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SOPULINGASIS IR GARBINGASIS BIRŽELIS
Įžengiame į birželį, mėnesį, kurį 

per metų metus įpratę vadinti ’’juo
duoju” birželiu, ’’skaudžiuoju” bir
želiu ir pan. Ir visai pagrįstai, nes 
kaip tik birželio mėnesį 1940 ir 1941 
metais įvyko patys skaudžiausi įvy
kiai mūsų tautai ir valstybei: 1940 
m. birželyje su sovietine invazija 
Lietuva kaip valstybė prarado savo 
nepriklausomybę ir buvo grobuo
niško kaimyno jėga užgrobta. Ir 
nors tauta, taupydama gyvybes ir 
kraują, neparodė okupantui pasi
priešinimo ir ieškojo būdų bei kelių 
susitaikinti su pasikeitusią .okupaci
ne padėtimi ir net neprieštaravo 
paskubomis įvedamai ir vykdomai 
socialinei revoliucijai, vis tik oku
pantas buvo ištroškęs daugiau 
kraujo: ištisais pirmaisiais okupaci
niais jnetais kasdien buvo suiminė
jama dešimtimis ir šimtais iškilesnių 
bet kurioje socialinėje ar kultūrinėje 
srityje tautiečių, kurie turėjo ar ga
lėjo turėti įtakos tautai ir jos sąmo
ningumui, iki pagaliau po metų, bir
želio 13-15 u. u. į pi aside jo Hiasiiiės 
deportacijos, visoje pilnumoje at- 
skleidusios nuogą rusiškąjį imperia
lizmą. Neužmirštini 1940 m. pasa
kyti to meto Sov. Sąjungos užsienių 
reikalų komisaro Molotovo žodžiai, 
pateisiną sovietinę invaziją į Baltijos 
kraštus: esą, Rusijos caras Petras

Trėmimų minėjimai
CANBERRA
Minint birželio išvežimus Can- 

berros Baltiečių Komitetas rengia 
tylią eiseną su žvakėm pro rusų am
basadą Canberroje birželio 12 d., 
ketvirtadienio vakare 7.30 vai. Pro
cesija renkasi ir formuojasi Manuka 
automobilių pastatymo aikštėje 
(parking area) prieš Woolworth nuo 
7 vai. Visi tautiečiai ir svečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Canberros Baltiečių Komitetas

PERTH

BIRŽELIO TRĖMIMŲ
MINĖJIMAS

Birželio trėmimų minėjimas, kurį 
ruošia Vakarų Australijos Baltiečių 
Komitetas, įvyks birželio 15 d., sek
madienį, 3 vai. Latvių Namuose, 60 
Cleaver Terrace, Belmont.

Programoje: A. Religinės apeigos 
- atliks estų, latvių ir lietuvių kuni
gai kartu.

B. Kalbos:
1. A.Statkus - įžanginis žodis.
2. Hon. A.Mensaros - kalbės Vak. 
Australijos premjero vardu.
3. Mr. P.J.O’Brien - Vak. Australijos 
universiteto politinių mokslų fakul
teto lektorius.
4. Estų, latvių ir lietuvių atstovai 
gimtąja kalba ir tautiniai himnai. 
Lietuviškai žodį tars kūrėjas sava- 

Didysis klydo palikdamas Baltijos 
kraštus, taip, kaip jie yra. Mes pa
siryžę jo klaidas atitaisyti. Kitaip 
sakant, Petras Didysis pasitenkino 
tik okupacija, tuo tarpu naujasis, 
sovietinis imperializmas buvo apsi
sprendęs už Baltijos kraštų ekster- 
minaciją taip, kad visiems amžiams 
Baltijos kraštai paliktų ne tik oku-

noris p. J.Valaitis.
C. Trumpas koncertas - atliks bal

tiečių vietinės meninės pajėgos.
Visi kviečiami minėjime skaitlin

gai dalyvauti su šeimomis ir sve
čiais.

A.Statkus
Vak. Australijos Baltiečių K-to 

Pirmininkas

GEELONG
Pranešame, kad 1975 m. birželio 13 
d. 7 vai. p.p.
BALTIC COUNCIL OF 

AUSTRALIA
rengia demonstraciją, tikslu supa- 
žinti australus apie Baltijos kraštų 
užgrobimą prieš 35 metus.

Eisena su deglais, vėliavomis, • 
tautiniais rūbais apsirengusių, pra
sidės iš Melbourno City square.

Geelongo Apylinkės valdyba or
ganizuoja važiavimą į Melbourną 
autobusu. Kaina $ 3.00.

Prašome važiuojančius užsire
gistruoti, užsimokant iš anksto pas 
p.V.Stuikevičių nevėliau birželio 
mėn. 3 d.

A.L.B. Geelongo Apylinkės 
Valdyba.

Birželio įvykių minėjimas Sydnejuje

Tautos Fondo Atstovybė Austra
lijoje rengia Birželio įvykių minėji
mą birželio 8 d. tokia tvarka ir prog
rama:

puoti, bet ir rusiški. Šitą savo supla
nuotą programą Kremliaus viršūnės 
pradėjo vykdyti nuo pat pirmos in
vazijos dienos į Baltijos kraštus. Ir 
tai buvo vykdoma ne ideologiniais ar 
socialiniais sumetimais, bet vien ru
siškosios ekspansijos tikslais, pana
šiai kaip buvo pasielgta tuoj po karo 
su Rytprūsiais, kur nepaliko vietinių

1. 11.30 - pamaldos šv. Joachimo 
bažnyčioje, Lidcombe. Šv. Mišias 
atnašauja už mirusius ir kenčiančius 
už Lietuvos laisvę ir pamokslą sako 
kun. P.Butkus. Pamaldų metu gieda 
Dainos choras, dir. Br.Kiveris. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis - paženklintom gedulu.
2. Tuojau po pamaldų - viešas minė
jimas parapijos salėje:
l.Invokacija - skaito kun. P.Butkus,
2. Paskaita - J.PKedys,
3. Dainuoja solo - Loreta Savickaitė,
4. Rašytojai skaito savo kūrybą:a) 
Marija M.Slavėnienė - eilėraščius, 
b) Juozas Almis Jūragis - eilėraš
čius.
5.1štraukos iš E.Juciūtės knygos 
’’Pėdos mirties zonoje” - skaito 
N.Vaičiurgytė.
6.Dainuoja Lana Stasiūnaitytė ir 
Loreta Šarkauskaitė.
Tautos Himnas.

Visa lietuvių visuomenė kviečia
ma minėjime dalyvauti ir prisiminti 
už Lietuvą žuvusius ir kenčiančius 
tautiečius. Kas gali, šia proga pra
šomas aukoti, kad ir nedidelę auką, 
tautos laisvinimo reikalams.

T.F. Atstovybė Australijoje 

TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Jungtinis Baltų Komitetas Sydnejuje birželio 14 d., šeštadienį, 4 vai. 

Latvių Salėje 32 Parnell Street, Strathfield, ruošia
BALTIEČIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMĄ — KONCERTĄ.

Kalbės prof. E.C.B. MacLaurin.Koncertinėje programoje dalyvauja 
jungtinės baltiečių meninės pajėgos.

gyventojų ir, net senųjų vietovar
džių.

Šios rusiškosios ekspansijos kul
minacija buvo 1941 m. birželio trė
mimai. Tai buvo tos eksterminacijos 
pirmoji banga, mums skaudžiausia 
dar ir dėl to, kad mes buvome tų de
portacijų liudininkai. Po karo sekė 
dar dvi nemažesni© masto deporta
cijų bangos iš Baltijos kraštų, tačiau 
si Stalino mirtimi įvyko lengvas 
atolydis, nors pati Baltijos kraštų 
surusinimo idėja paliko sovietinėje 
programoje gyva iki šiandie. Tiktai 
tas rusinimas vykdomas ne bruta
lumu, o daug rafinuotesnėm prie
monėm.

Iš kitos pusės tas pats birželis nė- 
•a vien tik sopulio ženkle, bet tame 
pačiame birželyje ypatingai lietuviai 
urėjo progos ir galimybės parodyti 

savo valią : spontaniškas visos lie- 
t uvių tautos sukilimas ir vėl iš naujo 
nepriklausomybės paskelbimas yra 
tie ypatingos svarbos faktai, kurie 
neturėtų būti nustelbti skausmingo
mis raudomis dėl išvežimų, vykusių 
tik prieš savaitę, o kiekvienu kartu 
ypatingai iškeliami ir pabrėžiami, 
nes tautos sukilimas ir nepriklauso
mybės paskelbimas yra akivaizdi ir 
neginčijamai išreikšta tautos valia. 
Šitas tautos valios tęstinumas pasi
reiškė ir karui einant į pabaigą da
lies tautos masiniu pasitraukimu į 
Vakarus ir dešimtį metų trukusiom 
partizaninėm kovom pačioje Lietu
voje. Tai yra argumentai, kurie tin
kamoje vietoje ir tinkamu laiku gali 
lemti ar lems gal net daugiau, negu 
tik raudos ar skundai dėl trėmimų. 
Trėmimai parodo tik okupanto bru
talumą prieš beginklę tautą, tuo 
tarpu sukilimas, nepriklausomybės 
atstatymas ir dešimtmetį trukusi 
rezistencija liudija tautos nepalauž
tą valią gyventi savistoviai ir nepri
klausomai. Tai reiškia daugiau, ir, 

trėmimų neišgyvenusiems kad ir mū
sų vaikams impresyviau, negu tik 
pasyvus pasidavimas okupanto va
liai. Išgyventus sopulius gydo natū
ra ir laikas, ir pasikeitus kartoms 
liks tik istorijoje įrašyti skaičiai, ta
čiau tautos valia, jos heroiškas ryž
tas palieka žėrinčiu pavyzdžiu ir už 
laiko ribų. Lygiai kaip niekas šiandie 
nesijaudina dėl kankinių iškentėtų 
kančių, bet kiekvienas žiūri ir šian
die į juos kaip į herojus už jų drąsą ir 
ryžtą, kas nepasibaigė su jų kančiom 
ir mirtim.

(v.k.)

1



VEIKLOS METODUS
APTARIANT

Bendruomeninės veiklos apimties 
laukas yra labai platus, nes šios 
veiklos poreikiai apima ne siaurai 
specifinę veiklos sritį, bet visus 
bendruomenės gyvastingumui išlai
kyti reikalingus ir būtinus aspektus. 
Čia darniai ir harmoningai privalo 

jungtis organizaciniai, diplomatiniai, 
kultūriniai, tautinio švietimo, spor
to, religiniai, ekonominiai ir visa eilė 
kitų suminėtas veiklos sritis papil
dančių bei jas labiau išryškinančių 
veiklinių apraiškų. Laikui ir aplin
kybėms keičiantis, veiklos užmojai 
taikomi prie pakitusių sąlygų, ne
nukrypstant tačiau nuo pagrindinių 
bendruomeninės veiklos siekių.

Visai natūralu, kad vienoje ar ki
toje bendruomeninės veiklos srityje 
bedirbant pasitaiko to paties tikslo 
siekimuose skirtingų veiklos meto
dų, kurie tačiau nekeičia pagrindinių 
bendruomenės uždavinių. Dėl darbo 
metodų skirtingumo ar dėl vienos 
bei kitos veiklos pirmaeiliškumo pa
sitaiko skirtingų nuomonių: vieną 
laikant svarbesne už kitą. Prieš taip 
darant, turėtumėm atidžiai stebėti 
vienos ar kitos veiklos metodų pa
sekmes ir tik iš teigiamų ar neigia
mų pasekmių daryti išvadas.

Girdime nuomonių, kad demonst
racijomis, kurias Baltų kilmės gy
ventojai įvairiuose Australijos 
miestuose suruošė Australijos vy
riausybei pripažinus Baltijos valsty
bių įjungimą į Sovietų Sąjungą var
gu ar ką atsieksime, žvilgterėkime į 
šių demonstracijų pasekmės. Ankš
čiau, australų spaudoje apie Baltijos 
valstybių likimą nerasdavome ma
žiausios užuominos. Ne tik eilinis, 
bet ir inteligentiškesnis australas 
nežinojo, kuriame pasaulio krašte 
tos Baltijos valstybės yra. Skaitlin
gos ir tvarkingai pravestos de
monstracijos bei jų metu išplatinti 
informaciniai atsišaukimai atkreipė 
daugumos vietos gyventojų dėmesį. 
Televizijos ekranuose mirgėjo de
monstracijų vaizdai, skambėjo pro
testo skundai ir tuos skundus patei
siną australų politikų pasisakymai. 
Australų didžiojoje spaudoje tilpo 
keli šimtai straipsnių, kuriuose tei
giamai Baltų valstybių reikalais pa
sisakė ne tik eiliniai bet ir politiniai 
korespondentai bei Australijos poli
tikai. Spaudoje paskelbta mintis ne
gali prilygti vertei pasakytos kal
bos, kuri greit išnyksta tiek iš pasa
kiusio, tiek iš girdėjusio atminties. 
Spaudoje paskelbtos šiuo reikalu 
mintys turi istorinės reikšmės, tik 
jas reikia surinkti, tinkamai saugoti 
ir, reikalui pasitaikius, protingai pa
naudoti.

