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VASARIO 16—SIOS VARDAN
MINTYS VASARIO 16 PROGA

Prieš akis Vasario 16-ji. Kiekvie
nas sąmoningas lietuvis žino, ką 
reiškia ši diena ir kokios prasmės ji 
turi visai tautai. Kaip kokią svarbią 
apeigą atlikdami kasmet renkamės 
šios dienos iškilmingiau paminėti. 
Minėjimuose susirinkę, deja, mes 
dažniausia pasiklausome gražią ir 
kartais jau nusidėvėjusių kalbų apie 
įvykius, surištus su 1918 m. Vasario 
16-ja, ir taip skirstomės kas sau be 
gilesnio išgyvenimo, be ryžto pa
tiems įsijungti ir sutapti su Vasario 
Šešioliktąja, tarsi ji būtų ne mūsų 
pačių likimas ir ne mūsų pačių rū
pestis, o kažkas svetimo, buvusio, 
tiesiog mūsų neliečiančio.

Iš tiesų Vasario 16-ji savo prasme, 
savo idealu, savo angažavimu lygiai 
galioja ir šiandie kiekvienam lietu
viui kaip ir tiems, kurie jos siekė, 
kurie ją paskelbė ir kurie savo auka 
ją įgyvendino. Juk Vasario 16-ji 
reiškia nepriklausomą Lietuvą, 
reiškia tautos laisvę, reiškia lietuvių 
ateitį. O kas šitai jaučia ir supranta, 
tam Vasario 16-ji nėra vien tik apei
ginis buvusių įvykių paminėjimas, o 
greičiau besąlyginis arigažavimasis 
už viską, kas lietuviška. Jeigu ši
diena reiškia Lietuvos nepriklauso
mybę, tai nebijokime jokios aukos, 

kad toji nepriklausomybė būtų reali
zuota; jeigu simbolizuoja mūsų tau
tos laisvę, tai be rezervų ir bet kokia 
kaina siekime tos laisvės; jeigu Va
sario 16-ji liudija tautos ateitį, tai 
gyvenkime ir dirbkime taip, lyg tai 
nuo kiekvieno mūsų priklausytų toji 
ateitis.

Tačiau mums Vasario 16-ji yra 
viena ir nedaloma: ji yra ir nepri
klausoma Lietuva, ir tautos laisvė ir 
tautos ateitis. Iš tikrųjų nereikėtų 
tų pačių dalykų išskaičiuoti skirtin
gais vardais - užtenka tik laisvės, be 
kurios nėra nepriklausomybės ir be 
kurios negali būti užtikrinta tautos 
ateitis.

Minint Vasario 16-ją neužtenka 
kalbėti apie nepriklausomybę - rei
kia gyventi ta nepriklausomybe; 
neužtenka minėti laisvės - reikia 
laisve gyventi. Žavingi ir drauge

VASARIO 16-sios

MINĖJIMAI
VASARIO 16—JI SYDNEJUJE

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 16 
d., sekmadienį, tokia tvarka:

11.30 vai. iškilmingos pamaldos 
St.Joachim bažnyčioje Lidcombe. 
Organizacijos prašomos dalyvauti 
su vėliavomis.

Tos pat dienos 3 vai. rengiamas 
oficialus minėjimas Sydney Lietuvių 
Klubo patalpose Bankstowne. Pro
gramoje numatoma Dr. V.Donielos 
paskaita, meninėje dalyje muzikali- 
nė ir žodinė programa ir Dainos

baisūs tie, kurie dėl laisvės neina į 
derybas: jie nemaldauja laisvės ir 
nesilygsta dėl kainos, nes kiekvie
nas, kuris laisvės maldauja arba dėl 
jos lygstasi, prisipažįsta, kad jis gali 
gyventi ir be laisvės. ~

Vasario 16-ji mums turi būti lais
vės vėliava ir kovos trimitas. Ji ga
lioja visad ir visiems laikams: ir ta
da, kai laisvės siekiama, lygiai ir ją 
atgavus, kad būtų neprarasta.

Nebūtina didelių žygių siekiant 
įgyvendinti Vasario 16-sios idealus. 
Viskam ateina laikas - ir žygiams, ir 
kasdieninei rutinai. Kiekvienas, kas 
tik dirba lietuvybei, jau rikiuojasi po 
Vasario 16-sios vėliava. Neperver
tinkime vienų darbų ir žygių kitų 
sąskaiton: prie. Vassrio 16-sios reali
zavimo nemažiau prisidėjo motina, 
mokindama savo vaiką lietuviško 
rašto prie ratelio, knygnešiai ir 
švietėjai, kaip ir laisvės kovų sava
noriai.

Vasario 16-ji - susikaupkime ir 
pagalvokime: ką ji reiškia tau ir 
man, mums visiems. Atsakymas bus 
raki,”s >mūsų tautos ateitį.

, V.K.

choras. Iš muzikų sutiko pagroti 
Sydnejaus simfoninio orkestro pir
mas čelistas A.Motekaitis ir pianistė 
V.Inkrataitė.

Tautiečiai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti. Apyl. Valdyba la
bai apgailestauja, kad pagal klubo 
nuostatus į klubo patalpas nebus 
įleidžiami vaikai ir jaunuoliai žemiau 
18 metų.

Sydney Apyl. Valdyba
MELBOURNE

Šiais metais Nepriklausomybės 
Šventę minėsime sekmadienį, vasa

rio mėn. 16 d. šia tvarka:
12 vai. pamaldos Šv. Jono bažny

čioje, East Melbourne.
Pamaldose skautai prašomi daly

vauti uniformuoti ir organizacijos su 
vėliavomis.

Po pamaldų, kas norės galės tie
siog vykti į Lietuvių Namus ir Klube 
bus galima gauti pietus.

15 vai. prasidės oficialioji minėji
mo dalis. Šio minėjimo metu įvyks 
naujos Krašto Valdybos pristaty
mas.

Laukiame gausaus atsilankymo.
A.L.B. Melb. Apyl. Valdyba.

LATROBE VALLEY
Vasario 22 d. (šeštadienį), 7.30 

vai. vakare punktualiai įvyks Mor-

Janina Degutytė

LIETUVAI

Tu - mažutė, tu telpi visa 
Į Čiurlionio karalių delnus... 
Tu - riekelė duonos kasdieninės 
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...

Tu ant gaublio - mažas lopinėlis, 
Žalgirio šarvų plieninis žvynas. 
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas. 
Ežerų dangaus tyriausias lašas. 
Žalias rytas ant pilkų arimų. 
Spindulių lietus aikštės erdvėj.

Tu - ant gaublio - padūmavęs gintaras 
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaistu...

Tiktai mūsų meilėj - tu didžiulė. 
Mūsų delnuose - tu nesudeginama. 
Mūsų ilgesy - brangiausia pasaka. 
Mūsų akyse tu - saulės kraštas.

wellio Town-Hall mažojoje salėje 
Lietuvos Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas, kuriame tikimasi 
skaitlingo falyvių atsilankymo.

Seniūnė
PERTHO LIETUVIAMS

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyksta vasario 
16 d. šia tvarka: minėjimas prade
damas pamaldomis, o po pamaldų 3 
vai. iškilmingas minėjimas Leeder- 
ville didžiojoje salėje. Po minėjimo 
kavutė.
NEWCASTLE

Nepriklausomybės Šventės minė
jimas įvyksta vasario 15 d. žinomoje 
St.Peters Hall, Dixon St., Hamilton, 
8 vai. vakaro. Po oficialios dalies 
meninė programa ir pobūvis iki 2 
vai. rytoj Džiugu pranešti, kad Syd- 
nejaus taut, šokių grupė Grandinėlė, 
vadovaujama G.Saukos, atvyksta į 
šią šventę ir dalyvauja programoje. 
Šalia to dar bus įteikiamos dovanos 
pereitais metais baigusiems įvairias 
mokyklas jaunuoliams. Numatoma 
ir iš Channel 3 žinių reporteriai. 
Taip pat ABC radio stotys šią dieną 
transliuos lietuviškas plokšteles.

Kviečiami virsi, ypač jaunimas: 
puiki proga susipažinti su svečiais iš 
Sydney. Šokiams groja žinomas 
orkestras ’’The Continentals”. Veiks 
gėrimų bufetas. Užkandžiais svečiai 
patys pasirūpina.

GEELONG
Pranešame, kad Lietuvos Nepri

klausomybės Šventė bus minima 
vasario 16 d., sekmadienį, Pamaldos 
Šv. Jono bažnyčioje 10 vai., minėji
mo aktas Lietuvių Namuose 14.30 
vai.

Programoje: atidarymas, paskai
ta ir meninė dalis.

Visi Geelongo ir apylinkių lietu
viai maloniai kviečiami minėjime 
skaitlingai dalyvauti.

ALB Geelongo ApyL Valdyba
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Brangūs lietuviai,
Vasario 16-tos dienos proga ALB Krašto Valdyba sveikina Australi

jos ir viso pasaulio lietuvius linkėdama asmeniškos sėkmės ir pasiryžimo 
kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Šiomis dienomis, kada kai kurios valstybės pritaria mūsų tautos oku
panto užmačioms, savitarpis susiklausymas ir lietuviškos minties puose
lėjimas mūsų kovos sėkmei yra ypatingai svarbus.

Dalis mūsų vyresniosios kartos pasitraukia iš aktyvaus darbo, ir jau
nimo įtraukimas į lietuvišką bendruomenės darbą yra vienas iš svar
biausių šios dienos uždavinių. Organizacijos ir jų darbas vysto jaunuolių 
dvasinį ir lietuvišką pajėgumą, tačiau mes turime nepamiršti, kad ta lie
tuviška dvasia gimsta ir auga tik pačioje šeimoje.

Kiekvienas lietuvis yra brangus kaip mūsų lietuviškos šeimos narys ir 
kaip kovotojas Lietuvos nepriklausomybės atgavimo kovoje. Nerodykim 
neapykantos tiems, kurie suklaidinti atitrūko iš kovotojų eilių ar net pri
taria okupanto siekiam, o tik apgailėkim juos kaip paklydusius brolius.

Okupantas bando sužlugdyti lietuvišką dvasjavisomis turimomis prie
monėmis, todėl mūsų pareiga yra nenuilstamai kovoti ir padėti savo tau
tai esančioje nelaisvėje savo pačių žemėje. Ši kova gali užsitęsti ilgesnį 
laiką, tačiau mes pilnai tikime, kad mūsų jaunoji karta, užaugusi ir su
brendusi laisvame krašte už Lietuvos ribų, tinkamai įkvėpta, įvertins 
pilnutinę laisvės prasmę ir supras kaip brangi yra pilnutinio laisvo ap
sisprendimo teisė. Jie tęs tą mūsų kovą iki galiausiai bus iškovota nepri
klausomybė mūsų tėvynei Lietuvai.

Australijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

Mielą kolegą

DR. RAMUTĮ ZAKAREVIČIŲ IR JŪRATĘ REISGYTĘ, 

sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina ir šviesaus bei laimingo gyvenimo 
linki

Sydnejaus Filisterių Būrelis

apaFaaaaa^nsnnnanūnEaazMūaaagaaanaūaaagaaaganaaaūanaaūgaaaiaiaiaFazanKiFapanMgK

JAUNIMO SKAITINIŲ 
KONKURSAS

JAV LB švietimo taryba 
skelbia konkursą parašyti 
jaunimui tinkamą literatū
rinį veikalą (romaną, apy
saką, novelę). Veikalas turi 
būti skiriamas paaugliams 
ir netrumpesnis kaip 150 
mašinėle rašytų puslapių. 
Laimėtojui skiriama 1000

dol. premija. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu ir 
į atskirą vokelį įdėjus savo 
tikrąją pavardę, adresą bei 
telefoną atsiųsti iki 1975 
m. liepos 1 d. jaunimo skai

tiniams ruošti komisijos 
pirmininkei šiuo adresu: 
Stasė Petersonienė, 2534 
\V. 40th Street, Chicago, Ill. 
60632.

Konkurso vertinimo ko
misija bus paskelbta vėliau. 
Ji turės visiškai laisvas ran
kas: pavyzdžiui, reikalui 
esant, premijos visai ne
skirti arba ją skelti Į dvi 
dalis. Premijuoto veikalo 
išspausdinimu pasirūpins 
Švietimo taryba, o dėl ne
premijuotų, bet spausdinti- 
nų veikalų išleidimo bus ta
riamasi su jų autoriais.

BRAŽINSKAI
DĖKOJA

Pranas ir Algirdas Bra
žinskai atsiuntė Amerikos 
lietuviams tokią padėką:

“1974 m. rugsėjo 27 d. 
Ankaroje įvyko 24 ir pasku
tinis mūsų teismo posėdis, 
galutinai patvirtinęs mums 
amnestijos įstatymo pritai
kymo teisėtumą. Tuo būdu 
buvo baigta ilgai Turkijos 
teismuose trukusi politinė 
byla. Mes, 1970 m. spalio 
15 d. prasiveržę pro geleži
nę uždangą, pagaliau nuo 
1974 m. gegužės 21 d. tapo
me visiškai laisvi. Rugsėjo 
27 d. teismo posėdis tą fak
tą dar kartą patvirtino, at
mesdamas rusų protestus.

Šia proga mes norėtume 
išreikšti nuoširdžią padėką 
visiems mus ilgoje, sunkioje
kovoje rėmusiems tautie
čiams'. Mes, Lietuvos lais
vės kovotojai Pranas ir Al
girdas Bražinskai, iškalėję 
beveik ketverius metus, vi
suomet jautėme savo laisvų
jų tautiečių moralinę ir me
džiaginę paramą, kurios mes 
niekad nepamiršime. Ypa
čiai esame dėkingi už orga
nizuotą laiškų, telegramų, 
peticijų Turkijos vyriausy
bei siuntimo žygį, kuris pa
greitino mūsų išlaisvinimą ir 
išgarsino Lietuvos proble
mą. Tariame nuoširdų lie
tuvišką ačiū!”

ĮSIDĖMĖTINI FAKTAI
Melbourne vienas jaunas lietuvis 

studentas pradėjo artimiau drau
gauti su savo kurso kolege. Drau
gystė išsivystė taip, kad įsikišo 
mergaitės tėvai. Jie vieną dieną pa
sivadino tą mūsų studentą ir jam 
taip paaiškino:

-Mes tave pažįstame ir nepapras
tai vertiname, nes esi darbštus ir 
rimtas, ir iš tavęs galima labai daug 
ateityje tikėtis. Tačiau apgailestau
dami perspėjame, kad tavo drau
gystė su mūsų dukra turi baigtis: ji 
yra žydaitė ir tekės tik už žydo.

Tuo reikalas ir baigėsi. Baigėsi ir 
anų jaunų žmonių draugystė.

***

Sydnejuj viena lietuvaitė, jau 
baigusi universitetą, pradėjo drau
gauti su vienu jaunuoliu, kuris, kaip

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos ”Ramovės”skyrių atstovų suvažiavi
mas 1974 m. gruodžio 29-31 d.d. Adelaidėje. Nuotraukoje suvažiavimo 
posėdžių dalyviai

Nuotrauka A.Budrio

Sydnejaus Lietuvių Sodybos gy
ventojus švenčių proga apdovanojo 
p. V.Narušienė kalėdiniu pyragu ir 
kalendoriais, o canberiškis bitinin
kas p. St.Skukauskas pasuko jiems 
net medaus statinaitę. Sodybos gy
ventojai giliai sujaudinti iš visos šir
dies choru sako ačiū, ačiū!

***

Sydnejiškiams gerai pažįstamas 
senosios kartos lietuvis Jonas Ke
lertas gruodžio 13 d. atšventė savo 
75-jį gimtadienį. J.Kelertas į Aust
raliją atvyko 1930 m. ir čia įsijungė į 
Australijos Liet. Draugiją. Po karo 
jis uoliai padėjo įsikurti čia atvyku
sioms tautiečiams ir stambesnėm 
aukom-rėmė Bankstowno Liet. Na
mus. Jis taip pat stambia auka pa
rėmė Sydnejaus lietuvius skautus 
padėdamas įsigyti stovyklavietę 
Ingleburne, už ką apdovanotas ’’Pa
dėkos” ordenu ir yra Sydnejaus 
skautų Židinio garbės narys. Linki
me J.Kelertui geros sveikatos ir il
giausių metų.

***

vėliau paaiškėjo, buvo žydas. Jo tė
vai, patyrę apie juodviejų rimtą 
draugystę, nieko nelaukdami sūnų 
ilgesniam laikui išsiuntė į Izraelį. 
Tuo reikalas buvo sutvarkytas.

Komentarai šiems faktams, atro
do, nereikalingi.

1974 m. pabaigoje už saugų važi
nėjimą nesulaužiant eismo taisyklių 
per 1973 metus Brisbanėje ’’Save 
Driver Award” medaliu buvo 
apdovanotas mūsų veikėjas ir kul
tūrininkas Klemensas Stankūnas. 
Apdovanojimui p. Stankūną pristatė 
Brisanės miesto Transporto 
įstaiga, kur jis jau septynetą metų 
dirba kaip autobuso vairuotojas. 
Paminėtina, kad tokiu medaliu 
Queenslando Road Safety Council p. 
Stankūną apdovanoja jau trečią 
kartą ( 1971 ir 1972 m.).

Vasario 9-16 dienomis Adelaidėje 
Elder Parke atidaryta dvidešimtoji 
atvirame ore dailės paroda, kurią 
organizuoja Adelaidės dienraštis 
’’The Advertiser”. Šioje parodoje su 
savo kūriniais dalyvauja ir lietuviai 
menininkai Aurimas Dumčius ir 
Vytas Šerelis. Abu dailininkai su jų 
nuotraukomis buvo aprašyti tame 
dienraštyje. Su Vytu Šereliu net 
buvo paskelbtas to paties dienraščio 
šeštadienio apžvalgoj platus pasi
kalbėjimas.

***

V.Neverauskas prieš pat Kalėdas 
neteko automobilio auto katastro
foje, per visas LD važinėjo samdytu 
automobiliu. Tačiau ir šioje nelai
mėje matome laimę, kitu atveju LD 
būtų buvusios be pirmininko.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
GERB.P. REDAKTORIAU,

Perskaičius Mūsų Pastogėje Nr. 3 
straipsnį ’’Dėmesio jaunimui” tikrai 
reikia susirūpinti, nes kiek iš pasa
kojimų žinau, tai lietuviai daro viską 
paskutinę minutę. Jau dabar laikas 
būtų žinoti apytikrį važiuojančių 
skaičių, kad galima būtų vesti dery
bas su lėktuvų bendrovėmis, dėl di
desnių nuolaidų ir geresnių sąlygų.

Aš manau, kad visa Lietuvių 
Bendruomenė rems vykstančius į III 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, bet lė
šų telkimui laiko taip pat nedaug li
ko.

Straipsnyje rašoma:”Kaip šitas 
organizacinis darbas bus vykdomas 
ir kas bus jo inicatoriai laikas jau 
dabar pagalvoti”. Aš manau, kad 
galvoti nebėra laiko, o reikia tuč 
tuojau dirbti. Krašto Valdyba ne
laukiant turėtų paskirti kiekvienoje 
vietovėje jaunimo atstovą, kurie 
tuojau pradėtų verbavimą norinčių 
vykti į kongresą ir organizuoti lėšų 
teikimą, o vietovių atstovai iš savo 
tarpo turėtų išsirinkti bendrą išvy
kos vadovą, kuris koordinuotų visą 
kelionę ir palaikytų ryšius su Kong
reso rengėjais.

Aš manau, kad daug Australiško 
lietuviško jaunimo nori į kongresą 
važiuoti ir jei laiku bus pradėta or
ganizuoti ir telkti lėšas, Australijos 
bendruomenė galės išsiųsti gražų 
kontingentą.

Neris K.Pilka

AUKOS MŪSŲ PASTOGĖS
SPAUSTUVEI
L.Storpirštis $ 5.00
P.Alekna $100.00

Mieliems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

Mūsų Pastogės Administracija
Mūsų Pastogė Nr. 5, 1975.2.10.psl.2
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Vaikų jungtinis choras su dirigente R. Kubiliūte Dainų Šventės metu 
Adelaidėje

Sportininkai deda vainiką prie Lietuvos žemės paminklo Lietuvių Kata
likų Centre Adelaidėje prieš Lietuvių Dienų atidarymo pamaldas.

Pasaulio Lietuvių B-nės pirmininkas B. Nainys kalba ALB Krašto Tary
bos suvažiavime
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------t

VAIZDUO S E

Jaunimo vakaro programos dalyviai Lietuvių Dienose

ALB Krašto Tarybos atstovai posėdžiauja Lietuvių Namų salėje

Iš Tautinių Šokių Festivalio: šoka Sydnejaus ’’Grandinėlė”Visos nuotraukos A.Budrio

Mūsų Pastogė Nr. 5, 1975.2.10,psl.3
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LIETUVIŲ DIENŲ KOMITETAS

DĖKOJA
Rengiant LIETUVIŲ DIENAS, 

susilaukta daug nuoširdžios pagal
bos iš visų Adelaidės lietuvių: orga
nizacijų, vienetų ir paskirų asmenų. 
Norint išreikšti padėką neįmanoma 
suminėti visų, todėl tegul būna at
leista, jeigu suminėsime tik ryškes
niuosius, kurių parama ir darbas 
padarė LIETUVIŲ DIENAS mūsų 
visų Švente - manifestacija.

Šiaurės Amerikos lietuvių eks
kursijos apsilankymas, ypatingai 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Br. Nainio, kuris ją suorgani
zavo, suteikė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės LIETUVIŲ DIE
NOMS platesnį ir spalvingesnį turi
nį. Esame dėkingi PLB pirm. Br. 
Nainiui už įvairiomis progomis pa
reikštas gražias ir lietuvių veiklą 
drąsinančias mintis ir už suorgani
zavimą ekskursijos, įdedant daug 
darbo ir rūpesčio. Taip pat visiems 
užjūrių svečiams, kurie nepagailėjo 
išlaidų ir nepabijojo tolimos kelionės 
į šią tolimą šalį.

