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V.Saudargas

Mes žinome Europoje karinį bloką 
NATO. Jam priklauso didelės ir 
mažos valstybės Europoje. Toli
muose rytuose yra susidaręs, Paci- 
fiko rajone ’’Pacific Club”, kuriam 
priklauso trys didžiosios valstybės 
aplink Pacifiko vandenyną: USA, 
Kinija ir Japonija. Mažosios valsty
bės balso čia neturi, jos tik turi ži
noti, kurios didžiosios valstybės įta
kos zonoje yra ir atatinkamai elgtis. 
Rusija, nors ir didelė valstybė, ne
priklauso prie Pacific Club, nes klu
bas savo veikloje nukreiptas prieš

Vakarų valstybių spaudoje niekas 
nekalba apie Pacific Club ir randama 

prieštaringų komentarų, kurie 
maskuoja tokio klubo buvimą. Me
tus žvilgsnį į įvykių eigą, kurie pri
vedė prie Pacific Clubo susidarymo 
ir į priešingos pusės spaudą įvykiai 
įgauna ryškesnį vaizdą.

Persilaužimas santykių pigoje 
tarp Kinijos ir USA įvyko 1972 me
tais prezidento Nixon vizito metu 
Kinijoje. Jau 1969 metais USA pas
tebėjo, kad Kinijos vyriausybė 
traukiasi iš komunistinės bendruo
menės, vadovaujamos Rusijos, ir 
vxci/v/oz savistovus
vienetas tarptautiniuose santykiuo
se su nauja politine linija, priešinga 
Rusijai. USA politikoje irgi pradėjo 
rodytis pasikeitimas Kinijos atžvil
giu atsisakant jos ’’containment and 
isolation” ir noras sumažinti savo 
militarinę įtaką Kinijos interesų zo
noje.

Abiem pusėm atrodė naudinga 
pasiekti atitinkamo sutarimo aky- 
vaizdoje Rusijos augančio karinio 
pajėgumo. Buvo keletas aiškių 
bendrai siektinų tikslų.

Dr. H.Kissinger pasitarimui su 
Kinijos vadais 1973 metais vasario 
15-19 d. užbaigė paruošiamają sta
diją santykių sunormavimui.

Jau prezidento Nixon vizito metu 
1972 m. buvo susitarta tarp USA ir 
Kinijos nesiekti hegemonijos Azijoj 
ir Pacifiko rajone ir kad abi pusės 
priešinsis bet kurios kitos valstybės 
tokiai hegemonijai. Taip pat abi pu
sės turi atsižvelgti -į viena kitos in
teresus, siekti kompromisų interesų 
susikirtime ar ambicijose dėl pirma
vimo Pacifike.

Po to sekė Kinijos ir Japonijos 
pasitarimai ir buvo priimti tie patys 
principai santykiams tvarkyti.

Sovietų S-gos spauda šitą treju
kės bendradarbiavimo susitarimą 
pavadino ’’Pacific Club” žvelgdama į 
tai labai išsigandusiom akimis.

Kinija šiuo metu yra Sov. S-gos 
didžiausias priešas tarptautinės po
litikos institucijose, ir visur varo 
priešrusišką propagandą daugiau 
nei bet kas kitas.

Kinijos bendravimas su USA au
ga šuoliais, jau nekalbant apie įvai
rių pareigūnų lankymąsi vienų pas 
kitus įvairiais reikalais. Prekyba 
1972 metais siekė tk.$ 92.5 milijono 
gi 1973 m. staigiai pašoko iki $ 754 
milijonų ir toliau vis didėja.

Balandžio 19 d. atvyko į Kiniją 
Belgijos ministeris pirmininkas. 
Jam suruoštame priėmime Kinijos 
ministerio pirmininko pavaduotojas 

Chi Teng-kuei savo sveikinimo kal
boje padarė tokius pareiškimus: 
"Visai natūralu ir pilnai supranta
ma, kad Europos žmonės, perėję du 
pasaulinius karus, turi būti susirū
pinę taika ir saugumu Europoje. Bet 
geri norai yra vienas dalykas, o ob
jektyvi realybė - kitas. Aišku, kad 
varžybos tarp super-powers dėl pir
mavimo pasaulyje ir ypatingai Eu
ropoje darosi vis labiau intensyvios. 
Super-powers bekalbėdamos apie 
’’detente” forsuoja apsiginklavimą ir 
pasiruošimą karui. Viena, kuri dau
giausiai kalba apie nesustabdomą 
’’detente” progresą ypatingai sten
giasi pralenkti ginklavimosi lenkty
nėse. Ji nesumažino, o labai padidi
no savo kariuomenės išdėstymą ry
tų Europoje. Ji, taip pat, nesumaži
no, o padaugino savo paprastus ir 
atominius ginklus nukreiptus prieš 
Vakarų Europą. Šis nesustojantis 
lenktyniavimas, mūsų manymu, turi 
privesti prie karo. Tat nepriklauso 
nuo žmogaus noro. Visų kraštų 
žmonės, įskaitant ir vakarų Europą, 
turi tam pasiruošti. Būti pasiruošu
siam yra geriau nei nepasiruošu
siam”.

Iš aukšši: u pasakytų žodžių ma
tosi kam Kinija draugas ir kam ne
draugas.

USA atkreipė dėmesį į Sov. S-gos 
žygius irgi.

Genrolas Haig, NATO vyriausias 
karinių pajėgų vadas Europoje, 
paskutiniu laiku irgi įspėjo apie ka
rinę grėsmę Europai iš rytų. Ame
rika taip pat atlieka atitinkamus ka
rinius pasiruošimus vakarų Europo
je, bei sustiprina savo karines pajė
gas vakarų Vokietijoj.

Prancūzijos laikraštis "L’Huma- 
nite Rouge” rašo, kad Varšuvos

ĮVYKIAI
Sovietinis rašytojas A.Amalrikas, 

kurio knyga ”Ar išliks Sovietų Są
junga iki 1984 metų?” buvo susilau
kusi didelio dėmesio Vakaruose. 
Autorių sovietinė vyriausybė už tai 
buvo patalpinus į vieną iš Gulago 
stovyklų, bet neseniai jis išleistas ir 
apsigyveno Maskvoje.

***
Egipto prezidentas Sadat prie

kaištauja Sov. Sąjungai, kad ji ara
bų kraštuose kelia nepasitikėjimo jo 
diplomatine veikla.

***
Sovietų Sąjunga įteikė notą UNO 

sekretoriui, kur išdėstoma, kad vi
sas Berlynas turi priklausyti Rytų 
Vokietijai ir kad nei Anglija, nei 
USA, nei Prancūzija neturinčios jo
kių teisių į Berlyną, nes jis yra Rytų 
Vokietijos sostinė. Kaip žinia, po 
karo Vokietijos sostinė Berlynas 
kaip ir visa Vokietija buvo padalin
tas į keturias zonas.

***
Pereitą savaitę Anglijoje buvo 

referendumo keliu atsiklausta gy
ventojų, ar Anglijai palikti, ar išsto
ti iš Europos Bendrosios Rinkos. 
Didele balsų dauguma, pasisakyta, 
kad Anglija paliktų.

M K. Čiurlionis Au ka

pakto valstybės yra sukoncentravu
sios karines puolamąsias pajėgas, 
istorijoj nematyto dydžio, po Rusi
jos komanda, prieš vakarų Erzopą.

Natūraliai kyla klausimas, koks 
tikslas Rusijai tokius pasiruošimus 
daryti. Aš numatau sekančias gali
mybes:

1. Noras pagąsdinti vakarų Euro
pos valstybes, kad jos pasirašytų 
Europos Saugumo Konferencijoj to
kią sutartį, kokios nori Rusija.

2. Galbūt Rusija planuoja karo 
žygį į Kiniją, bijodama jos greito 
stiprėjimo, ir nori atšaldyti vakarų 
Europos norus pagelbėti Kinijai.

3. Planas užimti vakarų Europą 
nesitikint rimtos pagelbos Europai

Pabrėždama tarptautinius moters 
metus Sovietų Sąjunga skelbiasi 
amnestavusi nenurodytą skaičių 
moterų kalinių. Amnestija netaiko
ma politinėms kalinėms.

***
Čekoslovakijoje platinamas nau

jas pogrindžio laikraštis ’’Liaudies 
naujienos” (Norodny Noviny).

*♦*
Kinija perspėja kitus Azijos kraš

tus, kad vengtų sandėrio su Sovietų 
Sąjunga. Kinijos vicepremjeras į- 
spėja, kad pasitraukus iš kai kurių 
kraštų amerikiečiams susidarusi 
tuštuma labai vilioja sovietus. Esą, 
geriau pakęsti ir sugyventi su ame
rikiečiais, negu besiginant nuo vilko 
prie frontinių durų įsileisti pro už
pakalines duris sovietinį tigrą.

***

Vilniuje neseniai sugriuvo pės
tiems vaikščioti per Nerį tiltas. 
Nelaimė įvyko kaip tik tuo metu, kai 
minios žmonių iš sporto stadijono 
ėjo per tiltą. Kiek žmonių žuvo, ne
žinia, nes vietinėje spaudoje apie 
nelaimę nieko nepranešta.

*** 

iš USA ir Kinijos.
1. Planas užimti benzino laukus 

artimuose rytuose.
Dabar mesime žvilgsnį ką sako 

Kinijos priešai.
Mongolijos Liaudies Respublikos, 

kuri yra okupuota Rusijos, komu
nistų partijos ir valdžios aukštas 
pareigūnas ir paklusnus Rusijos 
tarnas Y.Tsendenbal sako: ”... 
priešrusiškumas yra pagrindas, ku
ris formuoja Kinijos tarptautinę 
veiklą. Kinijos vadovybė šiandien 
laiko Sov. S-gą aršiausiu priešu Ki
nijos žmonių; priešu No.l. Kinijos 
vadai stengiasi pakenkti Sov. S-gai 
taip daug kaip įmanoma, suniekinti 
ir diskredituoti jos užsienių politiką 
bet kuriom priemonėm ir silpninti 
jos tarptautinę padėtį. Pekingo va
dai stengiasi sutrukdyti padėties 
stabilizavimą Europoje ir daro spe
cialias pastangas sutrukdyti padė
ties stabilizavimą Europoje ir daro 
specialias pastangas sutrukdyti ten 
’detente”. Jie viešai pritaria stip
rinimui agresyvaus NATO bloko ir 
transformavimui kapitalistinės va
karų Europos į stiprią politinę, eko
nominę ir militarinę sąjungą, kuri 
sudarytų, kaip Chou En-lai sako - 
sutramdantį faktorių Sov. S-gai va
karuose”.

Aukščiau pareikštos Tsendebal 
nuomonės žurnale ’’Pacific Affairs” 
yra labai charakteringos ir visos ru
siškos spaudos nuomonėms ir būtų 
beprasmiška jas kartoti.

Kaip dabartinė Kinijos vyriausy
bė, taip ir ankstesnė Chiang 
Kai-shek vyriausybė, laikė ir laiko 
nelegaliai atskirtomis teritorijomis 
nuo Kinijos - Mongoliją, Rusijos 
užimtas žemes į šiaurę nuo Kinijos, 
Burmą, Korea, Taiwan ir Indokiniją.

Yra labai chrakteringas reiškinys, 
kad Indija nei pati, nei kitųsragino 
pasirašyti pietų Azijos saugumo 
pakto, siūlomo Rusijos. Tarp kitko, 
Indija tiria galimybę Burmoje ir 
Thailand pasiskelbti neutraliomis 
valstybėmis. Tat rodo nepasitikėji
mą Sov. S-ga.
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Akademikų 
suvažiavimą 

pasitinkant
Mūsų Pastogės Nr. 21 skaitėme 

džiugią žinią: rugpiūčio 30-31 dieno
mis Melbourne šaukiamas lietuvių 
akademikų suvažiavimas, kurį or
ganizuoja ALB Krašto Valdyba, 
nors galbūt tikrasis šios idėjos kal
vis ir variklis yra ALB Švietimo Va
dovas p. P.Sungaila.

Tokį lietuvių akademikų suvažia
vimą sušaukti jau buvo seniai pri
brendęs reikalas, ypatingai turint 
minty per ketvirtį šimtmečio pasi
keitusią padėtį ir besikeičiančius 
bendruomenėje veidus.

Drauge su imigracine banga į 
Australiją atvyko palyginamai ne
didelis procentas akademikų, baigu
sių aukštuosius mokslus Lietuvoje 
ar kitur užsienyje. Daugelis gyveni
mo sąlygų priversti negavo šiame 
krašte atsivežtų kvalifikacijų pripa
žinimo. Už tat jie įsijungė visu auto
ritetu ir sumanumu į lietuvišką 
gyvenimą sukurdami jauną bend
ruomenę ir jai vadovaudami. Jais 
rėmėsi visa mūsų šiame krašte vi
suomeninė ir kultūrinė veikla. Se
nieji akademikai ir šiandie kietai įsi
jungę į lietuvybės darbą, nors jų 
gretos retėja, o kiti pavargę dairosi, 
kas juos pavaduos. Padėtis iš tikrų
jų yra džiuginanti: kas kart vis dau
giau ir daugiau čia baigusių akade
mikų stoja į darbą su nauju polėkiu 
ir inciatyva. Naujieji bendruomenės 
darbuotojai jau yra čia baigę moks
lus, užėmę atitinkamas pozicijas 
Australijos gyvenime, tad ir jų au
toritetas santykiuose su kitais ar

’’Lietuviška knyga Australijoj”
Bibliografinis Katalo gas

Šiuo pavadinimu esu numatęs su
daryti leidinį. Dirbu jau ketvirtus 
metus ir kartotekoj jau yra virš 
4000 vienetu.

