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’’AUŠRA” PASAULIO BALTŲ TARYBA
LIETUVOJE

1975 lapkričio mėnesį Lietuvoje 
tarp žmonių pasklido naujas leidinys 
‘Aušra*, multipliduotas rašoma 
mašinėlė ’ LKB Kronika* pateikia 

Aušros leidėjų įžanginį straipsnį:
’’Gedimino laikus
Vaidevutis garsus
Prikeltų? Bet kur Vaidevutis?

Maironis
Beveik po šimto metų vėl iš naujo 

pasirodo Aušra. Lietuvos istorija 
tarsi pasikartoja, - carinė okupacija 
pasikeitė. į tarybinę. Iš naujo iškilęs 
pavojus lietuvių tautos 
egzistencijai. Pavojuje atsidūrė 
ypatingai dvasinės vertybės: tikė
jimas, dora, kalba, literatūra ir visa 
lietuviškoji kultūra. Mūsų tautos 
priešai ir į jos ateitį toliau neįžvelgiu 
vaikai ruošia tautai pražūtį. Šito 
siekiama klasta, melu ir apgaule. 
Planingai ir maskuotai Lietuva 
dvasiškai žlugdoma ir fiziškai 
naikinama. Dalis tautos nepastebi 
šios nelaimės ir nesirūpina grę
siančiu pavojumi. Kartais nesupras
dami, o kartais dėl duonos kąsnio jie 
tampa tautos engėjų talkininkais. 
Šiandien stengiamasi nutylėti 
didvyriška Lietuvos praeitis. 
Nenuostabu, kad mūsų mokyklose 
taip mažai vietos skiriama Lietuvos 
senovės istorijai, taip skurdžiai lei- 

i džiama istorinė literatūra ir ta pati 
cenzorių yra negailestingai 
žalojama, o prieš karą išlęįštį Lietu
vos istorijos vadovėliai rūpestingai 
naikinami. Klastojant istorinius 
faktus norima apjuodinti Lietuvos 
praeitį.

Nutylima ne tik tautos praeitis, 
bet ir tamsiosios šiandieninio 
gyvenimo pusės. Kalbama apie au

gančius miestus, didžiuojamasi ku
rortais ir augančiomis ganyklomis, 
bet tylima apie besiplečiantį nusi
kalstamumą, lagerius ir siaubingas 
ligas.

Mažai kas tinkamai rūpinasi ir 
Lietuvos ateitimi, ypač jos dvasinės 
kultūros vertybėmis. Tautos 
dėmesys ir jėgos nukreipiamos tik į 
medžiaginės kultūros kėlimą - į ga
myklas, planus, sportą, o dvasinės 
kultūros dirvonai užleidžiami. Iš
tižusią, materialinėmis gėrybėmis 
besisotinančią ir girtuokliaujančią 
tautą nesunku ir nutautinti ir sunai
kinti.

Mūsų tautą reikia pabudinti iš to 
dvasinio miego. Mairionio žodžiais 
tariant, reikia naujo 
Vaidevučio..Šito uždavinio ir imasi 
iš naujo atgaivinta ‘Aušra*.

‘Aušros programa lieka tokia, 
kaip ir prieš šimtą: parodyti lietu
viams praeitį, teisingai įvertinti 
dabartį ir padėti įsivaizduoti ateities 
Lietuvą.

Aušra' nesiekia politinių tikslų - 
sukelti revoliuciją arba grąžinti ka
pitalistinę santvarką. Jos uždavinys 
- ir sunkiausiais laikais gaivinti lie
tuvio dvasią, ugdyti tautinį susi
pratimą, tautos dorovingumą, ska
tinti visokeriopą pažangą. Lietuvių 
tauta išsilaikys, jei bus 
kultūringesnė už pavergėjus. Todėl 
turi pasikartoti senovės istorija: 
romėnai jėga nugalėjo graikus, o 
graikai kultūra nugalėjo romėnus.

Kaip "Australijas Latvietis” (lat
vių laikraštis Melbourne) praneša, 
sausio 15 New Yorke įvyko Pasaulio 
Baltų Tžu^jos posėdis, kur šios ta
rybos pirmininku 1976 metams iš
rinktas Vliko pirmininkas Dr. J.K. 
Valiūnas. Pernai šiose pareigose 
buvo latvis Uldis Grava.

♦♦♦

Pasaulio Baltų Taryba, posėdžiavusi sausio 15 d. New Yorke. Sėdi 
pirmoje eilėje iš kairės: dabartinės tarybos vicepirm. J. Valaitis, buv. 
sekretorė A. Spirge, estų pasaulio b-nės pirm. A. Andersons, dabartinis 
P. Baltų Tarybos pirm. Į)r. J.K. Valiūnas, buv. tarybos pirm. U. Grava, 

. anksčiau buvęs Tarybos pirift. I. Piers, buv. iždn. A. Lejšiš. Antroje eilė
je iš k. P. Sars, D. Hazners, G. Meierovics, J. Simonsons, E. Valaste, da
bartinis sekretorius A. Sabalis, iždn. A. Vedeckas ir H. Raudzeps. Kaip 
matome, Pasaulio Baltų Tarybos vadovybę sudaro lietuviai.

(iš ’’Australijos Latvietis”)

Aušra nekurstys tautinės 
neapykantos. Ji laiko savo draugais 
visų tautų taikius ir geros valios 
žmones, kurie Lietuvai linki gero ir 
nori su ja dalintis kultūrinėmis ver
tybėmis.

‘Aušra* tikisi, kad ją rems visi 
nuoširdžiai mylį Lietuvą, nepaisant 
įsitikinimų, partiškumo ir pareigų. 
Šiandien daugelis net atsakingų 
pareigūnų nenustoja mylėti savo 
Tėvynės ir, kiek galėdami, rūpinasi 
jos gerove.

Aušra nepretenduoja apimti visų 
Lietuvos problemų. Ji sveikina jau 
ketvirti mestai einančią LKB Kro
niką ir su džiaugsmu sutiks naujai

pasaulyje
JAV ambasadorius prie Jungtinių 

Tautų Dr. D.P. Moynihan pasitrau
kė iš pareigų, šiame poste išbuvęs 7 
mėnesius. Jis pagarsėjo tuo, kad į 
UNO veiklą ir darbus jis žiūrėjo be 
diplomatinių tūpčiojimų ir dalykus 
vadino tikraisiais vardais. Jungti
nes Tautas jis vadino ’’absurdo teat
ru”. Jo pareiškimu, demokratija pa
saulyje išgyvena labai kritišką kri
zę.

♦♦♦

Angoloje, buv. Portugalijoje ko
lonijoje Afrikoje, vyksta plataus 
masto pilietinis karas. Po ilgesnių 
kovų liaudies sąjūdžio išlaisvinimo 
frontas (komunistai) turi savo kont
rolėje apie pusę visos teritorijos. 
Šiame kare atvirai dalyvauja Sov. 
Sąjunga ir Kuba, siųsdamos ginklus 
ir žmones. Amerika priešinasi tik 
diplomatiniu keliu. Kaip spauda in
formuoja Angola pasidarė užsienio 
galybių karo laukas. Iš vakariečių 

pasirodančius leidinius.
Tikimės, kad ‘Aušros* skelbiamos 

mintys paplis jaunimo tarpe. Norė
tume, kad jie, pažinę Lietuvos 
praeitį, dar labiau paniltų savo tė
viškės žmę.

Aušros leidėjai
Pirmajame Aušros numeryje 

pateikiamas pilnas režisieriaus 
Jono Jurašo liudijimas 
Tarptautiniame Sacharovo vardo 
nagrinėjime Kopenhagoje lietuvių 
tautos pesrsekiojimo klausimu, 
straipsnis ‘Vysk. M. Valančiaus 100 
metų mirties sukaktis* ir A. Sol- 
ženicimo straipsnis Gyventi be melo 

pusės nepriklausomybės siekian
tiems angoliečiams pagalba ateis 
pervėlai, kai komunistai, sovietų re
miami; bus užėmę visą kraštą. At
rodo, Sov. Sąjunga nebijo jokios ri
zikos ir nori pilnai įkelti koją į Afri
ką. Angolos dešiniuosius remia tik 
Pietų Afrika. Amerikos Kissingeris 
meldžia Sov. Rusiją nesikišti į An
golos reikalus, nes tuo pažeidžiama 
detente, bet sovietams detente bus 
tada, kai jie pilnai įsistiprins Afri
koje.

♦♦♦

Vatikanas prisipažįsta suklydęs, 
kai islamo ir katalikų atstovų konfe
rencijoje buvo išleistas bendras nu
tarimas, kad žydų Zionismas yra ra
sistinis. Katalikų atstovai, jų tarpe 
ir kardinolas Sergio Pignedoli teisi
nasi, kad tai buvęs neapsižiūrėjimas 
ir skubina tai atšaukti. Kaip žinoma, 
Jungtinėse Tautose Zionismas buvo 
pasmerktas kaip rasistinis sąjūdis.

Ženkliukų 
konkursas

Australijos Lietuvių Dienoms 
Melbourne Rengti Komitetas skel
bia Konkursą padaryti projektus 
ženkliukų:

a) ženkliuko, segamo prie rūbų ir
b) ženkliuko, lipinamo prie 

automobilio.
Ženkliukas segamas prie rūbų: 

metalinis, 2X1 Vz cm. dydžio, ženk
liukas - prie automobilio: popierinis, 
8X7 cm. dydžio.

Ženkliukų projektai gali būti di
desni, nei pažymėti čia išmatavimai. 
Pageidautina, kad ženkliukai turėtų 
tautinį motyvą ir būtų ne daugiau 3 
spalvų.

Priimtų projektų autoriams ski
riami 1976 m. A. Lietuvių Dienų 
Melbourne parengimų Garbės Pa
kvietimai.

Projektus siųsti iki balandžio 15 d. 
šiuo adresu: K.J. Lynikas, 18 Edge
combe st., KEW, 3101.

Prisiųsti projektai bus palikti 
A.L. Dienų byloje, gi autoriams 
prašant, grąžinti pažymėtais adre
sais.

A.L. Dienoms Melbourne 
Rengti Komitetas

Sovietų užsienių reik, ministerio 
Gromyko vizitas Japonijoje diplo
matiniuose sluogsniuose laikomas 
nepavykusiu. Glaudesniam 
abiejų kraštų bendradarbiavimui 
pastoja kelią karo pabaigoje užimtos 
japonų salos, kurių sovietai nesutin
ka Japonijai grąžinti.
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Dar tuo pačiu 
reikalu

Nors jau ne vieną kartą buvo ra
šyta šio laikraščio puslapiuose, kad 
mūsų sėkmingam sugyvenimui ir 
mūsų ateities garantijai būtina vieną 
kartą pramokti ir laikytis demokra
tiškų principų. Vienas iš jų ir tik
riausiai pats pagrindinis - respek
tuoti kitą asmenį ir jo skirtingą nuo
monę ar pažiūrą. Gaila, mes esame 
dar labai labai toli nuo šito idealo. 
Trisdešimties metų gyvenimas de
mokratiškuose kraštuose, deja, mū
sų dar neišmokė, kad kiekvienas tu
ri neginčiją mą teisę galvoti ir 
reikšti savo nuomonę, kokią turi su
siformavęs.

