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PASAULIO POLITIKOJE
įsaulio politikos įvykių žinių 
ulinėje daugiausia dominuoja 
’ ir Sovietų vis labiau pašliję 
ykiai ir dažnas Carterio links
imas. Betgi iš Belgrado konfe- 
ijos rašant šias eilutes žinios la- 
skurdžios.
(V prez. Carter gynė savo ad- 
stracijos užsienio politiką ir 
jo rusus, kad vis iš Maskvos te- 
tęsią puolimai prieš jo asmenį ir 
i gerą valią yra klaidingi ir nes- 
o patarimo padariniai. Jis sakė, 
didėjanti įtampa tarp JAV ir 
etų yra dėl to neišvengiama. Jo 
tymu, — jam neaišku, kodėl 
ietai iki šiol nepriėmė pagrįstų 
pasiūlymų atominių ginklų su- 

inimui ir kad rusai turi tikslą 
sti nesutarimą tarp Maskvos ir 
agtono? Dėl žmogaus teisių gy- 
gs jis laikėsi, atrodo, gynimosi 
fsenos ir pareiškė, kad tai ati- 
i Amerikos tautos viltis ir įsi- 
igojimus.
idelė sensacija iškilo, kad Sovie
tam tikrais aparatais pačioje 
srikoje klausėsi ir. tikriausiai te- 
auso įvairių, jiems rūpimų pasi- 
ėjimų telefonais, taigi daug ir 
tų dalykų. Bet dėl šio skandalo 
ierir kiti siūlo laikytis šaltai. Jo 
none, paskutinių metų eilėje to-

Premija 
jaunimui

r. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
įasavo mirusiam sūnui ir broliui 
įminti steigia kasmetinę 
GENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ.
remijai skirti sąlygos yra tokios: 
Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 

rių premija skiriama lietuviui 
moliui, geriausiai pasireišku-
i raštais (lietuvių, anglų ar kita 
a), veikla, organizaciniu vado- 
imu, ar jaunimo vienetui (šam
ui, tautinių šokių grupei, jauni- 
chorui, sporto būreliui), geriau- 
reprezentavusiam lietuvius ir 
uvą vienerių metų bėgyje.
Premijai gauti asmenis ar vie- 

1$ raštu pasiūlo jaunimo organi- 
jų vadovybės, jaunimo grupės, 
sniųjų organizacijos ar paskiri 
enys iki kiekvienerių metų 
odžio 31 d. (pašto antspaudas); 
Premijuotino asmens ar jauni- 
vieneto tinkamumui įvertinti 
iroma Jury komisija, kurion po 
■a atstovą skiria Pasaulio Lietu- 
Bendruomenės jaunimo reika- 

s vadovas, Pasaulio Lietuvių 
uimo sąjungos valdyba ir Šiau- 
Amerikos Lietuvių Jaunimo są- 
Įa, o du atstovus paskiria Kriau
nų šeima;
Jury komisija, aptarusi asmens 
vieneto tinkamumą premijai, ją 
ia balsų dauguma iki sekančių
ii vasario 15 d. ir susitaria su 
lučeliūnų šeima dėl premijos 
iimo laiko ir pobūdžio;
Premijai asmenys ar vienetai 

t>mi raštu, nurodant tiksliai pre- 
u tinkamumo motyvus, ir siun
ti: Eugenijaus Kriaučeliūno 
mijos Komisijai, 12500 Pawnee 
.Palos Park, DI. 60464.

kių pasikalbėjimų šnipinėjimas pa
sidarė bendra tarptautine praktika. 
Tai nėra agresijos ar karo aktas. Tai 
yra visiškai ’’pasyvi” priemonė. 
Betgi, rusų šnipinėjimas sudaro įsi
veržimą į JAV saugumą, tad JAV 
imasi skubių priemonių užkirsti 
kelią.

Ekspertų nuomone, JAV turi im
tis atitinkamų priemonių dėl Sovie
tų karo biudžetų padidinimų vis dar 
labiau jiems ginkluojantis, kol abu 
kraštai susitars nebedidinti tokių 
išlaidų ir nutraukti ginklavimosi 
lenktynes. JAV karo biudžetų maži
nimas iki 120 tūkst. milionų dol. į 
metus priklausys nuo to, ar biudžetų 
mažinimas vyksta Sovietų pusėje. 
Buv. prezid. Ford šaukėsi Kongreso 
didinti biudžetą 6 nuoš., o Carter 
sumažino maždaug iki 3. nuoš. So
vietų jėgos plitiko akivaizdoje di
džiausias pavojus glūdi NATO pajė
gumui kovoti konvencionalinį (fron- 
tinį) karą trumpu pašaukimu ir JAV 
pajėgumui sulaikyti ar nugalėti So
vietų intervenciją Vid. Rytuose.

Vyr. sąjungininkų vadas gen. 
Haig pareiškė, kad yra sukurta nau
ja vicevado vieta (Vakarų) vokie
čių generolui (didžiausią NATO pa
jėgos dalį sudaro vokiečiai) į pagalbą 

Jam įvykdyti NATO planus dėl 140 
paskutinio meto sudarytų patvar
kymų dėl NATO paruošimo kovai, 
nes NATO neturėtų daugiau 48 vai. 
laiko stoti daliniams į kovą rusams 
užpuolus.

Palyginime su Fordo planais, 
Carter atrodo mažiau dėmesio skiria 
strateginiams ginklams, o daugiau 
vertina dalinių paruošimą kovai ir 
JAV pajėgos stiprinimui Europoje. 
Ten JAV karių skaičius siekia treč

ĮVYKIAI
NAUJAS AUSTRALIJOS

GEN. GUBERNATORIUS

Pereitą savaitę iš gen. guberna
toriaus pareigų pasitraukė Sir John 
Kerr ir naujuoju gen. gubernatoriu
mi karalienė paskyrė Qeenslando 
universiteto prorektorių prof. Sir 
Zelman Cowen.

Sąryšyje su šia permaina vietos 
spauda rašo, kad galimi dar šių metų 
pabaigoje generaliniai rinkimai 
Australijoje.

♦**
Pereitą savaitę Amerikos did

miestį New Yorką ištiko katastrofa: 
audros metu nutraukta elektros 
srovė ir visas miestas per naktį bu
vo be šviesos ir elektros. Išnaudo
dami progą miesto kriminalistai 
pradėjo plėšti krautuves, užpuldi
nėti žmones. Nors visa miesto poli
cija buvo tarnyboje, dar iškviesta ir 
kariuomenės daliniai mieste tvarkai 
palaikyti. Suimta netoli 4000 plėši
kaujančių.

Stebėtina, kad aptemdytam 
mieste nenutrūkdamas švietė lais
vės statulos žibintas.

*♦*
Seismologijos stotys Švedijoje 

i užregistravo stiprius atominius 
Į sprogdinimus Sov. Sąjungoje.

Vilnius, dail. P. Rauduvės medžio raižinys

dalį miliono.
Dėl neutrono bombos, to ’’žmonių 

žudiko” jos sprogimo spinduliavimo 
būdu,' kada pastatai ir kt. panašūs 
įrengimai aplinkui tik nežymiai ap
naikinami, Carter, laukdamas dau
giau smulkesnių žinių apie ją iš Pen
tagon^ sako, kad tai bus ginklas 
JAV krašto interesams ir padidins 
NATO pajėgumą. Komentuojama, 
kai toks ginklas bus Vakarų ranko
se, priešas turės gerai pagalvoti, ar 
apsimoka pradėti puolimą, ypatingai 
atominiais ginklais. Carter sako, šių 
bombų gamyba neturi trukdyti da
bartinėms deryboms su Sovietais 
dėl strateginių ginklų apiribojimo, 
nes ši bomba priklauso taktikinių 
ginklų, o ne strateginių ginklų rū-

Šiaurės Korėja aną savaitę pašo
vė savo teritorijoje amerikiečių he
likopterį, kuris su keturiais parei
gūnais skrido inspektuodamas de
militarizuotą zoną skiriančią Šiaurės 
ir Pietų Korėjas. Nušauti trys ame
rikiečiai. Išlikęs gyvas amerikietis 
lakūnas paleistas ir taip pat perduo
ti trys žuvę. Šiaurės korėjiečiai he
likopterio negrąžino teisindamiesi, 
kad jis galįs būti panaudotas prieš 
juos propagandiniais sumetimais.

***
Ukrainoje pereitą savaitę pasi

baigė sovietų didieji kariniai ma- 
nievrai, kur stebėtojais dalyvavo ir 
keletas atstovų iš vakarų kraštų. 
Matyt, tuo norėta pademonstruoti 
sovietų karinę galybę.

**♦
Pabėgėlių iš Vietnamo ir kitųko- 

komunistų kontrolėn patekusių In- 
dokinijos kraštų vis daugėja. Ame
rika tokių pabėgėlių sutinka įsileisti 
iki 15000. Priėmė jų ir Australija.

♦ * ♦
Bulgaras disidentas Dimitrovas 

bandė prievarta nuskraidinti lėktu
vą su 49 keleiviais į vakarus, bet 
pritrūkus benzino teko nusileisti 
Jugoslavijoje. Jugoslavijos autori
tetai neapsisprendę, kaip su juo pa
sielgti.

šiai. Vargšui žmogui — civiliam ar 
raudonųjų vadų su prievarta varo
mam į frontą kariui mažas skirtu
mas, ar tai yra strateginis ar takti
kos ginklas, užtenka, kad baisus ir 
neša mirtį. Šios naujos bombos pla
nas atsvers mažų atominių užtaisų 
gamybą kovos laukui frontuose.

Neseniai skaitėme, kad Sov. Ru
sija kvietė JAV jungtis į "draugys
tę” prieš Kinijos agresiją pasauliui. 
Toks propagandinis kvietimas ir liko 
Vakaruose be atgarsio. Dabar Peki
nas visiškai nesitiki Sino—Sovietų 
atolydžio. Pekino "Raudonoji Vėlia
va” pabrėžia Sovietų pavojų Kinijai, 
milionų Sovietų karių koncentravi
mą pasieny prieš ją ir Sovietų impe
rializmo pavojų, tad Kinija susurū- 
pinusi turėti geriausius ginklus ga
limam netikėtam puolimui atremti. 
Sovietų pajėgos Tolimuosiuose Ry
tuose, nors ir gresia Kinijai, betgi jų 
taikinys yra ir Amerika,ir Japonija.

(p.a.)

Dėmesio!
Į

Jau skaitėme, kad 1970 m. iš Lie
tuvos lėktuvu pabėgusių tėvo Prano 
ir sūnaus Algirdo Bražinskų vargai 
dar nėra pasibaigę. Turkijoje išbuvę 
kalėjime ir pagaliau amnestuoti jie 
pasiekė Ameriką ir netrukus buvo 

i išaiškinti, kaip nelegaliai imigravę. 
Jie vėl atsidūrė pavojuje, kai Ame
rikos teismas jiems nedavė leidimo 
pasilikti ir ketinama juos deportuo
ti. Mūsų visų rūpestis, kad jie ne
būtų perduoti sovietų organams, 
kur jie vėl būtų teisiami ir net pas- 

j merkiami. Jų likimą gali nuspręsti 
Amerikos prezidentas. Iš visų kraš- 

; tų tautiečiai raginami siųsti prašy
mų telegramas, kad Bražinskų ne
deportuotų ir kad jiems būtų leista 

i pasilikti Amerikoje.
Sydnejuje šios akcijos imasi p. P. 

Ropė tarpininkaudamas priimti ir 
persiųsti tautiečių telegramas ir 
tam tikslui aukas. Telegramas gali 
siųsti ir keletas asmenų, susidėję po 
porą dolerių (20 centų už žodį) tele
gramas pilnai pasirašant. Taip pat 
šiam tikslui aukas priima ir budėto
jas Liet. Klube savaitgaliais.

Darykime viską, kad P. ir A. Bra- 
į zinskai nebūtų išduoti mirčiai!
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Pasaulio 
Lietuvių

Dienos
Kaip jau buvo minėta, ateinančių 

metų vidury /liepos pradžioje/ To
ronto mieste, Kanadoje, organizuo
jamos pasauliniu mastu Pasaulio 
Lietuvių Dienos. Tai Pasaulio Liet. 
B—nės Valdybos projektas, bendra
darbiaujant su JA V ir Kanados lie
tuvių bendruomenėmis. Pradžioje 
buvo numatyta tik grandiozinė 
Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų 
šventė. Vėliau prisijungė Pasaulio 
Liet. Bendruomenės Seimas ir pa
saulio lietuvių sportininkų sąskry
dis. Dė to šis visas renginys ir pava
dintas Pasaulio Lietuvių Dienomis.

Tai ne eilinis renginys, o pasauli
nio masto lietuvių manifestacija. Iš 
aprašymų atsimename, kokios įspū
dingos būdavo Šiaurės Amerikos 
lietuvių rengtos, daugiausia Čika
goje, dainų šventės. Šioji bus iš eilės 
penktoji. Jau vien tik dainininkų ti
kimasi apie pora tūkstančių. Šalia 
to, suplauks iš Kanados ir JA V 
tūkstančiai klausytojų, nekalbant 
apie atskiras grupes iš kitur.