Nuoširdžiai dėkojame kun. 
A.Spurgiui MIC už LIETUVIŲ 
DIENŲ metu laikytas iškilmingas 
pamaldas Lietuvių Katalikų Centre 
ir katedroje, kurios gražiai įsipynė į 
bendrą LIETUVIŲ DIENŲ didin
gumą ir pasisekimą. Ačiū visiems 
lietuvių kunigams, kurie dalyvavo 
LIETUVIŲ DIENOSE.

Kompozitoriaus Br. Budriūno ak
tyvus dalyvavimas LIETUVIŲ 
DIENOSE, ypatingai Dainų Šven
tėje, diriguojant savo paties kūri
niams, suteikė LIETUVIŲ 
DIENOMS iki šiol nepatirtą iškil
mingumą ir pasisekimą. Kom. Br. 
Budriūui ir poniai visų Australijos 
lietuvių vardu nuoširdžiai dėkojame 

ir tikimės, kad nepamirš mūsų ir 
ateityje.

LIETUVIŲ DIENŲ surengimas 
pareikalavo nemažai finansų. Juos 
sutelkti atėjo pagelbon dr. S.Pace- 
vičienė. Jos pastangomis 
LIETUVIŲ DIENOMS sutelkta 
1092 doleriai. Dėkojame dr. S.Pace- 
vičienei už darbą, p.p. A. ir V.Vaite
kūnams už padovanotą į persišką 
kilimą ir mūsų menininkams už kū
rinius, kurie sudarė labai vertingus 
loterijos fantus.

LIETUVIŲ DIENŲ sėkmingu
mas priklauso netik nuo gerai pa
ruoštų parengimų, bet ir nuo daly
vių skaičiaus. Šios LIETUVIŲ DIE
NOS ypatingai buvo gausios sve
čiais iš užjūrių ir Australijos lietuvių 
kolonijų. Didelę įtaką padarė mūsų 
spaudoje pasirodę straipsniai ir ra
ginimai dalyvauti LIETUVIŲ DIE
NOSE. MŪSŲ PASTOGĖJE ir TĖ
VIŠKĖS AIDUOSE tilpo daug me
džiagos, liečiančios LIETUVIŲ 
DIENAS ir joms pasirengimus.

Dėkojame abiem savaitraščių 
redaktoriams dr. A.Mauragiui ir 
kun. P.Daukniui, o ypatingai p.J. 
Vasiliauskui už gražiai ir įdomiai 
paruoštus pasikalbėjimus su visais 
LIETUVIŲ DIENŲ parengimų va
dovais. ADELAIDĖS LIETUVIŲ 
ŽINIOS, kiek leido jų apimtis, ragi
no ir rėmė LIETUVIŲ DIENŲ ko
miteto darbą. Dėkojame redaktoriui 
P.Bielskiui. Be to, lietuvių spaudoje 
straipsniais ir trumpesniais aprašy
mais LIETUVIŲ DIENAS propa
gavo ir garsino Br. Straukas, 
Pr.Pusdešris, V.Marcinkonytė ir kt. 
Ačiū jiems.

Veik visos Adelaidės lietuvių or
ganizacijos, vienu ar kitu būdu, ak
tyviai jungėsi bendran LIETUVIŲ 
DIENŲ rengimo darban. Gal sun
kiausias ir nedėkingiausias darbas 
teko mūsų ponioms, kurios paruošė 
vaišes visų parengimų dalyviams ir 
Naujų Metų sutikimo baliui. Dėko
jame ALB Adelaidės Moterų Sekci
jai ir Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijai už didžiulį darbą.

Neįmanoma suminėti paskirų as-

NAUJI LEIDINIAI
LITUANUS. The Lithuanian Quar
terly 1974/ vol. 20, Nr. 3. Redakto
rius Antanas Klimas ir Tomas Re- 
meikis.

Jau dvidešimt metų, kai Ameri
koje leidžiamas vienintelis lietuvių 
kultūros žurnalas anglų kalba. Jis 
informuoja ir propaguoja lietuvių 
kultūrą jame skelbiamais akademi
niais straipsniais, studijomis drauge 
skelbdamas ir grožinės literatūros iš 
mūsų prozos ir poezijos. Šiame nu
mery rašo: W.R.Schamlstieg ”To- 
kharian ir Baltic”, A.Klimas ’’Stu
dies on Word - Formation in Lithua
nian”, J.Jankaus novelė ’’The 
Cross”, Saulė Jautokaitė pristato 
dail. Praną Gailių. Dokumentinė in
formacija ir knygų apžvalga.

Lituanus metams kainuoja $ 8.00, 
atskiras numeris $2.00. Adresas: 
Lituanus, 6621 S.Troy St., Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A.

BALYS SRUOGA mūsų atsimini
muose. Spaudai paruošė Vanda 
Sruogienė. Išleido Vanda Sruogienė. 
Meninis apipavidalinimas A.Ku- 
rausko. 552 psl. Išleista 1974 m. 
Kietais viršeliais, kaina nepažymė
ta.

Veikalas panašus į monografiją, 
bet čia pasipasakoja savo atsimini- 

menų, kurie prisidėjo prie LIETU
VIŲ DIENŲ sėkmingo surengimo; 
tai bendros visų Adelaidės lietuvių 
pastangos. Gražus svečių priėmimas 
ir nuoširdi jų globa paliko nevienam 
svečiui puikiausius atsiminimus.

Tegul ši vieninga ir darbinga dva
sia pasilieka ir mūsų ateities veik
loje.

LIETUVIŲ DIENŲ KOMITETAS 

mus net 66 autoriai - B.Sruogos ko
legos, bendradarbiai ir mokiniai. 
Šalia pluoštas Sruogos laiškų ir gale 
eilė nuotraukų iš įvairių rašytojo 
laikotarpių.
AIDAI. Mėnesinis kultūros žurna
las. 1974 m. Nr. 9. Redaguoja Dr. 
J.Girnius. Leidžia Tėvai Pranciško
nai 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207. Išeina 10 numerių per 
metus. Prenumerata: $12.00 
metams.

Šiame numeryje rašo Al.Plateris 
’’Šeima kryžkelėje”, V.Skrupskelytė 
”14 portretų”, L.Žitkevičiaus poezi
ja, A.Landsbergio ištrauka iš roma
no. Plati knygų apžvalga. Numeris 
iliustruotas lietuviškais kryžiais.

AKIRAČIAI.Atviro žodžio mėnraš
tis. 1974 m. spalio, Nr. 9(63). Šį nu
merį redagavo D.Bielskus, K.Drun- 
ga ir kt. Prenumerata metams 
$6.00, atskiro numerio kaina 75 
centai. Administruoja K.Avižienis 
6821 So. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, U.S.A.

Šiame numery plati išeivijos 
spaudos apžvalga, studija apie opo
ziciją Sov. Sąjungoje, A.Vaškelio 
platesnis rašinys (tęsinys) apie Pra
no Naujokaičio Lietuvių literatūros 
istorijos I tomą, aktualijos

Vienas iš didžiausių ir įdomiausių 
Kuala Lumpur pastatų yra nauja 
National Mosque. Tai mahometonų 
mečetė, kuri yra netoli geležinkelio 
stoties ir su įvairiais papuošimais 
užima 13 akrų žemės plotą. Prie 
įėjimo laiptų (prie gatvės) sėdi vie
nas vyras. Jis saugo, kad į mečetės 
rajoną niekas neįeitų nenusimovęs 
batų (mums buvo ’’išganymas” po il
gesnio vaikščiojimo). Vyrai, kurie 
dėvi trumpas kelnes ir moterys ku
rių suknelės be rankovių gauna už
sidėti juodą apsiaustą.

Pastatai, dekoratyviniai vandens 
baseinai ir visokie praėjimai po ap
valiais stogais, gražiai derinasi su 
pagrindine maldykla, kuri yra 150 
pėdų diametro.

Jos stogas yra 18 kampų žvaigž
dės pavidalo iš kurių 13 reiškia 
Malazijos valstijų ir 5 Islamo įsaky
mai. Paklausta mūsų vadovė kiek 
čia telpa maldininkų, atsakė 10.000.
Su tuo aš nenorėčiau sutikti, nes 
10.000 tai nemža minia žmonių. Vie
name krašte stovi 7 laikrodžių len
tos (kaip Australijos gelež. stotyse). 
Viena lenta rodo kiekvienos dienos 
pasniko pradžią (6 vai. ryto), kita 
pabaigą (7 vai. v.) ir penkios , 5 skir
tingus maldos laikus dienoje. Dar 
mums bevaikštinėjant apie mečetę, 
per garsiakalbį pasigirdo malda, ku
ri yra girdima 2.5 km. radijusu nuo 
šios vietos. Mečetės minaretas 
(bokštas) iškilęs 245 pėdas. Mūsų 
autobuso šoferis yra islamo tikybos 
pasekėjas ir labai sąžiningai laikosi 
pasniko. Jiems tuo laiku negalima 
pykti, kitaip visos dienos auka pasi
daro bevertė.

Mūsų Pastogė Nr. 5, 1975.2.10,psl.4

J.Zinkus

AZIJOS KRAŠTAI IR ŽMONĖS
(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

Pravažiuojame dar statomus ka
nalus, vadinamus ’’lake gardens”, 
muziejų, bet sustoti nėra laiko. Mus 
užveža dar į vieną fabrikėlį, kuriame 
iš alavo (tin) ir vario lydinio daromi 
dekoratyviniai indai ir papuošalai. 
Dirba daugumoje moterys ir ne pa
čiais moderniausiais įrankiais. Fab
rikas iš savo gamybos puodelių vi
sus pavaišina skaniu nealkoholiniu 
gėrimu, o paskui įveda į savo gami
nių parduotuvę. Tuo ir baigėsi mūsų 
ekskursijos Malazijoje.

Mūsų rūpesčiai šiandien dar ne
užbaigti. Norim aplankyti p.Urmo- 
nus ir savo akimis pamatyti, kaip čia 
gyvena lietuviai. Prieiname taksi 
sustojimo vietą ir pirmam sutiktam 
šoferiui parodau adresą. Jis kraipo 
galvą, parodo kitam šoferiui ir tik 
trečiasis, dar jaunas vyras, žino tą 
miesto dalį. Jis mus ir veža, pasako 
kad kainuos $ 4.00 ($ 1.15). Sutinka
me. Gatvių knygos čia nėra, todėl 
kai kurias vietoves surasti nėra jau 
taip lengva. Na ir važiavome. Tur 
būt pirmą kartą mano gyvenime va
žiavom beveik nesilaikydami jokių 
taisyklių, išskyrus sustojimą prie 
raudonų šviesų. Tuo laiku gatvėse 
buvo daug automobilių, nes tai pats 
iš darbo grįžimo laikas. Mūsų taksi, 
darydamas ’’short cut” važiuoja per 
kiemus, per automašinų pastatymo 
aikštes. Kai kur pavažiuoja ne savo 
kelio puse, įlenda iš šono tarp va
žiuojančių. Jautėnjės lengviau išva
žiavę iš miesto centro ir gerokai pa
klaidžioję po aplinkines gatves su
randame adrese nurodytą namą. 
Mus pasitinka p. Renata, ji nė kiek 
nepasikeitus, kaip ją prieš 6 metus 
mačiau prie Adelaidės buvusioje 

skautų stovykloje. Su ja namuose 
yra sūnus Ričardas 11 metų ir duktė 
Samanta 9 metų. Abu jaunuoliai 
gražiai kalba lietuviškai, labai man
dagūs. Mums dar gerai neišsikalbė
jus grįšta ir Romas, po darbo dar ir 
tenisą spėjęs pažaisti.