Gal niekur tiek skirtingų nuomo
nių nesueina į vieną vietą, kiek 
bendruomenės laikraščio redakcijo
je. Tai laikytina labai geru ženklu ir 
galbūt pažanga demokratėjimo 
kryptimi, nes tai liudija, kad žmonės 
galvoja ir nori atidengti to paties 
dalyko ar reikalo ir kitokią pusę 
arba jį mato iš skirtingo taško. Iš 
tikrųjų praktikoje reikalai taip gra
žiai neatrodo. Replikuodamas į ko
kią nors iškeltą mintį laikraštyje 
arba reikšdamas savo nepasitenki
nimą vienu ar kitu straipsniu toks 
tautietis būtinai savo pasisakymą 
palydi atitinkamu grasinimu: jeigu 
toliau leas'nors panašaus bus pa
skelbta, bus nutraukiama prenume
rata, laikraštis boikotuojamas, bus 
rašomi kolektyviniai protestai lei
dėjui ir pan. Štai čia ir visa mūsų 
demokratinė iliuzija sudūžta!

Tokie protestuotojai iš tiesų 
toliau už savęs nieko kito ir nemato. 
Jie nesiskaito su faktu, kad tai, kuo 
jis arba keletas piktinasi ir ko jie 
nenori matyti keliant ar svarstant 

Mielam kaimynui ir geram bičiuliui
A.A. 

EDUARDUI BLIOKUI
mirus, jo žmoną Eugeniją ir šeimą nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

0. Baužienė ir visa šeima

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną Eugeniją, J. ir G. Bliokus, T. ir B. Vingilius, B. ir R. 
Mazuran, liūdesy jausmingai užjaučiame ir kartu liūdime

Rimantas, Arija, Algimantas, Dalia, 
Kazys ir Milda Burneikiai

A.A.
JURGIUI GUDAIČIUI

mirus, jo žmoną, dukras Birutę, Aldoną, Ireną ir sūnų Algį giliai 
užjaučiame

V. ir E. Baltučiai
J. Donėla
A. ir V. Pranckūnai
R. Sidabras
M. Voroneckai

Mūsų Pastogė Nr. 6, 1976.2.16; psl. 2 ■*<•’''****-»■’ . w
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spaudoje, kiti skaitytojai kaip tik 
tuo džiaugiasi ir prašo daugiau. Rei
kia atsiminti, kad ne vienas esi pa
saulyje ir bendruomenėje ir kad ta
vo nusistatymai bei pažiūros nėra ir 
negali būti norma, privaloma vi
siems kitiems.

Visada užkietėjimas savyje ir ne
siskaitymas su kitu veda prie aštrių 
konfliktų. Tikriausiai visame pasau
lyje ir pas mus būtų išvengta labai 
daug pikto, jeigu nuomonės ir rei
kalai nebūtų dogmatizuojami ir jei
gu būtų prideramai respektuojamas 
kitas ir jo teisė kitaip galvoti. Ir 
nors baigiantis dvidešimtam amžiui 
skaitomės pasiekę aukščiausią civi
lizacijos laipsnį, vis tik žmonių ir 
tautų santykiuose respekto kitam 
principas vis dar tebėra daugiau te
oretinėje stadijoje. Mes patys bėgo- 
me iš krašto, kur buvo įvestas nor
muotas prievartinis mąstymas, o 
tačiau nepasimokėme šalia savęs 
pakęsti ir kitokios nuomonės bei pa
žiūros. Štai čia ir glūdi mūsų de
mokratinis nesubrendimas. Pasi
skaičius kiek kitokią pažiūrą į daly
kus, negu kad buvo žiūrima Mosė
džio parapijoje Valančiaus laikais, 
tuoj šokame piktintis ir net grasinti. 
Ir to dar neužtenka. Jeigu tas, kuris 
nenori girdėti kitokios nuomonės ir 
prieš ją protestuoja, kad bent tik už 
save kalbėtų, bet būtinai kalba už 
visus ir visų vardu! Tai irgi absur
diškas demagoginis argumentas, 
nes tokios galimybės, kaip ’’visi” iš 
viso nėra ir negali būti.

Ieškantiems tiesos vienokiu ar ki-
■ i 

tokiu klausimu prieinamiausias bū
das yr dialogas. Tik atvirai ir nuo
širdžiai besiaiškinant dalykus gali
ma prieiti pozityvių išvadų. Niekad 
tiesa nepaaiškės, jeigu už ją bus 
vienintelis argumentas - kitos nuo
monės nutildymas.

(v.k.)

MIRUSIEJI

A.A. EDUARDAS BLIOKAS

Vasario 4 d. žiauri liga išplėšė iš 
Lietuvių Bendruomenės Sydnejuje 
a.a. Eduardą Blioką. Velionis gal ir 
nebuvo per daug žinomas bendruo
menės tarpe, nes buvo kuklus ir ty
lus, labai jautriai pergyvendavo 
visus bendruomenės negalavimus, 
bet visuose svarbiuose bendruome
nės susirinkimuose bei minėjimuose 
aktyviai dalyvaudavo.

p. E. Bliokas gimė 1903 m. Vilniu
je. Pirmojo pasaulinio karo metu 
kartu su tėvais pasitraukė į Kauka
zą - Petergorską, kur baigė gimna
ziją. Bijodamas patekti į bolševikų 
Raudonąją Armiją, su savo buvusio 
klasės auklėtojo Petergorske - tuo
metinio Lietuvos pasiuntinio Mas
kvoje J. Baltrušaičio pagelbū, slap
stydamasis 1920 metais grįžta atgal 
į Lietuvą, kur Kaišiadoryse stoja 
savanoriu į Lietuvos lįariuomenę 
kurioje išbūna iki 1925 metų. Tais 
metais pereina į Žemės Ūkio 
tarnybą Kaišiadoryse. Už metų su
randa savo gyvenimo draugę Euge
niją žitkutę ir veda (1926 m.). Pe
reina dirbti į Lietuvos Banką. 1933 
m. persikelia į Zarasus, kur ir toliau 
dirba Lietuvos Banko buhalterio 
pareigose. Zarasuose buvo gražiai 
įsikūręs, turėjo savo namus ir ne
paprastai mėgo gražius Zarasų eže

JURGI GUDAITĮ
ATSISVEIKINANT

Kraupus jausmas apima stebint 
mūsų spaudą, kur beveik kiekvie
nas numeris praneša apie naujai 
supiltus mūsų bendruomenės 
nariams kapus. Negausios mūsų 
gretos pasibaisėtinu tempu retėja. 
Ir nėra vilties, kad gerėtų. Priešin
gai, nekrologai mūsų laikraščiuose 
tik dažnės.

Pereitais metais adelaidiškiai 
amžinybėn išlydėjo visą eilę veiklių 
veikėjų, o šiais metais vėl netekome 
vieno .veiklaus lietuvio.

Sunkios ligos išvargintas sausio 
28 d. Adelaidėje mirė Jurgis Gudai
tis. Velionis gimė 1901.1.9 šeštinių 
km, Alvito valsč., Vilkaviškio apskr. 
Klaipėdoje baigė Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, tarnavo Vidaus Reik. Mi
nisterijoje. Karo metus praleido 
Vokietijoje. Atvykęs Australijon 
trumpam buvo sustojęs Vakarų 
Australijoj, galutinai persikėlė 
Adelaidėn ir čia sėsliai išgyveno 
25-rius metus.

Jurgio Gudaičio biografija nėra 
išmarginta d i deliais darbais ar įvy
kiais. Tačiau velionis Jurgis šin kra- 
štan atsivežė gražiai išauklėtą savo 
atžalyną (tris dukras ir sūnų), karš
tą meilę gimtinei ir jautrią huma
nišką širdį, kurios šilumą juto kiek
vienas, turėjęs su velioniu artimes
nių kontaktų-.. Jis neturėjo asme
niškų priešų. Velionis buvo plačiai 
įsijungęs į bendruomeninį 
gyvenimą, niekad nepretendavęs į 

aukštas pozicijas, bet niekacT nesi- 

rus ir apylinkes. Deja, ramus šeimos 
gyvenimas nutraukiamas 1944 m. - 
bolševikams veržiantis atgal į Lie
tuvą. Tais metais p. E. Bliokas su 
šeima apleidžia numylėtus Zarasus 
ir pasitraukia į Vokietiją, Liubeką. 
Po karo aktyviai dalyvauja Liubeko 
stovyklos administraciniame darbe, 
kartu, su jau prieš keletą metų mi
rusiu Australijoje p. Zdanavičiumi.

1950 m. p. Bliokas su visa šeima 
imigruoja į Australiją, kur keletą 
metų dirba Bathursto stovykloje. 
Stovyklą likvidavus persikelia gy
venti į Merrylands, o vėliau į Bard
well Parką, kur išgyveno iki savo 
mirties. Iki išėjimo į pensiją 1969 m. 
p. Bliokas dirbo North Shore ligoni
nėje.

Velionis būdamas ne tik šeimos 
tėvas, geras vyras domėjosi taip pat 
ir kultūriniais ir politiniais reikalais. 
Su juo galima buvo kalbėti apie poe
ziją, literatūrą, meną ir muziką ir 
galėjai matyti, kad visose srityse 
gerai nusimano. Sekė šių dienų poli
tiką ir labai jautriai pergyveno 
Whitlam’o Lietuvos pripažinimą 
Rusijai. Būdamas meniškos sielos 
žmogus daug piešė, ir jo piešiniais 
papuošti jo dukters, jo sūnaus ir jo 
paties namai; taip pat drožinėdavo 
iš medžio lietuviškus kryžius ir kop
lytėles, rinko pašto ženklus.

Prieš-keletą metų apsirgęs nepa
gydoma vėžio liga, nors ir būdamas 
globoje savo žento dr. B. Vingilio ir 
geriausių specialistų, negalėjo nu
galėti šios baisios ligos.
, Visi, kurie velionį pažinojo, prisi
mena jį kaip nuoširdų, jautrios sie
los žmogų, kuris gyvenime nieko 
nenuskriaudė, bet visiems tik troško 
gero, kuris buvo susipratęs lietuvis 
ir pavyzdingas lietuvių bendruome
nės narys* *

Valionis paliko čia liūdinčius žmo
ną p. E. Bliokienę, dukterį Tamarą 
Vingilienę, sūnų Jurgį Blioką, pen
kis anūkus ir vieną proanūką.

Vasario 7 d., palydėtas giminių ir 
artimų draugų, velionis palaidotas 
Rookwood kapinių lietuvių skyriuje.

Tebūna jam lengva Australijos 
žemelė.

V.B.

kratęs visuomeninių pareigų, kurias 
sąžiningai ir kruopščiai atlikdavo. Jį 
matėme įvairiose valdybose, garbės 
teisme, buvo amžinasis Lietuvių 
S-gos narys, veiklus ramovėnas ir 
t.t.

Šio doro tautiečio paskutingn 
kelionėn palydėti susirinko gausūs 
adelaidiškių būrys. Bažnyčioje prie 
karsto stovėjo ir karstą nešė ramo- 
vėnų garbės s ar gy ba... Kapinėse su 
velioniu atsisveikino apylinkės, 
Liet. S-gos, Ramovės ir Lietuvos 

Atgimimo Sąjūdžio atstovai. Visi 
kalbėtojai išryškino velionio 
nuopelnus mūsų bendruomenei ir 
pareiškė užuojautą našlei bei 
vaikams. . . . b.s.

r • ------ «- .'.--L-■-X,'.-'
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m—JO JAUNIMO KONGRESO
Tęsinys iš pr. M.P. Nr. NUTARIMAI
JAUNIMO

BENDRADARBIAVIMO
reikalu

5

Jaunimo Kongresas, siekdamas 
užtikrinti nuolatinius ryšius ir glau
dų bendradarbiavimą tarp įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo, steigia ry
šininkų tinklą, kuris skatintų jaunų 
bendradrbių ir veiklos reikmenų 
pasidalinimą tarp kraštų. Ryšininkai 
skiriami kraštuose, kur yra lietuvių 
jaunimo, šia tvarka:

a. Ten, kur veikia LJS, siūloma, 
kad krašto LJS valdyba kviestų ry
šininką valdybos nariu;

b. Ten kur LJS nėra, bet kraštas 
yr atstovaujamas III PLJK, krašto 
atstovai išisrenka ryšininką iš savo 
tarpo;

c. Kituose kraštuose, kur nėra
LJS, ryšininką kviečia PLJS valdy
ba. i

Krašto jaunimo ryšininkai artimai 
bendradarbiauja su PLJS valdyba ir 
PLJS Ryšių Centru, nukreipdami 
jiems savo krašto jaunimo prašymus 
ir stengdamiesi atlikti valdybos bei 
Ryšių Centro pageidavimus. Ryši
ninkai

a. rūpinasi gauti talkininkų krašto 
jaunimo veiklai sustiprinti ir sten
giasi patenkinti PLJS valdybos pra
šymus parūpinti talikininkų kitiems 
kraštams,

b. nukreipia į PLJS Ryšių Centrą 
krašto jaunimo prašymus veiklos 
reikmenims įsigyti ir stengiasi kitų 
kraštų jaunimui parūpinti tokių 
priemonių per PLJS Ryšių Centrą.