Antras tuo pačiu metu renginys 
yra Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas. Gal kiekybe jis ir nebus 
imponuojantis, bet sava svarba jis 
bus ypač reikšmingas, nes čia bus 
projektuojama lietuvių bendruome
nės ateitis, jos užsimojimai ir vado
vybė.

Trečias ir gal pirmą kartą mūsų 
istorijoje busimasis Toronte rengi
nys yra pasaulio lietuvių sporto 
šventė. Šis parengimas prilygs savo 
užsimojimu ir reikšme buvusiems 
Jaunimo Kongresams, nes tai liečia 
visų pirma mūsų sportuojantį jauni
mą, kuris pasiryžęs gausiai daly
vauti iš visų pasaulio kampų. Jau 
vien tik iš Australijos planuoja vykti 
į šią sporto šventę apie šimtinė mū
sų jaunimo. Palyginkime, kiek jau
nimo išleisdavome į buvusius jauni
mo kongresus. Laikytina tai ypač 
reikšmingu faktu, nes niekas taip 
neuždegė jaunimo tokiai gausiai iš
vykai, kaip ateinančiais metais pla

LIETUVIAI
DAR REIKIA ŽINIŲ

Prof. dr. B. Nemickas, VLIKo vi
cepirmininkas, dėkoja atsiuntu- 
siem žinių, kaip ir kam sovietai ne
davė leidimų:

1. išvažiuoti iš okupuotos 
Lietuvos arba trėmimo vietų pas ki
tus šeimos narius, gyvenančius lais
vuose Vakaruose ir

2. aplankyti savo artimuo
sius laisvuose Vakaruose arba at
virkščiai.

Dr. Nemickas ruošia pranešimą 
Valstybės sekretoriaus Washingto
ne pavaduotojui Europos reikalam 
JohnA. Armitage. Jam yra pažadė
jęs tokių davinių, kai birželio 2—3, 
kaip Pavergtųjų Europos tautų sei
mo vicepirmininkas ir Lietuvos 
Laisvės komiteto narys su paverg- 

A.A.
JONUI ANTANAIČIUI

Lietuvoje staiga mirus, jo broliui Pranui ir šeimai gilią užuojautą reiškia
A. ir A. Jablonskiai
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nuojama sporto šventė. Galime kaip 
norime kalbėti apie mūsų sportuo
jantį jaunimą /kartais teisingai, 
kartais ir perdėtai/, bet čia, sporti- 
ninkųuzsidegimas dalyvauti lietuvių 
sporto šventėje yra tik sveikintinas. 
Ir be abejo, jie savo užsimojimą 
įvykdys. Tai bus padaryta daugiau, 
negu kad padaro australai, kurie vos 
vos savo reprezentacinius sporti
ninkus pajėgia pasiųsti į pasaulinę 
sporto olimpijadą ir tai prašydami 
aukų iš visuomenės.

Be abejo, domėsis ir yra suintere
suoti ir visi Australijos lietuviai bū
simomis Pasaulio Lietuvių Dienomis 
Kanadoje. Tikriausiai atsiras daug 
norinčių vykti ir dalyvauti Dainų 
Šventėje, P.L.B—nės Seime, o juo 
labiau pasaulio lietuvių sportininkų 
kongrese, kuris, reikia, spėti, nesiri- 
bos vien tik žaidynėmis, bet taip pat 
greičiausia turės ir kitokių jaunimo 
tautinių manifestacijų.

Išvyka į Kanadą daugiausia inte
reso iki šiol parodė kaip fik mūsų 
sporto vadovybė, kuri jau dabar 
ruošia planus ir tariasi su kelionių 
bendrovėmis, kaip sėkmingiau su
organizuoti išvyką plačiausiu mastu, 
kad vienu užsimojimu būtų daly
vauta ir Pasaulio' Lietuvių Dienose, 
ir kuo daugiau pamatyta pasaulio. 
Tačiau tas liečia ne vien tik sporti
ninkus. Reikia- tikėtis, kad išvyka į 
P. Liet. Dienas yra užinteresuotų ir 
daugybė bendruomenės narių. 
Įdomu, ar iš bendruomenės autori
tetų pusės kas nors šia prasme da
roma, planuojama? O gal jau susi
tarta sporto vadovybe ruošti išvyką 
bendromis jėgomis, sutartinai? 
Kiekvienu atveju būtų laikas apie 
tai pagalvoti ir visuomenę laiku pa
informuoti, nes net ir norį dalyvauti 
P. Liet. Dienose iš anksto patys turi 
suplanuoti ir savo laiką ir savo fi
nansinius išteklius.

Pasaulio Lietuvių Dienos yra mū
sų visų dėmesio centre. Ne kasdien 
jos rengiamos, nekasdieniškai joms 
ir ruoškimės. Iš tiesų, jos tiesiogi
niai liečia tuos, kurie jose numato 
dalyvauti, tačiau netiesioginiai liečia 
visus lietuvius, kurie suinteresuoti 
lietuvišku gyvastingumu ir veikla.

/v.k./

PASAULYJE
tųjų tautų delegacija lankėsi Vals
tybės departamente.

Kas dar nėra prašytų žinių sutei
kęs, informaciją siunčia šiuo adresu: 

.VLIKas, 29 West 57 Street, New 
York, New York 10019.

(Elta)

MIRĖ GEN. J. ČERNIUS

Liepos 3 d. Amerikoje mirė gen. 
Jonas Černius, sulaukęs 75 metų. 
Jis buvo kūrėjas savanoris, Karo 
mokyklos viršininkas, 1939 m. mi- 
nisteris pirmininkas. Į karo pabaigą 
pasitraukė iš Lietuvos ir nuo 1948 
m. gyveno Amerikoje.

Po 28 metų, praleistų Vakaruose, 
1972 metais demonstratyviai grįžo į 
Lietuvą žurnalistas Vytautas Alsei-

PADĖKA

Melbourne Lietuvių M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubas turi malonią 
reigą Vilniaus Operos solisto Virgilijaus Noreikos ir jo žmonos pianis 
Žanetos lankymosi Australijoj proga padėkoti visiems mums talki 
siems jų koncertų parengime, kurie spontaniškai ir pakilioj nuota 
nuskambėjo dar vienu gražiu epizodu mūsų tautinės bendruomenės 1 
tūrinėse apraiškose.

Ta proga ir mūsų mielieji svečiai savo atsisveikinime dar kartą dalu 
susitikimo džiaugsmu; taria nuoširdų ačiū juos globojusiems ir karti 
reiškia savo geriausius linkėjimus visiems Australijos lietuviams.

M.K. Čiurlionio Diskusijų Klubą

VLIKas ir jaunimas
VLIKo valdybos narys jaunimo 

reikalam Antanas Sabalis atsako į 
klausimus informacijos reikalam 
nario Broniaus Bieliuko, norinčio 
supažindinti visuomenę su VLIKo ir 
lietuvių išeivių jaunimo santykiais.

B. Kokie yra VLIKo santykiai su 
išeivijos jaunimu?

S. VLIKo santykis su išeivijos 
jaunimu yra dalinis, o ne absoliutus. 
Jaunimas žiūri į politiką, kaip į vieną 
iš specialybių. VLIKui rūpi turėti 
tampriausius ryšius bent sų ta lie
tuvių jaunimo dalimi, kuriai rūpi 
politiniai reikalai.

B. Kokia jaunimo dalis domisi po
litiniais klausimais?

S. Tikslios statistikos neturime. 
Kiek tenka susigaudyti — mažiau 
pusės. VLIKui rūpi ne iš viso politi
niai klausimai, bet pirmoj eilėj tie, 
kurie yra susiję su Lietuva. Tuo bū
du tas procentas dar sumažėja. Rei
kia spėti, kad kas trečias ar ketvir
tas domisi politika.

B. Kokio jaunimo norėtum?
S. Būtų idealu, kad kiekvienam 

išeivijos jaunuoliui rūpėtų Lietuvos 
laisvinimo reikalai. Reikia tąja 
kryptimi eiti. Tą daro Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga ir kraštų 
jaunimo sąjungos.

B. Kokias jaunimo pažiūras pas
tebi? A

S. Jaunimui yra labiau supranta
ma nediferencijuota politinė veikla. 
Gal būt todėl, kad, palyginus su Lie
tuvos problemos dydžiu, jam, jauni
mui, ideologinis klausimas laisvini
mo darbe yra antraeilis. Tačiau ne
diferencijuota veikla taip pat turi 
savo problemas. Pavyzdžiui, kur 

ka, kuris jau tenai spėjo pasireikšti 
kaip propagandinis garsiakalbis apie 
išeivių lietuvių veiklą vakaruose. 
Ypatingai jis, stengdamasis įtikti 
arba verčiamas aštriai ir neobjekty
viai puola vakaruose besireiškiančią 
lietuvių politinę veiklą. Dabar nese
niai išleista jo nauja knyga ’’Trys 
dešimtmečiai emigracijoje”, kurioje 
jis sakosi ’’demaskuojąs” vaduotojų 
pastangas.
’’BRIDGES”

JAV Liet. B—nės Valdyba pradė
jo leisti mėnesinį biuletenį anglų 
kalba ’’Bridges”, tuo norėdama pa
laikyti ryšius su tais lietuviais, kurie 
neskaito ar nekalba lietuviškai. Re
daguoja Dr. A. Budreckis. Žurnalo 
adresas: ’’Bridges” P.O. Box 9061, 
Boston, Mass. 02114, U.S.A. Metinė 
prenumerata $ 3.00

Leonas Paulavičius, Vilniaus Uni
versiteto studentas, buvo suimtas 
1976 lapkričio 8 d. Jis yra nuteistas 
kalėti pusantrų metų. Paulavičius 
buvo apkaltintas sovietų vėliavos 
sunaikinimu. Giminės bei pažįsta
mieji, turį daugiau informacijų, pra
šomi rašyti šiuo adresu: ELTA, 29 
West 57 Street, New York, New 
York 10019. (Elta)

būtų išmokstama politinės gru 
dinamikos, jeigu diferencij 
veiklos visai nebūtų? VLIKo 
rindinis uždavinys yra atsto 
Lietuvių tautos politinei valiai t 
savo laisvą ir nepriklausomą I 
vos valstybę. VLIKas veikia p 
liniu mastu. Tai PLB ir k 
bendruomenių kompeten 
Lietuvių išeivių jaunimo pc 
mintį reprezentuoja PLJS ir k 
jaunimo sąjungos. Iš kitos 
Bendruomenė ir Jaunimo są 
nekalba Lietuvos vardu. Todi 
paprastai svarbus yra pol 
veiklos koordinacijos klausima 
yra vienas VLIKo uždavinių.

B. Neseniai įvyko VLIKo ir] 
susitikimas seminaro forma, 
vertini tą įvykį?

S. Tai buvo pirmasis politin 
sipažinimas. Vieni kitus iškl 
vyko gyvos diskusijos. Susitil 
buvo sėkmingas. Asmeniškai 
gedau kai kurių susitarimų ko 
čios veiklos atžvilgiu. Bet gal t 
tų per daug tikėtis iš pirmo su: 
mo ir susipažinimo. Šiaip jis 
labai naudingas visiems. Jei i 
pavyks išlaikyti su PLJS nuo 
ryšį ir toliau, tai sakysim, kad 
naras buvo nuoširdaus ryšio 
džiū.

B. Ar VLIKas cenzūravo jai 
mintis?

S. Ne. Cenzūra nieko bendi 
turi ne tik su demokratija, bet 
auklėjimu. VLIKo žmonės tu: 
kankamai intelektualinės, dv< 
stiprybės savo įvairias pozicij 
aiškinti, nesigriebdami cenzūr 
VLIkui nereikalinga.

B. Norėčiau, kad pasisak 
apie artimiausios ateities ir, an 
Vytauto Vyganto, vidurinės at 
santykius su jaunimu.

S. Ateity yra būtina turėt 
pasitarimų su jaunimui vadov: 
čiais, kad būtų išsiaiškinta - 
mes vieni kitiems galim p; 
Jaunimas turi gabių žmonių, 
gali ir veikia patys savo nuoži 
gali padėti laisvinimo ( 
VLIKas turi patirtį ir lėšas. Šį i 
išvysčius plačiu mastu, Lie 
laisvinimo darbas įgautų nauj 
vybės elementų.

B. Kada prasidėjo VLIKo - 
tuvių jaunimo santykiai?

S. Nuo Trečiojo jaunimo k( 
so. Užaugo jaunoji karta, ku 
mingu būdu susidomėjo dvien 
rindiniais įvykiais - Simo Ku< 
tragišku šuoliu į laisvę ir Ron 
lantos gyvybės auka. Šiai kari 
sąmoninus, kad jaunimas tur 
tinių uždavinių ir kad gali efek 
pasireikšti — prasidėjo pol 
veiklos renesansas. Jis nėra vi 
nis. Pati PLJS ir kraštų jaunu 
jungos jį gilina ir plečia gan; 
mingai.