Renata aprodo savo namą, kurį 
nuomuoja iš vieno gydytojo. Namas 
gražus ir didelis, daug visokių kam
barių ir patogumų. Namą ir virtuvę 
prižiūri kinietė šeimininkė, o aplink 
namą tvarko daržininkas. Romas čia 
yra I-mo Federalinio kelių projekto 
vyriausįas inžinierius. Patį darbą fi
nansuoja Pasaulinis bankas, užtruks 
apie 3-juš metus. Tai' daug milijonų 
dolerių kainuojantis projektas. Ro
mo žinioje dirba keletos kraštų (ir 
australai) inžinieriai ir daug vietos 
darbininkų. Balandžio mėn. atosto
goms p. Urmonai atvažiuos į Aust
raliją.

Iš Australijos atvežiau porą nau
jausių ’’Mūsų Pastogės” Nr., paštu 
laikraščiai iš Australijos ateina tik 
per 2-3 mėnesius. Pasakojame apie 
pabaltiečių ruoštas demonstracijas 
ir kitus įvykius Australijoje. Romas 
seka gyvenimą Australijoj klausy
damas ’’Radio Australia” ir J.A.V. 
radijo pranešimus per savo stiprų 
trumpų bangų radijo priimtuvą. Sa
ko, kad apie pabaltiečių demonstra
cijas Australijoj daugiau sužinojo iš 
J.A.V. negau Australijos.

Renatos išmokyta kinietė šeimi
ninkė vakarienei atnešė ’’balandė
lių”. Pavalgėme labai skaniai. Po 
vakarienės Ričardas ir Samanta at
sisveikina ir eina poilsio. Mes dar vis 
kalbamės.

Žymiai trumpesniu keliu kaip va
žiavome taksi, p. Urmonai mus at
veža į Regent. Pažada mus paimti ir 
daugiau Kuala Lumpur aprodyti kai 
vėl čia grįšime už dviejų savaičių.

Antradienis. Išvykstame iš Mala
zijos. Autobusas į aerodromą va
žiuoja laisvai, nes rytmečio automa
šinų kamštis jau pasibaigus. Stebi
me pakelyje esančių fabrikų pavadi- 
dinmus, daugelis tų pačių firmų turi 
savo fabrikus ir Australijoj. Prava
žiuojame vėl naujus didžiulius gy
venamuosius pastatus ir čia matosi 
per langus iškišti skalbiniai. Pasie
kiame aerodromą. Į autobusą įeina 
vienas vyras su užrašu ant jo marš
kinių ’’Qantas Film Crew” ir sako, 
kad jie mus ’’sekios” iki išvyksime iš 
Hong Kong. Sako, dažniausiai mes 
jų nepastebėsime, bet jau išlipant iš 
autobuso mus filmavo. Jų užduotis 
padaryti 2 dokumentines ir daug 
reklaminių filmų, kurios po Naujų 
Metų bus rodomos per T.V.

Po menko asmeniško patikrinimo 
sėdame į M.A.S. Boeing 737 lėktuvą 
ir skrendame į Thailando sostinę 
Bangkok. Kelionė lėktuvu trunka 1 
vai. 50 min. Laikrodžius atsukame 
dar pusvalandžiu atgal. Lėktuvas 
skrenda virš debesų ir beveik nieko 
nematom, tik artėjant prie Bangkok 
ir lėktuvui nusileidus žemiau, kiek 
akys užmato, stebime žalias 
lygumas ir didžiulius plotus van
dens. Lėktuvas nusileidžia tolokai 
nuo bet kokių aerodromo pastatų, 
bet tuoj pat atsirado keli autobusai 
ir visus keleivius nuvežė prie muiti
nės salės. Ne visi muitinės tarnau
tojai moka anglų kalbą, todėl ir jokių 
klausimų atsakyti nereikia. Už- 
štampuoja pasą ir eik toliau. Prieš 
išeinant čia reikėjo palaukti ir atsi
rinkti savo bagažus, bet kai visi juos 
jau turėjome, sustatėme nuošaliau į 
vieną vietą ir be jokio tikrinimo juos 
atvežė į viešbutį. Aerodrome ir ke
liuose matosi daugiau uniformuotų 
(atrodo kareiviai) kaip Malazijoje.
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A. KAIRIO “ŠVIESA“ ADELAIDĖJE
Dramaturgo kelyje, nuo dvi

veiksmio vaizdelio vaikams ’’Būkite 
angelaičiai” (1938 m.), ligi devynių 
veiksmų, dvidešimt septynių pa
veikslų trilogijos ’’Karūna” (1974 
m.), Anatolijus Kairys atliko daug 
naujoviškų ieškojimų savo neabejo
tino talento skalėje, patiekdamas 
visą eilę scenos vęikalų lietuviškai 
scenai.

Nenuostabu, kad ir Adelaidėje 
vykusioms Lietuvių Dienoms AL 
Teatras VAIDILA parinko A.Kairio 
tragidijetę - ’’Šviesa, kuri užsidegė”. 
”Tą veikalą parinkome todėl, kad jis 
yra kitoks, negu visi kiti”,-pokalbyje 
pasisakė režisorius J.Neverauskas. 
Kitoniškumas aiškus - su vaiduok
liais. Tačiau ši fantastinė struktūra 
neturi nieko bendro sū brolių Grimų 
pasakomis. Tragidijetėje švininiai 
charakteriai rita sunkų minčių Sizifo 
akmenį į partizaninio idealizmo ir 
aukos kalną, priversdami prie to no
romis - nenoromis prisidėti ir žiūro
vą.

’’Šviesa, kuri užsidegė” pastaty
mo atžvilgiu rikiuojasi į pačių ge
riausių VAIDILOS teatro renginių 
eilę. Vykęs V.Opulskio dekoracijų 
sprendimas ir nuosaiki fantazija, iš
ieškoti V.Vosiliaus šviesų efektai, 
gerai parinkti ir tikslūs A.Maželio, 
A.Grigonio ir A.Galatilčio garsų ir 
muzikos įtarpai, veikalo minčiai ir 
veiksmui O.Dundienės ir M.Petkū- 
nienės priderinti rūbai, žinoma, su 
režisoriaus J.Neverausko direkty
vomis ir skoniu, buvo pati stipriau
sioji, pati efektingiausioji vaidinimo 
pusė. ,

Kalbant apie antrąją pusę - vai
dybą, šalia pliusų jau ir minusai at
siranda. V.Ratkevičius (Vienas už 
visus), pjesės kalantiškas didvyris, 

laisvės šauksmu uždegęs švyturį, 
buvo įtikinamai silpnas (sužeistas) 
pirmame veiksme ir įtikinamai stip
rus ryžte ir siekiuose Koriko aki
vaizdoje. Gerai moduliuotas balsas, 
taupus gestas užsitarnauja atskiro 
pagyrimo. L.Pocienė (Ji) buvo ypač 
tvirta p imame veiksme dvasinių ir 
fizinių jėgų išsekimu. Tai buvo vai
dybinė visos pjesės kulminacija. 
Jeigu tai nebuvo vienkartinis suži
bėjimas, pripažinsime, kad surastas 
ypatingo stiprumo talentas, kuris iš 
karto palikęs mėgėjiškumo lukštą, 
toli nužengs ne tik scenoje, bet ir 
Vaidilos teatro istorijoje. J.Neve
rauskas (Jis), iš praeities vaidinimų 
sprendžiant, galėjo būti stipresnis. 
Šiuokart dvi naštos buvo persunkios 
jo pečiams. Laimėjo režisorius, nu
kentėjo aktorius. Tačiau žinant, kad 
jis turėjo vaidinti, nes kito vaidilos 
šiai rolei nebuvo surasta, reikia jo 
nukentėjimą vertinti kaip auką, be 
kurios vaidinimo nebūtų buvę.

J.NEVERAUSKAS

J.Miliauskas (Sargybinis), pirmą 
kartą Vaidilos pastatymuose gavęs 
didesnę rolę, ypatingesnių sugebė
jimų neparodė. O buvo gerų progų 
pralaužti savo statiškumą. V.Mar- 
cinkonytė (Deputatė) ir A.Milaus- 
kienė (Sekretorė) abi įtikinančiai 
atstovavo ’’mirusių karalystę”. Pri
siminimai iš ’’gyvenimo ant Žemės” 
galėjo būti stipriau išgyventi ir per
duoti, nors iš kitos pusės - kas ten 
žino kaip mirusieji
išgyvena.. .N. Skidzevičius 
(Lunatikas), veikiamas ne mėnulio, 
bet despoto Koriko įtakos, sukūrė 
vientisą ir išlaikytą personažą. Su 
šituo aktorium, kaip Lietuvoje sa
kydavo, galima eiti ir obuolių vogti, 
jis visose situacijose suras geriausią 
išeitį. J.Venslovavičius (Idiotas) 
pjesėje turėjo patį spalvingiausią 
vaidmenį. Šis drąsus sprendimas, 
žinoma, darytas po vaidinimo. Kitas 
toje pačioje rolėje galėjo būti pelės 
pilkumo. Sęnasis scenos vilkas pla
čią idiotiškos būsenos skalę tarp iš
protėjimo ir sąmonės prošvaisčių 
pilnai išnaudojo savo aktoriškiems 
sugebėjimams atskleisti. B.Rainys 
(Korikas) despoto vaidmenyje buvo 
’’kaip namuose”. Geste ir pozoje 
pabrėžtas despotiškumas ir su nie
kuo nesiskaitanti jėga, dėkingas 
balso tembras ir įsijausta momento 
situacija jį iškėlė į vaidybos aukštu
mas.

Šioje pliusų ir minusų ekspozici
joje didelė dalis ’’pelno”, be abejo 
priklauso pjesės režisoriui Jonui 
Neverauskui. Nors vaidinime jis 
’’pats grojo, pats šoko”, tačiau jo re
žisūrai turbūt ir priekabingiausias 
kritikas nesuras priekaištų. Sunkios 
minties, paslėptų idėjų ir užmas

kuotų simbolių tragidijėtė jo buvo 
pilnai išmąstyta, tinkamai sudėti 
vaidybiniai kirčiai ir mizanscenų 
kaita atrodė natūraliu veiksmo te
kėjimu. ’’Šviesa, kuri užsidegė” yra 
neabejotinai pati stipriausia J.Ne
verausko režisūros apraiška.

