
RINKIMAI ITALIJOJE
Birželio 20 Italijoje įvyko rinki

mai, kurie dar gerokai prieš rinki
mus pasaulyje sukėlė nerimo ir įvai
rių spėliojimų.O tai dėl to, kad į 
politiniu partijų varžybas iškilo vie
tinė komunistų partija, turbūt pir
moji pasaulyje legaliu keliu bandan
ti perimti krašto kontrolę. Dėl to ir 
atsiranda pagrįstų būkštavimų, ir 
kas toliau, nes Italija Vakarų pasau
lyje turi reikšmingą poziciją, todėl ir 
klausimas, ar Italija paliks vakarų 
demokratijų šeimoje ir juo labiau ar 
ji, komunistams laimėjus, pačių 
vakarų bus laikoma savo tarpe ir ja 
pasitikima. Taip klausiant 
pirmiausia turima galvoje Europos 
Ekonominė Bendruomenė ir Šiaurės 
Atlanto Santarvė (NATO), kurioms 
Italija priklauso.

Italų komunistų partijos vadai sa
vo propagandoje tvirtina, kad ko
munistų partija laikysis vakarietiš
kai suprastos demokratijos 
principų, ir kad jai sovietinis blokas 
nepakeliui. Net jeigu ir būtų tokiuo
se teigimuose tiesos, vis tik vargu ar 
jie įtikins vakariečius ir turės pasi
tikėjimo atsimenant, kad italų ko
munistų partijos vadovybei pasi
keitus lengvai gali pasikeisti ir visos 
partijos linkmė bei /aehdi-aiiarmavi- 
mas. Nereikia užmiršti, kad sovietai 
dės visas pastangas gražuoju ar net 
atviru spaudimu palenkti italus savo 
pusėn. O tai yra daugiau nei tikra.

Spausdinant šį numerį dar nebuvo 

aiškūs Italijos rinkimų rezultatai, 
tačiau kiekvienu atveju rinkimai 
Italijoje įneš neabejotiną perversmą 
tarptautinėj politikoj: vakariečiai 
neišvengiamai turės peržiūrėti ir gal 
net keisti savo politinę strategiją, o 
iš kitos pusės sovietai dės visas pas
tangas nukelti savo įtakos ribas iki 
Sicilijos. Lygiai ir pačiam komuniz
mui šie rinkimai bus savotiškas ir 
labai reikšmingas egzaminas: jeigu 
italų komunistų partija, net ir pate
kusi į valdžią, laikysis šiandie skel
biamos programos, gal ir patį 
komunizmą, kaip ideologiją įstatys į 
naujas vėžes, priims humaniškas 
formas, kad žmogus nėra tik val
džios ir partijos įrankis, o yra dau
giau, nei valstybė ar ideologija. Vis 
tik šioje vietoje tėra tik spėjimai, 
kurie gali ateity ir nepasitvirtinti. 
Iki šiandie matyta komunistinė 
praktika teigiamų ir šviesių pusių 
dar neparodė.

***

Dėl grūdų nepritekliaus po 
nesėkmingos pereitų metų vasaros 
derliaus Sov. Sąjungoje mėsos pro
dukcija kritusi net 7°/o, pieno ir 
kiaušinių pršdukcija taip pat krito . 
iki 8%. Taip skelbia oficialūs sovietų 
šaltiniai. Ryšium su tuo Sov. Sąjun
goje pasireiškė neramumų ir net 
viešų protestų. Rygoje net įvykęs 
darbininkų streikas.

....Kur tas kelelis pilkas...
.Vaizdelis iš Lietuvos. Dail. L. Meškaitytė.
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Gegužės mėnesį Pabaltiečių Komitetas Canberroje buvo surengęs 
šaunų balių, kurio pelną ($1300) paskyrė Australijos olimpinei sporto ko
mandai, vykstančiai į Olimpijadą Montrealyje (Kanadoje). Tuo pabal- 
tiečiai parodė gražų žestą, kad jie ne tik politikuoja, bet taip pat aktyviai 
dalyvauja Australijos kultūriniame gyvenime ir paremia kultūrinius už
simojimus. Pinigai buvo įteikti Australijos Olimpiniam Komitetui per 
komisionierių tautybių reikalams Mr. A. Grasby, ir šis įvykis buvo pla
čiai paminėtas spaudoje, televizijoje ir per radio.

Nuotraukoje paramos įteikimo metu: iš kairės A. Balsyš, lietuvių at
stovas, A. Zagorskis,, latvių atstovas, Sir Edgar Tenner, Australijos 

olimpinio Komiteto pirmininkas, A.Grasby, komisionierius Australijos 
etniniams reikalams ir jų tarpusavio santykiams, I Netliv, estų atstovas; 
toliau seka Australijos Olimpinio K-to vicepirm. ir paskutinysis J. 
Patching, olimpinio k-to gen. sekretorius. Šis susitikimas įvyko gegužės 
26 d.

UBĄ—BATUN'ui 10 METŲ

Šiais metais sueina dešimt metų, 
kai UBĄ—BATUN sėkmingai veikia 
Baltijos kraštų reikalais Jungtinėse 
Tautose New Yorke. Tai pabaltiečių 
jungtinė organizacija veikti tarp 
Jungtinių Tautų diplomatų, juos in
formuoti apie Baltijos kraštus ir jų 
padėtį sovietinėje okupacijoje.

Batun įkurta 1966 m. po lapkričio 
13 manifestacijos New Yorke, kur 
dalyvavo 15,000 pabaltiečių. Per 
dešimtį metų BATUN atliko labai 
daug, ir viso pasaulio valstybės jau 
gerai painformuotos apie Pabaltijo 
kraštus. Savo veiklos dešimties me
tų sukaktį BATUN paminėjo birže
lio 5 d. ir taip pat išleido sukaktuvinį 
leidinį apie savo veiklą bei žygius 
nuo įsikūrimo dienos. BATUN 
įstaigos adresas: 2789 Schulz Ave,. 
Bronx, N.Y., 10465, U.S-.A.

♦♦♦

Po siaubingų sunaikinimų pilieti
nio karo metu Angolai gresia badas. 
Vargu, ar Sov. Sąjunga suteiks An
golai kokią pagalbą pati išgyvenda
ma ūkinę krizę, o Amerika greičiau
sia ir neskubins pagalbos, kol Ango
loje šeimininkauja Kubos kariuome
nė.

Vertindamas Vatikano pataikavi
mą komunistams Lenkijos kardino
las Wyszinski tvarkosi savarankiš
kai Lenkijoje ir net nepriėmė Vati-

kano pasiuntinio. Lenkijoje susida- 
rusios nuotaikos, kad popiežius 
Paulius VI dėl amžiaus ir sveikatos 
galįs pasitraukti iš turimų pareigų ir 
naujasis popiežius greičiausiai lai
kysis kitokios politikos komunistų 
atžvilgiu.

♦♦♦

Remdamasis Helsinkio deklaraci
jos 7-ju paragrafu Kanados angliko
nų primas vysk. E. Scott pasiuntė 
Sovietų ambasadai Kanadoje raštą, 
kuriuo primenama, kad Sov. Sąjun
goje varžoma tikėjimo laisvė ir kad 
tikintieji persekiojami. Primintas ir 
N. Sadūnaitės atvejąs.

***

Pastaruoju metu žemės drebėji
mų banga persirito per visą pasaulį. 
Po Guatemalos (Pietų Amerikoje) 
stiprus žemės drebėjimas įvyko 
šiaurės Italijoje, centrinėje Azijoje 
(Sov. Sąjungoje) ir pakartotinai 
Pietų Amerikoje.

Amerikos viceprezidentas Rocke
feller, lankydamasis Vak. Vokietijo
je, pareiškė, kad Sov. Sąjunga yra 
nauja imperializmo forma, plečian 
ti kolonializmą. Jis ragino vaka
rų Europą ginkluotis, kad galėtų 
pasipriešinti naujai grėsmei. Pana
šias ar dar aštresnes mintis apie 
Sov. Sąjungą pareiškė Japonijos 
gynybos įstaiga. Priskaičiuojama, 
kad šiuo metu Japonijos jūroje esą 
750 sovietinių karo laivų.

Paminėtina, kad Amerika siunčia 
į Europą naujų karinių pastiprinimų 
su pretekstu, kad ir sovietinis 
blokas savo karines pajėgas didina.

AVXftWl .V.W r, .'47
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Vajų 
pradedant

I

Pereitame numery skaitėme ALB 
Krašto Valdybos atsišaukimą, ku
riuo liepos mėnesi skelbiamas Aus
tralijos Lietuvių Fondo vajus. Gal 
ne vienas iš bendruomenės narių 
suabejos ir klaus: kam tas vajus? 
Gyvename visuomeniškai ir kultū
riškai nereikalaudami kokių nors pi
niginių išteklių, tad kam kaupiami 
tie i fondą pinigai? Orgariizacijos ar 
atitinkami vienetai, jeigu jiems pi
nigų reikia, patys jų prasimano. 
Kasdieninei veiklai daug pinigų ne
reikia, į suvažiavimus ar kitokius 
stambesnius susibūrimus patys 
įstengiame apsimokėti. Virtę klu
bais lietuvių namai patys sėkmingai 
verčiasi be nuolatinių aukų ir para
mų. Gal labiausiai pinigų stokoja 
mūsų spauda, bet ir ji iki šiolei ne
subankrutavo, o kai pritrūsta, juos 
savanoriškai sudedame. Tad kam tie 
fondai?

Tokie ir panašūs klausimai būtų 
visai vietoje, jeigu mūsų gyvenimas 
ir veikla ribotųsi vien šia diena. Taip 
galvoti ir esama padėtimi pasiten
kinti gali tik tas, kuris savo visuo
meninę ar kultūrinę veiklą suveda 
vien tik į dalyvavimą bet kokiuose 
parengimuose visai net nesidomė
damas, kad kas nors turi tą veiklą, 
tuos visus parengimus suplanuoti, 
surengti, gal net neprisimena, kad 
yra gyvybinių mūsų lietuviškam tę
stinumui darbų,kuriebūtini vykdyti, 
bet neduoda jokio pelno, o reikalingi 
lėšų. Kaip tik šitokius užsimojimus 
turėdami mūsų visuomenininkai ir 
kultūrininkai, dirbdami šiandien ir 
turėdami galvoje ateitį, ir rūpinasi, 
kad ne tik šiandie būtume pavalgę, 
bet kad ir rytoj turėtume duonos. 0 
tam reikalingas ne vien tik tinkamai 
paruoštų žmonių pakaitalas, bet ir 
finansinis pagrindas.