B. Kaip žiūri į jaunimo p; 
Lietuvos išlaisvinimui?

S. Lietuvos'išlaisvinimo pro 
yra labai didelė. Jai nugalėti 
žmonių, kurie būtų didesni už 
lemą Jeigų išeivijos jaunoji gi 
cija išugdys tokių žmonių — p 
ma bus nugalėta. Tikiu, kad 
mas tą padarys.

(EI
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L. LEONO URBONO' VEIKLA 
B0WRAL APYLINKĖJE

igu pavartytumėte Bowral 
ūkės lokalinę australų spaudą, 
įuolat ir nuolat užtiksite apra- 
js apie lietuvi dailininką Leoną 
>ną arba jo paties bei veiklos 
raukas, kas liudija, kad mūsų 
ainkas šiame distrikte ne tik 
lėtino, bet pasidarė viena iš 
iausių asmenybių. Jo sodyba, 
trys mylios nuo Mittagong va
jam Melbourne kryptimi Hume 
teliu, Aro vardu, Bowral 
ikte jau tapo meno centru, į kur 
at renkasi apylinkės aktyvistai 
enininkai, kultūrininkai, sodybą 
o mokyklų ekskursijos, ir visus 
priima su šypsena pats šeimi- 

as ir su kiekvienu jis randa kal- 
iradedant mokykliniu vaiku ir 
iant intelektualais. Savo sodyba 
ikrai gali pasididžiuoti. Jo žo- 
is, tai penkių akrų drobė, kuri 
at turtinama dailininko naujais 
įvaizdžio pagerinimais, puošia- 
aaujais kūriniais. Sodyboje visą 
įvyksta jo paties kūrinių paro- 
:uri sukūręs ir naujų skulptūrų, 
os, išdėstytos sodybos strategi- 
• vietose, praeivį iš karto pagau-

rieš penketą metų Bowral apy- 
ėje vyko muzikos ir meno festi- 
5, sutraukęs apie 10.000 dalyvių 
sos Australijos. Šiemet taip pat 
įuojama tokį festivalį surengti 
daug platesniu mastu. Dail. L. 
onas yra šito būsimo parengimo 
oji dinama. Be abejo, šito pla- 
jamo festivalio centre atsidurtų 
ro sodyba. Neseniai jis savo so- 
ą,vieną vakarą susirinkus apy- 
ės grietinėlei, iliuminavo. Įspū- 
buvęs pritrenkiantis. Vienas iš 
:ių neiškentęs pasakė: Tu, biese, 
Leonardo da Vinci!
e abejo, dar reikia labai daug 
bo ir lėšų, kad dailininko svajonė 
u įgyvendinta ir Aro sodyba 
igta kaip kad jis planuoja. Iškaba 
> Aro įvažiavimo skelbia, kad 
kytojai paliktų aukų sodybos to- 
inimui, bet iš gausių lankytojų 
is kas tai atsimena. O nežiūrint

/. Noreiką 
išgirdus

iepos 9, šeštadienį, Vilniaus 
itybinės operos solistas (ir di- 
torius) Virgilijus Noreika davė 
jų ir arijų rečitalį, kuriame daly
ti apie 300 publikos. Salė, kurioje 
o koncertuojama (Assembly 

U, Collin St., Melb.), nėra puošni, 
akustiniu atžvilgiu pakankamai 

a. Solistą publika pasitiko entu- 
itingai, nes žinojo, kad savo tarpe 
ime pasaulinės klasės dainininką, 
uvį, garsėjanti ne tik tėvynėje, 
ir toli už jos ribų.
Auditorijoje, su pirmaisiais dainų 
■sais, pradėjo sklisti labai skaidri 
aviškos dainos nuotaika, užval
gi publiką, kuri savo ruožtu, da- 
impulso ir solistui. Dingo psicho- 
inė įtampa ir distancija, pasijuto- 
besą vienos tautos vaikai.
Ernoje programos dalyje duota 
ui lietuvių kompozitorių vokali- 
i kūriniai, kurių tarpe 2 J. Kar
sčiaus operų arijos. Dainos ir 
jos skirtingos ne tik muzikine 
Iba, bet ir lyrine bei dramatine 
mpa. Ypatingai minėtinas V. Klo- 
j "Ganyklų dainų” ciklas, kuris 
nnos atžvilgiu) nuskambėjo kaip 
oka išplėstinė daina. Ciklo dainų 
■zika ištisai modalinė (fryginė, 
ksolydinė ir eolinės dermės), o 
iodikoje, kuriai atramą teikia fo- 
iė (ne funkcinė) harmonija, girdė-

Jis nenuleidžia rankų

to, dail. L. Urbonas savo gigantiš
kam projekte tikrai reikalingas pa
ramos. Jis atlieka didelį darbą ne tik 
kaip lietuvis, turtindamas australiš
ką gyvenimą, bet ir propaguoja Lie
tuvą bei lietuvius. Tačiau ir jo neiš
senkanti energija turi savo ribas. 
Kartais ekonominiai ir kitokie sun
kumai jį stumia į desperaciją, kad, 
sako, norįs viską pamesti ir išeiti 
neatsigręžiant. Bet švystelėjusi 
nauja idėja jam grąžina pasitikėjimą 
ir priduoda jėgų toliau grumtis su 
kieta realybe. Kaip tik tokiu despe
ratišku metu pasiūlė Bowral Grand 
Hotel viešbučio savininkui nutapyti

IDEALIZMAS IR HEROIZMAS
Vinco Kazoko pranešimas, skai

tytas Dariaus ir Girėno minėjime 
Sydnejuje liepos 17 d.

Kažkaip keista: kasmet minime 
mūsų garsiuosius lakūnus Steponą 
Darių ir Stasį Girėną, bet, atrodo, 
savo minėjimais nepagauname pa
čios esmės. Mūsų minėjimai neper
žengia prigijusio šablono, kuris vie
ną kartą panaudotas gal ir turėjo 
savo vertės ir prasmės, bet su laiku 
virto tiesiog atstumiančia rutina: 
kaip gi neminėti, jeigu pernai minė
jome, ir daugelį kartų anksčiau. Bū
tų tiesiog nemoralu, jeigu ir šį kartą 
jų nepaminėtume, nors gal ir netu
rime ko nors daugiau pasakyti, negu 
jau buvo pasakyta ką mes patys ži

josi fragmentiški plagaliniai melodi
jų šuoliai. Kartais atrodė, kad solis
tas ims ir išeis iš tono, bet tai...tik 
iliuzija. Beje, tai pati lietuviškiausia 
muzika, kurios kerais mus žavėjo 
solistas Virgilijus Noreika.

Antroje programos dalyje solistas 
padainavo ir vėl 7—nias įvairių tau
tų kompozitorių dainas bei itališkų 
operų arijas. Čia dainininkas turėjo 
progos išsitiesti visu savo operinio 
meno pajėgumu tiek balsu, tiek ir 
vaidyba. Publikai dainavimas taip 
patiko, kad aplodismentai įgavo 
ovacinio pobūdžio išraišką: svečias 
dar turėjo padainuoti net 5 dainas 
virš programos. Ir tik su paskuti
niąja ”Aš išdainavau visas daineles” 
— publika pradėjo skirstyttis.

Solistas Virgilijus Noreika — tai 
lyrinio atspalvio dramatinis tenoras. 
Vyrinis — itališkasis ’’leggiero — jis 

viešbučio svetainės grindis, kad 
spalvų žaisme svečiai galėtų šokti ir 
svaigti. Projektas buvo priimtas ir 
tuo pačiu įvesta dar viena naujovė, 
kuri greičiausiai prigis labai plačiai.

Nuotraukoje matome dailinin
ką purškiantį grindis emaliniais da
žais.

Po dienos darbų kai palieka vie
nas australiško miško ramybėje, 
dail. L. Urbonas iki išnaktų rašo 
arba lakioje vaizduotėje plėtoja savo 
neišsenkančias vizijas. Esame tikri, 
kad apie mūsų dailininką dar daug 
išgirsime. Tokie žmonės bevardžiu 
šešėliu nepraeina.

nome. Tokiu būdu tradicija virsta 
taisykle, ir mes jai pasiduodame ne
sidairydami į pasekmes.

O pasekmės yra labai liūdnos: į 
Dariaus ir Girėno minėjimus susi
renka tik jau pagyvenę veidai, tuos 
minėjimus rengia veteranų organi
zacijos, o minėjimus rengia irgi jau 
daugiausia savo duoklę gyvenimui 
atidavę vyresni žmonės, iš kurių 
vargu ar galima tikėtis naujų žygių, 
ryžto, naujų laimėjimų. Jūs pasižiū
rėkite, kiek yra šiame minėjime 
jaunimo, kuriam šis minėjimas la
biausiai tiktų ir kuris turėtų čia 

buvo tada, kai baigė Vilniaus kon
servatoriją. Be to, Milano ”La Scala” 
solistui irgi daug davė: jo balsas 
(tembras) pasikeitė ir sustiprėjo. 
Solistui būdinga ne tik didelis bal
sas, atlikomo precizija, bet ir ”bel 
canto” dainavimo stilius, kurį italai 
vadina ’’tenore robusto”. Jo balso 
registrai — žemasis ir aukštasis — 
turi obertoningą dramatinį vibrato, 
nuspalvintą auksiniu sonoriškumu.

Objektyviai kalbant, solisto girti 
nenorėčiau, nes tai būtų perdaug 
banalu. Dideliems menininkams pa
gyrimai nereikalingi.

Ant galo tenka tik pasigėrėti, kad 
solistui fortepijonu meistriškai 
akomponavo Žaneta Noreikienė. Jos 
grakšti technika imponavo dainin
gais pasažais, o kartais ir "attacca 
subito”, teikė solistui toninę atramą, 
dinaminį impulsą ir meninį pasiseki
mą. Jonas Juška

Parama
Mūsų Pastogei

"Mūsų Pastogei” aul;ojo:
S. Stukys NSW $ 5.00
D. Martin
J. Jasiūnas 
p. Labutienė 
A. Srutis
J. Jablonskis
A. Pomering
Z. Adickas
Z. Sipavičius
P. Kanas

NSW $ 5.00
NSW $ 6.00
NSW $ 6.00
NSW $ 5.00
ACTS 5.00
QLD$ 5.00
USAS 7.88
ACT $15.00

NSW $ 10.00
V. V. Koženiauskai
P. Armonas
Balys Leitonas

VIC $ 20.00
NSW $ 10.00

VIC $ 10.00
Visiems aukotojams, taip pat au

kojusiems ’’Mūsų Pastogei” vietoj 
gėlių mūsų mirusiųjų atminimui 
nuoširdus ačiū.

M.P. Administracija

skaitlingiausiai dalyvauti. Čia šian
die turėtume matyti visas mūsų 
jaunimo drausmingas organizacijas 
su visa iškilme, užsidegimu ir jau- 

! natvišku entuziazmu. Juk savo žygį 
j per Atlantą Darius ir Girėnas atliko 

labai jauni — abu vos turėdami 
37—rius metus. Tas jų užsidegimas 
perskristi Atlantą turėjo įsižiebti 
mažiausia trejetą metų anksčiau. 
Tai jauni, kupini entuziazmo vyrai. 
Nekalbant apie ką kitą norėtųsi 
paklausti, kiek tokio polėkio ir entu
ziazmo turi šios dienos mūsų to pa
ties amžiaus jaunimas. Yra išimčių, 
kurie domisi lietuvybe, tačiau ne 
tiek, kaip esmine savo gyvenimo ir 
buities prasme, bet gal daugiau in
dividualinio smalsumo skatinami — 
kiek tai suderinama su gyvenama 
aplinka ir profesine karjera.

Dėl šito nesinorėtų kam nors 
priekaištauti, juo labiau netiktų 
priekaištauti jaunimui, kuris gimęs 
ir brendęs šių dienų vakarietiškoje 
dvasioje ir kuris aiškiai nusivylęs ne 
tik esama santvarka, bet ir anksčiau 
galiojančiomis idėjomis, kurios per 
daugelį šimtmečių savęs nepateisi
no. Kaip mes patys gerai žinome, 
šiandie jaunimas iš viso pasaulyje, 
įskaitant ir mūsų jaunimą išeivijoje, 
vyresniosios kartos akimis yra pasi
metęs, ieškąs už ko nors užsikabinti, 
senaisiais idealais nusivylęs. Gal jau 
įvyko pribrendęs reikalas perver
tinti senąsias vertybes, gal tai pas
katino praėjusio karo padariniai ir 
išvados, tačiau nuotaikos, galioju
sios prieš 44—rius metus, kada skri
do per Atlantą Darius ir Girėnas, 
jau yra radikaliai pasikeitusios, ir 
kas tuo metu buvo dora, šventa ir 
heroiška, šiandie paliko tik abejonės 
prietemoje.

