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HELLP DARBAI
HELLP DRAUGIJA AUGA 

TASMANIJOJE

Pabaltijo Rėmėjų Draugija 
H.E.L.L.P. auga ir gyvina savo 
veiklą Tasmanijos sostinėje - Ho- 
bart’e. Draugijos vardas H.E.L.L.P, 
yra sutrumpinimas šūkio: ’’Help the 
Estonian, Latvian and Lithuanian 
Peoples!” (Padėkite estų, latvių ir 
lietuvių tautoms!).

H.E.L.L.P. draugija įsikūrė 
pernai - po to, kai Australijos val
džia ’’padovanojo” Pabaltijo kraš
tus rusams. Draugijos steigėjai pra- ■ 
džioje buvo pabaltiečiai ir lenkai; 
bet, laikui bėgant, didelis skaičius 
vietinių australų irgi įsijungė į
H. E.L.L.P. narių eiles.

HELLP yra nepriklausoma drau
gija: tai yra, ji nesusirišusi nei su 
bet kuria politine partija, nei su re
liginėmis grupėmis.

HELLP tikslai:
I. supažindinti visus žmones su. da
bartine padėtimi Estijoje, Latvijoje 
ir Lietuvoje - skelbti, kaip šios tau
tos spiriasi prieš išnaikinimą ir te
besiekia nepriklausomybės;
2. reikalauti, kad Australijos valdžia 
atšauktų savo pernykštį nutarimą ir 
nebepripažintų rusų kaipo teisėtų 
valdovų Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje.

Nariu priimamas kiekvienas, kurs 
remia šiuos tikslus ir nepripažįsta 
rusų veišpatavimo Pabaltijo valsty
bėse. Nario mokesčių nėra - draugija 
verčiasi grynai iš aukų, rengiamų 
šokių ir kitų parengimų. Aukos ir 
laiškai siunčiami šiuo adresu:

HELLP Association 
Post Office Box 272,

SANDY BAY, Tasmania. 7005.

BILL SNEDDEN PAREIŠKIMAS

Australijos federalinis opozicijos 
vadas Bill Snedden lankėsi Hobarte 
vasario 3 dieną. Miesto centre jis 
pasakė smarkią prakalbą. Klausyto
jų tarpe buvo nemažas būrys ir 
HELLP narių, su didžiuliu plakatu: 
’’Padėkite estų, latvių ir lietuvių 
tautoms!”

Savo kalboje Bill Snedden minėjo 
infliaciją, bedarbę ir neseniai Ho
barte sugriuvusį tiltą; o apie Pabalti 
nė žodžio. Tuomet HELLP nariai 
jam pastatė du klausimus: ’’Jeigu 
sekančiuose rinkimuose mes, Aus-
tralijos balsuotojai, atiduosime 
valstybės vairą į Tamstos rankas, 
Mr. Snedden, 1. ką jūs darysite 
’’Pabaltijo pripažinimo” reikalu? ir 
2. ar Australijos delegacija Jungti
nėse Tautose pradės klibinti kažkur 
’’užkliuvusias” peticijas iš Lietuvos 
tikinčiųjų - katalikų ir iš Estijos De
mokratinio Sąjūdžio bei Estų Tau
tinio Fronto?

Į šiuos klausimus ponas Snedden 
atsakė maždaug taip: ”1. Perėmęs 
valdžią, Pabaltijo pripažinimą ru
sams PERŽIURUSIU. Yra galimy
bė, kad Whitlam’o pripažinimą net 
atšaukčiau; bet turiu pabrėžti.., kad 
tokio žingsnio NEŽENGSIU, jei to 
pasėkoje kokie nors ŽMONĖS NU
KENTĖS.”

”2. Kas liečia Jungtines Tautas, 
duosiu parėdymų Australijos dele
gacijai, kad pabaltiečių prašymus, 
keltų į aikštę”.