Kai kurie teatro spektakliui pri
kiša sunkumą - sunkus vaidinimas, 
sunkios mintys. Bet iš kitos pusės 
nebuvo linksma PLB pirmininko Br. 
Nainio paskaita. Nelengvos buvo 
sprendžiamos problemos Krašto 
Tarybos suvažiavime. Nereikia 
vengti mintį pažadinančių renginių, 
kad mintis nesiatrofuotų, nes visoki 
dzimdzi - rimdzi sužadina tik juoką 
ir palieka tuštumą.

Teatrui VAIDILAI linkėtina, kad 
jis nedelsdamas pradėtų savo vaidi- 
lišką kelionę po lietuvių kolonijas 
Australijoje, kad ’’Šviesą1,galėtų iš
vysti ir tie, kuriems Adelaidės Lie
tuvių Dienos buvo nepakeliui.

Pr. Pusdešris

ARABAI PATYS VALDYS 
NAFTOS GAMYBĄ.

Bahrein vykusiose sausojo laivų 
doko atidarymo iškilmėse Saudi 
Arabijos naftos reikalų ministeris 
pareiškė, kad neužilgo arabai bus 
pilni savininkai jų turimos naftos. 
Ministeris pareiškė:”Buvo laikas, 
kad arabų nafta buvo eksploatuo
jama ir kontroliuojama užsieniečių. 
Bet iki šių metų pabaigos, Dievui 
padedant,mes pamatysime tos eros 
pabaigą- ir arabų pilna jų naftos 
nuosavybė vėl jiems sugrįš”.

Iš šių pareiškimų daroma išvada, 
kad valstybės nuosavybė į užsienių 
bendrovių nuosavybes, būsianti 
padidinta iki 100°/o(dabar- 60%). 
Jeigu šitas įvyktų Saudi Arabijoje, 
tą greičiausia pasektų ir kitos 
Persijos įlankos valstybės.

AZIJOS...
Sėdame vėl į vėsinamą autobusą, 
prisistato vadovė ir važiuojam į 
viešbutį. Mūsų nauja vadovė dėvi 
kitokią un iformą, nors priklauso tai 
pačiai firmai (East Tours) kaip ir 
malajietė. Ir jos ilgas ir žalias kiek 
siauresnis, sijonas, bet jau geltona ir 
siaura bluskute. Oras ir čia panašus, 
kaip buvo Kuala Lumpur, nors 
kraštas randasi toliau nuo pusiaujo. 
Vadovė, jos vardas ”Oh”, pasveiki
nusi keleivius, moterims išdalina po 
vieną Thailand© orchidėjos žiedą ir 
prisegimui špilkutę. Toliau aiškina 
apie vietos gyvenimą. Bankok mies
te yra virš 2 mil. gyventojų. 
Primena neužmiršti parduotuvėse 
derėtis. Pataria vakarais vienam 
niekur neišeiti, nes pasitaiko apiplė
šimų. Saugiausia eiti su didele gru
pe. Paskutinysis įspėjimas visiems 
sukėlė rūpesčio, bet per 3 dienas 
neteko girdėti kad kas mūsų būtų 
nukentėjęs. Iš aerodromo iki mūsų 
viešbučio yra 23 km. Thailando pini
gai vadinasi ”baht”(ne bath) ir pas 
juos nėra kaip mūsų doleriai ir cen
tai, bet tik centai, todėl mokant už 
perkamas prekes neretai ir tūks
tančius priskaičiuoja.

Mus apgyvendina gražiame Indra 
Regent viešbutyje, kuris stovi šalia 
ilgos gatvės . su daugybe 
parduotuvių. Aplink stovi seni pa
statai, todėl ir per daug švariai ne
atrodo. Mūsų viešbutis čia be prie
kaištų, jis ir buvo pats gražiausias iš 
visų, kuriuose mums teko apsistoti. 
Apsigyvename vėl 8-tame aukšte, 
per langą matosi pagrindinė gatvė ir 
visas judėjimas. Viduje geri ir bran
gūs kambario įrengimai. To paties 
viešbučio pastate yra 150 įvairių 
parduotuvių (randame brošiūrėlę 
savo kambaryje), kurios mūsų vieš
bučio gyventojams duoda 10% nuo

laidos (?). Kol mūsų bagažai dar ne- 
atvežti ir tvarkyti neturime ko, ei
name tų parduotuvių apžiūrėti. Jos 
čia gražios , švarios ir parduoda la
bai įvairias prekes. Ypatingai daug 
moteriškų medžiagų ir pasiūtų rūbų. 
Siuvėjai praeinančius kviečia užeiti 
alaus išgerti ir pakalbėti gal norė
tum rūbų eilutę užsisakyti. Neapėję 
visų parduotuvių grįžtam į savo 
kambarį. Bagažai jau čia, išsipakuo
jame. Už keletos minučių, žmona 
manęs neprišnekinus išlekia viena 
kitų parduotuvių apžiūrėti. Matyt 
pagunda buvo didelė, kad po daug 
metų ir jos ištikimybė susvyravo, 
išėjo viena palikus mane viešbutyje 
prie savo užrašų.

Po gero pusvalandžio išeinu ir aš, 
norisi žvilgterėti kas vyksta gatvė
se. Tik nulipus nuo viešbučio laiptų 
prisistato taksi šoferis ir siūlo nu
vežti pas Thailando gražuoles. Pa
dėkoju ir pasiūlymo nepriėmiau. 
Apžiūrėjęs netoli esančias parduo
tuves grįžtu atgal ir randu žmoną, 
grįžusią jau su pirkiniais.

Vakare vykstame į vieną, pagal 
13-to šimtmečio Siamo architektūrą, 
atstatytą restoraną (Siamas pasiva
dino Thailandu 1924 m.). Įėję į 
prieškambarį nusiauname batus. 
Mus susodina ant grindų apie žemus 
stalus. Po stalais grindys yra giles
nės, kad būtų kur kojas nuleisti.

Atnešė mums thailandietišką va
karienę. Priekyje kiekvieno 
žmogaus buvo padėtas tuščias du
benėlis, į kurį įsidedamas maistas 
(kaip mūsų lėkštė). Už jo pusračiu 
pastatomi 6 mažesni indai su maistu. 
Viename ryžiai, kitame šutintos 
mėsos gabalai, dar kitame vištiena, 
ketvirtame vėžiukai (prawns), 
penktame kažkokios saldžios sausos 
daržovės, šeštame - sriuba. Kai ma
no žmona sėdėjo prie stalo galo, 
mūsų vadovė ją mokė valgyti, o mes 
valdėm ją sekdami. Peilis iš viso ne
naudojamas ir nebuvo atneštas. Ša

kutė laikoma kairėje rankoje, o 
šaukštas dešinėje. Į dubenį 
įsidedame porą šaukštų ryžių, vėl su 
šaukštu ant ryžių uždedamas gaba
las mėsos. Tada, šaukštu pase
miamas ryžių ir mėsos ’’kąsnį s” su 
šakute tik pastumiamas maistas į 
šaukštą) ir dedamas į burną. Sekan
tis ’’kąsnis” sudaromas ant ryžių 
uždedant patiekalą iš kito indo. Ir 
tokiu būdu iš eilės būna visi indai 
tuštinami. Sriuba valgoma paskiau
siai, bet retas kuris iš mūsų galėjo ją 
valgyti, rūgšti, savotiška. Paval
gius, klūpomis vaikščiodami pada
vėjai (stalai žemi) nurenka indus ir 
dar atneša stikluose įvairių saldžių 
vaisių gabaliukų ir gabalą kažkokių 
žalios spalvos limpančių drebučių 
(kaip jelly). Drebučiai saldūs, bet ir
gi ne visi galėjo juos valdgyti.

Po vakarienės užgroja siamiečių 
orkestras. Instrumentas kuris veda 
meliodiją yra panašus į ksilofoną, 
toliau, kelių dydžių bubnai ir du vie
nas į kitą mušami skambučiai. Į sce
ną išeina šokėjos, jų šokiai lėti ir 
daug pirštų judesių. Apranga labai 
spalvinga, dėvimi blizgą šilkai. Jos 
šoka 5 šokius, viename šokyje (kiek 
komiškas) šoka ir vyras. Pranešėja 
kalba angliškai ir prancūziškai, ji 
paaiškina šokių prasmę. Programos 
metu pardavinėjami gėrimai: stiklas 
ryžių vyno 66 centai, apelsinų sunka 
40 c.

Trečiadienio rytą 5.45 vai. skam
ba telefonas. Telefonistė pasveikina 
ir linki įdomios dienos. Už valandos 
turime išvykti į plaukiojantį turgų. 
Mes anksčiau atsikėlę ir apsirengę 
rašome draugams atvirukus. 
Trumpai žvilgteriu į laikraštį. Pir
mame puslapyje: ’’The Voice of The 
Nation” pastebiu raudonomis raidė
mis atspausdintą įspėjimą, kad 
Australijos doleris gali būti nuver
tintas 12%. Mažai kas tą žinutę pa
stebėjo, nes tą rytą laiko buvo ma
žai. 6.45 vai. išvykstame į prieplau

ką. Po pusvalandžio kelionės auto
busu einame į motorinius laivelius. 
Į kiekvieną sėda po 8 keleivius ir 
vadovė. Mūsų vadovė (tik tai kelio
nei) yra labai jauna amžiumi thai- 
landietė pasivadinus ’’Addie”.

Pradžioje plaukiame plačiu kana
lu, abiejuose krantuose matosi dideli 
miesto pastatai. Kitur vyksta laivų 
prekių iškrovimai. Vietomis prie 
krantų stovi įvairaus dydžio 
laivukų, kuriuose žmonės kartų 
kartomis čia gyvena. Vėliau įplau
kiame į vis siauresnius kanalus, ku
riuose susitikę laiveliai vos prasi
lenkia. Krantuose stovi namai, dau
guma seni. Prie namų, lyg mūsų 
krašte rūpintojėliai, ant pedestalo 
stovi mažos šventyklos (modeliai) 
aptvertos tvorele. Iš namų laiptais 
nulipusios prie kanalų moterys 
plauna indus, skalbia. Vanduo labai 
nešvarus - rudas, užterštas neseniai 
praėjusio lietaus. Vandenyje plūdu
ru© ja daug įvairių šiukšlių. Vadovė 

sako, kad žmonės to vandens nege
ria ir maisto gaminimui jo nenaudo
ja. Ji pastebi, kad kiti gyventojai 
yra labai turtingi, bet iš čia neišeina 
vien kad jų tėvai, seneliai ir prose
neliai gyveno. Iš vienos praplau
kiančios valties mūsų vadovė nu
perka kekę bananų ir mus apdalina. 
Skanūs, bet skirtumo tarp austra
liškų ir šių bananų nesijaučia. Su
žiurom kaip ji pradėjo lupti ir dalinti 
dar nebandytą vaisių vadinamą 
’’rambutan”. Tai lyg mažas (passion 
fruit dydžio) waratah žiedas, kurį 
nulupus randasi svogūno išvaizdos 
branduolys. Valgant saldus ir sul
tingas, visiems keliaujantiems po 
Thailandą siūlyčiau pabandyti.

