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POLITIKOJE

Egiptas, nutraukęs draugystės 
ryšius su Sovietų Sąjunga, susirišo 
naujais drugystės ryšiais su Kinija. 
Aną savaitę Egipto viceprezidentas 
lankėsi Kinijoje ir užmezgė glau
džius draugystės ryšius pasirašyda
mas draugystės ir savitarpinės pa
galbos sutartį. Kinija pasiruošusi 
aprūpinti Egipto karinę pramonę 
žaliavomis ir atsarginėmis dalimis iš 
sovietų gautiems lėktuvams. Ek
spertai tvirtina, kad Egiptas iš to 
didelės naudos neturės, nes gal ki
niečiai ir aprūpins egiptiečius šrįu- 
bais, tačiau neišspręs Egipto gink
lavimosi problemų. Nežiūrint to, ki
niečiai per Egiptą bus įkėlę koją į 
arabų pasaulį, kas laikoma pačiu di
džiausiu Kiriojos diplomatiniu lai
mėjimu po to kai buvo priimta į 
Jungtines Tautas. Tuo tarpu'Egip
tas susidėjo su pačiais didžiausiais 
Sov. Sąjungos priešais - Amerika ir 
Kinija.

Gegužės 1 d. N.S.W. valstijoje 
įvyko rinkimai, kurie nedavė aiškios 
persvaros nei liberalams, nei dar- 
biečiams ir pa
vėlavusieji balsai: Reikalas stovi, 
kaip australai sako, ant peilio ašme
nų, kas liudija, kad kokia bebūtų 
vyriausybė, ji vis tiek negalės ilgai 
išsilaikyti ir greičiausia teks netru
kus skelbti naujus rinkimus. Tik 
viena paaiškėjo, kad šioje valstijoje 
po keturiolikos metų liberalų vieš
patavimo reikalai labai pakrypo 
darbiečių pusėn, nors darbiečiai ir 

nesurinko reikiamos daugumos.
Drauge su balsavimais buvo pra

vesta referendumas dėl vasaros lai
ko N.S.W. valstijoje. Du trečdaliai 
valstijos gyventojų pasisakė už va
saros laiką kaip kad buvo prakti
kuojama per pastaruosius kelerius 
metus, tačiau provincijos gyventojai 
balsavo prieš.

♦**

Australija bando pasiskolinti 200 
milijonų dolerių-iš Amerikos. Tuo 
reikalu jau vyksta derybos.
" ■ ' — ■ r-

LIETUVIŲ RADIO 
PUSVALANDIS SYDNEJUJE

Malonu pranešti džiugią žinią, kad 
Sydnejuje lietuviai išgavo sau radio 
pusvalandį per valdišką etniniams 
reikalams radio stotį. Leidimas gau
tas Sydnejaus Lietuvių Klubo var
du. Daugiausia pastangų šiame rei
kale padėjo p. Viktoras Šliteris, ku
ris veikė kaip Lietuvių Klubo įgalio
tas. Pusvalandis gautas pirmadie
niais 3-4 vai. p.p. ir antradieniais 
10-11 vai. pr. p. Šitas valandas lietu
viai turės dalintis su estais. Trans
liacijos prasidės jau gegužės 24 d., 
pirmadienį.

Laikas, tiesa, nėra labai patogus, 
bet ilgainiui ti^įmasi iškovoti tinka
mesnes valandas. Svarbiausia, kad 
toks pusvalandis gautas. Tokiu būdu 
lietuviškos programos nuo gegužės 
24 d. bus transliuojamos Sydnejuje 
ir Melbourne. Melbourne toks lietu
viškas radio pusvalandis veikia jau 
ištisi metai. ROMAS VIESULAS ±. , MOTINA IR VAIKAS(litografija)

Prieš ketverius metus, 1972 m. 
gegužės 14 d. Kauno teatro sode su
sidegino jaunas lietuvis Romas Ka
lanta protesto ženklan prieš Lietu
vos okupaciją mesdamas šūkį ’’Lais
vės Lietuvai!” Pagerbiant R. Kalan
tą Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskelbė gegužės 9-15 d. 
Kalantos savaitę ragindarifas šį Lie
tuvos kankinį tinkamai-pagerbti ir 
paminėti. Kadangi ši Vliko deklara
cija pasiekė mus pavėluotai, Aus
tralijos lietuviai galėtų pasirinkti 
bet kokiu laiku R. Kalantą pagerbti 
ir paminėti. Tai ypač tiktų jaunimui, 
parodant solidarumo su Lietuvos 
jaunimu.

Romai3 Kalanta

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ

ATSISKYRIMAS

Mano motina liauna kaip ieva.
Ji apsunkinta manim ir brandina nelaimę.
Platūs indai primerkti šilo gėlių. Geltonos langinės privertos: 
Ji laukia šventadienio.

Aš ateinu per patį Pakylėjimą, kai visi keliai būna tušti, 
Kai vargonai būna pritildyti.
Naktį mano lopšin prikrinta aštrių rugpiūčio žvaigždžių
Ir mano motina gailiai pravirksta.
Pirmą kartą.
Nes aš atskilau kaip uolos luitas, ir riedėsiu žemyn be jos.

Ir tikrai:
Ji nenulaiko mano rankų.
Rudenio sodai dega raudonom pašvaistėm.
Laukiniai gaigalai skrenda į pietus. Jų sparnai žėri žalvariu.
Tuomet aš atsisveikinu.
Išsižioja bedantės drevės, ir aš drebu visais sąnariais.
Bet negrįžtu atgal.

Spėjama, kad Angliją šią vasarą 
galinčios ištikti sausros, kokių ne
buvo per ištisus 200 metų. Bijoma, 
kad labai nukentės derlius ir kils 
miškų gaisrai.

♦*»
Lebanone civilinio karo pasėkoje 

jau priskaitoma žuvusių virš 18.000 
ir 40.000 sužeistų.

*♦*
Iš Maskvos užsienio žurnalistai 

praneša, kad sovietų respublikoje 
Georgijoje (Kaukaze) prasidėjo te
roro veiksmai: buvo išsprogdinta 
keletas bombų oficialiuose valdžios 
pastatuose. Kaukazo tautos irgi 
maištauja prieš rusišką ir sovietinį 
režimą ir siekia išsilaisvinti.

ŽINIOS
Australijoje vėl svarstoma įvesti 

radio ir televizijos mokesčius. Šis 
reikalas bus keliamas fed. parla
mente svarstant ateinančių metų 
biudžetą. Spėjama, kad galimi mo
kesčiai būtų: už spalvotą TV 70 dol., 
už nespalvotą tektų mokėti 50 dol.

♦♦♦

Amerikoje išrasta naujo tipo 
elektros lemputė, kurios patvaru
mas siekiąs iki dešimties metų, ke
letą kartų šviesesnė ir reikalaujanti 
labai nedaug energijos.

*♦*

Žymiajam rašytojui JonuiAvyžiui, 
gyvenančiam ir kuriančiam Lietu
voje, paskirta Lenino premija. Da
bar Lietuvoje yra du Lenino laure
atai: poetas Eduardas Mieželaitis, 
gavęs Lenino premiją prieš daugelį 
metų, ir dabar J. Avyžius.

MOTORISTŲ DĖMESIUI

Nuo gegužės 3 dienos įvesta N.S.- 
W. valstijoje nauja susisiekimo re
guliavimo taisyklė: autovežimiai, 
riedą kelio linija, kuri paženklinta 
strėle, PRIVALO NURODYTA 
KRYPTIMI IR VAŽIUOTI. Jeigu 
kelias paženklintas daugiau negu 
viena strėle, vairuotojas turi laiky
tis vienos iš jų.

Šitoji taisyklė greičiausia galios 
visoje Australijoje.
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Kovos
baruose

Prieš ketverius metus, gegužės 14 
d. Kauno teatro sode susidegino Ro
mas Kalanta. Įvykis, kuris sukrėtė 
lietuvių tautą tiek namie, tiek ir 
išeivijoje. Lygiai tas pats įvykis di
deliu garsu apskriejo visą pasaulį 
atkreipdamas dėmesį į mažą, pa
vergtą, tačiau nepalaužtą tautą, o 
drauge ir į prispaudėją. Romo Ka
lantos prieš ketverius metus įžiebta 
ugnis neužgęso ir iki dabar. Tik
riausiai ji ir neužges, kol bus bent 
vienas sąmoningas lietuvis ir kol 
laisvės dvasia tebetvėnuos laisvo 
žmogaus širdyje. Nes juk Romas 
Kalanta pasiaukojo už laisvę, už 
savo tautos laisvę, už kiekvieno 
žmogaus laisvę protestuodamas 
prieš vergiją, prieš prievartą.

Neišskaičiuojami yra laisvės ko
vos keliai. Lietuvių tauta išbandė 
tos kovos įvairių būdų. Atviras pa
sipriešinimas ginklu truko dešimtį 
metų, deja, buvo palaužtas, o pa
laužtas pirmiausia dėl to, kad netu
rėjo jokio užnugario, jokios paspir
ties iš laisvųjų - nei fizinės, nei mo
ralinės. Niekas negirdėjo ir neno
rėjo girdėti, kas vyksta prie Baltijos 
Lietuvos miškuose, visame paverg
tame krašte. Tuo laiku nebuvo tokio 
masto asmens, kaip šiandie rašyto
jas Solženicinas, kuris būtų pasau
liui atskleidęs mažos tautos pastan
gas atsikratyti vergijos jungo ir gy
venti savą gyvenimą. Dabar laikai ir 
nuotaikos pąsikeitusios. Kiek daug 
šiandie pačioje Rusijoje yra nesu
naikintų ir net neizoliuotų žmonių, 
kurie drąsiai kalba prieš neteisybę 
saviems ir svetimiems. Anksčiau 
tokie nebūtų spėję nė prasižioti. 0 
tai yra dėl to, kad šiandie jie yra 
girdimi visame pasaulyje, kur jie 
gauna moralinės atramos, kuri su
laiko budelio rankas pakelti ginklą 
prieš beginklį.■ r

Su laiku keitėsi sovietų viršūnėse 
asmenys, įnešdami naujovių, su
griaudami Stalino mitą, tačiau pa
vergtų tautų priespauda paliko, ir 
metodai paliko, ir tie patys tikslai. 
Tai liudija Vengrijoje sukilimo su
triuškinimas, darbininkų maištas 
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Lenkijoje ir rytų Vokietijoje, Če
koslovakijos parklupdymas. Tačiau 
šių įvykių nebuvo galima nuslėpti, ir 
jie pasauliui atidengė kitą sovietiš
kojo medalio pusę. Ir pačioje Rusi
joje pasigirdo paskiri disidentų bal
sai - gana to teroro!

Šioje įvykių grandinėje švysteli 
ugnies stulpas iš Lietuvos, iš Kauno: 
susidegino Kalanta, jaunuolis, so
vietinio auklėjimo produktas. Ir jis 
buvo pamatytas ir išgirstas. Tai 
buvo okupantui skaudžiau, negu ka
daise pralaimėti mūšiai su laisvės 
kovotojais Lietuvos miškuose, dar 
apmaudžiau, nes tarėsi išauginę so
vietinį pilietį, o atsiskleidė laisvės 
kovotojas. Jo mestas šūkis ’’Laisvės 
Lietuvai”, apmokėtas kankinio gy
vybe, rado gyvo atgarsio ir pas tuos, 
kurie jau buvo susitikę su pavergto
jo dalia. Pasirodo, ir toks kovos bū
das prieš pavergėją turi gilios ir toli 
siekiančios prasmės.

Lietuviai savo krašte naudoja dar 
vieną kovos būdą, kuris okupantą 
moraliai žemina ir net verčia skaity
tis. Tai kultūrinis visose srityse 
pranašumas. Ir čia būdami mes pa
tys turime didžiuotis, kad lietuviai ir 
ekonomiškai moka ir įstengia geriau 
tvarkytis, išaugino pasaulinio garso 
mokslininkų, menininkų, ir bendrai 
visas gyvenimo standartas yra'- aki
vaizdžiai aukštesnis, negu visoje 
Sov. Sąjungoje. Netgi ir sporte lie
tuviai pirmauja. Tai irgi savotiška , 
gal net labiau efektyvi rezistencija, 
negu anksčiau išmėginti kitokie ko
vos būdai. Šitai žino ir mato ne vien 
tik lietuviai, bet ir patys okupantai. 
Tas kaip tik žadina realias viltis, kad 
šUas standrtų skirtumas ir toliau 
bus ištaikytas ir tuo pačiu išaštrinta 
tautinė sąmonė, kas ilgam laikui 
pastos kelią niveliuotis ir ištirpti 
masėje, kuri turi tik jėgą.

(v.k.)

Garsusis amerikietis dramaturgas 
A. Miller kreipėsi raštu į Lietuvos 
kom. partijos gen. sekretorių Griš
kevičių, kad leistų poetui Tomui 
Venclovui išvykti į užsienį.

Britų karo ministerija paskelbė 
sugretinimus, kaip atlyginami britų 
ir sovietų kariai. Pagal paduotus 
davinius britų kareivis atlyginamas 
600 kartų daugiau, negu sovietų ka
reivis.