Taigi, peršasi išvada, kad Pabal
tijo tautų išmetimas rusams buvo 
tik ’’septynių dienų dyvas” ir dar- 
biečiams, ir liberalams. Atrodo, vi
sos didžiosios partijos Australijoje 
tikėjos lir tebetiki, kad emigrantai 
patriukšmaus, paprotestuos ir nu
rims! Bill Snedden jau nebekartoja 
savo anksčiau (Doncaster’yje) duotų 
pažadų. Gal teisingai pranašavo ra
dijo komentatorius prieš 5 mėne
sius:

’’...There is not much prospect of a 
reversal of the Australian recogni
tion gesture either by the Labor go
vernment or by any Liberal-Count

aso©
Sydnejuje tūkstančiai žmonių 

serga vidurių skausmais/ juos su
kelia tam tikri parazitai.Pradžioje 
skausmai pasireiškia labai silpnai ir 
ligoniai nekreipia dėmesio, vėliau 
atsiranda dideli skausmai, prasideda 
kraujavimas. Pradedama galvoti, 
kad turi vidurių vėžlį. Medicinos au
toritetai perspėja, kad tokiais atve
jais nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
Ligos simptomai:

Bloga savijauta, pasireiškianti 
vėmimu ir svaiguliu. Svarbiausia li
gonis praranda lygsvarą. 

ry Party government which might 
be returned to office. Depending on 
the political climate at the time, a 
new Liberal-Country Party govern
ment COULD publicly state that it 
deplored its predecessor’s decision, 
but the international practice of 
diplomatic recognition would render 
it virtually impossible to turn the 
clock back...” (A.B.C. NOTES ON 
THE NEWS, 19.9.1974).

JOH BJELKE PETERSEN 
DOMISI

Vasario 7-8 d.d. Tasmanijoje įsis
teigė nauja partija - Australijos 
’’tautininkų” partija (the- National 
Party of Australia (Tasmania) ).Ta 
proga Hobarte lankėsi Queensland’© 
premjeras Joh Bjelke Petersen ir 
turėjo pasikalbėjimą su HELLP 
draugijos pirmininku, daktaru 
K.Kruup. Ponas Bjelke Petersen la-

Kraujavimas.
Šie reiškiniai po kelių dienų pra

eina, bet negydant vėliau pasireiš
kia aštresnėj formoj.

***

Australijoje artimoje ateity nu
matoma dar pakelti benzino kainas. 
Teks mokėti 77 centus už galioną. 
Tas pakeltų vidutinio motoristo 
benzino sąskaitą apie 50 dolerių į 
metus.

***

Vakarų Australijoje ciklonas už
kliudė Onslow miestelį apgadinda
mas apie du trečdalius namų.

*** 

bai domėjosi Pabaltijo reikalais. Jis 
sakėsi ligšiol dar nežinojęs, kad ru
sai iš pradžių Pabaltijo valstybėse 
buvo tik savo karines bazes įsteigę 
ir tik po kurio laiko tas valstybes 
galutinai užgrobė. Anot Bjelke Pe
tersen, yra įtakingų žmonių ir Aus
tralijoje, kurie norėtų įsileisti rusus 
į šį kraštą ir tokiu būdu ’’išbalansuo
ti” amerikiečių karines bazes pieti
niame žemės pusrutulyje.

PROTESTAI PRIEŠ
WHITLAM’Ą

Vasario 15 dieną Australijos mi- 
nisteris pirmininkas ponas Gough 
Whitlam su žmona ir būriu palydovų 
atskrido į Hobartą, ramiai praleisti 
savaitgalio. Su miesto pirmūnais 
nusifotografavęs prie sugriuvusio 
tilto, ponas Whitlam numatė viešu 
motorlaiviu persikelti per plačiąją 
Derwent upę, pasismaguriauti 
dviejose puotose ir tada smagiai 
praleisti vakarą Šekspyro teatro 
spektaklyje.

Bet jo žingsnius lydėjo HELLP ir, 
tarsi sąžinės balsas, vis priminė Pa
baltijo išpardavimą. Jau keliantis 
per upę, tame pačiame motorlaivyje 
buvo keli HELLP nariai ir negaišin
dami visiems Whitlam’u bendrake
leiviams išdalino lapelius apie Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos išdavimą 
rusams.

