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Eelagu Esti!
1918.2.24

VIEŠNIA IŠ ANGELŲ MIESTO

Vasario 24 d. viso pasaulio lais
vieji estai švenčia savo 58-tą Estijos 
lepriklausomybės paskelbimo su
kaktį. Nors estai ir savo kalba ir 
galbūt-rasiniai gerokai skirtingi nuo 
lietuvių, bet bendras abiejų tautų li
kimas abi tautas labai tampriai su
artino. Estai kaip ir lietuviai yra 
Baltijos pakrašty, kaip ir lietuviai 
ilgus šimtmečius kentė rusų caristi- 
nę okupaciją, beveik drauge su Lie
tuva Estija išsikovojo nepr^iauso- 
nybę ir to paties rusiškojo

PIRMAS : 
KARTAS!

’ARAMA MŪSŲ PASTOGEI IŠ 
PALIKIMO

Savo paskutinėje valioje - testa- 
nente mūsų tautiečiai dažniausiai 
savo palikimą paskirsto savo arti
miesiems, rečiau prisimena mūsų 
visuomenines institucijas, bet nie
kad spaudos.

Bene bus pirmasis tautietis, 1974 
m. rugsėjo 15 d. Melbourne miręs 
Jurgis Santas - Sasnauskas, prieš 
mirdamas pagalvojo ir apie mūsų 
spaudą. Jo testamento vykdytojas 
taip pat melburniškis Albinas Sa
vickas prisiuntė Mūsų Pastogei 250 
dolerių auką iš a.a. Jurgio Santo - 
Sasnausko palikimo. Kaip p. A. Sa
vickas laiške rašo, velionis savo tes
tamente nebuvo įrašęs aukos Mūsų 
Pastogei, bet prieš mirtį pageida
vęs, kad būtų šelpiama ir Mūsų 
Pastogė. Pats A. Savickas Mūsų 
Pastogei paskyrė minėtą auką iš 
jam skirtos dalies iš minėto a.a. J. 
Santo - Sasnausko palikimo.

Mes reiškiame gilią pagarbą ve
lioniui Jurgiui Santui - Sasnauskui 
už jo gražų ir pavyzdingą žestą, o 
taip pat ir jo testamento vykdytojui 
Albinui Savickui už jo gerą valią ir 
sąžiningumą.

ADELAIDIŠKIŲ PARAMA

Adelaidės Apyl, Valdyba buvo 
surengusi Mūsų Pastogės naudai 
>opietę, kuri davė 200 dolerių pelno. 
Mūsų Pastogės Administracija reiš
kia gilią padėką popietės organiza- 
oriams ir Adelaidės tautiečiams už 
salankumą ir dosnumą. Ačiū.

Mūsų Pastogės 
Redakcija ir Administracija 

imperializmo okupuota vėl savo 
laisvę prarado drauge su kitomis 
Pabaltijo šalimis. - Lietuva ir Latvi
ja. Dabr šios trys šalys sunkiai ko
voja namie su rusų priespauda ir 
rusifikacija, o laisvieji pabaltiečiai 
veda neatalyžtamą kovą laisvajame 
pasaulyje už Pabaltijo tautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Bendri interesai 
ir bendras likimas jungia visus pa- 
baltiečius be rasinio ar kalbinio 
skirtumo į nedalomą vienybę kovoje? 
tlz savo kraštaį ’’išlaisvinimą. Visi 
lietuviai sveikina savo likimo brolius 
estus Estijos nepriklausomybės 
proga ir linki, kad toji laisvės diena 
Estijai, o drauge ir visam Pabaltijui 
kuo greičiau išauštų.

įvykiai
Šiais metais tarptautinis Eucha

ristinis Kongresas įvyks rugpiūčio 
1-8 d.d. Filadelfijos mieste, Ameri
koje. Šiame kongrese ketina akty
viai ir gausiai dalyvauti ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio lietuviai. 
Kad sėkmingiau lietuviai šiame 
kongrese užsirekomenduotų, jau 
pernai vyskupų V. Brizgio ir A. 
Deksnio iniciatyva buvo suorgani
zuotas oficialus komitetas pasiruošti 
šiam kongresui. K-to adresas: 1913 
Wallace St., Philadelphia, Pa. 19130, 
U.S.A.

Amerikos ambasados tarnautojai 
Maskvoje perspėti, kad jie yra tie
sioginiame pavojuje iš sovietų pu
sės, kai sovietų agentai naudoja 
įvairius spindulius šnipinėjimo ir 
trukdymo tikslais.

♦♦♦

Vakarų Vokietijoje tarp lietuvių 
darbuojasi net 9 lietuviai kunigai, 
kurie metų pradžioje turėjo savo 
konferenciją, kur buvo svarstoma 
tolimesnė lietuvių kunigų veikla. 
Konferencijai vadovavo prel. L. Tu- 
laba.

Prieš metus iš Lietuvos pasitrau
kę kaip disidentai teatro režisierius 
ir jo žmona literatė Jurašai sausio 18 
d. išvyko pastoviai apsigyventi į 
Ameriką.

Nidos knygų leidykla Londone 
(Anglijoje) išleido "Devintąją Pra
dalgę”. Tai ne pilnai periodiniai ei
nąs lietuvių literatūros metraštis,

Kiekvienas apsilankymas svečių 
iš užjūrių drauge ir praturtina pačią 
bendruomenę. Štai netikėtai į Aus
traliją užsuko savaitei paviešėti ir 
pasimatyti su senais bičiuliais bei 
susipažinti su Australijos lietuviais 
viešnia iš Los Angeles (USA) prof;

Prof. Dr. Marija Gimbutienė

pasaulyje
kurį pradėjo ir visą laiką redagavo 
rašytojas Kazimieras Barėnas. Šioje 
Devintoje Pradalgėje gausu poezi
jos, apsakymų ir straipsnių, litera
tūrinių svarstymų. Iš Australijos 
šioje pradalgėje dalyvayja, atrodo, 
tik V. Kazokas, svarstąs lietuviškos 
knygos kelią išeivijoje.

***
Žurnalas LITUANUS įžengė į 

21-sius metus. Tai anglų kalba lei
džiamas akademinis žurnalas, keliąs 
lietuvių kultūrines problemas ir pri- 
statąs jas svetimiesiems. Per 20 
metų susidarė žurnalo Lituanus 
dvidešimt svarių tomų, kur sukaup
ta apsčiai lituanistinės medžiagos 
akademinio lygio straipsniuose ir 
studijose.

♦♦♦

Buvusi Portugalijos kolonija Af
rikoje Angola baigiama užimti pro
komunistinių jėgų, kuriom talkina 
Sov. Sąjunga ir Kuba žmonėmis ir 
ginklais.

Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronika 
Nr. 20 skelbia, kad netrukus 
Lietuvą vizituos Romos Kurijos at
stovas arkivyskupas Casaroli, tas 
pats, kuris Vatikaną atstovavo Hel
sinkio konferencijoje pasirašydamas 
Helsinkio deklaraciją. Anot L.K.B. 
Kronikos. Lietuvos tikintieji šito vi
zito bijo, nes sovietai dės pastangas 
įrodyti, kad Lietuvoje esanti visiška 
tikėjimo laisvė.

*♦*

Jungtinių Amerikos Valstybių 
200 metų sukakties proga Čikagoje 

Dr. Marija Gimbutienė. Į Sydney 
atvyko vasario 14 d. Aerodrome ją 
pasitiko Sydney apyl. pirmininkas p. 
K. Stašionis ir V. ir G. Kazokai, ku
rie brangią viešnią ir globojo. Dar tą 
pačią dieną prof. Dr. M. Gimbutienė 
dalyvavo Vasario 16 d. minėjime, 
kur pasveikino minėjime gausiai su
sirinkusius tautiečius. _

Išnaudodamas tokią retą progą 
Sydnejaus Plunksnos Klubas 
paskubomis surengė p. Gimbutienės 
paskaitą vasario 15 d. Lietuvių Klu
be. Viešnia kalbėjo apie senovės 
lietuvių tikėjimą ir dievus. Smagu 
buvo ir paskaitininkei ir patiems 
rengėjams, kai į p. M. Gimbutienės 
paskaitą susirinko rekordinis skai
čius klausytojų.

Dar dieną praleidusi Sydnejuje 
mūsų viešnia antradienio rytą išvy
ko į Canberrą ir iš ten į Melbourną 
ketindama praleisti porą dienų.

Prof. Dr. M. Gimbutienė nuo 1963 
m. dėsto indoeuropiečių proistorinę 
ir archeologiją Kalifornijos univer
sitete Los Angeles. Ji yra viena iš 
tarptautinio masto archeologų 
mokslininikų, specialistė baltų - sla
vų proistorėje. Ji yra ryąyedusi eilę 
archeologinių kasinėjinHf Ųfetuvoje, 
Jugoslavijoje, Graikijoje -ir kitose 
vietose, nuolat kviečiama šu paskai
tomis Europos ir Amerikos univer
sitetų, dalyvauja įvairiose tarptau
tinėse mokslininkų konferencijose. 
Ir į Australiją atvyko iš Indijos, kur 
vyko viena iš archeologų ir etnogra
fų konferencijų.

Jos dėmesy baltų proistorė. Šiuo 
klausimu jau išleidusi keletą kapita
linių veikalų, kurių pažymėtini: 
"Lietuvių laidojimas priešistoriniais 
laikais" (disertacija vokiškai, 1946 
m.), "rytų Europos proistorė” I dalis 
(angliškai 1956 m.), "The Balts” (an
gliškai 1963 m.), "Senieji simboliai 
lietuvių liaudies mene” (angliškai 
1958 m.), "The Slavs’’ Ancient 
People and Places” (1970 m.). Tai 
stambesnieji darbai nekalbant apie 
specialias studijas, paskelbtas įvai
riuose moskliniuose žurnaluose.

Prof. Dr. M. Gimbutienė susirū
pinusi, kad patys lietuviai savo tau
tos praeitimi mažai domisi ir jos ne
vertina. Kaip ji pati teigia, universi
tete jos skaityto kurso ’’Baltų kalbos 
ir kultūra” klausėsi virš dviejų 
šimtų studentų, iš kurių tik vienas 
buvo lietuvis.

organizuojama paroda vardu ’’Lie
tuviai Amerikoje”. Šią parodą orga
nizuoja dienraščio Draugo redakto
rius Br. Kviklys, turįs surinkęs gau
siai medžiagos iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoje. Paroda bus atidaryta 
Čikagoje balandžio 2-4 d.d. ir bus 
kilnojama po kitus miestus.

**♦

Lietuvių Enciklopedijos iniciato
rius ir leidėjas Juozas Kapočius per 
25-rius metus išleido net 72 knygas. 
Šiais metais ketina užbaigti Lietu
vių Enciklopedijos anglų kalba lei
dimą, kurios jau keturi tomai išėję, o 
kiti du jau pakely.

♦♦♦
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Verta 
pergalvoti

Didelio sąjūdžio sukėlęs trečiasis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas jau praeity. Ir šis, kaip ir anks
tyvesnieji jaunimo kongresai, pa
saulio lietuvių bendruomenėje su
kels įvairių ir komentarų, entuziaz
mo ir priekaištų pačiam jaunimui, 
optimizmo ir gal nusivylimo. Žino
ma, tai yra visai natūralūs reiški
nys, ir reikia tik džiaugtis, kad bent 
kaip bus apie jaunimo kongresą kal
bama, kad tik kalbama. Juk kiek
vienas įvykis, jeigu nutylimas, jis ir 
praeina be pėdsako, lyg nebūtų įvy
kęs.

Daug kas deda didelių vilčių į patį 
kongresą, jo eigą ir tikisi, kad pačia
me kongrese bus išspręstos proble
mos, surasti atsakymai į daugelį 
klausimų, bus nutiestas konkretus ir 
bekompromisinis jaunimo veiklos 
kelias. Iš tikrųjų netikslu dėti į patį 
kongresą tiek daug vilčių ir dar 
daugiau iš jo tikėtis. Netgi patys 
kongreso organizatoriai, kaip tik su 
tokiais tikslais organizuodami jau
nimo kongresą, jį daugiau nublukina 
pačių dalyvių akyse, negu ko nors 
atsiekia. Tai liudija ir praėjusio 
kongreso perkrauta programa taip, 
kad sųyažiąvęs jaunimas iš toli
miausių pasaulio vietovių, net netu
rėjo laiko pamatyti anų kraštų, kur 
kongresas vyko ir laisviau paben
drauti savo pačių tarpe. Kaip prak
tika parodė, patsai akcentuotasis 
kongreso branduolys - studijų die
nos tikslo neatsiekė, o greičiau tose 
dienose dalyvavusį be entuziazmo 
jaunimą tik daugiau nuvylė.