Mes nuo seno didžiuojamės savo 
bendruomene, jos veikla, jos pavyz
diniu solidarumu. Bet vis tik ji ne
funkcionuoja taip, kaip turėtų, ne
išvysto didesnio polėkio, o dažniau
siai pasitenkina bėgamaisiais reika
lais, kad tik įsibėgėjimas nesustotų 
ir kad tie kasdieniniai reikalėliai bū
tų atliekami su kuo mažiausia 
išlaidų. Kitaip sakant, mes laikomės 
šiandien, bet mažiausiai rūpinamės, 
kaip gyvensime rytoj. Geras ūkinin
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kas apskaičiuodamas mažina, jeigu 
reikia, duonos davinį, bet skiria tam 
tikrą dalį grūdų sėklai. Ir tai vadi
name geru planavimu. Norėdama 
išlaikyti sveikus ekonominius pa
grindus valstybė irgi planuoja kar
tais net nesiskaitydama su piliečių 
patogumais:
Užtenka tik mesti žvilgsnį į mūsų 
gyvenimą, kad įsitikintume, kad 
bendruomenės sėkmingai veiklai ir 
jos ateičiai būtini tam tikri finansi
niai ištekliai. Kodėl šiandien daug 
kas pastebi, kad bendruoneninė vei
kla yra savotiškoj stagnacijoj: nei 
didesnių užsimojimų, nei esamos 
veiklos pagyvinimo, o tai yra vien 
tik dėl to, kad bendruomenė yra 
tuščiomis rankomis: gali būti ir 
pavydėtinai gražūs planai, jeigu nė
ra kaip jų įgyvendinti, jie palieka 
tušti. Nekalbant apie reikšminges
nius ateities darbus, bendruomenei 
rūpi ir esama padėtis: laikinai pa
liekant veikiančias organizacijas yra 
ir bendrų lietuviškų institucijų, 
kurios turėtų būti bendruomenės 
globojamos ir gal net išlaikomos, 
kaip pavyzdžiui mokyklos, chorai, 
tautiniai šokiai, lituanistiniai kursai 
ir t.t. Jeigu šios institucijos ir vie
netai laikosi, tai vien tik atskirų 
grupių arba dažniausia privačių as
menų begaliniu pasišventimu ir 
ryžtu. Betgi čia yra lietuvybės išlai
kymo pagrindas, kas ypač turėtų 
rūpėti bendruomenei. Ir aišku, ben
druomenei tas ypač rūpi, tačiau vien 
rūpesčiu reikalų neišjudinsi ir jų ne
pastūmėsi. Reikia tam ir priemonių, 
kurios glūdi kaip tik finansuose.

Svarstant tokius dalykus neiš
vengiamai prieiname išvados, kad 
mums reikalingas stiprūs ir pajėgus 
savas fondas, kuriam jau 1972 m. 
bendruomenės vadovybė padėjo 
pagrindus. Gaila, iki šiolei sutelkė
me permažai kapitalo, kad pats Au
stralijos Lietuvių Fondas būtų reik
šmingas ir efektyvus. O tas priklau
so nuo mūsų pačių, nuo mūsų sąmo
ningumo ir nuo mūsų užsiangažavi
mo ateičiai. Mūsų bendruomenė yra 
pakankamai jauna, nors jos steigėjai 
jau pasiekė gražaus amžiaus, tačiau 
pareiga kurti ateitį privaloma tiek 
senam, tiek ir jaunam. Nelauk, ar tu 
naudosies Fondo vaisiais, bet daryk, 
kad galėtų jais ateity kiti naudotis. 
Paremk Australijos Lietuvių Fondą!

(v.k.)

MIRUSIEJI
ALFONSUI VALIULIUI MIRUS

A.a. A. Valiulis

Su kiekvienu naujai supiltu kapų 
tarsi prarandame mažą dalelę Lie
tuvos, atsivežtos šitan kraštam Tą 
mažą dalelę Lietuvos buvo su savim 
atsivežęs ir AlfonsasValiulis. Nepa
keitė jo ilgi Australijoj išgyventi 
metai. Jis vis tebedainuodavo jau
nystėje išmoktas daineles, pasako
davo jaunystėje krėstus pokštus, 
gyveno Lietuvoje įgytos patirties 
prisiminimais, nekaltai 
pasijuokdamas iš savo paties ir kitų 
silpnybių ir su didele kantrybe nešė 
išeivio vienatvę ir likimą.

Birželio 15 d. Alfonsas išsiskyrė iš 
mūsų tarpo.

Velionis buvo gimęs 1903 m. lie
pos 8 d. Kukaičių kaime, Radviliškio 
valsčiuje gausioje ūkininko šeimoje. 
Baigęs Šiaulių gimnaziją, išvyksta į 
Veterinarijos Akademiją Vienoje, 
kurią baigia 1934 metais.- Grįžęs 
Lietuvon dirba kaip veterinarijos 
gydytojas Akc. “Maisto“ B-vės tar
nyboje Kaune, ilgesnį laiką Panevė
žy ir trumpai Tauragėj.

Karo įvykių nublokštas į Vokietiją 
gyvena Bavarijoj, kiek laiko dirbda
mas kaip veterinarijos gydytojas. Į 
Australiją atvyko 1949 m. ir iki pen
sijos dirbo kaip vaistininko padėjė

A.a. JONAS PALAITIS
Birželio 12 d. staiga mirė daugelio 

mūsų geras pažįstamas ir bičiulis 
Jonas Palaitis.

Gimė Jonas 1902 m. Raudonės 
km., netoli istorinės Raudonės pilies 
prie Nemuno. Ir augęs nesitraukė 
nuo didingos upės: kiek laiko dirbo 
prie kelto, o vėliau plaukiojo garlai
viu tarp Kauno ir Klaipėdos jūrinin
ku. 1939 m. vedė Oną Laurinaitytę. 
1942 m. Jonas jau buvo garlaivio 
kapitonas ir vadovavo ‘Vilniaus“ 
garlaiviui.

Traukiantis iš Lietuvos antrą 
kartą artėjant bolševikams gimė 
antrasis sūnus. Pasiekęs Daniją Jo
nas su šeima sulaukė čia karo pabai
gos, o 1950 m. visi keturi atvyko į 
Australiją.

Apsigyvenę Sydnejuje pasistatė 
jaukius namus ir sūnus išleido į 
mokslus. Būdamas geras stalius, 
Jonas, sulaukęs pensijos, įsitaisė 
puikią dirbtuvę ir dirbinėjo viską, 
kas ko paprašė, neklausdamas jokio 
atlyginimo. Buvo nuolatos linksmas, 
atviros širdies kiekvienam, jo kal
boje nebuvo nei pikto žodžio, nei 
minties.

jas The Royal North Shore ligoni
nėje Sydnejuje.

Velionis buvo labai kuklių reika
lavimų žmogus. Niekuomet 
nevedęs, buvo įpratęs į savarankiš
ką viengungio gyvenimą ir gražiai 
tvarkėsi savo mažame' namelyje 
Sydnejaus priemiestyje Padstow. 
Viešumoje labai kuklus ir paprastas, 
buvo draugiškas ir kupinas 
sąmojaus savo artimesnių draugų 
tarpe. Jo kuklumas ir drovumas bu
vo, turbūt, tos priežastys, kodėl jisai 
aktyviai nesireiškė lietuviškame or- 
ganizuotame gyvenime. 
Lankydavo lietuviškus parengimus, 
minėjimus, dalyvaudavo bendruo
menės susirinkimuose, buvo Sydne
jaus lietuvių klubo narys, nors klubo 
patarnavimais mažai naudojosi, ir 
uoliai prenumeravo ir skaitė “Mūsų 
Pastogę“. Paprašytas, lietuvišką 
veiklą visuomet remdavo pinigine 
auka.

Pereitų metų rugsėjo mėn. išėjęs į 
pensiją, vis dažniau ir dažniau 
pradėjo skųstis sveikata. Kovo pa
baigoj sunegalavo rimčiau ir buvo 
gydomas namuose. Birželio 9 d. nu
vyksta Lidcombes 'ligoninėn tyri
mams ir po šešių dienų toje pat ligo- 
ninėjej miršta.

Birželio 18 d., Kun. P. Butkui 
atlaikius šv. mišias ir atlikus laido
jimo apeigifls, gražaus draugų, bu
vusių bendradarbių ir kaimynų bū
relio palydėtas, palaidotas lietuvių 

kapuose Rookwoo'e.
Gyvendamas retkarčiais liūdnai 

prasitardavo, kad, turbūt, nebeteks 
grįžti tėviškėn. O tos tėviškės kaip 
ir neliko: du broliai ir dvi seserys su 
šeimomis buvo išvežti Sibiran ir tik 
per ilgų metų ir nebe visi ir ne savon 
pastogėn sugrįžo Lietuvon. Rėmė 
juos Alfonsas kasmet gausiais siun
tiniais, daugiau jais, negu savimi 
rūpindamasis. Jiems ir savo 
palikimą paliko, kartu nepamiršda
mas ir lietuviškų reikalų. _

Tebūna jam lengva šio tolimo 
krašto žemė!

A. a. Jonas Palaitis

Į laidotuves susirinko gausus bū
rys giminių, artimųjų ir bičiulių. 
Kun. P. ^utkus plačiai nupasakojo 
Jono gyvenimą ir paguodė našlę ir 
sūnus su šeimomis. Roockwood ka
pinėse su velioniu atsisveikino p. L. 
Simanauskas Lietuvių Sodybos 
gyventojų vardu.

Ilsėkis, Jonai, ramybėje!
' S.M.
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MANO VIEŠNAGE LIETUVOJE
Rašo ALGIS KARAZIJA

KAUNE O KAIP JŪS GYVENAT?

Gavau leidimą trim; dienom į Kau
ną. Visi skaitė, kad tai didelis laimės , 
dalykas. Sėdom su seneliu į tarp
miestinio susisiekimo ’’Combi” ir 
nuvažiavom. Ir vėl nauji būriai gi
minių - močiutė, tetos, jaunimas. 
Apvažinėjom ir apvaikščiojom Kau
ną. Pamačiau rotušę, paskui nuėjom 
į Kauno Katedrą, kuri mane pri
trenkė savo grožiu ir puošnumu, tuo 
labiau, kad žinau, kokiomis sąlygo
mis tas grožis išlaikomas ir išsaugo
mas. Kauno katedra yra viena iš ne
daugelio bažnyčių, kuri dar naudo
jama kaipo bažnyčia. Vaikštinėjau 
po Kauną, užėjau į teatro sodelį. Pe
rėjau per Laisvės Alėją, pagrindinę 
Kauno gatvę, kurioje susitinka visas 
jaunimas, kaip ir mano tėvų laikais. 
Buvau Karo Muziejuje, keletoj ka
vinių. Kauno charakteris skirtingas 
nuo Vilniaus, o pats miestas daug 
lietuviškesnis, jeigu taip galima pa
sakyti. Bent jau mažiau svetimos 
kalbos gatvėje girdėti.

Tos trys dienos labai greitai pra
bėgo, nes ir Kaune buvo labai daug 
giminių; su kuriais norėjau išsikal
bėti - pamatyti ir išgirst kaip jie gy
vena, papasakoti apie mus Australi
joj ir apie gimines, kuriuos buvau 
aplankęs Los Angeles, Buenos Aires 
ir Čikagoje. Buvo labai malonu pasi
justi giminės ryšininku. Be to, norė
jau ko daugiau pamatyti paties 
Kauno, nes nemaniau, kad dar kartą 
gausiu leidimą nuvažiuoti.

Į Vilnių grįžom automobiliu. Mano 
dėdė, nors gyvena Vilniuje,’bet dir
ba Klaipėdoje (tolimiausiam dide
liam mieste nuo Vilniaus). Kaip tik 
tada jis grįžo namo ir pakeliui pasi
ėmė mus iš Kauno.

KAČERGINĖ

Nutariau prašyti antro leidimo į 
Kauną. Ne labai tikėjausi gauti, bet 
gavau - vėl trims dienoms, šį kartą 
per savaitgalį. Nuvažiavau pats vie
nas, šį kartą taksiu. Kadangi važia
vom penkiese (grupė susidarė taksi 
stotyje), tai man kelionė kainavo tik 
2 rubliai.