Tačiau idealizmas išliko, išliko ne
sukrėstas, nesugriautas, lygiai toks 
pat galiojantis, kaip kad jis galiojo 
nuo neatmenamų laikų. Gal šiandie 
pasikeitė idealo samprata, gal dar 
vis nesurandamas naujas idealas, 
kuris uždegtų ir juo liepsnojantį 
jaunimą vestų ateitin, bet pats idea
lizmas nėra bankrutavęs, kaip kad 
senieji arba šiandie prievarta siūlo
mi idealai — idealizmas yra tai, ką 
mes vadiname ateitim, žmonijos 
progresu arba tai, kas veda pirmyn 
ir garantuoja bei siūlo šviesesnę 
ateitį. Štai dėl ko šiandie jaunimas 
nusigręžė nuo senųjų idealų, kurie 
šimtmečiais puoselėjami ir palaiko
mi savęs nepateisino ir smukdė 

j žmoniją iš vienos krizės į kitą, štai 
dėl ko šiandieninis jaunimas yra 
antimilitaristinis, nes per tūkstan
čius metų militarinė jėga neišspren
dė nei socialiniu, nei politinių prob
lemų, štai dėl ko šiandieninė pokari
nė karta abejoja senaisiais idealais, 
kurie, deja, buvo grindžiami ne ra
cionalumo, ne žmogaus žmogui res-

Nukelta į psl. 4
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Idealizmas ir...
Atkelta iš psl. 3 

pekto principais, bet nuoga jėga. 
Ieškoma naujų kelių politikoje, ieš
koma naujų socialinių sprendimų, 
bet atsakymo nėra. 0 nėra kaip tik 
todėl, kad nesurasta idealo, dėl ku
rio būtų verta ir prasminga anga
žuotis, ir kuris patrauktų bent dau
gumą.

Tačiau su griūvančiais idealais 
pats idealizmas negriuvo. Jis tebėra 
atviras ir galiojantis, heroiškas ir 
pasiaukojantis, nepraeinantis ir ne
senstantis, kaip pati jaunatvė.

Tokiu idealizmu degė ir šiandien 
minimi Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas. Ir jų nedūžtantis idealas ir 
buvo ne kas kita, kaip Lietuva, tasai 
vos pradėjęs savarankiškai gyventi 
kraštas. Nors Lietuva, tiesa, jau bu
vo savarankiška, jos heroiškų kovų 
metas pasibaigęs, bet visi tebelieps- 
nojo tąja heroizmo pakurstyta ug
nim, kad pasaulio akyse daugiau 
įgytų prestižo, kad savo kūryba, 
darbu, veržlumu susilauktų kuo di
desnio pripažinimo ir respekto pa
saulyje. Kokiu galingu idealizmu 
gyveno ano meto Lietuvos jauni
mas, koks buvo veržlumas į moks
lus, į kūrybą, kaip plėtėsi ir augo 
viena su kita lenktyniuodamos savo 
idealais įvairios, ypač jaunimo orga
nizacijos, savo vėliavose įrašiusios 
pačius kilniausius žmoniškumo, tau
tiškumo, patriotiškumo šūkius. Ir 
visu tuo buvo siekiama šviesesnio ir 
laimingesnio tautai rytojaus, gra
žesnės ir kilnesnės Lietuvos.

Tąja idealistine nuotaika buvo 
persiėmę ir toli, už Atlanto, Ameri
koje gyvenę ir mūsų čia minimi ide
alistai Darius ir Girėnas. To jų idea
lizmo nenustelbė amerikoniškas 
pragmatinis gyvenimo supratimas, 
kur nauda statoma aukščiau visko. 
Tačiau jie gyveno Lietuva, jie tikėjo 
jos ateitimi. O kas su pasitikėjimu 
žiūri į ateitį, tas virš visų abejonių 
jau idealistas. Gal dėl to idealizmas 
labiausiai klesti kaip tik jaunuose 
žmonėse, kuriems prieš akis 
gyvenimas, kurie tuo gyvenimu tiki 
irjo siekia. Idealizmo kupinas jaunas 
žmogus užsimoja daugiau, negu pa
jėgia, siekia atlikti, sukurti ką nors4 
didelio, nepraeinančio. Todėl visai 
nenuostabu, kad idealizmas tiesiog 
surištas su heroizmu.

Iš tiesų, joks heroizmas neį
manomas be idealizmo. Tik būdami 
idealistais Darius ir Girėnas ir pasi
darė savo žygiu lietuvių tautos he
rojais. Idealizmas kurstė juodu at
likti ką nors heroiško, kas pasitar
nautų jų idealui — Lietuvai. Patys 
būdami lakūnai jie kaip tik tokį he- 
roišką žygį matė skridime per At
lantą. Tiesa, skridimas per Atlantą 
jau nebuvo pasauliui naujiena: jau 
jis buvo keletą kartų perskristas 
prieš juos kitų, bet dar buvo tokia 
naujovė, kad kiekvienu kartu pa
sauliui dar tebebuvo sensacija. Ir 
Dariaus bei Girėno skridimas per 
Atlantą taip pat buvo sensacija,

Palanga Travel
364 Sussex Street, Sydney, 2000 
telf.: 26 2665 26 2008 26 3526 
61 3426
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mo priemonėm į betkur pasaulyje.
PASAULĮ PER LIETUVIŠKĄ KE
LIONIŲ ĮSTAIGĄ.
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pastačiusi juos ir drauge Lietuvą 
pasaulio dėmesio centre. Savo tra
giška mirtimi jie pasiekė nepalygi
namai daugiau, negu tikėjosi ar bu
vę planavę. Jie tapo drauge ir ne
mirštamais herojais, tebešviečią 
anuo heroiškų idealizmu iki šiai die-’ 
nai. Pora metų vėliau Dariaus ir Gi
rėno pavyzdžiu Atlantą perskrido ir 
kitas Amerikos lietuvis Feliksas 
Vaitkus, tačiau jis nepasiekė nei tos 
garbės, nei garso, kaip kad Darius ir 
Girėnas, ir šiandie jo skridimo bei jo 
paties beveik niekas neprisimena. Iš 
tikrųjų ne tiek gal pats žygis per 
Atlantą, bet greičiau jį bevykdant jų 
tragiška mirtis ir padarė juos ne
mirtingais.

Idealizmas ir heroizmas yra du 
neišskiriami dydžiai, kurie organi
zacijai, bendruomenei ar tautai yra 
visados lemtingi — jieyra kelrodžiai 
ir varikliai į ateitį. Gal dėl to kiek
vienas idealistinis sąjūdis visų pir
ma rūpinasi išsiauginti ar net susi
kurti ir savų herojų. Niekas nepati
kės, kad Bažnyčia per du tūkstan
čius metų davė tik tiek šventųjų, 
kiek jų surašyta kalendoriuje. Bet 
Bažnyčiai tie šventieji yra tokie pa
tys herojai, kaip kad pripažintieji 
herojai kitose srityse.

Lietuvių tautai idealizmo ne
trūksta, lygiai netrūksta ir pačių 
herojų, tik gaila, kad pas mus tasai 
tautinis heroizmas nėra iškeltas bei 
išvystytas, kaip kad kitose tautose. 
Tokią turtingą ir garsią praeitį tu
rinti tauta netgi neturi sukūrusi sa
vo tautinių heroinių mitų ar epų, 
kaip kad turėjo ir tebeturi senovės 
graikai, vokiečiai, prancūzai, anglai 
arba suomiai. Greiti esame rekla
muotis savo nuoskaudomis, negu di
džiuotis savais žygdarbiais. Tas be

Ačiū, Ačiū!
Nuoširdžią padėką reiškiu A.L.B. 

Melbourne Apylinkės Valdybai , ir 
jos pirmininkui p. Albinui Pociui už 
man pagerbimui birželio 22 d. Lie
tuvių Namuose surengtą iškilmingą 
vakarienę. Esu giliai sujaudintas už 
mano darbo įvertinimą Melbourne 
Dainos Sambūryje, ačiū už pasaky
tas kalbas ir linkėjimus.

* Nuoširdžiai dėkoju Melb. Lietuvių 
Klubo pirmininkui p. A. Ramanaus
kui, A. Liet. Kat. Federacijos ats
tovui p. V. Laukaičiui, Tėviškės Ai
dų redaktoriui kun. P. Daukniui, 
Soc. Globos Moterų D—jos pirmi
ninkei p. J. Žalkauskienei, Sale se

ŽINIOS
Japonas prof. Ikuo Murata ypač 

suinteresuotas lietuvių kalba ir lite
ratūra. Amerikos lietuviai, patyrę 
apie jo susidomėjimą, buvo pasiuntę 
jam reikalingos lituanistinės me-
džiagos. Jo pastangomis Japonijoje 
šių metų pradžioje išleista A. Bara
nausko ’’Anykščių šilelis” ir K. Do
nelaičio poemos ’’Metų” pirmoji da
lis — Pavasario linksmybės japonų 
ir lietuvių kalba. Šiame leidiny dar

į LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA 

„TALKA" LTD.
( • Moka už indėliu* (deposits) 7% metinių palūkanų, už
t terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki 
7 finansinių metų galo t y. birželio 30 (L,-už atsiimtus term. 
/ tad. metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% divi- 
) dendo.

• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekilo. turtą, ii 
/ 11%, asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojab
b iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas 
a paskolas užskaitomi kas 3 mėn.
9 • Įstaiga veikias
e Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vaL pp. Lietuvių Na- 
v mai, 50 Errol St North Melbourne.
d Pašto adresas: “TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.

Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL pp. Lietuvių 
? Namai, 6 Eastry St, Norwood.

abejo tautoje nesužadina to idealis
tinio polėkio, kaip kad ten, kur iš
vystytas heroinis kultas. Tautos 
nuoskaudos bei kančios kitų akyse 
sukelia užuojautos bei pasigailėjimo, 
gi heroizmas iššaukia pasigėrėjimą 
ir nuostabą. Gal todėl vietoj reika
lavę mes visados tik maldaujame, 
vietoj pasipriešinę — lenkiamės. O 
tai yra dėl to, kad amžiais užguiti 
mes neišsiauginome heroines dva
sios. Net ir mūsų netolimoje praei
tyje yra tiek daug herojinių mo
mentų, tačiau ir čia mes juos nutyli
me, o prekiaujame savo žaizdomis ir 
nuoskaudomis. Jokia žaizda ar kan
čia pasigėrėjimo nežadina. Čia ir yra 
mūsų ne heroiška, o vergiška trage
dija. Stokodami heroiškos dvasios, 

niūnei p. E. Eskirtienei, Melb. Pa
rapijos C horo dirigentui p. P. Mor-* 
kūnui, Melb. Dainos Sambūrio pirm, 
p. V. Bosikiui ir V. Lazauskui, Liet. 
Kat. Moterų D—jos pirm. p. H. 
Statkuvienei ir visiems Melbourne 
lietuviams bei pagerbimo vakarie
nės dalyviams.

Taip pat broliškas, draugiškas ir 
nuoširdus ačiū už sveikinimus tele
gramomis iš Čikagos p.p. A. ir L. 
Baltrūnams ir Marytei bei Kęstučiui 
Mikliams.

Jūsų

Albertas Čelna

pridėtas profesoriaus įvadas apie 
lietuvių kalbą, literatūrą, Lietuvos 
istoriją ir taip pat verstų autorių bi
ografijos. Pats prof. I. Murata kalba 
ir rašo lietuviškai ir nuolat palaiko 
glaudžius santykius su lietuviais 
Lietuvoje ir užsienyje.

**♦
Senatorius fed. senate Pietų Aus

tralijai Mr. Gordon S. Davidson da
ly vavo BaltųTarybos rengtame bir
želio trėmimų minėjime Adelaidės 
Town Hall salėje, kas jam paliko la
bai gilų įspūdį. Birželio 22 d. jis pa
siuntė laišką Baltų Tarybos pirmi
ninkui p. J. Lapšiui dėkodamas už 
sudarytą progą dalyvauti minėjime 
ir koncerte. Iš savo pusės senatorius

> raštu kreipėsi į Australijos ministerį 
pirmininką drauge perduodamas 
baltiečių memorandumą apie žmo- 

, gaus teisių varžymą okupuotame 
Pabalty. Taip pat sen. G.S. David
son asmeniškai priminė ministeriui 

, pirmininkui, kad dabar Australija 
yra Jungtinėse Tautose Žmogaus 
Teisių Komisijoje.

Taip pat senatorius Davidson iš 
savo pusės parašė laišką ir užsienių 
reikalų ministeriui the Hon. A. Pea
cock pridėdamas trėmimų minėjimo 
programą ir ir tą sovietinį, bet pa- 
baltiečių pakoriguotą pamfletą, ku
rie buvo sovietų platinami pramonės 
parodoje Adelaidėje. 

mes lygiai stokojame ir tautini 
ambicijos, kuri turėtų būti mū: 
tautinis nugarkaulis. Ir kaip tik d 
to kiekvienu atveju turime daugi; 
iš savo tarpo kitiems pataikūnų n 
gu parodančių savo tautinį chara 
terį bei atsparumą.