Darbo plane visa Australijos teri
torija. Iki šiol nepavyko nei mažiau
sio ryšio sudaryti su N.S.W. biblio
tekomis. Gal aš dariau klaidą, gal ne 
į tas kur reikia duris beldžiausi?

Noriu tikėti, kad šis pirmas viešas 
prašymas neliks nepastebėtas, o pa
stebėti pirmiausia turėtų tie, kurie 
rūpinasi lietuv. švietimu, spauda ir 
bibliotekomis, nes mano darbas 
jiems bus labiausiai reikalingas. Esu 
padaręs nemaža išlaidų ir paskyręs 
labai daug laiko, kurio nežinia ar 
daug beliko - nenoriu be reikalo 
gaišti.

Man reikalingi bibl-kų adresai 
(vedėjo adr. ir darbo vai.) ir knygų 
sarašai: autorius, pavadinimas, da- 
lis/tomas, (pagal galimybę - išleidi
mo vieta ir data, pusi.).
Darbo apimtis:

Lietuvių autorių kūriniai liet, ir 
kitomis kalbomis ir vertimai (laisv. 
pasauly ir okup. Lietuvoj), kitatau
čių kūriniai nors ir maža dalimi pa
liečių Lietuvą tiesioginiai, ir netie
sioginiai įsijungiu į kovą prieš ko
munizmų Lietuvos išlaisvinimui 
(antikom, leidiniai). Į tą įeina: kny
gos, brošiūros, sąsiuviniai, žemėla
piai, žurnalai, proginiai leidinėliai 
(kažkur dingo australiški leidiniai, 
bibliotekose retenybė!)-VISOJ 
AUSTRALIJOJ- lietuvių visuome
ninėse ir privatinėse bibliotekose, 
kitataučių, mokslo institucijų ir 
krašto viešose bibliotekose.

Foto kopijų ir nuorašų išlaidos 
bus apmokėtos.

Jau esu smulkiai ”de visu” apra
šęs knygas šiose bibl-se: 
W.A.-Perth’o L.K.Parapijos ir W.A. 

vietos institucijom yra visai kitoks, 
negu senųjų akademikų. Jie prak
tiškai net ir nelaikytini ateiviais, o 
greičiau vietiniais, nes viskas jiems 
čia jau sava: ir kalba, ir aplinka, ir, 
svarbiausia, darbas. Tai yra didžiu
lis kreditas visai mūsų bendruome
nei, o tuo pačiu ir visiems lietu
viams.

Su kiekvienais metais lietuvių 
akademikų skaičius vis didėja. Pa
lyginamai su kitom šio krašto etni
nėm grupėm lietuvių, einančių ar 
baigusių aukštuosius mokslus pro
centas yra ypatingai aukštas. Lietu
viai ypač įtikėję mokslo galia, tad ir 
stengiasi savo vaikus bet kokia kai
na išmokslinti. Atsimenant, kad jei
gu neįvyks jokių papildymų žmonė
mis, tai mūsų bendruomenė ateityje 
virs lietuvių akademikų bendruo
mene, kur akademikai sudarys dau
gumą. Šitoji prielaida verta didelio 
dėmesio, nes jei taip atsitiktų, tai 
tokia lietuvių akademikų bendruo
menė gal būt būtų vienintelė pasau
ly ir istorijoje.

Su tokiomis mintimis ir žvelgiame 
į busimąjį šiais metais lietuvių aka
demikų suvažiavimą. Būkime tikri, 
kad jis turės didelės reikšmės ir 
svarbos visai mūsų bendruomenei. 
Suvažiavime akcentuojamas susiar
tinimas ir tarpusavis bendradarbia
vimas. Tai yra suvažiavimo esmė. 
Šiandien tarp daugelio akademikų, 
ypač jaunesniųjų, įsikasusių į savų 
specialybių šulinius, tie tarpusavio 
ryšiai yra gerokai palaidi. Mūsų gi 
visų interesas, kad nė vienas lietu
vis, o ypatingai akademikas, nenu
birtų į šalis, o ištaikytų tamprų lie
tuvišką junginį. Juk ne kas kitas, o 
tokie lietuvių akademikų junginiai 
įžiebė Lietuvos nepriklausomybės 
mintį ir ją įgyvendino.

(v.k.)

Univ-to; S.A.- J.Bačiūno ir kun. 
P.Jatulio v., Adei. Liet. Arch, (ne
baigtas darbas), Šv. Kaz. Parap. 
Arch., abiejų mok-lų knygyn., pri
vati bibl. K.Šaulio ir St.Liakso; Vic
toria - Melbourne Liet. B-nės (buv. 
Kult. Fondo), A.L.B. Krašto V-bos, 
St. Library of Vic., privat. - kun. 
P.Vaserio ir A.Šeikio; Geelongo L. 
B-nės, Geel. Regional Libr., Latrobe 
Valley L.Sen-jos. Šie daviniai tam 
kad nebūtų pasikartojimų. Sarašai 
iš Tasmanijos, turbūt, jau pakely.

Dėkoju visiems man gelbėju- 
siems.

M.URBONAS,
9 SIX Ave, WOODVILLE GAR
DENS, S.A. 5012.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

A.A.
MARIJAI KIŠONIENEI

mirus, jos vyrą Dr. Vytautą Kišoną, dukrą Dalią, sūnų Dr. Gerutį su 
šeimomis ir visus artimuosius liūdesy nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

G. ir A. Lingės

II I I ............................................

A.A.
MARIJONAI JANKAUSKIENEI

mirus, dukrai Onutei Kapočienei ir jos šeimai gilią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime.

MARIJAI KIŠONIENEI
mirus, skausme palikusius jos vyrą Vytautą, dukrą Dalią su vyru, sūnų 
Gerutį su šeima ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

MARIJAI KIŠONIENEI

mirus, Dr. Vytautą, sūnų Dr. Gerutį, dukrą Dalytę Vasarienę bei jų 
šeimas, Žibutę, teisin. Vytenį, Indrę, Nidą, Aldą skausmo ir liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

MOŠŲ MIRUSIEJI

MARIJA KIŠONIENĖ

Jei kas manęs paklaustų parodyti 
lietuviškos motinos gražiausią pa
vyzdį, tai neabejodamas parodyčiau 
į Marijos Kišonienės gyvenimą. Ži
noma, mes turime, ačiū Dievui, ir 
daugiau tokių motinų, tačiau ji yra 
viena jų. Mariją turėjau progos pa
žinti nuo pirmųjų dienų atvykimo į 
Australiją ir artimai stebėti Kišonų 
šeimą. Mačiau jos dideles pastangas 
vaikus išauginti lietuviais, jos didelį 
rūpestį juos išmokslinti ir suvesti į 
lietuviškas poras. Mačiau kaip ji 
švitėjo laime, kai jos troškimai išsi
pildė. Ji padarė visą, ką buvo galima 
lietuvei motinai padaryti šiose sąly
gose. Būdama giliai religinga ji daug 
meldėsi ir tikėjo, kad jos maldas 
Dievas išklausys. Kai jos sūnus dr. 
Gerutis ir dukrelė Dalia sukūrė lie
tuviškas šeimas, ji pasakė, kad ’’ma
no didieji rūpesčiai išnyko, Dievas 
mano maldų išklausė”.

Prieš 61 metus Marija gimė Nau
jamiestyje (Panevėžio apskr. Lietu-

GEORGES MATORE, prancūzų 
kalbininkas ir rašytojas, profesoria
vęs Kauno ir Vilniaus universitetuo
se, Paryžiuje išleido romaną “La 
Museliėre” (“Antsnukis”), kuris at
spindi jo paties patirtį Kauno ir 
Šiaulių kalėjimuose pirmosios sovie
tinės okupacijos metu.

**♦
Didelis lietuvių bičiulis Melbour

ne prof. Marsden rugpiūčio mėn. 
metams išvyksta į JAV kaip svečias 
profesorius. Jo vieton atvyks kitas 
kalbotyros profesorius iš JAV, tik
riausiai taip pat mokąs lietuviškai.

A.L. VOLKAI
A.M. KAZLAUSKAI

Birutė ir Juozas Jablonskiai

3'1

Sofija, Adolfas, Vytautas, Kęstutis
Obeliūnai

voje), Čepskų šeimoje, augo trijų 
brolių draugystėje.

Būdama gailestinga sesuo, Kaune 
susipažino su dr. Vytautu Kišonu ir 
1939 m. ištekėjo už jo. Sukūrė gražią 
pavyzdingą šeimą ir iki pat mirties 
gyveno laimingai.

Marija nors ir nebuvo visuomeni
ninke, tačiau su savo vyru visur 
lankydavosi ir visų buvo labai mė
giama. Kišonai anksčiau gyveno 
Sydnejuje, o vėliau dr. V.Kišonas, 
kaip rajono gydytojas, persikėlė 
gyventi į Stroud, 60 mylių nuo 
Newcastelio. Didesniuose parengi
muose Kišonus galima buvo matyti 
ir Sydnejuje ir Newcastelyje. Nors 
ir toli gyvendami nuo lietuviškų 
centrų, lietuvybės netik kad neuž
miršo, bet plačiai joje dalyvavo ir 
rėmė. Marija, būdama iki sielos gel
mių lietuvė, jautė ne tik pareigą, bet 
ir malonumą, būti drauge' su lietu
viais. Todėl nenuostabu, kad jos 
palydėti amžinybėn ir jai atiduoti 
paskutinę pagarbą susirinko kone 
visi Newcastelieciai ir didelis būrys 
draugų iš Sydnejaus.

Prieš metus laiko Marija pajuto 
skrandyje skausmus, kurie didėjo ir 
jos sveikata kas kartą silpnėjo. 
Prieš Kalėdas padaryta operacija ir 
rastas vėžys. Gegužės 31 d. mirė. 
Pagal Marijos norą jos kūnas sude
gintas Newcstlio kramatoriume, o 
pelenai bus išbarstyti ant jos moti
nos kapo Lietuvoje.

Laidotuvių apeigas ir gedulingas 
mišias atlaikė kun. P.Martuzas, da
lyvaujant virš šimto lietuvių. Atsi
sveikinimo žodį tarė kun. P.Martu
zas, Newcastelio kapelionas ir New
castelio Apylinkės pirmininkas p.A. 
Šernas. Abu kalbėtojai iškėlė Mari
jos nuopelnus lietuviškai šeimai ir 
bendruomenei kartu išreikšdami gi
lią užuojautą jos artimiesiems.

-Atėjai, Maryte, iš Viešpaties 
rankų ir sugrįžai į Viešpatį. Ilsėkis 
ramybėje! Liūdime Tavęs netekę.

A.Mauragis

Birželio 10 d. Bankstown ligoni
nėje mirė sydnejiškiams gerai pa
žįstamas Povilas Balkus, 62 metų. 
Jis buvo viengungis ir aktyvus lie
tuviškame gyvenime. Nuo pat pra
džios jis be pertraukos dainavo Dai
nos chore, nuolatinis talkininkas ir 
dosnus lietuviškų reikalų rėmėjas. 
Palaidotas birželio 13 d. Rookwood 
kapinėse.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

DIENOS MELBOURNE

Gegužės 27 d. Liet. Namuose įvy
ko A.L.D.M. Rengti Komiteto posė
dis, kur buvo sudaryta provizorinė 
L.D. programa, aptarti finansiniai ir 
kiti reikalai.

Australijos Lietuvių Dienoms 
Melbourne 1976 m. numatyti šie pa
rengimai:

1. Iškilmingos pamaldos Melbour
ne Katedroje.

2. Iškilmingas Lietuvių Dienų>ati- 
darymas.

3. Meno ir tautodailės parodos.
4. Literatūros, Dainos ir Muzikos 

vakaras.
5. A.L.B. Krašto Tarybos, suva

žiavimas (3 dienos).
6. Australijos Lietuvių 27-jį Spor

to Šventė.
7. Teatro spektaklis.
8. Jaunimo vakaras su jaunimo 

choro dainomis.
9. Lietuvių studentų suvažiavi

mas (4 dienos).
lO.Tautinių šokių šventė.

11. Australijos lietuvių inžinierių ir 
architektų suvažiavimas.

12. Lietuvių kunigu suvažiavimas.
13. Dainų šventė.
14. L.K.V. S-gos ’’Ramovės” suva

žiavimas.
15. Naujųjų Metų sutikimas.
16. Lietuvių Dienų dalyvių ir sve

čių gegužinė.
17. Rajoninė skautų stovykla.
18. Ekskursijos (jei bus laisvo 

laiko).
Be to, numatomi sportininkų su

sipažinimo pietūs, Dainos Šventės 
dalyvių vakarienė ir po kitų paren
gimų dalyvių vaišės.