Vėl apsistojau pas močiutę ir labai 
smagiai praleidau laiką su jaunimu. 
Su tetos šeima buvau nuvažiavęs į 
Kačerginę. (Ten važiuoti atskiro lei
dimo nereikia, nes Kačerginė dabar 
skaitosi Kauno dalis.) Vaikštinėda
mas po mišką pergyvenau nepap
rastas nuotaikas. Tikros pušys vi
sur, saulė šauna pro medžius auksi
nėm strėlėm; pušys taip kvepia, kad 
net svaigina - jautiesi kaip girias. Po 
kojom girgžda sniegas, ant šakų 
sniegas, už apikaklės sniegas - ste
buklinga. Sunku man buvo įsivaiz
duoti anksčiau, kad tokia vieta ir ne 
pasakoj egzistuoja.

Pasivaikščiojom panemuniais, bet 
per Nemuną nėjau.

ČIURLIONIO GALERIJOJ

Čiurlionio galerija man paliko ne
paprastą įspūdį. Buvau matęs daug 
Čiurlionio reprodukcijų, ir jos man 
patiko. Bet kai pamačiau ’’gyvus” 
paveikslus - įspūdis buvo nepapras
tas, ypač, kad turėjau tokį ’’gidą” 
kaip mano dėdė Vytautas Lands
bergis, kuris savo gyvenimą yra 
pašventęs Čiurlionio muzikos ir ta
pybos tyrinė jimui ir populiarinimui, 
jis taip įdomiai man pasakojo ir aiš
kino, kad net nepastebėjom, kad 
Galerijoj nebeliko žmonių, ir buvo 
laikas ją uždaryti.

Dabar, nors vėl tik į reprodukci
jas žiūriu, jos man sukelia daug 
stipresnį jausmą, ir aš jose matau ir 
tai, kas tik originale yra.

Tęrian

Didžiausią įspūdį Lietuvoje man 
paliko jaunimas.Važiuodamas neži
nojau ko iš jų tikėtis, ar rasiu bend
rą kalbą. Pamačiau, kad jie labai 
nuoširdūs ir labai įdomūs. Jie turi 
labai gerą humoro jausmą, todėl ir 
aš pats nebijojau kartais padurna- 
voti. Su jais dažnai būdavau. Jiems 
labai įdomu, kaip lietuviai visur ki
tur gyvena, ką jie veikia, kuo rūpi
nasi. Jie žino, ar bent daugelis jų ži
nojo, kad Pietų Amerikoj tik ką pa
sibaigė jaunimo kongresas, tik jiems 
neaišku buvo, kas tame kongrese 
darėsi (0 apie jiems patiems taiko
mas rezoliucijas jie dar nebuvo gir
dėję). Dau kas stebėjosi: ’’Kaip jūs 
organizuojat lietuviško jaunimo 
kongresą, o nekviečiat nieko iš Lie
tuvos. Kitą kartą būtinai ką nors 
pakvieskit. Tikriausiai neleis, bet 
pakviesti galima”.

Aišku, jie domėjosi ir daug kuo 
kitu. Jiems-buvo keista, kad aš, jau
nas žmogus, galėjau savo lėšomis iš
sileisti į tokią brangią kelionę. Jie 
labai domėjosi ’’siurfingu” (taip tas 
sportas ir vadinasi!). Baltijos jūroj 
"siurfo” bangų nėra, tai jie ant lentų 
prisitaiso bures.

Dabar kaip tik į madą buvo įėjęs 
sportas, kurio Australijoj niekada 
neturėsim. Tai ’’waterskiing” vari
antas: vandens slidės tempiamos ne 
laivo, o automobilio, ir ne vandeniu, 
o ežero ar upės ledu.

Viena mano puseserė yra alpi
nistė, tai susipažinau ir susidrauga
vau su lietuvių alpinistų grupe. Jie 
dažnai darydavo pobūvius, kur šne
kėdavo apie buvusias ir būsimas 
ekskursijas ir rodydavo skaidres. 
Skaidrės tikrai buvo nuostabaus 
grožio. Kadangi Lietuvoj nėra 
aukštų kalnų, tai jie dažniausiai ko
pinėja Karpatuose, Kaukaze ir ki
tur. Lietuviai kopinėtojai kai kurias 
kalnų viršūnes yra pavadinę lietu
viškais vardais: Čiurlionis, Lietuva 
ir panašiai.

Viena iš tų viršūnių, kur jie kopi
nėjo, vadinasi Komunizmas, ir pre
legentas, rodydamas skaidres, pa- 
bėdavojo, kad niekaip to Komuniz
mo negalėjo įveikti...

UNIVERSITETE

Užsukom su pusbroliu mediku į 
universitetą, kuris po kelių metų 
švęs savo 400 metų jubiliejų. Dabar 
jis yra restauruojamas, puošiamas, 
tvarkomas, kad iškilmėms viskas 
būtų kaip reikiant. Universitetas 
labai įdomus, ypač senieji jo mūrai, 
kurie atrodo beveik be liniuotės sta
tyti.

Nors pats universitetas senas, bet 
mokslo priemonės tokios pat mo
derniškos, kaip Australijos univer-

sitetuose. Buvau užėjęs į kalbų la
boratoriją. Ten sutikau profesorių, 
tos laboratorijos vedėją.

Jau dėdės bute buvau pratęs ma
tyti jį iki antakių paskendusi knygo
se ir popieriuose, bet čia tarp tų 
knygų dar buvo įvairiausi aparatai: 
magnetofonai, foto aparatas, telefo- 
to lęšis, galybės magnetofono juostų 
iš visų pasaulio kraštų, su viso pa
saulio įvairaus tipo muzika. Dalį 
kambario užėmė milžiniška skap
tuoto medžio kinietiška lempa - sli 
binas.

Profesorius kalbėjo apie gyveni
mą, apie žmones ir galų gale pasakė: 
’’Yra du žmonės Vilniuje, kuriuos aš 
nepaprastai vertinu už darbus atlik 
tus Lietuvai. Vienas yra toks archi
tektas Žemkalnis,...’’ ’’Tai mano se
nelis”, nutraukiau aš. ’’Negali būti!” 
’’Tikrai” Iš to netikėtumo taip jis ii 
nepasakė, kas tas antras.

Kažko beieškodamas jis iš popie
rių krūvos iškasė vyno butelį. "0, 
jūs ir vyno atsinešei", sako jis. ”Ne, 
tai ne mūsų”, sakom. ”Nu nesvarbu - 
tur būt kas nors kitas paliko. Išger
kim”. Pakelėm stiklus už Vilniaus 
universitetą.

TRAKAI. DRUSKININKAI.

Prieš mano akis - Trakų pilis. Sto
vėjau ten, kur ir Vytautas Didysis 
stovėjo ir mačiau tuos pačius vaiz
dus. Į Trakų pilį nuėjau tiesiai per 
ežerą - vis dar negalėjau apsiprasti 
su mintimi, kad galima eiti per upes 
ir ežerus be tilto. Vaikščiojau po pi
lį, po sales, kiemus, sausus vandens 
griovius. Aš gimęs augęs kažkur toli 
Australijoj, bet mano protėviai šią 
pilį gynė.

Tą pačią dieną su dėde automobi
liu nuvažiavom į Druskininkus. Da
lis kelio, nuo Varėnos iki Druskinin
ku. yra pavadinta Čiurlionio vardu, 
nes Čiurlionis Varėnoj gimė, o 
Druskininkus, kur jo tėvai gyveno, 
labiausiai mylėjo. Tenai pakelese 

liaudies menininkai yra pristatė 
Čiurlionio atminimui visą eilę pa
minklų. Kai kurie atrodo kaip senieji 
koplytstulpiai (tik dabar jie vadinasi 
stogastulpiai), kai kurie tiesiog pa
minklai ar dekoruoti'medžių kamie 
nai. Druskininkuose aplankiau 
Čiurlionio namelį ir muziejų ir ten 
pasiklausėm jo muzikos.

♦

Netoli Druskininkų yra Švendub
rė. Tai mažas kaimelis Raigardo slė
nyje. Ten viskas gražiai prižiūrėta, 
bet palikta taip, kaip būdavo prieš 
šimtą ar daugiau metų, jokių mo
dernių pastatų tyčia nėra. Mano dė
dė pasakojo, kad vasarą tas kaimas 
daug gražiau atrodo, bet man ir žie
mą jis paliko nepaprastą įspūdį su 
savo senom trobom, beržais apau
gusiais negrįstais keliais ir medinėm 
tvorom, o viskas dar lengvai pa
dengta sniegu. Ir vėl man atrodė; 
kad tik pasakų kaimas toks gali būti.

Sutikom ten vieną seną gyvento
ją, kuris buvo labai draugiškas ir 
tuoj pavaišino šviežiu, nepagadintu 
(nepasterizuotu) pienu. Turėjau su
tikti su tėvais, kurie visuomet saky
davo, kad Lietuvoj pienas ir baltes
nis,ir gardesnis.

Grįžome temstant. Turėjome va
žiuoti labai atsargiai, nes kelias bu
vo slidus, daug kur apledėjęs ir daug 
kur nelygiai apsnigtas ir duobėtas.

LIETUVIŠKAI?
Vilniuj ne visur susikalbėjau lie

tuviškai. Aerofloto įstaigoj priėjau 
prie langelio, virš kurio lietuviškai 
buvo užrašyta: "Informacija”, bet 
informacijos negavau, nes niekas 
manęs nesuprato. Griebiausi anglų 
kalbos, bet irgi nieko.

Vienas taksistas mieste ėmė mane 
kalbinti rusiškai. Sakau, kad nesu
prantu. Tada ėmė kalbinti lenkiškai 
- visvien nesuprantu. Pasakiau, kad 
aš iš Australijos. (Visi žino, kad aus
tralai kalba tik lietuviškai). Tada jis 
labai laužyta lietuvių kalba atsipra
šė, kad nelabai moka lietuviškai. 
Jis, pasirodo, buvo lenkas. Po to jau 
kalbėjomės lietuviškai.

SUSUMUOJANT
Nfe viską išpasakojau. Neįmano

ma. Yra dalykų, kuriuos jauti, bet į 
žodžius negali sudėti. Negali apra
šyti, kaip žmonės ten myli savo šalį, 
bet tos meilės yra tiek, kad ji ap
gaubia ir persunkia ir svetimų kraš
tų lietuvius.

Jauni žmonės, kurie galvoja, kad 
jie yra lietuviai, būtinai turėtų ten 
nuvažiuoti ir patys pamatyti Lietu 
vą ir pažinti jos žmones. Tada jie ne 
tik galvotų, bet ir žinot ų, kad jie lie
tuviai. ir jaustų, kad turi kuo di
džiuotis.
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Svarbu keliautojams
AUSTRALIJOS GYVENTOJAI BE 
AUSTRALIŠKŲ ASMENS DOKU- 
MENTŲ(PASŲ).MINISTERIS PA
TVIRTINA, KAD KELIAUJAN
TIEMS BŪTINA TURĖTI GRĮŽI
MO LIUDIJIMĄ.

Imigracijos 
ir Tautybių reikalams ministeris 

M. J .R. Mackellar šiandien patarė 
Australijos gyventojams, neturin
tiems australiškų pasų, kurie ren
giasi Jaikinai išvykti į užjūrius, įsi
gyti įvažiavimo liudijimus prieš ap
leidžiant Australija.