Kitame krante poną ir ponią 
Whitlam’us pasitiko nemažas būrys 
HELLPininkų su plakatais: ’’Free
dom for the Baltic States”, ’’Fair Go 
for the Baltic People”, ’’Whitlam be
trays”, ir t.t. Ponia Whitlam’iene 
pirmoji pastebėjo plakatus. Ji tuoj 
užsidėjo tamsius akinius, o jos vyras 
nusisuko į kitą pusę ir sparčiai nu
skubėjo į laukiantį automobilį.

Bet reporteriai taip greitai nebė
go. Jie nufilmavo ramiai, kultūringai 
stovinčius demonstrantus bei jų 
plakatus - ir parodė dar tą patį va
karą per abi televizijos stotis.

Vėliau, kai p.p. Whitlam’ai atvyko 
iškilmingai vakarienei į miesto ro
tušę, naujas būrys HELLP rėmėjų 
(daugiausiai jaunimas) bei pustuzi
nis plakatų laukė jų ir ten. Oficialu
sis automobilis tada užvažiavo ant 
šaligatvio, privežė Whitlam’us prie 
pat rotušės durų ir jie neatsigrįžda- 
mi įsmuko vidun. Tačiau vakarienei 
pasibaigus, jaunimas apspito Whit- 
lam’ų automobilį ir pradėjo sutarti
nai giedoti:”Fair go for the Baltic 
people - fair go for the Baltic 
people...” Ponia nedelsdama įlipo į 
limuziną; bet ponas Whitlam’as pas
tovėjo minutę kitą, perskaitė plaka
tus ir, nei žodžio netaręs, išvažiavo. 
’’Net ir šiam iškalbiam politikui pri
trūko žodžių!” prasitarė vienas pa
šalietis, atydžiai stebėjęs visą įvykį.

Nukelta į psl. 2

Timoro salos, kuri yra netoli 
N.Gvinėjos ir kuri šiuo metu yra 
portugalų kontroliuojama, gyvento
jai siekia greitos nepriklausomybės. 
Pernai Indonezijoje lankydamasis 
Australijos min. p-kas Mr. Whitlam 
pripažino, kad Timoro sala turinti 
priklausyti Indonezijai. Šiuo meti 
Indonezija reiškia rimtas pretenz - 
jas į salą ir koncentruoja ginkluotas 
pajėgas salą užimti jėga.

1



ALB Krašto Valdyba
PASISAKO

DARBĄ PRADEDANT

Prieš akis dvejų metų ALB Kraš
to Valdybos darbų kelias, kuriuo 
esame pasiruošę eiti ieškodami būdų 
ir priemonių, kad ta kelionė būtų 
galimai sklandesnė, darnesnė ir 
naudinga visai Lietuvių Bendruo
menei. Mes tikimės, kad su Bend
ruomenės narių pagalba ir gera va
lia tas kelias nebus duobėtas. Siek
dami, kad mūsų darbas būtų sėk
mingas ir kuo naudingesnis pačiai 
Bendruomenei, mes kreipiamės į 
kiekvieną Australijos Lietuvių 
Bendruomenės narį prašydami 
glaudaus bendradarbiavimo, bendro 
lietuviško reikalo supratimo, kant
rybės, nuoseklaus galvojimo ir ne
gęstančios meilės tėvynei Lietuvai.

Mūsų visų energija ir darbai tu
rėtų būti nukreipti į lietuvybės iš- 

- laikymą išeivijoje ir padėti iškovoti 
savo tautai laisvo apsisprendimo 
teisę - nepriklausomybę. To siekda- 

- mi ir dirbdami neturime pamiršti, 
kad mūsų veikla yra pagrįsta de
mokratiniais principais ir jais turi
me vadovautis. Mes turime pripa
žinti, kad bendro tikslo siekiant me
todų ir būdų yra daugiau negu vie
nas ir kad sugalvotasis ir pasirintas 
kelias nebūtinai yra geriausias. To
dėl kaip individai mes turėtume būti 
pasiruošę išklausyti kitų nuomonių, 
jas tinkamai įvertinti, pasidaryti 
atitinkamas išvadas, argumentuoti 
kiek galint prasmingiau ir logiškiau 
ir galiausiai prieiti prie bendro 
veiklos kelio.