Talkininkų apsikeitimas vyksta 
šia tvarka:

a. Talkos prašantieji savo krašto 
ryšininkui nurodo pageidaujamas 
talkininkų kvalifikacijas;

b. Ryšininkas nukreipia prašymą į 
PLJS valdybą, kuri ieško tinkamų 
kandidatų;

c. Kandidatai į talkininkus prisi
stato PLJS valdybai, kuri drauge su 
PLB valdyba atrenka tinkamiausią. 
Sprendimui turi pritarti talkos pra
šantieji;

d. PLB valdyba sudaro darbo su
tartį, kurią pasirašo talkininkas, 
PLB valdyba, PLJS valdyba ir pra
šantieji. Joje nurodomi finansiniai 
įsipareigojimai, darbo apimtis ir tal
kininko bei prašančiojo atsakomy
bės;

e. Talkininkas palaiko nuolatinį 
ryšį su sutartį pasirašiusiais ir per 
PLJS Ryšių Centrą informuoja visų 
kraštų ryšininkus;

f. Atlikęs savo pareigas, talkinin
kas pateikia savo darbo ir finansinę 
apyskaitą, o jį kvietusieji pateikia jo 
atliktų darbų įvertinimą raštu su
tartį pasirašiusiems. Kraštų ryši
ninkai informuojami per PLJS Ry
šių Centrą.

PLJS valdyba rūpinasi, kad iki 
1976.VI.30 pilnas ryšininkų sąrašas 
būtų sudarytas ir įteiktas PUS Ry
šių Centrui, kuris jį išsiuntinės visų 
kraštų ryšininkams.

6.

Jaunimo Kongresas skatina LJS 
vienetus ir jaunimo organizacijas 
sudaryti sąlygas kitų kraštų jauni
mui dalyvauti jaunimo vadovų kur
suose ir stovyklose.

7

Jaunimo Kongresas, pripažinda
mas menininkų bei meninių vienetų 
svarbą lietuvių kultūros išlaikymui, 
skatina juos ir toliau bei dažniau 
lankyti lietuvius išsisklaidžiusius po 
platųjį pasaulį. Jų kelionės prisideda 
prie lietuvybės ugdymo, ypač jauni
mo tarpe. Pageidaujama, kad jie 
apie savo keliones praneštų PLJS 

Ryšių Centrui, kuris informuos visų 
kraštų ryšininkus.

8

Jaunimo Kongresas, didžiai ver
tindamas kun. Antano Saulaičio 
vaidmenį tautinio sąmoningumo 
puoselėjime Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo tarpe, prašo lietuvių jė
zuitų vadovybę sudaryti jam sąly
gas pasilikti Brazilijoje ir tęsti savo 
pradėtąjį darbą.

JAUNIMO
informacijos 

reikalu
9

Jaunimo Kongresas teigia, jog 
lietuvių jaunimui trūksta žinių apie 
lietuvių išeivijos ir Lietuvos gyve
nimą. Kongresas skatina išeivijos 
lietuvių jaunimą skirti daugiau dė
mesio Lietuvai, susipažinti su jos 
padėtimi ir užmegzti asmeniškus 
ryšius su jos žmonėmis, ypač jauni
mu.

10

PLJS oficialūs leidiniai yra PUS 
Ryšių Centro žinioje. Šiuo metu vie
nintelis oficialus leidinys yra ’’Pa
saulio lietuvių jaunimas”, kuris yra 
PLB leidžiamo ’’Pasaulio lietuvio”

Ir sumainė žiedelius..
Ištekėjo Kristina Gasparonytė 

.-j
Pereitų metų gruodžio 13 d. įvyko 

Kristinos - Elenos Gasparonytės 
vestuvės su Keith Vandenberg.

Vedybinės apeigos buvo naujoje 
St. Martin bažnyčioje Hamilton, gi 
vestuvių pobūvis - puota vyko Ma
sonic Hall, Cardiff. Prie vaišių stalų 
susitiko Gasparonių svečiai lietu
viai, jaunosios mokslo draugai bei 
bendradarbiai ir jaunojo svečiai 
olandai. Po grakščios jaunos poros 
jaunavedžių valso ilgai sukosi ir 
trepsėjo linksmos poros puikiam or
kestrui grojant. Vestuvių puotą 
gražiai pravedė Algis Ulanas.

Kristinos tėvai Vytautas ir Birutė 
Gasparoniai nuo pat atvykimo į 
Australiją gyveno Newkastelyje ir 
Kristina čia užaugusi. Dar gimnaziją 
belankant Kristina vadovavo 
1972-1973 metais lietuvių Jaunimo 
Komitetui. Jos vadovaujamas jau
nimas buvo gražiai susigrupavęs ir 
jautėsi šio jaunimo grupės egzisten
cija, nes Kristina savo maloniu būdu 
ir gražiu išsiauklėjimu patraukdavo 
savo amžiaus jaunimą ir taip pat su
gebėjo gražiai bendradarbiauti su 
Valdybos pareigūnais. Kai Kristina, 
gavusi tarnybą Sydnejuje, apleido 
Newkastelį jaunimo grupelė išsi- 

DEBESIO! DĖMESIO!

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪPINOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMI BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ 
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALUOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St.,
Glen Waverley, Vic. 3150

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!

skyrius. Jaunimo Kongresas ragi
na Kongreso atstovus prenumeruoti 
’’Pasaulio lietuvį” ir prašo adminis
traciją jį siuntinėti veltui tiems, ku
rie pareiškia, kad nepajėgia prenu
meratos užsimokėti. ’’Pasaulio lie
tuvio” administracija taipgi prašo
ma vieną numerį siuntinėti veltui 
visiems, kurie nėra jo užsiprenume
ravę. Gavėjų sarašą pristatys PLJS 
Ryšių Centras.

11

Nepaprastais atvejais, kai neįma
noma lietuvių jaunimo per ’’Pasaulio 
lietuvių jaunimą” informuoti, PLJS 
Ryšių Centras yra įpareigotas teikti 
žinias lietuvių jaunimui kitomis 
priemonėmis.

12
Jaunimo Kongresas, rūpindama

sis žinių apie jaunimo veiklą ir gy
venimą skleidimu, steigia informa
cijos teikėjų tinklą. Veikdamas savo 
krašto ar vietovės ribose, informa
cijos teikėjas

a. kas mėnesį ’’Pasaulio lietuvių 
jaunimo” redakcijai siunčia krašto 
ar vietovės jaunimo veiklos apžval
gą, o kas tris mėnesius pristato pla
tesnės apimties medžiagą; informa
cijos teikėjas yra įpareigotas kas 
mėnesį palaikyti ryšį su ’’Pasaulio 
lietuvių jaunimo” redakcija;

b. jeigu yra įmanoma, ten kur 
veikia LJS, yra LJS valdybos narys; 
ten kur nėra LJS, krašto ar vietovės 
Jaunimo Kongreso atstovai rūpinasi 
jį surasti; jis pareigas eina keturis 
metus arba susiranda sau pakaitalą;

Kristina ir Keith Vandenberg
skirstė ir iki šiol neranda vadovo.

Vedusieji įsikūrė Newkastelyje - 
Kristina dirba muitinės įstaigoje, 
Keith viešo susisiekimo departa
mente. Jaunąją porą matėme svečių 
tarpe su tėvais ir vedusios sesutės 
Zitos šeima ir draugais pereitame 
Naujų Metų sutikimo baliuje ir ten
ka tikėtis, kad ir ateityje ši jauna 
pora pagyvins lietuvių eiles savo at
silankymais į lietuvių susitikimus ir 
šventes.

Alf. Šernas.

c. rūpinasi savo veiklos finansi
niais šaltiniais;

d. informuoja vietinę spaudą, ra
diją bei televiziją apie US veiklą; ir

e. rūpinasi vietovės lietuvių jau
nimo kartoteka ir artimiausiu laiku 
ją persiunčia PLJS Ryšių Centrui.

13

Jaunimo Kongresas vertina PUS 
ryšių Centro pastangas ruošti III 
PLJK Vadovą ir ragina jį sudaryti 
naują Vadovo laidą, kurioje būtų

a. santraukos atrinktų lietuvių 
periodikos straipsnių, knygų bei ki
tų spaudinių,

b. nurodyti šaltiniai ir jų įsigijimo 
sąlygos,

c. lietuvių periodikos trumpi ap
rašymai su adresais ir prenumeratų 
sąlygomis, ir

d. lietuviškų leidyklų adresai, jų 
išleistų knygų sarašai.

PLJS Ryšių Centras prašomas 
Vadovą siųsti krašto informacijos 
teikėjui, kuris jį padalina suintere
suotiems asmenims. -

U

PLJS Ryšių Centras parūpina 
magnetofoninius įrašus ir kitą me
džiagą apie lietuvių jaunimo veiklą 
lietuvių radijo programų vedėjams 
ir informacijos teikėjams.

15

Jaunimo Kongresas vertina lietu
viškų plokštelių leidėjų įnašą lietu
vių kultūrai ir prašo parūpinti žo
džius drauge su dainų plokštelėmis, 
kad jaunimui būtų lengviau mokytis 
naujų lietuviškų dainų.

(Bus daugiau)

★ ANATOLY LEVITIN ■ KRAS
NOV, Rusijos pogrindžio veikėjas, 
kalėjęs 10 metų sovietiniuose kalėji
muose bei koncentracijos stovyklo
se ir prieš trejus metus atsidūręs 
Vakaruose, turėjo pasimatymą su ar- 
kiv. Agostino Casaroli. Siam Vatika
no užsienio reikalų tvarkytojui jis 
pareiškė, kad dabartinė Vatikano 
laikysena komunistinių valdžių at
žvilgiu nieko tikintiesiems tuose 
kraštuose nelaimėjo. Jis arkivysku
pui priminė dar visą eilę kitų Vati- _
kano daromų klaidų. Kad arkivys
kupas neužmirštų, jis visa tai . 
dar kartą raštu surašė ir jam pasiun
tė. Pasak jo, Vatikano bandymas su
sitarti su totalistiniais režimais yra 
nerealus. K. Bendrijos tikrasis kelias ~~ 
— aiškiai ir viešai pasisakyti prieš 
sovietų politiką, kuri iš tikro varžo 
tikėjimo laisvę, nors žodžiu ir ga
rantuoja ją savo konstitucijoje.