Pasiekiame plaukiojantį turguj 
kurį laiveliais suvožiamos prekės, 
daugiausiai daržovės ir vaisiai. Sa
lotės nepaprastai gražiai atrodo, lyg 
fabrike gamintos. Bananai mažesni, 
kaip Australijoje.

(Bus daugiau)
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JAUNIMAS
Nuo seniai mėgstu stovyklas. Jos 

mane visados atgaivina. Gamta yra 
didelis dvasinių ir fizinių jėgų šalti
nis: niekur tiek nepasisemsi sveika
tos ir taip gerai nepailsėsi kaip 
gamtoje. Kas ją dažnai lanko, tam 
nereikalingi gydytojai, o narkotikai 
ir kitokie svaigalai tokiam visai ne
suprantami ir neįdomūs. Šią tiesą 
beveik visi žinome, bet kaip mažai ja 
naudojamės. Ypač tai turėtų su
prasti tėvai, augindami vaikus. Vai
kas turi įprasti gamtoje gyventi, ją 
pamilti ir jos ilgėtis.

Jaunimo stovyklos, ypač skautų, 
yra gera priemonė ne tik gamtą pa
žinti, išmokti ja naudotis, bet ir kaip 
socialinis sambūris, ypač mums lie
tuviams, yra be galo didelės auklė
jančios reikšmės. Ir ne tik tautinėje 
srityje, bet apskritai žmoniškoje. 
Stovyklos ugdo ir mokina jaunuo
lius, kaip reikia socialiai tvarkytis, 
kiekvienas iš jų tampa didesnis ar 
mažesnis vadovas, nes sąlygos ver
čia juos įsijungti į kolektyvinį gyve
nimą ir ten didesnėse ar mažesnėse 
pareigose vadovauti.

Šią vasarą turėjau progos stebėti 
iš arti mūsų jau gerokai nutautėjusį 
jaunimą, stovyklaujantį Ingleburne. 
Stovyklai vadovavo jau Australijoje 
gimę ir mokslus ėję jaunuoliai: Je
ronimas Belkus - stovyklos viršinin
kas, Darius Gečiauskas - adjutantas, 
Ginta Viliūnaitė - mergaičių pasto- 
vyklės vadovė; įvairių sričių 
vadovai: E.Karpavičius laužavedys, 
A.Braželis sporto, žaidimų ir užsiė
mimų vadovas, L.Karpavičiūtė ins
truktorė ir užsiėmimų vadovė, 
T.Jablonskis įrengimų ir užsiėmimų 
vadovas; ūkio vadovai VjŠliteris, 
A.Mikutavičius ir J.Šliterienė.

Tenka paminėti ir Gelžinio Vilko 
vyčių būrelį ir ypač du svečius vy
čius iš Hobarto, Tasmanijos - Igną ir 
Liną Vaičiulevičius, kurie savo 
skautiška patirtimi daug įnešė įdo
mumo ir naudos į stovyklos gyveni
mą.

Kaip minėjau, jie visi yra 
Australijoje gimę ir augę, išskyrus 
vieną V.šliterį, kuris dar prisimena 
Lietuvą. Aš visus juos atsimenu, kai 
jie tame pačiame Ingleburne sto
vyklavo, laikė skautiško patyrimo 
egzaminus, kokie jie buvo padykę, 
kaip mažai mokėjo lietuviškai, o da
bar jau vadovai. Ir ką? Jie yra geri, 
puikūs. Mane stebina ne tik jų suge
bėjimai būti gerais skautais, bet dar 
daugiau jų lietuviška dvasia, jų 
pastangos išauklėti jaunus skautu
kus gerais lietuviais. Tiesiog žavė
jausi jų sugebėjimais ir metodais. 
Jie puikiai įgyvendino skilčių siste
mą , kas mums sunkiai sekdavosi, 
jie išmokė skautiškų lietuviškų dai
nų taip lengvai ir tiek daug, kad visa 
stovykla tapo dainuojanti. Nėra ko 
nusiminti - turime gražaus jaunimo, 
kuris nori ir stovyklauti, ir būti ge
rais lietuviais.

Šioje stovykloje buvo ir keletas 
vaikų, kurie visai nemokėjo lietu
viškai. Į juos ypatingai kreipiau 
daug dėmesio ir stengiausi su jais 
palaikyti artimus ryšius ne kaip mo
kytojas, bet kaip draugas. Pastebė
jau, kad jų sąmonėje vystosi naujas 
kompleksas minčių, lenkiančių juos 
būti lietuviais. Dainos yra pirmas 
žingsnis į jų lietuviškumą. Per dai-
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ną, draugystę, pažintis su kitais lie
tuviais ir žinoma per mokyklą ir tė
vus (kas natūralu ir būtina) vaikai 
ateis į mūsų bendruomenę sąmonin
gais lietuviais.

Kas be to, net ir mūsų gerai pa- 
vykusiose stovyklose yra šiokių to
kių trūkumų, nepasisekimų ar net 
nusivylimų. Bet tokių dalykų nega
lima išvengti ir į tai nereikėtų žiū
rėti tragiškai.

Jaunimas yra mūsų žiedas; jis turi 
būti gražus, jam turime skirti dau
giausia laiko ir lėšų. Bet daugelis 
rūpinasi savo karjera užmiršdami, 
kad vaikai yra mūsų didysis turtas 
ir papuošalas.

Skautų organizacijoje vaiko am
žius turi lemiančios reikšmės. Jei 
vaikas pavėluos bent porą metų 
įstoti į skautų organizaciją, vargu ar 
jis pritaps prie jų. Čia didžiausios

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Kažkas nusiskundė, kodėl lietu

viai motelių ar hotelių savininkai 
niekur nesiskelbia. Esą, metinių 
atostogų metu daugelis lietuvių ke
liauja norėdami arčiau susipažinti su 
Australija, ir būtų laimingi, jeigu 
galėtų sustoti lietuvio motelyje ar 
viešbuty.

Keliama mintis labai sveika. Į tai 
galėtų atsakyti minėtų institucijų 
savininkai pasiskelbdami spaudoje. 
Iš to būtų daug naudos ir keleiviams 
ir motelių bei hotelių šeimininkams. 
Kažkaip lyg ir maloniau užsukti pas 
savą arba priimti savą.

***

Jeigu p.Nainys būtų atsivežęs še
šis medalius, tai šeštąjį tikrų tik
riausiai būtų gavęs žinomas žurna
listas Antanas Laukaitis už nuopel
nus Mūsų Pastogei. Dirbdamas 
Sydnejaus centriniame pašte jis 
specialiai pasirūpina Mūsų Pastogės 
išsiuntimu taip, kad daugeliu atvejų 
Viktorijos, Pietų ir Vakarų Austra
lijos skaitytojai laikraštį gauna net
gi greičiau negu sydnejiškiai. Jį 
Mūsų Pastogės skaitytojai turėtų 
apdovanoti dėkingumo medaliu.

Sydnejuje sporto Klubas Kovas 
vasario 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
ruošia šaunų barbekiu 45 Hillcrest 
Ave., Greenacre. Barbekiu kaip 
barbekiu, bet jei barbekiu rengia 
Kovas, tai jau šis tas.

***

Sausio 29 d. Sydnejaus dienraštis 
’’Daily Mirror” paskelbė dešimt 
Sydnejaus futbolo žvaigždžių su 
nuotraukom ir taikliais aprašymais. 
Jų tarpe pirmuoju minimas Mikas 
Liubinskas (West). Straipsnio auto
rius mini, kad jie pernai labai stip
riai užsirekomendavo, tad šiais me
tais jiems atviras kelias į futbolo di
džiūnus.

***

Vienas mūsų tautietis, turįs pel
ningą gyvulių farmą, negali apsi
spręsti - katrą iš abiejų mūsų sa
vaitraščių šiais metais prenumeruo

reikšmės turi amžiaus draugystė. 
Visos skautybės pasisekimas yra 
tuo principu pagrįstas. Kai vyresnio 
amžiaus vaikas ateina į skautus be 
skautiško patyrimo, jis verčiamas 
palaikyti draugystę ir pasiduoti dis
ciplinai jaunesniųjų su patyrimu. 
Tuo užgaunama vaiko ambicija ir jis 
dažnai nusisuka nuo skautų. Tad 
labai svarbu, kad tėvai tai suprastų 
ir savo vaikus atvestų į skautų or
ganizaciją dar jaunus.

Lietuvių skautų organizacija 
Australijoje stiprėja, auga. Jau 25-ri 
metai, kaip sėkmingai darbuojasi. 
Suprantama, mūsų skautų vadovy
bė turi vis didesnių sunkumų su lie
tuvių kalba. Stovyklose oficialioji 
kalba yra lietuvių, bet vien su ja ne
įmanoma išsiversti. Dalis stovyk
lautojų silpnai kalba lietuviškai, o 
būna ir tokių, kurie visai nemoka, 
bet jie stengiasi prisiderinti ir 
pramokti bent tiek, kiek reikia sto
vyklinei tvarkai palaikyti. Tačiau 
svarbiausia, jie palieka savo dvasia 
su mumis, jie pasijunta esą lietuviai, 
ir jų nereikia atstumti. Problema 
sunki, bet įveikiama. Skautai yra iki 
šiol viena iš lietuviškiausių jaunimo 
organizacijų. Mane jaudina tokie 
faktai, kai matau, kaip jauni skautų 
vadovai, patys silpnai kalbėdami 
lietuviškai, stengiasi perduoti savo 
žinias mažiau žinantiems broliams ir 
įkvėpti jiems lietuviškos dvasios, 
kai tuo tarpu daugelis mūsų, gerai 
moką lietuvių kalbą, stovi nuošaliai 
ir tik dejuoja, kad artėja pabaiga.

A.Mauragis

tis, nes abu prenumeruoti esą jam 
perbrangu. Problema tiesiog skan
dalinga, ir protingi patarimai šioje 
vietoje tikrai negalioja.

***

Šiuo metu Sydnejaus Lietuvių 
Klube vyksta aršus sporto klubo 
Kovo šachmatininkų turnyras. Su
sidomėjimas gana gyvas. Turnyras 
gali patiekti nenumatytų staigmenų. 
Sydnejaus Lietuvių Klubo Šachma
tų Klubas šiuo metu atostogauja.

***

Skulptorę Ievą Pocienę Lietuvių 
Dienose kažkas matė su ramentais: 
ji buvo susilaužiusi koją. Pasirodo, 
kad koją ne taip lengva sulituoti, 
kaip skulptūrine figūrą.

*♦*

Ilgametis Mūsų Pastogės skaity
tojas Kostas Vasaris neseniai buvo 
sunkiai operuotas ir dabar pamažu 
taisosi.

ALB Krašto Tarybos dalyviai vėliavos pakėlimo metu prieš suvažiavimo 
atidarymą Lietuvių Namų sodelyje

Prancūzija pardavė Egiptui gink
lų, jų tarpe ir Mirage lėktuvų. Šitas 
Egipto prezidento laimėjimas Pran
cūzijoje bus geras Sadatui kozeris 
derybose su sovietų Gromyku.