A.A. 
ONAI BARILIE NEI

staiga mirus, sūnui Jonui Barilai ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 
Žalių ir Gaidžionių 

šeimos

Brangiai mamytei
A.A.

ONAI BARILIENEI
mirus, A. Pluko okteto narį Joną B a r i 1 ą su šeima giliai užjaučiame.

A. Pluko vyrų oktetas

■ Viii ‘-.-Pa- ' & 3

MIRUSIEJI
Netekome Sofijos Dryžienės

Balandžio 23 d., kelias dienas gy
dytojo priežiūroje pasirgusi namuo
se, sveikatai pablogėjus vežama į 
Bankstowno ligoninę, greitosios pa
galbos mašinoje širdies priepuolio 
pakirsta mirė Sofija Dryžienė - Ja
cevičiūtė, plačios šeimos motina, 
Sydnejaus lietuvių tarpe daugelio 
pažįstama ir gerbiama tautietė.

Velionė gimė Kaune prieš pirmąjį 
Pasaulinį karą. Karo pradžioje tė
vai, traukdamiesi nuo vokiečių, ją 
visai dar mažą išsivežė į Rusiją, iš 
kur sugrįžo į Kauną Lietuvos nepri
klausomybės laikų pradžioje. Kaune 
baigusi pradinę ir vidurinę mokyklą, 
mokytojos profesijai ruošėsi Saulės 
mokytojų seminarijoje. Ją baigusi, 
pedagogiką studijavo Vytauto Di
džiojo universitete, išėjo specialius 
Vaikų darželių vedėjų kursus ir lan
kė vaidybos studiją, nes mokyto
jams buvo reikalingosjr šios srities 
žinios. Gavusi paskyrimą į Alytaus 
apskr. Miroslavo vis. Pupasodžių 
kaimo mokyklą, buvo ten mokytoja 
ir mokyklos vedėja.

1935 m. ištekėjo už Klaipėdos 
uosto valdybos sekretoriaus Euge
nijaus Dryžos ir persikėlė gyventi į 
Klaipėdą. Ten vedė lietuviškus vai
kų darželius Jakų dvare, Sendvary
je ir Smeltėje. Ten gimė pirmasis 
sūnus Giedrius, kuris, metams bė
gant, susilaukė dar keturių brolių - 
Rimanto, Vytauto, Algirdo ir Sau
liaus.

Vokiečiams užėmus Klaipėdos 
kraštą, teko skubiai persikelti į 
Kauną, o iš ten antrojo Pasaulinio 
karo audrose ir pavojuose visai iš
keliauti iš savo tėvų žemės. Vokie
tijoje Dryžų šeima gyveno Dillinge- 
no lietuvių stovykloje, kur velionė 
irgi buvo vaikų darželio vedėja.

Į Australiją atvyko 1949 m. Gy
veno Cowra ir Scheyville šeimų sto
vyklose viena su vaikais, atskirta nuo 
vyro, kuris dirbo Sydnejuje. Tik at
vykus, Dryžų šeima susidomėjo 
laikraščiais. ’’The Catholic Weekly” 
įsidėjo Dryžų berniukų fotografiją ir 
pasidžiaugė, kad atvažiavo tokia 
graži, skaitlinga šeima. Bet tas susi
domėjimas buvo tik laikraštinis - 
vienadienis. Niekas lengvatų ir pa
ramos nepasiūlė. Dėl to velionė iš 
būtiniausio reikalo, padėdama savo 
vyrui išlaikyti šeimą, nuo pat pir
mųjų kūrimosi dienų stojo dirbti fi
zinį darbą stovyklų virtuvėse, siu
vyklose ir pagaliau batų fabrike, kur 
išdirbo iki pensijos amžiaus. Velionė 
buvo kantri, ištverminga moteris. Ji 
niekada nesiskundė jėgas alinančio 
darbo sunkumu, nes be galo mylėjo 
savo vaikus ir savo šeimą - jos labui 
buvo pasiruošusi pakelti visus sun
kumus. _

Dryžai buvo kiek laiko apsigyve
nę Wentworthvilleje, bet 1955 m. 
nusipirko namus ir įsikūrė Banks-

Sofija Dryžienė

towne, kur prabėgo likusi jos gyve
nimo dalis.

Velionė, vidurinėje mokykloje 
besimokydama, įstojo į skautes, pa
siekė skiftulmkės laipsnį. Nenutolo 
nuo skautų dvasios ir idealų iki am 
žiaus pabaigos. Visi Dryžų berniukai 
buvo skautai, baigė lietuvišką sa 
vaitgalio mokyklą, baigė mokslus, 
yr įsitvirtinę gerose tarnybose su 
užtikrinta ateitimi.

A.a. Sofijai Dryžienei buvo įgim
tas aktyvus humanizmas, gerada- 
riškumas, meilė žmogui. Toji huma
nizmo dvasią paskatino ją įsijungti į 
Sydnejaus lietuvių Moterų sociali
nės globos draugiją, kurios tikslams 
- rūpintis vienišais ligoniais ir vieni
šais mirusiais tautiečiais - ji nuošir
džiai pritarė. Įsijungusi į to moterų 
sambūrio veiklą, kelis metus dirbo 
valdyboje ir aktyviai dalyvavo vi
suose draugijos darbuose ir plana
vimuose.

Velionė buvo ramaus, taikingo, 
linksmo būdo, plačios širdies asme
nybė. Labai nuoširdi, draugiška, at
vira ir tiesiakalbė. Kaip sakoma - 
perregimos sielos. Tipiška lietuviš
ka šeimos židinio kurstytoja ir sau
gotoja. Jautriai atsiliepdavo į kiek
vieną lietuvišką reikalą. Pasižymėjo 
lietuvišku vaišingumu ir prisirišimu 
prie lietuviškų tradicijų. Šeimos 
auklėjimas buvo jos tikrasis pašau
kimas, jos širdies džiaugsmas, bui
ties prasmė įr gyvenimo vainikas.

Mirė sulaukusi 64 metus amžiaus. 
Dideliame nuliūdime liko jos vyras 
Eugenijus, penki sūnūs, keturios 
marčios ir septyni vaikaičiai. Palai
dota balandžio 28 d. Rookwood lie
tuvių kapinėse, palydėta tikrai 
skaitlingo, pulko giminių, draugų ir 
pažįstamų, atsisveikinta kalbomis, 
gėlėmis ir ašaromis.

Ilsėkis ramybėje, taurioji lietuve, 
ir tegu lengva bus tau žemelė šio 
krašto, kuriame gyvybės liepsnelė 
mis plačiai pasiskleidė gyvastingas 
tavo kraujas, kuriame žmonių gero
vės tikslams ir toliau darbuosis tavo 
geri sūnūs, ir marčios tęs motiniš
kumo užduotį, ir krykštaus tavo 
anūkėliai..,

Juozas Almis Jūragis
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LIETUVIŲ RADIO PUSVALANDIS MELBOURNE
Gegužės mėnesį sueina vieneri metai, kai Melbourne pastoviai veikia 

lietuvių radio valandėlė. Ta proga užkalbinome tos valandėlės iniciatorių 
ir jos vadovą p. Vivą ALEKNĄ, kuris maloniai sutiko atsakyti į keletą 
jam patiektų paklausimų. Red.

GREIT SUEIS METAI, KAI 
MELBOURNE PRADĖJO VEIKTI 
LIETUVIŠKAS RADIO PUSVA
LANDIS. PATSAI ESI ŠITO SU
MANYMO INSPIRATORIUS IR 
VARIKLIS. ĮDOMU AR PO METŲ 
DARBO ŠITOS TAVO IR TAVO 
BENDRADARBIŲ PASTANGOS 
PASITEISINA?

Nežinau, ar aš galėčiau ir ar iš vi
so turėčiau teisę į šį klausimą atsa
kyti, nes teigiamai ar neigiamai at
sakydamas jau tuo pačiu daryčiau 
savo ir savo kolegų darbo ir pastan
gų įvertinimą. Mūsų bendruomenėje 
ir gal bendrai visuomenėje pasitaiko 
atvejų, kad komitetai, valdybos ar 
atskiri veikėjai mėgsta spaudoje 
pasigirti, ir net kitus įtikinėti, kiek 
daug esą padarę ir kaip gerai darbą 
atlikę. Tačiau aš manyčiau, kad vi
suomeninio darbo vykdytojų kom
petencija turėtų turėti tam tikrą ri
bą, kurios nereikėtų peržengti ir, 
man atrodo, kad patiems savų darbų 
įvertinimas ir pastangų pateisini
mas būtų anapus tos ribos. Tokį 
įvertinimą gali daryti tik visuome
nė, žmonės, kuriems tas darbas ir 
pastangos yra ar buvo skiriamos.

Žinoma, kitas reikalas kritiškai 
į savo darbą žiūrėti, jį vertinti, sverti 
tam, kad galima būtų susidaryti 
bendrą vaizdą ir iš jo spręsti ar tas 
darbas tinkamai paruoštas, sufor
muluotas ir priimtinas praktiniu, 
tautiniu ir gal estetiniu atžvilgiu. 
Tas, skaitau, yra labai svarbu, ypa
tingai tokioje viešoje visuomeninėje 
plotmėje, kaip kad męs veikiame, 
paruošdami lietuvių radūTpusvalan- 
dį. Už tai, betęsdami šį darbą mes 
patys savor programas kritikuojame, 
bandome įnešti pataisymų, bandome 
programas paįvairinti, pristatyti 
kiek galima platesnei publikai, są
moningai stengiamės padaryti 
konkretų įnašą į mūsų t.y Melbour
ne lietuvių bendruomeninį, tautinį ir 
kultūrinį gyvenimą ir, reikalui 
esant nesibaidome politinių ar gal 
kontraversinių pasisakymų.

Bet, jeigu galiu grįžti prie Jūsų 
klausimo ar po metų darbo mūsų 
pastangos pasiteisina, tai sakyčiau, 
kad tokį sprendimą turiu- palikti sa
vo klausytojams.

KAIP VYKSTA PROGRAMOS 
PARUOŠIMAS? ATSIMENANT, 
KAD IR ČIA REIKALINGI BEND
RADARBIAI, KAIP IR SPAUDAI, 
KAIP SEKASI JUOS SUBURTI? 
KOKIE ARTIMIAUSI JŪSŲ 
BENDRADARBIAI?

Beveik nuo pat pirmų šio pusva
landžio steigimo žingsnių, mano ar
timiausias bendradarbis ir pagelbi- 
ninkas, arba, sakyčiau, lygus part
neris yr Gabrys ŽEMKALNIS. Jau 
1974 metais, kai tik gavau atsakymą 
iš A.B.C., kad šiokia tokia galimybė 
yra radio pusvalandį gauti per tuo 
laiku planuojamą naują radio stotį, 
tuoj kreipiausi į Gabrį ir nuo tos 
dienos dirbome ir kovojome kartu. 
Vėliau, radio reikalams pradėjus 
plačiau vystytis, į talką pakvietėm 
p.p. Vytą Strauką, Aleną Karazijie
nę, Joną Gružauską ir Joną Maša- 
nauską. Žinoma daug moralinės pa
ramos ir paskatinimo davė mūsų 
’’antrosios pusės”; o jau 1975 m. 
pradžioje į šią grupę įsijungė nema
žas būrelis susidomėjusių ir gabių 
pritarėjų ir bičiulių.

Tuo laiku dar nebuvo aišku, ar to
kios mažumos, kaip lietuviai, iš viso 
gaus programą, nes tiktai graikai ir 
italai buvo minimi oficialiuose pasi
sakymuose. Bet vis ėjome į viešus 
stoties steigimo susirinkimus, aiški- 
nom, reikalavom ir tvirtinom, kad 

lietuviams ir kitoms mažumoms 
programos turi būti skiriamos. Pa
galiau, stoties vadovybei pristatę 
pavyzdinę programos juostą, 1975 
m. gegužės mėnesį, programą iško- 
vojom. Prasidėjo darbas, bet ir kar
tu atsirado kitų problemų. Darbui 
palengvinti pasidalinom pareigom ir 
sudarėm komitetą. Gabrys Žemkal
nis apsiėmė ruošti programas, o aš 
mečiausi į tuo laiku būtiną organiza
cinę - politinę veiklą.

Per tuo pirmus 6 mėn. Gabrys ra
šė ir režisavo beveik visas progra
mas, o Venta Žemkalnytė ir aš jas 
pristatydavom. Šis programų for
matas sutiko su tuolaikiniais stoties 
vadovybės reikalavimais, kad prog
ramas pristatytų nuolatiniai prane

Nuotraukose lietuvių radio pusvalandžio darbuotojai Melbourne: vi
dury Viva Alekna ir Gabrys Žemkalnis; viršuje Vida Aleknienė (kairėje) 
ir apačioj kairėje Venta Žemkalnytė.