UKRAINIEČIAMS NEPAVYKO

Jungtinių Tautų Organizacija pri
pažino Palestinos Išlaisvinimo 
Organizaciją, ir šios organizacijos 
atstovai dalyvauja UNO posėdžiuo
se. Laisvojo pasaulio ukrainiečiai 
taip pat siekė, kad jų atstovai būtų 
įsileisti Jungtinėse Tautose ir galėtų 
dalyvauti posėdžiuose, Jungtinių 
Tautų vadovybė nesutiko jų priimti 
ir juos pripažinti. Šis atvejąs rodo, 
kad moralinės lygybės nėra nei 
Jungtinėse Tautęše. ' * 'v
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Vaclovas Šliogeris

PASISAKYMAS KLUBO
REIKALAIS

KLUBO PRAMOGINĖS
PROGRAMOS

EKONOMINIAI KLAUSIMAI

EDUARDUI BLIOKUI
mirus, žmoną Eugeniją, dukterį Tamarą, sūnų Jurgį ir jų šeimas bei 
artimuosius giliai užjaučia

A. ir M. Reisgiai
. . on

Pagal apyskaitą išleista 1975 m. 
net $ 23.013 pramoginėms progra
moms. Palyginamai su 1974 m. iš
leista suma ($ 8.772) yra didelė. Mė
nesiui išeina apie $ 1.900, savaitei - 
$ 475. Tai išlaidos apmokėti or
kestrui ir visokiems artistams, plius 
vaišės. Užklausus Klubo pirmininką 
p. V. Simniškį, ar apsimoka tos iš
laidos, ypač artistams, išsamesnio 
atsakymo nepavyko gauti. Atrodo, 
kad ir pačiai Kubo valdybai neaišku. 
Man mačius tik apie dešimtį tų pra
moginių programų atrodo, kad tik 
dalį jų galima būtų priskirti kultūri
nių parengimų kategorijai. Tačiau 
atrodo, jie naudingi bizniui, pritrau
kia daugiau lankytojų.

Siūlyčiau įtraukti į sekmadienio 
programų repertuarą etninių grupių 
(latvių, estų, ukrainiečių, lenkų, 
kroatų, vengrų, vokiečių ir kitų) šo
kių grupes, lengvo žanro daininin
kus, bei kitokius jtf pasirodymus, 
juos apmokant kaip ir profesionalus 
linksmintojus. Tas gal leistų mums 
geriau pažinti jų kultūrą, bei suar
tėti, kad galėtume veikti darniau ir 
kitose srityse. Tai, žinoma, pageida
vimas.

Pernykščiame susirinkime buvo 
ginčų, ar leisti pasirodyti klubo sce
noje atvykstantiems iš Lietuvos 
dainininkams. Kalbėtojų aiški dau
guma pasisakė už įsileidimą. Vos 
keli pasisakė griežtai prieš.

Klube pradėta- rodyti reguliariai 
Rimai. Ar tai klubui pelninga, neži-

Iš Klubo ’’balanso” seka, kad 
’’Accumulated Funds” ar ’’Ištekliai” ■ 
už 1975 m. padidėjo $ 23.348 ir pa
siekė $ 128.410, gi 1974 m. padidėji
mas buvo $ 47.806 ir buvo pasiekęs 
$ 105.062. Taigi, pereitų metų pel
nas krito per pusę.

Klubo turtas 1975 m. liepos 1 d. 
siekė $ 324.232. Turtą sudaro žemė, 
pastatai, mašinos, baldai, visokie 
įrengimai, pinigai kasoje ir banko 
sąskaitoje. Atskaityta judamojo 
turto nuvertinimas. Gi Klubo viso
kios Liabilities, t.y. skolos nariams, 
bankui ( $ 58.621) ir einamos skolos 
siekė $ 195.822. Skirtumas Tarp 
Klubo turto sumos ir skolų yra $ 
128.410 vadinami ’’ištekliai” arba 
’’Accumulated Funds”. Tektų pami
nėti, kad Klubo žemė ir pastatai šių 
dienų kainomis yra gerokai aukš
tesnės vertės negu knygose.

PAJAMŲ-IŠLAIDŲ
APYSKAITA

Iš gėrimų baro matyti, kad už 
1975 m. gauta $ 48.955 pelno. Iš tik
rųjų tokio pelno nebuvo, nes neat- 
skaityta - neparodyta atlyginimai 
baro tarnautojams. Atrodo, tie atly
ginimai įskaityti į bendrą visų klubo 
tarnautojų sumą - $ 46.537. Bent pu
sę tų atlyginimų sumos tektų at
skaityti iš baro pelno.

Pokerio mašinos 1975 m. davė 
$ 135.420 pajamų, gi 1974 m. - 
$ 113.038. Atskaičiavus mašinų me- 
tinį nuvertinimą, taisymus ir mo-

t v ■
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną, dukterį, sūnų ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

skausmo valandoje

J.R.A. Milašai
E.E.R. Kiveriai

Mielą Tamarą V i n g i 1 i e n ę, netekus mylimo tėvelio, giliai užjaučia ir 
drauge liūdi

Sydnejaus Liet. Moterų Soc. Globos Draugijos 
Valdyba ir patikėtinės

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną Eugeniją, sūnų Jurgį, 
artimuosius liūdesy giliai užjaučiame.

dukrą Tamarą ir visus

V. Januškevičienė
V.J. Palaičiai

Z. ir L. Simanauskai 
V.S. Šimkai

EDUARDUI BLIOKUI 
mirus, jo žmoną Eugeniją, dukrą Tamarą, sūnų Jurgį su šeimomis ir 
visus artimuosius skausme bičiuliškai užjaučia

ufs Aleksandra ir Pranas
Marašinskai

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai p. E. Bliokienei, 
vaikams ir visiems artimiesiems.

Alfonsas Valiulis
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A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, jo žmonai E. Bliokienei, dukrai T. Vingilienei, sūnui Jurgiui ir jų 
šeimom reiškiame gilią užuojautą.

Jadvyga ir Romualdas Venclovai
Nijolė ir Irvis Venclovai

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, jo žmoną p. E. Bliokienę, dukterį Tamarą, sūnų Jurgį su šeimomis 
ir visus artimuosius skausme nuoširdžiai užjaučia

I. ir E. Jonaičiai

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, jo žmoną Eugeniją, Vingilių ir Bliokų šeimas skausmo valandoje
nuošidžiai užjaučia

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Darkai

kesčius ( $ 24.133), viso $ 33.650, 
mašinos davė net $ 101.770 pelno!

Pajamų apyskaitoj suplakta paja
mos iš bilijardo ir sumos, imamos už 
namelį šalia klubo. Tai netikslu, nes 
neaišku, kiek pelno davė bilijardas.

Bendrai Klubo pajamos dar pridė
jus narių metinį ir įstojiriio mokes
čius 1975 m. buvo $ 164:679 (1974 m. 
pajamų buvo $ 141.015). Išvadoje 
pajamos daug nepadidėjo.

Klubo išlaidų parodyta 1975 m. 
viso $ 131.774, gi 1974 m. buvo 
86.690. Išvadoje išlaidos gerokai pa
didėjo.

Išlaidų tarpe didžiausią poziciją 
sudaro atlyginimai tarnautojams - $ 
46.537 (1974 m. - $ 39.971). Prie to 
tektų pridėti valymo išlaidas - 
$ 6.366. Sekanti didumu išlaidų po
zicija tai pramoginiai parengimai 
(Entertainments) - $ 23.0Į3 (1974 m. 
tik $ 8.772). Išlaidų pozicijoje bankų 
nuošimčiai - $ 7.742 (1974 m. - 
$ 5.084). Turėtų būti parodyta, kiek 
išmokėta pačios paskolos ir kiek 
nuošimčių.

Išlaidų pozicijoje nuošimčių išmo
kėjimai nariams skolintojams - 
$ 8.271. Reikėtų parodyti, kiek gra
žinta paskolų ir kiek išmokėta nuo
šimčių atskirai. 1974 m. ši pozicija 
buvo visai maža - $ 1.218.

Pozicijoje ’’Rates and Taxes” iš
mokėta $ 6.000. Neaišku, kiek rates 
ir kiek taxes. Reikalą dar aptemdo, 
kai mašinų išlaidų skyriuje parodyta 
’’Licence Fees and Turnover tax 
paid”, ir suma didelė - $ 24.133.

Sužymėjau stambesnius 
apyskaitos neaiškumus. Mane ste
bino, kad susirinkimas apyskaita 
mažai domėjosi. Klubo valdyba pra
šoma ateity paruošti apyskaitą de
taliau, ypač išlaidų. Daugelis narių 
buhalterijoj mažai nusimano, reikia 
jiems padėti ir duoti detalesnę

apyskaitą. Jei apyskaita būtų deta
lesnė, nariai galėtų susirinkime iš
kelti daugiau pageidavimų ir siūly
mų, kurie būtų naudingi ir Klubo 
valdybai.

Plačiau žiūrint po 1974 m. gražaus 
pelno, gavę 1975 m. apyskaitą klubo 
nariai buvo nusivylę, ypač pusiau 
sumažėjusiu pelnu.

VALGYKLOS REIKALAI

Mano patyrimu valgykloje maisto 
pagaminimas paskutiniu metu kiek 
sumenkėjęs (autorius šį straipsnį 
paruošė dar prieš Kalėdas. Red.). 
Kartais sekmadienį dar tik 2 vai. 
p.p. jau kai kurių populiaresnių pa
tiekalų negalima gauti - išsibaigę. 
Siūlomas steikas, kuris nemokšiškai 
iškeptas ir patiekiamas su šalta vir
ta bulve. Taip bent man pasitaikė. ' 
Klubo narių yra pensininkų ir ne
turtingų, kurie norėtų, kad patieka
lų sąraše • būtų bent vienas pigus 
karštas patiekalas. Dabar toks tėra 
tik silkė su košeliena. Tai tik užkan
da. Turėtų būti, pavz., pigus dalykas 
falšyvas zuikis ar kotlietai su karš
tom daržovėm ir už pigesnę kainą. 
Gi šiandien maltos mėsos Banks- 
towno mėsinėse 4 svarai parduoda
mi už vieną dolerį. Svaro mėsos tik
rai užtektų falšyvo zuikio ar kotletų 
didesnei porcijai. Gal valdyba į tai 
atkreiptų dėmesį.

Taupumo sumetimais Australijoje 
mažinama valstybės saugumo tar
nybai numatytos lėšos. Iš to seka, 
kad šioji tarnyba bus siaurinama ir 
būsiančios paliktos laisvos rankos 
svetimų valstybių agentams. Tai 
rašydama australų spauda turi gal
voje sovietų KGB veiklą.

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL. 725408. Veijda 24 valandas per parą.
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Lietuviu Dienos 
Melbourne

Australijos Lietuvių Dienoms 
Rengti Komitetas po vasaros atos
togų vėl pradėjo darbą. Sausio 27 d. 
posėdyje priėmė parengimų prog
ramą, kuri skelbiama atskirai, ir ap
tarė kitus pasiruošimo darbus bei 
gautas sugestijas.

Pažymėtini Komiteto nutarimai.
Buvusieji Lietuvių Dienų atida

rymai būdavo atliekami kartu su 
sporto varžybų pradžia ir nedavė iš
kilmingivaizdo. Komitetas tą jautė, 
o taip pat buvo sugestijų ir iš šalies, 
kad Lietuvių Dienų atidarymas turi 
būti iškilmingas. A.L.D. Komiteto 
nutarimu šių metų Lietuvių Dienų 
atidarymas, kaip atskiras parengi
mas, įvyks puošnioje Delas Brook 
salėje tuoj po pamaldų katedroje. 
Atidarymo programai sudaryti pa
kviesti prityrę organizatoriai.