Mr. Mackellar išreiškė, jog -nieka
da nėra buvę intencijos panaikinti tų 
prievolę, kad autoriteto dokumentas 
sugrįžti į Australiją privalomas ne- 
australams evventojams, vykstan
tiems į užjūrius

“Toksai dokumentas reikalingas 
tapatybei nustatyti, kelionei pa
lengvinti ir išvengti nesklandumų 
jimmigracijos pracedūrose Australi
jos uostuose ir aerodromuose“, pa
reiškė ministeris.

Šita nauja sistema, įvesta 1976 m. 
kovo 12 d., panaikimo naudojimąsi 
įvažiavimo vizomis. Vietoje šių vizų 
įvesta grįžimo liudijimai, įgaliną 
neribotą skaičių išvykimų trejų me

Algio Pluko vadovaujamas dvigybas vyrų kvartetas, pasivadinęs Plu
ko vyrų oktetu, įsisteigęs 1975 metų pradžioje. Per tuos pusantrų metų 
oktetas jau buvo viešai pasirodęs šešis kartas Sydnejuje »r Newcastle,
savo repertuare turėjęs vienuolika dainų.

Nuotraukoje t sėdi iš kairės J. Barila, P. Ropė, A. Plūkas (vadovas), A. 
Šidlauskas, V. Burokas; stovi - P. Laurinaitis, P. Nagys, V. Medelis, E. 
Slonskis.

Prieš daugiau kaip dešimt metų A. Plūkas buvo sudaręs ir vadovavo 
dviem lengvojo žanro dainavimo vienetams: mergaičių sekstetas 
Bijūnėliai, vyrų Rožytės. Algis Plūkas staiga mirė birželio 11 d. 

" - " - ■■ "*• ... .

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI Rašo

ATVIROMIS AKIMIS PER
GRAIKIJA

“Wellcome home kyrie (ponas) 
Laukaitis“ - tai buvo pirmi žodžiai, 
man pasakyti Atėnų aerodrome. 
Jeigu Turkijoj pase pamatę mano 
pavardę visi pasižiūrėdavo į mane 
šnairiai, tai vėliau Graikijoj jau 
buvau jų žmogus. Pasirodo, kad 
Graikijoj ta pačia mano pavarde yra 
labai turtingi graikai, bankų, laivų ir 
nuosavybių savininkai, ir visi manė, 
kad aš iš Australijos grįžtų namo. 
Visa nelaimė, kad neturėjau laiko 
susirasti tuos milijonierius mano 
bendrapavardžius. Gal tas man būtų 
ir į gera išėję.

Nežinau, kodėl, bet man šioje ke
lionėje ypatingai sekėsi: pas 
japonus, Istambule ir vėl susidrau
gavau su inžinierium, dirbančiu 
Saudi Arabijos naftos šaltiniuose, 
kuris vyko atgal į Japoniją. Atskri- 
dom kartu į Atėnus ir pirmą vakarą 
nuėjus į atvirą kavinę atsigaivinti, 
jis buvo užkalbintas vieno vyro. 
Pasirodo, tai buvo lietuvis iš Vokie
tijos Stasys Kungys, kuris vėliau 
išvažiavo aplankyti kitų Graikijos 
vietovių. Kaip keista, japonas Atė
nuose supažindina lietuvį su 
lietuviu!

Vykdamas į Atėnus aš jau žino
jau, kad čia gyvena turbūt vieninte
lė Australijos lietuvaitė Loreta Ja- 
gučianskaitė, kuri jau treji metai 
kaip eina atsakingas kompiuterių 
sekretorės pareigas vienoje didelėje 
graikų - amerikiečių laivų bendro
vėje. Tai puiki, jauna ir labai maloni 
mergina, pas kurią tuo metu viešėjo 
iš Sydnejaus atvykusi jos mama. 
Atrodo, senovės ir modernieji grai
kų dievai šią gražią blondinę užbūrė, 
ir ji yra patenkipta viętine, jos♦ 
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tų laikotarpy be specifinės pasibai
gimo datos.

“Kartą gavus, tai nėra reikalo šitų 
įvažiavimo liudijimų atnaujinti, 
kadangi jie galioja neribotam skai
čiui išvykimų į užjūrius turint ome
nyje, kad viena išvyka neužsitęstų 
ilgiau 3-jų metų“, pažymėjo Mr. 
Mackellar. “Tačiau būtinai reikalin
ga išsiimti naujus liudijimus, kada 
pasai atnaujinami“.

Mr. Mackellar pareiškė, kad tai 
būtų atliekama greitai, kada nauji 
pasai pristatomi patvirtinimui.

“Tai svarbu gyventojams, kurie 
nėra Australijos piliečiai, išsiimti 
liudijimą, įgalinanti sugrįžti iš laiki
nų išvykų užjūriuose prieš aplei
džiant Australiją“, pabrėžė Mr. 
Mackellar.

“Prašymai gauti grįžimo liudijimą 
turi būti paduodami Immigracijos ir 
Tautybių reikalų Regionaliniam Di
rektoriui Departamente, (THE 
REGIONAL DIRECTOR OF THE 
DEPARTMENT OF IMMIGRA
TION AND ETHNIC AFFAIRS) 
toje valstijoje, kurioje busimasis 
keliautojas gyvena".

Įvažiavimo liudijimai buvo reika
lingi visiems asmenims išskiriant

(Tęsinys)

mamai, o gal ir man visai svetima 
aplinka.

Išvažiuojant iš Australijos mano 
bendradarbis ir geras draugas grai
kas davė savo dėdės ir kitų giminių 
adresus. Susiradau ir juos. 
Pasirodo, jo dėdė yra architektas, 
labai turtingas ir susipažinus, savo 
puikia itališka Alfa-Romeo sportine 
mašina išvežiojo po daugybę toli
mesnių istorinių Atėnų vietovių, 
parodė tikrų graikų (ne turistų) gy
venimą, jų pasilinksminimus, 
valgius, gėrimus. Ir tai yra labai 
skirtinga nuo viso to, ką mato turis
tai jiems skirtose turistinėse vieto
se. Visa; tai galima pamatyti ir 
pajusti tik tada, kai tu esi kartu su 
pačiais artimais graikais jų 
intymiuose rateliuose, 
subuvimuose. Man tikrai buvo labai 
keista, kai vieną beveik ištisą naktį 
aš buvau tik vienas užsienietis tarp 
kelių šimtų graikų, kurie linksmino
si taip, kaip aš dar nebuvau matęs. 
Jų pasiutęs šokis bouzouki ir dar 
daug kitų tautinių šokių gali žmogui 
širdį pro padus išvaryti. Kai apie 8 
vai. vakaro prasidėjo muziką, tai 
mes palikom šią vietą 6 vai. ryto, tai 
ji, su pasikeičiančiais gerais penkiais- 
dainininkais, nebuvo nė karto 
sustojusi poilsiui. Turbūt nėra pa
saulyje kitos tokios tautos, kuri taip 
didžiuotųsi savo tautiniais šokiais, 
kuriuos šoka vieni vyrai, vienos mo
terys, bendrai, poromis ir kitaip. Ir 
jeigu Turkijoje profesionalės pilvo 
šokio šokėjos raitėsi kaip gyvatės, šį 
šokį bešokdamos, tai čia jaunos 
graikės panašius šokius šoko gal dar 
geriau už turkes. Ir mums su grai
kais draugais čia išsilaikyti tai pa
dėjo tikrai tik j,ų pikantiškas maistas 

tuos, kurie keliavo su australiškais 
pasais.

Mr. Mackellar įrodė, kad tokiais 
prisiskaitė Anglijos piliečiai, ku
riems nuo įvedimo įvažiavimo vizų, 
1975 m. sausio 1 d. buvo reikalauja
ma turėti liudijimas sugrįžti į šitą 
kraštą po laikino išvažiavimo į už
jūrius.

Mr. Mackellar patarė, kad šitų 
reikalavimų vykdymas naudingas 
kiekvienam neaustralui gyventojui, 
kuris ruošiasi laikinam išvykimui, 
kadangi keliavimo priemonių parei
gūnai neduos vietų arba nepraleis, 
kol nebus įrodyta, jog liudijimas 
įvažiavimui į Australiją yra jūsų 
nuosavybėje.

Mr. Mackellar pridėjo, kad yra 
buvę nesusipratimų liečiančių kelio
nes į ir iš Naujosios Zelandijos.

“Australijos piliečiams ir pilie
čiams iš kitų britų kilmės kraštų, 
kurie turi teisę gyventi Australijoje 
neribotam laikui, jie nereikalingi nei

Antanas Laukaitis

PASAULĮ
su garsiuoju ouzo ir septynių 
žvaigždžių metaxa.

Graikija yra senovės meno, isto
rijos, geografijos ir poezijos mišinys 
ir pamačius jų gražųjį kraštą galbūt 
galima suprasti tada ir pačius grai
kus, kurie yra davę jau prieš 2000 
m. pr. Kr. pačią pradžią europietiš
kai kultūrai ir civilizacijai. Šiame 
mano trumpame straipsny nėra vie
tos rašyti apie senąją istoriją ir 
kultūrą. Ją daugiau ar mažiau žino 
visi. <

Atėnai, kur aš daugiausia pralei
dau laiko, yra trijų gražiausių - Par- 
nasos, Hymettus ir Penteli - kalnų 
rėmuose, iš kur senovės graikai 
nešdavo savo baltąjį marmurą sta
tyti savo šventovėms. Saulėlydžio 
metu šių kalnų spalvos keičiasi, ir 
jau senovėje Atėnai poetų buvo pa
vadinti “violetinės karūnos“ miestu. 
Atėnus supa labai daug salų, kurių 
dalis priklauso turtingiems 
graikams ir užsienio milijonįeriams, 
turintiems ten savo puikias vasar
vietes. Tris labai gražias salas ap
lankiau laivu ir aš pats. Aegina yra 
viena iš turtingiausių salų. Čia tin
kamas salos molis išvystė nuostabių 
puodų ir indų gamyklas, ir tuo šį sa
la pasižymi nuo pat senovės. Čia 
buvo padaryti pirmieji Europos me
taliniai pinigai. Senovėje ši sala 
buvo nepriklausoma, ir ją graikai 
paėmė savo žinion 450 m. .pr. Kr. 
Saloje apžiūrėjau deivės Afroditės 
šventyklos griuvėsius, senovės mu
ziejų, katedrą ir kitas įdomybes. 
Naujaisiais laikais - 1828 m. ši sala 
buvo net devynis mėnesius Graiko- 
jos sostinė. Kitos dvi salos - Hydra ir 
Poros neturi gilios senovės liekanų, 
tačiau čia yra daug vėlesnių istori

pasų, nei įvažiavimo liudijimų 
keliaujant tarp Australijos ir Nau
josios Zelandijos, bet visi kiti 
keliautojai turi turėti oficialiai 
patvirtintus pasus“, jis pareiškė.

“Busimieji keliautojai, turį abejo
nių dėl įvažiavimo reikalavimų 
grįžtant, turi kreiptis į Immigracijos 
ir Tautybių reikalams Department^ 
(THE DEPARTMENT OF IMMI
GRATION AND ETHNIC AFFAI
RS), ir gaus patarimų bei 
nurodymų.

Uragvajuje karinio perversmo 
keliu nuverstas prezidentas 80 m. 
amžiaus Juan Maria Bordaberry ir 
jo vietoje pasodintas Albert Demi- 
cheli. Perversmas įvyko staiga, be 
kraujo praliejimo.