Lietuvybės išlaikymo kryptimi 
norėtųsi atkreipti dėmesį į lietuviš
ką auklėjimą pradedant šeimoje, tę
siant savaitgalio mokyklose, litua
nistiniam švietime ir bet kokiame 
organizaciniame darbe. Mes turime 
neabejoti, kad lietuvių kalba yra 
pagrindinis ramstis mūsų tolimesnei 
lietuviškai veiklai. Jeigu mes nepa
jėgsime savo priaugančiai kartai įk
vėpti pakankamai lietuviško jaus
mo, kad galėtume juos išmokyti 
savo tėvų kalbos, tai kaip mes gali
me tikėtis, kad jie pajėgs įkvėpti tą 
tėvynės meilę savo vaikams.

Žvilgterėję į ką tik praėjusias 
Lietuvių Dienas Adelaidėje mes su 
pasididžiavimu galime konstatuoti, 
kad tai buvo nepaprastai puiki įdėto 
darbo kulminacija. Šia proga norė
tųsi padėkoti buvusiai Krašto Val
dybai bei visiems jos padėjėjams už 
jų organizacinį darbą, taip pat vi
siems dalyviams, programų išpildy- 
tojams nepamirštant ir žiūrovų, be 
kurių nebūtų atsiektas tikslas ir ne
būtų galima laikyti parengimų visa
pusiškai pasisekusiais.

Ypatinga padėka priklauso 
visiems Adelaidės lietuviams už jų 
vaišingumą, už jų suteiktą prieglau
dą ir globą tokiam nepaprastai gau
siam svečių būriui, kurių tarpe buvo 
ir užjūrio svečiai su Pasaulio Lietu
vių B-nės pirmininku p.Nainiu. Taip 
pat norėtųsi atskirai paminėti ir pa
dėkoti kun. Spurgiui už jo įdėtą dar
bą ypatingai suorganizuojant religi
nę dalį, kuri buvo labai gražiai pra
vesta su nepaprastai įspūdingomis

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems bičiuliams, iš kurių teko patirti daug nuo
širdumo ir pagalbos man sergant ligoninėje ir namuose.

Esu dėkingas: p.p. J.P. Tallat Kelpšams, N.Čelkienei, D.Bogušienei, 
J.Bogušaitei, R.M.Cibams, S.Zablockienei, V.Simniškiui, E.Kolakauskui, 
V.Šliogeriui, Ant.Kutkai, B.J.Kaufeldams, A.M.Reisgiams, KJButkui, 
P.Aleknai, R.R.Mitchell, O.Makarovienei, A.N.Mikalauskams, J.Vetei- 
kiui, A.Baužei, Mot. Soc. Glob. D-jai (p.L.Gasiūnienei), J.Bartkevičiui, 
F.Sipavičiui, V.Miniotui, V.Skeiviui, K.Gaidamavičiui, P.Remeikai, 
S.Pačėsai, H.Stošiui, P.Pilkai, J.Dočkui, V.M.Glionertams.

Labai atsiprašau tų, kurių vardus praleidau. Dar kartą labai ačiū.
Mykolas Petronis

pamaldomis katedroje dalyvaujant 
J.E. arkivyskupui Gleeson.

Nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siems prisidėjusiems vienokiu ar ki
tokiu būdu, nes tai buvo dar vienas 
įnašas į lietuvių veiklą ir į-
rodymas, kad nuoširdžiai dirbant ir 
glaudžiai bendradarbiaujant mūsų 
lietuviška veikla gali klestėti dar il
gus metus. Šios veiklos klestėjimas 
tai yra mūsų gyvybinė kova išeivi
joje šiame žemyne, ir tas tęstinumas 
turi vykti, iki laisvės saulė nušvis 
mūsų tėvynei.

Ta pačia proga norėtųsi išreikšti 
gilią padėką Dr. Aleksandrui Mau- 
ragiui, buvusiam Mūsų Pastogės re
daktoriui už jo nepaprastai svarbų 
įdėtą darbą ir pasišventimą lietu
viškam reikalui. Mes tikimės jį tu
rėti savo aktyviųjų bendradarbių 
tarpe ir ateity. Nesinorėtų pamiršti 
ir Mūsų Pastogės Administracijos, 
kuri taip nuoširdžiai dirbo praeity ir 
sutiko dirbti ir toliau.