Į Lietuvių Dienas suvažiuoja di
delis skaičius tautiečių. Buvusiose 
Liet. Dienose kelta pageidavimų su
organizuoti ekskursijų duodant pro
gos daugiau pamatyti šio krašto įžy
mesnių vietovių. Komitetas nutarė, 
jei tik rasis pakankamas skaičius 
pageidaujančių, suorganizuoti eks
kursijų, kas įtraukiama į parengimų 
programą. „ •

Buvo pageidavimų, kad Australi

jos Liet. Dienų proga būtų paga
minti specialūs ženkliukai ir lipinu- 
kai prie automobilių. Komitetas 
šiam pageidavimui pritarė ir skelbia 
ženkliuko ir lipinuko projektų kon
kursą (žiūr. atskirai).

Būsimų Lietuvių Dienų ir bendrai 
Australijos lietuvių gyvenimo at
vaizdavimui daroma žygių, kad būtų 
pagamintas filmas. Tuo tikslu A.L. 
D. Komitetas veda pasitarimus su 
galinčiais tokį darbą atlikti asmeni
mis.

Lietuvių Dienų atskirų parengi
mų vadovai prašo visus veikiančius 
vienetus ir atskirus asmenis nedel
siant teikti prašomų žinių, kad sėk
mingai būtų atlikti parengimų pa
ruošimai.

Ig. Alkna 
A.L.D. Komiteto Spaudos 

-Informacijos narys

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

Mūsų PASTOGĘ

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI 

apleidus šios žemės klonius, jo žmoną, dukrą, sūnų, jų šeimas ir 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną p. Bliokienę, dukrą Tamarą, Sūnų Jurgį, jų šeimas bei 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi Vanda Narušienė

žinios
Į metų pabaigą Australijoje auto

mobilių kainos gali labai pabrangti. 
Numatoma, kad nauji automobiliai 
pabrangs apie 1000 dolerių.

♦**
Vasario 8 d. Australiją vizitavo 

UNO gen. sekretorius Kurt Wald
heim. Aerodrome jis buvo pasitiktas 
demonstrantų tų tautų, kurios yra 
po karo nuskriaustos ir nesusilaukia 
jokio dėmesio iš Jungtinių Tautų. 
Demonstrantų tarpe buvo ir estų 
grupė, vadovaujama estų pirminin
kės Tiiu Kroli.

***
Guatemaloje (Pietų Amerikoje) 

įvyko didžiulis žemės drebėjimas, 

nusinešęs dešimt tūkstančių gyvy
bių. Guatemala city sugriautas, išti
si kaimai ir miesteliai palaidoti dre
bėjimo metu sukelto šėmės slinki
mo.

Kai kas apskaičiuoja, kad 2010 
metais Anglijoje 20 cigarečių pake
lis kainuosiąs 58 doleriai. Kovojant 
'su rūkymu vyriausybė žada kelti 
mokesčius už cigaretes po 10 % į 
metus. ***

Atskirose Australijos valstijose 
kainos yra labai skirtingos. Atrodo, 
Sydnejuje kainos yra pačios aukš
čiausios visoje Australijoje. Nekal
bant apie benziną, štai pieno butelis 
Sydnejuje kainuoja 23 centai, Mel
bourne 17 centų ir Adelaidėje 18 
centų. ,

- e J.Zinkus

AUSTRALIJOS SAFARI
Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

Grįžę į stovyklą pavalgom pietus, 
pasikrauname ir vykstame į Ade
laide River. Pakelėse daug pelkių, 
kur ganosi vadinamieji ’’Water Buf
falo”, braidžioja į gandrus panašūs 
paukščiai.

Nakčiai įsitaisome Adelaide River 
Show Society aikštėje. Virš vartų 
užrašas - ARSS. Bet tai ne žodis, o 
anglams įprasta santrumpa. Ne visi 
čia statosi palapines, nes yra didelė 
skardinė pastogė, kurioje visi gali 
tilpti.

Pirmadienį keliamės su tamsa, 
auštant išvažiuojame. Pasiekę 
Katherine apsirūpiname maistu, iš
siunčiame laiškus, prisiperkame gė
rimų. Parduotuvėse skardinė lemo- 
nado 23 c. (bare 30 c.), duonos kepa
liukas 56 c. Sužinojusi, kad jos tėvas 
Sydnejuje mirties patale, viena airė 
atsiskiria nuo mūsų ir išskuba lėk
tuvu į Sydney. Lėktuvo bilietas - 200 
dol.

Mes vykstame į vakarus. Prava
žiuojame Victoria Downs, bet čia 
nieko daug nepastebime. Šioje sri
tyje Hooker kompanija yra investa
vusi milijonus dolerių galvijų 
ūkiams. Pietus valgome laukuose, 
netoli Victoria upės. Pervažiavus 
N.T. ir W.A. ribą prasideda gražūs 
kalnai, kiek primeną Mėlynuosius 
kalnus, tik čia jie aiškūs ir atrodo 
didesni. Vėlai popietėje autobusas 
išsuka iš pagrindinio kelio ir priva
žiuojame Argyle ežerą. Tai dirbti
nas ežeras, kuriame telpa aštuonis 
kartus daugiau vandens, negu Syd- 
nejaus uoste. Važiuojame vingiuotu 
keliu, o vaizdai iš abiejų pusių ža
vingi. Vėliau sustojame parke prie 
užtvankos, iš kur veržiasi vanduo į 
Ord upę. Čia ramu ir jauku. Argyle 
ežeras ir Katherije Gorge tai ir buvo 
dvi vietos, kurias dar kartą norėčiau 
pamatyti.

Apsistojame šalia motelio. Vakare 
einame į barą, kuriame, sako, šeimi
ninkas svečius pradžiugina įdomia 
programa. Išeina pramogų vadovas 
su užrašu ant marškinių ’’Pommy 
Bastard” ir pasikviečia vieną moterį 
sau pagalbon. Pats atsistojęs ant 
kėdės, puodelį su vandenių atrėmė į 

lubas ir iš apačios lazda jį laiko pri- 
rėmęš; Paduoda tą lazdą laikyti mo
teriai ir pats nueina. Moteris supra
to, kad ją čia paliko pajuokai, palei
do lazdą, puodelis nukrito ir pasilie
jo. vėl iškviečiama viena kanadietė, 
dėvinti ilgas plačias kelnes. Ji pra
šoma atsigulti ir vaizduoti auto ne
laimėje užmuštą. Ateina du ’’polici
ninkai”, matuoją rankų ir kojų ilgį. 
Paėmęs už vienos kojos kelnių apa
čios pakelia, 6 iš užustalės kitas vy
ras supila ąsotį vandens su ledais, 
mirusioji” pašoka kaip įgelta. Tie 
juokai taip neskoningai buvo pra
vesti, kad kiti nelaukę galo išėjo, 
išėjau ir aš. Bare skardinė Pertho 
alaus 70 c., Viktorijos alaus - 75 c. 
Šiandie nuvažiavom 737 km. Vakarų 
Australijos laikas yra 3 valandom 
vėliau, nei N.S.W.

Lapkričio 11 d. - pirmojo pasauli
nio karo paliaubų diena. Ne šventė, 
bet keliamės vėlai. Pavažiavę 100 
km. pasiekę Kununurra miestą. 
Vietinių kalboje reiškia ’’Didžiuo
sius vandenis”: Šis miestas pradėtas 
statyti 1960 m., kur buvo įkurdinami 
dirbą prie irigacijos darbų. Jis išau
go ir dabar yra Ord upės irigacijos 
centras su 2000 gyventojų. Turime 
porą valandų laiko, bet nedaug ko 
čia yra žiūrėti. Stebiu medžių šešė
liuose gulinėjančius aboridženus. 
Vienas baltasis paragino kelis vyrus 
lipti į sunkvežimį darbams. Nežinau, 
ar jis koks viršininkas, ar tik vietos 
ūkininkas. Užkalbinu kelis abori
dženus, bet jie labai naivūs, nieko 
nežino ir atrodo nieko negalvoja. Jie 
nebuvo girti, bet manau, kad iki 
galvojančio žmogaus jiems dar labai 
ilgas kelias.

Karavanų parke bestatant pala
pines vienas vyras per radiją nugir
do, kad atleistas ministeris pirminin
kas ir laikiną vyriausybę pavesta 
sudaryti opozicijos vadui Fraser. 
Žinia vienus (manyčiau daugumą) 
nudžiugino, kiti buvo santūrūs . gal 
nepatenkinti.

Po pietų į autobusą įlipa rudais 
plaukais mergina. Ji bus Ord upės 
projekto aprodymui vadovė. Užva- 
žiuojam į kalną ir dar pėsčiom kiek

Skruzdėlynai centrinėje Australijoje. Jų aukštis siekia iki 3 m.

palipę stebime visą apylinkę. Mies
tas mažas, paskendęs medžiuose. 
Užmiesty būdose gyvena aboridže- 
nai, kurie namų arba nenori, ar dar 
negavę mieste. Vadovė pastebi, kad 
mašinų vairuotojai aboridženai esą 
visai neblogi darbininkai, bet ki
tiems darbams iš jų jokios naudos. 
Važinėjam Ord upės bandymų lau
kais. Neapsodintuose plotuose bus 
auginama medvilnė, kurią sunaikino 
vabalai. Tie laukai buvo purškiami 
DDT chemikalais, kurie sunaikino ir 
geruosius vabalus, ėdančius tikruo
sius medvilnės kenkėjus. Dabar sa
ko atrastas naujas būdas medvilnės 
daigams išsaugoti, ir vėl tie laukai 
1978 m. bus medvilne užsodinti.

Žole užsėtose pievose ganosi bra- 
mo (Indijos) karvės, Jų dar nedaug 
(Hooker projektas) ir auginamos tik 
veislei ir tyrimams. Sako, labai tei
giami rezultatai. Karvių mėsa ir 
pienas dabar turi daug DDT ir nau
dojimui netinka.

Kitoje vietoje bandymams užso
dinta įvairių rūšių medžių. Jie dar 
tik vienerių metų, o jau užaugę 2-3 
metrų aukščio. Tokiu greičiu augda
mi jie po 15 metų bus tinkami nau
dojimui. Bet jų medienos rūšis gali 
būti bloga, todėl bandoma jų augimo 
laiką pratęsti iki 25 metų.

Ryžiai čia puikiai auga, bet juos 
reikia uždangstyti tinklais. Papū
gos, kurių čia šimtai, nulesa ryžių 

daigus. Įvairius augalus puola lauki
nės antys (Magpie ducks), bet jų 
šaudyti negalima. Jos įstatymais 
apsaugotos ir už jų medžiojimą gre
sia baudos iki 200 dolerių. Šioje že
mėje, atrodo, viskas gerai auga, tik 
klimato sąlygos ir kenkėjai kelia rū
pesčių.

Gerai čia auga Lemon žolė, iš ku
rios sulčių priduoda kvapą kai ku
riems skalbimo milteliams (prisi
minkime FAB reklamas). Auga čia 
ir popierio žolė, iš kurios po 
vienerių metų gaminamas popieris. 
Auga ir kitokie augalai, bet jie tik 
bandymo stadijoje.

Vakare mūsų stovykloje (lauke) 
buvo rodomas filmas, kaip vyko už
tvankos ir kanalų statyba Ord upės 
projektą įgyvendinant. Šilta, tvanki 
naktis. Nuvažiuota 143 km.

Keliamės anksti ir vykstame į 
Hulls Creek už 370 km. Kelias vie
tomis negrįstas ir taisomas po nese
niai buvusio potvynio.

Privažiuojam Ord aukštupį, virš 
kurio pastatytas betoninis tiltas. Čia 
upė plati, bet negili. Keletas iš mūsų 
bandome perbristi. Pradžioje ėjosi 
viskas gerai, bet išsigandome užtikę 
palaido smėlio dugną, kai staiga 
pradėjo kojos grimsti gilyn. Perbri- 
dome ir važiuojame toliau.