♦♦♦
Vilniuje statomas naujas Televi

zijos bokštas, 380 metrų aukščio. 
200 m. ankštyje bus įrengta kavinė. 
Bokšto s'atyba jau įpusėjusi.

nių paminklų, ir šiandie jos yra pui
kios vasarvietės turistams, kai grai
kai daro didelį biznį iš esamos pre
kybos. Šiose salose susibičiuliavus 
su amerikiečiais iš Texas ir kana
diečiais pirmą kartą teko valgyti 
oktopus, squid ir dar kažkokius rū
kytus jūros gyvius. Nors pradžioje 
tiek amerikonai, tiek ir aš purtėmės, 
tačiau vyrai iš Texas davė pradžią, 
ir buvo, nuplaujant jų vynu, visai 
gerai.

Apžiūrėti visus Atėnus per savai
tę laiko neįmanoma. Tačiau aš 
mačiau gana daug. Miesto šone yra 
didysis Akropolis, kurį lankiau du 
kartus. Tai yra senovės natūrali 
tvirtovė ir buvęs religinis valstybės 
centras. Pagrindinis buvęs Atėnų 
deivės kultas, ir jai čia buvo pasta
tyta daugybė šventovių. Stebint 
šiuos milžiniškus senovės pastatus, 
jų grožį, kolonas ir šventoves, tie
siog negali suprasti, kaip senovėje 
visa tai buvo be jokių modernių 
priemonių pastatytalĮdomūs čia 
paminklai įvairiems dievams ir garsi 
Nike šventovė, pastatyta dar 5 
šimtmety pr. Kr. valdovo Periklio. 
Ir griuvėsiai šiandie aiškiai liudija 
Graikijos galybę ir didybę. Įdomūs 
yra Propylea vartai, kur 5 šimtmety 
buvo nužudytas garsusis graikų 
architektas Mnesicles. Garsusis 
graikų Parthenon, Portico Cargati- 
des, Erechtheion, Dionysus teatras, 
Odeon Herodes Atticus, keramikos 
kapai, vėjų bokštas, Zeuso šventovė 
ir daug kitų senovės istorinių vietų 
man paliko neišdildomą įspūdį. Kaip 
sportininkui man buvo labai įdomu 
apžiūrėti sporto stadioną, kuris 1895 
metais, atžymint pirmąją modernią
ją olimpiadą, buvo pastatytas toje 
vietoje, kur buvo senovės sporto 
stadionas. Visas atviras U pavidalo 
stadionas yra padarytas iš balto 
marmuro ir turi virš 70.000 sėdimų 
vietų. Šioje vietoje buvęs senovės 
Panathenaic stadionas buvo baigtas
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Namie ir
IŠ TOLIMOSIOS ANGLIJOS.

Iš Australijos į Angliją atstu
mas yra matuojamas tūkstančiais 
myliu. Bet šiais laikais, kuomet yra 
patobulintos susisiekimo 
priemonės, jis yra lengvai nugali
mas. Tai ir iš>Australijos dažnai su
laukiame svečių, atvykusių aplan
kyti imperijos sostinę. Viena tų pir
mųjų šių metų pavasario kregždu
čių, tai buvo iš Sydnejaus R. 
Zinkutė. Ji kiek laiko, pagyvenusi 
Londone, išvyko aplankyti kitų, pa
saulio kraštų. Tikimės, kad birželio 
mėnesyje dar ji vėl atskris į Londo
ną.

Gegužio 23 d. Londono lietuvių 
.parapija minėjo savo įsikūrimo 75 
m. sukaktį. Dalyvavo Europos 
lietuvių vyskupas A.L. Deksnys ir 
buvo svečių iš kitų pasaulio žemynų. 
Šventės proga, Adelaidės lietuvių 
vardu londoniečius sveikimo pra
monininkas S. Liaksas. O-mūsų dai
nų koncertus piano muzika skambi
ai papildo Australijos lietuvaitė V. 
Inkrataitė. Keletą dienų Anglijoje 
svečiavosi- J. Pakalnis. Girdėjau, 
kad ruošiasi į Londoną atvažiuoti A. 
Laukaitis, o liepos 8 d. atskrenda B. 
Nemeika. Tai spaudos žmonės, ku
rių daug straipsnių randu patalpintų 
“Mūsų Pastogėje“. Malonu su aus- 
traliečiais pasikalbėti ir patirti, kaip 
jiems sekasi kurtis antroje žemės 
pusėje.

**♦
Rašant apie gyvųjų keliones, ten

ka priminti ir iš mūsų tarpo išvykusį 
tautietį į amžinąją kelionę. Austra
lijoje yra gyvenančių jo giminių.

Gegužio ŠI d. Londone, vos porą 
dienų pasirgęs, mirė Stasys Puido
kas. Velionis buvo gimęs 1917 m., 
Šakių apskrityje. Lietuvoje darba
vosi Šaulių ir Jaunimo organizacijo
se. Karinę prievolę atliko 3 
pėstininkų D.L.K, Vytauto Didžiojo 
pulke. Antrojo karo metais tarnavo 
ginkluotuose daliniuose ir kovojo dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. 1944 m. tą 
dalinį, kuriame tarnavo velionis, 
vokiečiai negailestingai nuginklavo 
Tauragėje ir vyrus išvežė į vakarų 
frontą. Bet jie tenai tuojau pasidavė 
į amerikiečių nelaisvę. Vėliau tar
navo gen. Andersono suformuotame 
korpuse, po anglų vėliava. Pasibai
gus karui atvyko į Londoną ir čia 
sukūrė šeimą.

Birželio 7 d. velionies palaikai bu
vo atyežti į Londono lietuvių bažny- 

statyti 1000 metų pr. Kr. Pačiame 
Sounion iškyšulyje, apie 50 km. nuo 
Atėnų įdomu buvo pamatyti jūros 
dievo Poseidono šventovę, apie ku
rią yra labai daug.pasakojimų. Labai 
gražus yra Piraeus uostas ir per visą 
gražųjį pajūrį nusitęsę vilos ir 
paplūdimiai. Čia gyvena ir anksčiau 
minėta lietuvaitė Loreta, kuri buvo 
labai gera vadovė pajūryje.

Graikijoj turistai yra labai laukia
mi, ir šią vasarą tikimasi jų apie 6-7 
milijonus. Graikai yrą gana vaišingi 
ir nuoširdūs, ypatingai provincijoj. 
Tačiau pačiuose Atėnuose reikia 
būti atsargiam, nes jei tik graikas 
galės, 'Tai tave ir apstatys. 
Nenuostabu, kad vienos kainos yra 
turistams, o kitos vietiniams. Sumi
nėjus Australiją, kur beveik kiek
vienas graikas turi savo artimų 
giminių, graikas tuoj pasidaro labai 
artimas. Pačiuose Atėnuose, 
apačioje Akropolio, yra žinomas pa
silinksminimų rajonas - Plaka. Čia 
gyvenimas, šokiai, naktiniai klubai, 
po atviru dangum restoranai veikia 
iki paryčių, ir turistams jie yra nak
tinis poilsis. Graikija yra kraštas, 
kurį tu pats turi atrasti ir, pagal ta
vo sugebėjimus, žmogus tik gali 
pajusti jos grožį ir malonumus.

(bus daugiau)

svetur
čią. Gedulingas pamaldas atlaikė 
kun J.Sakevičius ir giedojo J. 
Černis. Velionį atsisveikinti ir paly
dėti susirinko giminės, artimieji ir 
ginklo draugai. Karstas skendo vai
nikuose ir gėlių puokštėse. 
Pasibaigus bažnytinėms apeigoms, 
velionies palaikai buvo sudeginti 
krematoriume. Tos dienos popiečiu 
velionies'našlė ir jos keturios sesu
tės, Sporto ir Socialinio klubo patal
pose, paruošė laidotuvinius pietus.

Ilsėkis ramybėje!
V.Z.

Birželio 20 d. iš užsienių sugrįžo 
prof. A. Kabaila ir ponia. Prof. A. 
Kabaila pusmetį praleido Japonijoje 
atlikdamas mokslinius tyrimus, kaip 
kviestinis svečias skaitė paskaitų
universitete.

Brisbane lietuvių namai, kurie prieš keletą metų įgyti kun. Dr.P. Ba- 
činsko pastangomis. Čia tautiečiai savaitgaliais susirenka pasitarti, 
posėdžiauti, susitikti. Nuotraukoje kun._Dr. P. Bačinskas, šių naihų ini
ciatorius ir globėjas, ir du svečiai lietuviai iš Melbourne.

Vinco Krėvės premija
ŠĮMET SKIRIAMA JAU VIE
NUOLIKTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

Montrealis, Kanada. Ateinantį 
rudenį Montrealyje bus iškilmingai 
įteikta jau vienuoliktoji Vinco Krė
vės literatūros premija. Pagal pre
mijos statutą, jis skiriama dviejų 
metų laikotarpyje išeivijoje išleistai 
knygai, negavusiai jokios kitos pre
mijos. Iš tokių knygų vertinimo ko
misija atrenka geriausią grožinės 
literatūros knygą, kurios autoriui 
tenka 500 dolerių vertės premija. 
Šįmet Krėvės premijai kandidatuoja 
1974-75 metų laikotarpyje išeivijoje 
išleistosios, dar nepremijuotosios 
lietuviškos knygos.

Krėvės premiją įsteigė ir skiria 
Moiitrealio lietuvių Akademinis 
sambūris, pats praeitaisiais metais 
atšventęs savo 25-tąjį gimtadienį. 
Anuomet apie 30 sambūriečių, patys 
dar neprasikūrę, neturtingi studen
tai, ryžosi,- bent “realistų“ nuomone 
- beveik neįmanomam žygiui: 
įsteigti grynai literatųriniais krite
rijais skiriamą premiją ir tai premi
jai surinkti 500 dolerių iš savo labai 
ribotų išteklių. Tada tai buvo
nemenka suma, o, prisimenant kaip 
dažnai literatūros premijos mūsuose 
buvo krautuvėliškos, pernelyg ne
stebina, kad anas Montrealio jaunų
jų akademikų žygis tūlam anuome
tinio kultūrinio establišmento nariui" 
dvelkė maždaug įžūliu akibrokštu. 
O šiandieną, po šiokios tokios laiko 
perspektyvos, jau ryšku, kad Krė
vės premija niekados neteko jos ne
vertam, menkam rašytojui. Štai, są-

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus 'j 
■ indelius 9% (nemažiau $.100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. jJ birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%),. už įnašus iJ (shares) iki 10% dividendo. <

•Teikia paskolas' flti $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 10¥i%, įI asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojaia iš ll1/i%, iki $ 1000 be j
! garantijos iš 12Vi%. Procentai už visas paskolas ufclrnitomi kas 3 mėn. |J • Įstaiga veikia: 1
1 MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. pp. Liet. Namai, 50 Errol ■

St. North Melbourne,
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne $001
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 pp. Liet. Naąuf, 6 Eastry 

S t,, . Norwood.
Rąsto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067 i

I

Nuotrauka V.Šneiderio

rašas Krėvės premijos laureatų 
(chronologine tvarka): J. Aistis, J. 
Mekas, M.Katiliškis, V.Ramonas, 
A.Mackus, K.Ostrauskas, A.Vaičiu-
laitis, K.Barėnas, J.Kralikauskas ir 
Liūne Sutema. Visi jie jau tvirtai 
įžengę lietuvių literatūros istorijon. 
Akademinis sambūris, šiandieną a- 
pimąs bene jau keturias studijozų 
kartas, dabar, be abejo galėtų su
telkti premijai daug didesnę sumą, 
tačiau doleriai sambūriečiams nėra 
principinis dalykas.Svarbiausia - 
neišvirsti į krautuvėlę, išlaikyti 
premijos prestižą ir ją skirti tik lite- 
ratūriniais kriterijais 
vadovaujantis....