Dariaus ir Girėno minėjim 
mums turėtų būti tautinės švent 
ir jie turėtų būti iškelti kaip tautin 
idealizmo bei heroizmo simboli; 
kaip švyturiai į tautos ateitį ir ga 
bę. Per juos ir daugelį kitų mūi 
idealistų ir herojų galėtumėm atg; 
vinti savy ir savo vaikuose tą her< 
nę dvasią, kuri būtų užtvara pri 
bet kokį nutautėjimą išeivijoje 
tautinį genocidą pavergtame krašt

Australijos 
Lietuvių Fonde
AUKOS. Prof. J. Marvan lit 

nistinės knygos išleidimui aukojo 
100 dol. p. Kazys Šaulys (Melb.).
40 dol. p. Juozas Krikščiūi 

(Melb.).
25 dol. p. Napoleonas Butkui 

(Melb.), p. O. Ramoškienė (Mėli 
L.D. (Melb.).

15 dol. p. S. Slavickas (Geelon 
pakeldamas įnašą iki 25 dol.

10 dol. p. Jadvyga Paragif 
(Melb.).

A.L. Fondo šimtininkai. Į A.L 
šimtininkų sąrašą įrašytas p. 
Šaulys.

A.L. Fondo Valdyba, sveikinda 
naująjį šimtininką, nuoširdžiai 
koja visiems rėmėjams už graž 
aukas, tikėdama, kad šis svar 
reikalas ras visų Australijos lietu 
pritarimą ir paramą.

A.L. Fondo Valdyte

***

Kinija pradėjo žygį pastoti k( 
Sovietų įtakai Afrikoje. Ji prad 
siųsti medžiaginę paramą partis 
niam juodųjų judėjimui — Patri 
niam Frontui prieš Rodezijosbal 
sius ir skatina Vak. Europą n 
nesusirišusias sutartimi Afr 
valstybes, kurios galėtų ieškoti 
ramos iš sovietų. Kinija tokia ak 
yra padrąsinta ir tuo, kad Pati 
nio Fronto vadas Migabe lan 
Pekine, kur jis pasisakė prieš 
vietus, kurie bando ’’nupirkti” 
kos Afrikos kraštuose. Kinija 
sutrukdyti sovietų konkurei 
Rodezijos reikaluose. Afrikos k 
tai įspėjo Kiniją, kad jos gražią 
džių neužtenka, o reikia tikros p 
mos ir tik tada bus sulaikytas 
mesnis Sovietų įtakos plėtii 
Taigi, sovietai veltui paramos 
duoda. Jie įveda savo hegemoi 
įsodinta jiems paklusnias vade 
bes. Kinija patenkinta, kad Pra 
zijos ir Maroko pagalba Zairei si 
kė sovietų lindimą į šį kraštą.
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Pilnom galvom į tautinę stovyklą
♦

Yra du būdai atvykti į VI—ją Tautinę Stovyklą: pirmas — tuščiom 
rankom ir tuščiom galvom ir, antras — pilnom rankom ir pilnom galvom.

Važiuodami į stovyklą skautai žino ką reikia pasiimti: muilo, šukas, 
dantim šepetuką, dantims pastą ir t.t., tai reiškia atvažiuoti pilnom ran
kom, kad nieko netrūktų kas reikalinga stovyklaujant. Atvažiuoti pilnom 
galvom, tai reiškia: būti pasiruošus geram stovyklos gyvenimui, įdo
miom programom — išmokus gerai dainų, kad nereikėtų patamsyje iš 
knygutės ’’slibizavoti” žddžius, kada reikia dainuoti, išmokus ant galvos 
stovėti ir rankomis vaikščioti, kai kojos pavargsta ir galva poilsio reika
linga, išmokus paukščius ir gyvulius imituoti, ypač tuos, kurių vardais 
puošiasi skiltys, išmokus keletą žaidimų, kad galima būtų kiekviena pro
ga žaisti, kai nėra ko veikti. Pagalvoję rasite ir daugiau išmokstamų 
dalykų.

Taigi atvažiuokime ne tik pilnomis rankomis, bet ir pilnomis galvomis į 
VITS, kurioje turėsime pasirodyti prieš savo brolius užsieniečius ką mo
kame ir ką galime. am.

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. žalio adresu: 9 Uojd Avė, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.

Skautai lietuvybės
išlaikyme

Jeigu kalbama Adelaidėje, tai, 
tikriausiai, tokių užuominų netrūks
ta ir kituose miestuose: esą, skautai 
ir sporto klubai nieko ypatingo ne
duodą lietuviškai veiklai, bet dar 
atitraukia asmenis nuo tiesioginio 
įsipareigojimo grynai lituanistiniuo
se užsiėmimuose. Kaip dirbanti ne 
tik su skautais, bet ir su sporto klu
bu, manau, turiu pakankamai įžval
gos į šių dviejų organizacijų reikš
mę.

Prieš kalbėdami už ar prieš, pa
žiūrėkime, kokio amžiaus ir gabumų 
yra minėtų organizacijų nariai. Ant
ra, kokios naudos ir džiaugsmo jie 
sulaukia, būdami sau lygių ratelio 
užsiėmimuose. Trečia, kokio am
žiaus ir pažiūrų yra šių jaunimo or
ganizacijų kritikai. Visų rūšių kriti
kams aš siūlyčiau atsižvelgti ir tei
singai, be kraštutinumo, stebėti 
gimstančias kūrybingumo progas. 
Ar liet, bendruomenė turi remti tik 
lietuvišką teatrą, mokyklas, namus, 
spaudą ir vyresniųjų nuomonę, ne
atsižvelgiant į paskiro asmens suge
bėjimus? Ar įmanoma visiems turėti 
ir tarsi vilkėti protą, lyg vienos 
spalvos ir gamybos megstūką? Koks 
tada nuobodus ir išsisemiantis būtų 
liet, bendruomenės pasaulis! Esu 
tikra, kad jei rytoj įsisteigtų liet, 
bendruomenėje rankdarbių mėgėjų 
seklyčia, ji būtų lygiai naudinga ir 
reikalinga mūsų bendruomenei, 
kaip, sakykime, liet, alaus barai. Ne 
visi mūsų gali filosofuoti, kaip ne vi
si gali pagal nuostatus džiaugtis sa
vo jaunyste miškelio ar sporto aikš
tėje.

Tenka prašyti liet, bendruomenės 
veikėjų panagrinėti, ar gali lietuvio 
dvasia ir darbai pasireikšti be lietu
vio kūno? Kas iš didelių idėjų ir už
simojimų lietuviškos ateities užtik
rinimui, jei lietuvis nemegs, nepasi
tenkins ir bodėsis kitu lietuviu? Kas 
iš rašytojų ar paskaitininkų, jei jie 
nepatrauks skaitytojų bei klausyto

Gegužės 20 d., būrelio vadovės, 
sl.fil. Bronės Mockūnienės bute 

vėl susirinko vyr. sesės savo reikalų 
aptarimui.

Pasišnekėję Neries d—vės sto

ADELAIDĖS VYR. SKAUČIŲ 
BŪRELYJE

jų? Kas iš liet, bendruomenės planų 
užtikrinti sau reikalingus rėmėjų 
kadrus, jei pramogaujantis liet, 
prieauglis susidraugauja su sveti
maisiais ir su jais kuria mūsų bend
ruomenei žūstančias šeimas?

Savo būtimi skautybė labai daug 
pasitarnauja liet, bendruomenei, 
nes nuo pat mažens pratina lietu
viuką draugauti su lietuviuku, dirbti 
su juo ir juo pasikliauti. Ar atsime
name tuos laikus, kai svetimame 
krašte sutikę lietuvį džiaugėmės juo ps. Elena Jaciunskienė—Bulienė

AŠ REMIU
Vl-tą T

Vilniaus Tunte
JAUN. SKAUTAI STOVYKLAVO

Adelaidės jaun. skautų vadovo, 
ps. Donato Dundos pastangomis, 
gegužio 16—19 d.d. Adelaidės kal
neliuose, Youth Hostel vasarvietėje, 
buvo suruošta ’’Neries” jaun. skautų 
draugovės stovykla.

Stovyklai vadovavo ps. D. Dunda. 
Šeimininkės ir vaikų globėjos — p.p.

kaip savo broliu? O kodėl? Todėl, 
kad buvome pripratę prie lietuvio, 
kaip tatai priprantama didžiausioje 
organizacijoje, kokia yra tauta vals
tybės ribose. Šiandien, užsienyje, tą 
tautinės šilumos ugdymą kaip tik 
atlieka skautija ir sporto klubai.
Deja, Lietuvoje subrendęs ar dar 
ten gimęs senimas to nesupranta, 
nes neturi to trūkumo, kuris lydi jau 
užsienyje gimusias kartas. Sakoma, 
kad sotus alkano neatjaučia, tačiau 
aš manau, kad sotus supranta ko 
reikia alkio numalšinimui. Ta pačia 
prielaida turime traktuoti ir atsine- 
šimą į lietuvišką prigimtį veikloje: 
negalime tik pasiimti širdį, o kraujui 
leisti nutekėti į akligatvių rynas!

Kristina Dundienė ir Zeną Vencie- 
nė, nuoširdžios skautų rėmėjos.

Nuoma už vasarvietę ir maisto iš
laidos pareikalavo nedaug, tik po 
$ 10.00 nuo asmens. Šiuo metu, kai 
dirbančio savaitinės pajamos yra 
gerokai virš šimtinės, 10 dolerių iš
leisti dėl vaiko yra tik švilpterėji- 
mas! Bet už tat naudos ir pramogos 
už tokią kainą ir iš K—Mart nepar- 
sineši!

Stovyklavo 13 vaikų, iškylaudami, 
lakstydami ir užsiimdami darbeliais, 
kurių reikės mokėti laikant jaun. 
skautų patyrimo laipsnio egzami
nus. Žinoma, visi jaunieji nekantriai 
laukia, kada užsiriš raudoną kakla
raištį, ir stengiasi kuo kruopščiau 
atlikti savo uždavinius. O jaun. 
skautų vadovai, tariasi savo tarpe, 
kad po poros mėnesių reiktų jaunųjų 
kandidatų viltis išpildyti.

***
Dievui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai 
Skiriam visą meilę mūs širdžių. 
Mes teturim mokslą ir jaunystę, 
Esam skautai be savų miškų

Refrenas:

Ten kai mes laisvais keliais žygiuosimų 
Mus lydės paukšteliai ir daina.
O kai mes žygiuodami dainuosim, 
Su mumis dainuos ir Lietuva.

Mūsų mintys lekia baltu Vyčiu, 
O krūtinę puošia lelija.
Dainą jauno ilgesio nupintą 
Teišgirs kilnioji žmonija.

Dieną tą, kai močios vėl šypsosis, 
Mes sugrįšim Tėviškės paguost, 
Jai pakelti palenktą jos galvą, 
Mūsų darbo vainiku papuošt.

(ž. V. Bražėno, Muzika — St. Kairio)

Sydnejaus Senųjų Skautų Židinys 
baigia ruošti seriją ’’iliustruotų bal
tinių” (T—shirts), skirtų VI Tauti
nės , Stovyklos propagavimui ir lėšų 
sukėlimui.

Visais baltinių reikalais kreiptis 
pas Židinio kanclerę, A. Jablonskie
nę, 1 a Stacey St., Bankstown 2200, 
tel.: 709 4031.

Čia duodamas baltinių nugaros 
įrašas.

vyklos nuotaikomis, pasiinformavę 
ateinančios Tautinės Stovyklos rei
kalais, pasidalinę savo asmeniškos 
buities nuotrupomis, pagaliau priėjo 
prie tuntui gyvybiško klausimo — 
kas bus tunto vadovu? Ankstyves
nėje sueigoje visi siūlytieji kandida
tai rado daug gerų priežaščių šių 
pareigų atsisakyti, bet šį sykį šias 
sunkias — tuntininkės — pareigas 
apsiėmė nešti būrelio narė, vyr. 
skautė Laisvė Andriušytė — Dau- 
galienė. Bravo, sese!

Sesė Elena

MIRĖ PASAULIO SKAUČIŲ 
ŠEFĖ

Birželio 27 d. Australijos radio 
stotys pranešė, kad tą dieną mirė 
Pasaulio Skaučių Šefė, Lady Olave 
Baden —Powell. Lordo 
Baden—Powell’io, skautų įkūrėjo, 
našlė, sulaukusi 88 m. amžiaus.

Inf.

Mama, ramindama Andrių:
- Nieko stebėtino, kad tau dantis 

skauda. Tu tiek daug saldainių su
valgėt.

- Andrius: - Tai, mama, ne nuo 
saldainių! Aš saldainius kandu visais 
dantimis, o man skauda tik vieną 
dantį. **♦

Sūnus klausia tėvą:
- Kaip atskirti kiškįnuokiškienės?
Čiupk kiškį už ausų ir gerai įsižiū

rėk: jei pilkas - kiškis, jei pilka - kiš- 
kienė.