Detali A.L. Dienų Melbourne 
programa bus paskelbta vėliau.

Sugestijas ar pageidavimus 
bendraisiais reikalais dėl Liet. Die
nų prašome siųsti K-to pirmininkui 
p. K.Lynikui 18 Edgecombe St. 
Kew, Vic. 3101.

Sugestijas ar pageidavimus at
skirų parengimų reikalais siųsti pa
rengimų vadovams.

Ig. Alekna 
K-to spaudos ir inf. narys

KINIJA — AZIJOS MILŽINAS
Prieš keliolika gražių metų sale

zietis kun. Petras Urbaitis yra šen ir 
ten prasitaręs, kad jis rašąs knygą 
apie Kiniją.tą didelį kraštą, kuriame 
jam yra tekę ilgai misininkąuti. 
Anuomet buvo tik pažadą^ o dabar 
jau turime ir pačią knygą. Jei anuo
met galvojome, kad knyga bus skir
ta vien autoriaus atsiminimams ir 
išgyvenimams, tai dabar matome, 
kad iš jos galėsime pasisemti apsčiai 
visokiausių žinių apie aną mums vi
siškai nepažįstamą kraštą.

Toji knyga pavadinta KINIJA - 
—AZIJOS MILŽINAS. Ją parašė 
kun. P.Urbaitis. Knyga didelio for
mato, turi 364 puslapius, daugybę 
iliustracijų, kurių nemaža yra spal
votos. Išleido lietuviai saleziečiai. 
Kadangi saleziečiai Romoje turi ge
rą savo spaustuvę, o joje patyrusių 
specialistų, dėl to knyga išėjo gra
žiai ir patraukliai technišką! pada
ryta. Pažymėtinai reta mū^ųknygų 
leidyboje.

Mes daugumas, žinoma; • .arčiąu 
nepažįstame ne tik Kii|iję)s^jĮ>§įrįj’ 
daugelio kitų kraštų ir del to/nesi- 
sielojame. Nepažįstame, bet ir gal
vos sau dėl to nekvaršiname. Nemo
kėdami svetimų kalbų, net. ir pažinti 
toli gražu ne visi galime, jei ir norė
tumei O kodėl Kiniją turėtume pa
žinti dabar iš lietuvių kalba patei
kiamosios knygos, įrodinėja Šiai 
knygai parašytame platokamejvadė 
prof. J. Eretas. Pirmiausia - Kinija 
yra trečioji politinė jėga, įsiterpianti 
į ligšiolinį dviejų (JAV ir Sov. Są
jungos) viešpatavimą, ir tai, kaip 
sako profesorius, daug ką pakeis. Tą 
kraštą pažinti skatinančių motyvų 
profesorius suranda ir daugiau, bet 
visų jo įrodinėjimų čia neįmanoma 
pakartoti. Todėl geriau gal žvilgte
rėkime, ar knygoje yra pakankamai 
medžiagos patenkinti mūsų norui 
pažinti.

Knyga parengta kruopščiai ir 
pradedama Kinijos geografija. Kun. 
P.Urbaitis nori patraukti skaitytoją 
ir todėl pasistengia būti ir tikslus ir 
vaizdingas. Tai matyti jau iš pirmų
jų puslapių, kuriuose, kalbėdamas 
apie Kinijos upes, autorius prisime
na ir mūsų Nemuną ir kai kuriuos 
geografinius terminus pateikia ne 
tik mums suprantama rašyba, bet 
greta ir kiniškais ženklais, kad, ir 
akys šiek tiek priprastų prie naujie
nos. Šitaip daroma per visą knygą.

Be abejo, knyga taikoma ne to
kiam skaitytojui, kuris norėtų iš pat 
pagrindų ir smulkmeniškai susipa
žinti su Kinija, bet platesniam, kuris 
pasitenkins bendresniais duomeni
mis. Jeigu Kinija turi 4000 m. ' isto-

riją, tai suprantama, kiek darbo rei
kėtų įdėti ir veikalų perskaityti, kad 
viską žinotum. Tačiau autorius ap
žvelgia daugelį sričių. Pateikęs 
geografinį vaizdą, supažindinęs su 
žemynu ir atskiromis jo sritimis, su 
didžiaisiais miestais, P.Urbaitis įve
da skaitytoją į Kinijos mitų ir legen
dų pasaulį, kuriame pradeda ryškėti 
kinas su savo dvasinėmis ypatybė
mis, o po to jau brendama į keturių 
tūkstančių metų istoriją: pirmąsias 
valdovų dinastijas^nkstyvuosius iš- 
minčius-filosofus, valdovus, kurie 
stengėsi apjungti sunkiai centrali
zuojamą tokį didelį kraštą, Kinijos 
užkariautojus, rusų ir vakariečių 
įsigalėjimą, tautinės respublikos 
laikotarpį ir Mao Cetungo atėjimą.

Nors kinų išminčiai skelbė taikos 
ir meilės mokslą, tokia žmonių gero
vės filosofija buvo persunktas ir kai 
kurių ankstyvųjų valdovų režimas, o 
autorius taip pat nuolat primena 
kino taikingumą, bet istorinę kny
gos dalį skaitant ne kartą plaukai 
pasišiaušia dėl visokių žiaurumų. 
Kai kurie valdovai kapodavo savo 
tautiečiams galvas daug ryžtingiau, 
negu*ūkininkas rudenį darže kopūs
tus. Būta tokių žiaurių ir valdovių 
moterųDėl Kiniją užėmusio ir joje 
savo dinastiją įkūrusio Džengischa- 
nd net ir kūn. P.Urbaitis, šiaip kny
goje daugiau taikąTškeliąs į viršų, 
vis dėlto šitaip parašė:”Sakoma, kad 
prieš tą ’’Dangaus rykštę” ir di
džiausią istorijos kraugerį - Neronas 
ir Napoleonas, Hitleris ir Stalinas 
atrodo tik kaip maži vaikai. Nenorė
damas imti belaisvių, vakarų žy
giuose jis yra išžudęs apie 18 milijo
nų moterų ir vaikų ir maždaug tiek 
pat šiaurės rytuose. Kad niekas ne- 
išliktų gyvas lavonų krūvose, buvo 
įsakyta nukirsti galvas visiems la
vonams ir sužeistiesiems". Nieko 
sau žudikas! Jis, žinoma, buvo mon- 
golas-užkariautojas, ir tikrieji kinai 
valdovai, jeigu kai kurie ir žiaurūs, 
nepajėgė su juo susilyginti.
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ISIDORA DUNCAN IR
ČIURLIONIS

bėgusi prie paveikslo, ilgai žiūrėjo į 
jį. Paskui nukabino jį ir, laikydama 
rankose, neatitraukė nuo jo akių. 
Buvo aiškiai matyti, kad ji kaskart 
labiau jaudinasi ir nerimauja. Drau
gams baigus skambinti, ji, pribėgusi 
prie Eugenijaus, sušuko: ’’Kas jis? 
Kur jis, šis žmogus, sukūręs tą 
nuostabų paveikslą?” Sužinojusi, 
kad to žmogaus jau seniai nėra gy
vųjų tarpe, labai nusiminė. Po to įsi
viešpatavo ilga tyla. Pagaliau Isa
dora tarė: ”Aš jį surasiu”, - ir pa
prašė paskambinti Šopeno tragiš
kąją b-moll senatą su gedulingu 
maršu. Tą vakarą ji nuostabiai šoko 
- improvizavo šią sonatą, o drau
gams vaidenosi juodi mirties spar
nai....Šį epizodą papasakojo Vladi- 
mieras Moravskis.

O aš pati prisimenu: Duncan Ber
lyne, baigusi šokti simfoniją, išėjo 
padėkoti už aplodismentus. Tačiau 
vietoj įprastų reveransų, ji atsistojo 
vidury estrados, ištiesė abi rankas 
prieš save ir taip stovėjo, bent kiek 
galvą į šoną palenkus, kol triukšmas 
nutilo. Jos ilga iki žemės tamsiai 
violetinė tunika, rimtis ir ištiestos 
rankos man kažką priminė. Ir dabar 
negaliu pamiršti šio įspūdžio. O pri
minė man Čiurlionio paveikslą 
’’Auka”.

Iš Jadvygos Čiurlionytės atsimi
nimų:

...Tai buvo Paryžiuje, bene 
1919-1920 metais, sveči uos pas bro
lius Moravskius - Konstantino drau
gus. Bičiulių tarpe buvo ir Isadora 
Duncan. Eugenijus Moravskis su 
kitu pianistu skambino keturiom 
rankom Moravskio poemą, o Dun
can, patogiai atsisėdusi sofoje, klau
sėsi susikaupusi ir, kaip paprastai, 
įsigilinusi į muziką. Priešais sofą, 
ant sienos kabojo Čiurlionio ’’Au
kos” kopija, kurią savo draugui buvo 
nutapęs pats autorius. Duncan 
žvilgsnis, klausant muzikos, nera
miai klandžiojo, lyg ko ieškodamas. 
Staiga jis sustojo ties kabančiu pa
veikslu. Isadora ūmai pašoko ir, pri-
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Prasekę istoriją, knygoje užtin

kame įvairenybių skyrių, kuriame 
supažindinama toli gražu ne su ko
kiomis nors anekdotinėmis kinų gyv 
enimo iškarpomis, bet su kultūros 
dalykais: papročiais, kurie dažnai 
yra kitokie negu mūsų, su šeima ir 
jos narių santykiais, su religija ir fi
losofija, medicina, menu, literatūra, 
kalbos ypatybėmis, poezija, teatru, 
priežodžiais ir patarlėmis.

Kun. P.Urbaičiui, kaip ilgus me
tus ten išdirbusiam misijų darbą, 
rūpėjo ir ta sritis, ir jai paskirtas 
kelių dešimčių puslapių skyrius. Tu
rime skyrelį ir apie lietuvius Kinijo
je. Apie šimtas paskutinių puslapių 
yra atsiminimai, pluoštelis jų kun. 
A.Perkumo, su kuriuo kun. P.Ur
baičiui teko kartu dirbti, o toliau pa
ties knygos autoriaus. Jų misijinis 
darbas retai kada vyko ramiai - jis 
dažnai būdavo susijęs ne tik su nuo
tykiais, bet ir su pavojais gyvybei. 
Autoriui teko Honkonge išgyventi 
japonų karą ir pajusti jų okupaciją. 
Kai įsigalėjo komunistų valdžia, ne
trukus kun. P.Urbaitis pateko į ka
lėjimą ir iš to meto duoda atsimini
mų.

Turiningų lietuviškų knygų ne
daug dabar tepasirodo. ”Kinija-Azi- 
jos milžinas” yra turininga knyga, 
ypač tokiam skaitytojui, kuris linkęs 
pažinti kitus kraštus. Pabrėžtina 
taip pat, kad knyga lengvai parašy
ta.

Knygos kaina yra 15 amerikietiš
kų dolerių. Turint galvoje jos puoš
numą ir joje pateikiamosios medžia
gos gausumą ir įvairumą, sakytume, 
kad knyga ir nebrangi.

K. Abr.

DAUG ŽADANTI

MENININKĖ

Jauna lietuvaitė menininkė Aldo
na Zakarauskaitė turėjo sėkmingą 
savo darbų parodą Newcastle, Van 
Bertouch galerijoje gegužės 2-25 
dienomis. Dauguma jos išstatytų 
darbų sukurti Londone, kur ji studi
javo ir įsigijo meno magistro laipsnį.

Aldona Zakarauskaitė 1965 m. 
baigė National Art School Sydneju- 
je, vėliau mokytojavo ir tuo pačiu 
laiku gilino savo studijas ir nenuils
tamai dirbo meno srity. Jos darbai 
būdavo daugiausia kolažai. Kelionė 
ir studijos Europoje praplėtė jos 
akiračius, ir Aldona pasireiškia jau 
naujame mediume - tapyboje.

Atrodo, kad Aldona Zakarauskai
tė yra viena iš tų retesnių moterų, 
kurios sugeba ir pajėgia darniai su
pinti šeimyninį ir kūrybinį gyveni
mą. Vedybos ir sūnaus auginimas jai 
nepastojo kelio išvystyti meninio 
talento. Priešingai, tai buvo tik pa
skata siekti aukščiau.

Newcastle meno kritikai jos pa
rodą teigiamai įvertino. Gabiai ir 
energingai mūsų menininkei linkime 
daug sėkmingų parodų.

Vysk. MOTIEJAUS
VALANČIAUS MINĖJIMAS

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
atžymint šimtmetį nuo jo mirties, 

MINĖJIMAS — AKADEMIJA 
įvyks liepos 6 d., sekmadienį, 3 vai 
Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
Bankstowne. Minėjimų 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.
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POKALBIS 
DIENOS TEMA

Pravažiuodamas pro Sydnejų tar
nybiniais reikalais į Mūsų Pastogės 
redakciją užsuko ALB Krašto Val
dybos vicepirmininkas inž. J.Pele- 
nauskas. Tai buvo gera proga pasi
teirauti iš tiesioginių šaltinių kokia 
ten vyksta maišatis dėl lietuviško 
radijo pusvalandžio per ABC radiją.