Vienuoliktosios Krėvės premijos 
vertinimo komisiją sudaro Lietuvių 
rašytojų draugijos atstovas Dr. 
Henrikas Nagys, Lietuvių bendruo
menės atstovas Pranas Dikaitis, 
Sambūrio valdybos pakviesti kriti
kas ir esėjistas Vytautas A. Jonynas 
ir literatūros magistras Arūnas 
Staškevičius (jaunesniosios kartos 
atstovas). Vertinimo komisijai ex 
officio pirmininkauja Akademinio 
sambūrio valdybos pirmininkė prof.

Be kalbos, papročių ir istorijos 
nėra tautos. Tautos gyvastingu* 
mas reiškiasi per meną, litera
tūrą, mokslą, techniką ir jos na
rių tautinę savigarbą ir organi
zuotumą.

AUKOKIME IR REMKIME AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDAI

KRONIKA
Amerikoje mirė Zenonas Nomei- 

ka, pagarsėjęs kaip vargonų virtuo
zas. Savu laiku jis dėstė Klaipėdos 
ir Šiaulių muzikos mokyklose, Vil
niaus konservatorijoje. Tiek Lietu
voje, tiek Amerikoje jis buvo suren
gęs visą eilę vargonų koncertų.

♦♦♦
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos 

Ryšių Centras rugpiūčio 15-27 d.d. 
organizuoja lituanistinių studijų 
savaitę - stovyklą, kur dėstytojais 
pakviesti žymieji mūsų kalbininkai: 
St. Barzdukas, prof. A. Klimas, prof. 
R. Šilbajoris, Dr. I. Gražytė - Mazi- 
liauskienė, kun. J. Vaišnys, prof. B. 
Mačuika.

Berrima mieste (N.S.W.) nuo liepos 
pradžios pradės veikti pritaikomojo 
meno kursai jaunimui ir suaugu
siems. Bus dėstoma odos išdirbimas, 
fotografija, grafika, audimas, 
tapyba. Į šiuos kursus dėstytoju 
pakviestas žinomas mūsų dailinin
kas Leonas Urbonas.

**♦
Dr. Juozas Girnius, “Aidų“ žurna

lo redaktorius, paruošė prof. Prano 
Dovydaičio monografiją, kurią išlei
do “Ateitis“. Prof. P. Dovydaitis yra 
ateitininkų sąjūdžio iniciatorius ir 
ideologas, bolševikų ištremtas į 
Sibirą, kur ir mirė. Monografijoje 
kalbama ne vien apie prof. Dovydai
tį, bet plačiai paliečiama ir visas ka
talikiškas gyvenimas Lietuvoje.

**♦
Liet. Katalikų Akademija išleido 

vysk. V. Borisevičiaus monografiją, 
kurią paruošė kun. Dr. A. Baltinis. 
Monografijos autorius mirė šių metų 
pradžioje.

***
Prof. A. Maceina išleido naują 

veikalą “Religijos filosofija“. Veika
las dedikuotas prel. P. Jurui jo 85 
metų sukakties proga. Veikalą išlei
do Leidykla “Krikščionis gyvenime“

***

Dr. Bona Gražytė-Maziliauskienė.
Tradicinis iškilmingas vienuolik

tosios Krėvės literatūros premijos 
įteikimas įvyks Montrealyje, lap
kričio pabaigoje. Tolimesnės 

'informacijos ir vertinimo komisijos 
sprendimas lauktinas spalio mėnesį.

(z.a.)

Mūsų Pastogė Nr. 25,1976.6.28, psL 5 '

5



EUROPOS GYNYBOJE
NESIMESKIM Į PANIKĄ

Rizikinga pranašauti kokio nors 
didelio mūšio pabaigą, tačiau spėji
mai vykdomi ir nagrinėjami. Štai 
vieno NATO aukšto karininko spė
liojimai net buvo paskelbti “The Ti. 
mes“ laikrašty. Jie atkreipė karinių 
žinovų dėmesį. Tai lietė Europos 
centrinį frontą (Vak. Vokietiją). 
Tame spėjime sakoma:

1. Rusai su savo sąjungininkais 
galėtų įvykdyti staigų, netikėtą 
Vokietijos puolimą anksčiau, negu 
NATO kariniai junginiai suspėtų 
pasiekti jų numatytas gynimosi po
zicijas;

2. Šitas puolimas, padedant 16,000 
sovietų agentų, esančių Vak. Vokie
tijoje, peržengtų Reino upę nepraė
jus 48 valandoms;

3. NATO vadovybės ■ sprendimas 
panaudoti taktinius atominius gink
lus, kad sustabdytų puolimą, bus 
padarytas pervėlai. Gi apsisprendus 
panaudoti branduolinius ginklus, jie 
sunaikintų daugiau vokiečių civilių 
gyventojų, negu rusų kareivių. Iš
vadoje: greičiausiai toks sprendimas 
iš viso nebūtų padarytas.

Kiek tokiuose spėjimuose tiesos?
Tokiam netikėtam puolimui atsi

spirti NATO pajėgos turi būti pasi
ruošusios. Gi priešingos pusės - 
Varšuvos pakto divizijos yra 
atitinkamai apginkluotos ir apmo
kytos pulti ir greitai žygiuoti pir
myn. Priešo divizijos yra labai me
chanizuotos. Jos turi mažai tiekimo 
vežimų ir paruoštos judėti pirmyn 
tol, iki bus pakeistos kitais daliniais.

Šioje vietoje spėjimas lyg ir užsi
baigia. Mat, skaitoma, kad Varšuvos 
pakto divizijos esančios Rytų Vo
kietijoje, pradėjusios judėti Vokie
tijos sieną galėtų peržengti nepra
ėjus trims valandoms. Tuo tarpu 
NATO pajėgoms reikėtų apie de
šimties valandų, kad galėtų užimti 
numatytas pozicijas,- o kai kuriems 
daliniams reikėtų net ir daugiau lai
ko. Tai pati blogiausia prielaida. Bet 
reikia atsiminti, kad nemažas NATO 
dalinių skaičius su prieštankiniais 
ginklais stovi visai pasienyje ir gali 
sunaikinti priešo tankus net naktį. 
Teigti, kad rusai gali pasiekti pasie
nį per tris valandas yra ne tas pats, 
kaip sakyti, kad rusai gali paimti iš' 
karto NATO priešakines pozicijas ir 
per 10 valandų užimti NATO 
pagrindines gynimosi pozicijas, t.y. 
per tokį laiką, kuris reikalingas, kad 
NATO kariniai daliniai pasiektų 
savo pozicijas.

Yra ir kitų klausimų.
NATO karininko pavyzdy imami 

standartiniai priešo divizijų skaičiai, 
būtent, 20 rusų divizijų ir 6 Rytų 
Vokietijos divizijos. NATO žiniomis, 
priešo divizijos yra daug mažesnės, 
negu NATO 25 divizijos, esančios 
Vak. Vokietijoj, Belgijoj ir Olandi
joj. Šiame fronto bare NATO turi 
daugiau karių, negu priešas. Jei ru
sai koncentruos savo divizijas puoli
mui viename sektoriuje, tuo jie su

silpnins kitus sektorius ir nebus 
pajėgūs atremti NATO pajėgų kon
trapuolimo. Gi, jeigu rusai bandys 
panaudoti visus Varšuvos pakto ka
rinius junginius Rytų Europoje, tai 
netikėtumo nebus, nes tų junginių 
permetimas į pozicijas bus pastebė
tas.

Žinovai skaito, kad ano NATO 
karininko spėjimas esąs teisingas ir 
galimas, ir todėl reikia turėti dėme
syje staigų rusų puolimą.

Aš čia primenu staigų ir netikėtą 
1941 m. birželio 22 d. vokiečių puoli
mą pradedant karą su Sovietų Są
junga, kuris Rusijai padarė katas
trofiškų nuostolių ir žmonėmis, ir 
ginklais ir taip pat prarado didelius 
žemės plotus. Panašiai įvyko ir 1973 
m., kada Izraelis buvo netikėtai už
pultas, nors žydai ir pastebėjo egip
tiečių ir siriečių kariuomenės judė
jimus, bet palaikė, kad tai tik prati
mai.

NATO valstybių vyriausybių 
skelbiama ir palaikoma detente - a- 
tolydžio politika neturėtų užliūliuoti 
budrumo, kad neįvyktų panaši klai
da. Jei rusų daliniai Rytų Vokietijo
je pradėtų judėti, NATO kariniai 
daliniai turėtų žaibiškai užimti nu
matytas gynimosi pozicijas. Jei ir 
.nespėtų atvykti laiku į pozicijas, tai 
turėtų būti pasiruošę pasitikti prie
šą ir kautis bet kur.

NATO valstybės negali remtis a- 
tominiais ginklais, nes. jie neatstos 
konvencionalių ginklų. Tik turint 
veiksmingą ir stiprų konvencionalių 
ginklų “skydą“, NATO grąsinimai 
panaudoti atominius ginklus gali 
būti efektyvūs. Atrodo, kad rusai 
tokių grasinimų nebijo ir netiki, kad 
NATO atominius ginklus 
panaudotų. Kuo silpnesnės darosi 
vakariečių armijos, tuo karo grėsmė 
didesnė.

Pastaruoju metu spaudoje rodosi 
daugiau žinių, kad galu gale vaka
riečiai pradeda praregėti ir milita--,., 
riškai stiprintis.

Paruošė V. Šliogeris

Mūsų mielam broliui '■

A.A.

p s ALGIMANTUI PLŪKUI
netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą jo artimiesiems, giminėms ir 
visiems lietuviams, kurie liūdi jo netekę.

LSS Australijos Rajono V adas ir Nariai

Giliai liūdime didelio skautijai darbuotojo ir “Aušros“ tunto nuolatinio 
talkininko

ps. ALGIO PLUKO
ir nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą Audronę ir visus artimuosius.

“Aušros“Tuntas

Giliai sujaudinti liūdime staiga netekus nuoširdaus Newcastle 
lietuvių bičiulio

A.A.
ALGIOPLŪKO

ir giliai skausme užjaučiame jo dukrą ir artimuosius.
Newcastle Apylinkės Valdyba

Skaudžiai išgyvename netekę brangaus ir atsidavusio “KOVO“ bi
čiulio, talkininko

A. A.
ALGIO PLUKO

ir drauge nuoširdžiai užjaučiame jo dukrą ir visus artimuosius
Sporto Klubo “KOVO“Valdyba

Sydney Šaulių Kuopos nariui
A.A.

ALGIU PLUKUI
mirus, giliai užjaučiame jo dukrą, gimines ir artimuosius.

Šaulių Kuopos Valdyba

ĮVYKIAI
Beirute (Lebanone) teroristų 

buvo nužudyta Amerikos 
ambasadorius Francis Meloy ir dar 
du ambasados tarnautojai. Amerika 
dės pastangų surasti žudikus.

Pietų Afrikoje prasidėjo stam
baus masto neramumai: krašte 
esanti negrų dauguma viešais pro
testais ir net riaušėmis reikalauja 
sau priklausančių teisių.**♦

Australijos min. pirmininkas M. 
Fraser oficialiai lanko rytų Azijos 
kraštus. Būdamas Japonijoje jis pa
sirašė ekonominio ir kultūrinio ben
dradarbiavimo sutartį. Nuvykus į 
komun. Kiniją jis buvo nepaprastai 
iškilmingai priimtas.