Tačiau yra būtina pilnai suprasti, 
kad nėra individo arba veiklos abso
liučiai tobulo ar tobulos ir niekad 

neįmanoma pilnai patenkinti kiek
vieną Bendruomenės narį. Todėl ta
riamų nesklandumų mūsų veikloje 
pasitaiko ir jų galima lengvai surasti 
ypatingai jeigu žiūrėsime į ją iš 
siaurokai užsibrėžtos veiklos. Jeigu 
yra asmenų mūsų Bendruomenės 
ribose, kurie jaučiasi neigiamai pa
liesti ar pilnai neįvertinti, mes už tai 
apgailestaujame, bet galiu be abe
jonių tvirtinti, kad tai nebuvo ir nė
ra iš blogos valios. Gi mūsų naujai 
išrinktoji Krašto Valdyba stengsis, 
kiek išgalės bei mūsų sumanumas 
leis, veikti ir dirbti su visos Bend
ruomenės pagalba kiek galint tobu
liau ir naudingiau.

Tad, mieli broliai ir sesės Austra
lijos lietuviai, kviečiame jus visus į 
bendrą darbą , glauskime petį prie 
peties su nauju ryžtu, su nauja 
energija, su nauja kantrybe, su nau
ju tarpusavio sugyvenimu bei susi
klausymu, eikime vienu bendru ke
liu siekdami pagrindinio tikslo - mū
sų tautos laisvės.

Australijos Lietuvių B-nės 
Krašto Valdyba

HELLP darbai
Atkelta iš psl.l

O KODĖL JIS TYLI APIE KALI
NAMUS LIETUVIUS?

Sekančią dieną ministeris pirmi
ninkas Whitlam dalyvavo spaudos 
konferencijoje. Jau iš anksto vienas 
laikraštininkas pareiškė norą pasi
kalbėti apie ’’penkis suimtuosius lie- 
tuvius”(tuolabiau, kad konferencijos 
data buvo vasario šešioliktoji!). De
ja, jam nedavė progos šį klausimą 
iškelti.

Čia minimi lietuviai yra: S.Žu
kauskas, A.Sakalauskas, V.Povilo- 
nis, dr. I.Rudaitis ir A.Mackevi
čius. Jie buvo suimti 1973 metais 
Lietuvoje, o pernai Vilniaus teismas 
nuteisė juos kalėti nuo 2-jų iki šeše- 
rių metų. Dviems iš jų konfiskavo 
visą nuosavybę. Visus (išskyrus 
Mackevičių) ištrėmė į Rusiją (Soli
kamsk, Perm rajone).

”SEM” (Saturday Evening Mer
cury), Tasmanijos didžiausias sa
vaitraštis, apie šių lietuvių - patrijo- 
tų dalią paskelbė nemažą straipsnį 
lapkričio 9 d. laidoje.

Dar mėnesiui neprabėgus, gruo
džio 6 dieną, HELLP suorganizavo 
viešą susirinkimą Hobarto miesto 
centre. Pagrindinis kalbėtojas buvo 
žymus DARBIEČIŲ partijos(ALP) 
politikas, Tasmanijos turizmo ir 
imigracijos ministeris, ponas Brian 
Miller. Jo raginami, dalyviai vien
balsiai nutarė prašyti pono Whit- 
lam’o, kad, besilankydamas Mask

PRANEŠIMAS

Pranešu savo bičiuliams, draugams ir pažįstamiems, kad dvejus metus 
sunkiai sirgusi sausio 30 d. Čikagoje mirė mano brangi žmona

MARIJA JESELSKIENĖ
Nuliūdęs vyras

Leopoldas Jeselskis

voje, jis reikalautų, kad rusai pa
leistų šiuos nekaltai nubaustus lie
tuvius; o, grįžęs į Australiją, pra
neštų Australijos visuomenei apie 
savo žygių rezultatus.

Jau kiek laiko, kai ponas Whitlam 
grįžo iškelionių po pasaulį - bet į Ho
barto žmonių prašymą kalinamųjų 
lietuvių reikalu dar nieko neatsakė.

AR VERTA VEIKTI TOLIAU?