Svečias pasidžiaugė energingų 
vietos kultūrininkų iniciatyva,kad tą 
lietuvišką pusvalandi išrūpino ir da
bar jau kelintas kartas didelė dau
guma Australijos lietuvių džiaugiasi 
gerai paruošta ir pasigėrėtinai pra
vedama lietuviška programa, dau
giausiai muzikiniu pagrindu, bet 
taip pat duodami pranešimai ir iš 
vietos lietuvių gyvenimo, paminimi 
buvę ar būsimi įvykiai.

—Malonu girdėti ir norėtųsi mel- 
burniškius tik pasveikinti su tokia 
gražia iniciatyva ir puikiu atsieki- 
mu, bet kodėl vis ten nuotaikas 
drumsčia iškilę nuomonių skirtumai 
tarp bendruomenės organų ir to ra
dijo pusvalandžio iniciatorių - Lietu
vių Australijoje Kultūrinės Veiklos 
Draugijos?

— Trinties yra, bet iš to nereikėtu 
daryti toli siekiančių išvadų. Mano 
nuomone, visi turėjo gerų norų da
lykus aiškinantis, tačiau pačioje 
pradžioje sakyčiau buvo padaryta 
taktiškų klaiidų iš abiejų pusių. Vė

PASISAKYMAI
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KUL- 
TŪRINĖ> VEIKLOS DRAUGIJA

Jaučiu, kad daug kam yra kilęs 
klausimas, kaip gauta leidimas Mel
bourne lietuviškam radijo pusva 
landžiui ir kaip atsirado nauja kul
tūrinės veiklos d-ja, angliškai pasi
vadinusi Lithuanian-Australian 
Cultural Action Society.

Prasidėjus šnekoms ir komenta
rams, pasistengiau sutikti reikalo 
pradininką inž. Vivą Alekną ir išsi
aiškinti. Rašau, ką iš jo girdėjau. 
Sambūrio užuomazga

Vyriausybė nutarė leisti radijo 
bangomis pasinaudoti ir tiems, kurie 
skundėsi, kad esą ignoruojami ar 
šiaip į viešumos forumą neįleidžia
mi. Tai žmogaus teisių, moterių 
lygių teisių, gamtai nuo taršos ap
saugoti ir panašūs sąjūdžiai. Tarp jų 
ir etninės neangliškos kilmės gru
pės. Praeitų metų spalio 14 d., skel
biant vietinėje spaudoje, ABC 
(Australian Broadcasting Commis
sion ) atstovas sušaukė susidomėju
sių susirinkimą. Į jį iš lietuvių atvy
ko inž. V.Alekna, pats dirbąs ABC 
institucijoje. Buvo pranešta, had 
ABC steigia viešumai forumą - Pub
lic Access Radio. Šių metų sausio 
mėnesį įvyko antras susirinkimas, į 
kurį be V Aleknos atėjo jau keliolika 
kitų lietuvių. Ta proga išrinktas 
ABC viešosios prieigos programai 
kordinacinis, patarimo teisėmis ko
mitetas. Į komitetą lietuviai prave
dė mokytoją Vytautą Strauką. 
Abiejuose minėtuose susirinkimuo
se mūsų bendruomenės oficialaus 
atstovo nebuvo. Dalyvavusių tačiau 
lietuvių paskatintas, susitarus gru
pei pasivadinti ’’Australijos lietuvių 
kultūrinės veiklos draugija”, 
V.Alekna sausio 8 d. įteikė ABC di
rekcijai pareiškimą, prašydamas ir 
lietuviams duoti laiko programoje. 
Nebuvo aišku, kad ir mažiau skait
lingos etninės grupės bus įleistos į 
programą. Gautas iš direkcijos va
sario 14 d. raštas vis dėlto visai tik
rai to taip pat nepatvirtino. Tik kai 
reikalas visai paaiškėjo, V.Alekna 
painformavo mūsų bendruomeni
nius organus.

Sambūrio Uždaviniai
Ėmus jau konkrečiai rūpintis dėl 

lietuviško radijo pusvalandžio prog- 
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liau nuomonių skirtumai, užuot išsi
lyginę, ėmė kristalizuotis daugiau 
apie asmenis, negu apie patį reikalą. 
Aš nenoriu čia pasakoti visos istori
jos, nes jau iš pasisakymų spaudoje 
kiekvienas galėjo susidaryti tinka
mą vaizdą. Bet vis tiek esu įsitiki
nęs, kad šitas šešėlis greit praslinks, 
ir vėl melburniškiai dirbs darniai ir 
sutartinai, kaip ir anksčiau.

— Ar tuos nesutarimus pakurstė 
primato klausimas, ar vienų kitais 
nepasitikėjimas.

— Nei vienas, nei kitas. Aš grei
čiau sutikčiau, kad šitą triukšmelį 
sukėlė grynai asmeniškos ambicijos 
ir būdų skirtumai. Visi šioje ’’dra
moje” dalyvaują asmenys yra gerų 
norų ir kupini ryžto dori lietuviai. 
Čia gal pakurstė ugnelę kiek aštriau 
prasiveržę temperamentai, kas nu
vedė į asmeniškumus.

— 0 kokia padėtis šiuo metu, 
jums išvykus iš Melbourno?

— Sakyčiau, viskas atslūgsta ir 
grįžta į normalias vėžes. Radijo pus
valandis Melbourne gražiai veikia, ir 
tam pritaria dauguma Melbourno 
lietuvių ir visos organizacijos. Tai 
liudijjai aną šeštadienį įvykęs visų 
Melb. lietuvių organizacijų atstovų 
gausus susirinkimas, kuris užgyrė 
minėtos draugijos iniciatyvą ir 
veiklą. Aš tikiuosi, kad susikivirčiję 
asmenys įsitikins bereikalingo ginčo 
žala ir vėl stos vieningam darbui 
bendruomenėje, kur darbų nestoko
ja, o darbščių rankų nėra perdaug.

ramos, kilo talkininkų reikalas. Taip 
ir susibūrė keliolika pradininkų, ku
rie ryžosi imtis darbo ir jį tęsėti. Sa
vanorišku tat ir dienai diktuojant 
keliu gimė lietuvių kultūrinės veik
los draugija - Lithuanian Australian 
Cultural Action Society. Be radijo 
programos pagalvota ir apie kitus 
uždavinius. Kilo klausimas, kad 
mums reikėtų viena ar kita proga 
pabandyti su programa pasirodyti ir 
ABC televizijoje. Tokių galimybių 
yra, tik reikia surasti progą ir kelią 
prieiti.

Grynai mūsų vidaus reikalas. 
Kultūrinės veiklos sambūrio pradi
ninkai jaučia, kad reikėtų filmos 
juostoje įdokumentuoti lietuvių 
reiškimąsi čia Australijoje.Tai mūsų 
pačių istorijai. Reikšminga būtų ir 
išeivijos lietuvių bendravimui. Pav. 
jaunimas, važiuodamas į savo kong
resus, tokią juostą galėtų pade
monstruoti Australijos nepažįsta
miems. Praverstų ir vyresniesiems, 
važiuojant į lietuvių seimus. Mel
bourne yra spraga - jokio
scenos bei teatro vieneto.

Tai gairės bei apmatai draugijos 
veiklai. Rašytu įstatų nėra ir, tur-
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R E Z O L I
Iškilus nuomonių skirtumams 

tarp Lietuvių Australijoje Kultūri
nės Veiklos Draugijos ir bendruo
menės organų dėl lietuviško radijo 
pusvalandžio per ABC radiją Mel
bourne tos draugijos iniciatyva ge
gužės 31 dieną Lietuvių Namuose 
Melbourne buvo sušauktas Mel
bourne veikiančių lietuviškų orga
nizacijų vadovų ir spaudos darbuo
tojų susirinkimas, kuriame dalyvavo 
52 asmenys (žiūr. aprašymą perei
tam M.P. Nr.). Susirinkusieji iš
klausę Draugijos vadovų bei Melb. 
apylinkės pirmininko p. A.Pociaus ir 
kitų valdybos narių pareiškimus bei 
pasisakymus, priėmė p. J.Antanai- 
čio pasiūlytą ir p. V.Laukaičio papil
dytą tokio turinio rezoliuciją:

REZOLIUCIJA

Lietuvių Australijoje Kultūrinės 
Veiklos Draugijos sušauktame or
ganizacijų atstovų susirinkime, ats-

Lietuviškas radio pusvalandis
ABC ACCESS RADIO 3ZZ
KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ 6.45 VAL. VAKARE 
1220 banga
Melbourne tarp 3KZ ir 3AW
Sydnejuje tarp 2CH ir 2SM
Adelaidėje tarp 5KA ir 5AD.(P.usę vai. anksčiau)
Adresas: LACAS. P.O. Box 93, Caulfield East, Vic. 3145.

būt, jų nereikia. Į sambūrį durys vi
siems atviros, kas tokiam darbui 
ryžtasi ir sugeba. Nemanoma tačiau, 
kad šiuos uždavinius sambūris įgy
vendintų, jei būtų palaida bala,jei 
atsirastų perdaug dirigentų ir vado
vų. Tokiam darbe sunku išvengti 
asmeninių ambicijų ir intrygų. Pa
tyrimas yra parodęs, kad tokioje at
mosferoje daug gražių pasišovimų 
yra žuvę. Pavyzdys - teatro mėgėjų 
grupės. Kiek Melbourne buvo ban
dyta, vis dėl tų priežasčių mirė.

Kaip seksis naujajam kultūriniam 
vienetui, parodys ateitis. Teisinga 
sako jo vadovas Viva Alekna, kad. 
daug priklausys nuo mūsų tautiečiu 
paramos, ypač moralinės, nuo šilu 
mos, kurios turėtų tikėtis iš bend 
ruomenės ir klubo valdybų.

Sėkmės ^darbe
Iš savo pusės turiu pridėti, kad 

idėjinio darbo sėkmė priklauso pir
moje eilėje nuo liepsnos tuose, kurie 
tuo keliu pasineša. Tą liepsną tačiau 
labai slopina mūsuose dažnas liguis
tas nepasitikėjimas, pavydas, neap
galvoti veiksmai.

Nemanau taip pat, kad šiam 
reikšmingam sambūriui bei jo dar
bams reikalingi oficialiai paskirti 
cenzoriai. Darbo savanoriškai ėmu- 
sieji tačiau kviečiasi organizacijų 
atstovų sudarytos tarybos. Tai jų 
reikalas ir gal gerai, jei ji bus ne- 
perdidelė, jei žmonės bus geros va
lios ir išmaningi. Jų darbas viešas, ir 
cenzoriai būsim visi, kas jų darbą 
seksim. Kalbant specialiai apie ABC 
radijo transliaciją, tai jos vykdyto
jus saisto institucijos 11 punktų 
nuostatai ’’Program Undertaking”,, 
nusaką programos rėmus ir pobūdį. 
Mūsų cenzoriams juos pakeisti būtų 
sunku. Darbo yra ėmęsi mums vi
siems gerai pažįstami subrendę 
žmonės ir jam tikrai tinką. Jei žmo
nių nepažinom krūvoj gyvendami 
per 25 metus, tai nepažįstam ir sa
vęs. Tai jau kažkas bloga su mumis.

Linkėtina stiprybės ir ištvermės 
pradininkams ilgiems metams. 
Spaudžiam ranką ir pamirštam er
zelynes. Cenzuruokim ketvirtadie
niais 6.45 p.p.

Albertas Zubras

U C I J A
tovai išklausę Radijo Komiteto ir 
Bendruomenės Valdybos praneši
mus apie radijo valandėlės įsteigimą 
ir jos programų pravedimą, priėjo 
išvados, kad Radijo Valandėlės Ko
mitetas pradėjo labai gražų ir nau
dingą lietuviškos kultūros puoselė
jimo darbą, informavo bendruome
nės organus apie eigą, nepažeidė 
Lietuvių Bendruomenės tautinių 
aspiracijų. Todėl organizacijų atsto
vai nutarė pagirti Radijo Komiteto 
steigėjų atliktą darbą ir prašo juos 
toliau tą darbą tęst, bendradarbiau
jant su visomis lietuviškomis orga
nizacijomis ir turint mūsų visišką 
pasitikėjimą ir pritarimą.

Už rezoliuciją balsavo............  31
Prieš rezoliuciją balsavo........ 4

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOŠŲ PASTOGĘ

APIE RADIO PUSVALANDĮ IR 
KITA

Per ABC Access Radio Melbourne 
jau tris kartus (gegužės 8, 15 ir 22 
d.) transliuota lietuviškasis pusva
landis.

Pusvalandis išrūpintas Australi
jos lietuvių kultūrinės veiklos drau
gijos iniciatyva, pradėtąja praeitų 
metų spalių mėn. Transliacinė me
džiaga parūpinama, paruošiama bei 
perduodama tos pačios draugijos 
narių pastangomis.

Tuo Melbourno bendruomenės 
nariai išėjo į platesnę viešumą.