Pagaliau tokio pabūdžio ir masto 
kongresai šaukiami ne darbui ir stu
dijoms bei problemų išsprendimui, 
bet daugiau lietuviškai manifestaci
jai, jaunimo suartinimui, kur pate
kęs ir abejingas lietuvybei jaunuolis 
galėtų susižavėti lietuvių jaunimo 
gausa, jo lietuvišku nusiteikimu. 
Kongresas neturėtų užtrukti ilgiau 
kaip tris dienas savo oficialia forma:

iškilme, manifestacija, masišku pa
sirodymu savųjų ir svetimųjų akyse. 
Visos kitos kongresui numatytos 
dienos turėtų virsti jaunimo bend
ravimo ir suartėjimo ženkle. Tam 
turėtų būti stovyklos be oficialių 
prievartinių posėdžių, kursų ar nuo 
tamsos iki tamsos trunkančių studi
jų, o rengiamos plataus masto išvy
kos, gegužinės masiškai susitinkant 
su vietos lietuviais ir pan. Iš tokio 
kongreso grįžęs dalyvis turėtų dau
giau išgyvenimų, daugiau pažinčių, 
gal net daugiau entuziazmo tai pa
čiai lietuvybei.

Pažvelkime, kaip organizuojami 
kiti panašūs kongresai: sakysim eu
charistiniai. Suvažiavę į tokį kon
gresą nelaikomi nuo tamsos iki tam
sos suklupdyti bažnyčiose arba per 
dienas priversti klausyti nesibai
giančių pamokslų, o jie paverčiami 
religine demonstracija ir manifesta
cija.

Galbūt ir pats jaunimas su dides
niu entuziazmu veržtųsi į tokį 
kongresą, nes jį viliotų manifestaci
jos blizgesys, būsimos draugystės. 
Niūrios posėdžių salės ir asketiški 
studijų kambariai jaunimo tikrai 
nepatraukia. Tad ir nenuostabu, kad 
dalis Australijos jaunimo iš kongre
se vykusių studijų dienų demons
tratyviai pasišalino. Ir kas gali jiems 
už tai priekaištauti? Gal labiausiai 
priekaištai tiktų patiems organiza
toriams ir vadovams, kad rengia to
kį kongresą nepagauna p^ies kon
greso esmės ir neperpranta jauno 
žmogaus psichologijos. Iš. tikrųjų 
tokio , pobūdžio kongresai šaukiami 
ne rezoliucijoms formuluoti ir ne ką 
nors nutarti.

Būtų įdomu iš paties jaunimo iš
girsti pasisakymų apie jaunimo 
kongresus bendrai ir ypač iš tų, ku
rie kongrese dalyvavo, apie pasta
rąjį kongresą specialiai.

Kiti iš kongreso dalyvių tikisi 
kažkokios veiklos bendruomenėje, 
organizacijose. Tikėtis galima, bet 
negalima priekaištauti, jeigu nepa
sirodo staigūs rezultatai. Viskam 
ateina laikas. Net ir po religinių 
kongresų nepakyla staigus žmonių 
šventumas. Bet kas gali tvirtinti, 
kad jie praeina tuščiai? (v.k.)

Mylimam vyrui, tėvui, uošviui bei seneliui
EDUARDUI BLIOKUI 

mirus, jo žmoną, dukrą, sūnų, anūkus ir jų, šeimas liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adamsų šeima

A.A.
EDUARDUI BLIOKUI

mirus, p. E. Bliokienę, dukrą Tamarą, sūnų Jurgį ir visus artimuosius 
gilaus liūdesio valandoje užjaučiame.

L. A. šeferiai
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AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENOS MELBOURNE 1976 M.

PARENGIMAI:

1976 m. gruodžio mėn.
26 d. - Sekmadienis

12 vai. - Iškilmingos Pamaldos Katedroje,
2 vai. p.p. - Iškilmingas Lietuvių Dienų Atidarymas,
4 vai. p.p. - Sportininkų, Studentų, Jaunimo parengimų dalyvių

registracija ir Jaunimo Pietūs,
5 vai. p.p. - Meno ir Tautodailės Parodos Atidarymas,
8 vai. vide. - Literatūros, Dainos ir Muzikos Vakaras.

27 d. - Pirmadienį:
10 vai. r. - A.L. Studentų Suvažiavimas (atidarymas),
12 vai. - XXVII Sporto Šventė (atidarymas ir varžybos),
7 vai. vak. - Teatro Spektaklis,
8.30 v. vak.- Jaunimo Šokių Vakaras.

28 d. - Antradienis
9 vai. r. - A.L. B-nės Tarybos Suvažiavimas,
9 vai. r. - Sporto Varžybos,
9 vai. r. - Tautinių Šokių Repeticija,

10 vai. r. - Ekskursija,
6 vai. vak.- Jaunimo Vakaras (ir dalyvių vakarienė).

29 d. - Trečiadienis
9 vai. r. - A.L. B-nės Tarybos Suvažiavimas,
9 vai. r. - Sporto Varžybos,
9 vai. r. - Chorų Repeticija (iki 12 vai.)

10 vai. r. - A.L. Studentų Iškyla,
10 vai. r. -A.L jaunimo S-gos Suvažiavimas (registracija),
3 vai. p.p. - M.K. Čiurlionio koncertais,
8 vai. vak.- Tautinių Šokių Vakaras. J

30 d. - Ketvirtadienis
9 vaL r. - A.L. B-nės Tarybos Suvažiavimas,

10 vai. r. - A.L.I.A. S-gos Suvažiavimas,
10 vai.' - A.L. Jaunimo S-gos Suvažiavimas,
12 vai. r. - A.L. Studentų Diskusijos, dalyvaujant jose ir svečiams,
8 vai. vak.- Dainų Šventė,

10 vai. vak.- A.L. Studentų Suvaž. uždarymas (po Dainų Šventės).
31 d. - Penktadienis

10 vai. r. - Ramovėnų Suvažiavimas.
10 vaL r. - A.L. Jaunimo S-gos Suvažiavimas,
3 vai. p.p. - Sporto Šventės Uždarymas,
8 vai. vak.-^laxijujp Metų Sutikimo BaŲ^s.^ į-

1977 m. sausio mėn.
1 d. - šeštadienis

12 vai. - Gegužinė - Ekskursija.

PASTABA: čia skelbiama sutraukta Ą.L. Dienų parengimų progra
ma, kuri reikalui esant, galėtų būti nežymiai pakeista. Detalizuota 
programa bus paskelbta vėliau. 4

I. Alekna
k A.L. Dienoms Rengti Komiteto

Spaudos - Informacijos narys.

AUSTRALIJOS

FONDUI AUKOS

Pastaruoju metu A.L. Fondo įgalio
tinis Canberroje p. A.V. Balsys pri
siuntė:

a) sudėtinę Canberros lietuvių 
auką 106 dolerius, surinktus pager
biant a.a. M. Misevičių;

b) p. Martišienės auka 5 dol.
A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 

dėkoja Canberros tautiečiams, sky- 
rusiems aukų ir A.L.F. įgaliotiniui p. 
A.V. Balsiui už jo pastangas.

A.L. Fondo Valdyba kviečia visus

LIETUVIŲ
Australijos lietuvius, jų organizaci 
jas bei ALB padalinius savo aukomis 
stiprinti A.L. Fondą.

A.L.F. Valdyba

REMKIME AUSTRALUOS
LIETUVIŲ FONDĄ1

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDO ĮGALIOTINIAI

Sydney; B. Stašionis - Liet. Klu
bas, 16-18 East Terrace, Bankstown 
2200.

Adelaide: S. Dainius, 25 Manuel 
AVe., Blair Athol, S.*A. 5084.

Newcastle: J. Lizdenis, 17 
Michael St., Maryville, N.S.W. 2293.

Perth: prof. Dr. A. Budrikis, 7 
Hotchin Str. Nedlands, W.A. 6009.

Canberra: A.V. Balsys, 22 Fer- 
gusson Cr., Deakin, ACT 2600.

Izraelyje pradėtos gaminti ciga
retės iš salotų, į kurias pridedama 
kiek tabako vien dėl skonio. Esą. 
galima cigaretėms naudoti ir kito
kias daržoves, tik salotos tuo pato
gios, kad greitai džiūsta ir Izraelyje 
duoda per metus trigubą derlių.
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KALBA LSS AUSTRALIJOS 
RAJONO VADAS

Metų pradžioje Lietuvių Skautų 
Sąjungos Australijos Rajono vadu 
išrinktas vyr. skautininkas Dr. 
Aleksandras Mauragis. Patyrę apie 
šį įvykį kreipėmės į ,naująjį rajono 
vadą su keletą klausimų, į kuriuos 
jis maloniai atsakė.

Kl. Sveikiname Jus naujose pa
reigose ir linkime jas sėkmingai ir 
ištvermingai nešti. Juo labiau, kad 
šios garbingos pareigos yra tiesiogi
niai surištos su jaunimu, kuris yra 
jautriausia mūsų lietuviško ir bend
ruomeninio gyvenimo vieta. Kas Jus 
paskatino šių pareigų imtis?

Dr. A.M.: Mūsų Pastogės skaity
tojai mene, neabejoju, gerai pažįsta. 
Naujose pareigose, tikiu, teks su 
jais ne kartą susidurti sprendžiant 
jaunimo problemas arba šaukiantis 
pagalbos, nes visa, ką mes 
padarome jaunimui, padarome mūsų 
tautinei ir bendruomeninei ateičiai. 
Tad ir pareigos, kurias prisiėmiau, 
nėra mano vieno reikalas, o visų 
Australijos lietuvių. Visi nešame ly
gią atsakomybę už savo tautos ateitį 
ir už jos likimą. Tie, kurie pasitrau
kia iš tautinės bendruomenės, pasi
traukia ir iš tautos palikdami jos 
sunkų likimą nešti kitiems. Tautos 
ateitis yra mūsų rankose, ir visi jos 
gerovei privalome dirbti drauge.

Kl. Spėju, esate bene amžiumi 
vyriausias Lietuvos skautininkas 
Australijoje. Būtų malonu supažin
dinti M.P. skaitytojus su Jūsų skau
tiška veikla.

Dr. A.M.: Ar amžiumi vyriausias - 
nežinau. Į skautų organizaciją įsto
jau 1924 m., taigi jau 50 metų kaip 
skautas. Mane skautiškoji veikla ir 
skautijos idealai taip sužavėjo, kad 
aš niekad su jais nesiskyriau. Lai
mingiausios mano gyvenimo valan
dos yra praleistos su skautais drau
ge stovyklaujant, iškylaujant, iš vi
so bendraujant su jaunimu. Lietu
voje ėjau įvairias skautiškas parei
gas pradedant skiltininku iki Vyr. 
Skautų Štabo įvairių dalių vadovų.

Austrijoje priklausiau lietuvių 
skautų studentų būreliui Innsbruke, 
o Australijoje vos tik atvykęs įsi
jungiau į skautišką veiklą 1949 m. 
Gretos šeimų stovykloje suorgani
zavau skautų skiltį ir mes laimingai 
išbraidėme visus mums tada mažai 
pažįstamus ”bušus” ir "krykus” 
gąsdindami gyvates, vorus, ne kartą 
aptikdami ir skorpionų. Australijoje 
gyvendamas stengiausi būti drauge 
su skautais-daugiau senioro rolėje, 
kaip patarėjas, globėjas, instrukto
rius ir rėmėjas, ir, žinoma, nuolati
nis stovyklautojas.

Kl. Ar teko dirbti ir su kitomis 
jaunimo organizacijomis Lietuvoje 
ir čia, Australijoje?