HELLP draugija yra įsitikinusi, 
kad pabaltiečiams toliau veikti ir 
nuolat klibinti Pabaltijo problemas 
yra ne tik verta, bet BŪTINA! De
mokratijos didžiausias pavojus ir 
slypi tame, kad piliečiai negali aps
nūsti ar tikėtis, kad kas nors kitas 
rūpinsis jų interesais. Jei žmonės 
tyli, reiškia, kad jie patenkinti!

Mes visi galime pasimokyti iš p. 
Whitlam’o bendraminčio, Dr.Cairns, 
strategijos. Prieš trejus metus jis 
rašė:

’’...Power is mainly in the hands of 
a few. This, I have recognised, does 
not worry most people. But the 
warning must be clear: PEOPLE 
ARE VULNERABLE if they leave 
power in the hands of others even if 
they are satisfied with its results.

The only power most people have 
now is the power to object or resist. 
But this can be of great value. If at 
critical times, enough people ar 
PREPARED TO OBJECT AND 
RESIST, provided they do it 
correctly, they CAN STOP ANY 
TENDENCY which might other
wise end in dictatorship...

But to be effective resistence

TV." 111 — -------------------- 1

Ir sumainė žiedelius...
Prieš Kalėdas Geelongo sporto 

klubo Vyties sportininkas Robertas 
Algis Gvildys susituokė su Patricia 
Ruth Kent iš Melbourne. Vestuvi-

Roberas ir Patricia Gvildžiai

must be related to the potential of 
the people at the time. It must be 
educational or explanatory. It must 
be non-violent. It must not cause 
offence to the people it is expected 
to influence.

Preferably it should be good - 
mannered. It must break with all 
the old evils - exhibitionism, deceit, 
and the ’’eye for an eye” and ’’ends 
justifies the means” techniques. The 
resistance movement must be itself 
ethically sound if those not in it are 
to support it. The onus of proof is on 
it.”

(CAIRNS,J.F., THE QUIET RE
VOLUTION, Melbourne,Gold Star 
Publications, 1973, pp. 7-8).

J.Paškevičius. 

nės apeigos vyko Melbourne ir jas 
sumaniai pravedė Rimas Mickus su 
lietuviškais papročiais. Svečių dau
gumą sudarė geelongiškiai ir visi su 
gerais balsais.

Jaunuosius sveikino Geelingo 
Vyties klubo vardu A.Jakubauskas, 
Geel. Liet. S-gos vardu J.Gailius, 
Geel. apyl. p-kas Dr. S.Skapinskas, 
jaunavedžių tėvai ir pabroliai. Į 
sveikinimus atsakė jaunikis R.A. 
Gvildys. Vestuvinė puota, skambant 
lietuviškai dainai, truko iki išnaktų, 
kol jaunieji atsisveikino. Kitą dieną 
puota buvo tęsiama pas jaunojo tė
vus A. ir O.Gvildžius Geelonge.

R.A.Gvildys yra aktyvus Geelon
go Vyties klubo sportininkas, baigęs 
Gordon technologijos institutą, o jo 
žmona verčiasi projektuodama rū
bus. R.A.Gvildys turi nusipirkęs sa
vo namą ir neketina apleisti Geelon
go. Buvęs

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ

Kaip Dievas pasaulį sutverė
Kapelionas klausia mokinuko:
—Kas sutverė pasaulį?
—Dievas, — atsakė mokinukas.
—Gerai, Dievas sutverė, o ar žinai 

kaip jį sutverė?
—Žinau, kapelione. Pirmiausia Die 

vas sutverė dangų ir šviesą ir po to 
pailsėjo. Toliau jis sutverė žemę, 
vandenis, žuvis ir žvėris ir vėl pail
sėjo. Po to jis sutverė žmogų Ado
mą ir tada abu pailsėjo. Pailsėjęs 
Dievas sutverė moterį Ievą, kad bū
tų Adomui linksmiau, o po to ja i 
niekas ramybės* neturėjo ir niekas 
nebeilsėjosi.
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MELBOURNO LIETUVIŲ 
NAMUOSE

MELBOURNO LIETUVIŲ 
KLUBAS

Šių metų vasario penktoliktą die
ną Lietuvių Klubas buvo oficialiai 
atidarytas. Atidaryme dalyvavo 
virš keturių šimtų žmonių. Tarpe jų, 
buvo taip pat ir australų svečių, 
aukštų pareigūnų, priklausančių 
valdybai, kuri išduoda leidimus 
naudotis svaiginančiais gėralais.