Radio programą klausytojas pasi
tiko itin entuziastingai. Tautietis ne 
tik džiaugiasi, bet ima ir didžiuotis 
skoningai patiektąja lietuviškos 
kultūros manifestacija.

ABC, kiek girdėti, lietuviškąją 
programą, lygindama su kitų tauty
bių programomis, vertina teigiamai.

Reikia tikėtis, kad lietuviškojo 
pusvalandžio pradininkai ateityje, 
kaip ir pradžioje, mūsų bendruome
ninių organų bus bent morališkai 
remiami, ar ir talkinami.

Didelės paramos vargu ar galima 
būtų laukti, nes gerai žinoma, kad 
bendruomenės organai ir šiaip, prie 
geriausių norų fiziškai nepajėgtų 
atlikti daugelio bendruomeninių 
darbų, jei jiems netalkintų bend
ruomenėje esančios organizacijos, 
pavieniai asmenys.

Tarp bendruomenės organų ir or
ganizacijų tarpusavio rungtyniavi
mo nėra, tėra savitarpis bendravi
mas ir bendradarbiavimas. Tai įga
lina bendruomenę gyvuoti.

Esaęna pavyzdžių, kur privačios 
iniciatyvos ir kelių pasišventėlių 
triusu pradėti bendruomenei svar
būs darbai ilgainiui tapo bendruo
meninėmis institucijomis (Lietuvių 
Namai, Socialinės globos draugija, 
Talka, Lietuvių klubas).

Organizacijų kūrybinis 
pajėgumas , savarankumas, jų dar
bų visuotinis pobūdis stiprina baig
minėje išvadoje pačią bendruomenę.

Bendruomenės organai neturi nei 
teisės nei galios atskirų organizacijų 
darbo diriguoti. Diktatas ar cenzūra 
principiškai bendruomenei nepriim
tina. Jei vieną ar kitą dalyką prisi
imtų, tai prarastų savą prigimtį, 
nustotų prasmės egzistuoti.

Tad ir Melbourne esančių bend
ruomeninių organų pareiškimas ra
dio vadovybei įvesti savą priežiūrą 
ir cenzūrą lietuviškam radio pusva
landžiui, - juo labiau, kad nėra jokio 
pagrindo ar priežasties tokiam 
veiksmui, - laikytinas nesusiprati
mu. ' . -

Šiuo kartu atsiradusį nesusiprati
mą reiktų išlyginti savųjų tarpe, iš
jungus jausminius nusiteikimus ir 
pamynus neklaidingumo pretenzi- 
jas. XT T 1 X*J V. J akutis

PRADEDA VALYTI UPES

Nevėžyje prie Berčiūnų įrengta pirmoji 
speciali upės vandens aeravimo stotis. Tai 
yra naujas tekančio vandens valymo bū
das, panaudojant orą. Upės vagoje ant 
pontonų sumontuoti specialūs įrengimai 
tarsi savotiški plaučiai pučia į tekantį 
vandenį orą. Upė praturtinama deguoni
mi, kuris skatina daugintis mikroorganiz
mus ir aktyvina šių „biologinių vandens 
sanitarų“ veiklą. Panašių stočių būsią sta
toma ir daugiau.
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TOKIE SAU APMĄSTYMAI
... Tur būt sutiksi su 
tuo, kad kartais geras, 
palankus žodis daugiau 
padaro gero, negu ve
žimas aukso...

M.K.Čiurlionis, laiške 
broliui Povilui.

Kaip tik to palankaus, paskati
nančio žodžio ir pasigedome Jauni
mo Komiteto suoranizuotame talen
tų vakare. Gi buvo žiūrovų tarpe ir 
Melbourno ir Krašto valdybos at
stovai, galėjo gyvu žodžiu (ne tik 
savo buvimu) parodyti, kad štai 
vertinam jūsų darbą ir pastangas ir 
džiaugiamės tuo, ką pamatėm.

O pasidžiaugti buvo kuo. Dalyvių 
grupė nors nedidelė, bet graži.

Koncertas buvo lyg ir konkursinio 
pobūdžio, nes buvo pakviesti ver
tintojai, kurie turėjo paskirti tris 
premijas.

Kadangi buvau tų vertintojų tar
pe, tai galiu pasakyti, kad tai ne
lengvas uždavinys - kaip tu, žmogau, 
palyginsi šokį su daina?

Koncerto programoje pasigedau 
žodžio meno - poezijos arba dailio
sios prozos. Na, gal kitą kartą.

Iš septynių atlikėjų trys buvo 
jaunos balerinos. Visos šoko grakš
čiai, buvo skoningai apsirengusios ir 
atitinkamai susišukavusios. Eglutė 
Klupšaitė šoko labai lengvai ir 
grakščiai, bet trūko išraiškos, įsi
jautimo į šokį. Buvo labai gražu, kad 
baigusi šokti ji neužmiršo savo 
akompaniatorės ir pakvietė ją drau
ge publikai nusilenkti. Šią gražią 
scenos mandagumo smulkmeną ir 
suaugę kartais pamiršta.

Neringa Mockutė pradėjo labai 
gražiai išlaikyta poza ir pašoko kla
sikinio baleto gabaliuką, gražiai de
rindama galvos ir rankų judesius. 
Tik, Neringa, scenoj šokdama ne
skaičiuok lūpomis, nes iš publikos 
matyti.

Asta Vaičaitytė išsiskyrė ne tik 
geriausia technika, bet ir tuo, kad 
šoko nuoširdžiai, išgyvendama ką 
šoka.

Zita Prašmutaitė buvo gerai pasi
ruošus ir savo skambinimu mūsų 
nenuvylė, bet turėjo pagalvoti, kad 
prie fortepijono negalima sėdėti nu
sisukus nugara beveik į pusę pub
likos.

Tas pats buvo muzikinės grupės 
pasirodymo metu. Čia, aišku, nei Zi
tos, nei grupės ’’kaltė” - yra tiesiog 
jaunų rengėjų nepatyrimas. Kitą 
kartą fortepioną reiktų bandyti ki
taip pastatyti. Taip pat per genera
linę repeticiją reikėjo kam nors iš 
salės pasiklausyti, tada būtų buvę 
galima sustiprinti gitaros garsą arba 
pritildyti fortep ionją (gal uždaryti 
dangtį). Šiaip grupės grojimas buvo 
užtikrintas, rimtas, gerai išlaikytas. 
Grupė turėtų atkreipti dėmesį į 
bendravimą su publika: prieš pra
dedant groti neskubant pasisveikin
ti ir save parodyti. Publika nori ne 
tik girdėti, bet ir aiškiai matyti, kas 
groja. Taip pat ir išėjimą iš scenos 
reikėjo surepetuoti.

Su dainomis pasirodė dvi grupės. 
Viena - ’’seni” scenos veteranai Vir
ginija ir Arūnas Bruožiai, o antroji - 
tik neseniai debiutavęs mergaičių 
septetas.

Virginija ir Arūnas scenoje laikosi 
labai gražiai, bendrauja su publika ir 
su vipns kitu - žvilgsniu, šypsena, 
galvos linktelėjimu - daug ir nerei
kia. Jie vis dar taip pat džiugina 
visus savo balsais, klausa, gražia 
harmonija ir labai geru savo partijos 
žinojimu. Tačiau jų balsai bręsta, ir 
dainavime galima justi tam tikro 
stiliaus nevienodumo. Nebūdama 
muzikė, pabandysiu paaiškinti ką 
noriu pasakyti.

Virginija dainuoja lietuvišku na
tūraliu kaimišku stiliumi - atviru, 
nepridengtu balsu, tiek atviru, kad 
net pakeičia kai kuriuos balsius, 

pav. ’’saulutė” skamba beveik ”sau- 
lotė”. Man tai yra nepaprastai gra
žu, bet tokiu pat būdu turėtų dai
nuoti ir Arūnas. Tuo tarpu jo balsas 
nei pastatytas, nei kaimiškas.

Kaip ten bebūtų (atleiskit man vi
si, kurie nusimanot muzikoj!,) Bruo- 
žiukų buvo labai malonu klausyti. 
Man atrodo, kad ateity jie ’’nuneš” ir 
Andy su Astra.

Žilvino mergaitės šoka Blezdingėlę Adelaidės Festival Hall įvairių 
tautybių pasirodymo proga

Žilvino malūnas sukasi
Įvairūs mūsų meniniai ir kultūri

niai vienetai dažnai pergyvena 
nuosmukio ir stagnacijos perijodus. 
Nevilties kibirkštys atbaido silp
nesniuosius, bet vieno ar kito užsi
spyrėlio pastangomis vienetas vėlei 
’’išbrenda” ir išvysto stiprią veiklą.

Adelaidės tautinių šokių grupė 
ŽILVINAS po Lietuvių Dienų, atsi
sakius vad. R.Bielskytei, lyg ir pa
biro: daugumas šokėjų išsiskirstė, 
kiti atsisakė toliau šokti ir t.t. 
Grupės administratorius V.Vencius, 
žinojo, kad grupę gali išgelbėti tiktai 
naujas ir apsukrus vadovas. Tokiu 
vadovu sutiko būti L.Macpanas, il
gametis Žilvino šokėjas ir jau anks
čiau vadovavęs grupei. 1

Vėlei teko surinkti pasklidusius 
šokėjus ir nevisiems grįžus, teko 
tenkintis tais, kurie atvyko į pirmą
ją repeticiją ir taip ant greitųjų 
sulipdyta grupė, gražiai pasirodo 
Australijos Dienos proga sausio 27 
d. Elder Parke. Po šio pasirodymo 
grupė atgavo pasitikėjimą ir visi 
būkštavimai dėl ateities išnyko. 
Daug darbo ir kantrybės teko per
nešti Žilvino administratoriui 
V.Venciui, kurio vieno pastangomis 
šiandien Žilvino malūnas dar sukasi.

Jau šiais metais Žilvinas pasirodė 
australų visuomenei keturis kartus. 
Lietuviai pakviesti dalyvauti Expo 
1975 - Pramonės parodos atidaryme. 
Kitų tautybių grupės nebuvo kvies
tos, kas parodo, kad lietuvių tauti
niai šokiai labai patinka australams, 
ir jie juos labai vertina.

Žilvino grupės veiklos kalendo
rius šiais metais perpildytas įvai
riais pasirodymais, todėl ateityje 
numatoma dalyvauti tiktai dides
niuose parengimuose, nes grupės 
tikslas yra kiek galint plačiau 
skleisti mūsų liaudies meną - šokius, 
kartu primenant ir mūsų tautos 
krašto padėtį.

Mergaičių septetas, pirmą kartą 
pasirodęs per Romo Kalantos Mi
nėjimą, dainuoja labai nuotaikingai - 
atrodo, kad joms smagu dainuoti, o 
tuo smagumu užkrečia ir publiką. 
Scenoje jos jaučiasi laisvai, gal tru
putį per laisvai:siūbavimus ir linga
vimus reiktų suderinti - individua
lizmas visuomet pagirtinas, bet sce
noje turi būti tam tikra disciplina.

Mergaičių apranga kukli, bet gra
ži, o kartu ir praktiška, nes ją be di
delių išlaidų galima lengvai paįvai
rinti. 0 paįvairinti tur būt teks gana 
dažnai, nes publika pasiilgusi leng
vosios muzikos grupių. Ateity ir 
joms reiktų pasipraktikuoti sueiti ir 
išeiti.

Programą sklandžiai pravedė Bi
rutė Prašmutaitė, kurios maži neti
kėtumai neišvedė iš lygsvaros, ir 
kuri savo nuoširdžiu priėjimu tuoj

Administratorius savo planuose 
turi tiek daug įvairių idėjų, suma
nymų, kad tenka stebėtis jo energija 
ir atsidavimu grupės gyvenimui. 
Numatoma kreiptis į savaitgalio 
mokyklas, kad jose jau būtų prade
dama skiepyti tautinių šokių grožis 
ir jaunieji nors dar ir nešoka, bet jau 
priklausytų Žilvino grupei ir even
tualiai pilnai isiiunert.ų i io eiles.

ŽILVINAS dabar tūri devynias 
vyresniųjų poras, kurios ir sudaro

jaunimui
Tie jaunuoliai, kurių amžius tarp 

18-30 m. ir susidomėję vykti į tre
čiąjį Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą kaip atstovai, užpildo 

anketas - ’’Kandidato į Pasaulio 
Jaunimo Trečio Kongreso atstovus” 
- pareiškimą. Šios anketos gauna
mos pas šiuos asmenis:
Adelaide: Linas Varnas, Adelaidės 
Jaunimo Sąjungos Valdybos pirm. 
123 Kingston Ave., Edwardstown, 
S.A. 5039
Sydney: Violeta Maksvytytė, Syd- 
nejaus Jaunimo S-gos Valdybos 
sekretorė, 7 Flemming St., Carling
ford, N.S.W. 2118
Hobart: J.Paškevičius, 59 Sixth 
Ave., W.Moonach, Tas. 7009 
* ai*

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE

birželio 24 d. (antradienį) 
JONINIŲ NAKTĮ

VĖŽIŲ VAKARAS

• _•_ ^1*
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užmezgė ryšį su publika.
Antroje programos daly matėme 

prieš keletą metų Sydnejaus Lietu
vių Dienoms V.Karazijos ir 
V.Strauko darytą filmą ’’Jaunoji lie
tuvaitė”. Melbournui tai buvo šio 
filmo premjera, bet ir antrą kartą 
žiūrint nuobodžiauti neteko.