Dr. A.M.: Taip, net keliose. Kele
tą metų buvau Kražių gimnazijos 
moksleivių atteitininkų kuopos pir
mininku, dirbau su kaimo jaunimu - 
pavasarininkais. 1928 m. net buvau 
pavasarininkų Kražių rajono vadas. 
Dirbau ir su sportininkais, netgi 
priklausiau Kelmės LFLSsporto są-
jungai. Tuo laiku reikėjo Lietuvoje 
labai daug dirbti; ypač su jaunimu. 
Po ilgos daugiau kaip 100 metų tru
kusios vergovės, reikėjo Lietuvą 
prikelti naujam gyvenimui. Keliant 
apšvietą buvo steigiami liaudies 
universitetai ir prie to įvairios orga- 
nizacijos.Tos naujos organizacijos 
stigo vadų. Dažniausiai joms vado
vavo moksleiviai gimnazistai. Būda
mas septintoje klasėje aš pats vado
vavau skautų draugovei, ateitininkų 
kuopai ir pavasarininkų rajonui. Ir 
mokslas nuo to nenukentėjo. Tada 
turėjome daug entuziazmo, nes jau
tėme, kad statome ir kuriame 
Lietuvą Ilgą laiką dirbau ir Austra
lijoje su ateitininkais ir Katalikų 
Kultūros Draugija.

Vyr. sktn. Dr. A. Mauragis

Manau, kad visos jaunimo orga
nizacijos yra geros, ir visoms norė
čiau padėti, bet ne visoms užtenka 
jėgų. Skautų organizaciją laikau 
ypatingai gera išeivijoje, nes jauni
mo nelaiko izoliacijoje, o išveda jau
nimą į plačius vandenis, j tarptauti-

Viešnia Plunksnos Klube
Vasario 15 d. Lietuvių Klubo pa

talpose Sydnejaus Plunksnos Klu
bas buvo surengęs viešą paskaitą, 
apie senovės lietuvių tikėjimą ir 
dievus. Paskaitą skaitė viešnia iš 
Amerikos prof. Dr. Marija Gimbu
tienė. Savo įžanginiame žodyje pro
fesorė (žiūr. apie ją plačiau šio Nr. 1 
psl.) apgailestavo, kad mūsų tautinis 
sąmoningumas esąs toks trapus ir 
silpnas gal dėl to, kad mes permažai 
susipažinę su savo tautos praeitimi, 
nesame pakankamai suvokę senųjų 
tautinių simbolių, kurie turi labai 
gilią prasmę. Kalbėdama apie seno
vės lietuvių tikėjimą ji pabrėžė, kad 
senovės lietuviai niekad nebuvo 
stabmeldžiai ir kad lietuvių tikėji
mas ir pažiūros labai artimai gimi
ningos su kitomis indoeuropiečių 
tautomis. Savo paskaitoje iškeltus 
teigimus daugiausia grindė lietuvių 
folkloru - dainomis.

Paskaitos klausėsi apie pusantro 
šimto žmonių - rekordinis skaičius 
Plunksnos Klubo parengime. Pa
rengimą pradėjo klubo pirmininkas 
pakviesdamas G. Kazokienę prista
tyti klausytojams gerbiamą viešnią. 
Po paskaitos iš auditorijos atsirado 
visa eilė taiklių paklausimų, į ku
riuos prelegentė atsakė su plates
niais paaiškinimais ir papildymais.

Džiaugiamės, kad šis parengimas 
buvo toks turiningas, lygiai pasigė
rėjo ir pati prelegentė, turėjusi to
kią gausią ir kultūringą auditoriją.

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo, Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir t.t.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

nę areną ir ten savo tautine forma ir 
turiniu rungtyniauja su pasaulio 
jaunimu. Ir kuo toks vienetas yra
tautiškesnis, originalesnis,
humaniškesnis, tuo jis labiau ir ver
tinamas. Ne gėda būti" lietuviu 
skautu, bet gėda būti blogu skautu. 
Aš manau, kad per skautus mes ir 
savo tautinę bendruomenę galėtume 
labiau išryškinti, iškelti į aukštesnę 
kultūrinę plotmę, kurioje kiekvienas 
lietuvis didžiuotųsi joje būdamas.

Kl. Kokie Jūsų veiklos artimiausi 
uždaviniai ir kaip juos pramatote į- 
; gy vendinti?

Dr. AJA. Kaip jau žinote iš spau
dos, Australijos Rajonui pavesta 
suorganizuoti šeštąją tautinę stovy
klą 1978 metų pradžioje. Čia įvyks 
viso pasaulio lietuvių skautų 
sąskrydis. Drauge bus ir 
jubiliejimnė stovykla, nes tada 
lietuviškajai skautijai sueis 60 metų. 
Šiais stovyklai turime iš anksto 
ruoštis ir įsijungti visi, ne vien 
skautai, bet ir visa bendruomenė. 
Jau dabar Melbuorne sudarytas 
tautinei stovyklai ruošti komitetas, 
kuriam vadovauja pskt. Henrikas 
Antanaitis. Toji stovykla yra gera 
proga geriau susiorganizuoti Aus
tralijos lietuviams skautams ir tuo 
pačiu išjudinti visą mūsų jaunimą. 
Kaip skautas, aš negaliu būti peši 
mistas, ir į šitą didelį uždavinį žiūriu 
su optimizmu ir pasitikėjimu. Kai 
visi sutartinai dirbsime , tai 
užsibrėžtus uždavinius tikrai įvyk
dysime.

Mūsų viešnia iš Los Angeles prof. 
Dr. M. Gimbutienė Plunksnos Klubo 
parengime Sydnejuje pasirodė tik
rai originalioje aprangoje: lietuviš
kų audinių rūbai bei gintaro papuo
šalai Indijos moterų aprangos stiliu
je. Kažkas tokią patraukliai įdomią 
aprangą pavadino ’’indų ir lietuvių 
kultūrų sinteze”. Buvo gražu, origi
nalu ir prasminga.

ŽINIOS
Šiuo metu vykstąs Sovietų Są

jungoje 25-sis komunistų partijos 
kongresas yra pasaulio dėmesio 
centre, nes šiame kongrese bus 
sprendžiama sovietų vidaus ir už
sienio reikalai.

Klausimas, ar išliks Brežnevas 
viršūnėje, ar bus pakeistas kuo kitu. 
Užsienio komentatoriai aiškina, kad 
Brežnevas galįs garantuotai išlikti 
savo poste, nežiūrint tam tikrų ne
sėkmių, kas temdo jo žvaigždę. 
Svarbiausias motyvas - didžiulis ne
derlius, tačiau kiekvienu atveju už 
nederlių galįs būti surastas lengvai 
atpirkimo ožys, kaip kad sovietuose 
priprasta. Užsienio ekspertų teigi
mu, Brežnevas tegalįs tik pats pasi
traukti vien sveikatos motyvais, nes 
jam aiškių konkurentų arba paruoš
tų įpėdinių tuo tarpu nėra. Bet atro
do, kad Brežnevas nori ir stengsis 
išlaikyti savo postą.

Beveik tikra, kad iš savo pozicijų 
pasitrauks Kosyginas ir Podgorny 
vien amžiaus sumetimais - abu per
žengę 72 metus. Užsienio sovietolo- 
gai ekspertai įvairiai spekuliuoja 
galimybėmis, tačiau sovietų užsienio 
politika atrodo paliks nepakitusi, gal 
būt dar agresyvesnė, juo labiau, kad 
plačiai išgarbinta atlydžio arba de- 
tentės politika jau saulėlydy.

Kiekvienu atveju Sovietų Sąjun
gos viduje įtampa ryšium su šiuo 
kongresu yra labai didelė, svarbiau
sia, kad nežinomos šio kongreso pa
sekmės ir dėl to niekas nėra tikras, 
kaip laikytis.

***
Žinomas amerikietis lietuvis ke

liautojas Vladas Rasčiauskas (Wal
ter Rask) neseniai buvo nuvykęs ir į 
Antarktiką, kur su kitais turistais 
aplankė ten veikiančias mokslo tiks
lams įrengtas bazes. Savo laiku jis 
porą kartų lankėsi ir Australijoje ir 
yra geras Mūsų Pastogės bičiulis. 
Vladas Rasčiauskas turi savo kelio
nių biurą Amerikoje ir organizuoja 
ekskursijas po visą pasaulį. Galimas 
daiktas, kad jis pradės vežti turistus 
ir į Antarktiką.

Jurbarko rajone (Lietuvoje) už
veistas didžiulis 468 hektarų vais
medžių sodas, kuriame auga apie 
100.000 įvairių vaismedžių ir vaisi
nių krūmų.

Paskutinėmis žiniomis žemės 
drebėjimas Guatemaloje (Pietų 
Amerikoje) nusinešęs apie 15000 
gyvybių. Nukentėjusiems ir sužeis
tiesiems pagalba plaukia iš visų 
kraštų, ypač efektyviai padeda 
Amerika.

«•*
Lietuvis inžinierius iš JAV D. Di- 

kinis yra Brazilijoje vyriausias po
žeminio susisiekimo tarp Sao Paulo 
ir Rio de Janeiro projektuotojas. Jis 
vieną požeminio geležinkelio liniją 
jau pravedęs.

***

JAV KONGRESO BIBLIOTEKA
JAV Kongreso bibliotekoje Vašingtone 

yra 270 mylių knygų lentynų.
Joje yra apie 75 mil. vienetų, būtent, 

daugiau kaip 17 ii knygų įvairiomis kal
bomis, 3 mil. žen lapių, daugybė muzikos 
instrumentų, gaid4, plokštelių, braižinių 
ir kt Nemaža yra ir lietuviškų knygų.

Blbi? Tetoje šiuo metu dirba 4.500 tar
nautojų, jų tarpe 15 lietuvių. Septyni lie
tuviai yra išėję į pensiją ir 9 mirę.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!
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Lietuvių Kooperatinės Kredito 
Draugijos Talkos apyvartos kapita
lui didėjant, radosi reikalas praplės
ti jos nariams patarnavimų ribas. 
Šiuo tikslu pereitų metų pabaigoje 
Talkos narių nepaprastame susirin
kime buvo pakeisti įstatai, padidi
nant duodamų paskolų sumą iki 
10.000 dolerių vienam asmeniui. Ten 
pat buvo pasiūlyta padidinti nuo 
metinio pelno skiriamą lietuvių kul
tūriniams reikalams sumą nuo 10% 
iki 15%.

Šia proga, šalia Talkos reklami
niuose skelbimuose siauros infor
macijos, norima truputį plačiau 
žvilgterėti į šios organizacijos veiklą 
ir jos bendruomeninės reikšmės 
paskirtį.

Paprastai, į kooperatinę veiklą 
telkiasi daugiausia vidutinysis gy
ventojų luomas, o į kredito draugi
jas daugiausia smulkūs taupytojai ir 
vidutinio dydžio kreditų reikalingi 
asmenys. Jiems tokių organizacijų 
patarnavimai yra prieinamiausią ir 
naudingiausia. Tad šia prasme ir 
daugumai Australijos lietuvių savos 
kredito draugijos Talkos patarnavi
mai labai parankūs. Šiam teigimui 
paryškinti, pažiūrėkime į pačius 
faktus.

Smulkus taupytojas, kurio 
santaupos mažesnės kaip 2000 ar 
4ooo dolerių, už indėlius laikomus 
vietos bankų taupomose sąskaitose 
gauna nuo 3.75% iki 4% metinių pa
lūkanų.

Talka gi moka 7 % metinių palū
kanų už visus indėlius, nežiūrint jų 
sumos dydžio. Tad tie taupytojai, 
kinių santaupų sumos mažesnės 
negu 2000 ar 4000 dol. už savus in
dėlius laikomus Talkoje gauna 
3.25% arba 3% palūkamų per metus 
daugiau negu kituose bankuose. In
dėlį arba jo dalį iš Talkos galima at
siimti kiekvienu pareikalavimu.

Kaip skelbimuose nurodoma, Tal

’’TALKOS” VEIKLĄ PLEČIANT
kos duodamų paskolų yra kelios rū
šys :paskolos iki 10,000 dol. 
duodamos iš 10.5% paskolos iki 
3000 dol. duodamos iš 11.5 % ir pas
kolos duodamos iki 1000 dol. iš 
12.5% metinių palūkanų. Visų šių 
paskolų procentai skaičiuojami kas 
metų ketvirtis nuo likusios paskolos 
sumos.

Iš australų spaudoje patiekiamų 
žinių ekonominiais bei finansiniais 
reikalais pastebima, kad bankai bei 
kitos kredito organizacijos už 
duodamas paskolas, išskyrus 
ilgalaikes paskolas namų statybos 
reikalams, ima tarp 10 % ir 12.5 % 
kurie skaičiuojami kas metai (yearly 
basis). Tad imant paskolą atkreipti
nas dėmesys ne tik į reikalaujamą už 
paskolą procento dydį, bet ir į laiko
tarpius kokiais tie procentai 
skaičiuojami, dėl ko kinta grąži
namos paskolos suma.