(Bus daugiau)
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KOVO KLUBUI

Paskutiniųjų kelerių metų laiko
tarpyje labai daug su krepšiniu dir
ba ir šiai sekcijai vadovauja P. Gus
tafson. Jis 1966-67 metais buvo 
N.S.W. rinktinės dalyvis, vėliau ve
dęs S. Motiejūnaitę, labai aktyviai 
įsijungė į koviečių eiles ir kartu su 
žmona jau keletą metų sėkmingai 
vadovauja koviečių krepšininkams, 
kartu abiems būnant ir valdybos 
nariais. Iš jaunesniųjų dabartinių 
krepšininkų ypatingai paminėtini A. 
Čerkesas, M. Mikalauskas, R. Gul
binas, kurie, kartu su dabartiniais 
tik keletą metų žaidžiančiais krepši
ninkais, sudaro vyrų krepšinio 
pagrindą.

Vienas iš pirmųjų moterų krepši
nio kūrėjų ir trenerių yra V. Binkis, 
kuris visuomet rasdavo laiko padėti 
merginoms ir, nežiūrint to, laimėti 
stalo teniso meisterystes. Paskuti
nius eilę metų moterims vadovauja 
S. Gustafson. Ji anksčiau buvo pa
kviesta reprezentuoti N.S.W. vals
tiją ir buvo išrenkama į Australijos 
rinktinę. Savo nepavargstamu dar
bu, kovingumu ir noru atsiekti ko
mandos laimėjimų, ji yra tas inspi- 
racinis komandos taškas, ištrau
kiantis komandą iš nevilties ir suke
liantis tą kovingumą. Jos pasišven
timu kovietės ir paskutinėje šven
tėje Geelonge, nors būdamos tik 
penkios, išplėšė šventės laimėtojų 
pergalę. Buvusi kita veikli krepši
ninkė, trenerė ir vadovė A. Krauce- 
vičienė prieš keletą metų su šeima 
persikėlė į Karalienės Žemę, nors 
savo širdyje ir dabar yra stipri klu
bo rėmėja. Ilgalaikė ąktyvi krepši
ninkė G. Newman šiuo metu dau
giau dirba su valdyba ir padeda ko- 
viečiams jų bėdose.

Tinklinio sekcijai šiuo metu sėk
mingai vadovauja G. Sauka. Jo ko
manda Geelonge taip pat atsiekė 
šventės laimėjimą.Anksčiau ilgą lai
ką vadovavo K. Krapauskas, ir 
tinklininkai ilgus metus sporto 
šventėse buvo nenugalimi. Iš iški
liųjų buvęs J. Liutikas, šiuo metu 
gyvenąs sostinėje, J. Kriaucevičius, 
J. Eismontas ir kt. Šiuo metu sekci
ją sudaro jauni žaidėjai, kurie vis 
daugiau įgauna savimi pasitikėjimo 
ir darosi stipri ir pastovi komanda.

Stalo tenisas prasidėjo su pačiu 
klubo įsikūrimu. Pirmieji vadovai

Dalis koyiečių per sporto šventę
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METAI

Tęsinys iš pr. M.P. Nr.

buvo V. Binkis ir B. Šaltmiras. Savo 
tarpe koviečiai turėjo eilę išskirtinų 
žaidėju, laimėjusių lietuvių ir kitas 
varžybas. Tarp jų paminėtini buvo 
geriausi žaidėjai: V. Binkis, B. Šalt
miras, V. Karpavičius, R. Liniaus-
kas, G. Bernotas, K. Bagdonavičius, 
J. Šlefertaitė - Renders, V. Laukai
tienė, N. Gilienė, N. Grincevičiūtė - 
Wallis, R. Araitė ir kt.

Šachmatai ir būdami Kovo sporto 
pradininkai, savo eilėse turėjo stip
rių ir geriausių Sydnejaus ir Aus
tralijos lietuvių žaidėjų. Šiuo metu 
Kovo sekcija, daugumoje, yra susi
jungusi su Lietuvių Klubu, ir tie pa
tys žaidėjai ten žaidžia. Iš iškiliųjų 
Kovo šachmatininkų pažymėtini: V. 
Patašius, V. Koženiauskas, J. 
Dambrauskas, V. Augustinavičius, 
J. Kapočius, V. Karpavičius, V. 
Šneideris ir kt.

Per savo darbo 25-rius metus Ko
vo valdybose yra buvę virš 100 klu
bo vadovaujančių asmenų, kuriuos 
šiandien visus paminėt man būtų 
neįmanoma. Tačiau su dideliu malo
numu ir pasididžiavimu galiu pri
statyti buvusius visus Kovo valdybų 
pirmininkus, kurie per tą laiką ant 
savo pečių nešė šį sunkų darbą ir 
kuriems, kaip ir jų buvusioms val
dyboms, šiandien priklauso visų ko
viečių nuoširdi sportinė padėka. Jie 
yra: A. USTJANAUSKAS, V. 
DAUDARAS, V. BINKIS, V. ŠU
TAS, V. AUGUSTINAVIČIUS, S. 
JŪRAITIS, D. KRAUCEVIČIUS, 
A. ŠIMAITIS, H. MEILIŪNAS, S. 
PAČĖSA, S. STIRBINSKAS, J. 
KARPAVIČIUS, J. DAMBRAUS
KAS ir A. LAUKAITIS.

Pradžioje Kovo kūrimosi, už įdėtą

Kovo pasididžiavimas - 1-ji Kovo mergaičių krepšinio komanda 1973 m. 
Iš k.: S. Gustafson (kapitonė), V. Laukaitytė, A. Kasperaitytė, R. Lau
kaitytė, R. Araitė, R. Kasperaitytė, I. Kaciušytė.

Kovo krepšinio komanda po laimėtų trejus metus iš eilės sporto šven 
tės pirmenybių

Sporto šventės atidarymas Sydnejuje 1972 m. Kalba A. Laukaitis. 
Kairėje šalia jo buv. Kovo pirm. V. Daudaras.

didelę paramą klubui, Sydnejaus 
parapijos klebonas buvo išrinktas 
’’Kovo” Garbės Nariu. 1975 m. per 
visuotinį narių susirinkimą, valdy
bai pasiūlius, buvo išrinkti amži
naisiais ’’Kovo” nariais - V. Binkis jr 
V. Daudaras ir ’’Kovo” Garbės vice
pirmininkais - D. Kraucevičius, M. 
Petronis, Pr. Mikalauskas, M. Zaka
ras ir A. Plūkas. Jie visi per eilę 
metų labai daug nusipelnė ir padėjo 
sportininkams bei pačiam ’’Kovo” 
klubui.

Šiuo metu Kovo valdybą sudaro: 
A. Laukaitis, P. Gustafson, V. Gul
binas, B. Paskočimas, S. Gustafson, 
Z. Motiejūnienė, D. Newman ir V. 
Laukaitytė. Paskutinioji valdyba, 
norėdama atžymėti šią jubiliejinę 
25-čio šventę, kuri visiems kovie- 
čiams, nesvarbu, ar jie žaidė, ar bu
vo tik rėmėjai prieš 25-rius ar 20-tį jams ir lietuviškoms organizacijoms, 
metų, ar jie yra šiandien jaunieji kurios daugiausiai Kovą yra parė- 
koviečiai, turi būti ta didžioji mūsų 
sportinė šventė.

Šiandien, jau išauginę savo vai
kus, kurių dauguma jau gina tas pa
čias žaliąsias Kovo spalvas, kaip kad 
anksčiau tą darė ir jų tėvai, mes 
raskime laiko ir noro dalyvauti šia
me iškilmingame Kovo Jubiliejaus

Jubiliejinis

KOVO BALIUS 

ukrainiečių salėje

Lidcombe

kovo 20 d. 

baliuje, įvykstančiame kovo 20-tą 
dieną (šeštadienį) Ukrainiečių klubo 
didžiojoje salėje, Lidcombe. Prisi
minkime tas dienas, kai bent koks 
Kovo parengimas būdavo taip per
pildytas, kad ir vietos įeiti nebūda
vo. Šiandien, dalyvaudami šiame 
25-čio baliuje, mes tikrai surasime 
ne vieną savo buvusį sportinį drau
gą, komandos dalyvį, su kuriuo ne 
vienas prakaito lašas buvo išlietas 
siekiant tam pačiam Kovui pergalės, 
nesvarbu kuriais metais tas buvo ir 
kurioje sporto šakoje buvo kovoja
ma. Tik mūsų visų įsijungimas ir 
pagalba šiuometiniams jaunuoliams, 
dar ilgai neleis lietuviškai sportinei 
ugniai užgęsti.

Tuo pačiu Kovo valdyba, norėda
ma bent maža dalimi atsidėkoti savo 
nuolatiniams geradariams, rėmė-

musios, numato juos visus pakviesti 
ir kartu su 1 sportininkais pabūti 
draugiškoje sportinėje nuotaikoje, 
nes tik jų didžiulė materialinė para
ma įgalino koviečius taip gražiai iš
silaikyti.

Baigiant šiuos trumpus 25-čio pri
siminimus, aš noriu iš anksto atsi
prašyti, jeigu ką nors iš buvusių ko
viečių didžiųjų veikėjų būčiau išlei
dęs. Tačiau, šiandien, kartu su visais 
kitais šio klubo buvusiais ir dabarti
niais nariais ir rėmėjais, tegaliu
džiaugtis, kad mūsų klubas ir šian
dien yra vienas iš pirmaujančių ir 
stovį mūsų lietuviškų organizacijų 
aukštumoj. Peržengus pirmąjį, si
dabru apsišarvavusį jubiliejų, aš te
noriu ateities vadovams ir visiems 
koviečiams palinkėti daug daug 
sportinės ir organizacinės sėkmės, 
kad sekantį jubiliejų lygiai taip gra
žiai jau švęstų mūsų vaikai ar ir 
anūkai. A.L-tis.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Musę Pastogę!
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ADELAIDE
RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

Prieš keliolika metų dažnas ade- 
laidiškis palinguodavo liūdesingai 
galvą, kai būdavo kalbama apie 
L.K.V.S. ‘Ramovės* Adelaidės sky
rių aiškiai nurašydamas jį į mirš
tančiųjų organizacijų sąrašą.

Metai bėgo, ši organizacija ne tik 
nenumirė , bet priešingai, kaip fe
niksas pakilo iš pelenų ir iš naujo 
sulapojo savo veikla ir narių skaič
iumi.

Vasario 1 d. buvo sukviestas sky
riaus narių metinis susirinkimas, iš
klausyta valdybos veiklos praneši
mas, aptarta sekančių metų veikla ir 
išrinkta nauja valdyba.

Susirinkimą atidarė pirmi. K. 
Taparas primindamas, kad praėję 
metai ‘Ramovei* nebuvo laimingi, 
nes mirtis praretino jos eiles.
Mirė net penki nariai : L. Garba- 

liauskas, L. Vasiliūnas, J. Urbonas, 
J. Pyragius ir J. Gudaitis. Mirusieji 
prisiminti susikaupimo minute.

Pranešimus apie skyriaus veiklą 
padarėm pirm. K. Taparas, iždn. Jn. 
Lapšys ir bendruomenės kontrolės 
K-jos pirm. P. Lauhikaitis.

Šiuo metu skyriuje yra 67 nariai. 
Dauguma jų jau vyresnio amžiaus, 
bet Ramovės susirinkimai ir 
parengimai skaitlingai lankomi.

Iš piniginės apyskaitos paaiškėjo, 
kad per praėjusius metus skyriaus 
kasos apyvarta viršijo $1300 sumą. 
Stambesnės išlaidos: jaunimo kon
greso atstovams kelionpinigiai - $ 
200, spaudai paremti $ 68, savait
galio mokykloms $ 2o, Vasario 16 
gimnazijai $ 31.50. Sekantiems 
metams kasoje liko $ 209.82.