Po filmo Vytas Juška paskelbė 
pasirodymų laimėtojus: pirmą 
premiją gavo Asta Vaičaitytė, antrą 
- mergaičių septetas, trečią - Virgi
nija ir Arūnas Bruožiai. Tikrieji lai
mėtojai buvo žiūrovai.

P.S. Psirodymai man patiko, o 
prie visokių smulkmenų kibau todėl, 
kad galvoju jog jaunimas tokių pasi
rodymų surengs ir daugiau. Dėl 
vienkartinio dalyko ir ’’biro” nebū
čiau eikvojius-Tad pridursiu dar ke
letą žodžių rengėjams:

Gal būtų daugiau žmonių atėję, 
jei būtumėt patraukliau paskelbę. 
Reikėjo paminėti kokia bus progra
ma, kad bus skiriamos premijos, 
kad bus filmo Melbourno premjera.

* Gal būtų daugiau dalyvių atsi
radę, jei vakaro pavadinimas nebūtų 
toks pretenzingas. Vis dėlto 
TALENTŲ vakaras ne vieną kuk
lesnį jaunuolį galėjo nubaidyti.

* Per generalinę repeticiją (ar to
kia buvo?) reikia surežisuoti įėji
mus, išėjimus, pagalvoti apie scenos 
apstatymą ir baldų išdėstymą. Rei
kia patikrinti šviesas ir mikrofonus.

Kokios mano kvalifikacijos jums 
tas kritikas rašyti? - Jokių. Tik geri 
norai ir linkėjimai toliau dirbti ir to
bulėti.

A.Karazijienė

pagrindinį grupės sąstatą. Kaip ir 
kituose mūsų meniniuose vienetuo
se pasigendama berniukų. Jaunes
nieji, nors dar neseniai pradėjo re
petuoti, bet greitu laiku žada pasi
rodyti su trimis šokiais.

ŽILVINO akordeonistai dažnai 
keitėsi ir silpnino grupės darbą. 
Atrodo ir ši problema jau išspręsta, 
nes p. M.Dumčiuvienė sutiko tapti 
nuolatinė grupės akordeoniste. Tai 
labai gabi ir talentinga menininkė, o 
taip pat žada įsijungti ir M.Maura- 
gis. Taigi ŽILVINUI muzikantų bė
dos pasibaigs.

Šiais metais ŽILVINAS ruošia 
koncertą - balių, kuris bus skirtingas 
nuo visų mūsų balių ir tikimasi, kad 
tautiečiai savo gausiu apsilankymu 
parems ŽILVINO veiklą, taip kad, 
ŽILVINO malūnas vis suktųsi.

v

Geelong: Dr. S.Skapinskas, 6 Glen- 
leith Ave., Geelong, Vic. 3220 
Perth: E.Stankevičius, 202 Loftus 
St., Leederville, W.A. 6007 
Brisbane: kun. Dr. P.Bačinskas, 388 
Cawendish Rd., Coorparoo, Qld., 
4151
Newcastle: A.Šernas, 115 Janet St., 
Merewether, N.S.W. 2291 
Canberra: N.K. Pilka, 29 Westgarth 
St., O’Connor, A.C.T. 2601

Nedelsiant prašome užpildyti šias 
anketas ir toliau vykdyti likusius 
reikalavimus, kurie buvo paskelbti 
Mūsų Pastogės 21 Nr. birželio 2 d. 
Užpildytas anketas grąžinti tiems 
asmenims,iš kurių gavote.

PLJS Australijos Rajono Valdyba
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LEISKITE PASISAKYTI PADĖKA
Atsakymas į V. V Strauko laišką, 
paskelbtą M.P. 21 Nr.

Nemėgstu susirašinėjimų per 
spaudą, tačiau šį kartą turiu p. 
V.Straukui atsakyti, nes mano as
muo yra paliestas iškraipytais fak
tais.

Man visiškai nežinoma, kad kas 
nors būtų privačiai ėjęs į A.B.C. dėl 
lietuvių etninei grupei skirto pusva
landžio, išskyrus ’’Lithuanian - Aus
tralian Cultural Action Society”, 
kuri sulig jos valdybos patiektu 
A.B.C. prašymu, datuotu šių metų 
sausio 8 d. jau treji metai operuoja. 
Atrodo, tas lietuvių Bendruomenei 
visiškai nebuvo žinoma.

Cituoju jų prašymo ištrauką:”...In 
trying to meet these aims members 
of the society during the past three 
years have organized public art 
exhibitions, choral recitals, con
certs, folkdancing exhibitions and 
recitals by individual artists. A 
number of these concerts were ex
tremely well received by local cri
tics and were favourably reported in 
Melbourne and interstate press...”

Mano pirmas pasikalbėjimas su 
A.B.C. tarnautojais įvyko, tik tada, 
kada p. Žemkalnis, kuris buvo posė
džiui pristatytas aukščiau minėtos 
organizacijos kaipo lietuviam.' 
skirto pusvalandžio radijo programų 
direktorius, pareiškė, kad jis jokiai 
Bendruomenės subordinacijai nepa- 
siduosiąs ir to pasekmėje buvau 
abiejų valdybų įgaliotas susirišti su 
A.B.C. (t.y. A.L.B.Krašto ir Mel
bourne lietuvių valdybų). Patikrini
mui žr. protokolo Nr. 6 įvykusio po
sėdžio šių metų balandžio 16 d. Ma
no pasikalbėjimo su Mr.Kennedy 
raportas buvo įteiktas raštu sekan
čiame abiejų valdybų susirinkime 
balandžio 20 d. (žr. Memorandumas 
A.L.B Krašto ir Melbourne Valdy
boms datuotas balandžio 19 d.).

Tame pačiame posėdyje beveik 
vienu balsu buvo nutarta, kad Mel
bourne Lietuvių Apylinkės Valdyba 
paskirtų tris asmenis su veto teisė
mis koordinuoti lietuviams skirtą 
radijo pusvalandį.

Tuo reikalu buvo įteiktas ponui 
V.Aleknai laiškas dar tą patį vakarą. 
Laiške pabrėžta, kad pono Aleknos 
organizacija turi prisiimti A.L.B. 
Melbourne Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos paskirtą koordinacinį ko
mitetą, o kitaip Melbourne Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba perims 
tvarkyti lietuviams skirtą radijo 
pusvalandį (žr. Laišką, rašytą ba
landžio 20 d.). Laišką pasirašė abu 
pirmininkai ir Krašto Valdybos sek
retorius.

P. V.Alekna atsakė į aukščiau mi
nėtą laišką! ’’...Jūsų laišką rašytą 
balandžio 20 d. gavau tą patį vakarą 
11 valandą. Principiniai šis laiškas 
yra priimtinas ir Jūsų pasiūlymas 
sudaryti koordinacinį radijo pusva
landžio komitetą yra tikrai vertas 
dėmesio. Įpatingai pagirtina suges
tija daugiau negu vieną asmenį su 
veto teisėmis paskirti į šį komitetą, 
tuo išvengiant asmens dominavimo 
galimybės ir užtikrinant demokra
tiškumo principus...”

To pasekmėje, balandžio 21 d. 
įvyko A.B.C. patalpose trumpas po
sėdis su Mr.Kennedy (Etninių gru
pių pusvalandžių koordinatorium), 
dar prieš bendrą etninių grupių su
sirinkimą, kuris įvyko dar tą patį 
vakarą. Tame posėdyje dalyvavo: 
A.Šimkus, D.Lavickienė, V.Alekna, 
P.Aras ir aš, rodos kad vėliau pasi
rodė ir kiti minėtos organizacijos 
valdybos nariai. Mr. Kennedy buyo 
painformuotas, kad p. Aleknos or
ganizacija paliekama programų su
darymui su aukščiau minėta sąlyga, 
t.y. Koordinacinio Komiteto prie
žiūroje. Tame posėdyje buvo pami
nėtas žodis ’’cenzor”. Posėdyje jo- 
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kio pasipriešinimo iš p. V.Aleknos 
nebuvo.

Po to vyko bendras sekančių etni
nių grupių susirinkimas: vokiečių, 
vengrų, čekų, latvių, ukrainiečių, 
lenkų ir lietuvių. Pirmininkas Frank 
Cain Convenor of Planning Commit
tee. Tame susirinkime dalyvavo ir 
kai kurie kiti A.B.C. tarnautojai, 
kurie atsakė į technikinius ir juridi
nius klausimus.

To susirinkimo darbotvarkės ant
ras punktas buvo paskirtas ’’Prog
ramme Group Committee’s” suda
rymui. Cituoju ištrauką: ’’...Each 
community will officially nominate 
its representative (one per group) 
on the P.G.C. It is envisaged that 
this Committee will meet regularly 
to discuss any matter arising from 
Thursday night transmission...”

P. V.Alekna savo organizacijos 
vardu tam komitetui atstovauti pa
siūlė p. V.Strauką, o kadangi dar
botvarkėje aiškiai buvo pasakyta: 
’’Each community will officially no
minate its representative” p. 
V.Aras buvo pasiūlytas reprezen
tuoti Lietuvių Bendruomenę.

Namie
Kiti žavėjosi Syd. Liet. Moterų li

teratūrinės popietės metu vėjo 
’’melodijom”, bet taip pat reikia pa
sigėrėti ir Violetos Maksvytytės 
jautriom piano improvizacijom, kai 
ji popietės metu savo muzika suma
niai užpildė tarpus ir net pritarė 
kai kuriom deklamacijom. Gaila, kad 
ji netyčia nebuvo paminėta bendra
me popietės aprašyme.

Kovo 21 d. Čikagoje mirė pasižy
mėjęs ir kūrybingas aktorius Leo
nas Barauskas, sulaukęs vos 49 me
tų. Mirusio aktoriaus plačiai apgaili 
visa Amerikos lietuvių spauda.

***

Lietuviškojo radijo pusvalandžio 
pranešėja Melbourne yra veikli lie
tuvaitė Venta Žemkalnytė. Klausy
tojai gėrisi jos gražia artikuliuota 
lietuviška tarsena. Pranešimuose jai 
talkina Viva Alekna.

***

Wollongonge neseniai mirusio J. 
Suckelio palikimą tvarko velionies 
patikėtinis M.Gailiūnas. Velionies 
paskirti patikėtiniai buvo du: ant
rasis Antanas Simonaitis mirė ne
praėjus savaitei po Suckelio mirties.

**♦

Nepatikėsit, kad sydnejiškė 
O.Meiliūnienė, neseniai tapusi bo
bute (duktė susilaukė dukters) taip 
persimainė, kad neatskirsi nuo še
šiolikinės. Vienus bobutės vardas 
žemyn lenkia, kitus tiesina!

***
Sunkiai serga ir guli ligoninėse: 

J.Jarmalavičius Western Su
burbs ligoninėje Croydon.

***
Skautų Kaukių Baliaus, kuris 

įvyks birželio 21 d. Auburne (Au
burn Rd. ir Mary,st. kampas), prog
ramoje numatomas įdomus vaidini
mas ’’Gintarinė klumpė” arba ’’Kas 
žino kelią į Redfern?” Veikalą stato 
skautai vyčiai.

***

Mūsų Pastogės ilgametis bendra
darbis Vladas Dumčius pastebėtas 
mašinoje su krepšiu ant kelių, o ja
me pirmoji anūkėlė. Išdidus giminės 
patriarchas, susirūpinęs savo pir
mosios atžalos saugumu, ėmėsi ją 
globoti pats.

***

Širdingai dėkojam gerb. kun. P.Butkui už gražiai pravestas laidojimo 
apeigas, dirigentui p. Dariui ir choro dalyviams, p. Brūzgai ir p. Janulai
čiui už atsisveikinimo žodžius, ramovėnams, stovėjusiems garbės sargy
boj, karsto nešėjams, mieloms ponioms už rūpestingai ir nuoširdžiai su
ruoštas šermenis ir visiems mūsų brangiems draugams ir pažįstamiems, 
pagerbusiems a.a. Praną Martišių gėlėm, auka mišiom ar Tautos 
Fondui ir palydėjusiems jį į amžiną poilsio vietą.

Labai ačiū visiems, užjautusiems mus mūsų liūdesy per spaudą, 
laiškus ir asmeniškai.

■ Monika Martišienė, Viktoras,
Geraldina ir Aldona

Balandžio 26 d.' Melbourne Apy
linkės Valdyba pasikvietė tris as
menis sudaryti aukščiau minėtą 
Koordinacinį Komitetą. Aš buvau 
paskirtas tam komitetui laikinai va
dovauti ir tą komitetą pristatyti 
A.B.C.

Tuo reikalu balandžio 28 d. para
šiau A.B.C. laišką kuriame išdėsčiau 
valdybos pageidavimus.

Žodį ’’censor” mano laiške buvo 
tik pakartojimas to, ką jau buvo abi 
valdybos paminėjusios savo laiš
kuose, t.y. nebuvo mano išradimas.