Mūsų Pastogė Nr. 29,1977.7.25, psl. 5
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gijg&ff Qi/cjan/. AUSTRALIJOS RAJONE

VI T.S. VADOVYBĖ

VI T.S. Globėjas —• v.s.dr. A. 
Mauragis;

VI T.S. Viršininkas — s. H. Anta
naitis;

Stovyklos Viršininko pavaduoto
jas (finansų ir ūkio reikalai) — s. V. 
Stasiliūnas;

Stovyklos Viršininko pavaduotoja 
(bendrieji reikalai) — P. Pullinen;

Bendrijos Vadas — s. A. Pocius;
Seserijos Vadovė — v.s. D. Či- 

žauskienė;
Brolijos Stovyklos Vadas — ps. N. 

Ramanauskas;
Dvasios Vadovas — s. kun. P. 

Butkus;
Adjutantas — ps. R. Šarkis;
Skautininkų Pastovyklės Virši

ninkas — s.fil. B. Barkus;
Skautų Vyčių Pastovyklės Virši

ninkas — s.v.v.sl. J. Belkus;
Jūrų Budžių Pastovyklės Virši

ninkas — j.b. A. Saženis;
Jūrų Skautų Pastovyklės Virši

ninkas — j.b.v.v. B. Stankūnavičius;
Skautų Pastovyklės Viršininkas 

— s.v. J. Zubrickas;
Vyr. Skaučių Pastovyklės Virši

ninkė — ps. N. Zdanienė;
' Skaučių Pastovyklės Viršininkė

Kelionei pasibaigus

šeštadienį, liepos 9 d., atskridau 
iš JAV į Sydney. Aerodrome jau su
žinojau, kad Paulius Rūtenis ruošia 
man sekmadienį ’’sutikimo pietus” 
savo viengungio gražiame butelyje
— ’’garconiere”. Man gi labai rūpėjo 
greičiau pasiekti namus, tad jau iš 
anksto turėjau užregistruotą vietą 
lėktuve sekmadieniui rytą. Tuo 
būdu, susitarę su juo ir kviečiamais 
svečiais, perkėlėme tą malonų su
buvimą į ’’midnight party” kai jis 
grižo šeštadienį namo po spektaklio 
teatre. Prie šampano taurių perda
viau mielajam kolegai jo artimųjų,
— pas kuriuos teko svečiuotis New 
Yorke, — sveikinimus ir linkėjimus: 
jo sesutės, dailininko Osmolskio 
našlės Onutės ir brolio, poeto —dai
lininko Jono ir jo žmonos Rūtenių.

Tad sekmadienį, liepos 10 d. pa
siekiau savo Adelaidę.

Mano išvykimo vieta iš JAV buvo 
Los Angeles. Ten dar buvau susto
jusi kelioms dienoms, kad susipa
žinčiau su miestu ir jo įžymybėmis. 
Esu širdingai dėkinga kompozitoriui 
Br. Budriūnui, mano kolegai dar iš 
Kauno konservatorijos, kuris nepa
gailėjo savo darbo dienos ir mane 
daug kur pavėžino. Ypač buvau su
žavėta taip vad. ’’Forest Lawn Me
morial Park”. Yra tai iš tiesų kapi
nės, bet...be paminklų. Didžiulis ža
liųjų laukų plotas yra priglaudęs 
išėjusius iš šio pasaulio, j iems prisi
minti į žolę yra įtvirtintos metalinės 
plokštės su jų vardais. Parke kele‘- 
tas pastatų su tikrais meno muzie
jais, daugybė marmuro skulptūrų. 
Ypač įspūdingas ’’The Majestic Hall 
of The Crucifiction”, nes ten yra 
Amerikos didžiausias religinis 
paveikslas, sukurtas lenkų kilmės 
dailininko Jan Styka. Tai 195 pėdų 
ilgio ir 45 pėdų aukščio meno šeder- 
vas. Jam specialiai buvo pastatyti 
tie rūmai su sale, kurioje kas pusva
landis vyksta to kūrinio demonstra
vimai. Susirinkę žiūrovai stebi tam
soje, lyg teatre, tą paveikslą, o aiš
kinantį balsą lydi nuotaikinga muzi
ka. Tie seansai palieka nepaprastai 
gilų įspūdį žiūrovams. Aš patarčiau 
kiekvienam besilankančiam Los
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— v.s.v.sl. M. Špokevičienė;
Jaun. Skaučių Pastovyklės Virši

ninkė — ps. A. Kesminienė;
Užsiėmimų Vadovė — ps. R. Stat

kuvienė;
Stovyklos Laikraštėlio Redakto

rius — v.s. B. Žalys;
Sporto Vadovas — s. V. Adoma

vičius;
Stovyklos Gydytojas — j.b. dr. J. į 

Mikolajūnas; j
, Iždininkas — j.s. V. Vaitkus;
Ūkvedys — p. S. Eimutis;
Virėjai — s.v.v.sl. V. Šliteris, 

s.v.v.sl. A. Mikutavičius.

VITSRK

Angeles pamatyti tą didingą spek
taklį.

Žinoma, Los Angeles gyvenanti 
pianistė, gražuolė Raimonda Apei- 
kytė, kurios tėvelį dar pažinojau 
Lietuvoje, aprodė Hollywood’ą. Įdo
mu buvo pamatyti jo bulvaro šali
gatviui su žvaigždėmis, kuriuose 
įrašyti kino artistų vardai. Prie ki
niečių stiliaus kino fasado yra dau
gybė cementinių plokščių su įspaus
tomis filmų žvaigždžių kojų ir rankų 
nuospaudomis ir jų pačių įrašais.

Neaplenkiau ir Disneyland. Ten 
nuvykome su p. Irena Tamošaitiene 
(Melbourniškių Dr. Iz. ir p. Reginos 
Kaunu dukra). Teko išvysti ir nu
stebti ką gali sukurti žmogaus laki 
kūrybinė fantazija.

Šiaip Amerikos didmiesčiai su jų 
triukšmu, nešvara, žmonių skubėji

mu ir negrų skruzdėlynais manęs 
nesužavėjo. Geresnį įspūdį paliko 
California, pro kurią, vandenyno 
pakraščiais, pravažiavau autobusu, 
sustojusi gražioje ’’Santa Barbara” 
pas buv. Valst. Operos veteranę 
Vincę Jonuškaitę — Zaunienę. Suti
ko ir priėmė mane dideliu nuoširdu
mu ir dėkingumu. Neilga viešnagė 
prabėgo ypač įdomiuose meno te
momis pasikalbėjimuose, prisime
nant senus laikus. Ši operos solistė 
buvo Nepriklausomoje Lietuvoje 
vienintelė, kuri propagavo mūsų 
liaudies dainą ne vien savųjų, bet ir 
kitataučių tarpe. Jinai yra parašiusi 
ne vieną vertingą rašinį apie mūsų 
liaudies vokalinį meną. Pažadėjo su
rinkusi tą įdomią medžiagą man at
siųsti. Galėsime panaudoti mūsų 
atatinkamuose parengimuose bei 
spaudoje.

Čikagoje ir New—Yorke buvau 
pakviesta pakalbėti per Lietuvių 
radio valandėles. Supažindinau 
Amerikos tautiečius su mūsų kultū
riniu gyvenimu. Teko sutikti nema
žai menininkų, kurie iš kitų girdėjo, 
kad mes ’’australiečiai” tokių visad 
laukiame ir džiaugsmingai priima
me, tad ir norėčiau paminėti tuos, 
kurie, atrodo, nepabūgtų dalinai pa
dengti kelionės išlaidų ir atvyktų 
pradžiuginti mus savo menu. Mūsų

* Ką šiuo metu daro VI T.S. Ren
gimo Komitetas? Komitetas jau yra 
gavęs australų skautininkų Gil- 
well’io stovyklavietę VI T.S.; kaupia 
lėšas VI. T.S. reikalams; yra paruo
šęs VI T.S. programas ir suorgani
zavęs visą būrį vadovų jos pravedi- 
mui; veda VI T.S. propagandą už
sieniuose. Jau paruoštas VI T.S. 
dainorėlis, vėl atspausdinta 200 VI 
T.S. plakatų ir pasiųsta į užjūrius, 
ruošiami VI T.S. suvenyrai, atviru
kai, laiškų popierius ir vokai. Vikto
rijos paštas gamina specialų ant
spaudą VI T.S.

* VI Tautinės Stovyklos metu, be 
skautams skirtos programos bei už
siėmimų, vyks rajono vadovų suva
žiavimas, sk. vyčių sąskrydis, eks
kursijos, o vyresniųjų rajone —- pas
kaitos ir pašnekesiai.

* Gauta žinių, kad iš visų pasaulio 
kampų rengiasi atvykti eilė žymių 
svečių į VI—ją Tautinę Stovyklą: iš 
Toronto (Kanadoje) laukiamas V.s. 
Stepo Kairio vardo muzikinis skautų 
vienetas; iš J.A.V. — LSS Tarybos 
pirmininkė, v.s. Lilė Milukienė, Se
serijos Vyr. Skautininke, v.s. Irena 
Kerelienė, Brolijos Vyr. Skautinin
kas, s. Sigitas Miknaitis, Seserijos 
Dvasios Vadovas, v.s. kun. Juozas 
Vaišnys, v.s. Antanas Saulaitis, SJ; 
iš Anglijos — LSS Anglijos Rajono 
Vadas s. Jaras Alkis; iš Brazilijos 
—vietos skautų vietininkijos vado
vė, sesė Bacevičienė ir daug kitų. Jų 
pilni sąrašai bus paskelbti vėliau.

* LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis įvyko liepos 5 d., Banks- 
town’e. Posėdyje, be Rajono Vadijos 
narių, dalyvavo ir VI T.S.R.K. pir
mininkas, s. H. Antanaitis. Svarsty
ti rajono einamieji ir VI T.S. reika
lai.

* LSS Australijos Rajono Vadijoje 

organizacijos, kultūros reikalams 
atstovai, o gal net ir pavieniai asme
nys tikrai turėtų tuo susidomėti ir 
susirūpint, suruošdami jiems gas
troles. Galima būtų sudaryti mišrių 
meno atstovų grupes, nes, pav., pa
geidautų atvykti: pianistai Raimon
da Apeikytė ir Manigirdas Motekai- 
tis, šokėja—balerina Violeta Karo- 
saitė, solistė (sopranas) Praurimė 
Ragienė, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, poetas Bernardas Braz-

TRUMPAI
MŪSŲ PASTOGĖS 

SUBATVAKARIS

Mūsų Pastogės subatvakaris,. ku
ris įvyks liepos 30 d. Sydnejaus Liet. 
Klube, tai dar nėra visame Pietų 
pusrutulyje pagarsėjęs spaudos ba
lius, o tik subatvakaris su intencija 
ne vieną kartą per metus, bet daž
niau suvesti Mūsų Pastogės bičiu
lius glaudesniam bendradarbiavi
mui. Nors tai pirmas toks, šalia 
spaudos baliaus, Mūsų Pastogės pa
rengimas, bet norima jį padaryti la
bai jaukų, šeimynišką ir patrauklų. 
Susirinkę jausimės kaip viena šei
myna: visi drauge bendrausime, 
bendrai dainuosime, ratelius eisime, 
šoksime. Tai bus vienas iš origina
liausių Liet. Klube turėtų šeštadie
nio vakarų, kuriame kiekvienas bus 
ir svečias, ir viso vakaro programos 
išpildytojas.

Atvykę nesigailėsite ir Mūsų. 
Pastogę palaikysite!

Pauliaus Rūtenio trijų veiksmų 
rimta komedija "Monika”, kuri Syd
nejaus Atžalos teatro buvo statyta 

įvyko pasikeitimų: iš Brolijos vadei
vos pareigų pasitraukus s. V. Buke- 
vičiui, nauju vadeiva pakviestas s. 
B. Barkus, buvęs rajono iždininkas. 
Rajono iždininko pareigoms pak
viestas s. J. Zinkus.

* Birželio 18 d. Melbourne ’’Džiu
go” tunto suruoštose 10 km. eitynė
se — ’’Walkathon’e" — dalyvavo 
apie 50 tunto skautų—čių ir vadovų. 
Sukelta virš $ 500 VI T.S. labui.

* Canberroje skautai jau atsikūrė. 
Jaun. skautai net spėjo suruošti pir
mą sueigą.

* Geelong’o ’’Šatrijos" tuntas bir
želio 18 d. išsirinko skautų tėvų ko
mitetą, į kurį įeina p.p. V. Bindokas, 
G. Valaitienė ir L. Volodka. Aktyvių 
tunto narių esama apie 20. Linkime 
jiems padaugėti keliagubai.

* Adelaidės ’’Vilniaus” tuntas po 
truputį atsigauna — girdėti, kad 
apie naująją tuntininkę — sk. akad. 
Laisvę Daugalienę — jau spėjo susi
burti visas būrys talkininkų.

* Sydnejaus "Aušros” tuntas pas
kutiniu metu labai smarkiai ruošiasi 
savo tradiciniam— metiniamkaukių 
baliui, įvykstančiam liepos 23 d. 
Lidcombe. Po to, prasidėsianti pas
partinta ruoša į VI Tautinę Stovyk
lą.