Slaptu balsavimu į skyriaus 
valdybą išrinkti buvę valdybos 
nariai: K. Taparas, V. Laurinaitis, 
Jn. Lapšys, J.Jaunutis ir B. 
Straukas.

Susirinkime iškeltas klausimas, 
ką daryti, kai miršta vieniši be 
šeimų nariai ir, išskyrus 
testamentą, nepalieka jokių žinių 
apie save ar savo artimuosius. Mu
ziejaus - archyvo vedėjas M. Ru- 
dzenskas pasiūlė, kad kiekvienas 
asmuo surašytų savo 
autobiografines žinias ir asmeniškus 
pageidavimus ir užklijuotame voke 
padėtų archyvan saugoti. Mirties 
atveju šie vokai būtų atidaromi ir 
velionio pageidavimai pagal gali
mybes būtų įvykdomi. Kai kas jau 
taip yra padarę. Iš tiesų tai labai 
praktiškas ir racionalus pasiūlymas, 
kuriuo turėtų pasinaudoti ne tik 
adelaidiškiai. Iš praktikos žinoma, 
kokioj keblioj padėty atsiduria ben
druomenė, kai staiga miręs toks 
vienišas asmuo apie save ar savo ar
timuosius nepalieka jokių žinių.

Buvo diskutuoti ir kitokie orga
nizacijos klausimai. Susirinkimas, 
kaip karių organizacijai ir dera, pra
ėjo gyvai ir darniai.

Ramovėnas
BRISBANE

LANKĖSI RETI SVEČIAI.

Kada Sydney "Dainos” chorui va
dovavo a.a. muz. K. Kavaliauskas, 
Brisbanės lietuviai apturėjo didelę 
šventę, nes ’’Dainiečiai”, mūsų apyl. 
valdybos pakviesti, savo lėšomis 
apmokėję kelionę, atvažiavo į Bris
bane ir mums - brisbaniečiams. lie
tuviams bei gausingai sukviestų 
australų publikai padainavo. Ir 
šiandien dar labai nuoširdus ačiū te
bepriklauso jums. Mes daugelių at
vejų bandėme užkalbinti mažas me
no grupes bei pavienius menininkus, 
bet atsakymas buvo tas pats - ap
mokėkite kelionės išlaidas ar pana
šiai. Mes tolimi, neskaitlingi tad ir 
neturtingi, todėl ir pasiliekame prie 
savo vietinių pajėgų sulipdytų ”me-

am#- 

no” gabalėlių...
Grįžtant prie šio straipsnelio pra

džios, tai ir liečia du ’’Dainos” choro 
narius-_L. ir A. Kramiliuš. Jiedu, 
kada ”Dainos”choras lankėsi Bris- 
banėj, dar nebuvo ženoti, bet tenka 
sutikti, kad po malonų žvilgsnį už
metė vienas kitam. Paminėto atsi
lankymo proga įsigijo brisbaniečių 
tarpe daug prietelių. Dabar jiedu 
praleisdami atostogas vėl lankėsi 
Brisbanėj ir, o koks skaičius vietos 
lietuvių juos susitiko ar bent norėjo 
susitikti. Antanas dviems atvejais 
pagrojo bažnyčioje vargonais net ir 
solo pagiedodamas. Ramutė, lėtutė 
Lėta,, kad ir labai tyliu šypsniu vi- 
siemšspėjo patikti.

Koresp.

SYDNEY
SVEČIAS IŠ PERTHO

Sugrįždamas iš Amerikos, sava
noris kūrėjas A. Klimaitis tris die
nas praleido Sydnejuje. Čia pasima
tė su kolegomis kūrėjais savano
riais, ramovėnais ir kitais bendruo
menės veiksniais. Seno bičiulio My
kolo Zakaro buvo nuvežtas į lietuvių 
kapines, kur svečias Pertho kūrėjų 
savanorių ir ramovėnų vardu padėjo 
gėlių puokštę ant a.a. S. Narušio 
kapo. Dalyvavo bažnyčioje ir matė
si su kun. P. Butkum.

Užsuko ir į Lietuvių Klubą 
Bankstowne. Čia jis buvo sužavėtas 
puikiu patarnavimu, geru maistu, o 
labiausiai pačiu klubu.

Iš šaulių sąjungos Amerikoj pirm. 
V. Tamašiūno A. Klimaitis atvežė 
šaulių ženklų ir kitų dalykų Austra
lijoje steigti šaulių daliniams. Tuo 
reikalu Liet. Klube posėdžiauta ir 
tartasi.

Savanoriams kūrėjams p. A. Kli
maitis atvežė centro valdybos šven
čių sveikinimo aplinkraščius ir įteikė 
dovaną - tabako dėžutę ’’Prince Al
bert” kas priminė 1919-20 metus, 
kada fronte toks tabakas buvo dali
namas kariams.

xx

Verta įsidėmėti
Australijos lietuvių kooperatinė 

kredito Draugija ‘Talka* 
Melbourne jau įpusėjo savo veiklos 
antrą dešimtmetį. Pereitų metų 
(1975.6.30) ‘Talkos'balansai rodė, 
kad Melbourno lietuviai buvo sudėję 
419.757 dolerių indėlių ir duota 
tautiečiams paskolų 249.447 dol. 
Taip pat žinome, kad ‘Talka* įsteigė 
savo skyrių Adelaidėje ir daro žygių 
tokį skyrių įsteigti Sydnejuje, kurio 
įsteigimas dabar jau priklauso tik 
nuo sydnejiškių tautiečių noro to 
darbo imtis.

Faktas, kad ‘Talkos* indėlių suma 
jau prašoko pusės milijono sumą. 
Tas rodo, kad tautiečiai supranta 
‘Talkos* naudą ir ja pasitiki. Tačiau 
kyla klausimas, ar tai jau viskas, ar 
mes Australijos lietuviai 
negalėtume dar daugiau šioje 
veikloje parodyti aktyvumo? 
Mano manymu - taip! Jei veiktume 
daugiau kartu, solidariau ir su tau
tine savigarba, ‘Talka* turėtų žymiai 
daugiau narių ir teiktų tautiečiams 
didesnių patarnavimų. Kad taip ga
lėtų būti, duoda mums pavyzdį vie
na (ten veikia trys) Kanados - Mon- 
trealio Lietuvių Kredito Draugija 
‘Litas*. Štai Lito* 1975.12.18 d. 
nariams pranešimas:‘Trečiąjį savo 
dešimtmetį pradėjome labai 
sėkmingai. Unijos kapitalai per 
šiuos metus padidėjo daugiau kaip 
vienu milijonu dolerių. ‘Lito* balan
sas jau viršija šešis milijonus. Tokį 
rekordinį ‘Lito* augimą galėjome 

atsiekti tik dėka tamstų visų akty

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame visiems, prisidėjusiems vienu ar kitu 
būdu prie mano vyro, tėvelio ir senelio laidotuvių. Ačiū už gėles ir pa
reikštas asmeniškai, raštu, telegramomis ir per spaudą.

Dėkojame p. A. Balsiui už tartą atsisveikinimo žodį kapuose ir visiems, 
dalyvavusiems laidotuvėse - palydėjusiems į amžino poilsio vietą.

L. Misevičienė, duktė Alytienė ir šeima

SPORTAS
MELBOURNE

Melbourne sporto Klubo ‘Varpo* 
abi komandos po sporto šventės 
Geelonge baigė atostogas ir pradėjo 
žaisti australų krepšinio varžybose.

Vilkas lengvai nugalėjo 
V.R.I.46:32. Iš taškų galima spręsti, 
kad abiejų komandų gynyba buvo 
gera.

Vieną iš gražiausiuų žaidimų puo
lime sužaidė V. Brazdžionis, Vilkui 
pelnęs 30 taškų. Nors Vytas ir nėra 
aukšto ūgio, bet jo vikrumas ir grei
tis stebino visus. Jis ųegalėjo prasi
mušti arčiau krepšio, už tat taikliai 
šaudė tolimais.

Šį kartą Brazdžionis žaidė gynime 
atlikdamas puikiai savo užduotį, nes 
jei priešininkui sėkmingai užmesti 
nepavykdavo, tai kamuolys 
dažniausiai patekdavo į Ginto 
rankas. Taškus pelnė: V. Soha 4, G. 
Brazdžionis 6, V. Brazdžionis 30, V. 
Roussiyn 4, E. Bužinskas 2, V. Soha 
jun, 0,R Braželis 0.

VARPAS - ST. KILDA 60:66.
St. Kilda turėjo rimtai pasispaus

ti iki išplėšė laimėjimą. Varpiečiai 
galėjo lengvai laimėti, bet treneris 
S. Žiedas skirstė komandos sudėtį 
labai nevykusiai. Perilgas poilsis 
A. Verbylai ir P. Oželiui 
varpiečiams nešė daugiau žalos, 
negu gero, nes priešininkas jau vie
nu metu buvo gerokai prasimušęs į 
priekį. Be to, mūsiškių gynyba buvo 
perlengva, nes daugiausiai gynė 
savo krepšį prisileidę priešininką 
per arti, o St. Kildos taiklūs metimai 
iš tolo nebuvo trukdomi.

vaus dalyvavimo unijos operacijose. 
Nėra abejojimo, kad ir sekantieji 
1976- ji metai bus tokie pat sėkmin
gi, jeigu tik ir toliau mes visi dirb
sime pasitikėjimo ir solidarumo 
dvasioje*.

Todėl tautiečiai, kurie dar nesi
naudojate ‘Talkos* teikiamais patar
navimais, atkreipę dėmesį į Kana
dos lietuvių pavyzdį, aktyviau 
junkimės į Talką*, kuri penkiolikos 
metų darbu jau įrodė, kad ji yra ne 
tik reikalinga, bet ir būtina mums 
šio krašto lietuviams.

Stokime nariais, naudokimės jos 
patarnavimais!

IGA

Prie Panevėžio Lietuvoje statoma 
nauja užtvanka ant Nevėžio upės ir 
bus padarytas 84 ha ploto ežeras su 
6 metrų kriokliu.

*♦*

Galbūt nieko nėra juokingesnio 
kaip jau kelinti metai vykstančios 
derybos tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos dėl ginklavimosi apribojimo. 
Juk kokia politinė galybė pati ieškos 
sau varžtų savo galios menkinimui 
ypač kai yra grėsmingas konkuren
tas! Sunku patikėti, kad amerikonai 
šios paprasčiausios praktiškos tiesos 
nežinotų, vis dėl to prileistina, kad 
jie tiki ir pasitiki sutarties raide. 
Rezultatas ir pasekmės aiškios. 
Šiandie JAV jau ne pirmaujanti, bet 
antrinė pasaulio galybė.

Antram puslaikiui gerokai įpusė
jus ir pasikeitus komandos sudėčiai 
varpiečiai pradėjo St. Kildą spausti, 
bet laikas bėgo mūsiškių nenaudai ir 
taip pralaimėta.
Taškai: S. Žiedas 0, A. Verbyla 12, 
RA.Muceniekas 2, D. Liubinas 4, G. 
Liubinas 0, R. Leknius 34, P. Oželis
8.

A.G.

METINIS ‘VARPO
SUSIRINKIMAS

Vasario 21 d., šeštadienį, 3 vai. 
Melbourne Liet. Sporto Klubas 
'Varpas' šaukia savo metinį - visuo
tinį susirinkimą, kuris vyks Lietuvių 
Namuose, Errol St., Nth. 
Melbourne.

Numatoma tokia darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Mandatų komisijos sudarymas;
3. Susirinkimo prezidiumo 
sudarymas ;
4. Klubo valdybos pranešimas;
5. Iždininko pranešimas;
6. Revizijos Komisijos pranešimas;
7. Pranešimų diskutavimas;
8. Naujos valdybą ir. revizijos ko
misijos rinkimas;
9. Klausimai ir sumanymai;
10. Susirinkimo uždarymas.