Sutraukykim grandines!
1976 m. sausio pirmomis dienomis 

Maskvos automobilių fabriko ”Li- 
chačev” rajone buvo išmėtyti lape
liai, pasirašyti NTS — Narodno - 
Trudovoj Sojuz (Liaudies Darbo Są
junga). Lapeliai pašvęsti visuome
nės padėčiai Sovietų Sąjungoje jos 
KP XXV suvažiavimo išvakarėse. 
Lapeliai skamba: PILIEČIAI! SS 
KP XXV-sis suvažiavimas - tai dvi
dešimt penktoji grandis mūsų kraš-, 
tą sukausčiusi diktatūroje.

Mūsų valstiečio darbą kompartija 
pavertė pačiu juoduoju, pačiu nedė
kinguoju darbu. Krašto maitintojas 
tapo bežemiu bernu, baudžiauninku 
be paso. Jis negali pats spręsti dėl 
savo darbo. Ne jam priklauso net ir 
jo dirbamas plotelis - kiekvienu 
metu valdžia gali jį atimti. Jis stu
miamas kaip šachmatų ’’pieška”: 
jeigu nor išvažiuoti, neduoda paso; 
jei nori pasilikti, kelia jį į masines 
gyvenvietes. Už elgetišką atlygini
mą jis aria svetimą lauką daugel 
kartų apmokėtu, bet dar vis ne jam 
priklausančiu, inventoriumi.

Mūsų darbininkas, kurio vardu 
kraštą valdo kompartija, jos mono
polio pavergtas. Pasisavinę šeimi
ninko vardą, CK ir Politbiuras 
sprendžia visų ir kiekvieno likimą.

šėjai, nes stoties vadovybė tuo metu 
bijojo, kad kas savaitę keičiant pra
nešėjus, programų lygis galįs nu
smukti. Tačiau laikas ir patyrimas 
parodė, kad, jei bent vienas patyręs 
žmogus programoje dalyvauja, tai 
nesvarbu ar kiti pranešėjai ar daly- 
viaiyradar nepatyrę; nuo to progra
ma nenukenčia. Priešingai, progra
moje gaunasi įvairumo. Ir man, as
meniškai, tas labai patinka, nes 
tokiu būdu galime įjungti daugiau 
žmonių į šią veiklą, o klausytojams 
irgi įdomiau, kai išgirsta savo pažįs
tamą, draugą ar net ką nors iš savo 
šeimos. Pavyzdžiui, per pastaruo
sius tris mėnesius, programas pri
statė jaunimas, lietuvių kalbos kur
sų H.S.C. klasė, sekmadienio* mo-

Nuo virškapitalistų valdžios nėra 
kur pabėgti, prieš ją negalima strei
kuoti, ja negalima skųstis. Žmogus 
yra paverstas sraigteliu mašinoje, 
valdomoje nudvasinto aparato. Be 
prošvaistės yra jo ateitis. Sunkus 
moterų darbas griauna visų sveika
tą ir šeimas. Darbo nuveidinimas, 
neviltis, gyvenimo tuštuma ir su
trypta žmogaus savigarba stumia į 
abuojumą ir girtavimą.

Inteligentija verčiama būti režimo 
tarnaite. Jos tradicinis uždavinys yr 
būti visuomenės protu ir sąžine. Tuo 
tarpu ji verčiama teisinti, stiprinti ir 
garbinti diktatūrą. Mokslas, kultū
ra, švietimas, įstatymai, etika - vis
kas turi tarnauti partijos intere
sams, stiprinti jos beribę įtaką 
krašte, platinti jos įtaką pasaulyje.

Apiplėšti ūkininkai: jiems atimta 
teisė laisvai dirbti ant savo žemės. 
Apiplėšti darbininkai: jiems atimta 
teisė į prasmingą darbą. Apiplėšta 
inteligentija: jai atimta teisė į ne
priklausomą mintį. Apiplėšta visa 
tauta: jai atimtos tradicijos, tikėji
mas, savigarba, gerbūvis, dispona
vimas savo likimu.

Liaudies Darbo Sąjunga kovoja už 
tai, kad ūkininkas būtų savo žemės

LIETUVIŲ RADIO 
PUSVALANDIS

PIRMADIENIAIS, 10.30 v.v.
3ZZ stotis, 1220 kHz bangoje

Melbourne - tarp 3KZ & 3AW 
Sydney - tarp 2CH & 2SM 
Adelaide - tarp 5KA & 5AD 
Programos kartojamos:

Antradieniais, 10.30 v. ryto

Programos rengėjų adresas: 
L.A.C.A.S.
P.O. BOX 93
CAULFIELD EAST, 
3145

kykla, p.p. Paulius Rūtenis, Vytas 
Karazija. Taip pat turėjome svečių 
režisorių - p.p. A. Karazijienę ir 
Jurgį Žalkauską. Jurgio Žalkausko 
programa, apie Lietuvos baletą, bu
vo ypatingai kruopščiai ir meniškai 
paruošta ir, mano manymu, tai buvo 
viena iš geriausių mūsų programų. 
Reikia tikėtis, kad ir ateityje Mel
bourne lietuvių organizacijos priims 
mūsų pasiūlimus pasinaudoti radio 
programa suruošiant savo pusva
landžius.

Tuo tarpu, daugiausiai darbo dar 
vis tenka Gabriui ir man, bet, pasi
keisdami, programas paruošiam, 
darbas vyksta. Gabrys ypatingai 
specializuojasi minėjimų programo
se, kaip pav. Vasario 16, Tautos 
Šventė, ir t.t. Šiuo metu, pagrindi
niai pranešėjai yra Gabrys ir Vida 
Aleknienė.

RUOŠIANT PROGRAMĄ AR 
TURITE PRAMATĘ IŠ ANKSTO 
TOKIO PUSVALANDŽIO PA
GRINDINĘ MINTĮ?

Visada. Pavyzdžiui Tautos Šven
tę, Vasario 16, Kalėdas ir t.t. mini
me pritaikindami toms progoms 
specialias programas. Taip pat, 
karts nuo karto pasirenkame vieną 
kokią įdomią temą, būtent apie lie
tuvių liaudies muziką, Melbourne 
Dainos Sambūrį, Australijoje viešė
jusius solistus ir panašiai. Na, ir, ži
noma, paruošiam grynai pramoginių 
programų. Jų irgi reikia, nes iš 
praktikos patyrėme, kad klausyto
jams nusibosta vien tik ’’kultūrinės” 
programos, jie dažnai mėgsta pasi
klausyti lengvos, estradinės ar 
linksmos liaudies muzikos.

Nukelta į psl. 4

šeimininku. LDS kovoja už tai, kad 
žmonės taptų savo krašto ir jo atei
ties šeimininkais. Apjungdamas at
skiras pastangas, sutelkdama iš
blaškytus žygius, LDS organizuoja 
vieningą frontą. Jau kartą komunis
tų partija turėjo trauktis atgal, kai 
XX suvažiavime pripažino Stalino 
eros nusikaltimus. Reikia ją pri
versti trauktis ir toliau, iki kapitu
liacijos prieš žmonių valią.

PILIEČIAI!
PALAIKYKITE LIAUDIES 

DARBO SĄJUNGĄ, JOS KOVOJE 
UŽ IŠSILAISVINIMĄ IŠ VIEN
PARTINĖS DIKTATŪROS:

Protestuokite prieš sauvalę, 
traukit, atsakomybėn partinius biu
rokratus, kurie tyčiojasi iš žmonių.

Streikuokit, gindami savo teises.
Nutraukit kaukes šnipams - skun

dėjams, aktivistams, režimo bendri
ninkam.

Visuose rinkimuose boikotuokit 
partijos pasiūlytus kandidatus.

Sekite žmones aplink save, įsidė
mėdami dorus, drąsius, patikimus.

Ruoškitės valandai, kai tauta pa
ims krašto valdžią į savo rankas. 
Vasaris Liaudies Darbo Sąjunga 

(Rusijos solidaristai)
(Versta iš Frankfurte leidžiamo 

rusų žurnalo POSEV, 1976 m. vasa
rio numerio). (ELTA)
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Liet- radio pusvalandis
Akelta iš psl. 3

Bet vistiek, programą ruošiant, 
visa tai reikia apgalvoti, surinkti 
medžiagą, suderinti muziką su žo
džiais, išgauti tam tikrą programos 
tęstinumą, turėti,'kaip jūs sakote, 
pagrindinę mintį, kad kiekviena 
programa prabiltų į klausytoją, ką 
nors jam pasakytų.

Žinoma, tas užima daug laiko. Jau 
gerokai patyrus, pusvalandžio pro
gramą paruošti užtrunka bent 4 va
landas, o jeigu programa yra sudė
tingesnė, kaip pavyzdžiui kokio mi
nėjimo, kur montažo formoje nau
dojamos ir muzikos, ir žodžio dra
mos ištraukos, tai tenka 4 - 5 pilnus 
vakarus padirbėti, kol viskas sklan
džiai ir natūraliai susipina. Be to, 
reikia atsiminti, kad neužtenka gra
žių žodžių, tinkamos muzikos ir tam 
tikros meniškos gyslelės (patrauki
mo) juos suderinti. Šis darbas dar 
turi ir grynai techninę pusę,’ kai rei
kia kiekvienai muzikinei ir žodinei 
dalelei laiką nustatyti iki paskutinės 
sekundės; kad visa tai tilptų į lygiai 
30 minučių formatą, nes programos 
užtęsti negalima nė minutės. Be viso 
to, valdžios (copyright) įstatymai 
reikalauja, kad kiekvienos progra
mos muzikinių dalykų sąrašai būtų 
pristatyti ir, kad smulkiai išdėstyti 
programos tvarkaraščiai būtų įteikti 
trijuose egzemplioriuose.

AR TURITE KOKIŲ KONTAK
TŲ SU KLAUSYTOJAIS, GAU
NATE KOKIŲ PASTABŲ - PA
DRĄSINANČIŲ, O GAL IR PRIE
KAIŠTŲ?

Galime pasidžiaugti, kad kontaktų 
turime gana daug. Gal laiškų gau
name neperdaugiausiai, nors turime 
keletą nuolatinių korespondentų, 
kurie mums duoda naudingų patari
mų, ar kartais mus išbara. Bet, sa
kyčiau, kad asmeniški, neformalūs 
kontaktai, kaip kad tenka patirti 
lietuvių namuose ar prie švento
riaus, kai prieina žmogus ir pasako, 
kas programoje jam patiko ar nepa
tiko; pataiso kokį išsireiškimą ar 
patikslina žinias; tokie kontaktai 
tikrai padrąsina mus visus ir paska
tina toliau darbą tęsti. Patyrimų ne
ieškom ir iš tikrųjų aš, asmeniškai, 
jų nemėgstu ir jų vengiu, bet kon
takto palaikymas su klausytojaiskad 
ir teigiamos' kritikos formoje, suke
lia tikrą malonumą ir pasitenkinimą.

Žinoma, gauname ir neigiamos 
kritikos, ir tokių epitetų, kaip ”už 
Lietuvos laisvę nekovoją kultūri
ninkai”. Bet, žinodami kas ir kokiais 
sumetimais mums tai taiko, perdaug 
nesijaudiname. Svarbu, ir tikrai 
džiugu, kad dauguma lietuvių mūsų 
darbui pritaria.

SUPRANTAMA, LIETUVIŲ 
RADIO VALANDĖLĖ SKIRIAMA 
LIETUVIAMS, IR LIETUVIAI 
YRA PAGRINDINIAI KLAUSY
TOJAI. BET GAL YRA SUSIDO
MĖJUSIŲ ŠIA VALANDĖLE IR 
NELIETUVIŲ? KUO JIE LA
BIAUSIAI DOMISI - MUZIKA, 
DAINOM, INFORMACIJA?

Keistas dalykas, bet mūsų kores
pondencija su svetimataučiais yra 
gal gausesnė, negu su lietuviais, ži
noma, asmeniškų kontaktų žymiai 
mažiau. Dauguma išreiškia pasiten
kinimą, kad gali suprasti progra
mas; mes, mat, kaip žinote, ne vien 
tik lietuviškai, bet ir angliškai pra- 
nešinėjame, ir tokiu būdu gal pasie
kiame didesnį klausytojų skaičių. 
Žinom, kad latviai klausosi, gavom 
pasisakymų iš čekų, ukrainiečių, 
lenkų ir, žinoma, iš australų.

Didžiausias, ir sakyčiau beveik 
vienintelis susidomėjimas, yra lie
tuvių muzika - liaudies ir dabartinė, 
estradinė. (Viena jauna australe, 
konservatorijos studentė, net pasi
rinko savo disertacijos temai lietu
vių liaudies muziką. Mes jai galėjo- 
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me padėti paskolindami juostų ir 
plokštelių.)

Pereitais metais, susidomėta mū
sų pasisakymais, anglų kalba apie 
Whitlamo vedamą užsienio politiką 
ir ”De Jure” klausimu. Prieita net 
prie to, kad stoties vadovybė parei
kalavo pristatyti skaitytų žinių nuo
rašus.