Iš didžiųjų australų dienraščių: 
The Age, The Sun, The Australian, 
The Herald ir savaitraščių: News 
Weekly, The Advocate tokių 
straipsnių iškarpos surinktos ir su
tvarkytos. Šiuo metu, atrodo, kad 
tokias žinias turint noro dar galima 
surinkti ir iš kitose valstijose lei
džiamų didžiųjų laikraščių panaudo
jant šį metodą: vietos Valstybinėse 
Bibliotekose reikia peržiūrėti nuo 
1974.8.5 iki 1975 m. kovo mėn., kada 
Australijos ministeris pirmininkas 
grįžo iš Maskvos, laikraščių turinį. 
Radus juose mums reikalingą apie 
Baltus atsiliepimą, pažymėti to laik
raščio išleidimo datą, puslapio nu
merį. Turint tokias žinias, leidykloje 

Skautų Tėvų Komitetas 
ir ’’Aušros” Tuntas

MARIJONAI JANKAUSKIENEI
mirus, dukrai Onutei Kapočienei ir jos šeimai gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime
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nupirkti reikiamą laikraščio numerį 
ir išsikirpti iš jo reikalingas iškar
pas.

Jau eilė metų kaip į mūsų ruošia
mus Birželio įvykių minėjimus kvie
čiami atsilanko anksčiau buvusių 
vyriausybėje Liberalų ir DLP parti
jų atstovai; Melbourne tačiau nie
kad neteko matyti Darbiečių parti
jos atstovo. Savo pasakytose šiomis 
progomis kalbose jie atvirai prisipa
žinę, kad apie komunizmo santvarką 
ir jo žiaurumus mes daugiau galime 
jiems papasakoti, negu jie mums. 
Todėl savo kalbose jie reiškė mums 
simpatijos ir vilties, kad mūsų kraš
tas vėl susilauks nenuilstamai sie
kiamos politinės laisvės ir nepri
klausomybės. Šiais, mūsų ruoštais 
minėjimais australų spauda nesido
mėjo ir politinių atstovų mums pa
reikštosios simpatijos į viešumą ne
prasiveržė. Tai prisimenant, neno
rima teigti, kad į mūsų ruošiamus 
vienos ar kitos rūšies parengimus 
nekviestini valdžios bei politikos 
žmonės. Juos reikia kviesti. Be to, 
reikia ieškoti pažinčių su įtakinges
niais spaudos darbuotojais - žurna
listais. Į mūsų ruošiamus viešus mi
nėjimus, tokius kaip Birželio įvykių, 
drauge su politikos žmonėmis reikia 
kviesti ir žurnalistus. Po oficialiosios 
minėjimo dalies besikalbėdami su 
kviestaisiais svečiais mūsų tautie
čiai, pajėgūs laisvai konferuoti, ga
lėtų labiau paryškinti Lietuvą ir lie
tuvius dienos temą liečiančiais klau
simais. Tokiuose pokalbiuose daly
vaujant ir žurnalistams, gvildena
mosios mintys patektų į spaudą pa
siekdamos platesnius vietos gyven-

Gerb. p. Redaktoriau,

Mūsų Pastogės Nr. 20, 1975.5.26 
buvo įdėtas ALB Melbourno Apy
linkės Valdybos pareiškimas liečiąs 
neseniai pradėtą liet, pusvalandį per 
radijo stotį 3ZZ. Šis pareiškimas yra 
netikslus faktais ir dvasia, dėl to, 
maloniai prašau atspausdinti šį laiš
ką Mūsų Pastogėje.

Melbourno Apylinkės Valdyba iki 
šio laiko dar nesupranta kaip ir kam 
ta radijos stotis buvo įsteigta. Val
dyba pareiškia, kad 3ZZ įsteigta 
’’etninių grupių pasinaudojimui”. Ta 
radijos stotis buvo įsteigta kaip 
eksperimentas duoti visiems, indi
vidams bei organizacijoms, progos 
pristatyti savo suruoštas programas 
per 3ZZ. Iš pradžių nebuvo numaty
ta, kad 4/7 laiko būtų paskirta etni
nėm grupėm.

Valdybos nesusigaudymas šiuo 
klausimu matosi iš pasisakymo 
’’...Lietuviams skirtas pakvieti
mas...”. Tokio pakvietimo lietu
viams. ar kitiems nebuvo. Buvo tik 
skelbimas, duotas per australų 
spaudą, kad visi, kurie domisi tuo 
reikalu, dalyvautų viešame susirin
kime. Per tuos susirinkimus ( į ku
riuos nė vienas pereitos ar dabarti
nės valdybos narys neatėjo, nors 
sakė, kad kai kurie žinojo prieš 10 
mėnesių, kad toks dalykas vyksta) 
mane išrinko į 3ZZ Management 
Committee, ir už tai galiu kalbėti

A.A.
B. GRAŽULIENEI

mirus, vyrą, dukrą, anūkus ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiam ir 
liūdime kartu.

M.E.J. Stankevičiai
O.J. Liutikai

tojų sluoksnius, atskleisdamos bu
vusių Birželio įvykių skaudžią tra
gediją.

Šiuo metu, kada į Australiją at
vyksta daugiau pabėgėlių iš Viet
nam mačiusių ir dalinai patyrusių 
komunistinio režimo žiaurumus, taip 
kaip ir mes, praradusių savo tėvynę, 
asmeninį turtą ir atsidūrusių bena
mio desperacijoje, pasakojimai bus 
mūsų seniai pasakotų pareiškimų 
liudytojais.

Beabejo, mūsų santykių palaiky
mas su australų politikais bei kultū
rininkais skatintinas ir remtinas. 
Nuoširdžiai besantykiaudami, mūsų 
visuomeninkai ir intelektualai įsi- 
tarps į vietos gyvenimą formuojan
čias sferas. Tik tokio bendravimo iš
davoje aktyvių mūsų bendruomenės 
veikėjų individualiomis pastangomis 
turime oficialiai pripažintus litua
nistinius kursus, kuriuose dėstoma 
lietuvių kalba prilygsta svetimos 
kalbos pažymiui brandos atestate. 
Jauno, bendruomeninės veiklos en-’ 
tuziasto pastangomis nuo gegužės 
15 dienos per Melbourno radijo stotį 
3ZZ girdime vieną kart per savaitę 
lietuvišką pusvalandį.

Sutelktinėmis ir individualinėmis 
jėgomis atliekami darbai praturtina 
ir sustiprina mūsų bendruomeninės 
veiklos uždavinius, tad tuo turėtu
mėm vien tik džiaugtis.

L.Barkus

tuo klausimu su šiek tiek autoriteto, 
nes žinau, kas ir kaip ten darosi. 
Mes pateikėm ABC prašymą pusva
landžiui ir pateikėm pavyzdinę 
programą. Dėka mūsų pastangų, 
ABC nutarė paskirti laiko regulariai 
ir mažensnėm etninėm grupėm. Mes 
nepranešėm Valdybom, kad tokius 
žygius darėme, teisybė, nes nebuvo 
nieko konkretaus pranešti. Kiti as
menys kurie privačiai ėjo į ABC 
anksčiau, kol Access stotis 3ZZ buvo 
įsteigta, nepranešė valdybom ir nie
kas jiems nesipriešina. Mūsų di
džiausia klaida buvo, atrodo, kad 
mums pagaliau, po daug trukdymų 
pasisekė gauti pusvalandį kas sa
vaitę. Jei nebūtumėm išsikovoję to 
laiko, tai niekas nieko nesakytų.

Tačiau ALB Apyl. V-bos pareiš
kimas kad ’’Bandymai susitarti buvo 
nesėkmingi” ir kad mūsų grupė ’’at
metė (V-bos) paskirtus tris bend
ruomenės atstovus darbo koordina
cijai...” yra sąmoningas faktų iš- 
kraipymas.Kol dar nebuvo konkre
čių žinių, ar gausime laiko ar ne, su
tikome paaiškinti ir pasitarti su 
Krašto ir Apylinkės Valdybom. Po 
šito pasitarimo, abu pirmininkai, 
A.Pocius ir A.Šimkus pareiškė pasi
tikėjimą ir prašė, kad toliau tęstu- 
mėm darbą. Staigiai, po kelių dienų 
mums pranešta, kad sudarytas 3 
žmonių komitetas, kuris pagal p. 
Sungailos laišką į ABC, turi pilnas 
veto teises ir įgaliotas Apylinkės 
Valdybos cenzūruoti ( ir tas žodis 
’’censor” buvo panauduotas laiške) 
programas prieš jų transliavimą. 
Tai nebuvo mūsų atsisakymas nuo 
susitarimų, nebuvo mūsų atsisaky
mas bendradarbiauti su ’’koordina
ciniu” komitetu, bet grynai mūsų 
atsisakymas būti cenzūruojamais, 
nes tokiu būdu mes esame nuteisti 
kaip kokie nusikaltėliai, ir tas nie
kam, gyvenančiam laisvame pašau-

AUKOS
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V.Gerdauskas S.A. $ 5.00
K.J.Lynikas Vic. 5.00
V.Lukošius W.A. 2.50
A.Kaspariūnas Vic. 5.00
V.Mickevičius NSW 2.50
Z.Sipavičius ACT 22.50
M.Lingė W.A. 1.00
S.Paulauskas NSW 2.50
M.ChodaNSW 2.50
P. Antanaitis NSW 5.00
L.Jaselskis U.S.A. 6.41
P. Alekna NSW 50.00
G.Martinš NSW 2.50
V.Pošiūnas VIC 2.50
B.Vosilaitis VIC 2.50
A.Kudzius QLD 5.00
I.Taunys VIC 5.00
V.Sidabrą VIC 5.00
A.Matukevičienė iš • •><
loterijos VIC ■ 40.00
A.Pomering QLD 2.00
M. V ainauskasN S W 5.00
A.Krutulienė W.A. 2.25
V.Mikelaitis Tas 5.00
J.CervinNSW- 7.50'
V.Shopis NSW 2.50
R. Jocys NSW 2.00
M.Nakutiš NSW 2.50
J.Jasiūnaš NSW ‘5.00
Melbourno Ap. V-ba 50.00
J.Gružauskas VIC 2.50
J.Vizbaras VIC 10.00
V.žygas VIC 10.00
R.K.Ragauskas VIC 2.50
J.Martinkutė VIC ; .5,00
N.Ramanauskas VIC <2:50
D.Martin NSW 5.00
L.žygas S.A. 2.50
Adelaidės Ap. V-ba 100.00
A.Meiliūnienė NSW 2.50
R.K.Rakūnienė VIC 10.00
A.Kamjnckas W.A. 2.50
J.Petraitis VIC 2.50
Z.Bredikis VIC , 5.00
V.Lozoraitis NSW 2.50
Buv. Redaktoriaus išleistuvių
komitetas 7.10
L.Bučelis VIC 2.50
A.Čelna VIC 2.50
B.Leitonas VIC 5.00
J.Balčiūnas VIC 5.00
Butkus-Žygienė pobūvio metu 15.00
R.M.C. NSW 20.00

lyje, negali būti priimtina.
O kas liečia mūsų vieningumą, tai 

tik tiek galim pasakyti: Kai kurie 
valdybų nariai ėjo į ABC ir savo ne
pasitenkinimus kėlė į viešumą, jie 
rašė laiškus apie cenzūrą ir nepasi
tikėjimą mumis lietuvių tarpe, jie 
nesilaikė bendrų nutarimų ir visą 
laiką trukdė programos sudarymo ir 
pristatymo darbą iki to, kad ABC 
tarnautojai pradėjo šaipytis ir juok
tis iš lietuvių palygindami su jugos
lavais ir arabais. Kai buvo sušauktas 
platesnės formos pasitarimas, val
dybos nariai atsisakė dalyvauti, nes 
jie skaitė organizacijų atstovus ir 
žurnalistus kaip ’’pašalinius*žmones, 
kurie neturi teisės prisidėti prie 
bendro reikalo. Jeigu Valdyba iš 
tikrųjų rūpintųs tuo reikalu ir norė
tų, kad jis ko geriausiai pasisektų, 
tai jie būtų priėmę mūsų pareiški
mą, kad mes norime bendradar
biauti su bendruomene, nes tas dar
bas yra per sunkus mažai grupelei 
išsiversti be pagalbos, o ne ieškoti 
progų trukdyti darbą ir pastatyti 
lietuvius į pajuokos padėtį australų 
įstaigose.

su geriausiais linkėjimais
V. VS traukas.
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KVIEČIAMI AKADEMIKAI

A.L.B. ŠVIETIMO VADOVAI 
INFORMUOJA

Lietuvių akademinkų suvažiavimas 
Melbourne.