Šiam tikslui imkime dvejų 
paskolų sugretinimą: Talkoje 
paimta 1000 dol. paskola dviems 
metams iš 12.5% kurde; skaičiuoja
mi kas metų ketvirtis. Kitame 
kuriame nors banke paimta tokia 
pat 1000 dol. paskola dviems 
metams iš 12.5 %, kurie skaičiuojami 
kas metai ir šios paskolos bus grąži
namos vienodai lygiais mėnesiniais 
įmokėjimais. Rezultate pamatysime, 
kad Talkai už šią paskolą teks 
mokėti 140 dol. 48 et., o bankui už 
tokią pat paskolą teks mokėti 187 
dol. 50 et. palūkanų. Tad Talkoje 
skolindamiesi sutaupysime 47 dol. 
02 et. Paminėtina, kad priskaitytieji 
procentai turės būti mokami juos 
apskaičiavus, o neprirašomi prie 
paskolos. Prirašant prie paskolos 
teks mokėti jau procentų procentus 
ir. anksčiau minėtosios procentų
'A L.

sumos padidės.
Be to, Talkos duodamos visos ne 

hipotekinės paskolos, be atskiro 
mokesčio, yra apdraustos skolininko 
mirties atveju. Toks draudimas da
bartinėse gyvenimo sąlygose pras
mingas: jau kelis tūkstančius dole
rių mirusių Talkos skolininkų 
paskolos padengė paskolų draudimo 
įstaiga.

Anksčiau suminėtąsis pavyzdys 
rodo, kad Talkos patarnavimais 
naudodamasis taupytojas ir 
skolininkas bendrai sutaupys 112 
dol.02 centu.

Iš ikšiolinių šiame straipsnyje 
užuominų buvo matyti Talkos 
patarnavimų nauda paskiriems Tal
kos nariams. Mūsų Bendruomenei iš 
to, tarsi, nėra jokios materialinės 
paramos. Stebėdami kitų tautinių 
Bendruomenių veiklą savosios silp

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

! "Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 
! indelius 9% (nemažiau $100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y.
2 birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%),.už įnašus 
! (shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10 V: %, 
J asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš Įl‘/i%, iki $ 1000 be 
2 garantijos iš 12 Vi %. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•Įstaiga Veikia:
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol 2 St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G .P.O. Melbourne 3001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Namai, 6 Eastry 2 St„ Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

numą pateisimanę taip: ‘Stiprūs 
paskiri anos Bendruomenės nariai, 
todėl stipri ir pati jų Bendruomenė? 
Šios pastabos vystymas tačiau ne 
šito straipsnio paskirtis.

Akylus bendruomeninkai Talkos 
veikloje įžiūrės jos naudingumą ir 
Lietuvių Bendruomenei. Finansiniai 
sustiprėjusi Talka perėmė Melb- 
bourno Lietuvių Klubo visas už Lie
tuvių Namus australų., bankuose 
turėtas paskolas. Tad iš lietuvių 
sutelktų lėšų mokėtieji svetimiems 
bankams procentai dabar lieka 
savųjų Bendruomeninių institucijų 
kasoje. Lietuvių Namuose naudoja
mos Talkos patalpos gražiai 
atremontuotos Talkos lėšomis, 
darant patrauklesne bendrąją 
Lietuvių Namų išvaizdą. Jau eilė 
metų Talkos nuolatiniais informaci
niais skelbimais bei kitomis 
progomis remiama savoji lietuvių 
spauda. Iš gauto metinio pelno re
miamos kultūros, švietimo, skautų 
ir kitos Bendruomeninės
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J.Zinkus

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

Hulls Creek yra mažas miestelis 
prie Great Northern vieškelio 
(W.A.). Turi apie 700 gyventojų, iš 
jų du trečdaliai aboridženai. Praėju
sio šimtmečio pabaigoje šioje apy
linkėje užtikta pirmasis Vak. Aus
tralijoje auksas. Suvažiavo aukso 
ieškotojai, ir taip apie 15 km. nuo 
dabartinio miestelio išdygo senasis 
Hulls Creek. Naujasis Hulls Creek 
1948-50 m. perkeltas arčiau pagrin
dinio kelio. Dabar jame yra pora 
parduotuvių, keli garažai, paštas ir 
apie 200 gyvenamų namų. Sako bal
taodžiai ir juodaodžiai gražiai sugy
vena. Visi biznio centrai aptarnau
jami baltųjų, o aboridženai kaip ir 
kitur slankioja gatvėmis arba sėdi 
pavėsiuose.

Įrengiame stovyklą ant plikos že
mės šalia hotelio, nes karavanų par
ke vyksta pertvarkymai. Matėsi iš
kasinėti griovai vandens nuleidimui, 
drenažui. Po pietų vykstame apžiū- 
rėtįsenojo Hulls Creek. Stovi kele
tas paminklinių lentų su įrašais, kas 
čia buvę anksčiau. Iš pastatų išlikusi 
tik buvusi policijos stotelė, be sto
go, sienos krėstos iš purvo. Ji buvo 
apleista 1959 m. Netoli, turistų pa
traukimui išmūrytas gražus šulinys 
(be vandens) su įvairiais aplink pa
gražinimais. Yra ir ’’kinų siena” - tai 
dideli išlikę akmeniniai blokai, su
statyti eile į kalną. Privažiuojame 
šalto skaidraus vandens duobę, va
dinamą Caroline pool. Kol virėja 
ruošia vakarienę, mes maudomės. 
Kaitrūs saulės spinduliai kerta 
kiekvieną kūną išėjusį iš pavėsio ar 
išlindusį iš vandens. Pakrantėse keli 
driežai sulindę į vandenį, laiko gal
vas iškėlę ir stebi, kaip mes taško
mos. Vieni kitiems netrukdome. Po 
vakarienės grįžtame į stovyklą poil
sio. Vakaras vėsus. Pirmą kartą ke-
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lionėje nejaučiame tvankumo? Esa
me toli nuo jūros. Nuvažiavom šian
die 396 km.

Nubudau pažadintas šūkaujančių 
žmonių. Dar tik kelios minutės po 
vienuolikos. Atsikeliu pasidairyti. 
Pasirodo, barą uždarus eina namo 
aboridženai ir triukšmauja. Klegesy 
išsiskiria vienas moteriškas balsas. 
Visi kalba sava, man nesuprantama 
kalba. Nuolat kartoja keturių rai
džių angliškus žodžius. Priėję 
skersgatvį jie gerą pusvalandį šau
kė, rėkė, barėsi, kol atvažiavę poli
cininkai juos išvaikė. Netoli esan
čiuose namuose kalbos girdėjosi iki 
ryto.

Kitą dieną išvažiuojame 6.30 vai. 
Kelionė neįdomi, kelias negrįstas, 
aplinkui lygumos apaugusios žemais 
krūmais. Išsukę iš pagrindinio kelio 
vykstame apžiūrėti pasaulyje ant
rojo didumu meteoro išmušto krate
rio (duobės). Ilgai važiavome siauru 
laukų keleliu, ir vienoje vietoje šla
piame smėly įklimpome. Kol smėlis 
iš po ratų buvo iškastas, moterys 
prinešė šakų. Jas klojom po ratais ir 
išstūmėm autobusą ant sauso kelio. 
Kelionė prie kraterio nepavyko. Vėl 
įvažiuojame į North Teritory per 
Tenami (abridženų žodis, reiškia 
apleista) dykumą. Vakare sustojame 
prie vienos sodybos Rabbitt Fiat 
vietovėje. Tai lyg oazė Afrikos dy
kumoje.

Nesitikėjome šioje vietoje rasti 
kokių patogumų, bet apsigavome. 
Stovyklos rajone stovi nauji erdvūs 
pastatai su gerais įrengimais. Šilto 
šalto vandens kiek nori. Viskas yra 
vieno žmogaus nuosavybėje ir prie
žiūroje. Tikisi, kad turistai pradės 
čia dažniau lankytis. Vakare einame 
i sodybą. Erdviame skardiniame pa
state įrengtas baras, šalia bilijardo 

kambarys. Aukštai pastate įrengtas 
šviečiantis elektrinis įrengimas, į 
kurį atsimušę vabalai krinta negyvi. 
Barą aptarnauja mandagus jaunas 
vyras - sodybos savininkas. Barė ant 
stalų padėti du albumai - tai sūnų 
dvynukų albumai. Juose kūdikių fo
tografijos, atžymėtas kiekvienos sa
vaitės svoris ir pridėtos laikraščių 
iškarpos. Pastebiu rugpiūčio ’’Sun
day Mirror” antraštę ’’Town popu
lation doubled”. Šiame ūkyje gyve
na šeimininkas su žmoną. Rugpjūty
je jiems gimė dvinukai. Jie skrai
dančio gydytojo išvežti į Alice 
Springs ligoninę. Naktis rami ir vė
si. Nuvažiuota 463 km.

Penktadienis ir paskutinioji ant
rosios savaitės diena. Keliamės 4.30 
vai. (N.T. laiku), o 6 vai. jau tęsiame 
kelionę į pietus negrįstu raudonos 
žemės keliu. Privažiuojame užtvarą 
- kelias uždarytas dėl neseniai bu
vusio potvynio. Siauru, buldozerio 
naujai praraustu keleliu važiuojame 
užuolanka. Bet kelias nepatikimas. 
Kiek pavažiavus autobusas įklimpo 
sausoje vietoje. Išlipę visi kas pa
jėgdami stumiame.Išjudintas 
autobusas toliau pats pajėgė išva
žiuoti į pagrindinį kelią. O mes apie 
1 km ėjone pėsti. Kiti nepagailėjo ir 
gražių žodžių. Ąph’nkui lygumos ir 
krūmai su aukšta dykumų žole: 
Pietus valgome pakely. Privažiavus 
aukštesnius krūmus autobusas dar 
porą kartų sustoja keleivių 
patogumui. Tiesią horizonto liniją 
kerta prieš akis atsiradę kalnai.

Prasiskverbę pro kalnų plyšį iš
vystame Alice Springs miestą. 

Anksčiau jis vadinosi Stuart, tik 
193o m. pavadintas Alice Springs. 
Jis toks, kokį teko matyti paveiks
luose, T.V. ir laikraščiuose. Miesto 
gatvės ir pastatai panašūs kaip ir 
kitur, bet jis ir skirtingas, apsuptas 
kalnų.

Skobame, kad prieš uždarant 
spėtume apžiūrėti skraidančio gy
dytojo bazę. Įeidami užsimokame po 

30 centų. Dideliame kambary iška
binėtos fotografijos, paveikslai ir 
diagramos, vaizduojančios skrai
dančio gydytojo darbą. Atsirado va
dovė, kuri šį bei tą papasakojo. Už 
stiklo pertvaros matosi aparatai ir 
radio įrengimai, kuriuos aptarnauja 
dvi moterys. Neteko matyti, kaip 
vyksta mokykla radio bangomis, ko 
visi tikėjomės. Gal pervėlai atvažia
vome.

Vėl skubame Henk Guth sukurtos 
panoramos apžiūrėti. Iš lauko pa
prastas namas, nieko daug nesakan
tis. Užkabinta lenta su užrašu ’’Art 
Gallery”. Prieškambary iškabinėti 
savininko tapyti paveikslai, aiškūs, 
gal kiek savotiškų spalvų centrinės 
Australijos vaizdai. Kituose kamba
riuose lentynose išdėlioti mažesni 
piešiniai, aboridženų darbai (yra ir 
Namtjiros), senesni meniški indai, 
akmenų kolekcija ir kt. Sumokėjus 
po $ 1.00 įleidžiami į kieme pastaty
tą didelį, kilimais išklotą vėdinamą 
apvalios formos modernų pastatą. 
Sienos apkabinėtos paveikslais (ma
no skonio - matosi, kas nupiešta), 
jauki aplinka. Iš pastato vidurio į 
viršų eina laiptai. Užlipęs patenki 
lyg į kitą pasaulį. Apvalioje aptver
toje aikštelėje stovėdamas matai į 
visas pūses(360°) Centrinės Austra
lijos vaizdus. Jie apskritime išdėlioti 
tomis kryptimis, kur tie vaizdai 
apytikriai yra, nors jie būtų už šim
tų kilometrų. Vaizduojami didesni 
kalnai, kaip Olga, Mt. Conner, 
Ayers Rock, tarpekliai - Simpson 
gap, Standley Chasm, senoji tele
grafo stotis ir kt.