PRIEŠ IŠGAUNANT 
ŠĮ PUSVALANDĮ BUVO KILĘS 
SAVOTIŠKAS KONFLIKTAS 
TARP MŪSŲ OFICIALIŲ BEND
RUOMENĖS ORGANŲ IR RADIO 
PUSVALANDŽIO INICIATORIŲ. 
BE ABEJO, PER TĄ LAIKĄ VIS
KAS IŠLYGINTA. BET ĮDOMU: 
AR GAUNATE KOKIOS PASPIR
TIES - MORALINĖS AR MATE
RIALINĖS IŠ MŪSŲ ORGANIZA
CIJŲ, INSTITUCIJŲ?

Kol kas dar ne. Iš tikrųjų tai nėra 
nuostabu, nes po visų konfliktų, ku
rie ne taip jau senai įvyko, aš nema
nau, kad mūsų valdybos galėtų, jei 
ir norėtų, mus remti ir tuo pačiu iš
laikyti savo autoritetą. Manau, kad 
mums dar teks kiek palaukti. Aišku, 
kaip Jūs sakote, jau viskas išlyginta 
ir mūsų santykiai su mūsų valdžio
mis yra visiškai normalūs ir, saky
čiau, gan glaudūs. Mes priimam ir 
per žinias perduodame valdybų pra
nešimus, skaitom jų veiklos repor
tažus ir kai reikia, pagiriam jas ir jų 
atsiekimus.

Kas liečia kitas lietuvių organiza
cijas, tai malonu pareikšti, kad jos 
visada bent moraliniai rėmė, ir mū
sų ryšiai su jomis visada buvo, ir 
manau paliks, draugiški.

Kalbant apie materialinę paramą, 
tai taip išeitų, kad mes remiame vi
sas Melbourne lietuvių organizacijas 
priimdami ir be atlyginimo perduo-

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. Redaktoriau,

Rašau dėl Mūsų Pastogės 15-tame 
nr. tilpusio nepasirašyto straipsnio 
"Mūsų kalba”. Atsiprašau, kad ma
no laiško mintys nėra pakankamai 
padailintos stiliaus ir kalbos atžvil
giu, bet rašau paskubomis pietų 
pertraukos metu. Žinau, kad jei ra
šymą atidėsiu, ilgai užtruks, kol vėl 
rasiu laisvo laiko, ir šis laiškas taps 
neaktualus.

Esu labai laiminga, kad straipsnis 
nepasirašytas. Tai man leidžia rašy
ti apie straipsnyje išreikštas mintis 
be rūpesčio, kad mano laiško turinys 
gali būti rašytojo priimtas asmeniš
kai.

Straipsnio pagrindinė mintis, kad 
turime rimtai stengtis savo kalboje 
ir spaudoje vartoti taisyklingą lie
tuvių kalbą, yra puiki!

Susirūpinau tačiau perskaičius 
straipsnio antrą dalį, kurioje rašy
tojas rašo apie metodus, kuriais mes 
turėtumėm vaikus mokinti kalbėti 
lietuviškai. Ši dalis parašyta be 
nuoširdumo ir be. noro įsijausti į lie
tuvių emigrantų vaikų padėtį. Šis 
vaikui nedraugiškas nusiteikimas 
yra išreikštas sakiniuose, kaip 
’’...vaikai, kurie nesivaržydami mai
šo abi kalbas”, arba ’’vaikas... kalbė
damas su tėvais ar broliais nesivar
žo kaišioti angliškų žodžių žinoda
mas iš anksto, kad tėvai jį vis tiek 
supras...’

Atrodo, kad rašytojas galvoja, jog 
vaikas sąmoningai elgiasi su savo 
tėvais negražiai, išnaudodamas savo 
tėvų anglų kalbos mokėjimą negra
žiam kalbų maišymo tikslui atsiekti.

Reikia taip pat stengtis nevartoti 
nelogiškų pavyzdžių savo argumen
tui paremti. Anot rašytojo ’’vaikas 
niekad neįterps lietuviškų žodžių, 
jeigu jis kalbės su savo draugu aus- 
traliuku...” Išeina, kad vaikas, kal

........
PADĖKA

Mirus mano mylimam vyrui a.a. Povilui Ambrozai, nuoširdžiai 
dėkoju visiems artimiesiems draugams, bičiuliams ir pažįstamiems, 
skausmo valandoje mane užjautusiems asmeniškai, laiškais ir Spaudoje, 
Ačiū visiems, kurie, išreikšdami pagarbą, dalyvavo ir palydėjo velionį į 
amžinojo poilsio vietą.

Dr. Sofija Ambrozienė

dami jų pranešimus, reklamuodami 
jų parengimus ir ragindami klausy
tojus remti organizacinę veiklą. Iš 
kitos pusės, turiu pasakyti, kad ir 
mes patys gavome panašios para
mos iš Mūsų Pastogės. Jūs jau kiek 
kartų įdėjote pranešimus apie mūsų 
veiklą, bet niekad negavome parei
kalavimo už juos sumokėti. Už tai 
Mūsų Pastogės administracijai esa
me labai dėkingi.

Jei dar galiu šia tema tęsti, tai tu
riu pasakyti, kad iki šiol esame gavę 
$ 88.00 aukomis iš kelių dosnių ir 
mums pritariančių lietuvių. Norė
čiau pasinaudoti šia proga ir jiems 
dar kartą padėkoti, nes jų dosnumas 
daug padėjo įsigyti magnetofono 
juostų, keletą plokštelių ir sumokėti 
dalį einamų išlaidų.

AR PALAIKOTE RYŠĮ SU UŽ
SIENIO LIETUVIŲ RADIO 
ĮSTAIGOM, KAIP SU MARGUČIU 
ČIKAGOJE IR KITAIS. KIEK ŽI
NOMA, TŲ LIETUVIŠKŲ RADIO 
VALANDĖLIŲ YRA SVETUR 
NEMAŽAI, YPAČ AMERIKOJE. 
GAL KEIČIATĖS PROGRAMO
MIS ARBA TURITE TIESIOGINIŲ 
KONTAKTŲ?

Tiesioginių kontaktų, deja, dar 
neturime. Man teko girdėti vieną 
’’Margučio” programos juostą ir 
nors matosi, kad ’’Margučio” prave
dėjai yra patyrę profesionalai, ta
čiau jų programos formatas ir ypa
tingai pristatymo metodai, gerokai 
skiriasi nuo mūsų. Jų aktualijos 
mums mažai turi reikšmės ir be to,
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bedamas su australais, varžosi var
toti lietuviškus žodžius, bet kalbė
damas su savo tėvais nesivaržo 
’’kaišioti angliškų žodžių”.

Jeigu mano vaikas pradėtų su sa
vo draugais australais kalbėti lie
tuviškai, tai aš, turbūt, jį nuvesčiau 
pas psichiatrą, nes tik psichiniai ne
sveiki žmonės gali elgtis taip nerea
liai.

Aš lietuvių kalbos žinojimą labai 
vertinu ir kartu su ’’Mūsų kalba” 
straipsnio rašytoju labai noriu, kad 
ne tik mano, bet kuo daugiau mūsų 
vaikų išmoktų gerai lietuviškai kal
bėti. Tačiau nesutinku, kad ’’...tai 
(to?) pasiekti daug nereikia, tik pa
prasčiausio budrumo ir kontrolės” ir 
kad ’’sąmoningoje lietuvių šeimoje 
tokie dalykai netoleruojami”, net 
jeigu ir galėčiau tikėti, kad yra įma
noma atsiekti gerą tikslą blogomis 
priemonėmis. Kaip galima siūlyti 
vaikus mokinti lietuvių kalbos neto
lerancijos, prievartos ir nesuprati
mo dvasioje! Šiuo keliu eidami mes 
galbūt galime išugdyti nejautrius ir 
netolerantiškus lietuviškai kalban
čius žmones, tačiau greičiausiai mes 
auginsime psichologiniai sužalotus 
vaikus, nes jiems bus neaišku, ko
kiais moraliniais pagrindais mes iš 
tikrųjų grindžiame savo bendravimą 
su artimaisiais. Aš manau, kad to
kiais metodais mokintiems vaikams 
ir pati lietuvių kalba bei lietuvių 
tauta gali pasidaryti nemielos, nes 
artimiausi lietuviai, kuriuos jiems 
teko vaikystėje pažinti, jų tėvai, el
gėsi kai nejautrūs, nemylį ir nuo da
barties gyvenimo problemų atitrūkę 
žmonės.

Siūlyčiau, kad jeigu mūsų vaikai 
su mumis kalbėdami ’’nesivaržyda
mi kaišioja angliškus žodžius”, tai 
mūsų pirmas rūpestis turi būti ne 

aš lyg ir pasigedau stipresnio muzi
kinio turinio. Nemanyčiau, kad jų 
programa būtų tinkama mūsų pub
likai, lygiai kaip kad mūsų programa 
gal nepraeitų Čikagoje. Gal aš čia ir 
klystu, nes iš vienos juostos sunku 
spręsti ir pasidaryti išvadų. Bet, 
vistiek, sakyčiau, būtų labai naudin
ga turėti nuolatinį kontaktą ir, be 
abejo, mes galėtumėm daug pasi
mokinti iš "Margučio” ir ir kitų už
sienio lietuvių programų. Gal net 
galėtumėm panaudoti tinkamas iš
traukas. Reikėtų į šį reikalą at
kreipti rimtą dėmesį ir bandyti už- 
megsti ryšius su užsienio lietuvių 
radio programų rengėjais.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
FONDE

Pastaruoju metu p.p. N. Ralys, Ig. 
Alekna ir A.L. Fondo pirmininkas J. 
Meiliūnas Mūsų Pastogėje pasidali
no A.L. Fondo reikalais nuomonė
mis ir sugestijomis. Fondo Valdyba 
tiki, kad tie ir būsimi pasisakymai 
ne tik padės geriau suprasti A.L. 
Fondo paskirtį ir uždavinius, bet 
bus ir paskatinimas visiems Austra
lijos lietuviams jungtis, savo skiria
momis aukomis ugdyti ir stiprinti 
A.L. Fondą mūsų pačių - Australijos 
lietuvių kultūrinės veiklos labui.

Pastaruoju metu per A.L. Fondo 
įgaliotinį" p.‘ S. Dainių Adelaidėje 
gauta aukų. Aukojo: Adelaidės 
Apyl. Valdyba $ 50, S.A. Pącevičiai 
$ 20, D.S. Urnevičiai $ 10, P. Miku
žis $ 10, G.I. Račiūnas $ 5, J.A. Le
vickis $ 2.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja tautiečiams, skyrusiems au
kų, ir įgaliotiniui p. S. Dainiui už jo 
pastangas.

A.L. Fondo Valdyba

kodėl jie mėgina su mumis kalbėti 
angliškai, bet kodėl mūsų vaikai el
giasi su mumis nesivaržydami, tai 
yra be pagarbos.

Tikiuosi, turėdama laiko daugiau 
tuo klausimu parašysiu.

Danutė Žilinskienė

Mielas p. Redaktoriau,.
T ‘

Mūsų Pastogės Nr. 16 (balandžio 
26 d.) ’’Kiek aš sužinojau” skyriuje 
apie ruošiamą Motinos Dienos mi
nėjimą parašyta, kad Sydnejaus 
skautai yra taip apsikrovę darbais, 
kad neturi laiko surengti Motinos 
Dienos minėjimo.

Būdamas skautas ir palaikąs 
glaudžius ryšius su dabartiniu tun- 
tininku ir jaunais skautų vadovais, 
aš noriu patikslinti šią visuomenę 
klaidinančią apie skautus informaci
ja.

Motinos Dienos minėjimus Syd- 
nejuje per ištisą metų eilę ruošė ir 
ruošia bendromis jėgomis ateitinin
kai, savaitgalio mokykla ir skautai. 
Tiesa, vienais metais daugiau darbo 
įdeda viena organizacija, kitais me
tais kita, bet visi Motinos Dienos 
minėjimai buvo ruošiami Sydnejaus 
jaunimo, o ne vienų skautų.

Šiemet nauji skautų vadovai pa
gyvino veiklą ir darbą. Dėl šios 
priežasties jie mažiau gali prisidėti 
prie Motinos Dienos minėjimo, bet 
prie paties minėjimo skautai prisi
deda ir jame dalyvauja.

s. Balys Barkus 
buvęs ’’Aušros” tunto tuntininkas
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Lietuvių radio...
KADANGI PATI RADIO INSTI

TUCIJA, KURIA JŪS NAUDOJA
TĖS, YRA VALDIŠKA BET NE 
SAVA, ĮDOMU, KOKIOS ŠIO LIE
TUVIŠKO RADIO PUSVALAN
DŽIO PERSPERKTYVOS ATEI
ČIAI? VISŲ PIRMA, KAIP Į TAI 
ŽIŪRI VALDŽIOS PAREIGŪNAI 
IR ATSAKINGI ASMENYS, IR 
ANTRA, KAIP ILGAI JŪS PATYS 
IŠTVERSITE?