Rugpjūčio 30-31 dienomis įvyksta 
akademikų suvažiavimas Melbour
ne. Suvažiavimo tikslas: suartinti 
lietuvių akademikus glaudesniam 
tarpusavio bendradarbiavimui pro
fesionalinėje ir Lietuvių Bendruo
menės plotmėje.

Dauguma lietuvių Bendruomenės 
veikėjų tam pritaria ir žiūri kaipo į 
pribrendusį reikalą. PRAŠAU VI
SUS AKADEMIKUS BAIGUSIUS 
MOKSLUS LIETUVOJE AR AUS
TRALIJOJE PALAIKYTI TAS 
DIENAS NEUŽIMTAS, KAD GA
LĖTUMĖTE DALYVAUTI TAME 
SUVAŽIAVIME. (Melbourno apy
linkės valdyba parūpins nakvynes).

Tam reikalui, Melbourne ir kitose 
valstijose sudaromi komitetai, kurie 
palaikys tiesioginius ryšius su 
Krašto V ba ir sudarys galutinius 
suvažiavimo planus.

Numatytas planas toks: Penkta
dienį rugpiūčio 29-tą dieną akade
mikai suvažiuoja į Melbourną. Va
kare neoficialus susitikimas Lietu
vių Klube, šeštadienį, po pietų, tre

KO Sj A MOTERŲ
’’IŠLAISVINIMO“ JUDĖJIMAS

Elena Jonaitienėe
Pats santykis

gali ir turi būti išraiška ne aktyvaus 
ir agresyvaus vyro galios prieš pa
syvią moterį, bet abiejų kiek beįma
nomo vienas kitam artimumo, prisr- 
rišimo, visapusiškos meilės.

Moterų ’’išsilaisvinimas” yra ne
suprastas, jei siekiama vyro ir mo
ters rolių sukeitimo. Iš tikrųjų, mo
ters ’’išsilaisvinimas” turi reikšti ir 
vyro, taigi aplamai žmogaus išsilais
vinimą. Kiekvienas, tiek vyras, tiek 
ir moteris turi teisę gyventi tokį gy
venimą, kokį jis pats pasirenka, bet 
ne tokį, kokį jam užspaudžia viešoji 
nuomonė. Vyro ir moters santy
kiuose gali dominuoti lygiateisių 
žmonių vienas kitam pagarba iš
plaukianti iš vienas kito žmogiško
sios vertės supratimo, iš noro vienas 
kitam padėti, dalintis, draugauti. 
Tuomet gal išnyktų ir kalba apie tai, 
kas ką turi ’’pavilioti”, ’’pagauti” ar 
net ’’išlaikyti”. Tokiame glaudžiame 
ryšyje kaip šeima, yta tik du žmo
nės, truputį praradę ir labai daug 
laimėję, nes kiekvienas glaudus 
žmogiškas santykis tiek moteriai, 
tiek ir vyrui yra vertybė, turtas, 
laimėjimas.

Žinau, kad mums, lietuviams, 
angliškai kalbančių kraštų moterų 
pastangos dažnai atrodo perdėtos ar 
be pagrindo. Gal mes nuolatos nešę 
svetimų mums daromą neteisybę ir 
skriaudą labiau sugebėjom išvengti 

vienas kitam daromų neteisybių? 
Gal mūsų krašto istorinės ir geogra
finės sąlygos - izoliacija, gyvenamos 
vietos pastovumas, iš išorės ateiną 
pavojai išugdė kitokį, mažiau agre
syvų charakterį? Gal šiaurietiškos 
gamtos ar žemdirbiškos civilizacijos 
įtaka įkvėpė savotišką gyvenimo ir 
žmogaus supratimą? O gal ir pas 
mus glūdi tos pačios problemos, kad 
ir mažiau iškildamos į gyvenimo pa
viršių. Į tai tik kiekvienas galime 
bandyti sau pačiam atsakyti. Mūsų

E□□□□

čią valandą suvažiavimo atidary
mas. Po to seka paskaita. Paskaitą 
skaityti pakviestas profesorius 
A.Kabaila. Tema ’’Lietuvių Akade
mikų paskirtis Lietuvių Bendruo
menėje”. Nuo pusės penkių iki 
penktos valandos pertrauka. Penktą 
valandą prasideda antroji sesija, 
kurioje taip pat dalyvaus ir svetim
taučių akademikų. Toje sesijoje bus 
kalbama tik angliškai. Kalbėtoją tai 
sesijai gal būt bus galima gauti sve
timtautį. Tema, turbūt, bus lietuvių 
kalbos klausimu. Septintą valandą 
iškilminga vakarienė. Vakarienės 
metu bus galima pravesti diskusijas. 
Akademikai galės būti susodinti 
prie stalų pagal profesijas. Sekma
dienį, visi kviečiami dalyvauti lietu
vių pamaldose. Pirmą valandą pie
tūs Lietuvių Klube. Pietų metu dis
kusijos lietuvybės išlaikymo tema. 
Po pietų akademikai pasiskirsto į 
savo profesines grupes, pasėdžiams.

Šita programa turbūt šiek tiek 
pasikeis kada komitetai iš įvairių 
valstijų padarys pasiūlymus.

Suvažiavimui pirmininkauti 
sutiko dr. Doniela. Profesorius Bud
rikis (iš Perto) taip pat atvažiuos ir 
gal būt tars žodį. Dar kartą prašau 
visus akademikus ruoštis suvažiavi
mui.
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liaudies kūryba byloja apie moters 
skriaudą.

Pasaulyje labiausiai ’’išsilaisvinu
sios” moterys skaitosi Švedijoje. 
Lotynų kraštų moterys yra labiau 
prislėgtos negu Anglijos ir Šiaurės 
Amerikos, o Oriento mahometoniš- 
kų kraštų už visas labiau.

Ar moterų ’’išsilaisvinimo” judė
jimas pasieks, ko siekia, ar jos visa 
kryptis nepasikeis, - būtų tušti spė
liojimai. Tačiau ne spėliojimai, o vi
siems matoma tikrovė yra tai, kad 
socialinio gyvenimo formos ir nor
mos pertrumpą laiką ryškiai pasi
keitė ir vis dar keičiasi, ir tai kuo to
liau, tuo greičiau. Jei technologinės 
pažangos žingsniai pradžioje buvo 
matuojami šimtmečiais, tai dabar 
juos matuojame dešimtmečiais, me
tais, akimirkomis. O šitaip besikei
čianti technologinė aplinka keičia ir 
pačius individo gyvenimo 
pagrindus, iškelia naujas, nei nenu
jaustas problemas, moralinius klau
simus, ir nė vienas žmogus negali 
nuo savo laiko atsilikti, kylančių 
problemų nesvarstyti. Ir moterų 
padėties persvarstymas ir neabejo
tinas kitimasis nėra izoliuotas reiš
kinys, bet vienas iš bendrųjų aplink 

vykstančių ir ateityje toliau vyksian
čių pasikeitimų aspektas. Taigi, kal
bant apie moterų siekiamą savo pa
dėties pakeitimą, gal verta stabtelti 
ir pasvarstyti visos aplinkos staiga 
ir beveik nepastebimai įvykusius 
pasikeitimus.

Tie, kurie jau pragyvenome pus
šimtį metų, ypač pastebime blogy
bes, kurių mūsų jaunystėje, rodos, 
nebuvo. Dažnai galvojame, kad tai 
vietovės, krašto skirtingumas. Iš 
tikrųjų, tai ne tiek vietos, kiek laiko 
sukurti skirtumai, kurie, nors gal ir 
kitaip, betgi paliečia Europą ir net 
Lietuvą. Per trumpą laiką visur iš
augo, išsiplėtė miestai ir sumažėjo 

žemdarbių skaičius. Susigrūdimas 
miestuose sukūrė naujas fizines 
problemas, o taip pat ir psichologi
nius prie neįprasto gyvenimo būdo 
prisitaikymo sunkumus. Technolo-

ČIURLIONIO

IŠ SOFIJOS ČIURLIONIENĖS 
ATSIMINIMŲ:

Tą rytą beveik nemigęs, vežęs 
pianiną, pervargęs, grįždamas pri
siminė prižadėjęs ’’Šaltiniui” nuot
rauką. Įžengė pas fotografą, ir štai 
buvo padaryta ta nuotrauka, kurią 
visi pažįsta, kuri buvo didinama ir iš 
jos padarytas bareljefas ant pa
minklo. O tačiau toje nuotraukoje

LIETUVIAI PASAULYJE
VAŠINGTONE LEIDŽIAMAS 

ŽURNALAS “National Geographic” 
vasario numeryje paskelbė gausiai 
iliustruotą reportažą apie Baltimorę, 
paminėdamas ir lietuvius — kun. K. 
Pugevičių, adv. VI. Rastenį, Z. Sau- 
rusaitienę. Pastaroji korespondentą 
Fred Kline Hopkins plazoje pavai
šino lietuvišku alkoholiniu gėrimu, 
pardavinėtu šeštadieninės mokyklos 
išlaikymui. Išgirdęs lietuvišką 
“sveiks”, F. Kline prisiminė, kad ir 
jis pats yra lietuvių kilmės, nes jo 
seneliai buvę lietuviai.

NEMAŽAS SKAIČIUS LIETU
VOS ATSTOVU dirba mokslinį dar
bą užsienio šalyse. Augštąją matema
tiką Afrikos Burundžio sostinės Bu- 
žumburos universitete dėsto Vilniaus 
universiteto tikimybių teorijos ka
tedros vyr. dėstytojas Gintautas Mi
sevičius. Aldona Radvilaitė, Vilniaus 
konservatorijos fortepijono kated-

ginė civilizacija kiekvieną sumecha
nina, paverčia į vis labiau skubantį 
automatą, reguliuojamą ekonominių 
ir materialinių dėsnių. Didžiuosiuo
se miestuose išauga nenatūralūs, 
skirtingų, nepritampančių, kitos 
spalvos, kartais vienos amžiaus 
grupės ( kaip senelių kolonijos) 
žmonių ghėtai. Didėja smurtas, nu
sikaltimai. Plinta narkotikai. Auga 
vis kitokios, bendram gyvenimui 
besipriešinančios grupės. Studentų 
demonstracijose masiniuose jauni
mo festivaliuose (pav. Nimbin) ma
tome bendrųjų įsitikinimų ir verty
bių atmetimą, dažnai ir kitokio gy
venimo būdo ieškojimą. Vargstame 
nuo bendrąjį gyvenimą paraližuo- 
jančių streikų. O be to, prisipažin- 
dami ar ne, visi išgyvename baimę 
atominės bombos, galimo staigaus 
pasaulio sunaikinimo. Girdime, kad 
žemės rutulys jau perpildytas, kad 
reikia stabdyti gyventojų skaičiaus 
augimą, kad tuoj pritruks duonos.

Tai vis naujos ir visiems bendros 
problemos. Jos keičia ir individo gy
venimą, moralės dėsnių supratimą, 
žmogaus su žmogumi santykiavimo 
būdus, o tuo pačiu ir moters rolę.

Skaitome spaudoje, kad ir šeimos 
struktūra turės pasikeisti ir jau da
bar keičiasi. Su nuolatiniu raginimu 
nebekelti gyventojų skaičiaus ir vis 
tobulesnių kontraceptyvų suradimu 
keičiasi pažiūros ir į seksualinį žmo
gaus gyvenimą. Sunku pasakyti, ar 
tai gerai ar blogai. Šeimos struktū
rai, silpninamai išorės įtakų, o taip 
pat ir silpnėjant iš vidaus, kiekvie
na moteris gali turėti apsispręsti, 
kiek jai svarbus šeimos išlaikymas ir 

ČIURLIONIO PORTRETAS 

yra kažkas žuvę - nėra tos giedrios 
išraiškos, kad ir kiek pilkšvo veido - 
nėra nuolatinio švytėjimo akių.

-Tai buvau pavargęs, kad dargi 
nepasišukavau, - teisinosi man pas
kui.

DAIL. DOBUŽINSKIS:
Atsimenu jo nepaprastai mėlynas 

tragiškas akis su įtemptu žvilgsniu, 
nepaklusnius plaukus, kuriuos jis 
nuolat taisydavo, nedidelius retus 
ūsus, gerą ir nedrąsią šypseną. Jis 
sveikindavosi, smalsiai žiūrėdamas į 
akis, ir labai stipriai spaudė ranką, 
kažkaip ją patempdamas žemyn.