Panorama įrengta 60 pėdų skers
mens pastate. 20 pėdų nuo stebėji
mo aikštės užtvaros yra 20 pėdų 
aukščio, 200 pėdų ilgio drobė, išties
ta apskritimu, ant kurios tie vaizdai 
ir nutapytu Tas 20 pėdų atstumas 
tarp stebėjimo aikštelės ir drobės 
padengtas, tikromis žemėmis, žole, 
akmenimis. Viskas padaryta taip 
sumaniai, kad sunku atskirti, kur
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LITUANISTINIAIS REIKALAIS

16

Jaunimo Kongresas, atkreipda
mas dėmesį į reikalą tobulinti išeivi- 

. jos lituanistinį švietimą, prašo PLB 
Švietimo Tarybą lituanistinėse mo
kyklose įvesti:

a. nuolatines pamokas apie šian
dieninę Lietuvos padėtį, apie išeivi
jos lietuvių istoriją, apie dabarti
nius, ypač jaunesniuosius, lietuvių 
rašytojus, muzikus, dailininkus ir 
kt. menininkus.

b. lietuvių periodinės spaudos 
nagrinėjimo pamokas,

c. pamokas, aiškinančias lietuvių 
tautinių šokių bei dainų reikšmę, 
istoriją ir skirtumą nuo kitų tautų 
liaudies meno.

17

Jaunimo Kongresas supranta, kad 
silpniau lietuviškai kalbantis jauni
mas savo lietuvišką veiklą grindžia 
tautiniais šokiais ir dainom. Todėl 
plb švieti Taryba yra prašoma pa
rūpinti lengvai suprantamus tauti
nių šokių bei dainų vadovėlius kurių 
tikslas būtų ne tik mokyti šokių ar 
dainų, bet taipgi supažindinti šo
kančius bei (Minuojančius su jų 
reikšme ir istorija. Tokiu būdu tau
tiniai šokiai bei dainos būtų jiems 
labiau prasmingi.

18

Jaunimo Kongresas, patyręs kad 
jaunimas yra mažai susipažinęs su 

- PLB.SvietimOuTaryba, ją.prašoin- 

žemė susitinka su tapytomis deko
racijomis. Savininkas olandas meni
ninkas Kenk Guth. Jam kilo mintis 
pastatyti Centrinės Australijos pa
noramą panašiai tokią, kaip prie 
Haagos Olandijoje, pastatytą 1880 
m. ir vaizduojanti Olandijos pajūrį- 
Ši Centrinė Australijos panorama 
užbaigta 1975 m. rugpiūčio mėn. 
Verta susipažinti kiekvienam, atvy
kusiam į Alice Springs.

Viską apžiūrėjus dar turime pus
valandį palaukti. Prie mūšų turi pri
sidėti dar 3 žmonės, atskrenda iš 
Sydnejaus. Sulaukėme vieną vedu
sią porą ir vieną kanadietį, kuris iš
gyvenęs Sydnejuje dvejus metus po 
šios kelionės grįžta į Toronto pas tė
vus.

Kalno papėdėje pasistatome pala
pines. Karavanų parkas didelis ir 
jame yra daug apsistojusių. Čia mū
sų ilgiausias sustojimas visoje kelio
nėje. Tad visi skuba apsiskalbti. Į 
mudviejų su Stan palapinę apgy- 
vendinams naujai atvykęs kanadie
tis. Šiandien nuvažiavome 595 km. 
Naktis vėsi.

šeštadienio rytą vykstame apžiū
rėti miesto. Jis ilgas, bet neatrodo 
didelis, tačiau suskaičiavęs plane 
radau 178 gatves. Komercinis cent
ras nedidelis, daug naujų pastatų. 
Autobusas užveža į kalną, vadinamą 
Anzac Hill. Stovi aukštas paminklas, 
panašiai kaip ir kitur, jame iškaltos 
žuvusiųjų karių pavardės. Nuo čia 
matosi puikiai visas miestas, tolu
moje kalnai. .Iš čia fotografuojant 
gaunasi geriausi Alice Springs 
miesto vaizdai.

Vykstame pirmosios telegrafo 
stoties apžiūrėti, kuri buvo pastaty
ta prieš 100 metų Adelaide - Darwin 
miestų ryšio palaikymui. Čia kūrėsi 
ir miestas, dabar tik istorinė vieta. 
Įvažiavę į didelį kiemą už užtvarų 
pamatome keletą emu ir kengūrų. 
Kitoje kelio pusėje stovi keletas ak
meninių pastatų, priklausę telegrafo 
įstaigai. Buvusių tarnautojų gyve- 

formuoti lietuvių jaunimą apie nau
jas švietimo priemones bei jos veik
lą per PLJS Ryšių Centrą ir pasau
lio lietuvių spaudą.

19

Jaunimo Kongresas skatina jau
nimą lankyti lituanistinius kursus, 
neakivaizdinius kursus, lituanistines 
savaites ir dalyvauti vietiniuose 
kultūriniuose būreliuose, kur tokių 
kursų nėra.

20

Jaunimo Kongresas skatina lietu
vių jaunimą susidomėti lituanistinė
mis temomis, kurios tiktų mokslo 
studijom ir praturtintų išeivijos li
tuanistinį lobyną.

VASARIO 16-tos GIMNAZIJOS
REIKALU 

21

. Jaunimo Kongresas, vertindamas 
Vasario 16 gimnazijos vaidmenį Vo
kietijos bendruomeniniame gyveni
me ir Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos veikloj, ragina Vokietijos 
LJS skirti asmenį, kuris informuotų 
jaunimą apie Vasario 16 gimnaziją ir 
palaikytų ryšį su visuomene. Asmuo 
turėtų būti patvirtintas Vasario 16 
gimnazijos vadovybės.

LIETUVIŠKAI NEKALBANČIO 
JAUNIMO REIKALU

22

Jaunimo Kongresas konstatuoja, 
kad PLJS apima viso pasaulio lietu

namą namą apžiūrime tik pro langus 
ir vielos tinklu užtaisytas durų an
gas. Apžiūrime aparatus ir istori
nius raštus telegrafo įstaigos pasta
te (telegrafas pradėjo veikti 1872 
m.). Blogesniame stovyje yra tvar
tas ir vežimų pastogė. Didelis kie
mas, laistoma žolė. Aplinka gražiai 
sutvarkyta ir prižiūrima. Netoliese 
teka Todd upė. Ji dabar sausa. Tu
rėdami laiko susėdę ant sausos upės 
kranto ir šnekučiuojamės. Pro mus 
prašliaužė daugiau kaip metro ilgu
mo driežas. Tarsi žinodamas, kad už 
jo nugalabinimą žudikui gresia 200 
dolerių pabauda, neskubėdamas ro
poja savais keliais.

Simpson gap, netoli Alice Springs

vių jaunimą, įskaitant tuos, kurie 
nekalba lietuviškai. PLJS valdyba ir 
kraštų ar vietovių LJS valdybos 
skatinamos įjungti lietuviškai ne
kalbančius į Jaunimo Kongreso nu
tarimų vykdymą. Visi LJS vienetai 
skatinami palaikyti ryšius su visom 
lietuvių organizacijom ir remti jų 
pastangas įtraukti į savo veiklą lie
tuviškai nekalbančius, mišrias šei
mas ir atitolusius nuo lietuvių gy
venimo.

23

TALKOS...
Atkelta iš psl. 4

organizacijos. Nuo Talkos įsteigimo, 
keliolikos metų laikotarpyje įvai

riais būdais Talka davė Lietuvių 
Bendruomenei kelis tūkstačius 
dolerių finansinės paramos. Tūlas 
pasakys, kad tai mažareikšmis daly
kas, bet reikia prisiminti, kad tai 
padarė maža dalelė mūsosios 
Bendruomenės narių ir tai padarė 
ne aukodami iš savosios kišenės, bet 
organizuotai, neišmesdami šių ir ki
tų pelnytų lėšų ne lietuviškoms kre
dito institucijoms. Jeigu taip visi 
Australijos lietuviai seniai į tokias 
kredito draugijas būtų susitelkę tai 
mūsosios Bendruomeninės veiklos 
ekonominiai rūpesčiai būtų žymiai 
palengvėję.

Vos tik Talką įsteigus, 
adelaidiškių ir sydnejiškiu lietuvių 
buvo teirautasi apie tokių draugijų 
steigimą jų gyvenamuose miestuose 
Tačiau, kaž kodėl, per eilę metų ten 
šis reikalas taip ir liko nepajudintas. 
Šis nerangumas teisinamas ten 
buvusiais lietuvių tarpe 
nesutarimais bei kitais nepalankiais 
reikalais. Prisimintina, kad Talką 
steigiant ir Melbuorne siautė nema
žesnė lietuvių tarpusavė nesutarimų

Kitame miesto pakrašty aplanko
me kapines ir aboridženo menininko 
Alberto Namatjiros kapą. Antka
piuose pastebėjau daug neangliškų 
pavardžių, bet lietuviškos pavardės 
neužtikau.

Nuo 11 iki 5 vai. mus palieka 
mieste ir žinokitės. Lankome par
duotuves perkamės suvenyrų ir šal
tų gėrimų. Vidurdieniui daugumas 
parduotuvių užsidaro. Miesto par
kas užsėstas vien aboridženais. 
Šauksmai ir barniai tarp jų beveik 
nenutrūksta. Neretai pasitaiko ir 
muštynių. Policininkai nuolat važi
nėja pro parką ir vieną kitą savo 
mašinoje pasisodinę nusiveža. Iš ki
tų atima aptuštintą vyno butelį ir 
išpila ant žolės. Nepilnamečius vai
kus pavaro toliau nuo girtaujančių 
suaugusiųjų. Už pusvalandžio atva
žiavę policininkai randa vėl tą pačią 
situaciją.

Parko pakrašty sėdėjo autobuso 
laukusios kelios mūsų moterys. Jos 
turėjo nešdintis nepakęsdamos gir
tų aboridženų užkabinėjimų ir jų 
keiksmažodžių. Tai tokia rasių lygy
bė.

Vakarienei kas norėjo (išskyrus 
du) važiavo į restoraną (tą dieną 
autobuso virtuvė davė tik pusry
čius, taip buvo kelionės plane). Už
sisakome, ką kas norime ir patys 
apmokame. Po poros savaičių sto
vyklinio gyvenimo buvo savotiškai 
įdomu sėstis prie staltiesėmis už
dengtų stalų. Kas nori pasišokti, 
vyksta į vokiečių klubą ’’Verdi”. Per 
dieną pravažinėjome tik 68 km.

Sekmadienį važiuojame pasižval
gyti už miesto ir į Mac Donnell 
ranges. Sustojame prie liuteronų 
kunigo John Flynn kapo. Jis yra ša
lia kelio vieno kalno papėdėje ap
mūrytas akmenimis ir ant viršaus 
uždėtas apie 6 tonų didžiulis akmuo.

Privažiuojame Simpson gap. Tai 
tarp aukštų rudų kalnų didokas tar
peklis. Kai kuriose vietose auga nu-

Jaunimo Kongresas pataria 
kraštų LJS valdyboms savo leidi
niuose spausdinti straipsnius ir lie
tuvių ir gyvenamo krašto kalba.

24

Jaunimo Kongresas rekomenduo
ja Jaunimo Sąjungos padaliniams 
pasirūpinti specialiais kursais, ku
riuose lietuvškai nekalbantieji galė
tų susipažinti su Lietuva, lietuvių 
kalba, kultūra ir veikla.

( Nukelta į 6 psl.)

audra, bet ji Talkos steigimo minties 
realizavimo nenusiautė.