Mūsų[Pp^gėW£ 25v 6 r >
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Studentams!
Hey! Take a walk on the wild side... cume to:

THE FONZE NITE
The biggest, brightest Rock & Roll Nite since 1945. So, Ladies get into 

yours blouses, cardigans, calf - length shirts, bobby soxs and sneakers.
Men: crutch - crushing jeans, black T-shirts and boots - and leather 

jackets.
WHERE: Ukrainian Club Hail, Joseph St., Lidcombe.

WHEN: Friday Nite, 9th July, 1976 (7.30 pm -1.00 am)
HOW MUCH: single $ 2.50; double $ 4.00
To book your tickets ring:
Lėlė 789 6325
Roma 871 6269
Rimas 86 4348

If you do not pre-book your ticket you will have to pay 50 c extra at the 
door.

Help make Friday Nite what it should be: bring everyone along. And 
don’t forget your sunglasses. Prizes for Look-a-tike to Fonze, Brando 
and Monroe, and Hitler (he was a rocker, tod!)

KELIAIS SAKINIAIS

SPORTAS Melbourne

DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS

Prieš 36-rius metus Lietuva nete
ko tūkstančių savo tautiečių, prie
varta išvežtų iš tėvynės į Sibirą. Šią 
liūdną sukaktį Geelongo lietuviai 
paminėjo birželio 13 d.

Pamaldos įvyko 10 vai. šv. Jono 
bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kepelionas kun. V.J. 
Valodka. Pamaldų metu giedojo 
Geelongo Liet, choras,- vad. p. M. 
Kymanto. Lietuvių organizacijos 
pamaldose dalyvavo su vėliavomis.

Minėjimas įvyko 11 vai. Lietuvių 
Bendruomenės Namuose. Apyl. pir
mininkas Dr. S. Skapinskas minėji-

AUSTRALIJA IR NAUJOJI 
ZELANDIJA

Maldos- Apaštalavimas -

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI liepos mėnesiui MA nariams 
skyrė šias intencijas:

Bendrąją - Kad stebėtumėm isto
riją tikėjimu apšviestomis akimis; 
misijų- Kad kiekvienas 
krikščionis, šios žemės keleivis, 
įsisąmonintų, atsakomybę ir 
dinamizmą, kurį jam teikia 
tikėjimas.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, 
ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIR
DIE!

Brangus Broli, Sesė!

Krikščionis, įžvelgdamas Dievą 
kaipo aukščiausiąjį istorijos vadovą, 
yra suradęs sau patikimą šviesą sa
vo kelionėje per amžių eigą.

MA intencija liepos mėnesiui ra
gina mus melstis, kad neprarastume 
šio įžvalgumo, kurį teikia tikėjimas. 
Mes visų prima turime įsisąmoninti, 
kad pagrindinis principas, kurio 
šviesoje turime žvelgti į istorijos ei
gą, yra Kristaus paskelbtieji evan- 
geliški principai. Šventoji evangelija 
nėra koks abstraktus, nuo . gyveni
mo atitrauktas principas. IN e. r Jis 
yra nors paslaptingas, tačiau kartu 
ir realiai konkretus principas, lyg 
tas tešlą gaivinąs raugas, liepiąs jai 
kilti bei plėstis.

Be to, evangėliški principai apš- 
viečiantieji istoriją, yra Kristaus 
mūsų tarpe buvimo ženklas. Juk, 
Viešpats yra pasaulio šviesa. Iš Jo 
mes kilę, dėl Jo mes ilgimės bei 
nuolat siekiame.

Kun. S.Gaidelis, S.J. 

mą atidarė pakviesdamas susikau
pimo minute pagerbti tremtyje mi
rusius tautiečius. Paskaitą skaitė p. 
Karpalavičius, išryškindamas au
kas, kokias lietuvių tauta yra 
atidavusi kovoje su rusais' okupan-. 
tais, pradedant caro laikais iki 
šiandien.

Meninėje dalyje p. Baltrūnas pa
deklamavo poezijos, Geelongo liet, 
choras, vad. p. M. Kymanto, sudai
navo keletą dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo visi buvo pavaišinti 
kavute, kurią paruošė Geelongo 
Liet. Moterų Draugija.

P. M.

VIETOJ. .
W gėlių
Pagerbdami a.a. Algį PLŪKĄ 

vietoje gėlių ir vainikų “Mūsų Pas
togei aukojo:

. Petr.Keršuliš, Canberra $15,oo;(
Algis Malinauskas, Perth $15,oo;
Petras Pilka, Canberra $10,oo;
V. ir A. Jablonskiai, Hurst. $5,oo;
Newcastle Apyl. Valdyba $10,oo
Alf.Šernas, Newcastle $10,oo

Išreikšdami pagarbą A. Valiuliui 
vietoje gėlių “Mūsų Pastogei“ 

aukojo V. ir A. Jablonskiai $5,oo.
»»♦

Pagerbdamas a.a. Algį Plūką vietoj 
gėlių Juozas Ramanauskas Tautos 
Fondui aukojolO,oo.

A.a. Jonui Palaičiui mirus, vietoje 
gėlių ant jo kapo “Mūsų Pastogei“ 
aukojo: p.p. V. Januškevičienė $5,oo 
ir Z.V. Simanauskai - $5,oo.

Mirus broliui Algiui Plūkui 
išreikšdamas jam pagarbą vietoje 
gėlių ant kapo “Aušros“ Tuntas 
“Mūsų Pastogei“ paskyrė $10,oo

Daug sužinosi 
skažtyd*ma8 

mh* Pastogę!

PADĖKA
Mano brangiam vyrui, A.A. Jonui DAUBARIUI mirus, reiškiu nuo

širdžią padėką:
Kun. P. Butkui už laidotuvių apeigas, p. K. Kemešiui už jautrų atsis

veikinimo žodį, p.p. L. Lamanauskams ir kaimynams už pagalbą 
skausmo valandose ir visiems ūžjautusiems, palydėjusiems velionį į.

amžino poilsio vietą.
Elvyra Daubarienė

Sekant spaudą atrodo, kad Mel
bourne krepšinį težaidžia tik vienas 
“Vilkas“. Tačiau taip nėra, nes Mel
bourne sporto klubas “Varpas“ yra 
gana pajėgus, turėdamas visą eilę 
komandų, ypač jaunių, žemiau 18 
metų, kurie nuoširdžiai prakaituoja 
sporto aikštėse kovodami prieš aus
tralus, ir mes juos matysime per 
ateinančią sparto šventę, kuri taip 
pat įvyks Melbourne. Paduodame 
“Varpo“ jaunių veiklos rezultatus:

Berniukai žemiau 12 metų. Varpas
- St. Kilda -12:20

Ši berniukų komanda žaidžia pir
mus metus, yra atsiekę laimėjimų, 
bet šį kartą priešininkas buvo sti
presnis. Taškai: Liubic-10, P. Jan
kus - 2, R. Jankus, Hare, A. Šeikis, 
A. Lubic, Tortoreto, Hare, A.P.

Berniukai žemiau 14 metų. 
Varpas - Northern Distr. 38:8.

Jau iš taškų santykio galima 
spręsti, kad mūsiškiai stiprūs, ir 
varpiečiai dar nėra pralaimėję ir 
stovi pirmoje vietoje.

Taškai: Liubinas -9; Steel - 18; 
Liubic - 2; Kaster, Hare, A. Keblys.

Berniukai žemiau 16 metų. Var
pas - Essendon 18:46.

Nors mūsų berniukai turi gražių 
laimėjimų ir stovi antroje vietoje, 
bet šį kartą priešininkas buvo per- 
stiprus. Taškai: S. Balnionis - 6; R. 
Hill - 6; Kirša - 2; Ragauskas - 4; A. 
Balnionis, Mitchell, Urbonavičius, 
Kaster.

Berniukai žemiau 18 metų. 
Varpas - Ashwood 38:70.

SKELBIMAS

Sydnejaus Lietuvių Klubui reika
lingas baro tarnautojas (casual). 
Kreiptis raštinėn arba telefonu 
708 1414.

NAUJI 
SKAITYTOJAI

A. FORREST, VIC,
V. LAURINAITIS, S.A. 
V. BALTOKIENĖ, VIC.
J. KAZAKEVIČIUS, VIC.
P. DARGIS, VIC.
P. BRAZDŽIONIS, W.A.
P. SEMĖNAS, VIC.
E. DUKAS (Mrs), S.A.
J . DAMBRAUSKAS, NSW
D. ČIBIRIENĖ, S.A.
K. KEMEŽYS, NSW
S. ZABLOCKIENĖ, NSw
B. ŠAULYTĖ, VIC.
N. LITCHEN, VIC.

Liepos 10 d. Syd. Liet. Klube šeš
tadienio vakarinėje programoje nu
matoma pagarsėjusi dainininkė PA
TRICIA STEPHENSON, laimėjusi 
daug premijų ir iškili lengvojo žanro 
žvaigždė.Liet. Klube ji pasirodys 
pirmą kartą, bet esame tikri, ją 
klausytojai norės pamatyti ir išgirs- 
ti ne vieną kartą. Nepraleiskite 
progos!

Pereitą savaitę grįžo po sėkmingų 
kelionių sydnejiškės p.p. O. Kapo- 
čienė ir Valė Stanevičienė. Lankėsi 
Lietuvoje ir matėsi su giminėmis ir 
artimaisiais.

Nors ir pralaimėta, bet ši koman
da užima šeštą vietą ir turi puikių 
laimėjimų, dažnai susitinka su stip
rių klubų komandomis. Taškai: 
Barila -13; Soha - 5; L. Baltutis - 4; 
T. Baltutis -12; Liubinas - 2; Barnes 
- 2; Žilinskas.

Moterys - A klasė. Varpas - Mel
bourne University 42:15.
Malonu buvo stebėti mūsų merginų 
puikų pasirodymą prieš Melbourno 
universiteto krepšininkes ir jas par
klupdė. Varpietės čia parodė savo 
aukštą klasę ir lengvai laimėjo. 
Taškai: Šidlauskaitė -11; Vyšniaus
kaitė - 6; Liubinienė - 3; Walsh - 2; 
Tamošiūnaitė - 6; Bertašiūtė - 4; 
Maskevičiūtė - 2 ir Pikelytė - 8.

Vyrai: Vilkas - ANZ I 38:41.
Žiemos sezono mūsų vyrų pirmas 

pralošimas. ANZ I stovi pirmoje 
vietoje. Nors Vilkas vedė* bet 
paskutinės trys minutės buvo 
nesėkmingos. Pralaimėta baudomis, 
kurias priešininkas pilnai išnaudojo.

Taškai: V. Soha - 2; J. Petraitis - 
2; G. Brazdžionis - 21; A. Petraitis - 
5; Vadis - 5; E. Bužinskas - 3; V. 
Soha, jun., A. Verbyla.

Vilkas - Mordiazzoc 46:44.
Nebuvo numatyta, kad susitikus 

su šia komanda teks . Vilkui sunkiai 
kovoti, iki pasieks pergalę. Pirmąjį 
puslaikį Vilkai užbaigė 13 taškų 
persvara, bet antrame puslaikyje 
priešininkas išlygino ir net buvo 
prasiveržęs į priekį, o kai G. 
Brazdžionis gavo penkias baudas ir 
apleido aikštę, atrodė, mūsiškiai 
tikrai suklups. Tačiau A. Verbyla 
išgelbėjo padėtį, staigiais prasiver
žimais antrojo puslaikio pabaigoje ir 
užmetė keturis pilnus metimus, lai
mėdamas 8 taškus.