KOMP. TALLAT-KELPŠA:
Pamačiau vidutinio ūgio, plataus, 

stambaus sudėjimo, bet išblyškusio 
išdžiūvusio veido vyrą. Akys buvo 
įdubusios ir keistai blizgėjo; taip 
blizgėjo, kad negalėjau įžiūrėti jų 
spalvos.

roję ėjusi docentės pareigas, dar
buojasi Suomijos Juviaskiulos kon
servatorijoje. Vilniaus universiteto 
docentas Povilas Ivinskis ir vyr. dės
tytojas Vytautas Salinka — Lenkijos 
augštosiose mokyklose. Kauno poli
technikos instituto direktoriaus pa
vaduotojas Algimantas Valatka yra 
išsiųstas į Afganistaną, kur dirba 
Kabulo elektromechanikos techni
kumo direktoriaus patarėju. Hidro
elektrinės statybos inž. Algis Kęs- 
minas, Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto docentas, išvyko Kubon su 
žmona Angele, aštuntoku sūnum 
Arvydu ir trečioke dukrele Aukse. 
Dirbdamas Kubos augštojo mokslo 
viceminišterio patarėju, jis rūpinsis 
kubiečių švietimo sistemos tobulini
mu, dėstytojų kvalifikacijos kėlimo 
problemomis.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

Mūsų pastogę

vaikų auginimas, ir ar ji gali leistis 
būti bendros srovės nešama ar ban
dyti nors savo ribotoje tiesioginėje 
aplinkoje srovę sulaikyti. Gal šeimos 
glaudumas, sandarumas ir pastovu
mas pasirodys kaip atsparos taškas 
prieš didžiojo pasaulio neramumą ir 
gąsdinimus?

Garsi antropologė dr. Margaret 
Mead bestudijuodama įvairių Paci- 
fiko salų genčių gyvenimą, priėjo iš
vados, kad vaiko normaliam vysti- 
muisi reikalinga, kad nuo pat gimi
mo visą laiką būtų tiesioginiame 
kontakte su tais pačiais žmonėmis, 
nors nesą svarbu, ar tai jo natūralūs 
tėvai, ar kiti prisiėmę tą rolę. Taip 
pat svarbu, kad augdami vaikai tu
rėtų glaudų ryšį su įvairaus amžiaus 
giminėmis ar ir negiminėmis, bet 
pastoviais globėjais. Todėl M.Mead 
ir moderniško miesto gyvenime ma
to būtiną reikalą išlaikyti pastovias, 
įstatymais apsaugotas bent tas šei
mas, kurios augina vaikus ir bent 
tol, kol juos augina. Ji taip pat tei
gia, kad ’’branduolinė” (t.y vien tėvų 
ir augančių vaikų) šeima negali su
teikti pilnam vaiko vystymuisi rei
kalingų sąlygų, nes vaikui reikia ir 
nuolatinio ryšio su seneliais ir visa 
gimine. Jei ja tikime, tai turime ieš
koti būdų, kaip tuos reikalavimus 
suderinti su visai priešinga linkme 
vykstančiu miestų vystimusi. Ar 
’’išsilaisvinusi” moteris gali išlaikyti 
tradicinę šeimos, net giminės struk
tūrą? O gal ’’išsilaisvinusių” ir susi
lyginusių žmonių pasaulyje abu šei
mos partneriai - vyras ir moteris - 
abu drauge kovos dėl savo busimųjų 
ainių ateities?.

Mūsų Pastogė Nr. 21, 1975.6.2, psl. 3
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GYVENIMAS MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIAMS

Šiais metais birželio 13-15 d.d. 
sueina 35 metai kada 1940 m. Sovie
tų Raudonoji Armija smurtu įsiver
žė į Estiją, Latviją ir Lietuvą ir 
prievarta įjungė mūsų kraštus į So
vietų Rusijos Imperiją.

Taip pat šiais metais sueina 34 
metai kada 1941 m. birželio mėn. 
Sovietų Rusijos okupacinės vyriau
sybės saugumo policijos daliniai 
pradėjo Genocidą prieš mūsų tautą 
masiniais trėmimais į Sibiro vergų 
stovyklas.

Šiems įvykiams tinkamai paminė
ti Australijos Baltų Taryba rengia 
masines demonstracijas ir minėji
mus.

Melbourne domonstracija bus 
birželio 13 d. penktadienio vakare 7 
vai. City Square, kampas Swanston 
ir Collins Street.

Visi kurie nepritaria Pabaltijo 
kraštų okupacijai, renkasi su deg
lais, savais plakatais ir vėliavom į 
City Sq., kur išklausę žymių senato
rių ir parlamentarų prakalbų žy
giuosime Melbourne gatvėmis.

Moterys ir jaunimas dalyvauja su 
tautiniais rūbais. Eisenoje dalyvau
ja visų pavergtų tautų bendruome
nės ir mūsų draugai australai.

Eisenos šūkis: De - Colonize So
viet Union.

Teneliekanė vieno lietuvio, kuris tą 
vakarą atsisakytų savo pilietinės 
pareigos pareikšti viešą protestą 
tėvynės okupantui.
AUSTRALIJOS BALTŲ TARYBA

MINĖJIMAS MELBOURNE

1. A.L.B. Melbourne Apylinkės 
Valdyba kviečia visus lietuvius gau
singai dalyvauti birželio 13 d. penk
tadienio vakare bendrai Pabaltiečių 
rengiamoje demonstracijoje. Visi 
punktualiai 7 vai. renkamės į City 
Square su lietuviškom vėliavom ir 
plakatais.

Tegu mato visi, kad lietuviai yra 
vieninga ir drausminga bendruome
nė, nebijanti viešai pasisakyti prieš 
Lietuvos okupantą.

2. Birželio 15 d., sekmadienį, mi
nėjimas atskirai lietuviams. 12 vai. 
pamaldos už išvežtuosius ir žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės šv. Jono bažny
čioje, East Melbourne. Per pamal
das gieda p. P.Morkūno vadovauja
mas Parapijos Choras.

Visos organizacijos dalyvauja su 
savo vėliavom. Skautai ateina uni
formuoti.

3. Po pamaldų 2 vai. pietūs Lietu
vių Namuose.

4. Minėjimo Aktas Lietuvių Na
muose Koncertų Salėje pradedamas 
lygiai 3 vai. Paskaitai skaityti pak
viestas jaunas australų politikas 
Paul Mac Manus, junr.

Kadangi dalyvaus ir daugiau aus
tralų svečių todėl prašome visus 
gausingai dalyvauti ir dar kartą 
pasmerkti Lietuvos okupantus.

Meninėje dalyje: Mergaičių dai
nos, poetas Juozas Mikštas ir Dai
nos Sambūrio Choras vadovaujant 
Albertui Čelnai.

A.L.B. MELB. APYL. VALDYBA
• Režisuoja R Rūtenis 

. Pianistė V. Inkrataitė 
Ruošia Čiurlionio Diskusijų KlubasLITERATŪRINĖ MOTERŲ

POPIETĖ
r j liOiii-.

Birželio 25 d. sydnejiškius malo
niai nustebino Soc. Liet. Moterų 
Draugijos surengta lietuvių moterų 
rašytojų literatūrinė popietė, kurią 
tikrai pasigėrėtinai ir originaliai pa
ruošė ir pravedė Danutė Skorulienė 
talkininkaujant Aldonai Veščiūnai- 
tei - Janavičienei.

Nors tituliarinių rašytojų ir poetų 
Sydnejuje gal yra daug tirščiau, ne
gu kurioje nors kitoje lietuvių kolo
nijoje Australijoje, bet čia literatū
riniai pasirodymai bet kokia forma 
yra gana reti. Ir todėl šitoji popietė 
sudnejiškiams tikrai buvo maloni ir 
prasminga staigmena.

Palyginamai klausytojų buvo ga
na gausiai.Įsidėmėtina, kad šios po
pietės proga buvo surinkta ir išsta
tyta daugiau kaip 50 moterų autorių 
knygų, daugiausia išleistų išeivijoje. 
Tenka pripažinti, kad pačiomis kny
gomis susidomėjimas buvo gana 
siauras: vos vienas kitas žvilgterėjo 
į išstatytas knygas. Galima būtų iš 
to pasidaryti išvadą, kad arba syd- 
nejiškiai tas knygas turi ir jau seniai 
skaitę, arba knyga yra toks objek
tas, kuris patraukia dėmesį tik pa- 
skutiniėje vietoje. Norėtųsi sutikti 
su paskutine prielaida, ypač prii
mant dėmesin žinomo Sydnejuje 
knygnešio P.Aleknos teigimus, kad 
šioje kolonijoje esą vos keli asme
nys, kurie suolat užklausia apie 
naujausias knygas. Jis naujų leidi
nių užsako vos po kelis egzemplio
rius po ilgametės praktikos žinoda
mas savo pirkėjus ir paklausą.

Moterų literatūrinė popietė pra
dėta įžanginiu Aldonos Janavičienės 
žodžiu iškeldama kūrybinį žodį į ati
tinkamas ir užtarnautas mūsų tauti
niame gyvenime erdves. Toliau sekė 
atskirų lietuvių moterų rašytojų 
pristatymas ir jų kūrybos ištraukos. 
Čia reikia priminti, kad organizato
rės daugiau rėmėsi užjūrio lietu
vėms rašytojomis prileisdamos, kad 
vietinės rašytojos čia jau pakanka-
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Danutė Skorulienė, Sydnejuje žino
ma kaip kūrybinga eilės parengimų 
iniaciatorė ir čia aprašytos literatū
rinės popietės vadovė 

mai žinomos ir jų nereikia pristatyti.
Nustebino rengėjų tikrai rūpes

tingas pasiruošimas: tiesiog pulkas 
jaunų ir vyresnių moterų skaitė 
joms pavestus kūrinius. Šioje po
pietėje pristatytos buvo šios lietu
vės žodžio menininkės: Vitalija Bo- 
gutaitė (poetė), Alė Rūta (proza), 
Janina Degutytė (poetė, gyv. Lietu
voje), Danutė Brazytė (proza), Kat
rina Grigaitytė (poezija), Judita 
Vaičiūnaitė (poetė, gyv. Lietuvoje), 
Birutė Pūkelevičiūtė (proza), Liūne 
Sutema (poezija ), Vytautė Žilinskai
tė (proza, gyv. Lietuvoje), Živilė Bi- 
leišytė (poezija).

Reikia pripažinti, kad visa popietė 
buvo rūpestingai paruošta, žinovo 
apdairumu parinkti skaityti kūriniai 
ir pačios skaitytojos atitiko savo iš

raiška ir subtilumu skaitomius da- 
dalykus. Parinktus kūrinius skaitė: 
Rasa žižytė, Eglė žižytė, Daiva La
butytė, Jadvyga Viliūnienė, Violeta 
Bitinaitė, Danutė Karpavičienė, Ju
dita Šliterienė, Ona Maskvytienė, 
Marina Osinaitė-Cox, Milda Karpa
vičienė, Gražina Zigaitytė, Vida Vi- 
liūnaitė, Ksenija Dauguvietytė - 
Šniūkštienė. Su pasigėrėjimu reikia 
pasidžiaugti, kad kūrybos perdavi
mas buvo pasigėrėtinas, o kai kurių 
net išskirtinai įsidėmėtinas (Mari
nos Cox ir Mildos Karpavičienės 
tiesiog vaidybinis paskaitymas 
B.Pūkelevičiūtės dialogo iš knygos 
’’Naujųjų Metų istorija).

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Džiaugiamės gausėjančiais lietu

viais profesionalais Australijoje. 
Štai neseniai savo praktiką atidarė 
jaunas dantų gydytojas Viktoras 
Bagdon (Bagdonavičius) 152 A Wa
terloo Rd., Greenacre, N.S.W. At
kreipiame į tai apylinkėje gyvenan
čių tautiečių dėmesį ir linkime jau
nam gydytojui sėkmės.

***
Gegužės 18 d. Sydnejaus miesto 

rotušėje įvyko ABC simfoninio or
kestro koncertas, kur grojant Liszto 
koncertą Nr. 1 kaip solistė pianistė 
ypatingai gerai pasirodė mūsų žino
ma pianistė Virginija Inkrataitė. 
Gausūs klausytojai ją priėmė ne
paprastai šiltai. Koncerte dalyvavo 
ir daug vietos lietuvių.♦**

Apylinkės susirinkime buv. Syd
nejaus apylinkės pirmininkas 
J.Maksvytis prisipažino, kad buvu
sioji valdyba tiek persidirbo, jog be
veik visi valdybos nariai vos ištvėrė 
iki kadencijos pabaigos ir jis pats su 
ponia pasidarė invalidais. Nenuos
tabu, kad turint tokias perspekty
vas buvo gana sunku atrasti kandi
datų į naują valdybą.

Nors popietė truko apie dvi va
landas, bet užbaigus klausytojai dar 
valandėlę palaukė nesiskirstydami’ 
ir tikėdamiesi daugiau. Tas kaip tik 
liudija, kad savo popiete rengėjos 
užimponavo klausytojus.