Čia, dalinai, yra gana opus klausi
mas. Kaip jau turbūt žinote, savo 
veiklos pradžioje, 3ZZ stotis buvo 
patekusi į gan stiprią kairiųjų pa
žiūrų stoties Valdybos Komiteto 
įtaką. Politiniai, tas mums buvo la
bai nenaudinga, nes po keletos viešų 
pasisakymų prieš Whitlamo ir Mas
kvos politiką, mums programos lai
kas per pusę buvo numažintas, t.y. 
tik kas antrą savaitę mums buvo 
leista transliuoti. Tuo tarpu, kai ku
rios kitos programos pumpavo ko
munistinę propagandą pilnu tempu.

Australijos valdžiai pasikeitus, 
atgavome daugiau laiko, nors stoties 
Valdybos Komitetas dar vis buvo 
kairiųjų rankose.

Pagaliau, š. m. vasario 29 d., vie
šame susirinkime, kuriame dalyva
vo apie 2000 žmonių, jų tarpe virš 
200 lietuvių, nedidele balsų persva
ra buvo išrinktas naujas, antikomu
nistinių pažiūrų Valdybos Komite

tas. Tame komitete išrinktas ir lie
tuvių atstovas p. Stasys Stankūna- 
vičius.

Šis naujas komitetas mums labai 
palankus ir per p. Stankūnavičių 
jame turime daug įtakos. Tačiau 
džiaugtis dar nelaikąs, nes iškilo 
sunki problema. Naujasis komitetas, 
bandydamas neutralizuoti kai kurių 
kairiųjų pažiūrų, pietų Europos 
programų rengėjų įtaką, įėjo į kon
fliktą su 3ZZ stoties tarnautojais, 
kurių pažiūros, reikia pasakyti, lin
kę kairėn. Jau praėjo 6 savaitės kaip 
komitetas bando atrasti bendrą kal
bą su tarnautojais, bet kuo toliau, 
tuo aiškiau darosi, kad šis ideologi
nis konfliktas gali prieiti prie kon
frontacijos tarp Komiteto ir 3ZZ pa
reigūnų ir, tuo pačiu, A.B.C. Tik, 
spėlioti galima apie šio konflikto pa
sekmes Viena iš šių pasekmių gali 
būti, kad stotis bus uždaryta, nes 
nei A.B.C., nei dabartinė valdžia, 
negali toleruoti atviro konflikto tarp 
statutiniai išrinkto stoties Valdybos 
Komiteto iš vienos pusės, ir stoties 
tarnautojų iš kitos. Stoties uždary
mas būtų liūdnas, bet nepasakyčiau 
kad nepateisinamas sprendimas.

Žinoma, jeigu šis konfliktas išsi
spręs komiteto ir mūsų naudai, tai 
su pilnu pasitikėjimu galiu tvirtinti, 
kad kol bus tokių entuziastų, kai kad 
dabar turime programos rengėjų 
grupėje, ir aš nematau, kad šis en
tuziazmas greit galėtų užgęsti, tai 
tol Melbourne veiks lietuvių radio 
pusvalandis.

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS
Angliškos, itališkos, australiškos grynos vilnos, teryleno ir kitokios 

įvairiaus pločio
PIGIAU NEGU URMO KAINOS
Taip pat ir atkarpos, tinkamos mergaičių ir ponių sijonams. Nuolaidos 

siuvėjams. Labai praktiškos dovanos pasiųsti artimiesiems ir draugams 
tėvynėje.

W. C. ELDRIDGE PTY. LTD.
433 George St. (Crn. Market St.), City.
Arba: Shop 5, Railway Square, Pedestrian Tunnel _
Arba: 139 York St., City. Arba: 14 Spring St., City.

TRUMPAI
Balandžio 15 d. The New York 

Times rašo, kad Vilniuje buvo nu
teistas disidentas Valery Maresin. 
Jis buvo kaltinamas atsisakęs liudy
ti Sergei Kovalevo byloje, kuri irgi 
buvo svarstoma Vilniuje. Maresin 
nuteistas šešiais mėnesiais privers
tinio darbo ir ketvirčio algos atskai
tymu. Tas pats laikraštis plačiai ap
rašo Andrei Sacharovo ir jo žmonos 
Elenos suėmimą Omsko mieste (Si
bire), kur jie buvo nuvykę dalyvauti 
Mustafa Džemilev’o byloje. Džemi- 
lev, 31 metų amžiaus, yra pagarsė
jęs kovotojas už Krymo totorių teisę 
grįžti į savo tėviškę Krymą, iš kur 
jie antrojo karo metu buvo išvaryti 

už neva kolaboravimą su vokiečiais 
Sacharovui ir jo žmonai buvo pa
teikti kaltinimai, kad jie pasiprieši
no milicininkams ir net veiksmu už
gavo juos. Sovietų agentūra TASS 
rašo, kad milicininkai norėję už
drausti Sacharovams garsiai reikšti 
savo pastabas. Sacharovas sako, kad 
jis ir jo žmona milicininkus veiksmu 
užgavo po to, kai jie susuko jam 
rankas, stumdė. Ištardyti milicijos 
būstinėje, Sacharovai buvo paleisti.

(ELTA)
**♦

Kanadoje leistas lietuvių komu
nistų laikraštis ’’Liaudies Balsas” 
sustabdytas. Jo skaitytojams siun
tinėjama New Yorke leidžiama ko
munistinė ’’Laisvė”.

___ __________ £____________

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI
II
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HONGKONG '

Pagaliau po visų atsisveikinimų ir 
išleistuvių australų ir savo draugų 
lietuvių tarpe, šiltai palaimintas 
’’Palangos” savininkės Maricos Ci- 
bienės, kuri taip nuoširdžiai padėjo 
man sutvarkyti mano viso pusmečio 
kelionę, atsidūriau Sydnejaus aero
drome, ir po paskutinio sudie dukrai 
Viki, sėdau į Hong Kong linijos lėk
tuvą Cathay Pacific. Oras tikrai die
viškas, ir mūsų didysis paukštis, at
siplėšęs nuo žemės, palieka gražiuo
sius Sydnejaus pakraščius. Skren
dam pro Australijos negyvenamąjį 
vidurį, kol pasiekiam Darwin’ą. Taip 
ramu ir gražu, viskas matosi labai 
aiškiai, ir žmogus negalėtum tikėti, 
kad dar tik prieš nepilnus porą metų 
žiaurusis ciklonas Darwiną sumaišė 
su žeme. Dabar jau vėl matosi na
mų, kurie iš viršaus atrodo kaip 
degtukų dėžutės.

Lėktuve publika gana mišri. Di
džiulė ir gana linksma ekskursinė 
grupė skrenda į Hong Kongą ir Sin
gapūrą, ir kaip priimta australams 
tuoj prasideda alaus išgėrimas, kad 
vargšės malonios kinietės - lėktuvo 
patarnautojos vos spėja jo pristaty
ti. Šalia manęs jaunas vyras. Susi- 
pažįstu. Pasirodo jis yra turtingo 
japono sūnus, geologijos inžinierius, 
ir už tai, kad sėkmingai pabaigė uni
versitetą, tėvas jam užfundijo trijų 
mėnesių kelionę po Australiją ir 
Naująją Zelandiją. Devynių valandų 
kelionėje susibičiuliavom artimiau. 
Jis yra Azegami Nobuo, gyvenąs 
pas tėvus, maždaug dvi valandos 
kelio traukiniu iki Tokio. Kai prisi
pažinau, kad ir aš skrendu į Tokyo, 
jis būtinai užsikvietė, tačiau neži
nau, ar suspėsiu.

Australai laikosi savo tautinio 
alaus, o aš su savo naujuoju draugu 
išbandom vodkutę su pamidorų 
sunka, nes reikia ir man pratintis 
prie busimųjų vaišių rytuose. Pla
čiau išsikalbėjus pasirodo, kad mano 
draugas japonas yra karatė ir džiu-

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ

Autorius iš laivelio apžiūri Hong Kongo gyvenvietes ant vandens

džitsu aukščiausio diržo meistras, 
nors į jį pasižiūrėjus to nepasaky
tum.

Praskridę Timor, kur neseniai 
vyko ta didžioji velniava, vėliau In
donezijos salas ir dalį Filipinų, lai
mingai nusileidžiam Hong Konge. 
Man hotelis jau užsakytas, tačiau 
mano naujasis draugas, gavęs nak
vynę netoli manęs, laimingas, kad 
nors vieną dieną galėsime praleisti 
kartu.

Hong Kong yra britų kolonialinis 
miestas ir susideda iš 236 salų ir sa
lelių, daugumas jų be geriamo van
dens ir priklausančių dabar raudo
najai Kinijai. Teritorija užima 404 
kvadratines mylias. Visų svarbiau
sia sala yra pats Hong Kongas, 29 
kv. mylių. Pačiame Kinijos žemyne, 
kur ir aš gyvenu, yra Kcwloon, iš kur 
Hong Kongas pasiekiamas laivu per 
7 minutes plaukiant per garsųjį Vic
toria Harbour. Šis uostas, kaip ir 
San Francisco ir Rio de Janeiro 
skaitomas pats geriausias natūralūs 
pasaulyje uostas.

Visą Hong Kongą supa kalnai, iš 
kurių pats aukščiausias Tai Mo 
Shan, 3.144 pėdų. Hong Kongo kli
matas subtropinis, ir dabar vaikš

čioju tik vasariškai apsirengęs, ir tai 
dar prakaituoju. Pats miestas įkur
tas 1841 m., ir žmonės, šalia susisie
kimui naudojamų arklių ir ’’rick- 
shows" (žmogus įsikinkęs vežimėly
je) daugiausia judėjo pėsti. Būnant 
Hong Konge ir neišbandant šių 
’’rikšų" būtų tikra nuodėmė. Su savo 
draugu japonu atėjom į jų centrinę 
sustojimo vietą. Jis pasiėmė patį 
pirmąjį, o aš rinkausi kuo didesnį 
traukėją, nes galvojau, po mano 
viešnagių Sydnejaus Liet. Klube ir 
cepelinais padidinto svorio aš, ko 
gero, vargšą kinietį negyvai nuka
muosiu. Pasiėmiau patį stambiausią 
ir važiuoju. Nors ir stenėdamas pu
čia mano kinietis, tačiau jo rikša pa
sišokinėdama rieda ir neatsilieka 
nuo plonojo japono vežimo. Apžiū
rini uostą, visas kitas įdomias vie
tas, apie kurias parašysiu vėliau ir 
kelionę baigiam miesto centre. Su
šilusiam kiniečiui duodu gerą "tipą”, 
nes jis tikrai dirbo iš širdies.

Keistas tas Hong Kongo miestas. 
Kur tik pažvelgi - prekyba, krautu
vės, krautuvėlės ir biznis.

Dirbančiųjų beveik visai nešima-, 
to. Tikrai nesuprantu, iš ko tie ma
žieji biznieriai ir gyvena. Svečiui yra 
gerai, bet būti kiniečiu - ne.

GYVENIMAS HONG KONGE

Kiniečių kalboj šio miesto vardas 
reiškia ’’saldžiai kvepiantį uostą”. 
Kvepia tai tikrai kvepia, tačiau ne
pasakyčiau, kad saldžiai. Vakar lan
kiausi kitam HongKongo salos pa
krašty - Aberdeen dokuose. Gyve
nime nesu matęs to, kas čia yra. 
Tūkstančių tūkstančiai kiniečių gy
vena šioje įlankoje esančiuose lai
vuose. Trumpai neįmanoma apsa
kyti to, kas europiečiui yra net ne
įsivaizduojama. Smarvė, nešvara ir 
skurdas matosi iš tolo, o gi kas ten 
viduj yra, tai jau tikrai nežinau, nors 
viena kinietė savo laivu mane ir ve
žiojo po šias smirdančias gyvenvie
tes. Čia yra žuvų pristatymo centras 
ir aplinkui visokiausių žuvų ir žuvų 
valgyklėlių labai daug. Bandžiau čia 
ir aš jų tautinio delikateso "Shark’s 
fin soup”.. Nors aplinkui kvapai ir 
nepergeriausi, tačiau sriuba visai 
nebloga. Visi šios vietovės gyvento
jai, kurių laivus ir poziciją paveldi 
vaikai, vietinių vadinami "jūros či
gonais”. t

Šalia įvairiausios prekybos gyvais 
ir negyvais daiktais Hong Konge 
žmogus gali rasti visko. Populiari su 
tūkstančių metų tradicijom čia yra 
astrologija, gydymas adatomis, 
dvasiniai pasišnekėjimai ir ateities 
skaitymas iš delno ir kortų. Nors aš 
tuo visu ir netikiu, tačiau su savo bi
čių liu japoniuku netikėtai papuolėm 
į tokią "dvasių sesiją”, kur prieš 
Budhos šventyklą šokama ir iššau
kiamos dvasios. Tikrai buvo įdomu. 
Kai kiti net drebėjo, įskaitant ir ma
no japoniuką, man tuo laiku ne 
šventos, o blogos mintys sukosi gal
voj. Dėl šventos ramybės ir aš pats 
pabandžiau pas seną kinietę pasi
žiūrėt iš kortų į savo ateitį. Viskas, 
ką turėjau padaryti, tai papašius se
nas kortas jas perkelti, o ji, jas per 
stalą pasklaidžiusi, pradėjo pasakoti 
apie mane. Be banalių dalykų, kad 
aš keliauju ir laimingai baigsiu savo 
kelionę, ji papasakojo tokių dalykų 
iš mano praeities, kad aš net išsižio
jau. Nu, o ką jinai porino apie ateitį, 
tai geriau jau nutylėsiu, nors būtų 
gerai, kad viskas išsipildytų. Ji tiki
na, kad žmogui perkėlus kortas ji 
savyje jaučianti to žmogaus nervų
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amie ir svetur
PAGALBA TAUTYBIŲ 

MOKYKLOMS

N.S.W. ministeris tautybių reika
lams Mr. James Clough pareiškė, 
kad valstijos vyriausybė linkusi fi
nansiniai padėti etninių grupių mo
kykloms, kurios veikia šeštadieniais 
ar sekmadieniais. Jis dar balandžio 
12 d. pristatęs šį reikalą N.S.W. 
premjerui Sir. E. Willis, kuris į tai 
žiūrįs palankiai. Nežiūrint kokia vy
riausybė po rinkimų bebūtų, gali
mybė gauti paramos etninėms mo
kykloms, palieka visai reali. Bend
ruomenės organai į tai turėtų at
kreipti dėmesį. Taip pat ministeris 
priminė, kad etninės mokyklos sek
madieniais ir šeštadieniais galėtų 
naudotis valdiškų mokyklų patalpo
mis, susitarus su atitinkamos mo
kyklos direktorium (pricipai).