Dabar, Talkos valdybos, daugiau
sia gal jos pirmininko Povilo Baltu
čio iniciatyva ir pastangomis įsteig
tas Adelaidėje Talkos skyrius, o 
Sydnejuje tebesiruošiama tokį 
skyrių steigti. Girtina iniciatyva ir 
padėtos pastangos. Jeigu jau kitaip 
šie reikalai ten neišsisprendė , tai į- 
steigus ten Talkos skyrius vis 
geriau negu neturint nieko. Tačiau 
vadovaujantis praktiškais motyvais, 
Adelaidėje ir Sydnejuje turėtų būti 
steigiamos savistovios kredito 
draugijos, bet ne Talkos skyriai. Sa
vistoviai veikiančių kredito draugijų 
administravimas bei jų patarnavi
mais naudojimąsis būtų daug 
sklandesnis, greitesnis, 
neapsunkintas skyriaus su centru 
nuolatiniais susirašinėjimais 
paskolų davimo ir kitais neišvengia- 
nais reikalais. Be to, savistoviai 
neikiančių kredito draugijų nariai 
veikiančių kredito draugijų nariai 
galėtų vietoje aktyviau įsijungti į 
kooperatinės, veiklos reiškimąsi bei 
jos darbų tobulinimą. Talkos skyrių 
veikimo ateitis parodys, ar šis sam
protavimas teisingas. Dabar gi ten
ka Talkos skyriams palinkėti kad jie 
augtų narių skaičiumi ir stiprėtų.

Liudas Barkus

Kun. J. Flynn paminklas

susę medžiai. Kai kur kalnų sienose 
vanduo yra išplovęs įvairias įdomias 
figūras. Tai irgi menas ir be žmo
gaus rankų. Ant žemiau išsidėsčiu
sių akmenų tupi kengūriukai (walla- 
bys). Prižiūrėtojas fotografams ne
leidžia per arti prieiti, kad nebaidy
tų. Pastebėjau, kad visur šio miesto 
apylinkėse prižiūrėtojais yra anglai. 
Galbūt toks darbas (kur nereikia 
dirbti) jiems labiausiai prie širdies.

Tik fotografuoti stabteliame prie 
dvynukų medžių. Nuošalioje vietoje 
auga sali vienas kito eukaliptai, taip 
labai panašūs, kad vadinami dvynu
kais. Privažiavus kelio galą sustoja
me pietums. Kol virėja ruošiasi, 
mums nurodo taką, kuriuo teksią 
apie 10 min. paėjėti. Prieiname taip 
vadinamą Standley Chasm. Tarp iš 
abiejų pusių stačių 75 metrų aukščio 
kalnų čia eina apie 4 metrų pločio 
tarpas. Tarpeklio sienos labai spal
vingos. Saulės nušviestose sienose 
akmenys atrodo raudoni, pavėsyje 
violetiniai, rudi, melsvi priklauso
mai nuo šviesos.

Bus daugiau
Mūsų Pastogė Nr. 7, 1976.2.23, osl. 5
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Jaunimo Kongresas pageidauja, 
kad LJS vienetai skatintų tautiniais 
šokiais, menu, muzika ir sportu vys
tyti asmeniškus ryšius tarp įvairių 
lietuvių jaunimo emigracijų.

26

Jaunimo Kongresas ragina lietu
viškai nekalbančius tėvus siųsti sa
vo vaikus į lituanistines mokyklas. 
PLB Švietimo Taryba raginama lie
tuviškai nekalbantiems steigti litu
anistines mokyklas.

27

Jaunimo Kongresas ragina lietu
vius rašyti lietuviškom temom 
straipsnius ir veikalus bei ruošti va
dovėlius (pvz. tautinių šokių apra
šymus) gyvenamo krašto kalba. 
Siūloma kreiptis į krašto valdžios 
kultūrines institucijas, prašant pa
ramos šiems projektams įvykdyti. 
Kraštų LJS valdybos skatinamos 
rūpintis lietuviškos medžiagos ver
timais į gyvenamo krašto kalbą.

28

Jaunimo Kongresas ragina pas
kaitų, simpoziumų ir studijų dienų 
rengėjus kiek galima daugiau pasi
naudoti atitinkamomis vaizdinėmis 
priemonėmis, kad pranešimai būtų 
lengviau suprantami lietuviškai ne
kalbančiam dalyviui.

29

Jaunimo Kongresas ragina kiek
vieną jaunuoli asmeniškai palaikyti 
ryšius su lietuvių kilmės lietuviškai 
nekalbančiu . jaunimu ir stengtis 
įtraukti jį į lietuvišką veiklą.

KULTŪROS KONGRESO 
REIKALU

30

Jaunimo Kongresas įpareigoja 
PLJS Valdybą rūpintis Sąjungos 
įnašu Pasaulio Lietuvių Kultūros 
Kongrese, kurį PLB numato 1977 
metais.

LIETUVIŲ PARAPIJŲ 
REIKALU '

31

Jaunimo Kongresas ragina lietu
vių jaunimą remti ir lankyti savo ti
kėjimo lietuviškas parapijas ir pri
sidėti prie jų veiklos ir išlaikymo.

JAUNIMO KONGRESO
REIKALU

32

IV PLJK Komiteto darbui pa
lengvinti UI PLJK rengėjai paruoš 
Kongreso ruošos darbų apžvalgą, 
kurioje būtų PLB valdybos, paskirų 
kraštų LJS valdybų, Kongreso ko
mitetų bei komisijų, PLJS Ryšių 
Centro ir Kongreso Informacijos 
Tarnybos pranešimai. Jaunimo 
Kongreso archyvas yra PLJS Ryšių 
Centro žinioje.
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Argentinos, Uragvajaus ir Brazi
lijos Kongreso finansų komisijos pa
ruoš preliminarinę Kongreso apys
kaitą iki 1976.2.28 ir atbaigtą apys
kaitą iki 1976.3.31. Apyskaitoje bus 
smulkiai išdėstytos visos Kongreso 
pajamos ir išlaidos.

34

Jaunimo Kongresas pageidauja, 
kad Kongreso komitetas ir PLJS 
valdyba būtų ne tame pačiame 
krašte. Jaunimo Kongreso komitetą 
ir Jaunimo Sąjungos valdybą sudaro 
ne tie patys asmenys, bet vienas jų 
gali priklausyti abiem vienetam.

35

Atstovų suvažiavimui nutarus, 
kuriame krašte bus Kongresas:

a. krašto LJS valdyba šaukia jau
nimo suvažiavimą ir praveda Kon
greso komiteto rinkimus, o valdybai 
tų uždavinių nevykdant, komiteto 
rinkimu rūpinasi PLJS valdyba.

b. jeigu nėra LJS, krašto jauni
mas šaukia suvažiavimą, kuriame 
PLJS valdyba rūpinasi Kongreso 
komiteto rinkimų pravedimu, ir

c. naujai išrinktąjį Kongreso ko
mitetą tvirtina PLJS valdyba.

36

PLJS valdyba yra atsakinga už 
Jaunimo Kongreso atstovų paruoši
mą. Ji sudaro Kongreso atstovų pa
siruošimo projektą ir perduoda' 
kraštų LJS valdybom, kurios jį 
vykdo pagal gyvenamo krašto sąly
gas. Neasant LJS valdybom, kurios 
jį vykdo pagal gyvenamo krašto są
lygas. Nesant LJS, projektą vykdo 
krašto ryšininkas.

37

PLJS valdyba yra atsakinga už 
Kongreso Studijų Dienų programą.

Nauja akademike

Lynette Žemaitytė

LAIŠKAS

REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,

Būnant antrojo Jaunimo Kongre
so Sydnejaus Komitete buvo pada
rytas nutarimas, kuris vėliau kong
rese buvo iškeltas, kad trečiasis 
Jaunimo Kongresas 1976 m. būtų 
rengiamas Australijoje. Tačiau tuo 
metu apsispręsta kongresą rengti 
Pietų Amerikoje.

Su dideliu nustebimu perskaičiau 
Mūsų Pastogėje, kur buvo pasakyta, 
kad pasiūlius ketvirtą Jaunimo

PLJS Ryšių Centras, vadovauda- 
masis Studijų Dienų programa, bent 
šešis mėnesius prieš Kongresą pa
ruošia vadovėlį, kuriame būtų ne 
vien tik bibliografinė medžiaga. 
Kongreso atstovų susirinkimai, po
sėdžiai bei kiti pasitarimai Kongreso 
metu yr PLJS valdybos žinioje.

38

Kongreso komitetas rūpinasi vi
sais kitais Kongreso ruošos darbais, 
įskaitant stovyklos programą, pa
talpas, nakvynes, transportą ir t.t.

39

IV PLJK numatytas 1979 m. lie
pos mėn. Europoje. Jaunimo Kon
greso komitetas bus sudarytas Vo
kietijoje ir jam talkins PLJS valdy
ba ir PLJS Ryšių Centras. Jaunimo 
Kongreso atstovai iš Vokietijos at- 
siklaus savo krašto visuomenės dėl 
galimybių Kongresą suruošti ir pu
sės metų bėgyje apie tai praneš 
PLJS valdybai.
JAUNIMO SĄJUNGOS 

REIKALU
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Jaunimo Kongresas reiškia padė
ką kun. Antano Saulaičio vadovautai 
PLJS valdybai už jos pastangas, de
dant pagrindus naujai susikūrusiai 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gai.

41

Jaunimo Kongresas, siekdamas 
įgyvendinti jaunimo susiorganizavi- 
mo mintį visuose kraštuose, kur yra 
lietuviškojo jaunimo,

a. ragina kraštų LJS valdybas 
stiprinti savo vaiklą,

Pereitų metų pabaigoje sėkmin
gai odontologijos studijas baigė Ly
nette Žemaitytė, gimusi Australijoj. 
Gimnazijoje ji pasireiškė kaip ypa
tingai darbšti, drausminga mokinė, 
buvo klasės kapitonė visą eilę metų.

Baigusi Our Lady of Mercy kole- 
džią įstojo į Sydnejaus Universitetą 
odontologijos fakultetą, kurį sėk
mingai baigė 1975 m. pabaigoje labai 
gerais pažymiais.

Šalia studijų Lynette dar išėjo še
šias klases klasikinės muzikos Syd
nejaus konservatorijoje, gyvai do
misi menu, muzika ir, aišku, pamė
gusi sportą. Be abejo, domisi ir kuli
narijos menu, kuris yra sveikatos ir 
pasisekimo pagrindas.

Lynette kaip ir jos sesuo Ingrida, 
taip pat prieš keletą metų baigusi 
Sydnejuje odontologiją, verčiasi 
privačia praktika. Linkime geriau
sios sėkmės.

Kongresą rengti Australijoje, mūsų 
buv. J.K. vadovai šiam pasiūlymui 
buvo labai abejingi ir neparodė noro 
jį priimti.

Aš, ir manau daugumas Australi
jos lietuvių, turėtume džiaugtis, kad 
toks pasiūlymas buvo mums pa
reikštas ir be jokių abejonių turėjo
me jį priimti. Jeigu tokia Europa, 
kur dabar gyvena tik labai maža da
lis lietuvių, gali apsiimti kongreso 
rengimą, jeigu mes galime surengti 
didžiules ir įspūdingas Lietuvių 
Dienas, tai tikrai, įdėjus truputį 
darbo ir noro, galėtume suruošti ir 
įspūdingą Jaunimo Kongresą. 
..Norėtųsi paklausti kai kurių buv. 
Jaunimo Kongreso atstovų - 
kuriems galams jie buvo pasipuošę 
J.K. atstovų vardais, jeigu jie net 
nesiteikė jame dalyvauti ir tinkamai 
reprezentuoti Australiją, kurios at
stovais jie buvo išrinkti. Joks pasi-

b. prašo Jaunimo Kongreso atsto
vus iš Australijos galutinai pabaigti 
Australijos LJS organizavimo dar
bą,

c. prašo Jaunimo Kongreso atsto
vę iš Švedijos rūpintis įsteigti Lie
tuvių Jaunimo Sąjungą tuose kraš
tuose ir prašo PLB vicepirmininką 
jaunimo reikalams tam organizavi
mui talkinti, ir

d. prašo Jaunimo Kongreso atšo
vus iš Argentinos, Uragvajaus ir 
Brazilijos susirinkti savo kraštuose 
ir iš savo tarpo išsirinkti vadovus, 
kurie rūpintųsi LJS tuose kraštuose 
steigimu. PLB vicepirmininkas jau
nimo reikalams yra prašomas tam 
organizavimui talkinti.
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Jaunimo Kongresas ragina LJS 
padalinius reikštis tokiose veiklos 
srityse, kuriomis nesirūpina jau 
veikiančios organizacijos.
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LJS padalinys per savo atstovą 
LB valdyboje kasmet pristato bent 
vieną konkretų projektą ir jį vykdo 
kartu su LB valdyba, o tokios ne
sant, drauge su vietovės bendrine 
lietuvių organizacija.