Pabaigai Sydnejaus Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugijos pirmininkė p. 
O.Baužienė padėkojo šiltu žodžiu 
popietę paruošusioms p.p. D.Skoru- 
lienei ir A.Janavičienei ir taip pat 
gausiems klausytojams. Iš savo pu
sės norėtume išreikšti padėką p. 
O.Baužienei ir Moterų Draugijai už 
gražią iniciatyvą ir suteiktą tokią 
malonią staigmeną.

n.n.

Birželio 7 d. atvyksta į Sydney 
Canberros lietuviai sportininkai pa
tikrinti, ką gali sydnejiškiai. Be kita 
ko bus įdomios stalo teniso varžybos 
tarp kanberiškių ir koviečių tos die
nos 1 vai. stalo teniso Centre, Li
verpool Rd., Summer Hill. Po žaidy
nių vakare visi sportininkai, svečiai 
ir bičiuliai renkasi į Kova sportva- 
karį Liet. Klube Bankstowne.

***
Ilgametis Mūsų Pastogės skaity

tojas B.Šidlauskas ką tik atšventė 
savo 65-rių metų sukaktį giminių ir 
artimųjų ratelyje. Pakeldami tostus 
visi ten dalyvavę linkėjo ilgiausių ir 
saulėtų metų. Prie jų jungiasi ir 
mūsų Pastogė.

DRABUŽIŲ VAJUS
Socialinės Globos Moterų Draugi

ja Melbourne, nuo birželio 15 iki lie
pos 15 skelbia DRABUŽIŲ VAJŲ - 
Punsko srityje gyvenantiems lietu
viams šelpti. Rūbai priimami Lietu
vių Namuose, arba įteikti bet kuriai 
valdybos narei. Prašome aukoti 
drabužius tik gerame stovyje.

Soc.Globos D-jos Valdyba
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_-------- AUSTRALIJOJE pra
neša, kad pasiruošimas KONGRE
SUI jau vyksta pilnu tempu: suda
loma kongreso programa, renkami 

atstovai, rodo dideli susidomėjimą 
konjgresantai - turistai. Pastebėtina 
ir tai, kad KONGRESĄ organizuoja 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
(PLJS), o pati KONGRESĄ ir
J.S-gą globoja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė.

Tur būt visi žinome, kad Kong
resas vyksta Pietų Amerikoje, 
’75-’76 metų sąvartoje: prasideda 
1975.XII.20 ir baigiasi 1976.1.6. Tu
ristine prasme,. KONGRESAS įdo
mus tuo, kad teks pamatyti Argen
tinos, Urugvajaus ir Brazilijos kraš
tų egzotiką, susitikti su vietos - trijų 
generacijų - lietuviais bei gausiomis 
ekskursijomis iš kitų kraštų.
Pietų Amerikos lietuviai, kongreso 
šeimininkai, maloniai kviečia ne tik 
jaunimo atstovus, bet ir visus turis
tiškai nusiteikusius tautiečius, tikė
damiesi, kad kongresas pagyvins 
lietuvių tautinį atgimimą Pietų 
Amerikos Kraštuose, kuris jaučia
mas jau nuo pirmojo kongreso.

Kongreso metu numatoma įdomi 
programa: ’’mažoji tautinių šokių 
šventė”, sporto rungtynės, chorų 
koncertai ir įvairios ekskursijos.. Vi
siems kongresantams yra ruošiama 
penkių dienų bendra stovykla, ku
rioje įvyks PLJS-gos suvažiavimas, 
o po to - Studijų Dienos, liek 
PLJS-gos suvažiavimas, tiek ir Stu
dijų Dienos bus atviros visiems 
kongresantams.

Sakoma, kad pirmasis Kongresas 
praėjo susipažinimo ženkle, o ant
rasis - susiorganizavimo (įsteigta 
PLJS-ga). Trečiasis, atrodo, ieškos 
savitarpinės pagalbos priemonių ir 
nustatys veiklos gaires ateičiai. 
Kongreso šūkis - ’’Tėvų žemė Lietu
va, mūsų širdy visada” - te jungia 
mūs ryžtą ir pastangas. <

ATSTOVŲ RINKIMAI

Galutiniais duomenimis Australi
jai yra skirta 21-no atstovo kontin
gentas. Todėl atstovų skaičius apy
linkėms paskirstomas taip: Melbur
nu! 6 atstovai, Adelaidei ir Sydnejui 
po 5 atstovus, Kamberai 2, Brisba
ne! 1-nas, o dvi laisvos vietos laiko
mos rezerve.

Iš Kongresinės ruošos aiškėja, 
kad kiti kraštai savo jaunimo atsto
vams stato labai aukštus reikalavi
mus. Australijos lietuvių jau
nimo atstovams nebus statomi jokie 
aukšti reikalavimai, bet šioks toks 
minimumas vis dėlto reikalingas.
1. Iš kandidato į atstovus reikalau
jama, kad jis užpildytų pareiškimą 
(dėl pareiškimų kreiptis į vietos J. 
S-gos skyr. valdybą).
2. Kandidatas turi parašyti pasi
rinkta tema rašinį (apie 1.500 žo
džių) ir patiekti rinkimų_Komisijai 
savo veiklos suvestinę.
3. Pareiškimą, rašinį bei veiklos su
vestinę kandidatas pristato Komisi
jai iki birželio mėn. galo, nes iki lie
pos 13 d. atstovų rinkimas turi būti 
užbaigtas.

PASTABA: III-jo PLJ Kongreso 
rengėjai IEŠKO NEEILINIŲ 
ŽMONIŲ, kurie nesibijo darbo ir 
veikia noriai, o ne iš pareigos arba 
kitų verčiami. Ieškoma jaunų visuo
menininkų, akademikų bei profeso- 
nalų, atseit tų, kurie yra mūsų gy
venimo priekyje - su vizija ir patyri
mu.

RAŠINIŲ TEMOS

1. LITUANISTINIS ŠVIETIMAS 
IŠEIVIJOJE. Kokie yra lituanisti-

nio švietimo trūkumai? Kas daryti
na neigiamybėms pašalinti?
2. KĄ MUMS PASAKO LIETUVOS 
KAT. BAŽNYČIOS KRONIKA? Ti
kinčiųjų persekiojimas; rusifikacija; 
rezistencija prieš okupantą; kaip 
mes galime prisidėti prie šios' liki- 
minės kovos sprendimo?
3. KULTŪRINĖ VEIKLA. Kaip ji 
pasitarnauja lietuviškumo ugdymui 
bei išlaikymui? Kokie kultūriniai
vienetai labiausiai reikalingi, ir kaip 
juos suaktyvinti bei pagerinti?
4. ŠIE METAI YRA SPAUDOS 
METAI. Spaudos reikšmė išeivijos 
gyvenime: teigiamybės ir neigia
mybės! Kokia turėtų būti mūsų 
spauda? Kokia jos reikšmė paverg
tos Lietuvos atžvilgiu?
5. JAUNIMO KONGRESAI. Kokią 
paskirtį atlieka Jaunimo Kongresai? 
Kas turėtų ruošti liet, jaunimo orgn. 
vadovus? Ko jūs laukiate iš PLJS- 
gos, ir kokia turėtų būti S-gos orga
nizacinė linkmė?
6. GRUPĖ ESTŲ NUSPRENDĖ, 
kad reikšmingiau ugdyti elitą nei 
rūpintis visa estų visuomene. Kokia 
kandidato nuomonė, jei tektų klau
simo svarstymą perkelti lietuviškon 
plotmėn?
7. LAISVA TEMA. Jei nei viena 
aukščiau minėtų temų nepatinka, 
prašom susirasti tinkamesnę, ta te
ma ir rašyti.

ATSTOVŲ RINKIMŲ KOMISIJOS

Atstovų rinkimų komisijas orga
nizuoja vietos J.S-gos skyriaus val
dyba. Komisija patikrina kandidato 
kvalifikacijas bei nusprendžia jo 
tinkamumą. Kartu įteisina jį ir kaip 
oficialų atstovą į III-jį PLJ Kongre
są. Komisijos iš esamų kandidatų iš
renka tiek atstovų, kiek tai apylin
kei yra numatyta. Beje, komisijoms 
jokių specialių rinkimo taisyklių ne- 
nurodome: atstovai renkami prisi
laikant šių kriterijų:
1. Kandidatas turi mokėti lietuviš
kai kalbėti, skaityti ir rašyti.

JAUNIMAS
MELBOURNO L J S-gos SKY
RIAUS VEIKLA: PAMINĖTAS 

ROMAS KALANTA

Gegužės 18-tą, sekmadienį, Mel
bourne Lietuvių Namų koncertų sa
lėje, įvyko Romo Kalantos minėji
mas. Minėjimą pravedė V.Juška - 
ALB Krašto Valdybos narys jauni
mo reikalams, kuris vadovauja ir 
Melbourne Lietuvių Jaunimo Są
jungos skyriui.

Į minėjimą atsilankė apie 200 
Melbourno lietuvių kultūrinės pub
likos, bet jaunimo galėjo būti ir žy
miai daugiau. Programoje paskaita, 
dainos ir proginiai eilėraščiai. Prie 
įėjimo buvo renkamos aukos atsto
vams į PLJS-gos Kongresą. Suau
kota apie 100 dolerių. Jei visi 
J.S-gos skyriai Australijoje pasek
tų veiklumu garsėjantį, savo cent
rinį skyrių, tai žinotume, kad J.S-ga 
jau yra tikrovė, su kuria reikia skai
tytis. Gaila, to dar vis nesimato!

Minėjime, Albertas Zubras skaitė 
įdomią paskaitą. Paskaitos pagrin
dinė tema ’’Romo Kalantos aukos 
prasmė”, - visų dėmesingai išklau
syta. Tokią aukšto akademinio lygio 
paskaitą, būtų pravartu pasiskaityti 
ir ’’Mūsų Pastogėje”.

Nemažiau įdomus buvo ir Mel- 
bourno J.S-gos veikėjų - mergaičių 
septetas. Septynių atlikėjų grupės 
vadovė Zita Prašmutaitė, kuri pia
ninu akamponuoja, o kai reikia - ir

Komisija kreipia dėmesį į kandi
dato rašinio kokybę: pvz., rašinys 
parašytas problemiškai, savistoviai 
ir kūrybiškai, ar vien tik sausai - en- 
ciklopediškai.
3. Kandidatas turi būti veiklus liet, 
jaunimo organizacijų narys, teikiąs 
vilčių, kad toks liks ir po kongreso. 
KANDIDATAS PRISTATO KO
MISIJAI SAVO VEIKLOS SU
VESTINĘ.

Komisija atlikusi savo darbą, vi-
sus duomenis pristato ALB Krašto 
Valdybai, kuri yra vyriausia rinki
mų Komisija, o ginčo atveju - spren
dėja. Be to, atstovai į Kongresą gali 
būti ir skiriami. Skyrimo funkciją at
lieka ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams. Atstovų rinki
mai turi būti užbaigti iki liepos mėn. 
13 d. Po to bus šaukiamas atstovų 
suvažiavimas Melburne. Suvažiavi
mas praeis Kongresui pasiruošimo 
ženkle.

FINANSINIS KLAUSIMAS

Siuntimas jaunimo atstovų į III-jį 
Kongresą yra tampriai susijęs su 
kelionės išlaidomis. Turime kandi
datų, kuriems finansinė parama ne
reikalinga, savo kelionę jie apsimo
ka patys. Be abejo, bus atstovų, ku
riems tos paramos reikės. Kelionė į 
Kongresą ir atgal apytikriai kainuo
ja 1,200 dolerių, o kur kišenpinigiai? 
Beje, pinigine atstovų parama tektų 
pasirūpinti mums visiems. Reikėtų 
nedelsiant sudaryti Komitetus, ku
rie organizuotų parengimus, loteri
jas, rinkliavas ir pan. Prie šios akci
jos turėtų aktyviai prisidėti ir kan
didatai į atstovus, nuteikdami vi
suomenę, jog esą verti jos dėmesio 
ir paramos. Deja, šį klausimą sėk
mingai sprendžia tik Melburno 
Centrinis J.S-gos skyrius, o kur visi 
kiti?

Stovime kryžkelėje ir turime ap
sispręsti, nes iki Kongreso beliko 
vos tik 7 mėnesiai. Gali atsitikti taip, 
kad į Kongresą vyks ne 21-nas, o tik 
keli atstovai.

MELBOURNE
dainuoja. Kita dainininkė ir akam- 
paniatorė (gitara) Angelė Tamošiū
naitė. Be Zitos ir Angelės - dainavi-
mo išraiškingumu pasižymėjo Rita 
Šidlauskaitė, Ramutė ir Aldona 
Juškaitės, Birutė Šaulytė ir Birutė 
Prašmutaitė. Pastaroji eina vadovės 
padėjėjos ir pianistės pareigas.