Atidarymo metu, klubo pirminin
kas, p. Ramanauskas išsamiai api
brėžė klubo veiklą bei ateities užsi
mojimus.

Buvo malonu matyti vieningas 
abiejų moterų draugijų (t.y. Katali
kių ir Socialinės Globos Moterų 
Draugijos) savitarpiškumas paruoš- 
šiant vakarienę ir aptarnaujant sve
čius.

Klubo patalpas puošia modernios 
menininko Vingio dekoracijos. Taip 
pat p. Vingis, kartu su menininku 
Simankevičium, paruošė efektyvias 
lenteles įvairioms organizacijoms ir 
mokykloms, ant kurių yra planuotai 
užklijotos fotografijos bei vaizdeliai 
iš lietuvių bendruomenės veiklos.

Reikėtų pabrėžti, kad praėjusia
me pusmetyje, veiklaus klubo pir
mininko, o taip pat ir kitų klubo ta
rybos narių pastangomis lietuvių 
klubas gerokai pažengė į priekį so
cialinės bei lietuviškos vienybės 
prasme. Kiekvieną sekmadienį į 
klubą susirenka nemažas skaičius 
žmonių, pietums, kuriuos paruošia 
pavieniai asmenys bei draugų gru
pės, neimdami užmokesnio už savo 
darbą, tuo sudarydami sąlygas žmo
nėms, pigiau pavalgyti, o klubui at
neša daugiau pelno.

Melbourno Liet. Klubo svetainė: priekinės sienos viršutinė dalis su ’’Jū
ratės ir Kastyčio bareljefu suskaidyta vėtrungėmis. Dail. A. Vingis

viltys išsipildė

Vasario 16 išvakarėse Melbourno 
Lietuvių Namuose buvo iškilmingai 
atidaryta Klubo Svetainė. Tuo buvo 
atbaigtas, be dar smulkesnio pobū
džio likusių darbų ir detalių, galuti
nis patalpų pertvarkymas ir įruoši- 
mas lietuviškos bendruomenės nau
dojimui. Svetainei yra gauta nuola
tinė gėrimams licenzija ir prie to sa
vaitgaliais yra paruošiami pietūs.

Po didelių pastangų ir ilgo inten
syvaus darbo Melbourno lietuviai 
pagaliau turi saviems suėjimams, 
vestuvėms, minėjimams, koncer
tams erdvias, nors kukliai, bet sko
ningai su tautiniu atspalviu įruoštas 
patalpas: koncertų salė su balkonu - 
400 vietų, pobūvių - šokių salę, tal
pinančią 200 svečių, mažesniems, 
atskirų organizacijų susirinkimams,

Nuo to laiko kada Melbourne Lie
tuvių Klubas gavo leidimą svaigina
miesiems gėrimams, klubo narių 
skaičius žymiai padidėjo ir karts nuo 
karto matosi veidų, kurie iš lietuvių 
bendruomenės jau buvo seniai pra
nykę. Klubui leidimo išrūpinimu 
daug pastangų įdėjo p. J.Pelenaus- 
kas.

Kaip matosi Lietuvių Klubas ska
tina Lietuvių Bendruomenės narius 
tarpusavyje glaudžiau santykiauti.

Atrodo, kad bet kokie nesusipra
timai, praeityje, turėtų būti išlygin
ti, paduodant vieni kitiems rankas.

Dabartinis mūsų klubo pirminin
kas p. Ramanauskas įdeda daug ne
nuilstamo darbo, klubo pagerini
mui, už kurį Melbourno lietuviai tu
rėtų būti dėkingi.

