutton ir 
pavergtų tautų K-to pirmininkas 
sen. D.Darby. Buvo kviesta ir dau
giau žymesnių asmenų iš australų 
pusės, bet kiti jau buvo kitur įsipa
reigoję ir dalyvauti negalėjo.

Po valandėlės susipažinimo besi- 
vaišinant paruoštais patiekalais ir 
gėrimais, oficialią dalį pradėjo estų 
bendruomenės pirmininkė ir estų 
laikraščio redaktorė Miss T.Kroll 
pasveikindama dalyvaujančius ir

AUKOS SPAUSTUVEI

N.Butkus iš Anglijos $12.50
D. ir S.Urnevičiai, S.A. $20.00

Aukotojams nuoširdi padėka
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supažindindama su šio vakaro pas
kirtimi. Tada jos kviečiami kalbėjo 
Mr. MacKellar savo ir opozicijos 
vado vardu, Mr.Maugher, Mr. D.P. 
Scott ir D.Darby. Iš jų visų tik vie
nas sen. D.Darby kalbėjo tiesiai apie 
reikalą primindamas pavergtas tau
tas ir pabrėždamas Australijos vy
riausybės Pabaltijo kraštų išdavi
mą, ir pakeldamas taurę už Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklau
somybę.

Paskutinis kalbėjo prof. A.Kabai- 
la padėkodamas visiems kalbėju
siems.

Po oficialios dalies sekė dar va
landėlę kitą grupiniai pasikalbėjimai 
visiems besivaišinant nuoširdžioje 
nuotaikoje.

Šitas neįprastas subuvimas laiky
tinas pavykusiu, nes buvo sueita ir 
pabendrauta su eile Australijos po
litinių asmenybių, tačiau drauge jis 
ir apvylė, nes visi žinojo, kokia pro
ga buvo suruoštas toks priėmimo 
vakaras, o tačiau, išskyrus vieną 
šen. D.Darby nė vienas kalbėtojas 
savo kalbose neužkliudė nei Pabal
tijo, nei specialiai Lietuvos ar Esti
jos. Šitoks ignoravimas verčia sua
bejoti liberalų partijos laikysena ir 
drauge reviduoti mūsų pačių šiai 
partijai užsiangažavimus.

Dalyvavo apie 60 asmenų, jų tar
pe apie 15 lietuvių.

Inf.

A.L.B.MELBOURNO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS.

A.L.B.Melb. Apyl. Valdyba kvie
čia Melbourne Apylinkės visuotinį 
susirinkimą kovo 16 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 50 
Errol St., North Melbourne.

Visi Melbourno apylinkės lietuviai 
kviečiami skaitlingai susirinkime 
dalyvauti.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

PLUNKSNOS KLUBAS SKELBIA

Pirmasis viešas šių metų Plunks
nos Klubo parengimas įvyksta kovo 
16 d., sekmadienį, 3 vai. Lietuvių 
Klubo mažojoje salėje. Dr. A.Viliū- 
nas skaitys paskaitą ’’Viešoji ir pri
vati moralė”. Vėliau bendros disku
sijos iškeltomis mintimis.

Tautiečiai maloniai kviečiami pa
siklausyti įdomios paskaitos ir rei
kalui esant pareikšti savo nuomonę.

Plunksnos Klubas
*♦*

Šių metų Folklorinis Koncertas 
Sydnejaus Operoje įvyksta birželio 
14, 15 ir 16-ta dienomis. Dainos cho
ras, vad. Br. Kiverio, ir tautinių šo
kių grupė, vad. G.Saukos, atstovaus 
lietuvius.

Dainos choro dir. B.Kiveris šiais 
metais į talką pasikvietė p. St.Sko- 
rulį,-patyrusį režisierių, kad apipa
vidalinus tą mūsų pasirodymą Ope
roje įmanomai įdomesnėje formoje.

Kovo 15 dieną ( šeštadienį)

’’Lietuvių Klube” Bankstowne

’’Kovas” Rengia

Šoklu vakara
Smagu, malonu ir nuotaikinga, kaip ir visuomet pas koviečius.

KVIEČIAME VISUS.

Z Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
E Administracijos Tel. 6499062
5 Prenumerata: metams $15.00
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Kovo 16 d. — JOHN and MARIANE — profesionalę 
šokėję duetas

Kovo 23 SYLVIA RAY - klubų artistė dainininkė

ŠEŠTADIENI KOVO 15 D.:

SPORTO KLUBO “KOVAS” ŠOKIŲ VAKARAS.

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

Šeštadieniais nuo 8 iki* 12 vai., sekmadieniais nuo 7 iki 11 vaL vak.

• Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų loaimaL

• Ketvirtadieniais mokami dvigubi “jackpotaf”.

Klubas veikia: pirmad. — ketvirtad. nuo 4 vai. p.p.; penktad. nuo 4 vaL 
šeštad. nuo 12 dienos iki 1 vai. nakties, sekmad. nuo 12.30 iki 11J

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. J 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vaL vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Netenka abejoti, kad S.Skorulis į- 
neš naujų minčių ir dinamikos. No
rėtųsi priminti choristams ir šokė
jams, kad būtina lankyti repeticijas.

Sekanti Dainos choro repeticija 
įvyks penktadienį, kovo 7 dieną.

Australų susidomėjimas šiuo 
koncertu gana didelis, ir mūsų tau
tiečiai, norį jame dalyvauti, turėtų 
apsirūpinti bilietais jau dabar tie
siog iš operos kasos.

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE
Vasario 28 d. klubo mažoje salėje 

jaukiame draugų ir artimųjų rately
je E.Kiverytė atšventė savo 21-jį 
gimtadienį. Šalia šeimos narių ir ar
timųjų dalyvavo gausiai jaunimo. 
Elenutė yra studentė ir aktyvi jau
nimo veikloje. Jos tėvelis yra Dai
nos choro dirigentas.***

Vaikščioja kalbos, kad klubas pri- 
žvejojo gausiai vėžiukų (prawns) ir 
numato surengti klubo nariams 
’’vėžiukų vakarą”.***

Kiekvienas klubo narys ar svečias 
pastebėjo, kad klubo patalpos gau- . 
šiai išdekoruotos dailininko Leono - 
Urbono paveikslais, tačiau nedaug = MUS 
kas žino, kad tuos paveikslus galima Z 
pirkti. Suinteresuotieji gali kreiptis ; 
į klubo vedėją dėl kainos ir sąlygų I 
arba suvesti su pačiu dailininku, Z

s

PAIEŠKOJIMAS

Prancūzas B.Piedfort paieško sa
vo studijų draugo Oertelio. Jis pats 
arba žiną apie Oertelį prašomi rašy
ti: V. Mickevičių s, 9 Warraba St., 
Como North, N.S.W. 2226.

***

Baliui Pūkui staiga mirus Juozas 
Ramanauskas vietoje gėlių ant kapo 
paaukojo Australijos Lietuvių Fon
dui $ 10.00.

Grįžęs iš kelionių po rytų Azijos 
kraštus klubo bibliotekos vedėjas p. 
P.Alekna staiga susirgo. Povilą į lo
vą paguldė greičiausia bendra visų 
keliautojų liga - staigus klimatinis 
pasikeitimas.

Lietuvių J klubas įsivedė dar vieną 
naują etatą - stage manager, kuriuo 
paskirtas Algis Plūkas. Metinis at
lyginimas - padėka kartą metuose. 
Vykstant infliacijai Klubo pirminin
kas ir direkcija svarsto A.Plūkui 
gaunamą atlyginimą dvigubai pa
kelti.
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