Dainos publikai taip patiko, kad 
šis (kamerinio pobūdžio) estradinis 
mergaičių ansamblis jau užprašytas 
ir kitiems pasirodymams. Bravo, 
mergaitės, dirbkite toliau, skambė
kite plačiau; pieškite dainų repertu
arą, puoselėkite gražią atlikimo ma
nierą.

Padainuota trys dainos: 1. ’’Išėjo 
mergelė” - B.Budriūno muz., žodžiai 
liaudiški; 2. ”Ar ne tu” - B.Gorbuls- 
kio muz., V.Bložės žodžiai; 3. ’’Jau
nystė” - M.Vaitkevičiaus muz., St. 
Žlibino žodžiai, kuri ir pakartota.

Publikos dėmesį patraukė ir poe
zija, duodama pakaitomis su dai
nom. Savo kūrybos eilėraštį ’’Vaiz
das Lietuvos šventos” deklamavo 
poetas Juozas Mikštas. Jono Meko 
eilėraštį ’’Apie Lietuvą ir laisvę” 
skaitė D.Jokubaitienė, Alb.Žukaus
ko eilėraštį ’’Tai žmones” - Aldona 
Juškaitė. Be to, eilėraščius, dedi
kuotus Romui Kalantai, deklamavo 
B.Šaulytė ir B.Prašmutaitė.

Minėjimas, su pertraukėle užtru
kęs apie pusantros valandos, už
baigtas Tautos Himnu.

Korespondentas

KRITIŠKOS PASTABOS

Spaudoje kartais pasirodo kritiš
kų balsų (žr. M.P. Nr. 19), kur pasi
sakoma atstovų ir Kongreso reika
lais. Kritiškos pastabos - sveikinti
nas reiškinys. Tyla irgi galima žmo
gų užmušti, o tuo labiau pasmerkti 
nesėkmei mums svarbius lietuviš
kuosius reikalus. Svarbu tik viena, 
kad kritiškas žodis nebūtų lengva
pėdiškai švaistomas, nes tuo nieko 
nelaimima.

Kas ne kas, bet laikraščių redak
toriai, gaudami kongresinės ruošos 
informacinius leidinius, turėtų žino
ti, kad III-jį Kongresą organizuoja 
PLJS-ga. Matote, šiuo reikalu pada
ryta gera pažanga, nes ankščiau 
kongresus organizavo Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Tiesa, P L 
Bendruomenė globoja Kongresą ir 
pačią J.S-gą, tai natūralu, bet ji ne
bėra rengėja, o tik globėja.

PLJS-gos vyriausias vykdomasis 
organas yra PLJS Valdyba, o PA
SAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS - vyriausias PLJS 
reikalų sprendėjas. Apie tai mums 
byloja PLJS-gos įstatai (STATU
TAS). Statuto kopijos tuoj pat bus 
pasiųstos mūsų gerb. kritikams, kad 
jie rašydami žinotų apie ką kalba ir 
neišradinėtų naujų amerikų.

Jei kituose kraštuose J.S-ga jau 
yra pilnai susiorganizavusi, tai 
Australijoje ji dar tik bandoma su
organizuoti. Organizacinio darbo 
pradžia visada yra sunki, todėl čia 
tenka vadovautis daugiau statuto 
dvasia, o ne raide. Eidamas ALB 
Krašto Valdybos nario jaunimo rei
kalams pareigas, dedu pastangas 
jaunimo org. veiklą koordinuoti, o 
J.S-gą - organizuoti ir globoti. Yra 
darbų, kuriuos reikia skubiai atlikti, 
daug ką darau savo nuožiūra ir at
sakomybe, todėl kai kam atrodau 
esąs lyg ir diktatorius. Po teisybei, 
tos diktatoriškos rankos ir reikia, 
ypač tvarkant kongresinius ir J.S- 
gos reikalus. Jei po šio kongreso pa
vyks Australijoje J.S-gos veiklą pa
statyti ant kojų, tada jau galėsime 
pilnai vadovautis pagal PLJS statu
tą ne tik dvasia, bet ir raide.

Vytautas Juška,
ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams

VISUR VISAIP
Turbūt ne vienas atkreipė dėmesį 

į gūdų ir savotiškai nostalgišką vėjo 
švilpimą moterų literatūrinės po
pietės metu Bankstowne. Tos vėjo 
’’melodijos” ypatingai gerai derinosi 
ir sudarė savotišką foną ir nuotaiką 
visai tai popietei. Atrodo, tas vėjas 
lyg tyčia buvo užsakytas ir įtrauktas 
į viso parengimo programą.

*** t

Išvežtųjų minėjimas Adelaidėje 
įvyks birželio 8 d., sekm., 3 vai. 
Adelaidės Town Hall. Minėjimą 
rengia P.Australijos Baltų Taryba.

***

Po literatūrinės popietės ten pat 
buvo ir Moterų Draugijos loterijos 
traukimas. Laimingas bilietas ati
teko Vytautui Patašiui, kuris laimė
jo siuvamą mašiną. Kai kas ta proga 
prasitarė, kad Moterų Draugija or
ganizuotų skubiai naują loteriją, gal 
kartais Vytas prie siuvamosios lai
mėtų ir žmoną.

***

Patirta, kad Adelaidėje šiuo metu 
yra net 21 skautininkas. Čia veikia ir 
skautininkų vienetas ’’Ramovė” 
(nesumaišykite su atsargos karių 
Ramove).
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CONVERSATION PRACTICE 
wanted in LITHUANIAN. I would 
like to exchange tape recordings of 
speech. Mike Mullins 5 Roma Ave., 
Kensington, 2033. Phone 663 1227 
weekdays 9 pm. - 9.30 pm; 
weekends 9 am - 10 am.

• Ok. Lietuvos kompozitoriai 1953
- 1973 m. sukūrė 19. operų, iš kurių 
17 buvo pastatytos Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Rygos ir Talino teatruose. 
Kompoz. V. Klova yra sukūręs 6 ope
ras, geriausia jų laikoma "Pilėnai”.

NAUJAS BRITŲ IŠRADIMAS
Britų EMI firma prie Londono išrado 

naują aparatą, kuris pavaduoja Rentgeną. 
Šis aparatas parodo ir tas vidaus kūno da
lis, kurių Rentgeno spinduliai be specia
lių dažų ar chemikalų negali nufotogra
fuoti. Ypatingai didelės reikšmės šis išra
dimas turės smegenų ligų tyrimams.

AR JAU GAVOTE SAVO

MEDIBANK KORTELĘ?

medibank
HEALTH INSURANCE CARD FAMILY HEALTH INSURANCE CARD

medibank

Jeigu ne, malonėkite pasiskaityti
Prieš kelias dienas MEDIBANK sveikatos 

draudimo kortelė buvo išsiuntinėta kiekvienam su
augusiam asmeniui, kurio pavardė yra rinkikų są
rašuose. Motinos ir globėjams išsiuntinėtos skirtin
gos kortelės, kurios dengia jų globojamus vaikus.

Neišvengiamai dėl daugelio priežasčių kai kurie 
asmenys galėjo savo kortelės ir negauti.

i iHEALTHINSURANCECARD

RAYMOND HP: ; LAWSON:

H
YOUR medibank NUMBER IS

75O-295-1O2-W

Taip atrodo jūsų MEDIBANK kortelės užpakalinė 
pusė

Jeigu nesate gavęs MEDIBANK kortelės, malo
nėkite užpildyti apačioje dešinėje paduotą atkarpą 
ir pasiųsti ją į MEDIBANK, GPO Box 9999 jūsų 
valstijos sostinėje.

Kiekvienas vaikas turi savo MEDIBANK nume
rį, bet patogumo sumetimais jie priskirti šeimos 
kortelei. Ši šeimos kortelė turėjo būti pasiųsta 
vaikų motinai ar globėjui.

Jeigu jūs turėjote gauti šeimos kortelę, o tačiau 
nesate gavęs, kreipkitės į jums ar imiausią pašto, 
įstaigą ar pašt agentūrą, MEDIBANK įstaigą ar 
jos įgaliotinį ar >a į Socialinės apsaugos Departmen- 
to įstaigą ir už tildykite prarymo formuliarą gauti 
šeimos sveikatos draudimo kortelei.

Jokiu būdu nepildykite čia pridėtos atkarpos (ku
pono) prašydamas gauti šeimos draudimo kortelę.

Prašydami išlaidų padengimo pagal naują svei
katos draudimo programą, kuri prasidės nuo liepos 
1 dienos, savo patogumui duokite drauge ir savo 
MEDIBANK numerį, kuris atspausdintas ant jūsų 
kortelės.

Paduodamas kortelę tik pagreitinsi išmokėjimus, 
kurių tu prašai. Kreipdamasis pašalpos turi įrodyti, 
kad tu pats esi, o MEDIBANK kortelė yra patiki
miausias įrodymas.

Reikalaujant išmokėjimų iš MEDIBANK bus 
greičiau ir paprasčiau, jeigu paduosi MEDIBANK 
numerius ir kiekvieno asmens, už kurių medicininį 
patarnavimą reikalauji išmokėjimų.

Į I 
I

J

FAMILY
INSURANCE CARD

ANNE T SMITO

HEALTH

(ORiLO'S NAME

C0 709-^105-T 
1OO-225-W

235-
?2>
835-2'17-5OO-X
922-^188-A65-A

JULIE H
DAVID J
TONY M

Taip atrodo MEDIBANK šeimos kortelės užpaka
linė pusė

medibank
Insurance Program.

• I have not yet received my Medibank card. Please send me one now.
8 (Do not use this coupon for a Medibank Family card. To apply for a Family card, obtain an 
" application form from any of the places mentioned above, fill in that form and post it to the 
B Medibank address for your State.)

f NAME:
Surname Given Names

g DATE OF BIRTH

| Day Month Year

| ADDRESS: ___

SEX (X APPLICABLE)

Male Female

Postcode
Authorised by the Australian Department of Social Security. Placed by Dept, of the Media. SSM 17.365.55

Lietuviai
Brisbanėj

Motinos Dienos Minėjimas
Brisbanėj Motinos Diena atšvęsta 

tik gegužės 18-tą. Mūsų kapelionui, 
kun. dr. P.Bačinskui šv. Marijos 
bažnyčioje atlaikius iškilmingas pa
maldas už gyvas bei mirusias lietu
ves motinas visam pasauly, antroji 
minėjimo dalis buvo perkelta į neto
liese nuo bažnyčios esančius Lietu
vių Namus. Ta proga noriu užsimin
ti, regis spaudoj dar nebuvo, kad ir 
mes - brisbaniečiai gerb. kapeliono 
nevien pastangomis, bet ir lėšomis 
bei vietos lietuvių aktyvios
talkos dėka, turime, kad ir netaip 
jau didelius, bet savus namelius.

Grįžtant prie Motinos Dienos mi
nėjimo programos, čia susirinkusias 
motinas apdovanojo gėlių puokštė
mis, programos vedėja - Sandra 
Alexseder pakvietė dalyvius sugie
doti Marija, Marija. Toliau sekė p. 
P.Kviecinsko, kaip ir visuomet ne
vien motinoms, bet ir tėvams ašarė
lę išspaudžianti dienos temomis gili 
paskaita, o po jos meninė programa. 
Tiesa,dar prieštai. Sandra perskaitė 
dr. V.Kiaušo vertimą paskaitos, nes 
minėjime dalyvavo nemažas skai
čius australų ir be to nelabai gerai 
lietuviškai ’’įkandančių” lietuviukų! - 
tu mažiukų...

Meninėje programoj pirmas pasi
rodė mūsų nauja deklamacijų 
žvaigždutė, Dariukas Mališauskas 
padeklamuodamas - Myliu aš ma
mytę. Dalia Šteinartaitė su per
traukomis išpildė kelis kūrinius 
vargonėliais. Mūsų vargonininkė 
nepakeičiama jau veik profesonališ- 
kai irgi vargonėliais išpildė liet, 
liaudies dainų pynę - tai mūsų chorui 
per eilę metų gelbinti - p-lė K.Eini- 
gytė.

Virg. Mališauskienės paruošta 
tautinių šokių grupė mažyčių ir di
desniųjų mergaičių pašoko kelis 
tautinius šokius. Gaila, kad mes la
bai mažai turime berniukų. Pačioj 
pabaigoj sekė mūsų kapeliono - kun. 
dr. P.Bačinsko chorelio sudaryto iš 
pačių ’’žvirblelių” mūsų liaudies dai
nos, galiausiai sekė lešminė labai 
gardžiais kepsniais dalyvius bevai
šinant pačiam Apyl. Vald. pirminin
kui Br.Butkui. Visos motulės dar 
buvo pavaišintos ir kavute, o kape
lionui tą dieną švenčiančiam savo 
gimimo dienos sukaktuves buvo su
giedota ilgiausių metų. Šventė praė
jo sklandžiai bei jaukioj atmosfe
roj, kurią suruošė kapelionas talki
ninkaujant Apyl. Valdybai.