44

Krašto LJS valdyba, pagal vietos 
sąlygas, rūpinasi lėšas savo veiklai 
telkti, o reikalui esant, kreipiasi į 
krašto LB valdybą. Tame krašte ne
sant LB, LJS valdyba kreipiasi į 
PLB valdybą.

45

Jaunimo Kongresas paveda Jau
nimo Kongreso atstovams iš Kana
dos, ypač Gabijai Juozapavičiūtei, 
Algiui Čepui ir Kęstučiui Viliui rū
pintis sudaryti sekančią PLJS val
dybą Kanadoje. Jie yra įpareigoti 
dviejų mėnesių bėgyje pateikti val
dybos sudėtį Jaunimo Kongreso 
atstovams korespondentiniu būdu 
tvirtinti.

KONGRESO 
NUTARIMŲ REIKALU

53

Visi ankstyvesnių Kongresų nu
tarimai, kurie priešinasi III PLJK 
nutarimams, negalioja.

1976.1.6.
Villa Kotska, Itaici 

Brazilija

Redakcijos pastaba: toliau seka 
Jaunimo Sąjungos statuto keitimai 
ir papildymai, sveikinimai, kurie 
kaip perdaug specifiniai, neskelbia
mi.

teisinimas, kad daugumoje jie apsi
mokėjo savo kelionę ir gavo tik ma
žą finansinę paramą. Jeigu norima 
"pagastroliuoti” ir tik turėti "gerą 
laiką" J. Kongreso vardan, tai tikrai 
su tokiais atstovais ateityje reikia 
būti atsargesniais padarant didesnę 
atranką prieš jiems išvažiuojant, 
duodant jiems įpareigojimus, nes 
tokie reprezentantai Australijos lie
tuvių bendruomenei ir jaunimui jo
kios garbės nedaro.

Antanas Laukaitis

. -'7'

Paraginki! savo pa
žįstamas užsiprenu
meruoti

■08VP4ST009
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Namie ir svetur /PORTAS
NAUJAS "M.P.” GARBĖS 

prenumeratorius

Ilgametis Mūsų Pastogės skaity
tojas J. Kirša iš Viktorijos prisiuntė 
50 dolerių už šių metų Mūsų Pasto
gės prenumeratą ir tuo įsirikiuoja į 
Mūsų Pastogės Garbės prenumera
torių eiles. Sveikiname p. J. Kiršų ir 
dėkajame už palankumą ir įvertini
mą.

Mūsų Pastogės 
Redakcija ir Administracija

DĖMESIO MELBURNIŠKIAMS!

Trečiojo P.L.J. Kongreso Mel
bourne atstovai duos apžvalgą apie 
Jaunimo Kongresą, vykusį Pietų 
Amerikoje.

Pranešimas įvyks vasario 28 d., 
šeštadienį, 5 vali Lietuvių Namuose. 
Atstovai maloniai kviečia visus tau
tiečius - senus ir jaunus - dalyvauti. 
Bus rodomos skaidrės ir filmai iš 
Jaunimo Kongreso.

Kongreso atstovai

TAUTOS FONDO 
INFORMACIJA.

Gauta nusiskundimų, kad pasku
tiniu laiku pasirodžiusios korespon
dencijos spaudoje apie Australijos 
Lietuvių Fondą sukėlė abejonių.

Čia norime užtikrinti abejojan
čius, kad Tautos Fondo nebepakeitė 
jokia kita institucija. Australijos 
Lietuvių Fondas įsteigtas Australi
jos Lietuvių reikalams, kai Tautos 
Fondas apima visus pasaulio lietu
vius ir rūpinasi Lietuvos laisvės at
gavimu. Kiekvieno lietuvio šventa 
pareiga remti Tautos Fondą.

MALDOS APAŠTALAVIMO
.... NARIO PAREIGOS

1. Norįj stoti J Maldos Apaštala
vimo sąjūdžio gretas, apie tai pra
neša dvasiškiui, kuris pasirūpins, 
kad jų vardai ir pavardės būtų {ra
šytos i Maldos Apaštalavimo narių 
knygą. (Australijoje ir Naujoje Ze
landijoje gyveną tautiečiai šiuo rei
kalu gali kreiptis adresu: Rev. S. 
Gaidelis, .S.J. 345 Burwood Rd., 
Hawthorn, Vic. 3122).

2. Kasdien daro aukojimą ir sten
giasi pagal savo išgales juo gyventi. 
Patariama aukojimą daryti tokiais 
žodžiais: "Viešpatie Jėzau, norėda- 
mas(a) atsilyginti už visas nuodė
mes, aš pavedu Tau per Nekalčiau
sią Marijos Širdį visas šios dienos 
maldas, darbus, kentėjimus ir 
džiaugsmus. Susijungęs(usi) su šv. 
Mišių auka, aš meldžiuosi už visus 
Švenčiausios Tavo Širdies ir Šv. Tė
vo intencijas, o ypatingai Jo skirtas 
šiam mėnesiui.”

Tačiau pilnai pakanka trumpo 
rytmetinio aukojimo žodžiais: - "Vi
sa aukoju Tau, Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie!” Šią maldelę patartina pa
kartoti retkarčiais ir dienos metu.

3. Nors tas rytmečio pasiaukoji
mas yra vienintelis visiems Maldos 
Apaštalavimo nariams privalomas 
dalykas sąjungoje, tačiau jei kas jį 
pamiršta - nenusideda. Be to, Mal
dos Apaštalavimo organizacija iš 
savo narių nereikalauja jokių mo
kesčių.

Čia tenka pastebėti, kad priklausą 
MA sąjūdžiui jungiasi į maldingąją 
vienybę su Kristaus Vietininku ir su 
daugiau negu 45 milijonais abiejų 
lyčių Maldos apaštalais, kurie mel
džiasi tomis pačiomis intencijomis, 
kurias kas mėnesį laimina popiežius. 
Maldos apaštalai įsigyja ypatingas 
teises į Švenč. Jėzaus Širdies prie
lankumą ir, būdami šio sąjūdžio da
lininkais dalyvauja daugybėje atlai
dų ir kitose neapskaičiuojamose 
dvasinėse vertybėse.

Kun. S. Gaidelis S.J.

AUKOS.

Iš Canberros per A. Švedą gauta 
$ 9.00. Po $ 2.00 aukojo: p.p. Velio- 
niškiai, J. Janulaitis, V. Balsys ir 

‘ $ 1.00 p. Skukauskienė.
Sydnejuje Vasario 16-tosios pro

ga, per minėjimą surinkta $ 117.oo ir 
pamaldų metu vasario 15 d. $ 110.40, 
viso $ 227.40. Nuoširdus ačiū vi
siems už aukas, kurios bus persiųs
tos į Ameriką Centrinei Valdybai.

Pereitais metais spalio mėn. buvo 
išiųsta $ 1200.00, amerikoniškais 
doleriais gavo $ 1.509.48.

Nuoširdžiai dėkojame aukų rin
kėjams p. J. Petniūnui ir P. Zarem
bai. Širdingas ačiū p. Petniūnienei 
už pagaminimą trispalvių ženkliukų.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
AUSTRALIJOJE.

LEISKITE PASISAKYTI
LAIKRAŠČIŲ PRENUMERATOS 

pensininkams ,

Sis reikalas buvo iškeltas Mūsų 
Pastogės Nr. 3. Turiu pareikšti, kad 
šiuo metu nėra jokių argumentų, 
kodėl pensininkams prenumerata 
turėtų būti pigesnė. Tokių argu
mentų buvo pvz., 1970 m., kada 
viengungio pensija savaitei buvo 14 
dolerių. Šiuo metu tokia pensija yra 
$ 37.50, t.y. du su puse karto dides
nė. Pragyvenimas per tą laiką pakilo 
tik 50 %, o pensija padidėjo 150%. 
Tai skaičiais.

Pensininkų dauguma pilnai gali 
pragyventi iš pensijos, o kai kurie iš 
pensininkų, turėdami kartais ir ne
mažas santaupas bei nejudomo turto 
- savo namus, dažnas pusę savo pen
sijos deda į banką ir didina savo 
santaupas. Tiesia, yra tokių 
pensininkų kurie
mėgsta išgerti, palošti, namuose 
ruošti didesnius svečių priėmimus ir 
turi savo malonumui automobilį. Ši
tokie priduria prie gaunamos pensi
jos dar iš savo santaupų ar atsitikti
nai uždarbiauja.

Teko nugirsti iš pensininkų, kad 
visgi jie norėtų ir toliau naudotis 
privilegija - skaityti laikraščius pa
piginta prenumerata. Man rodos, 
tokius norus reikšti jokio materia
laus pagrindo nėra, o moraliai net 
turėtų būti gėda.

Esu šešti metai pensininkas, tai 
pirmus ketverius metus, tiesa, prie 
pensijos teko pridurti - man neužte
ko, nors negeriu, nelošiu ir neturiu 
automobilio. Dabr jau dveji metai iš 
pensijos pragyventi pilnai užtenka. 
Nors esu palyginamai taupus, 
tačiau, pvz., spaudai, kuri dabar pa
brangusi, išleidau šįmet 180 dolerių,

VILKAS - VARPAS 68:55

Melburniškis Vilkas, kuris Sporto 
Šventėje Geelonge išgąsčio apimtas 
nuo Varpo skambėjimo buvo įtrau
kęs uodegą, vėl susitiko tuos pačius 
varpiečius Melbourno Albert Park 
krepšinio stadione. Stipriai abejota, 
ar vargšas vilkelis bus atsigavęs. 
Bet Vilkas savo namuose buvo drą
sus kaip gaidys savame kieme. Nors 
Varpas ir galingai skambino, bet 
Vilkas dėl to nesuglaudė ausų.

Šitos Vilko - Varpo žaidynės buvo 
vienos iš gražiausių. Nors Varpas, 
būdamas sporto šventės čempionu ir 
baisiai stengėsi Vilkui užkirsti per 
uodegą, bet Vilkas nepabūgo.

Pirmame puslaikyje V. Soha pui
kiai dengė R. Leknių, kuris žinomas

kurių svetimomis kalbomis prenu
meruoju už $ 115, o už leidinius lie
tuvių kalba $ 65. Žadu išsirašyti ir 
dar daugiau. Devynių periodinių 
leidinių prenumerata man savaitei 
kainuoja $ 3.50. Be prenumeruoja
mų leidinių dažnai perku ir kitokių' 
leidinių. Iš mano asmeniškos ’’arit
metikos” aiškiai matosi, kad pensi
ninkai neturi pagrindo reikalauti 
papigintos prenumeratos. Gi Mūsų 
Pastogės pi Ima metinė prenumera
ta tik $ 15.

Dar vienas argumentas: mūsų 
vietinės spaudos (Mūsų Pastogės ir

Kur manevruoja lenkai
LENKŲ KARIUOMENĖS PRA
TIMAI KINIJOS PASIENYJE

Lenkų spaudoj rašoma, kad Len
kijos liaudies kariuomenės keletas 
raketinių (t.y. šaudančių raketomis) 
dalinių pernai pravedė savo prati
mus Azijos stepėse Kinijos pasieny.

Jau ne pirmą kartą Lenkijos sau
sumos kariuomenės ir aviacijos 
(žvalgybos) dalys atlieka panašius 
pratimus Sov. Sąjungoje prie Kini
jos pasienio. Aišku, kad tie pratimai, 
atliekami kitokiose klimatinėse ir 
tereno sąlygose ne tam, kad gintų 
Lenkijos sienas. Toks karinis apmo
kymas naudingas Sov. Sąjungos ka
rinei vadovybei. Karinio konflikto 
su Kinija atveju sovietų karinė va
dovybė numato panaudoti lenkų ka
rinius dalinius po priedanga, kad jų 
dalyvavimas tolimuose rytuose rei
kalingas pačios Lenkijos saugumui..

Lenkijos kariuomenės daliniai, 
atlikę tuos pratimus, buvo iš

MELBOURNE
savo taikliais metimais, ir pelnė tik 
vieną tašką. Nors Vilkas vedė, bet 
Varpas be atolydžio spaudė. Antra
me puslaikyje Leknius jautėsi lais
vai ir šaudė į krepšį lengvai, nes V. 
Soha jo dengimą perleido jaunes
niam, kuris savo uždavinio neatliko.