Tuntui vadovauja tuntininkas J. 
Belkus, talkinamas pavaduotojo A. 
Mikutavičiaus. Kiti tunto pareigū
nai :skautų skyriaus ved. — A. 
Zduoba, skaučių skyriaus ved. — G. 
Viliūnaitė, sk. vyčių būrelio vadovas 
— V. Šliteris, vyr. skaučių vadovė — 
L. Karpavičiūtė, skautų drauginin
kas J. Biretas, skaučių — E. Sucho- 
verskienė, vilkiukų — D. Šumskie
nė, paukštyčių — A. Šliterytė. Tun
to korespondetė — E. Kiverytė.

B.Ž.

džionis, rašytojas—satyrikas Anta
nas Gustaitis, pakartotinai aktorius 
— jumoristas Vitalis Žukauskas ir 
buvęs jau čia svečias, kompozitorius 
Bronius Budriūnas, kuris yra sukū
ręs vertingų, naujų veikalų. Turėjau 
malonumą juos išgirsti. Suminėtų 
menininkų turiu adresus ir reikalui 
esant galėčiau patarpininkauti su 
jais užmegzti kontaktus.

A. Binkevičiūtė—Gučiuvienė.

Sydnejuje ir Melbourne, jau pasiekė 
Ameriką. Šiuo veikalu ypač susido
mėjo Los Angeles lietuviai teatralai.

♦♦♦

Australijos fed. vyriausybė nu
traukė radijo stoties 3ZZ veiklą, per 
kurią virš dvejų metų buvo trans
liuojam ir Melbourne lietuvių savai
tinis radijo pusvalandis. Protestais 
ir demonstracijomis tikimasi radijo 
3ZZ veiklą išlaikyti. Tuo tarpu nu
trukusios ir lietuvių radijo translia
cijos. Ar pateks lietuviai į ABC stotį 
3EA iki šiol neaišku.

Rugpiūčio 7 d. Adelaidės Liet. 
Namuose J.J. Bačiūno vardo biblio
teka rengia mūsų rašytojų jumoris
tų vakarą. Tai vis bibliotekos vedė
jos E. Reisonienės iniciatyva ir 
pastangos.

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!
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Namie ir svetur
DARBINGAS SAVAITGALIS

Pereitas savaitgalis Sydnejuje 
buvo pasigėrėtinai darbingas. Lie
pos 16 d., šeštadienį, Liet. Klubas 
buvo perpildytas tautiečiais jau nuo 
4 vai. Norėdami pasiklausyti Vil
niaus operos solisto Virgilijaus No
reikos, Klube susirinko tautiečių gal 
net daugiau, negu į jo rečitalį liepos 
2 d. Sydnejaus operos rūmuose. Šį 
kartą mūsų iškilusis dainininkas 
džiugino klausytojus beveik vien 
lietuvių liaudies ar lietuvių kompo
zitorių dainomis, įterpdamas vos 
pora itališkų romansų ar operų ari
jų. Programos nesuvaržytas solis
tas, atrodo, pagavo klausytojų nuo
taikas ir skonį.

Po koncerto Klubo vadovybė bu
vo surengusi jaukų svečiams priė
mimą klubo svetainėje." Tuo tarpu ir 
po koncerto gausūs svečiai neišsi
skirstė, bet pasiliko ir vėliau dar 
daugiau pribuvo tą vakarą organi
zuotame Australijos Lietuvių Fon
dui paremti vakare. Ir vėl gausūs 
svečiai turėjo progos pasigėrėti ki
tokios rūšies programa, kurią išpil
dė vietinė tautinių šokių grupė Gin
taras, vadovaujamas p. A. Saudar- 
gienės. Tegu ir nebuvo perkrauta 
programa šokiais, bet jie buvo žavė
tinai nuotaikingi, drausmingi ir 
grakštūs. Vadovės p. A. Saudargie- 
nės įvestos naujovės — originalūs 
įėjimai ir išėjimai, inkorporuotas 
Pelenės motyvas šokyje ’’Klumpa
kojis” įnešė daug šviežiumo ir nuo
taikos. Aiški Gintaro pažanga!

Tą vakarą ištisai klube skambėjo 
kapelės grojami lietuviški valsai, 
suktiniai, polkos, kas ypač patenki
no visus svečius.

Tą patį vakarą taip pat posėdžia
vo ir Sydnejaus Filisterių Būrelis 
p.p. Pullinęn namuose, svarstydami 
besikeičiančios moralės problemas.

• — . ♦ ....
Sekančią dieną, liepos 17, sekma

dienį, gražiai pasireiškė ir vietos ra- 
movėnai, surengdami Dariaus ir Gi
rėno minėjimą. Prisimenant prieš 44 
metus žuvusius transatlantinius lie
tuvius lakūnus, bažnyčioje buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos su 
atitinkamu pamokslu, o 3 vai. į Lie
tuvių Klubą vėl gausiai rinkosi tau
tiečių dalyvauti pačiame minėjime, 
kurį sklandžiai pravedė ramovėnas 
p. Adomas Laukaitis. Vėl gausaus 
būrio dalyvių akys buvo nukreiptos į 
sceną: matėme praskrendančią Li- 
tuanicą, modelį to tipo lėktuvo, ku
riuo skrido Darius ir Girėnas, iš
klausėme kun. P. Butkaus invokaci- 
ją, V. Kazoko minėjimui skirtą pas
kaitą (Ji skelbiama šiame numery 
atskirai. Red.), pasidžiaugėme ponių 
D. Ankuvienės ir M. Kavaliauskie
nės deklamacijomis ir pabaigai pačių 
ramovėnų karinėmis dainomis va
dovaujant p. A. Kramiliui.

Ir šis minėjimas laikytinas teigia
mu įnašu į mūsų visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą. Malonu, kad nenulei
džiama rankų. Reikia pastebėti, kad 
šiam minėjimui Lituanicos modelį 
paruošė Adomas Laukaitis, pats bu
vęs lakūnas ir sklandytojas. Tai irgi 
buvo naujovė, verta dėmesio.

Radijo laidos 
lietuviu kalba

AUSTRALIJOJE

SYDNEY St o t-s 2EA 800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

CANBERRA Stotis 2XX 1010 KHz 

Ketvirtadieniais 8-8.30vai vak.

ADELAIDE Stotis 5UV 530 kHz

Sekmadieniais 1 - 1.30 vai. p.p.
Šeštadieniais 9.30-iovai.ryto 

(kas antra savaite)

MŪSŲ PASTOGĖS KLAUSIMU
Kaip jau iš ALB Krašto Valdybos 

pareiškimų žinome, ALB Krašto 
Valdyba planuoja perorganizuoti 
Mūsų Pastogės leidimą inkorporuo
tos organizacijos pagrindais, kas vi
suomenės ir skaitytojų tarpe iššau
kė kontraversinių nuomonių.

ALB Krašto Valdyba, kurios at
sakomybėje iki šiol yra Mūsų Pasto
gės leidimas, norėdama į šį reikalą 
įnešti daugiau šviesos, liepos 31 d., 
sekmadienį, 3 vai. Sydnejaus Lietu
vių Klube rengia
VIEŠAS DISKUSIJAS MŪSŲ 
PASTOGĖS LEIDIMO 

KLAUSIMU.
Diskusijoms pradžią duos ALB 

Krašto Valdybos pirmininko prof. 
A. Kabailos ir Mūsų Pastogės re
daktoriaus V. Kazoko pranešimai.

Tautiečiai, kurie suinteresuoti ir 
kuriems rūpi Mūsų Pastogės ateitis, 
maloniai kviečiami skaitlingai šiame 
parengime dalyvauti. Kiekvienas 
pagalvokime, koks būtų tinkamiau
sias kelias Mūsų Pastogės ateičiai 
užtikrinti. Po pranešimų kiekvieno 
nuomonė laukiama ir bus respek
tuojama.

Atminkime: liepos 31 d., sekma
dienį, 3 vai. Sydnejaus Lietuvių 
Klube viešos diskusijos Mūsų Pas
togės ateities klausimu.

Moterų veikla jaučiama ne tik vi
suomenėje, bet ir laike: štai Sydne
jaus Liet. Moterų Soc. Globos Drau
gija jau rugpiūčio 28 d. numato su
rengti atitinkamas iškilmes šven
čiant Draugijos 25—rių metų su
kaktį. Šioji sukaktis bus atitinkamai 
atžymėta ir Mūsų Pastogėje.

Lygiai taip pat ketvirčio šimtme
čio veiklos sukaktį ruošiasi paminėti 
ir Melbourne Soc. Globos Moterų 
Draugija. Minėjimo iškilmės numa
tomos spalio 15—16 d.d.

Šuolis į pažangą
’’Užteks”, — tariau sau vieną gražią dieną, 

’’gyventi kaip Antikinei Senienai.
Jau laikas mums išlipt iš prieštvaninių ratų, 
nors Laisvės šalyje praleidau tiek daug metų, 
bet pažangos jokios. Į progresą todėl! Su šuoliu...”

Ir vos į kambarį į puoliau, 
įjungiau tuoj transistorių /garsiausiu tonu/, 
net sienos dreba nuo gitarų, barabonų. 
Jau ir į ausį duria kaip su yla 
/Aš mėgstu, mat, ramybę, tylą/.
Bet ką darysi, reik kentėti, 
jei nori prie to Naujo Amžiaus priartėti.

Prie knygų šokau: klasikai, Šekspyras, 
lyg koks muziejus, lyg archyvas.
Nė vieno tikro meno kūrinio jų tarpe! 
/Net tokio, kur cenzūra neapkarpė/. 
Žurnalai, vėl gi, pakraipos senokos. 
Pati matau, kad iliustracijos ne tokios: 
jei kur žmogus, tai vis su rūbais /nuo galvos lig kojų/, 
kada naujoviškai vaizduot turėtų rojų.
Bus šitai pakeista /nes gėda juk prieš svečią!/.

Ir čia aš pereinu į punktą trečią — 
į televiziją / tą mokytoją, draugą/, 
kuri nuo tuščio mus galvojimo apsaugo. 
Kantriai prisėdu. Įsmeigiu tad akį, 
klausaus, įsidėmiu, ką komentatorius pasakė, 
Ir aišku tuoj, kokia mintis šviesiausia, 
koks produktas geriausias iš geriausių. 
Kas bendrą išsilavinimą liečia: detektyvas 
/Los Angeles? Čikagoj?/ vis išlieka gyvas. 
Trimitai gaudžia. Naikintuvai puola...
Balčiau už baltą...Coca-Cola...

0 jau galva, lyg gūžta bičių spiečiui!... 
Ketvirtas: ryt pas daktarą Relax tablečių!!!

Julija

GEELONGAS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
BIBLIOTEKA

paskutiniu metu gerokai padau
gėjo knygomis, gavus iš Sydnejaus 
Liet. Klubo bibliotekos vedėjo Č. 
Liutiko 78 vertingas knygas.

Iš geelongiškių S.S. Slavickų 
’’Laiškai Lietuviams” žurnalo 11 
metų komplektus. Į Laisvę žurnalo 8 
Nr., News International 26 įvairių 
metų numerius ir 4 knygas — vado
vėlius.

Taipogi J. Normanto rūpeščiu jau 
gauta ir Lietuviškos Enciklopedijos 
anglų kalba 5 tomas.

Visiems gerb. lietuviškos spaudos 
aukotojams, savo ir skaitytojų var
du nuoširdžiai dėkoju, ypač p. Č. 
Liutikui atsiuntusiam knygų siuntą 
savo kaštu.

Mielai laukiama ir ateityje iš gee
longiškių ir kitų vietovių tautiečių 
atliekamas knygas dovanoti Geel. 
Liet. Bendruomenės Bibliotekai. Jos 
čia bus stengiamasi saugiai išlaikyti 
ateičiai ir vis didėjančiam skaitytojų 
skaičiui. A. Skėrys

V. NOREIKOS KONCERTAS

Solisto Virgilijaus Noreikos kon
certas įvyko liepos 9 d. Assembly 
Hall. Apie 300 tautiečių susirinko 
pasiklausyti solisto išpildomų dainų 
ir arijų, kurias priėmė entuziastin
gai. Po koncerto Liet. Namuose įvy
ko kuklios vaišės ir asmeniški paš
nekesiai. Solisto V. Noreikos kon
certą palankiai įvertino dienraščio 
"The Age” muzikos kritikas Felix 
Werder liepos 11 laidoje.

***
Melbourno Soc. Globos Moterų 

Draugijos 25—rių darbo metų su
kaktis numatoma iškilmingai atžy
mėti apie spalio vidurį.. Taip pat sa
vo 25—rių metų veiklos sukaktį šiais 
metais švenčia ir Sydnejaus Liet. 
Mot. Soc. Globos Draugija.

LIETUVIAI LAIMI PRIEŠ 
AUSTRALUS

Sydnejaus lietuvių šachmatų klu
bo net trys komandos dalyvauja šių 
metų N.S.W. australų komandinėse 
varžybose. Pirmoji, vadovaujama V. 
Patašiaus, žaidžia aukščiausioje kla
sėje. Iš ketverių varžybų trys lai
mėjimai. Komandą sudaro: V. Pata
šius, Dr. L Venclovas, J. Damb
rauskas ir du talkininkai australai. 
Individualiai geriausius rezultatus 
turi V. Patašius, laimėjęs iš eilės 
keturias partijas.