Ir mūs neaplenkė Astra ir Andy

Daug į Australiją per eilę metų 
buvo atsilankę iš Amerikos, Kana
dos bei iš kitur mūsų įžymių meni
ninkų, bet jie visi Brisbanę aplenkė. 
Nesinorėtų daleisti, kad mūsų di
džiųjų kolonijų tokių atsikvietimų 
organizatoriai pavydėjo jųjų mums. 
Daleistina, kad buvo galvotak jog 
mūsų tolimai ir mažai kolonijai toks 
atsikvietimas bus persunki naštelė.

Po Astros ir Andy apsilankymo ir 
Brisbanėj, pasirodė, kad anoji nuo
monė nebuvo tiksli. Brisbaniečiai 
sužinoję apie mielų dainininkų atvy
kimą visi, kaip vienas stengėsi bent 
kuo prisidėti, kaip niekad parody
dami brolišką solidarumą. Vieni pa
siūlė nakvynę, kiti transportą bilie
tų išplatinimui bei svečių pavažinė- 
jimams, dar kiti pasikviesdami 
trumpiems vizitams, o į patį kon
certą atsilankė dar nematytas skai
čius. Koncertas parėjo puikiu pasi
sekimu ir visi buvome sužavėti gra
žiomis dainelėmis bei jų išpildymu, 
kartu ir jaunųjų dainininkų auksi
niais balseliais bei jųjų labai malonia 
asmenybe. Nuoširdžiai dėkojant vi
siems kas prisidėjo, kad Brisbane 
nebuvo aplenkta, linkim brangiems 
Astrai ir Andy geriausios sėkmės ir 
visur kitur.

Klimelis
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Varpo klube Melbourne
Praėjo jau dvidešimt penkeri me

tai, kai Melbourne įsisteigė vienas iš 
pirmųjų lietuvių sporto klubų ’’Var
pas”. Jį įkūrė aktyvūs sportininkai, 
sporto mėgėjai, atvykę į Australiją. 
Per tuos 25-rius metus ’’Varpas” yra 
praleidęs per savo eiles šimtus lie
tuviško jaunimo. 0 juk buvo pradėta 
tik su viena vyrų krepšinio koman
da! Šiandie ’’Varpas” turi komandas 
visose amžiaus grupėse. Tėvų, va
dovų ir prijaučiančiųjų pastangomis 
dar ir šiandien, po 25-rių metų, 
’’Varpas” tebėra vienas iš lietuviš
kiausių ir nariais gausiausių klubų 
Australijoje.

Kaip ir kiekvienoje organizacijo
je, taip ir pas mus turėta liūdnų bei 
linksmų laikotarpių. Bet ’’Varpas” 
neprarado savo pradinio tikslo - iš
likti lietuvišku. Šiandien mes turime 
apie 100 aktyvių narių, iš kurių su
daryta 10 krepšinio komandų. Dau
gumą jų sudaro mūsų mažieji, kas

Lakūnas Dr. L. Petrauskas

SKYSTOS
TEORIJOS
Rašo Kukutis.

Vargšas tas mūsų Pilkų Petras! 
Krumplius iki gyvam kaului baigia 
prakalti besibelsdamas į mūsų val
džios ir bendruomenės sąžinės du
ris, o Canberros jaunimui atstovy
bės balso būsimame suvažiavime 
Amerikoje kaip nėra-taip nėra. 
Praktiškai paėmus, nemanau, kad 
kišdamas į šį reikalą savas teorijas 
(atseit - trigrašį!) pagelbėsiąs, kai
mynui ir Canberos jaunimui. Betgi 
neiškenčiu savosios plunksnos ne
paaštrinęs ir kitiems plunksnų ne- 
papešęs...

ii- Taigi; Petrai, jaunimas! Teoriškai,' 
jeigu pavartytume mūsų spaudos 
komplektus nuo pirmo iki paskutinio 
numerio, aiškiai matytume, kad 
jaunime sudėtos mūsų visos viltys 
siekiant lietuvybės tęstinumo išei
vijoje. Teoriškai, šiuo reikalu, aukš
tos nuomonės žinovų ir įvairaus 
plauko pedagogų, prirašyti kalnai 
straipsnių su patarimais kas daryti 
ir kas nedaryti, kad jaunimas neati- 
toltų (pagal įprastinę frazę!) nuo 
tautos kamieno. Ir, teoriškai, prisi
laikant visų šitų mandrių teorijų, 
jaunimas turėjo užaugti lietuviš
kesnis negu mes patys! Taip! Jie tu
rėjo degti karštesne meile savam(!) 
kraštui ir savo tautai, nekantriau 
laukti laisvės valandos, nes jų esanti 
dangaus karalystė... Jų žemė, jų 
dangus, jų jūra, jų laivas ir...vairas.

Teoriškai, kaip kadaise sakė Ar
chimedas, galima pakelti ir žemę, 
tik...duokite atramos tašką. Neabe- 
jotinai-praktišką! Ir kur toji prak
tiškoji paveikslo pusė mūsų tarpe? 
Kaip jinai atrodo?!.

Gaila, bet kaip bežiūrėsi, o pasa
kyti reikia, kad prie visų gražių teo
rijų -"praktikos buvo mažai! Net tiek 
mažai, kad per visą trisdešimt metų 
kilusios ir vėl griuvusios išdidžios 
Krašto Valdybos (su ypatingais at

| KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ !

KREIPKITĖS

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ’

Palanga Travel
364 Sussex St. Sydney City

Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas. 
Skambinkite Tel. 26 3526

rodo, kad ’’Varpo” ateitis šviesi. O 
kur visos kitos sporto šakos!

Kiekvienas pradedąs 
sportininkas, įstojęs į narių eiles, 
svajoja apie uniformą, pirmas rung
tynes, išvyką į sporto šventę ir t.t. 
Kiek džiaugsmo ir įspūdžių!

Visam tam reikalingos lėšos. Mū
sų visos metinės pajamos susidaro iš 
dviejų metinių parengimų ir nario 
mokesčio.

Birželio 7 d. Lietuvių Namuose 
įvyksta mūsų sporto Klubo ’’Varpo” 
25-rių m. JUBILIEJINIS BALIUS

Baliuje nuoširdžiai kviečiame jus 
visus dalyvauti. Melbourne ir apy
linkių lietuviai visada nuoširdžiai 
remdavo mus savo gausiu atsilan
kymu, ir tai įrodo, kad jiems tikrai 
rūpi mūsų jaunimo veikla.

Laukiame jūsų ir sakau iki pasi
matymo ’’Varpo” baliuje.

Rita Tamošiūnaitė-Mačiulaitienė
M.L.S.K. ’’Varpo” Sekretorė 

stovais Švietimo ir Jaunimo Reika
lams) nepajėgė atspausdinti pačios 
elementoriškiausios knygelės - Lie
tuviško Elementoriaus. Perijodinėje 
spaudoje, betgi, nepagailėta aštrių 
žodžių jaunimo adresu, kad jauni
mas nesiindomauja ’’Klaidomis”, 
’’Kalnų Velniais” ir ’’Terra Austra
lis”...Visdėlto: - ’’Elimenthary my 
dear Watson!” nėra Elemento
riaus..Kas kaltas? Aišku - tėvai, ne
išmokino, mat, vaikų skaityti!...

Teoriškai - reikia kas nors daryti, 
užtat (praktiškai, ir Canberroje) su
kalama savaitgalio mokykla. Sušau
kiami, teisingiau pasakius - suveda
mi tie, kurie dar nepajėgia ant mo
tociklo liuoktelėję išvažiuoti į ’’As
falto Jungles”. Iškviečiamas iš Ade
laidės Švietimo Ministeris šia proga 
taria rimtą ir prasmingą žodį, teo
riškai išvedžiodamas lietuvių kalbos 
reikalingumą ir mokėjimą.

’’Sounded marvellous, bet...what 
was she talking about?”, - klausia 
mišrios šeimos žmona vyrą. Prak
tiškai nuplojame, užmiršdami, kad 
daug praktiškiau būtų pirma vaikus 
bent pramokinti lietuviškai, o tik 
tada į juos tarti aukštos erudicijos 
žodį...
..Teoriškai - pamūrinti bažnyčią ar
ba klubą, namus arba mokyklą, yra 
vienodas reikalas. Vienok, prakti-

Iškilus kovietis
Dr. Leonas Petrauskas, buvęs 

Nepriklausomos Lietuvos krepšinio 
rinktinės dalyvis jai laimėjus Euro
pos krepšinio čempiono vardą 1939 
metais, be krepšinio Lietuvoje buvo 
pamėgęs ir sklandymą ir šalia savo 
studijų universitete, bei žaidynių 
krepšinio aukštėse, jis nemažai va
landų praleido ore, įsigydamas ir 
sklandytojo ženklą.

Atvykus į Australiją, dr.L.(Liu- 
kos) Petrausko didžiausias noras vėl 
buvo pasikelti į erdves, ir jis tai pa
darė, išlaikydamas visus reikiamus 
egzaminus, gaudamas aukščiausius 
sklandytojo sparnus ir vėliau tapda
mas net mokyklos sklandymo ins- 

kpje, klubas yra lengviau! Ir taip ant 
’’Dainavos Šventovės”)Žiūr. ”M.P.” 
1950 plius), kur kaip ant mielių tu
rėjo kilti lietuvybė, iškilo naujas lie
tuvybės centras. Ir ant šitos ašies 
nūdien sukasi visas gyvenimas; 
sportas, kultūra, menas ir...mokslas. 
Sukasi, taipogi, tūzai ir damos 
ir...jocker’iai. Aišku sukasi ir jauni
mas, bet dažniausiai tai tik po kie
mą. Nebent septyniolikmečius dar 
užskaitome į vaikų eiles ir darže
lius?.. Teoriškai - darželis būtų vi
siškai praktiškas dalykas. Kol Mama 
išsuktų ’’Jacko Potą” ir Papa išgertų 
’’šaltą ir leduotą”, vaikai išmoktų

NEWCASTLE
ASTRA

IR ANDY
Neužmirštamas vakaras su AST

RA su ANDY įvyko gegužės 17 d. 
George Hotel kabaretų salėje. Di
desnę svečių dalį sudarė vietiniai 
lietuviai, kurių tarpe matėsi ir besi
svečiuoją iš kitų vietų - Z.Blaževi- 
čienė iš Adelaidės, A.Talandis iš 
Sydnejaus ir Z.Bajalytė net iš užjū
rių. Tik prie poros stalų matėsi keli 
pažįstami latvių, estų bei australų 
veidai.

ASTRA ir ANDY prisitatę lietu
vių ir vokiečių kalbomis iškart pa
traukė publiką, ir jų dainos, dainuo
tos ar tai lietuvių ar vokiečių bei 
anglų kalbom su pasigėrėjimu ir ati
da buvo klausomos ir palydėtos plo
jimais.

Dainininkai parodė aukštą balsų 
išlavinimą, dueto sutartinumą ir 
prigimtą muzikalinį talentą. Pilnai 
reikia sutikti su A.Binkevičiūtės 
-Gučiuvienės objektyviu gražiu kri
tikos straipsniu ’’Užtarnautas pa
sisekimas” )M.P. Nr. 17).

Newkastelio kabaretinis parengi
mas mažoje salėje buvo toli nuo tų 
sąlygų kuriose dainininkai įpratę 
koncertuoti (moderni salė ir garsin- 

truktoriumi. To neužteko. Sklandy
tuvą pakeitė motorinis lėktuvas. 
Darbas ir pasiryžimas padarė jį ir 
motorinio lėktuvo pilotu, ir šiandien 
mūsų sporto veteranas ne tik pats 
skraido ir sklando, bet taip pat pa
daro ir koviečiams ’’oro piknikus”, 
juos po Sydnejaus apylinkes pa- 
skraidydamas.

Žmogus jeigu gimė sportininku, 
tai turbūt ir bus juo iki gilios senat
vės. Taip ir su mūsų nesenstančiu 
daktaru, kuris be savo pamėgto oro 
sporto, dar neseniai su veteranais ir 
krepšį pažaidė, o šiandien savaitga
liais aktyviai ir golfą žaidžia ir prieš 
svečius iš Canberros jis atstovaus 
Sydnejaus Kovą golfo aikštėje.

A.L.

lietuviškai paklausti: - ’’Kur jūs taip 
ilgai buvote?” Praktikoje, tai matai - 
aiškus Kultizmas! O dar lengviau -tai 
pakaltinti jaunimą už sėdėjimą už 
durų kai tėvai rūpestingai suka 
lietuvybės ratą.