LITUANISTINIAI KURSAI 
MELBOURNE.

Australijos universitetai pripa
žįsta Lietuvių, kalbą ir jau turime 
virš 20 studentų, kurie yra baigę 
gimnazijas su Lietuvių kalbos pažy
miais. Visi mokiniai Lietuvių kalbos 
egzaminus yra išlaikę su labai gerais 
pažymiais, tuo užtikrino geresnes 
vietas universitetuose.

Melbourne Lituanistiniai Kursai 
kviečia tėvų susirinkimą, kuris

ATVIROMIS...
Atkelta iš psl. 5 

virpėjimą kas protiniai pasako apie 
jo praeitį ir iš sujungtų virpesių ji 
įspėjanti ateitį.

Paskutinę su draugu japoniuku 
naktį nutariau pamatyti Hong 

Kongo naktinf-gyvenimą. Gi Hong 
Kongas yra miestas, kuris niekada 
nemiega ir kur šviesos niekada ne
užgęsta. Nors eiliniai barai ir užsi
daro 7.30 vai. vak., tačiau naktiniai 
klubai, restoranai su ’’topless” ir 
’’bottomless” padavėjom veikia išti
są naktį. Gatvės visą naktį pilnos 
žmonių, vaikų, moterų. Kriminalinių 
nusikaltimų irgi yra nemažai, ir jų 
pasitaiko mažai apšviestuose rajo
nuose. Miestas duoda tačiau nakti
mis malonumus, jeigu tik jų ieškai, 
ir vyrams, ir moterims. Pačiame 
Hong Konge yra garsusis Wanchai 
rajonas, kur apstu viešų ir pusiau 
įtartinų restoranų. Labai daug yra 
masažų salionų, kur gražios masa
žistės, jų tarpe daug ir europiečių, 
išmasažuoja tave visą ištisai. Mano 
japoniukas būtinai nori pamatyti vi
sas šias vietoves sakydamas, kad 
nebijočiau, nes jei mus užpultų ne
daugiau penki, tai jis susitvarkytų 
su keturiais, o man paliktų tik vieną.

Kur tik einam pro Hong Kongą, o 
vėliau ir pro Kowloon - klubai klu- 
beliai ir visi traukia į vidų. Paban
dom vieną ir kitą, tačiau nesusigun- 
gom nei pusnuogėm iš viršaus ir iš 
apačios. Muzika gana prasta, prog
rama dar blogesnė, tačiau visur tik 
seksas ir seksas, gana brangūs gėri
mai ir pigi aplinka. Kur tik eisi, vi
sur prie tavęs prisistato ar tai vy
ras, ar tai senesnė moteris. Jeigu 
Europoje savo prekę siūlo pati mer
gina, tai čia to nėra: ir jos turi savo 
tarpininkus, kurie gatvėse renka 
klientus ir veda juos pas jaunas gra
žuoles. Atrodo, kad naktinis gyve
nimas, jeigu tik žmogus to nori, čia 
gali būti gana įdomus ir ne visai jau 
taip brangus.

Paviršutiniškai apžiūrėję Hong 
Kongo naktinį gyvenimą ir gerokai 
nuo vaikščiojimo pavargę sustojame 
pusiaunaktį pavalgyt japoniškame 
restorane, tačiau aš negalėjau prisi
taikinti prie japono ir vietoje žalių 
žuvų pasiėmiau kinietišką Chin 
Chow.

(Bus daugiau) 
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įvyks gegužės 23 d. Lietuvių Na
muose bandruomenės kambaryje 
2.30 vai. p.p. Susirinkime numatyta 
aptarti veiklos pagerinimą ir išrinkti 
naują tėvų komitetą 1976 mokslo 
metams.

Sudarykime mūsų vaikams leng
vesnes sąlygas įsigyti aukštesnį 
mokslą, nes mūsų vaikai pabaigę 
pradinį mokslą, nenori būti eiliniais 
darbininkais fabrikuose.

K. Mieldažys

Kovo 28 d. Chicagoje, Amerikoje, 
Jaunimo Centre, naujai išrinktoji 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija 
perėmė pareigas iš kadenciją baigu
sio pirmininko fil. E. Korzono, kuris, 
pradėdamas sueigą, peržvelgė pra
ėjusį laikotarpį. Naujasis vadijos 
pirmininkas fil. Vytenis Statkus 
trumpai aptarė ateities planus ir 
bendrą darbą. Sueigą pravedė fil J. 
Dainauskas, kuris viešąją sueigą 
užbaigė patiekdamas savo minčių 
apie veiklos svarbą ir akademikų 
skautų idealus.

Buvo perskaitytas sveikinimas, 
gautas iš naujosios L.S.S. Tarybos 
pirmininkės L. Milukienės. žodžiu 
sveikino L.S. Seserijos vyr. skauti
ninke I. Kerelienė ir L.S. Brolijos 
vyr. skautininkas fil. S. Miknaitis.

Po viešos sueigos sekė sveikini
mai ir draugiški pokalbiai įvairiais 
reikalais. Sueigoje dalyvavo nema
žas būrys Chicagos ASS narių ir 
svečių.

ekm

EUROPOS APVIENIJIMO 
SĄJŪDIS

Gegužės 2 d. Sydnejaus Liet. 
Klube p. V. Šliogeris skaitė įdomią 
paskaitą apie Europos Suvienijimo 
Sąjūdį, kuris kad ir lėtu tempu bet 
aiškiai realizuojasi. Šimtmečiais bu
vusi kaip kovos arena tarp atskirų 
tautų fr valstybių, šiandie Europa

Melbourne Liet. Klube
MARGUČIŲ BALIUS

Melbourne Lietuvių Klubo tradi
cinis Margučių balius įvyko balan
džio 24 d. Tai, sakyčiau, balių sezono 
pradžia, o taip pat ir užbaiga Velykų 
švenčių, kurių metu tautiečių vaišių 
stalai puošiami įmantriai išmargin
tais margučiais.

M.L. Klubo Taryba, tęsdama ba
liaus paprotį skirti dovanų už gra
žiausią margutį, paskyrė tris premi
jas. Vertinimo komisija, kurią suda
rė p.p. Aldona Cininienė, Anatolijus 
Tiškevičius ir Jurgis Zaikauskas, 
parinko tris margučius, kurių savi
ninkams p.p. Klejienėms (motina ir 
marti) ir p. Dargienei įteikė skirtas 
dovanas.

Baliaus loterija irgi buvo labai 
sėkminga, nes malonios baliaus 
viešnios puikiai sugebėjo platinti bi
lietukus. Loterijos laimikiai atiteko 
p.p. Dargienei, Žalkauskienei ir 
Šnirui.

Puikią baliaus vakarienę (šaltus ir 
šiltus patiekalus, skanėstus ir kavą) 
paruošė Moterų Soc. Globos D-jos 
ponios, vadovaujamos p. J. Žalkaus- 
kienės. Ponioms priklauso užtar
nauta ir nuoširdi visų svečių padėka.

Geram orkestrui grojant balius 
praėjo tikrai malonioje ir pakilioje 
nuotaikoje. Ačiū rengėjams - M.L. 
Klubo Tarybai.

Ig. Alekna

NAUJI DARBAI LIET.
NAMUOSE

Atsilankiusieji į Liet. Namus, 
ypač sekmadieniais, jautė, kad klu
bo svetainės bufetas persiauras, ne
patenkinamai aptarnaująs klientus. 
Klubo Taryba nusprendė bufetą 
praplatinti ir pagerinti. Darbus

Gražu, gražu mūs Lietuvoj” ...

artėja prie racionalaus ir gal net gy
vybiškai būtino apsijungimo. Pra
dėta nuo ekonomio susivienijimo ir 
jau einama prie politinio. Prelegen
tas nuosekliai išdėstė visus ėjimus ir 
jeigu šitam apvienijimui niekas ne
pastos kelio iš pašalies, tai Europa 
su laiku taps galybe, su kuria turės 
skaitytis šios dienos galiūnai.

Klausytojų šį kartą labai gausiai 
nebuvo, bet girdėjusieji vis buvo 
patenkinti ir nesigailėjo atėję.

JAUNIMAS MINI R. KALANTĄ

Melbourne Liet. Jaunimo Sąjunga 
ruošia metinį Romo Kalantos minė
jimą gegužės 16 d., sekmadienį, 2.30 
vai. Melb. Lietuvių Namuose, 50 
Errol St., Nth. Melbourne.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami 
dalyvauti. Bus trumpa paskaita, 
jaunimo paruošta ir pravesta meni
nė dalis ir turistinis filmas iš Pietų 
Amerikos ir JAV.

M.L.J.S:goš Valdyba

vykdo p. R. Saženis. Jau įmontuota 
šaldytuvo įrengimai ir atlikti kitokie 
pagerinimai.

Nors ir neskelbdama lėšų telkimo 
vajaus, Klubo Taryba tikisi, tautie
čiai be raginimų padės padengti su
sidariusias išlaidas.

IGA

AUKA VIETOJE GĖLIŲ

Mirus a.a. O. Plečkauskienei, 
nuoširdžiai Lietuvių Namų talkinin
kei, ją pagerbdamas vietoje gėlių p. 
Jurgis Krasauskas paaukojo Melb. 
Lietuvių Namams 7 dolerius. Ši au
ka niekad nenuvys!

KAMBARYS JAUNIMUI

Dažnai kartu su tėvais į Klubo 
svetainę atvyksta ir vaikai. Klubo 
Tarybos nutarimu vaikams įrengia
mas kambarys. Įgijus tinkamus bal
dus ir pramoginių priemonių, tiki
me, jaunieji turės malonią ir jaukią 
vietą pabendrauti ir užsiimti.

NEPATEISINAMA

M.L. Klubo Taryba talkinant ir 
vadovaujant dail. A. Vingiui, pa
puošė Liet. Namų ilgo koridoriaus 
sienas sumontuotomis nuotrauko
mis iš mūsų kult, gyvenimo. Čia ma
tome mokyklas, lituanistinius kur
sus, skautus, dainininkus, chorus ir 
kt. Deja, tie gražūs montažai jau ne 
kartą gėdos neturinčių rankų buvo 
apgadinti. Skaudu, kad mūsų tarpe 
atsiranda ir tokių.

M.L. Klubo nario mokestis

Prieš kiek laiko M.L. Klubo Tary
ba išsiuntinėjo visiems Klubo na-

A.A. SOFIJA DRYŽIENĖ

Turiu tik malonius prisiminimus 
apie a.a. SOFIJĄ DRYŽIENŲ, Syd
ney Lietuvių Moterų Socialinės Glo
bos Draugijos narę."

Būdama Adelaidėje ir sužinojus, 
kad velionė paliko šį pasaulį, labai 
nusiminiau. Neseniai kalbėjomės, o 
čia jau nebėra...

Velionę arčiau pažinau 1963 me
tais, kada Sydney Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugija oficialiai 
užsiregistravo kaip labdaros ’’chari
ty” organizacija. Ji tuo metu mano 
valdyboje ėjo vicepirmininkės pa
reigas. Jau tada buvo numatyta 
įkurti Senelių Namus, vėliau pava
dintus Lietuvių Sodyba - Lithuanian 
Village. Ne tik turėjau begalo rū
pesčių tuo užsimojimu, bet ir daugel 
nemalonumų teko pernešti ir kitais 
draugijos reikalais. Man kaip naujai 
įsitraukus į tokį didžiulį darbą, ve
lionė savo patarimais atėjo į pagal
bą. Ji buvo tvirto nusistatymo, su
mani ir teisinga, vis. žiūrėdama lo
giškai į reikalus, b-jų buvo visokių - 
gerų ir sunkių, ir kartu sielojomės. 
Apgailestavau, kada vėliau dėl susi
dėjusiu priežasčių Ji išstojo iš val
dybos.