Sydnejaus Dainos choras ir taut, 
šokių grupė Grandinėlė pastarąsias 
kelias savaites daugiau praleido 
Sydnejaus Operos rūmuose besi-- 
ruošdami tautybių festivaliui, kūris 
įvyko birželio 15-16 d.d. Visą lietu
vių pasirodymą režisavo S. ir D. 
Skoruliai. Jų visų pastangos buvo 
vaisingos: festivalyje lietuviai pasi
rodė kaip vieni iš geriausių

***

('YOU SAY THE WORD”)

’. ; 'h/ o ą

Taip vadinasi-hauja spalvotos televizijos serija, pirmoj eilėj skiriama ; 
išmokyti jus angliškai, dabar transliuojama per komercines televizijos 
stotis visoje Australijoje Šitoji 39 valandų ilgumo tarpais serija paruošta 
ateivių švietimui televizijos Wollongonge, kurią remia Australijos 
vyriausybėj • •

Šias švietimo serijas perduoda šios TV stotys:

SYDNEY Channel 10 sekm. 10-11 vai. pr.p.
MELBOURNE Channel 0 sekm. 10.30-11.30 vai. pr. p.
ADELAIDE Channel 7 sekm. 9-10 vai. pr. p.
PERTH Channel 9 sekm. 8.50-950 vai. pr. p.

Channel 7 sekm. 10.30-11.30 pr. p.
WOLLONGONG Channel sekm..30-11.30 pr. p.

Pirm. 10.50-11.05 pr. p.
Antr. 10.50-11.05 pr. p.
Treč. 10.00-11.00 pr. p.
Ketv. 10.50-11.05 pr. p.
Penkt. 10.50-11.05 pr. p.

NEWCASTLE Channel 3 Sekm. 8-9 vai. pr. p.
LAUNCESTON Channel 9 Sekm. (laikas dar nenustatytas) 

(prasidės nuo liepos 6 d.)
MOUNT GAMBIER Channel 8 Sekm. (laikas dar nenustatytas)
PORT PIRIE Channel 4 Penk. 10.30-11.00 p.p.

(prasidės nuo birželio 20 d.)
BALLARAT Channel 6 Sekm. 10.15-11.15 pr. p.

p. V.Strauko pasisakymas, kad 
tokio Koordinacinio Komiteto pa
skyrimas buvęs jam staigmena, yra 
visiškai nepagrįstas. Atrodo, kad 
aukščiau minėtosios organizacijos 
valdyba nenori cenzūros, kadangi 
patys nori būti diktatoriški cenzo
riai. Pavyzdžiui: Mano pranešimas 
dėl lituanistinių kursų per minėtąjį 
radijos pusvalandį buvo manęs ne
atsiklausus pakeistas, nors ir ne
prieštaravo jokioms A.B.C. trans
liavimo taisyklėms. Pats pakeitimas 
nepagerino pranešimo.

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
paskutinio susirinkimo šaukimas 
yra aiškus demonstravimas, kad 
minėtoji organizacija nesiskaito su 
Bendruomenės išrinktais valdymo 
organais.

P.Sungaila

’ Venecuelos didvyrio ordeno su
silaukė lietuvis gydytojas dr. Jonas 
Hermanavičius, 20 metų, dirbantis 
Guarico mieste. Labai primityviose są
lygose jis išgelbėjo daugelio neturtin
gų gyventojų gyvybes ir įsigijo nepa
prastą apylinkių gyventojų pagarbą ir

S

Lept, of tac Media
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KO V O VE ĮKLOJĘ
CANBERRA SYDNEJUJE

Birželio 7-8 dienomis Sydnejuje 
viešėjo sostinės sportininkai ir žaidė 
draugiškas rungtynes su koviečiais. 
Buvo rungtyniaujamasi vyrų ir mo
terų stalo tenise, golfe, squashe ir 
bridže. Šios draugiškos sportinės 
varžybos tarp sostinės ’’Vilko” 
sportininkų ir Sydnejaus koviečių 
jau yra lyg tai ir sportinė tradicija, 
kuri tęsiasi jau eilė metų ir, reik ti
kėtis, dar greitai nebus pabaigta.

STALO TENISAS:
Vyrų stalo tenisą laimėjo kovie

čiai 4:1. Sydnejaus Kovą atstovavo 
dabartinis Australijos lietuvių čem
pionas Vincas Binkis ir, gražią ateitį 
turįs jaunis Antanas Braželis. Sosti
nę atstovavo tėvas ir sūnus T. ir 
V.Žilinskai. Pati įdomiausia ir apy- 
lygiškiausia kova buvo tarp abiejų 
komandų jaunių V.Žilinsko ir 
A.Braželio. Abu žaidėjai, turėdami 
labai gerus stalo teniso pagrindus ir 
būdami savo žaidime apylygūs, pa
rodė ir labai įdomią kovą, kurią po 
trijų setų laimėjo svečias iš Can- 
berros, tuo pačiu iškovodamas ir 
vienintelį rungtynių tašką. Tikiu, 
kad šie abu žaidėjai labai greitai iš
kops į Australijos lietuvių stalo te
nisininkų viršūnes.

Moterų varžybose viešnios kan- 
beriškės O.Pilkienė ir A.Kovalskie- 
nė labai gražiai atsirevenšavo vyrų 
pralaimėjimą ir tuo pačiu rezultatu 
4:1 nugalėjo kovietes N.Grincevi- 
čiūtę ir V.Laukaitienę. Varžybų pa
jėgiausia žaidėja buvo O.Pilkienė, 

PAŠTO ADRESAS: TALKA BOX 4051
G.P.O. MELBOURNE 3001

r*
• Moka uz indėlius (deposits) 7% metinių 

palūkanų, už terminuotus 2 metams (ne
mažiau $ 500) 9%, 4 metams (nemažiau 
$ 1000) 10%, už įnašus (shares) ikijlO^įdivd 
• Teikia paskolas iki $ 5000, Įkeičiant ne- 
kiln. turtą, iš 10%, asmenines paskolas 
iki $ 3000 su garantuotojais iš 11%% 
iki $ 1000 be garantijos iš 12%%. Procecn
tai uz visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn

ĮSTAIGA VEIKIA ŠEŠTADIENIAIS NUO 11 IKI 2 VAL. P.P.

LIETUVIU NAMAI-50 ERROL ST• NORTH MELBOURNE

per visas varžybas nepralaimėjusi 
nei vieno seto. Gaila, kad dėl krep
šinio ir mokslo stalo tenisą laikinai 
nustojo žaisti dabartinė Australijos 
lietuvių čempionė kovietė Rūta 
Araitė. Josios ir O.Pilkienės rung
tynės tikrai būtų įnešusios daug 
įdomumo žiūrovams. Pergalės tašką 
sydnejiškėms laimėjo N.Grincevi- 
čiūtė, nugalėjusi A.Kovalskienę. 
Abi žaidėjos turėtų daugiau dėmesio 
kreipti į puolimą, nes vien gynimusi 
labai sunku atsiekti pergalę.

Rungtynės vyko stalo teniso 
centre, ir jas stebėjo nemažas skai
čius žiūrovų, tarp kurių net svečių ir 
iš Melbourne, tai p. Vaitienūnų šei
ma.

GOLFAS:
Golfas vyko taip vadinamame 

Sydnejaus lietuvių golfininkų dak
tarų Liverpool klube. Komandiniai 
rungtynes laimėjo koviečiai surinkę 
289 taškus, kai svečiai surinko 299 
taškus. Sydnajaus komandą sudarė 
A.Šimaitis (vadovas), J.Adickas,
J. Rotcas ir J. Jocy s; sostinę atsto
vavo R.Miniotas, K.Miniotas,
M.Kinderis ir I.Vazgilevičius.

Individualinėse varžybose daly
vavo daugiau vietinių sydnejiškių ir 
geriausiu dienos žaidėju tapo dr. 
I.Venclovas, kuriam vėliau buvo 
įteikta dovana. Vieno smūgio tiks
liausias sviedinuko mušėjas tapo 
taip pat kovietis dr. K.Bagdonas, kai 
antrąją vietą gavo kanberiškis
K. Miniotas. Laimėtojas Dr. I.Venc- 
lovas surinko 89 taškus. Būdamas ne 
tik golfo čempionas, jis yra taip pat 

ir mūsų Sydnejaus vienas iš geriau
sių lietuvių šachmatų žaidėjų, o jo 
žmoną Nijolę, buvusią sostinės ge
rąja stalo tenisininke, Sydnejaus 
stalo tenisininkai tikisi matyti prie 
žaliojo stalo.

SQUASHAS:
Squashą taip pat gana lengvai lai

mėjo Sydnejaus Kovas, rezultatu 
23:3. Sydnejiškius atstovavo J.Ab- 
romas, P.Gustafson, D.Newman ir 
P.Batson. Canberra- A.Brūzga, 
J.Pocoh, G.Home ir J.Penkaitis.

BRIDŽAS:
Visame anglosaksų pasaulyje la

bai populiarus bridžo žaidimas pir
mą kartą pravestas tarp svečių iš 
Canberros ir sydnejiškių. Buvo žai
džiama Sydnejaus Lietuvių Klube, 
ir po gana blogos pradžios sydnejiš- 
kiai atsigavo ir išplėšė gražų laimė
jimą 56:40. Sydnejų atstovavo A. ir 
V.Dantos, kai sostinę - A.Žilinskas ir 
A. V azgilevičius.

PASISEKĘS VAKARAS

Po sportinių rungtynių su svečiais 
iš Canberros, vakare Lietuvių Klube 
įvyko koviečių sportvakaris. Šis, 
kaip ir visi kiti anksčiau koviečių 
vakarai, prėjo labai linksmai ir gra
žiai, ir žmonių - pilnutėlis klubas. Šis 
vakaras tuo skirtingas, kad jame 
matėsi daug svečių iš Canberros, 
Melbourno, Newcastle ir Woolon- 
gong, jau neskaitant pačių sporti
ninkų ir gausių rėmėjų. Turbūt pa
sigerindami sportininkams ir muzi
kantai negrojo nuolatinių valsų, bet 
pylė ’’moderniąją” muziką iš peties. 
Vakaro metu ’’Kovo” pirmininkas 
gausiai susirinkusius svečius supa
žindino su sportininkais iš Can
berros, tuo pačiu pranešdamas ir 
varžybų rezultatus, kas buvo sutik
ta gausiais plojimais,

Vakaro programoje pirmą kartą 
pasirodė Sydnejaus lietuviškų dainų 
mėgėjų kvartetas, kurį sudarė:
N. Šliterienė, A.Cibulskytė, V.Griš- 
kaitytė ir B.Aleknaitė, padainuoda- 
mos keturias lietuviškas dainas. 
Dainininkių padaryta pradžia graži 
ir labai sveikintina.Ačiū už pasiro
dymą, merginos, ir ateityje jums 
daug sėkmės linki sportininkai.

Vakaro metu buvo traukiama 
fantais gausi loterija, davusi porą 
šimtų dolerių pelno. Šiai loterijai 
fantus dovanojo: plokštelių albumą
O. Arienė, tranzistorių - R.Liniaus- 
kas, tortą - O.Meiliūnienė, spiritinių 
gėrimų bonkas - G.Kasperaitienė, T. 
ir A.Šimaičiai, St. Jarmalauskas, 
šampano bonką - M.Zakaras ir bon- 
kų atidarymo setą - P.Liubinskas.

Vakaro metu įteiktą golfo dovaną 
aukojo dabartinis Kovo golfo sekci
jos vadovas A.Šimaitis ir buvęs va
dovas J.Adickas.

Visiems mieliems koviečių rėmė
jams, aukojusiems šias dovanas, 
priklauso nuoširdi sportiška padėka. 
Tik vieni kitus suprasdami ir vieni 
kitiems padėdami galėsime dar 
ilgus metus išlaikyti šį, taip svarbų 
Sydnejaus lietuviškame gyvenime, 
sporto klubą Kovą.

KREPŠINIS:
Sydnejaus vyrų krepšinio I-sios 

divizijos pirmenybių pirmajam ratui 
baigiantis, Kovo I-ji komanda(Ne- 
pean) sunkiai kovoja ir yra pirmųjų 
9-nių komandų skaičiuje. Šių ko
mandų žaidėjai sudarys aukščiausių 
Sydnejaus komandų lygą, kuri bus 
pavadinta ’’Major League”. Likusios 
I-sios divizijos komandos, kartu su 
geriausiom keliom Il-sios divizijos 
komandom, sudarys ’’Minor 
League”.

Koviečiai, žaisdami už Nepean 
distriktą, pradžioje šių I-sios divizi
jos pirmenybių, manė pralaimėsią 
kone visas būsimas varžybas. Tą 
patį apie juos galvojo ir kitos ko
mandos. Tačiau taip neįvyko, ir ko
viečiai parodė didelę staigmeną. 
Šiuo metu Kovas (Nepean) yra šeš
toje vietoje ir dar galėjo būti keletu 
vietų aukščiau, jeigu pačioje pra
džioje jie nebūitų pralaimėję kelių 
labai lygių ruigtynių. Ši komanda 
pirmą kartą žaidė I-je divizijoje ir 
dabar turėdama naują trenerį Nor- 
mie Smith, buv. Cant.-Bankstow 
žaidėją, koviečiai kiekvieną savait
galį įtemptai treniruojasi ir tikisi 
aukščiausioje divizijoje atsiekti la
bai gerų rezultatų.