Teoriškai - ’’Sveikiname tą bei aną 
su ’’Honours” užbaigusį aukštąjį 
mokslą!” ir ’’...garbė mums lietu
viams, kai toji bei anoji užėmė gana 
aukštą vietą ten ir ten!” Praktiškai, 
kai tas bei anas, toji ar anoji ateina 
su savomis teorijomis kaip pasiekti 
jaunimą, tai paprastai vyriausybė 
nutaria, kad: - ’’Piemuo ir piemenė - 
ką jie išmano!..” O apie vairą tai jau 
ir kalbos nėra. Dargi ir tą, kuris mė- 
ginasi imti tik už irklo, šnairai nu
žiūri...

Manieji užaugo tik padorūs žmo
nės ir tuomi, turbūt, verta didžiuo
tis. Džiaugiuosi ir tavaisiais, Petrai! 
Mane, kaipo senesnio amžiaus žmo
gų, niekada nėra prakalbinę austra
liškai, lygiai kaip nėra ir kiti jauni 
Canberros žmonės, kurie, Geriau
sias žino, užaugo be Lietuviško Ele
mentoriaus. Ir jeigu Valdžia neįma
no reikalo juos įterpti į lietuvių ei
les, ar nebūtų praktiškiau juos pa
siųsti,, tą patį dolerį išleidžiant, į 
Lietuvą? Gal iš anos praeities jie ką 
nors pasisemtų, nes iš čionykštės - 
tai tik skystos teorijos...

tuvai, orkestras, tinkama scena), 
tačiau ir čia jie nepalūžo, pačiam 
ANDY puikiai valdant gitarą ir 
kiekvieną dainą pristatant laisvu 
stiliumi, sentimentaliai nuteikė 
klausytojus. Stiprių plojimų susi
laukė jo žodžiai skatiną puoselėti 
motinų kalbą, nežiūrint, kad jau eilę 
metų gyvenant už gimtojo krašto 
ribų sakinyje kartais tenka griebtis 
vietinės kalbos žodžio.

Gilus patriotinis sąmoningumas 
teko patirti iš Astros/Alfredo Šalčių 
trumpo atsilankymo metu pas New
kastelio Apylinkės pirmininką Alf. 
Šerną jiems pareiškiant, kad turime 
puoselėti lietuvių vienybę, kultūrą - 
tradiciją bei išlaikymą organizuotos 
bendruomenės ir kad daug savo dai
nų jie patys skiria šiam tikslui.

Astrą ir Andy į Newkastelį atvežė 
ir parvežė atgal į Sydney p. Leona
vičius. Platų reklamos darbą atliko 
Alf.Šernas ir mieli dainininkai buvo 
priimti nakvynėms K. ir G.Paulįu- 
kėnų namuose.

Astros ir Andy dainų pynėms pa
sibaigus Valdybos Kultūros ir Švie
timo vadovė Z.Zakarauskienė jaut
riais žodžiais (’’net širdelė virpėjo 
jūsų dainas girdint”) pareiškė padė
ką įteikdama Valdybos parengtas 
dovanėles. Taip pat buvo įteikta čia 
pat publikos sudėta piniginė dovana.

A.Š.
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NAUJA CANBERROS APYL.
VALDYBA

Po pakartotino apylinkės susirin
kimo išrinktoji Apylinkės Valdyba 
pasiskirstė pareigomis:

Maj. Algis Brūzga - pirmininkas, 
B.Minius - sekretorius ir A.Pužaitė - 
How iždininkė.

SKUBUS PRANEŠIMAS

Apyl. vald. pirm. p. S.Skapinskui 
staiga susirgus, gegužės 25 d. 2 vai. 
šauktas susirinkimas ATŠAUKIA
MAS.

Sekantis visuotinis susirinkimas 
šaukiamas birželio 22 d. 2 vai.

A.D.B.Geėl. Apylinkės 
Valdyba.

MELBOURNO EVANGELIKAMS

Pakartotinai pranešu, kad birželio 
8 d. 1 vai. turėsime pamaldas su 
kun. W.Kostizenu Lietuvių Namų 
koplyčioje. Pavieniai nebus prane
šama.

Laukiame gausaus atsilankymo.
Evang. Parapijos Taryba.

Vysk. MOTIEJAUS
VALANČIAUS MINĖJIMAS

Vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
atžymint šimtmetį nuo jo mirties, 

MINĖJIMAS — AKADEMIJA 
įvyks liepos 6 d., sekmadienį, 3 vai 
Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
Bankstowne. Minėjimą rengi; 
Plunksnos Klubas. Kalbės E.Jonai 
tienė, J.A. Jūragis ir V.Kazokas 
Pilna minėjimo programa bus pa 
skelbta vėliau.

Nors buvo skelbta kelis kartu 
anksčiau, kad minėjimas numatyt;, 
birželio 29 d., bet turėjome patį m 
nėjimą nukelti savaite vėliau į liep< 
6 d., nes birželio 29 d. Kat. Kultūn - 
Draugija turi savo parengimą. Įsi
dėmėkite: vysk. M.Valančiaus mi
nėjimas liepos 6 d.

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešame Sydney lietuvių 
visuomenei, kad Sydney Liet. Ka
talikų Kult. Draugija su Sydney 
Liet. Kat. Parapijos Komitetu, ruo
šia Sydney Liet. ’’Dainos” Choro 
Pagerbimo Pietus birželio 29 d. 
(sekmadienį) tuoj pat po lietuviškų 
pamaldų Lidcombės Parapijos salė
je. Kadangi birželio 29 d. yra Petro 
ir Povilo diena, tai kartu bus pa
gerbti ir mūsų abu kapelionai: kun. 
P.Butkus ir kum P.Martūzas.

Norintieji dalyvauti pagerbimo 
iškilmėse, registruojasi iki birželio 
15 d. imtinai pas šiuos asmenis: Ant. 
Vinevičius - sekmadieniais prie baž

nyčios, p. E.Badauskienė - telef. Nr. 
76 6192 Br. Genys. Užsiregistruo
jantieji kartu įmoka po $ 3.00 asme
niui. Moksleiviai bei studentai po $ 
2.00. Vaikams iki 10 metų amžiaus 
įėjimas nemokamas. Atskirų kvieti
mų niekam nebus siunčiama.

Rengėjai

ADELAIDE

Talkos Pranešimas

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija ’’TALKA” Ltd. praneša, 
kad numatomi įsteigti skyriai Ade
laidėje ir Sydnejuje. Tam tikslui ve
dami pasitarimai su atitinkamomis 
australų valdžios įstaigomis.

Principinis sutikimas iš Pietų 
Australijos valdžios jau gautas, to
dėl birželio 15 d., sekmadienį, 3 vai., 
Lietuvių Namuose kviečiamas in
formacinis - steigiamasis susirinki
mas, kuriame pranešimą padarys iš 
Melbourne atvykę Talkos valdybos 
nariai. Visi, kuriems rūpi netik as
meninis, bet ir bendruomeninis ger
būvis, maloniai kviečiame susirinki
me dalyvauti.

Talkos skyriaus reikalus Adelai
dėje sutiko tvarkyti p.p. V.Neve- 
rauskas, J.Lapšys ir V.Baltutis.

Talkos Valdyba

Melbourne Lietuvių Sporto Klubas ’’Varpas” savo 25 metų sukakties 
proga rengia JUBILIEJINĮ

VARPO BALIU
birželio 7 d., šešt., Lietuvių Namuose 50 Errol St. Nth Melbourne. 
Pradžia 7 vai.

Maloniai kviečiame visus.
Skani karšta vakarienė, geras orkestras, turtinga loterija. Gėrimai 

gaunami vietoje.
Bilietai: $ 7.00 suaugusiems, $ 5.00 sportininkams, studentams ir 

pensininkams.
Bilietus platina: R. Vyšniauskas, tel. 467 4945

R.Ragauskas, tel. 93 6574

PAS SYDNEJAUS RAMOVĖNUS

L.V.S. Ramovės Sydney Skyrius 
gegužės 25 d. Liet. Klubo patalpose 
Bankstowne visuotiniame ramovėnų 
susirinkime išrinko vienerių metų 
kadencijai naują skyriaus valdybą 
šios sudėties: pirmininkas Ant. 
Skirka, \ icepirm. Pr. Mikalauskas, 
kult, ir parengimų vadovas V .Mic
kevičius, sekretorius Petr. Zaremba 
ir kasininkas Ad. Laukaitis. Kandi
datai: M.Zakaras ir K.Daniškevi- 
čius.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

Birželio 15 d.

TOPLESS” akrobatai

Birželio 7 d.

birželio 8 d.
JENNY HARRIS . TV damininkė su banjo

KLUBAS ATVIRAS:

pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 val.<; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak. i ■

.(XX P
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Kovo SPORTVAKARIS

“IN SET* KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

Šešt. 8-12.: sekm. 6.30 - 10.30 vai.

B

Sydney Lietuvių
Klube

KLUBO METINĖS

Birželio 10 d., antradienį, Klubas 
švenčia savo antrąsias metines. Ta 
proga Klubo vadovybė ketina pa
vaišinti savo narius ir jų svečius iš 
savo neišsemiamų versmių ir 

savos virtuvės skanėstais.
Įsidėmėkite: Klubo metinės bir

želio 10 d.

Atėjęs. į Sydney Liet. Klubą vi
suomet matysi vakarais Algį Plūką 
stovintį' vidury salės ir stebintį bili
jardo lošėjus. Paklaustas, bene tei
sėjaująs, Algis atsako, laikydamas 
atšąlusią pypkę tarp dviejų kairės 
rankos pirštų:. ’’Vis budžiui”

***

MUSŲ PASTOGES
PLATINTOJAI

Pranešame, kad ’’Mūsų Pastogės” 
platintojai ir įgaliotiniai yra šie:

Canberra - V.Balsys, 22 Ferguson 
Cres., Deakin, A.C.T. 2600.

Melbourne - N.Butkūnas, 82 
Parkmore Rd. Eastmoor, 3165

Geelong - J.Gailius, 281 Pakington 
St., Newtown, 3220

Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 
Ave., Kew East, 3102

Adelaide - E.Reisonienė, Liet. 
Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067

Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat.
Centras, Third Ave. St. Peters 5069

Brisbane - J.Miškinis, 97 Amy St. 
Hawthorne 4171

Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 
Klubas, 16-18 East Terrace, Banks
town, 2200

Alf. Šernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

O|00Į00į30|tJ0|00|0Q|ūū|00|n0|0tJ|D0|0ū|ūBĮtjDjūū|00[001Eiū|00|ū0|00|a0|00|ūū|d)0|D0|0D|0ū|0ū|C
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Kviečiafrie visus atsilankyti į Sydnejaus lietuvių skautų

TRADICINĮ

□ □ o □ ū□ □ □ □ ū□ 
□ □□ □ □ □□ O □ □ □ □□ □

Father O’Reilly Memorial Hall, 15 Park St., Auburn,
Birželio 21 d., šeštadienį, 7 vai. 

Turtingi valgių bei gėrimų bufetai, gausi loterija, gera šokių muzika ir 
premijos geriausioms kaukėms.

Įėjimas: suaugusiems $ 3.00 moksleiviams $ 2.00 
pensininkams su pažymėjimu veltui

Bilietus platina: P.Antanaitis, tel. 564770 B.Barkus, tel. 733984 
A.Jablonskienė, tel. 7094031

Stalų užsakymus tvarko: B.Barkus 
SYDNEJAUS LIETUVIŲ SKAUTŲ ŽIDINYS 

’’AUŠROS” TUNTAS 
TĖVŲ KOMITETAS

3 □□□
A □□□□□□□□□□□ ū
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JONINIŲ VAKARAS - VĖŽIŲ 
VAKARAS

Klubo Valdyba, prieš kiek laiko 
sėkmingai suorganizavusi ir prave- 
dusi pirmąjį vėžių vakarą, praneša, 
kad antras toks, o gal ir sėkminges
nis vėžių vakaras klubo nariams ir 
bičiuliams numatomas birželio 24 d. 
(Joninių vakarą).

***

Australijos Lietuvių Fondo vaka
ras Klube numatomas birželio 28 d. 
Šalia kitų naujovių numatomas 
programoje ir naujai perorganizuo
tas A.Pluko oktetas.

***

Klubo narys p. P.žitkauskas klu
bo bibliotekai padovanojo patogius 
laiptelius - kopėtėles. Už šią pras
mingą dovaną Klubo vadovybė jam 
nuoširdžiai dėkoja.

: LITHUANIAN AUSTRALIAN 
Š WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės
■ laikraštis
Z Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
; Redakcijos Patariamoji Komisija:
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
= Bankstown,N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas: 
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Z Administracijos Tel. 6499062
■ Prenumerata: metams
Z 6 mėn.
» Užsieny metams
Z Oro paštu užsieny
= Atskiras numeris
Z Redakcija rašinius taiso
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
- neatsakoma.
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