Nors ir su liūdesiu, bet kartu ir su 
malonumu ilgai prisiminsiu anuos 
laikus.

Mano didžiausia užuota likusiam 
gyvenimo draugui Eugenijui ir jų 
gražiai šeimai. Tegul Viešpats su
teikia jai Amžiną Ramybę.

O. Baužienė,

S.L.M.S.G.D. 
Pirmininkė.

Gegužės 2 d. Orange (N.S.W.) 
psichiatrinėje ligoninėje mirė Pra
nas Balasevičius, gimęs 1919 m. 
gruodžio 3 d. Trakuose. Gyvenęs 
Kaune. Į Australija atvyko 1949 m. 
Išbuvo Orange psichiatrinėje ligoni
nėje nuo 1950 m.

riams laiškus, ragindama sumokėti 
nario mokestį už 1975-76 metus. Pa
gal Klubo statutą tas mokestis turė
jo būti sumokėtas iki pereitų metų 
spalio 1 d. Dalis Klubo narių į primi
nimą atsiliepė, tačiau dar yra mo
kesčio nesumokėjusių. Klubo Tary
ba prašo nedelsiant tą pareigą atlik
ti, nes priešingu atveju nesumokė
jusieji turės būti išbraukti iš Klubo 
narių sąrašų.

M.L.K.
*♦*

Italijoje nauji rinkimai numatomi 
birželio mėn., greičiausiai 20 d. Šie 
rinkimai Vakaruose kelia nerimo, 
nes krašto kontrolę galį perimti ko
munistai.

Daug sužinosi 
skaitydamas 
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Kongreso reikalais
Melbourne lietuvių jaunimo 

kongreso atstovės Viltės Araitės 
pranešimas apie III PLJ Kongresą 
{vykusį nuo 1975 m. gruodžio 20 die
nos iki 1976 m. sausio 6 dienos, tri
jose Pietų Amerikos valstybėse: 
Argentinoje, Brazilijoje ir Uragva- 
juje.

Pradžioje pasakysiu šiek tiek ir 
apie pasiruošimą Kongresui. Į at
stovus priėmė, kai parašiau rašinį. 
Po to sekė pinigų telkimo vajus. 
Reikėjo mokytis dainuoti ir važiuoti 
į Canberrą ir Adelaidę. Melbourne 
reikėjo parašyti kongresinę temą ir 
ją skaityti atstovų suvažiavime. 
Dirbome jaunimo baliaus paruošime 
ir Lietuvių Klube, kad tik daugiau 
dolerių uždirbtumėm, o jų kelionei 
daug reikėjo, nes Australija yra la
bai toli nuo Pietų Amerikos, o ypač 
kai per Šiaurės Ameriką tenka va
žiuoti. Dėka pono Ališausko mums 
neteko per New Yorką ar Čikagą į 
Braziliją važiuoti, o tik per Los An
geles,

Be pinigų telkimo reikėjo rūpintis 
patiems užsienio pasais, vizomis ga
rantijomis, kelionės čekiais ir t.t. 
Laiko buvo nedaug, informacijos 
apie Kongresą atėjo vėlai, todėl ne
buvo galima įsigilinti ko iš mūsų 
Kongrese laukiama.

Gruodžio 15 d. išskridome iš Mel
bourne, o atvykę į Los Angeles ap
sistojome pas ponus Žirgulius. Iš ten 
gruodžio 19 d. išskridome į Pietų 
Ameriką ir atvykome į Brazilijos 
Rio de Janeiro. Čia mes buvome 
našlaičiais, nes lėktuvo skristi į Ar
gentiną nebuvo. Pavargę susėdome 
ant šaligatvio. Policija mums neleido 
ten sėdėti. Tada ėjome ant žolės prie 
jūros. Vakare "Dr. Kazio Zdaniaus 
pastangomis gavome Varig lėktuvų 
bendrovės parūpintas vietas vieš-

n uotru pos
Carito baliaus programos metu 

vienas tautietis tiesiog negalėjo su
valdyti savo entuziazmo reikšdamas 
savo susižavėjimą. Paprašytas kiek 
susivaldyti, bent kol vyksta progra
ma, jis prisipažino, kad esąs iš 
Pertho ir pirmą kartą Australijoje 
dalyvaująs tokioje lietuviškoje 
šventėje. *♦*

Sydnenaus Liet. Klubo lankytojai 
labai greit pajuto, kad sugrįžo bu
vusi šeimininkė ir valgyklos vedėja 
p. G. Kasperaitienė. Klubo lankyto
jų ir valgytojų skaičius gerokai pa
šoko!

• . ■ i ...

Aną sekmadienį Syd. Liet. Klube 
buvo pastebėtas Algis Plūkas šo
kant. Šitas reiškinys sukėlė įvairių 
spėliojimų, kaip kad senovėje ko
metos pasirodymas.

Dirigentas Stasys Žukas iš New
castle su ponia jau liepos mėn. iš
vyksta ketvirčiui metų pasidairyti 
po pasaulį: numato aplankyti Lietu
vą, pervažiuoti Eufopą ir per Ame
riką grįžti namo. Šiuo metu S. Žukas 
persikrovęs darbais - vadovaują 
Newcastle ir Sydnejaus Dainos cho
rams, repeticijom važinėdamas iš 
Newcastle į Sydney beveik kiekvie
ną penktadienį. **♦

Siųsdamas visiems linkėjimų, 
mūų keliautojas Antanas Laukaitis 
savo laiške iš Japonijos rašo, kad jis 
vis tebėra doras- berniukas ir tokiu 
per visą kelionę ištiksiąs, nors Azija 
yra tikras pagundų maišas. 

būtyje ir ten išbuvome dvi dienas ir 
naktis. Galų gale atsirado lėktuvas 
ir nuvežė mus į Argentiną. Čia vėl 
Dr. Kazys Zdanius parūpino auto
busą ir atvykome į stovyklą Villa 
Marista, kur pavėlavusiems tik ant 
grindų teko gulėti. Čia susitikome 
su kitais atstovais, ruošėmės Kalė
das sutikti. Dalyvavome bendrose 
Kūčiose ir pamaldose.

Iš Argentinos gruodžio 27 d. laivu 
išplaukėm į Urugvajų. Laivu va
žiavo apie 500 keleivių, svečių ir at
stovų. Po 10 valandų atvykome į 
Montevideo ir autobusu nuvažiavo
me į viešbutį. Vakare dalyvavome 
talentų pasirodyme, o naujų metų 
vakare išskridome į Braziliją, į Sao 
Paulo miestą. Čia tiesiai patekome į 
Naujų Metų balių. Vieną valandą iš
miegoję, rytą autobusais nuvykome 
į Itaici miestą, kur Jaunimo Kon
greso darbai vyko. Tik gaila, kad 
buvom jau pavargę ir su savaitgali
nės mokyklos lietuvių kalbos žinoji
mu mažai teoretines paskaitas ga
lėjom suprasti.

Sausio 6 d. Kongresas iškilmingai 
buvo užbaigtas. Iš Itaici autobusais 
atvažiavome atgal į Sao Paulo ir bu
vome apgyvendinti privačiai pas 
vietos lietuvius. Penki mes pateko
me pas vieną lietuvę moterį kuri 
1927 metais atvyko į Braziliją vos 13 
metų turėdama. Ji pasakojo apie sa
vo sunkias dienas Brazilijoje. Ji ir 
dabar pagal mūsų standartą buvo 
neturtinga, bet palyginus su čiabu
viais, tai turtinga. Ji, pavyzdžiui, 
skalbė ir trynė baltinius rankomis 
ant medinės lentos.

Po dviejų dienų iš čia lėktuvu iš- 
' vykome atgal į Los Angeles, kur tu
rėjome laukti lėktuvo į Australiją

Reikia kaip nors gyventi...
Christopher S. Wren, The New 

York Times Maskvos, koresponden
tas, šio laikraščio balandžio 13 nu
meryje paskelbė platų straipsnį, pa
vadintą ’’Graft and Embezzlement, 
Most Persistent Crimes in Soviet, 
Continue to Plague Economy” (Ky
šininkai ir Vagystės Sovietijoje la
biausiai įsišakniję nusikaltimai, te
bevargina ūkį).

„Albert... F
‘Kas rėkia, tegu rėkia, o mudu 

važiuojam!’

Australijos jaunimo atstovai, dalyvavę Jaunimo Kongreso Studijų 
Dienose Brazilijoje. Prieky iš k.: Dr. V. Kiaušas (Brisbane), N. Masiulytė 
(Adelaidė). Antroje eilėje iš k.: B. Mikužienė (Adei.), Australijos atstovų 
vadovė, J. Miškinytė (Brisbane), N. Zdanienė (Melb.), G. Statkus 
(Melb.), J. Mockūnąs (Adei.). Trečioje eilėje: B. Prašmutaitė (Melb.), A. 
Milvydas, atstovų vadovės pavaduotojas (Melb.), Viltė Araitė (Melb.), Z. 
Prašmutaitė (Melb.), Dr. K. Zdanius (Melb.). N. ir K. Zdaniai vyko į Jau
nimo Kongresą tik kaip dalyviai, bet Studijų Dienose dalyvavo kaip jau
nimo atstovai. Atkreipti dėmes į į visų aprangą - tai Australijos kon
tingento marškinėliai - T-shirts.

net daugiau kaip 10 dienų. Gerai, 
kad turėjau pasiėmusi pinigų, tai 
aplankiau savo pusbrolius ir puse- 
seres Ohio valstybėje. Čia mane nu
stebino lietuvis kunigas Katarskis, 
parodydamas lietuvišką bažnyčią, 
kurioje altorius ir kiti papuošalai 
yra lietuviški.

Iš Los Angeles grįžome laimingai, 
nors Honolulu aerodrome sakė, kad 
mum trim lėktuvo nebus keletą die
nų. Teko pakelti balsą ir vietos lėk
tuve atsirado. Sydnėjuje vėl sakė, 
kad į Melbourna nėra vietos. Bet po 
3 valandų atsirado ir taip galų gale, 
išvargę, pasiekėme namus.

Autorius išvardina visą eilę res
publikų ir miestų, kur tokios mal- 
versacijos buvo susektos. Vagia visi 
- nuo pat viršūnių iki kolchozininkų. 
Maskviečiai iki šiol su pasigardžia
vimu prisimena, kaip Kultūros Mi
nistrei Ekaterinai A. Furtsevai bu
vo pareikštas papeikimas už tai, kad 
ji per dvejus metus iš valdiškos me
džiagos pasistatydino $ 170.000 ver
tės ”dačą” - vasarnamį. Azerbeidža-

no respublikoje žemės ūkių ir kon
servų fabriko 64 tarnautojų grupė 
padariusi valstybei nuostolių už 9 
milijonus rublių už nesamų daržovių 
pardavimą. Penki žmonės už tai bu
vo sušaudyti.

Iš Lietuvos respublikos daugiau 
kai už 1 mil. dolerių tekstilės buvo 
nugabenta į Gruziją ir iškeista ten į 
alkoholinius gėrimus.

Spauda periodiškai pranešinėja 
apie ūkininkus, nubaustus už gyvu
lių šėrimą duona ir grūdais. Viena 
moteris centrinėje Rusijoje išlaikė 
45 karves ir paršelius, šerdama juos 
duona, už ką gavo metus ’’pataisos 
darbo”. Viename sovietų mieste 
sunkvežimių šoferiai per metus ga
vo papildomo atlyginimo už nuvaly
mą tokio sniego kiekio, kuris būtų 
galėjęs iškristi tik per 20 metų. Ap
tarnavimo sektoriuje dideli grobs
tymai vyksta gazolino stotyse. 
Maskvoje, viena stoties aptarnauto- 
ja uždirbdavusi 20 rublių per valan
dą, parduodama privatiems asme
nims gazoliną, skirtą valstybiniams 
automobiliams.

Pasakojama apie fabrikų darbi
ninkus, kurie išsineša ir parduoda 
fabriko gaminius; pasakojama apie 
kolchozininkus, kurie gabenasi na
mo grūdus savo privatiems gyvu
liams šerti; apie šoferius, gerokai 
uždirbančius iš ’’zuikių” keleivių, ir 
t.t. Ekonominiai nusikaltimai tarps
ta ir pasiekė tokio laipsnio, kad pats 
Brežnevas pereitame Komunistų 
Partijos Kongrese šaukėsi griežtes
nių įstatymų ir bausmių už ekono
minius nusikaltimus. Ir tai nežiūrint 
to, kad Rusijoje - vieninteliame pa
saulio krašte - už tokius nusikalti
mus baudžiama mirtimi. Jiems su
sekti yra specialūs milicijos daliniai; 
svetima valiuta ir brangiais metalais 
spekuliacija yr KGB žinioje.