Paskutinėse trejose rungtynėse 
koviečiai žaidė: Kovas (Nepean( - 
Liverpool 70:78. Taškai: Gulbinas21,
P.Gustafson 18, V.Dulinskas 14, 
G.Kalnins 10, M.Mikalauskas 5, 
C.Pecenka 2.

Kovas - Horsnby 67:59. Taškai: 
P.Gustafson 21, G.Kalnins 16,
R. Gulbinas 9, E.Duselis 8, M.Mika
lauskas 6, A.Čerkesas 4 ir V.Du
linskas 3.

Kovas - Western Suburbs 49:52. 
Taškai: G.Kalnins 13, P.Gustafson 
12, E.Duselis 10, A.Čerkesas 6, 
V.Dulinskas ir M.Mikalauskas po 3,
S. Lukoševičius 2.

DĖMESIO STALO TENISO 
MĖGĖJAMS

Sydnejaus lietuvių Klubas, susi
tarę su sporto klubu ’’Kovu” numato 
greitu laiku vieną savaitės vakarą 
pašvęsti stalo tenisui. Jeigu iki šiol 
su geriausiu pasisekimu savo vaka
rus išnaudoja šachmatininkai ir cho
ristai, tai tikėsimės, kad ir stalo te
nisininkai, o jų praeityje buvo taip 
daug, ir gi pajėgs šią sporto šaką vėl 
atgaivinti Lietuvių Klube. Skaityki
te skelbimus ir, jeigu mėgstate stalo 
tenisą, būtinai atvykite į atidarymo 
vakarą Lietuvių Klube, apie ką bus 
pranešta vėliau.

__________ A.L.
Vytas Gerulaitis vėl pasižymėjo 

lauko tenise — būdamas jauniausias 
WCT teniso grupės žaidėjas laimėjo 
St. Louis įvykusį teniso turnyrą. 
Baigminiame žaidime jis nugalėjo R. 
Tanner 2-6, 6-2, 6-3. šio turnyro pir- 

.mame rate jis nugalėjo vieną pa
jėgiausių tenisininkų — garsųjį aust- 
ralietį Rod Laver (lietuvių kilmės) 
4-6, 6-3, 6-4. V. Gerulaitis yra jau
niausias ir vienas pažangiausių šių 
metų teniso žaidėjų. Jis yra mėgsta
mas žiūrovų dėl jo gražaus žaidimo 
stiliaus. Dažnai jis yra vadinamas 
“Lithuanian Lion”. A. S.

Mūsų Pastogė Nr. 23, 1975.6.16, psl. 7

7



MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS i

NAMŲ NAUDOJIMAS, REMON
TAS BEI PUOŠIMAS

Melbourno Liet. Namai vis dau
giau ir daugiau naudojami tiek or
ganizacinei lietuvių veiklai, tiek as
meniškam bendravimui. Atrodo, 
kad be Liet. Namų melburniškių 
gyvenimas būtų kaip ’’žydo bitės” 
išsiskleidęs. Dabar gi juose vyksta 
repeticijos, posėdžiai, susirinkimai, 
pasitarimai. Juose veikia Lietuvių 
Kooperatinė Kredito Draugija ’’Tal
ka”, Melbourno Lietuvių Biblioteka, 
Australijos Lietuvių Biblioteka 
Krašto Valdybos žinioje. Čia penk
tadienių ir šeštadienių vakarais bei 
sekmadieniais renkasi Melb. Liet. 
Klubo nariai su savo svečiais pra
leisti keleto valandų prie alučio ar 
stipresnio stiklelio; čia šokių salėje 
įvairūs pobūviai, vestuvinės vaišės 
ir kiti savųjų ir svetimųjų parengi
mai.

Džiaugiamės turėdami savus na
mus, džiaugiamės matydami juos 
gerėjant, besipuoškanit, tačiau dar 
daug ko reikia, jei norime matyti 
juos patogesnius bei geresnius.

Artinasi Australijos Lietuvių 
Dienos Melbourne. Lietuvių Namai 
bus jų centras, todėl visi kaip vienas 
patys imkimės atsakomybės juos 
taip įrengti ir išpuošti, kad mūsų 
svečiai iš užjūrių ar plačių Australi
jos vietovių jais gėrėtųsi, jie teiktų 
malonų patarnavimą bei gerus pri
siminimus kaip lietuviškos veiklos 
centras.

•Kiekviena parama, kiekviena do
vana bus priimta su dėkingumu.

nedelsiant tą pareigą atlikti. Dalis 
narių užsilikusi mokestį sumokėjo, 
bet iš kitų mokesčio dar tebelaukia
me.

Ta pat proga primename, kad jau 
laikas pradėti nario mokesti mokėti 
už 1975-76 metus, o nelaukti susi
rinkimo dienos, kada susidaro no
rinčių mokėti eilutė ir tuo trukdo
mas pats narių susirinkimas. 
SKELBIMAI LIETUVIŲ

NAMUOSE
Visiems skelbimams, kuriuos no

rima Liet. Namuose iškabinti, turi 
būti gautas M.L. Klubo Tarybos ar 
jos nario sutikimas. Visi skelbimai 
kabinami tik skelbimų lentoje. 
NEGADIMKIME LIETUVIŲ

NAMŲ TURTO
Visi Melb. Liet. Namų lankytojai 

matome, kad koridoriuje yra iška
bintos dailininko A.Vingio paruoštos 
lietuviškos veiklos vinjetės, kurios 
kartas nuo karto sugadinamos nup
lėšiant priklijuotas foto nuotraukas 
ar padarant kokius įrašus. Būkime 
malonūs, negadinkite tų papuošimų 
- Lietuvių Namų, taigi, ir mūsų visų 
bendro turto.

Taip pat pastebėta, kad įvyksta 
be niekeno žinios pasiskolinimų ar 
tiesiog pasisavinimų. Paimtą Liet. 
Namų turtą prašome nedelsiant 
grąžinti.

Mel.Liet.Klubo Taryba

į

S

PARAMA LIETUVIŲ NAMAMS

Pastaruoju metu Melb. Liet. Na 
mams suteikė paramos: 50 dol. 
Melb. Lietuvių Evangelikų parap- 
ja; po 10 dol. p.p. Julija Grigaitienė 
ir Paulius Kvieėinskas; 6 dol. p My
kolas Kliukas.

ATITAISYMAS. Gegužės 26 d. 
Mūsų Pastogėje buvo paskelbta 
Dainos Sambūrio parama 50 dol. 
turėjo būti atžymėta kaip Me'bi 
Lietuvių Parapijos Choro ir parama 
20 dol. įteikta p. Milinkevičiaus - m -
pažymėta, kad jis yra Tasmanijo 
lietuvis, lankęsis Liet. Namuose ir 
įvertindamas atliktus darbus skyrė 
savo paramą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems rė
mėjams ir atsiprašome už netiks
lumus.
ADRESŲ PAKEITIMAI

Prašome visus Melb. Liet. Klubo 
narius, pakeitusius savo gyvenvie
tes, nedelsiant pranešti naują adre
są Klubo sekretoriui ar palikti ”Tal 
koje”, nes siųsti laiškai grąžinami 
pašto neįteikti.
M.L.KLUBO NARIO MOKESTIS

Pagal M.L. Klubo statuto 11 ir 12 
str. klubo nariai einamųjų metų na
rio mokestį turi sumokėti iki liepos 1 
d. Dėl kokių nors priežasčių laiku 
nesumokėjus mokesčio, jo mokėji
mas pratęsiamas dar trims mėne
siams, t.y. iki spalio 1 d. Nesumokė
jus mokesčio iki spalio 1 d. Klubo 
narys nustoja būti pilnateisiu nariu

Pastaruoju metu buvo išsiųsta t< 
kiems nariams priminimas prašar

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

Birželio 22 d.

ROSS AND ROBYN

DAINININKAI
AKORDEONISTAI

Birželio 24 d.

VĖŽIŲ VAKARAS
Dalyvauja ”Duo Angelos” plus šokiai

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

šešt. 8-12.; sekm. 6.30 - 10.30 vai.

KLUBAS ATVIRAS:

pirm. - treč. nuo 4 iki 10.30 vai.,; 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 S iki 11 v.v> 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

□□lOOiaalūDIOOlOOlūOlūalaCįOūlODIOOlOūįūDioolooloolDūlOūlOOlOOlūOlOūlOOlOOIDŪlDDiatjlūC

Kviečiame visus atsilankyti į Sydnejaus lietuvių skautų

TRADICINĮ

PERTH
PRANEŠIMAS

%

Liepos 12. d. 7.30 vai. Leederville 
didž. salėje ruošiamas jubiliejinis 
vakaras. Pelnas skiriamas jaunimui.

Liepos 27 d. 3 vai,. Leederville

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

Įdomi programa - vaidinimas ’’Gintarinė Klumpė” arba ’’Kas žino kelią 
i Redferną”. Vaidinimo pradžia 8 vai. v.
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

klube, nesusilaikė nepasakę: ’’Pas 
mus Canberroje gerai, bet čia dar 
geriau...”

Sydney Lietuvių 
Klube

Pereitą antradienį Sydnejaus 
Liet. Klubas atšventė savo licenzi- 
juotos veiklos dvimetį. Gausiai susi
rinkę klubo nariai ir svečiai tinka
mai šią sukaktį paminėjo.

***
Birželio 7 d. Lietuvių Klube Syd- 

nejuje vykusiame Kovo sportvakary 
ypatingo dėmesio susilaukė svečiai 
iš Canberros. Tai buvo ne vien tik 
sportininkai, kurie vizitavo kovie- 
čius, bet ir visa eilė nesportininkų. 
Kai kurie iš jų, būdami pirmą kartą

***
Susidomėję vykusiomis sportinė

mis žaidynėmis tarp koviečių ir 
Canberros ’’vilkų”, pribuvo pasižiū
rėti, ypač stalo teniso, ir melburniš- 
kiai A. ir V.Vaitiekūnai. Paskui visi 
gražiai pabendravo Liet. Klube.

***
Sydnejaus Lietuvių Klubas įsigijo 

dvi naujas pokerio mašinas. Jų ga
lybė ta, kad stambiausi laimikiai 
(jackpotai) siekia iki 500 dolerių. 
Naujos mašinos bus paleistos į apy
vartą nuo liepos 1 d.

Taip pat paminėtina, kad Klubas 
įsigijo kinematografą - filmams ro-

maž. salėje šaukiamas ALB Perth 
apylinkės visuotinis susirinkimas. 
Darbotvarkėje apylinkės valdybos 
ataskaitiniai pranešimai, naujos 
apyl. valdybos ir kitų organų rinki
mai ir einamieji reikalai.

Valdyba, baigdama savo dviejų 
metų kadenciją maloniai prašo visus, 
lietuvius kuo skaitlingiau susirinki
me dalyvauti.

Perth Apylinkės Valdyba

NEWCASTLE
Nors Newcastle lietuvių choras ir 

nedalyvavo kaip vienetas Dainų 
Šventėje Adelaidėje, bet jis neiširęs 
ir gyvas. Šiuo metu kietoje dirigen
to S.žuko rankoje intensyviai repe
tuoja ruošdamasis savo tradiciniam 
žiemos vakarui - koncertui, kuris 
įvyks liepos 19 d. St. Peters salėje, 
Hamiltone. Choras tikisi gausių 
svečių ir iš kaimyninių kolonijų, 
ypač iš Sydney.

MELBOURNO SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ DRAUGIJA 
Maloniai kviečia visus į

JONINIŲ BALIŲ
Puiki vakarienė - geras orkestras.

Bilietai - įskaitant vakarienę - $ 6.00
Balius įvyks birželio 21 d., šeštadienį, 7 vai.

Lietuvių Namuose NTH. MELBOURNE.
bilietus prašome užsisakyti iš anksto pas: E.Šeikienę - telf. 42 2367
B.Bitięnę - telf. 88 3572 J.Kairiūkštienę - telf. 24 4848.

dyti aparatą. Klubo veiklos progra
moje numatoma ir filmų demonstra
cijos.

***
Australijos Lietuvių Fondui pa

remti specialus vakaras įvyks bir
želio 28 d. Lietuvių Klube.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Vytas Janulis, vaisti

ninkas. Teiraujasi Juozas Kunickas 
iš Lietuvos, S. Neries g-vė 32a, 9 
butas, Kaunas.

Įmūsųpastogė
: LITHUANIAN AUSTRALIANE WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės
■ laikraštis
Z Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.KazokasE Redakcijos Patariamoji Komisija:Z J.Maksvytis, A.Relsgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S.,2 Bankstown,N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adresas
Z Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
Z Administracijos Tel. 6499062
E Prenumerata: metams $15.00

6mėn. $ 8.00E Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
•j Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
E neatsakoma.
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