Abiejų komandų žaidimas buvo 
nepaprastai puikus, ypač Vilko, ku
ris puikiai gynė, o savo gražiomis 
pasuolėmis ir taikliais metimais iš
plėšė laimėjimą.

Vilko taškai: V. Soha 12, G. Braz
džionis 20, V. Brazdžionis 18, Vadis 
12, Bučinskas 1, Braželis 5.

Varpo taškai: š. Žiedas 10, P. 
Oželis 4, R. Leknius 21, D. Liubinas 
2, A. Verbyla 14, R. Museniekas 4, 
G. Liubinas 0.

A.G.

Tėviškės Aidų) turinys taikomas 
senimui daugiau konservatyvių pa
žiūrų ir vidutinio išsilavinimo lygio. 
Todėl mūsų mokyti vaikai tik retas 
prenumeruoja liet, mūsų spaudą. 
Jie skaito pagal savo skonį ir išsila
vinimą anglišką periodinę spaudą. 
Tad mūsų senimas, o ypač pensinin
kai, mažai moką angliškai, privalo 
remti liet, spaudą mokėdami pilną 
prenumeratos kainą ir džiaugtis, 
kad dar turime lietuvišką spaudą tik 
pasišventėlių redaktorių pastango
mis, kurie dirba už pusę raštininko 
algos, taip pat mėgėjų pasišventėlių 
bendradarbių, rašančių veltui,

V. Šliogeris

Silezijos karo apygardos. Tai buvo 
artilerijos dalys, šaudančios raketo
mis į taikinius ant žemės. Baterijos 
veikė - šaudė su savo meteorologijos 
ir radiotechikos pagelbiniais viene
tais.

Panašius pratimus atliko ir rake
tų baterijos, šaudančios į taikinius 
ore. Į tokius pratimus buvo pas
iųstos tos lenkų kariuomenės dalys, 
kurios pasiekė geriausiu rezultatų 
lenkų šaudykose namie. Raketinin- 
kai šaudė tikromis kovos raketomis į" 
judančius taikinius, kuriuos vilko 
sovietų karo lėktuvai.

Taip pat įsidėmėtina, kad Lenki
jos kariuomenės dalys dalyvauja 
kaip Jungtinių Tautų (UNO) viene
tai artimuose rytuose prie Izraelio. 
Kariuomenės vadovybė tai vertina 
teigiamai, nes karinius kadrus reikia 
apmokyti visokiose tereno ir klima
to sąlygose. Kariuomenės daliniai 
prie Izraelio reguliariai keičiami kas 
pusė metų, kad kuo didesnis karių 
skaičius įgytų patyrimo. Tai 
daroma, žinoma, su sovietų žinia.

šia proga primintina, kad prieš 
dvejus metus kaip specialus prati
mas buvo lėktuvais permetimas net 
dviejų divizijų su lengvais ginklais iš 
Lenkijos ir Rytų Vokietijos į Aziją 
prie Kinijos. Patys sunkieji pabūklai 
buvo pervežti kariniais traukiniais. 
Matosi, kad sovietų karinė vadovy
bė nesnaudžia, kaipo kad vakariečių 
vadai, o galimam konfliktui ruošiasi 
rimtai.

V.Š

XXV “DRAUGO” ROMANO KON
KURSĄ laimėjo torontietis rašytojas 
Juozas Kralikauskas. Vertintojų ko
misija — D. Brazytė - Bindokienė, P. 
Gaudys, K. Girnius, E. Juodvalkytė 
ir A. Kairys $1.500 premiją jam pa
skyrė už romaną “Martynas Mažvy
das Vilniuje”. Premijos mecenatas 
— Z. Umbraži tinas. Konkursui buvo 
gauti 9 romanai. Premija J. Krali- 
kauskui bus įteikta kovo 28 d. Čika
gos Jaunimo Centre.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
VASARIO 16-ji CANBERROJE

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas buvo suruoštas 
Lietuvių Klube vasario 15 d.

Apylinkės pirm. p. A. Brūzga 
trumpu žodžiu atidarė minėjimą ir 
paskaitą skaityti pakvietė svečią iš 
Newcastle p. Petrą Brūzgą. Paskai
tininkas savo turiningoj apžvalgoj 
paminėjo lietuvių tautos kančias 
siekiant nepriklausomybės jau nuo 
senų laikų ir kiek plačiau apsistojo 
prie 1918 - 20 m. vykusių kovų su 
bolševikais, bermontininkais ir len
kais. Priminė ir šių dienų lietuvių 
kančias už geležinės uždangos 
paskaitą užbaigdamas šiais žodžiais: 
"Mes lenkiame savo galvas prieš jus, 
Lietuvos didvyriai, kurie paguldėte 
savo galvas už Lietuvos nepriklau
somybę. Mintimis grįžtame prie jū
sų kapo, pas tave, motinėle Lietuva, 
kur saulutė daug šviesesnė, juoda 
duona daug skanesnė”.

Meninę minėjimo dalį išpildė jau
nimas, vadovaujamas Gedimino 
Andruškos. Darniai pašoko tris tau
tinius šokius, o dar jaunesni parodė 
savo gabumų muzikoje: Natalija 
Bruzgaitė, Neris Pilka ir Albertas 
Balsys.

Nemažą staigmeną paruošė p. V. 
Biveinis, surengęs Lietuvos pašto 
ženklų parodą, rūpestingai sutvar
kytą pagal atitinkamus laikotarpius. 
Paroda labai domėjosi visi atsilankę 
į minėjimą, o jų buvo gerokai virš 
šimto.

Canberiškiai apgailestauja, kad 
šio minėjimo proga nebuvo lietuviš
kų pamaldų. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Vėliau visi tautiečiai 
paprašyti palikti klube vaišėms ir 
šokiams.

V. Miniotas
SYDNEY

NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMO MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas Sydnejuje buvo 
apylinkės valdybos surengtas vasa
rio 14 d., šeštadienį, Bankstown Ci
vic Centre koncertų salėje.

Minėjimą atidarė apyl. pirm. p. K. 
Stašionis, invokaciją - maldą sukal
bėjo kun. P. Butkus. Sekė turininga 
ir gili Dr. A. Ivinskio paskaita. Joje 
prelegentas pasižiūrėjo į realią pa
dėtį ir galimybes kaip tą Lietuvai 
nepriklausomybę vėl atkovoti.

Po paskaitos pakviesta minėjime 
dalyvavusi prof. Dr, Marija Gimbu
tienė iš Los Angeles, kuri tarė žodį 
susirinkusius pasveikindama Vasa
rio 16-sios proga.

Sekė meninė programa, kurioje 
A. Pluko vadovaujamas mergaičių 
kvintetas sudainavo tris daineles, 
paskaityta iš B. Brazdžionio poezijos 
(skaitė Ginta ir Vida Viliūnaitės ir 
Rimas Milašas); duetu padainavo

DĖMESIO!

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

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDUA 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 

3NEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALUOJE BE 
UEk jVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!

Ramutė ir Violeta Maksvytytės 
akomponuojant J. Maksvyčiui ir mi
nėjimo pabaidoje Dainos choras, 
vad. -Z. Belkutės padainavo šešias 
dainas.

Programą koordinavo p. J. Viliū- 
nienė, pranešėja J. Bogušaitė.

Minėjimas buvo tęsiamas ir se
kančią dieną, sekmadienį, kur baž
nyčioje buvo atlaikytos iškilmingos 
pamaldos ir pasakytas šventės pro
ga atitinkamas pamokslas.

MELBOURNE
RETAS PAVYZDYS

Melbourne Lietuvių Klubas vasa
rio 6 d. gavo iš Albino Savicko, gy
venančio Sunshine, Vic., laišką, kur 
pareiškiama, kad pildydamas prieš
mirtinį a.a. Jurgio Santo - Sasnaus
ko pageidavimą, iš jam skirtos pali
kimo dalis skiria 500 dolerių auką 
Melbourne Lietuvių Namams.

Ši auka ne tik stiprina Melbourne 
Lietuvių Namus, bet yra retas pa
vyzdys, rodąs tiek velionio Jurgio 
Santo - Sasnausko, tiek ir gavusio jo 
palikimo dalį Albino Savicko gražų 
vertinimą lietuviškos veiklos židinio 
- Lietuvių Namų.

Melbourne Lietuvių Klubo Tary
ba, prisimindama ramaus būdo tau
tietį a.a. Jurgį Santą - Sasnauską, 
reiškia padėką p. Albinui Savickui, 
skyrusiam šią auką.

M.L. Klubo Taryba

GEELONG
PRANEŠIMAS

Geelongo Dr. V.Kudirkos savait
galio mokyklos Tėvų Komitetas 
šaukia susirinkimą vasario 29 d., 
sekmadienį, 2 vai. Lietuvių Namuo
se. Maloniai kviečiame visus tėve
lius, turinčius mokyklinio amžiaus 
vaikučių ir visus remiančius bei pri
jaučiančius lietuviškai mokyklai, 
susirinkime skaitlingai dalyvauti.

A. Žvirblienė
Savaitgalio Mokyklos 
Tėvų K-to Pirmininkė

2 rmn > rriTFrp-rr art i rim*

g SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOC. GLOBOS DRAUGIJA
£ kviečia visus į

TRADICINI

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ

£ vasario 28 d. Lietuvių Klube, Bankstowne.
£ Baliuje: skanūs blynai, labai patraukli programa, turtinga loterija.
g pradžia 7.30 vai. Iki pasimatymo baliuje!
g ValdybaI

G. ZIGAITYTĖ RAMPOS

DĖMESIO!

VISAIP
Buy. Iraėlio min. pirmininkė Meir 

kreipiasi į pasaulio žydus vykti į 
Izraelį ir ten pastoviai kurtis. Pas
taruoju metu Izraelio problema yra 
ta, kad ne tik imigracija į Izraelį su
stojo, bet gausiai žydų išvyksta iš 
Izraelio į kitus kraštus. Motyvas 
toks, kad žydų patriotizmas gerokai 
atšalęs, ir žmonės nori pastovaus ir 
užtikrinto gyvenimo, o Izraelis šito 
garantuoti negali, ypač nuolatinia
me konflikte su arabais.

ŠVIESOJE

Vasario 15 d. Liet. Klubo sekma
dienio programą pirmą kartą išpildė 
lietuvaitė Gražina Zigaitytė. Jos 
skambus dainavimas, patraukli as
menybė ir maloni laikysena 
sužavėjo gausius tą vakarą klubo 
svečius, kurie dainininkei nepagai
lėjo katučių ir iššaukimų. Jos dai
noms akomponavo pianistė H. Lau
rinaitienė.

Sveikiname Gražiną su tokiu sėk
mingu debiutu ir tikimės, kad ją ir 
dažniau girdėsime Lietuvių Klube.

Metų pradžioje pasimirė sydne- 
jiškė Prakseda Šmitienė, gyvenusi 
Bass Hill ir sulaukusi 72 m. Liko dvi 
dukros su šeimom ir sūnus Vokieti
joje.

♦♦♦
•if

Australijoje pagrindiniai atlygi
nimai teismo sprendimu pakelti 
6.5%. Bijomasi, kad su tuo pakėlimu 
drauge pakils ir gaminių kainos, kas 
sudaro pavojų dar didesnei infliaci
jai. Min. pirm. M. Fraser šiam pakė
limui labai priešinosi net rizikuoda
mas eiti į konfliktą su unijomis.

♦♦♦

Kurie numatote dalyvauti Kovo 
baliuje kovo 20 d. ukrainiečių salėje 
Lidcombe, būkite pasiruošę kelionei 
į pietryčių Aziją: baliaus metu bus 
traukiama Kovo loterija, kurios di
džiausias laimikis yra kelionė laivu į 
Singapūrą. Šią premiją paskyrė ke
lionių Biuras ’’Palanga”. 
Kiekvienam yra lygi galimybė šitą 
prizą laimėti. Šalia to, po ilgesnio 
laiko jūs visi tą vakarą pasijusit tik
rame baliuje!

♦♦♦

’’Argentinos Lietuvių Balsas” va
sario 5 nr. plačiai aprašo apie syd- 
neliškį Valentiną Gulbiną, kuris dar 
gruodžio pradžioje išvykęs į kelio
nes po pasaulį aplankė Lietuvą, per
važiavo visą Europą, šiaurės ir Pie
tų Ameriką ir dabar jau pakely į na
mus.
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