Taškai: V. Soha - 2; G. Brazdžionis 
-20; R. Verbyla - 12; A. Petraitis - 
12; Vadis, E. Bužinskas.

VEIKLŪS LIETUVIŲ KLUBO 
ŠACHMATININKAI

Šių metų Sydnejaus Grade Match 
šachmatų tarpklubinėse varžybose 
klubą atstovauja net trys šachmatų 
komandos po penkis žąidėjus. 
Priskaitant ir atsarginius, turny
ruose žaidžia virš 18 žaidėjų. Pagal 
tvarką žaidimai vyksta vieną savai
tę savame klube, kai antrą savaitę 
žaidžiama priešininkų patalpose. 
Žaidimams vykstant klube trečia
dieniais susirenka virš 30-ties žaidė
ju-

Pirmajai komandai vadovauja-V. 
Patašius. Komanda žaidžia aukš
čiausioje “A“ grupėje.

Kitos dvi komandos žaidžia “B“ 
klasėje. Jų vadovais yra: pirmosios 
V. Augustinavičius ir antrosios - A. 
Giniūnas. Po trijų žaidimo ratų A. 
Giniūno komanda savoje grupėje 
užėmė pirmą vietą.

**♦
Dvejus metus iš eilės klubo 

šachmatininkai su Syd. Liet. Klubo 
Valdybos pagalba suruošė metinius 
didžiulius1 šachmatų turnyrus. 
Dedama pastangų ir šiais metais 
tęsti pradėtą darbą.

NSW Šachmatų Sąjunga paskyrė 
turnyro pradžios laiką spalio 20 d. 
Šachmatininkai bando surasti me
cenatą, kuris turnyro laimėtojui 
paaukotų taurę. Taurė būtų perei
namoji ir vienos užtektų dešimčiai 
metų.

V.A.
Mūsų Pastogė Nr. 25; 1976.Q128, psl. 7
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Pranešimai
PRANEŠIMASMELBOURNO LIET. KLUBAS

PRANEŠA
Ir šiemet dalis Melbourne Klubo 

Tarybos narių, išbuvusių dvejų me
tų kadenciją, pasitraukia.. Tad pra
nešame nariams, kad laikas vėl siū
lyti kandidatus į Klubo Tarybą. Pa
gal Klubo statutą kandidatai ir 
siūlytojai turi būti apsimokėję klubo 
nariai.

Melbourne Klubo Taryba turi 
vieną iš garbingiausių pareigų Mel
bourne lietuvių visuomenėje - tvar
kyti ir rūpintis Lietuvių Namais. 
Tarybos veikimo sritis, gavus licen
ziją, žymiai pasikeitė, todėl labai 
pageidautina kandidatų, mokančių 
gerai angliškai, nes tenka susitikti ir 
palaikyti ryšius su aukštais valdžios- 
ir biznio pareigūnais. Klubo finan
siniai įsipareigojimai žymiai padidė
jo įsteigus barą. Čia irgi reikalingas 
daugiau ar mažiau kvalifikuotas as
muo.

Dabartinė Klubo Taryba nuošir
džiai kviečia kiekvieną narį rimtai 
pagalvoti, ar jis, ar ji gali padėti 
klubui savo patirtimi ir sugebėji
mais. Nariai prašomi rimtai apgal
voti ir savo ar kito kandidatūrą pra
nešti Klubo Tarybos pirmininkui.

Melb. Liet. Klubo Taryba

PASAULIO POLITINĖS PER
SPEKTYVOS DABAR

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankrtcta. T6L: 708-1414

PRANEŠIMAS

2-1

:< JI

Mirus a.a. Algiui Plūkui, pagerb
dami velionį vietoje gėlių Australi
jos Lietuvių Fondui aukojo:

B.P. Ropės - $20,- ir dvigubo vyrų 
kvarteto daininkai - $50,-

Birželio 30 d., trečiadienį, 7.30 vai. 
POSEIDON ADVENTURE

Pilnas įtampos ir nuotykių fimas

penktadieniais 6-9 val.v., šeši. 6-10 i

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Liepos 3 d.,šeštadienį:
AUSTRALIJOS LIET. FONDO 
VAKARAS SU ĮDOMIA PRO
GRAMA

* Antradieniais stalo tenisas
* Trečiadieniais šachmatai
* Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

Pranešame Sydnejaus Liet. Klubo 
nariams, kad pagal Klubo tai sykles 
klubo nario mokestis privalo būti 
sumokėtas iki liepos 31 dienos.

N.S.W. valstijos įstatymas įsak
miai nusako, kad nesumokėjus nario 
mokesčio nustatytu laiku, narys 
praranda Klubo teises.

B.L.S.K. “Neries“ Valdyba pra
neša, kad 1976 m. liepos 17 d. 4 vai. 
p.p. Lietuvių Klubo patalpose įvyks 
visuotinis narių susirinkimas. 
Visiems nariams dalyvavimas būti
nas. Kviečiami visi lietuviai prijau
čiantieji mūsų sportininkams - 
kėms.

Susirinkimo nutarimai bus skai
tomi galutiniai, nežiūrint narių skai
čiaus dalyvavimo.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo rinkimai;
3. Valdybos pranešimas;
4. Diskusijos, ir
5. Susirinkimo uždarymas.

didesniais kiekiais duodama 10%

5% už alų. Pasinaudokite lengvato
mis.

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12.30 iki 11 vai.

Tokia tema p.Vac. Šliogeris, skai
tys paskaitą Sydnejaus Liet. Klube 
liepos 4 d., sekmadienį, 4,30 vai. Po 
paskaitos paklausimai ir diskusijos.

Tautiečiai maloniai kviečiami kuo 
gausiau dalyvauti ir pasiklausyti. 
Kaip iš ankstenių prelegento pas
kaitų matėme, jis kruopščiai suren
ka naujausius faktus ir juos susu
mavęs, pridėdamas savų komenta
rų, gražiai patiekia klausytojams.

Bankstowno Liet. Sporto Klubo 
“Neries“ Valdyba

HELLP PER RADIJĄ

Liet, radio 
pusvalandis 

sydnejuje

10 d., šeštadienį, 7 vai. Melbourno Lietuvių Namuose Skautų 
Tėvų Komiteto ruošiamas

DŽIUGO TUNTO BALIUS
Žinomas “Drago“ orkestras, užkandžiai ir vakarienė.
Įėjimas - $ 6.00; moksleiviams $ 4.00
Gėrimais aptarnauja Lietuvių Klubas.
Stalus arba vietas užsakyti pas K - to narius:

H. Statkuvfenė
Bacevičius
S. Eimutis

Tel. 857-7248 
tel. 729-6588 
tel. 277-8223 Skautų Tėvų Komitetas

Hobarto baltiečių organizacijos 
HELLP (Help Estonian, Latvian 
and Lithuanian People) sekretorius 
Ramūnas Tarvydas birželio 11 d. 
kalbėjo per visoje Australijoje tran
sliuojamą ABC radijo programą 
“NEWS VpICE“ sąryšyje su 
Hobarto baltiečių paminėjimu bir
želio 14 d. ištrėmimų..

R. Tarvydas padavė pavyzdžius 
žmogaus laisvės suvaržymo dabar
tinėje Lietuvoje, ir taip pat išreiškė 
tikėjimą, kad Sovietų Sąjunga, 
kaipo paskutinė pasaulio imperija, 
greitu laiku sugrius. (k)

Jau antrą kartą girdėjome Syd- 
nejuje lietuvių radio pusvalandi, kas 
klausytoją labai teigiamai nuteikė. 
Jeigd pirmojoje programoje jautėsi 
kiek pasimetimo, lyg ir nesusigau- 
dyta, nuo ko pradėti, tai antroji, 
birželio 22 d. lietuvių radio pusva
landžio programa buvo planingai 
suredaguota, turėjo tiesią vedamąją 
mintį, skoningai surežisuota ir pra
vesta: ji skirta paminėti lietuvių su
kilimui 1941 m. birželio 22 d. ir antrą

paskelbimui. Šia proga sveikiname 
šitos lietuvių radio valandėlęs vedė
ją p. Viktorą Šliterį linkėdami sėk- - 
mės ir ištvermės.

Dar kartą primename, kad lietu
viška radio valandėlė Sydnejuje 
transliuojama antradieniais 1.30 vai. 
dienos metu ir toji pati programa 
kartojam trečiadieniais 2 vai. p.p. 
per ABC radio Ethnic Australia 2 
EA, banga 800.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO

METINIS VAKARAS
LIEPOS 3d. Lietuvių klu b.e.

Liepos mėnuo paskelbtas Australijos Lietuvių Fondo mėnesiu. Visi 
geros valios tautiečiai prašomi atsilankyti į ruošiamą vakarą ar prisiųsti 
auką ir tuo paremti Australijos Lietuvių Fondą.

VISI I CHORO ŽIEMOS VAKARĄ! Vl-sios TAUTINĖS STOVYKLOS
fondas

NEWCASTELIO LIETUVIŲ CHORAS maloniai kviečia Jus su šeima ir 
pažįstamais atsilankyti į Tradicinį Choro

ŽIEMOS VAKARĄ
į liepos mėn. 10 d., šeštadienį, St. Peters Hall, Dixon Street, HAMILTON. 

Pradžia: 7.30 vakaro.
Programą išpildys Newcastelio Lietuvių Choras, diriguojant 

Stasiui Žukui.
Šokiams gros geras orkestras nūo 8 vai. vakaro.
Bus pravesta turtinga loterija.

i Bufetas aprūpins šaltais ir stipresniais gėrimais.
į Prašome visus skaitlingai atsilankyti, paklausyti lietuviškų dainų ir tar-
I pe savųjų praleisti kelias valandas linksmoje nuotaikoje ir tuo pačiu 
paremsite Chorą.
{ĖJIMAS: $ 2.00 . Moksleiviams ir pensininkams - $ 1.00.
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Mecenatai, pažadėję po $100 ir į- 
mokėję:
V.ir V.Aleknai, Melb.
M. Didžys, Melb. 
v.s. A Jakštas, Sydn. 
Palanga Travel(R.Cibas) 
V. Patašius, Sydn. 
J.P. Pullinen, Sydn.
E. Seženis, Melb.
A. Vingis, Melb. 
Aukos:
Vyt. Šliogeris, Sydn.

$100.-
$100.-
$100.-

100.-
$100.-
$50.-

$100.-
$100.-

LITHUANIAN AUSTRALIAN
WEEKLY “OURHAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdybą
Redaktorius. V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis, AJReisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395

5 10.- 
Prąnešame maloniems mecena

tams ir aukotojams, kurie siunčia 
pinigus čekiais - rašyti: Skautų sto
vyklos fondas. Čekius, bei pinigus 

i galima siųsti adresu: Lath. Co-op. 
Cred. Society “Talka“, Box 4051 

I G.P.O., Melbourne, 3001.
Mecenatams ir aukotojui širdin

gas skautiškas AČIŪ!
VITS Rengimo Komitetas

Box 4558, GJP.O. Sydney 2001 
Administracijos TeL 6499062 

$15.00 
$ 8.00 
$18.00 
$37.00 

__ . , ........   >$00.35
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turini 
neatsakoma.

Prenumeratą: metams 
6mėn.

Užsieny metams 
Oro paštu užsieny 
Atskiras numeris
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