Antroji komanda žaidžia žemes
nėje klasėje. Po keturių ratų rezul
tate du laimėjimai, vienos lygiosios 
ir vienas pralaimėjimas. J. Kapočius 
eina be pralaimėjimo.

Trečioji komanda, kuriai vado
vauja A. Giniūnas, laimėjimų dar 
neturi, nes žaidėjams trūksta paty
rimo turnyrų žaidynėse. Šioje ko
mandoje žaidžia klubo veteraiias J. 
Kapočius, kuris yra vienintelis ak
tyvus šachmatininkas N.S.W. vals
tijoje savo amžiaus grupėje.

Matas

MISS ’’KOVAS”

Neseniai sporto klubas Kovas 
Sydnejuje buvo surengęs sėkmingą 
madų paradą. Matėme kovietes 
vięną už kitą gražesnes, demons
truojančias visokią aprangą. Be 
abejo, tas paskatino suorganizuoti 
gražuolės karalaitės rinkimus, kurie 
numatomi jau rugpiūčio 13 d. šešta
dienį, Sydnejaus Liet. Klube. Patir
ta, kad kandidatės į gražuolių kon
kursą galinčios kandidatuoti ir ne
būdamos kovietės sportininkės.

♦**

Paklaustas, kokie įspūdžiai po 
koncertų Australijoje, svečias solis
tas Virgilijus Noreika pastebėjo, 
kad jam perkeliavus per pasaulį vis 
tik daugiausia nuoširdumo pajutęs 
iš Australijos lietuvių: galbūt ypa
tingos šilumos ir entuziazmo sutikęs 
melburniškių tarpe.

***

Iš Congressional Record (Nr. 105) 
patyrėme, kad iki 1977 birželio 17 
apie Pabaltijo valstybes intervena- 
vo 10 JAV senatorių ir 42 atstovai. 
Be to, pagal sen. Humphrey inter
venciją, daugiau kaip 40 senatorių ir 
daugiau kaip 53 atstovai yra rašę 
prez. Carteriui, kad remia jo laiky
seną Žmogaus teisių reikalu.

(Elta)

Somalija (Afrikoje) nutraukė san
tykius su Sov. Sąjunga ir pareika
lavo, kad visi sovietiniai technikai 
bei kariniai ir politiniai patarėjai per 
tris mėnesius pasitrauktų iš Somali- 
jos. Atrodo, kad visas sovietinis 
personalas drauge su kariniais įren
gimais bei ginklais bus perkeltas į 
kaimyninę Abisiniją, kur po per
versmo prie valdžios vairo atsistojo 
marksistai.

***
1978 liepos 1 d. Australijoje pri

pažins dar vieną valstiją — North 
Teritory, kurią iki šiol kontroliavo 
Australijos federalinė vyriausybė. 
North Territory turės savo atskirą 
vyriausybę, savo biudžetą ir admi
nistracinius organus, kaip ir kitos 
valstijos.
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ranesimai
INFORMACIJA

ALB Krašto Valdyba liepos 31 d., 
sekmadieni, 3 vai. Liet. Klube pra
ves viešą pašnekėsi Mūsų Pastogės 
leidimo reikalais. Bus svarstoma 
ALB Krašto Valdybos ruošiamas 
projektas Mūsų Pastogės leidėjo in
korporavimo — įteisinimo klausi
mas. Kalbės ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas prof. A. Kabaila, Mūsų 
Pastogės redaktorius V. Kazokas.

Tautiečiai maloniai kviečiami šia
me pasitarime dalyvauti ir aktyviai 
jungtis diskusijose.

MOTERŲ VEIKLOJ

Sydney Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos nauja valdyba 
išrinkta visuotiname susirinkime 
liepos 10 d. pasiskirstė pareigomis: 
O. Baužienė — pirmininkė, G. Pet
rauskienė —vicepirmininkė, V. Pet- 
niūnienė —sekretorė, A. Vingienė — 
iždininkė, M. Migevičienė — ligonių 
reikalų vedėja, V. Ramanauskienė 
— ūkio reikalų vedėja. Kandidatės: 
O. Karpavičienė, A. Mikutavičienė.

Kontrolės Komisija: V. Kabailie- 
nė, O. Grudzinskienė, A. Jablons
kienė. \

* * *
S.L.M.S.G. Draugija praneša, kad 

ligonių reikalų vedėjai p. M. Mige- 
vičienei ilgesniam laikui atostogoms

SYDNEY 
centras 

išvykus, jos pareigas perėmė p. V. 
Ramanauskienė. Visais ligonių rei
kalais kreiptis į p. Ramanauskienę 
telef. 708 1490.

Pranešam, kad p. S. Mauragienės 
aukota loterijai tautinė lėlė: iš
traukta. Laimingas bilietas-oranži- 
nis bilietas Nr. C 52 atiteko p. O. 
Jančienei.
ADELAIDĖS ’’VYTIES” 

pranešimas

Liepos 3 d. įvykęs Adelaidės lie
tuvių sporto klubo ’’Vyties” visuoti
nis metinis susirinkimas išsirinko 
šią valdybą: pirmininkas — Stasys 
Urnevičius, vicepirmininkas —An
tanas Skiparis, sekretorė —Auksė 
Visockienė, Iždininkas — Petras 
Andrijaitis, parengimų vadovė 
—Sue Opulskienė, sporto vadovas — 
Robertas Sidabras, krepšinio sekci
jos vadovas — Don Atkinson.

Klubo adresas: Mrs. A. Visockis 
18 Colyer Str. Pasadena 5042 Telef. 
2771392.

REMIA ’’GINTARĄ”

Tautinių šokių grupė ’’Ginta
ras” su savo pasirodymais įgyja vis 
daugiau svorio ir populiarumo. Jo 
pasirodymus tautiečiai gausiai susi
rinkę paremia moraliai, bet yra ir 
grupę remiančių konrečiai. Anąsyk 
Dr. A. Viliūnas grupei paklojo 100 
dolerių,o štai po paskutinio pasirody
mo Sydnejaus Liet. Katalikų Kultū
ros Draugija paskyrė Gintaro gru
pei 30 dolerių. Grupė nuoširdžiai 
įvertina tautiečių palankumą ir už 
gautą paramą labai dėkinga.

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

Liepos 30 d., šeštadieni:
MUSŲ PASTOGES

SUBATVAKARIS
Programoje G. Zigaitytė, dainos, 

šokiai, loterija

Sydnejaus Liet. Klube perkant iš
nešimui didesniais kiekiais duodama Primenama, kad šeštadienių šokių 
10% nuolaidos už spiritinius gėri- vakarais visi turi dėvėti klubo 
mus ir 5% už alų. taisyklėse nurodytų aprangą

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai, ketv. 4-11 vaL, $42 vaL, sekm. 6-10 vai. 
penkt. 4-12 vaL, šešt. 2-1 vaL, sekm. 
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas 
Tre .dieniais šachmatai 
Kaivirtatbeniais dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikia: pirm. - penkt. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vaL sekm. 1-9 vaL 
Valgyklos vedėja G. Kasperajtienė

ATREMONTUOTAS SYDNEJUJE 
JAUNIMO CENTRAS

MŪSŲ PASTOGĖS
SUBATVAKARIS

A R
ATEISIT ?

Sydnejaūs Liet. Klubas šalia klu
bo patalpų turimą namelį pavedė 
jaunimui, kur dedama pastangų 
įkurti Jaunimo Centrą. Jaunimas 
talkos būdu namelį pertvarkė, per
dažė ir jau šiandie jaunimas gali 
naudotis jaukiomis patalpomis. Šios 
talkos didžiausia organizatorė ir 
piržiūrėtoja yra p. Aldona Kolba- 
kienė. Talkos darbuose talkino: p.p. 
I. ir J. Barilai, A. Chow, L. Cox, L. ir 
V. Gaidžioniai. A. Griškauskas, S. 
Jankauskas, E. Jurkūnienė, G. Jur
kūnaitė. R. Jurkūnas, V. Jurkšaitis, 
O. Kapočienė, J. Keraitienė, E. Kol- 
bakas, V. Ladyga, J. Pullinen, B. ir 
A. Sideravičiai, Šapokai, K. ir N. 
Stašioniai, I. ir J. Zakarauskai, E. 
Zduoba, J. Zubrickas. Čia taip pat
paminėtini p.p. B. Genys ir V. Gilius, 
o taip pat ir tautinių šokių grupės 
"Sūkurio” berniukai.

Šiems visiems minėtiems ir ki
tiems prie darbų prisidėjusiems 
jaunimo vardu tariu gilią padėką.

UŽBAIGTUVĖS

Jaunimo Centro remonto darbų 
užbaigtuvės ir įsikūrimo vaišės nu
matomos rugpiūčio 7 d. sekmadienį 
apie 5 vai. Dalyvaus visi talkininkai, 
Klubo oficialūs atstovai ir kviesti
niai svečiai. R. Radauskas i

Nors Mūsų Pastogė savo egzistenciją apreiškia kiekvieną savaitę atei
dama į jūsų namus, vis tik kartas nuo karto ir metų eigoje reikia skirti 
dėmesio jos egzistencijai ir jos tolimesnio kelio užtikrinimui. Mūsų Pas
togės administracija liepos 30 d., šeštadienį, Sydnejaus Lietuvių Klube 
rengia kuklų

MŪSŲ PASTOGĖS SUBATVAKARĮ

Mūsų Pastogės skaitytojai, bičiuliai ir visi lietuviškos spaudos palai
kytojai maloniai kviečiami tą dieną šiame parengime dalyvauti. Progra
moje bendras visų Mūsų Pastogės bičiulių susitikimas, žavingos mūsų 
žinomos scenos dainininkės GRAŽINOS ZIGAITYTĖS dainos, pat
raukli loterija ir bendri masiniai pravesti tautinia rateliai. Maloniai kvie
čiami visi gausiai atsilankyti: liepos 30 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių 
Klube Bankstowne. Įėjimas nemokamas. Savo dalyvavimu moraliai ir 
materialiai paremsite Mūsų Pastogę!

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
PRANEŠIMAS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
i Klubo nariams, kad nario mokestis 
: už 1977/78 metus priimamas ir kiti 
■ ženklai nariui išduodami kiekvieną 

dieną nuo 9 vai. iki 20 vai.
Pagal vyriausybės nuostatus na

rio mokestis privalo būti sumokėtas 
iki liepos pabaigos. Laiku nesumo
kėję privalo paduoti prašymą ir iš 
naujo sumokėti įstojamąjį mokestį.

Valdyba

SYD. LIET. KLUBO NARIAMS

Pranešame Sydnejaus Lietuvių 
Klubo (Lithuanian Club Ltd.) na
riams, kad kandidatų pareiškimai į 
Klubo Valdybą (Board of Directors) 
1977/78 metų kadencijai priimami 
iki 1977 m. rugpiūčio 21 d. 16 vai.

A. Reisgys
Klubo Valdybos Sekretorius

į Mūsų Pastogės subatvakarį? 
Atvykite į kitokį- pasilinksminimą, 
kuriame visi dalyviai bus ir progra
mos atlikėjai. Atgaivinkime senovi
nį subatvakarį! Su liaudies daino
mis, rateliais!

Nuotaikai sudaryti bandykite ap
sirengti kaimiškai: moterys su ska
relėmis, vyrai bent juostomis persi
juosę.

Tad iki pasimatymo, kaimyne, 
i Mūsų Pastogės subatvakary liepos 

30 d. Syd. Lietuvių Klube!
i --- - ..... - - ■ -

MŪSŲ PASTOGĖ
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

WEEKLY ’’OUR. HAVEN”

Leidžia
Australijos Lietuvių Bendruomenė

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija:
I. Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;

i Tel. 709 8395

Melbourne Dainos Sambūrio

Tradicinis balius
įvyksta rugpiūčio 6 d., šeštadienį, 7 vai. Lietuvių Namuose

Geras orkestras — gera vakarienė
Bilietai — $ 7.00 asmeniui. Gėrimai gaunami vietoje
Svečiai prašomi iš anksto užsisakyti vietas pas

p.p. E. Šeikienętel. 422367, E. Balčiūnienę tel. 852656
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Melb. Dainos Sambūris

PATIKSLINIMAS

Primename, kad Syd. Lietuvių 
Klubo organizuojamas klubo na
riams šampano ir viščiukų vakaras 
įvyks ne rugpiūčio 14 d., kaip buvo ' 
skelbta, bet savaite vėliau — rug
piūčio 21 d., sekmadienį.

Įsidėmėkite: viščiukų ir šampano Į 
vakaras Syd. Liet. Klube rugpiūčio I 
21 d. Įėjimas tik su bilietais. Atskiro-Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.

Printed by Rotor Presą Pty. Ltd.

Leidėjo ir Administracijos adresas: 
Box 4558. G.P.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $ 24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $ 35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
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