Ir nežiūrint viso pavojaus, žmonės 
į vagiliavimus žiūri kaip į būtinybę, 
jei nori palaikyti gyvybę. Visi, ir 
sovietų valdžia, žino, kad iš oficialių 
atlyginimų išgyventi negalima. Be 
to, į valdišką turtą žiūri kaip į pusiau 
savo. Prisideda dar ir ta aplinkybė, 
kad Sovietijoje baudžia už tokius 
nusikaltimus, kurie Vakaruose yra 
visai legalūs, kaip privati iniciatyva 
ir tarpininkavimas, kuriuos sovietai 
traktuoja lygiagrečiai su degtinda- 
ryste. (ELTA) %
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

ALB Geelongo apylinkės susirin
kimas jvyko Liet. B-nės Namuose 
balandžio 11 d. Susirinkime dalyva
vo 53 balsavimo teisę turį bendruo
menės nariai, pirmininkavo inž. p. 
A. Adomėnas, sekretoriavo p. P. 
Mažylis.

Į naują apylinkės valdybą išrinkti 
ir pareigomis pasiskirstė: Dr. S. 
Skapinskas pirmininkas, P. Vaiče
kauskas vicepirm., P. Mažylis sekr., 
O. Schneideris kasininkas, C. Vaice
kauskienė narė kult, reikalams. Taip 
pat į valdybos sudėtį įeina ir bend
ruomenės turto administratoriai ir 
prižiūrėtojai: V. Stuikevičius, A. 
Žvirblis, F. Andriukonis, V. Paške
vičius.

Susirinkimas praėjo gana sklan
džiai. Po įvairių diskusijų sus-mo 
pirmininkas padėkojo senajai val
dybai už nuveiktus darbus ir palin
kėjęs naujai valdybai geros sėkmės 
pakvietė susirinkusius sugie
doti Tautos Himną ir tuo uždarė su
sirinkimą.

Geelongiškis
***

Apvažiavusi žemės rutulį, pabu
vojusi Lietuvoje ir aplankiusi dukrą 
Kanadoje p. L. Skapinskienė sugrįžo 
į Geelongą, bet grįžo ne viena, o 
parsivežė dukrą ir dukraitę Baltiją, 
gi žentas Dr. R. Šarkis žada parsi
rasti po poros mėnesių.

***
V. Stuikevičius, dar ir nesulaukęs 

65 m., pasirinko pensininko duoną. 
Džiugu, kad būdamas ir pensininkas 
neaptingsta, kaip daugelis kitų, bet 
ir toliau darbuojasi Tautos Fonde, 
veikia Geelongo apyL valdyboje ir 
parapijos bažnytiniame komitete.

.Į ***
Tautinių šokių grupė ’’Šešupė”, 

vadovaujama Birutės Liebich, po 
pertraukėlės vėl uoliai praktikuojasi 
ir sėkmingai pasirodė Motinos Die
nos minėjime.

***
Patirta, kad Geelonge Dr. V. Ku

dirkos vardo savaitgalio mokykla 
vėl atidaroma. Mokytojauti sutiko 
kun. V. Volodka ir A. Karpavičius.

BRISBANE

Ona Sašūnienė - ilgametė Brisba- 
nės lietuvių tarpe veikėja: tautinių 
šok. grupės šokėja, nepakeičiama 
choristė, kelių kadencijų prieš tai ir 
dabartiniam sąstate apylinkės val
dybos narė, Verbų sekmadienį susi

tuokė su Miku Rudžiu. Sutuoktuvių 
apeigas atliko bei gražų naujave- 
džiams sveikinimo žodį tarė mūsų 
kapelionas, kun. dr. P. Bačinskas. 
Kaip nuoširdi choristė - čia taip , va
dinama Onutė, taip nuoširdžiai 
plaukė iš K. Stankūno vedamo choro 
širdžių Veni Creator bei kitos Šv. 
Mišių giesmės. Mikas brisbanie- 
čiams irgi nesvetimas. Čia jis prieš 
26 metus aktyviai talkininkavo ku
riant vietos apylinkę ir ypatingai 
daug dirbo skautuose. Apie 20 metų 
gyveno Sydney ir dabar grįžęs, kaip 
jis išsireiškė: antroj savo tėviškėj 
pasiliksiu iki "smerties”...

Vestuvinė puota vyko lietuvių 
namuose dalyvaujant veik visai 
paslankiajai Brisbanės lietuvių 
bendruomenei, kur prie gausaus vi
sokių pasisotinimų stalo, ilgai skam
bėjo dainos vis pakeliant taurelę 
naujos poros sveikatėlėn, kartu ir į 
savas sveikatėles kad ir prisibijant, 
kad grįžtant į namus koks tamsiai 
mėlynas motociklistas nepavadintų 
vykti į ten, į kur patekti nėra 
žmogaus, kuris norėtų... Viskas lai
mingai baigėsi ir naujai porai linki
me gražios ateities.

Dar viena šventė.

Atvelykio šeštadienį - balandžio 
24-tą d. Vytas Lorencas ir jojo žmo
nelė Betty atšventė savo 25-kių me
tų vedybinio gyvenimo jubiliejų - si
dabrines vestuves. Randame, kad 
mūsų mažoj kolonijoj eilinių veik 
nėra, o jau Vytas tai apčiuopiamai 
neeilinis mūsų bendruomenės narys. 
Ne dėl to, kad jis, tikrą teisybę pa
sakius, yra vienas šiandien čia stip
riausiai ant ’’kojų” atsistojęs ir ap
sukrumu pagavęs pačią produktin- 
giausią pramonės šaką; ne dėl to, 
kad jis gali važinėtis paskutinės lai
dos amerikoniškomis mašinomis, 
bet daugiausia dėl to, kad jis gauso
kų pajamų nekiša į "pančiaką” (ne
žemaitiškai išsireiškus būtų - į koji
nę).

Kas Brisbane nežino p.p. Lorencų 
vaišingų namų. Tikėtas ar netikėtas 
į jųjų namus atsilankėlis, iš ten ne- 
pakraveizota vėže - neišeis. Jo 
žmonelė - Betty australe, bet ji ma
loniai šypsosi visiems. Tikiu, kad 
nedaug turime čia - Australijoje to
kių mišrių šeimų. Ir dar dėl to, kad 
Vytas visad paprastutis bei paslau
gus. Reikia tautiniams šokiams 
akordeonisto - Vytas groja, reikia 
muzikos mūsų parengimams - Vytas 
groja vargonais. Aktyvus mūsų 
choristas ir tas netrukdo jam dar 
dainuoti ir vokiečių chore ir kaiku- 
riais vakarais dar pagroti solo čia 
garsiausiam vokiečių klube.

Po viso kas suminėta, nebetenka 
daug ir berašyti apie p.p. Lorencų 
sidabrinio jubiliejaus šventę. Šventę 
pradėjo kun. dr. P. Bačinskas susi
rinkusių apie 120 svečių Indropilio 
sportininkų klubo salėje akivaizdo
je, palaimindamas prie žvakių stalo 
jubilijatus bei stalo gėrybes, o po to 
sekė puota ją paįvairinant solo dai
nomis, net ir lietuvių choras nebeiš
kentė ir užtraukė pora dainelių, nes 
visi choristai į pobūvį buvo pakvies
ti. Tarp daugelio tautybių svečių 
tarpe lietuviai viršijo. Ir šiuo atveju 
ilgiausių metų Jums,Betty ir Vytai!

KHmelis.
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NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
MOŠŲ PASTOGES 
PRENUMERATOS ADRESUi 

BOX 45S8, GPXk 
SYDNEY, NAW.

Pranešimai
KNYGŲ SKAITYTOJŲ

DĖMESIUI

Pakeistas knygų keitimo - išdavi
mo laikas. Melbourne Lietuvių Bib
lioteka 4iuo-1976 metų gegužės*8 
dienos kiekvieną šeštadienį bus at
dara nuo 10 valandos 30 minučių iki 
12 valandos 30 minučių.

Ta proga noriu pranešti, kad kovo 
- balandžio mėnesių dienomis, kny
gynas yra gerokai pasipildęs vertin
gomis knygomis, tad gerb. skaityto
jus prašau tuo pasinaudoti.

Vasario 24 d. p. Gražina Bitienė 
paaukojo 66 knygas Melbourne Lie
tuvių Bibliotekai, už ką jai skaityto
jų vardu nuoširdžiai dėkoju.

Melbourno Lietuvių 
Bibliotekos Vedėjas

ADELAIDĘ

A.L.S.K. ’VYTIES” visuotinis - 
metinis narių susirinkimas įvyks 
gegužės 16 d. sekmadienį, 2 vai. 
Lietuvių namuose 6 Eastry St. Nor
wood.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos sudarymas.
4. Pereitų metų visuotinio susirinki
mo protokolo skaitymas.
5. ’’Vyties” klubo metinės veiklos 
pranešimas: a) pirmininko, b) iždi
ninko, c) revizijos komisijos.

1 
r,

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Gegužės 15 d., šeštadienį:
LENKŲ MANDALINU ORKESTRAS 
Puikus mandalinų ansamblis!

FILMAI LIET. KLUBE

i

j KLUBAS ATVIRAS:
i Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11
i val.penkt. 4ikil2val., šešt. 2 iki 1
■ vai., sekm. 12 JO iki 11 vai.

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

SYDNEY
CARITAS BALIUS

Gegužės 1 d. Sydnejaus Liet. 
Klube buvo surengtas tradicinis 
metinis Caritas balius. Reikią pasi
džiaugti, kad balius praėjo pakilioje 
nuotaikoje, sutraukęs daug svečių. 
Programą atliko Sydnejaus Dainos 
choras, vadovaujamas p. S. Žuko, 
kuris kiekvieną penktadienį at
vyksta iš Newcastle repeticijoms. 
Nors choras teturėjo išpildyti tik 
baliaus programą, bet publikai en
tuziastingai pritariant išėjo tikras 
koncertas, kurį galima būtų palai-

6. Sporto klubo valdybai papildyti 
rinkimai. •
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Klausimai ir sumanymai.
9. Susirinkimo uždarymas.
. Vi^ų klubouiarių dalyt' avimas -bū
tinas, o ypatingai aktyvių sportinin
kų, taip ir nauji nariai bus mielai 
laukiami.

E. Taparauskas 
Sekretorius.

PRANEŠIMAS ’’ŽIDINIUI”

Gegužės 16 d., sekmadienį, 4 vai. 
Sydnejaus Liet. Klubo patalpose 
viršutinėje salėje įvyksta Židinio 
sueiga.

Savo įspūdžius skautiškos veiklos 
Amerikoje žada papasakoti neseniai 
grįžusi sesė A. Jablonskienė.

Visi židiniečiai prašomi dalyvauti 
■šioje sueigoje.

Kancleris

PATIKSLINIMAS

Pereito Mūsų Pastogės numerio 
skiltelėje ’’Skaitytojai pasisako” 
straipsnio autorius yra ne V. Šlige- 
ris, kaip kad paskelbta, bet V. Šlio
geris. Dėl šios korektūros klaidos 
autorių maloniai atsiprašome. Red.

Ėmėjų būtų daug, bet kad tų 
davėjų maža.

i

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

Gegužės 19., trečiadienį, 7.30 vai.: 
’’TRYS MUŠKIETININKAI”

Nuotaikinga komedija

ŠOKIAI grojant ’’Golden Trio” 
kapelai: 
šeštadieniais 8-12 vai. vak. 
sekmadieniais 6-10 vai. vak.

VALGYKLA veikia: pirmadieniais - 
penktadieniais 6-9 Val.v., šešt. 6-10 
vai., sekmadieniais 1-9 vai. vak.

kyti naujo dirigento debiutu - pir
muoju pasirodymu. Ir reikia pripa
žinti, šitas ’’debiutas” buvo ypatin
gai sėkmingas: ne tik pačios dainos 
skambėjo kažkaip šviežiai ir pakiliai, 
bet ir pačių dainininkų veidai tiesiog 
švitėjo.

Koncerto tarpan buvo įterptas ir 
A. Plūko okteto pasirodymas. Pro
gramos organizatoriai galėjo pagal
voti ir nepadaryti tokios nedovano
tinos klaidos sugretinant chorą ir 
oktetą, kurį choras užgožė ir nus
telbė.

Baigiant programą kun. P. But
kus, tardamas padėkos žodį išpildy- 
tojams, pasveikino chorą ir naująjį 
dirigentą ir įteikė dovanėlių knygo
mis. Toliau sekė bendras pasilinks
minimas su loterija ir šokiais.

Adelaidėje mirus a.a. Povilui Lu
košiūnui, jį pagerbdami vietoj gėlių 
Mūsų Pastogei aukojo: V. Dumčius 
$ 5, J. ir A. Gučiai $ 4, G.B. Gibbs 
$ 5, R.S. $ 3, Dundai $ 5, K. Taparas 
$ 5. • • « • ‘ • ■ • • - •

Mirus a.a. S. Dryžienei, Juozas 
Ramanauskas vietoje gėlių ją pa
gerbdamas Tautos Fondui paaukojo 
5 dolerius.

HUSU PASTOGĖ
LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba 
Redaktorius V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, AReisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy 
Bankstownji J.W. 2200;
Te!. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas: 
Box 4558, G J».O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams $15.00

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