M.L.S.K. ‘Varpo* Valdyba kviečia 
visus narius ir prijaučiančius skait
lingai dalyvauti.

VISUR VISAIP
Sydnejaus Lietuvių Klubo 

skanumynai

Jau kuris laikas, kaip Sydnejaus 
Lietuvių Klubo svečiai gėrisi šešta
dienio ir sekmadienio vakarais ža
vinga kontinentaline kapela. Tad ne 
paslaptis, kad švelnios muzikos 
dvelkimas įžiebė ne vieną širdį.

Paskutiniu metu pasikeitė val
gyklos personalas ir šiandien Jūs 
galite ne tik gardžiai ir pigiai paval
gyti, bet ir pasmaguriauti įvairių 
kontinentalinių skanėstų.

Valgyklos valandos darbo dieno
mis nuo 6 vai. iki 9 vai. vakare, šeš
tadieniais nuo 6 vai. iki 9 vai. vaka
re, o sekmadieniais nuo 1 vai. po 
pietų iki 9 vai. vakaro.

Sydnejaus Lietuvių Klubas šian
dien yra viena iš geriausių vietų pa
buvoti su savo draugais, pažįstamais 
ar biznio bendradarbiais.

*♦*

Canberros Lietuvių Klubo narių 
visuotinis susirinkimas numatomas 
kovo 14 d. Klubo patalpose. Sekite 
pranešimus.

Vasario 16 gimnaziją vizitavo Ba
den - Wuertenbergo vyriausybės 
įgaliotiniai susipažinti su gimnazijos 
finansine būkle ir bendrabučio rei
kalais. Iš pasitarimų paaiškėjo, kad 
ši komisija prižadėjo remti gimna
ziją valstybės lėšomis ir šiais me
tais, nors Vokietijoje ekonominis 
gyvenimas yra gerokai pašlijęs.

Mūsų Pastogė Nri 6, 1976.2.16, psl. 7
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Melbourne

Soc. Gliobos Moterų Draugijos 
valdyba Melbourne praneša: vasario 
22 d., (sekmadienį) 2 vai. Lietuvių 
Namuose, 50 Errol Str., North Mel
bourne (Moterų Seklyčioje) šaukia
mas Draugijos narių metinis susi
rinkimas.

Susirinkimui numatyta ši darbo
tvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Mandatų komisijos sudarymas,
4. Pranešimai:

a) Pirmininkės,
b) Ligonių lankytojos,
c) Iždininkės,
d) Revizijos komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. Valdybos apyskaitų tvirtinimas.
7. Rinkimai:
a) Naujos valdybos,
b) Revizijos komisijos.

8. Klausimai bei sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.

Valdyba, baigdama savo darbo 
metus, maloniai prašo visas nares ir 
rėmėjas kuo skaitlingiau susirinki
me dalyvauti.

Po susirinkimo kavutė.
Soc. Globos Moterų D-jos 

Valdyba Melbourne.

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
MELBOURNE

North Melbourne, kun. Kostizenas 
laikys pamaldas Nepriklausomybės 
Šventės ženklan.

Kviečiame visus Melbourne ir 
apylinkės lietuvių evangelikus 
pamaldose gausiai dalyvauti.

Melb. Liet. Evang. Parapijos 
Taryba.

WOLLONGONG
Lietuvos Nepriklausomybės pa

skelbimo minėjimą Wollongong lie
tuviai rengia vasario 21 d., šeštadie
nį, 5 vai. J. Černiausko sodyboje, 
Wentworth St., Port Kembla. Tau
tiečiai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Sekmadienį, vasario 22 d. 12.30 
vai. Lietuvių Namų koplyčioje

Bilietai: 
dirbantiems $ 2.50 
pensininkams ir 
studentams $ 1.00

* *

SYDNEY
DĖMESIO IR ATYDOS!

Vasario 22 d., sekmadienį, Sydney 
Liet. Parapijos Mokykla pradeda 
mokslo metus.

Pamokos 9.30 ryte, punktualiai, 
Lidcombe Parapijos mokyklos pa
talpose. Veiks darželis ir keturi 
skyriai. Mokyklos vedėja p. Pajauta 
Pullinen.

Kviečiami visi mokyklinio 
amžiaus vaikučiai 4 -11 metų bei jų 
tėveliai, nes paskirsčius mokinius į 
klases, įvyks tėvų susirinkimas, ku
riame bus aptarta mokyklos reikalai 
bei išrinktas Tėvų Komitetas.

Mokyklos Globėjas ir 
Tėvų Komitetas

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Vasario 22 d.
GABRIELA FARAH 

Žavinga dainininkė, pakartotinai vėl 
pas mus!

Vasario 25 d., trečiadienį, 8 vai.: 
’’They Call me Trinity”. NRC. Labai 
intriguojantis ’’vakarietiško” tipo 
filmas.

Primename, kad ateity filmai 
Liet. Klube bus rodomi pastoviai 
kas antrą trečiadienį 7.30 vaUvak.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. nuo .4 iki 10 vaL v.; ketv. 4-U» penk. 4-12, 

-y šešt. nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.
Valgykla veikia: pirmd.-penktad. nuo 6 iki 9 v.v., šeštad. puo 5 iki 11 v.v. 
_ sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.
Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

ŠOKIŲ MUZIKA:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 val.,sekm. nuo 7.00 iki lljOO vaL

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi.jackpotai

Dėmesio! Dėmesio!
Teatras "ATŽALA kartoja Vytauto Alanto trijų veiksmų komediją

vasirio 22 d., 3.90 vaL Sydnejaus lietuvių Klube

Išreikšdami pagarbą a.a.
E. BLIOKUI vietoj gėlių aukojame
10 dolerių Mūsų Pastogei.

D. ir A. Burneikiai

Pagerbdami a.a. E. BLIOKĄ vie
toj gėjių jubiliejįnei skautų stovyk
lai po 10 dolerių aukojo V.B. Barkai 
ir N.K. Stašioniai.

Metų pradžia Sydnejuje gausi 
vestuvėmis: sausio 9 d. ištekėjo V. 
Bitinaitė, Sausio 31 vedė Rimas Ra
manauskas, vasario 7 d. ištekėjo 
Eglė Žižytė, o vasario 14 d. įvyks 
Tomo Jablonskio vestuvės. Iš čia 
paminėtų visos bei visi sukūrė miš
rias šeimas.

Iš Sydnejaus Klubo direktorių 
pasitraukė Viktoras Šliteris. Klubo 
vadovybė šį faktą ypatingai apgaili, 
nes prarado labai veiklią ir dinamiš
ką asmenybę.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pirmą kartą Sydnejaus Liet. Klu

be sekmadieninę programą išpildė 
kaip profesionalė dainininkė Gražina 
Zigaitytė. Sydnejiškiai daug kartų 
gėrėjosi Gražinos proginiais pasiro
dymais įvairiuose minėjimuose bei 
parengimuose. Vasario 15 d. ji de
biutavo Lietuvių Klube.'

velionį atlaikė kun. P. Butkus, o prie 
kapo jautriai atsisveikinimo 
žodį pasakė inž. V. Bukevičius ir p. 
Burneikis.

Nors parengimų kalendoriuje įra
šyta Kaziuko mugė Sydnejuje kovo 
7 d., bet dėl nenumatytų aplinkybių 
bus nukelta į balandžio mėn.

Sydnejaus ”Linksmieji broliai”, 
jau seniai matyti ir girdėti scenoje, 
ketina vėl pasirodyti Moterų Drau
gijos Užgavėnių baliuje. Sako, ap
dainavimams 
kaupu!

medžiagos turi su

♦♦♦

Brisbanės nusiskun- 
buvęs nepastebėtas

Kritiškoje padėty pastaruoju me
tu stovi Sydnejaus Dainos choro 
reikalai: netrukus pasitraukia Zita 
Belkutė, laikinai ėjusi dirigentės 
pareigas. Choro Valdyba su choro 
seniūnais ir kun. P. Butkum kreipėsi 
į buv. dirigentą B. Kiverį, kad grįžtų , 
kaip dirigentas, bet atrodo, tuo nie
ko nebuvo laimėta. Kaip buvo 
skelbta, dėl apgailėtinų aplinkybių 
B. Kiveris pasitraukė iš choro dar 
pereitų metų spalio vidury.

***

Sausio 18 d. Melbourne mirė kuk
lus bet labai darbštus ir pareigingas 
skautų veikėjas Algirdas Talačka, 
52 m. amžiaus. Paliko našlė Veroni
ka ir dukrelę Beatričė.

Vasario 7 d. Sydnejuje mirė Regi
na Klimaitytė - Rudienė, ilgesnį 
laiką sirgusi ir Moterų Draugijos 
globojama.

Vasario 7 d. gausus sydnejiškių 
būrys palydėjo a.a Eduardą Blioką į 
amžiną poilsio vietą Rookwood ka
pinių lietuvių sekcijoje. Pamaldas už

Vasario 8 d. Sydnejaus Liet. Klu
be Sydnejaus Filisterių Būrelis tu
rėjo savo atvirą susirinkimą, kurio 
metu buvo išklausyti pranešimai iš 
Jaunimo Kongreso. Iš dalyvių 
kongrese pasirodė ir kalbėjo tik vie
na Regina Laukaitytė. Pasigėrėtinai 
ji savo užduotį atliko papasakodama 
kongreso eigą, įspūdžius ir asme
niškus išgyvenimus. Į patiektus 
klausimus Regina atsakinėjo sklan
džiai ir nuoširdžiai.

Tautietis iš 
džia, kad jis 
Mūsų Pastogės korespondento, ka
da jis lankęsis Sydnejaus Liet. Klu
be ir gėrėjęsis Atžalos spektakliu. 
Žinote, atsitinka keistų dalykų pa
sauly. Antai, žmogelis, lankęsis zoo
logijos sode, apžiūrėjęs gyvius, ma
žesnius už grūdelį, bet drablio nepa
stebėjo. Galėjo taip atsitikti ir su 
M.P. korespondentu.

♦♦♦

*

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus į

Nors kiekvieną savaitgalį galima 
smagiai padalyvauti Sydnejaus Lie
tuvių Klube, bet baliai vis tiek lieka 
baliais. Štai prieš akis du dideli 
Sydnejuje baliai: vasario 28 d. 
Moterų Draugijos rengiamas tradi
cinis Užgavėnių blynų balius Liet.

TRADICINĮ

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ

jj Klube ir po mėnesio - kovo 2p d. ba- 
3 liūs kaip reikia: sporto Klubo ‘Kovo* 
? jubiliejimis balius erdvioje ukrai-S nų salėje Lidcombe...Tautiečiai šias 

datas turėtų gerai įsidėmėti.

i vasario 28 d. Lietuvių Klube, Bankstowne.
t
J Baliuje: skanūs blynai, labai patraukli programa, turtinga loterija.
j pradžia 7.30 vai. Iki pasimatymo baliuje!

Valdyba
S

Apie porą mėnesių Australijoje 
paviešėjusi vasario 2 d. išskrido at
gal į Lietuvą gydytoja Genovaitė 
Aleknaitė, aplankiusi savo brolį, gy
venantį Brisbanėje. Viešnia prieš 
išvykdama buvo užsukusi susipa
žinti su Liet. Klubu Sydnejuje.

♦♦♦

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
ląikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V .Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris 
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

$15.00 
$ 8.00 
$18.00
$37.00 
$00.35

Mūsų Pastogė Nr. 6,1976.2.16, psi. 8 PRINTED BY ROTOR PRESS PTY.LTD

8


	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0001
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0002
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0003
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0004
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0005
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0006
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0007
	1976-02-16-MUSU-PASTOGE_0008