***

Du rusų kosmonautai erdvėse iš
buvo 18 dienų ir per tą laiką nubėgo 
150 km., pėsti ėjo 100 km. (reikia 
suprasti erdvėje, už kapsulės sienų).

*♦*

Amerikoje uždarytos 23 atominės 
jėgainės, kurios tiekė karštą vande
nį namams ir įmonėms, nes jos buvo 
supleišėjusios ir praleido oran ne
reikalingas medžiagas.

***

— Vienoje parduotas vienas Napoleono 
meilės laiškas (Nr. 16) už 2.000 svarų. Jis 
buvo rašytas 1796 m. imperatorienei Joze- 
finai. Iš viso yra žinlomi 123 Napoleono 
meilės laiškai.

Kinijos min. p-kas pranašauja, 
kad trečias pasaulinis karas yra ne
išvengiamas, o didžiausi karo kurs
tytojai esą JAV ir Sov. S-ga.

***

Pranzūzijoje bedarbė nesulaiko
mai kyla: jau dabar priskaičiuojama 
netoli milijono bedarbių.

***
Japonija nori atgauti keturias sa

las, kurias po karo okupavo Sov. Są
junga. Tuo reikalu vykusios derybos 
Maskvoje nedavė rezultatų.

***

Sausio 22 d. Maskvoje pasirodė 
pogrindžio žurnalo ’’Zemlia” Nr. 2. 
Sovietų saugumas ir policija žurnalo 
leidėjų vis dar negali susekti.

***

DURYS UŽRAKINTOS

„T.Ž.“ įdėta žinutė, kad Lietuvių kop
lyčios, įrengtos Šv. Petro bazilikoje, durys 
dažniausiai būna užrakintos. Vienas kitas 
sargas, lankytojų paprašytas, atrakina, ta
čiau pasitaiko ir tokių sargų, kurie į lietu
vių pageidavimus nekreipia dėmesio, nors 
ten pat sėdi. Gausūs lenkų maldininkai bei 
jų palydovai aiškina, kad tai koplyčia 
„Matki Boskiej Ostrabramskiej“. Tokių 
aiškinimų pasitaiko ir kitų tautų žmonėms. 
Reikėtų išleisti lietuvių koplyčios atvirukų 
su atitinkamu įrašu ir paaiškinimu, įreng
ti prie koplyčios gmtų automatą, iš kurio, 
įmetus atitinkamą monetą, iššoktų atviru
kas. Tai turėtų padaryti atsakingieji, ypač 
Šv. Metų proga.

Specialus Kinijos ginklas
Kinija kasmet pagamina ir nelegaliai 

parduoda Vakaruose 2.000 tonų opiumo už 
500 mil. dolerių.

Pinigai esą panaudojami užsieniuose vi
sokioms riaušėms finansuoti, narkotikai — 
palaužti laisvųjų kraštų žmonėms.
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Aukos
Lietuvos bylai

A.L.B. SYDNEY KOMITETAS 
LIETUVOS BYLAI skelbia papil
domą. aukotojų sąrašą:

Minister for Customs and Excise 
Senator The Honourable Lionel 
Murphy, O.C.

ŠIE DALYKAI DRAUDŽIAMI 
ĮVEŽTI Į AUSTRALIJĄ

Paskelbta anksčiau $ 671.99
A. J asaitis 5.00
V.Kazlauskas 10.00
M.Zakaras 20.00
B.M. 10.00
Vc.C. 10.00
K.A.P. 10.00
S.Radzevičius ■ 20.00
B.Kazakevičius 5.00
V.N. 5.00
O.J.G. 30.00
Br.Kutkienė 30.00
V.Patašius 30.00
Pr. ir M. Sakalauskai 50.00
V. J. 10.00
B. Šidlauskas 10.00
M. Jason 3.00
J.D. 2.00
E.P.B. 10.00
A.U. 5.00
Pr .Mikalauskas 100.00
T.A. 20.00
K.P. 10.00
J.Ozarskis 10.00
J.J. 10.00
Pr. Švarcas 10.00
J.M. 10.00
J .Pieta* 10.00
J.B. 20.00
V.Rauličkis 5.00
C. Juozaitis 10.00
W.Malikienas 10.00
J.Jurkūnas 10.00
G.Jurkūnienė 10.00
P.Zubrickas 4.00
B.G. 10.00
L.K.Ščesnius 2.00
V.Liūgą ' 2.00
A.Giniūnas 10.00
K.G. 50.00
S. ir B.Jarembauskai 20.00
J.Daubaras 5.00
V.Kondrackas 10.00
B.Kaufeldas 15.00
G.Čuješ 10.00
S.Sausaitis 10.00
N.Čelkienė 10.00
A.Paulėnas 10.00
A.ir T.Jantauskai 10.00
J.Tallat-Kelpša 5.00
N.Zaborskis 3.00
K.Eirošius 5.00
Al.Vasaris 10.00
Al. Šumskas 10.00
J.Zakarauskas 10.00
V.Jonušas 2.00
P.Jurjonas 1.00
B.GaiHūnas 2.00
J.Keršaitis 2.00
J.Leitonas 3.50
J.Kazamėkaitis 2.00
A.Mišeikis 1.00
Jz. Mikalauskas 10.00

Simanavičius 10.00
J.K. 10.00
V.L. 3.00
Pr. Jakštas 5.00
J.J. 5.00
G.D. 10.00
R.S. 20.00
A. V agusa-V agusevičius 10.00
L. ir J.Dragunaičiai 25.00
A.Z. 10.00
M.L. 2.00
Ed.Šliteris 10.00
Vyt. Šliogeris 20.00
A.J. 20.00
A.Valeckienė 5.00
J.Bersinskas 10.00
Ad.S. 10.00
V.L. 10.00
V.C. 5.00
A.Lencius 5.00
J.Zinkus 20.00
R. ir J.Venclovai 20.00
Pr.Zitkauskas 20.00
E.Kolakauskas 5.00
M.Petronis 10.00
Ed.J. 5.00
Č. Liutikas 5.00
Ant.Kutka 5.00
G.V.K. 25.00
A.Alyta 10.00
O.G. 2.00

JEI KELIAUJATE UŽJŪRIN AR JŪSŲ DRAUGAI BEI GIMINĖS, 
ATVYKSTĄ Į AUSTRALIJĄ,ĮSIDĖMĖKITE:

Muitinės vadovybė susirūpinusi keleviais, atvykstančiais į Australiją, 
kurie peržengia muito ir karantino įstatymą bandydami įvežti draudžia
mų ar apribotų dalykų.

Tais suvaržomais keleiviai kartais nepatenkinti, bet jie svarbūs ir būti
ni mūsų gyventojų ir mūsų krašto gerovei.

Jūs galite padėti mums, kad mes pagelbėtume jums ir kitiems. Jei ke
tinate iškeliauti už Australijos ribų, įsidėmėkite žemiau duodamus faktus 
arba pasiųskite jų kopiją savo draugams ar giminėms, kurie žada atvykti 
į Australiją.

MAISTAS
ypatingai mėsa, mėsos produktai, dešros, kiaušiniai, sūris, trahana, vai
siai ir riešutai.
AUGALAI

arba augalų dalys (įskaitant šaknis, nuoplovas ir gėles), sėklos ir svogū
nėliai.
GYVULIAI

įskaitant žuvis ar paukščius - gyvus ar jų iškamšas.

GYVULINIAI PRODUKTAI

kaip gyvulių odos ar plunksnos.

PAVOJINGI IŠDIRBINIAI

šaunamieji ginklai, peiliai.

NARKOTIKAI

Muitinės tarnautojai gali tikrinti visus keleivių daiktus, įvežiamus į 
ĮSIDĖMĖKITE ŠIUOS FAKTUS Australiją.

Jei jūs abejojate dėl kai kurių daiktų, turimų bagaže, klauskite muitinės 
tarnautojo, kuriam įteikiate savo deklaraciją: jis mielai jums padės.

Nusižengimai prieš muito ar karantino įstatymą sunkiai baudžiami įskai
tant draudžiamų daiktų konfiskavimą. Nebandykite nuslėpti įvežamų 
dalykų.

Jei turite giminių ar draugų, žadančių atvykti į Australiją, pasiųskite 
jiems šio pranešimo kopiją ir padėkite jiems, kad jie neprasilenktų su 
įstatymais.

PASTABA

J.Koliavas 10.00
J.Radinas 10.00
A.Talandis 10.00
Vl.D. 10.00
P.Jurjonas 10.00
S .M .Kavaliauskai 10.00
J.Kapočius 2.00
B.M. 10.00
J.Paltanavičius 5.00
Kasperaitis 5.00

N.L. 10.00
J. ir B.Čepauskai 10.00
S.J.Vaičius 20.00
V. ir M.Vilkaičiai 10.00
J.G. 10.00
J. ir H. Buzinskai 10.00
J.L. 5.00
Pr. Andriukaitis 10.00
J.K. 5.00
V. ir A.Danta 10.00
V.Stasiūnaitis 10.00
M. ir J.Slavėnai 5.00
N.M. 10.00
E.Rašimas 10.00
J.Sadauskas 10.00
O.E.K-čiai 5.00
R.B. 5.00
A.Medelis 5.00
Vl.Medelis 3.00

Viso $ 1990.49

Ankščiau išminėti dalykai nėra pilnas draudžiamų arba suvaržytų daiktų 
sąrašas. Jei reikalinga platesnė informacija sąryšyje su jūsų keleivių ba
gažu, kreipkitės asmeniškai ar raštu į muitinės įstaigą vietinėje valstijo
je arba į Australijos diplomatines įstaigas atitinkamame krašte.

Pranešimai
PRANEŠIMAS-

Vasario 16 d. Sydnejaus ’’Auš
ros” tunto skautai ir skautės unifor
muoti renkasi 11.15 vai. prie bažny
čios pamaldoms.

Tuntininkas.
Jeigu kas nebus gavęs laiško is1 

Komiteto Lietuvos Bylai, kur pra
šoma šiai akcijai aukos, tegu kiek
vienas savanoriškai jungiasi 
pasiųsdamas savo auką šiuo adresu: 
Australian Citizens’ Committee for 
Lithuanian Rights

P.O. Box 470,
Strathfield, N.S.W.2135

CANBERRA

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Vasario 16d., sekmadienį įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
mas šia tvarka: 11.30 vai. pamaldos 
šv. Juozapo bažnyčioje O’Connor; 3 
vai. p.p. Canberros Liet. Klubo pa
talpose įvyks oficialus minėjimas. 
Po minėjimo ten pat organizuojama 
iešminė. Visi vietos ir apylinkių tau
tiečiai kviečiami skaitlingai daly
vauti.

Canberros Apylinkės Valdyba

Aukos, pasiekusios iždininką po 
gruodžio 5 d., bus paskelbtos vėliau.

Mūsų Pastogė Nr. 5, 1975.2.10,psl.7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

A.L.B.MOTERŲ SEKCIJOS 
PRANEŠIMAI
Abiturientų dėmesiui

Lietuvių Nepriklausomybės pa
skelbimo- Vasario 16-tosios - minė
jimo proga, A.L.B.Moterų Sekcija 
ruošia pagerbimų ir dovanėlių Įtei
kimą visiems abiturientams 
(’’matriculation” arba ” leaving” 
1974 m.) įsigijusiems atestatus.

Prašome nedelsiant užsirašyti 
A.L.B. Moterų Sekcijoje ne vėliau, 
kaip iki vasario 10 d.

Skambinti: 261-2572 - p.R.Bajorū- 
nienei, 337-3244 -dr. J.Maželienei, 
71-7723 -p.J.Šerelienei.

PERTH
Kovo 9 d. tuoj po pamaldų organi

zuojama gegužinė Hanchep prie 
ežero.

Kovo 30 d. tuoj po pamaldų bend
ros visų tautiečių Velykos Leeder- 
ville mažojoje salėje.

Balandžio 5 d. Liet, jaunimas ruo
šia šokių vakarą Leederville didž. 
salėje.

Gegužės 10 d. Motinos Dienos 
proga šokių vakaras Leederville 
didž. salėje 7 vai. vak. Įėjimas lietu
viams veltui.

Liepos 12 d. Leederville didž. sa
lėje atšvęsime mūsų kapeliono kun. 
J.Petrausko , 20 metų kunigystės 
sukaktį.

Liepos 20 d. 3 vai. p.p. Leederville 
maž. salėje visuotinis apylinkės na
rių susirinkimas ir naujos apyl. val
dybos rinkimai.

Visuose parengimuose tautiečiai 
maloniai kviečiami gausiai dalyvau
ti.

ALB Pertho Apyl. Valdyba

INFORMACINIS ALB SYDNEY 
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Vasario 2 d. Sydney Apyl. Valdy
ba buvo sušaukusi apylinkės narių 
susirinkimą painformuoti apie metų 
pabaigoje įvykusį ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimą.Tuo reikalu pra
nešimą padarė pats apyl. pirm. p. 
J.Maksvytis, jam talkino tarybos 
nariai p.p. A.Reisgys ir Dr. A.Mau- 
ragis. Buvo iškilę iš auditorijos ke
letas klausimų dėl ben-nės statuto ir 
dėl informacijos Lietuvos reikalu 
anglų kalboje. Šalia to p. V.Bitinas, 
kaip Mūsų Pastogės administracinės 
K-jos pir-kas, plačiau susirinku
sius supažindino su Mūsų Pastogės 
finansine padėtimi. Susirinkusių 
buvo geras pusšimtis.

NEWCASTLE
Ilgamečiai Newcastle gyventojai 

D. ir A.Bajaliai jau pensininkai. Abu 
visą laiką buvo aktyvūs liet, veikloj 
ir nuolatiniai jaunimo globėjai. Ne
seniai sugrįžo po pasaulį skraidanti 
duktė Zina, kuri žada čia išbūti apie 
pusę metų dirbdama kaip gailestin
ga sesuo Newcastle ligoninėje.

***
Prieš porą metų baigusi čia gim

naziją Kristina Gasparonytė gyveno 
ir dirbo Sydnejuje, bet metų pra
džioje vėl grįžo į Newcastle pas tė
vus. Ji buvo veikli jaunimo tarpe ir 
dabar papildys negausias kolonijos 
jaunimo eiles, kas labai džiugina 
jaunimo vadovą Algį Ulaną, kuris 
rūpinasi, kad bent vienas jaunuolis 
iš Newcastle galėtų nuvykti į III-jį 
Jaunimo Kongresą Pietų Amerikoj;

***
Pereitais metais mokslus baigė 

šie Newcastle kolonijos lietuviai: 
Ivinskytė - Newcastle universitete 
gavo B.Sc. laipsnį;
Veronika Kristensen baigė A klasė
je Meno mokyklą geriausiais pažy
miais;
Kristina Lizdenytė, Julija Žemaity
tė ir Elena Kuliešaitė sėkmingai 
baigė gimnaziją.

Visos baigusios mokslus kviečia
mos dalyvauti Nepriklausomybės 
šventėje, kur bus pagerbtos ir ap
dovanotos.

Premija
JAUNIMUI

Autralijos Lietuvių Studentų Są
jungos Melbourne Skyrius yra pa
skyręs 50 dolerių geriausiai išlaikiu
siam HSC egzaminus Victorijos lie
tuviui.

Gerai išlaikę 1974 m. HSC egza
minus, padarykite rezultatų foto- 
statą ir atsiųskite

A.Karazijąi
187 Melrose Drive 

Tullamarine, Vic. 3043
Jūsų pažymius matys ir žinos tik 

premijos skyrimo komisija, kurią 
sudaro: A.Balbata, A.Karazijienė ir 
V.Vaitiekūnienė. Gi patys fotostatai 
bus grąžinami tik po premijos įtei
kimo vasario 22 d. per Jaunimo šo
kių vakarą Lietuvių Namuose.

Fotostatai turi pasiekti A.Karazi- 
ją ne. vėliau kaip ligi vasario 20 
dienos.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ PARENGIMŲ KALENDORIUS 1975 
metams

Vasario 16 d. Nepriklausomybės Šventė
Kovo 2 d. Kaziuko mugė - A.L.K.Kult. D-ja
Kovo 9 d. Egzilų skautų plaukimo varžybos
Balandžio 6 d. ’’Velykų bobutė”skautų žemėje
Balandžio 19 d. Sporto Klubo Kovo parengimas
Gegužės 4 d. Motinos Dienos minėjimas
Gegužės 10 d. Tautinių šokių grupė
Gegužės 18 d. Visuotinis Sydney apylinkės narių susirinkimas
Gegužės 25 d. Soc. Globos Moterų Draugija
Birželio 16 d. Išvežimų minėjimas - Baltų K-tas
Birželio 21 d. Skautų kaukių balius
Birželio 28 d. Jaunimo Kongreso Komitetas
Liepos 12 d. Savaitgalio mokyklos vakaras
Liepos 20 d. Dariaus ir Girėno minėjimas - Ramovė
Rugpiūčio 16 d. ’’Tėviškės Aidų” balius
Rugpiūčio 23 d. Sporto Klubas Kovas
Rugpiūčio 31 d. Soc. Globos Moterų D-ja
Rugsėjo 6 d. Tautos Šventė - Apyl. Valdyba
Rugsėjo 20 d. Jaunimo Kongreso Komitetas
Spalio 11 d. Tautinių šokių grupė
Spalio 19 d. Gegužinė skautų žemėje
Spalio 25 d. Jaunimo Kongreso Komitetas
Lapkričio 8 d. Sporto Klubas Kovas
Lapkričio 15 d. Dainos choro koncertas
Lapkričio 23 d. Kariuomenės Šventė - Ramovė
Gruodžio 7 d. Skautų Kūčios
Gruodžio 14 d. Gegužinė - Soc. Globos Mot. D-ja

ALB Sydney Apyl. Valdyba
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ
KLUBAS

16 18 East Terrace 
BANKSTOWN

TEL: 708 —1414

Vasario 16 d.:
John Currie - Irish vocal with 
violinist

Vasario 23 d.:
Warren Daveen & Sparks 
Knockabout act

TREČIADIENIAIS - ŠACHMATAI

ŠEŠTADIENIAIS 8 - 12 vai.
H ”IN SET” kvarteto šokių.muzika.
M SEKMADIENIAIS 6 - 10 vai.
S Dėmėsi® nariams!

M * Šokių vakaro metu jr valgykloje kiekvienu metu vyrai privalo 
žgdėvėti kaklaryšius. Prašome laikytis taisyklių — išvenksime nema
lonumų!

Tolima giminystė
— Ar Barbora tau giminė?
— Taip, bet labai tolima: Iš 

mūsų dvylikos vaikų ji yra vyriau 
šia, o aš jauniausias.

PADĖKA
Sydnejaus Lietuvių Klubo bibliote
kai p. Vytenis Šliogeris padovanojo 
knygą: J.Kapačinsko ’’Išeivio dalia”. 
Klubo vadovybė aukojusiam nuošir
džiai dėkoja.

Registruokime vaikus kursams
Lietuvių kalba yra pilnai pripažinta ir užskaitoma Vikto

rijos Universitetų ir Mokyklų Valdybos "Higher School Certi
ficate" lygyje

Melbourne, Geelongo ir kitų provincijų jaunuoliai, o taip 
pat ir suaugę yra kviečiami registruotis į Lietuvių Kalbos Kur
sus 1975-tiems metams.

Kursai prasidės šeštadienį, vasario 15 d., baigsis lapkričio 
29 d. Pamokos kiekvieną šeštadienį nuo 9.15 iki 11.15 ryto.

Mokslas vyks naujose moderniškose “Princes Hill High 
School” patalpose. Visa mokykla yra išklota kilimais ir apsta
tyta moderniškais baldais.

Mokykla randasi: Arnold street, North Carlton (Vic) 3054 
Tuoj už centrinių kapinių, netoli “Carlton Cricket Ground”

Studentai, kurie gyvena provincijoje ir nori gauti lietuvių 
kalbos pažymėjimą brandos atestato (Higher School Certifica
te) lygyje, galės studijuoti korespondencijos būdu.

Dėl smulkesnių informacijų prašau skambinti kursų ve
dėjui P. Sungailai tel. 232 5599, arba raštu 20 Lisbon St. Glen 
Waverley (Vic.) 3150.

Jeigu nespėsite užsiregistruoti dar prieš mokslo metų pra
džią, prašau atvykti vasario 15 d. Į aukščiau minėtą mokyklą ir 
ten tuoj pat užsiregistruoti pas lietuvių kalbos mokytojus.

Pasinaudokite šita mums suteikta galimybe išlaikyti — mūsų 
vertingą kalbą.

ALB Švietimo Vadovas

PATIKSLINIMAS
Pereitam M.P. numeryje buvo 

paskelbtas Lietuvių Fondo įgalioti
nio p. J.Lizdenio netikslus adresąs. 
Turi būti: J.Lizdenis, Me. Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293.

Suinteresuotuosius maloniai atsi
prašome.

M.P.Red.

IR AUSTRALAI PASTEBĖJO

Australijos gynybos ministeris 
Mr. Barnard, atsakydamas į opo
zicijos atstovo paklausimą, pareiškė, 
kad per pastaruosius 16 mėnesių , 
baigiant š.m. lapkričio mėn. Indijos 
Vandennyne lankėsi 74 sovietų lai
vyno laivai. Jų tarpe buvo- 4 
kreiceriai, 8 naikintuvai, 3 atomine 
energija varomi povandeniniai laivai 
4 minogaudžiai. Lankymosi metu 
sovietai ne udojosi uostais Indijoje, 
Bengladeš, Etijopijoj, Singapore, 
Mauricijuj, Kenijoj -ir Šri Lankoj 
(Ceilone-J

|M Ū S U PASTOGĖ
= LITHUANIAN AUSTRALIAN 
E WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės
S laikraštis
Z Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
E Redakcijos Patariamoji Komisija:
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
= Bankstown.N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395
Z Leidėjo ir Administracijos adressas:
Z Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
S Administracijos Tel. 6499062
E Prenumerata: metams $15.00
Z 6 mėn. $ 8.00
■j Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
Z Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
E neatsakoma.
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