Dar nelabai seniai Lietuvių Namų 
finansinė padėtis buvo labai kritiš
ka, o dabar jau dideliu tempu eina į 
gerąją pusę.

pagaliau...
Po daugelio metų vargo ir pas

tangų Melbourno Lietuvių Klubas 
tapo pilnateisiu - gavome licenziją 
pardavinėti ir gerti tauriuosius gė
rimus. Oficialus licenzijuoio klubo 
atidarymas įvyko vasario 15-tą die
ną, dalyvaujant klubo nariams ir 
kviestiniams svečiams.

Klubo pirmininkas p.Ramauskas 
savo kalboje trumpai padėkojo vi
siems prisidėjusiems prie klubo įkū
rimo ir pažangos, apibrėžė siekimus 
ir atsiekimus. Vicepirmininkas 

priėmimams - menę, kavutėms - 
moterų seklyčią, jų pačių skoniu įsi- 
ruoštą atskirą kambarį jaunimui, 
meno galeriją, biblioteką, tautinių 
išdirbinių parduotuvę, patogias pa
talpas Liet. Kred.Koop. Talkai tau
tiniam susikaupimui ir maldai kop
lyčią ir pagaliau nuolatiniam pasi
svečiavimui ir poilsiui- svetainę. 
Prie jos yra erdvi virtuvė, bufetas ir 
pakankamos patalpos įvairiam pasi- 
dėjimui, gėrimams, indams ir t.t.

Svetainė įruošta iniciatyva ir pas
tangomis dabartinės Melbourno 
Lietuvių Klubo Tarybos, kurią su
daro: V.Adomavičius,. A.Klimas, 
S . T am o š a u sk as , M.Didžys, 
V.Žiogas, J.Kvietelaitis pirminin
kaujant A.Ramanauskui.

Namų pertvarkymą
projektuojant ir vykdant Klubo Ta
rybai artimai talkininkavo tam tiks
lui specialiai pakviesta Patariamoji 
Komisija iš architektų A.Klimo, 
J.Zaikausko ir dail. A.Vingio.

Svetainė dekoruota jūros tema, 
dail. A.Vingio modernia versija ir 
atbaigimu pagal tautinių pasakų

Melbourno Liet. Klubo svetainė: galinė siena su Melbourno Lietuvių 
Klubo Ženklu. Dail. V. Simankevičius

Reikia tikėtis, kad neužilgo visos 
skolos bus išmokėtos ir ateityje vi
sas pelnas galės būti sunaudotas 
namų pagerinimui bei narių patogu
mams.

P.SUNGAILA

p.Pelenauskas pakalbėjo angliškai. 
Melbourno Bendruomenės vardu 
sveikino pirmininkas p.Pocius. Ce
remonijas pravedė Viva Alekna. 
Programą atliko moterų kvintetas, 
vyrų kvartetas ir solistė p.E.Čypie- 
nė. Vakarienę paruošė Melbourno 
Socialinės globos ir Katalikių Mote
rų Draugiijos. Šokiams grojo smagi 
muzika. Abidvi salės buvo prigrūs
tos klubo narių kurie, manau, kad 
taip kaip ir aš, laiką praleido nepap
rastai smagioje nuotaikoje.

Tokia tai yra kronika, sausi davi
niai. Pažvelkime tačiau į užkulisius.

Viktorijos valstijoje gauti leidimą 
klube pardavinėti alkoholinius gėri
mus nėra lengva. Statomi įvairūs 
reikalavimai, reikalingas tikslus pa
talpų įruošimas pagal nustatytas 
taisykles, klubo statutas turi at įtik
ti įstatymus. Tą viską atsiekti nebu
vo galima tik dabartinės valdybos 
kadencijos metu, nėra tai taip pat 
tik valdybos ar valdybų nuopelnas. 
Visai teisingai pirmininkas Rama
nauskas pasakė, kad visų prisidėju
sių ir prisidedančiųjų prie darbo pa
vardėmis paminėti jiems dėkojant 
yra neįmanoma - moterys plytas va
lė, kukulius virė, vyrai perstatinėjo, 
lopė, dažė, visi pinigus rinko, valdy
bos organizavo, vedė į bendrą tiks
lą. Visi supratome kad Lietuvių 
Namai Melbourne tai pagrindas, ba
zė ir būtinybė lietuviškai veiklai. 
Neapsėjome be barnių, kardų žvan- 
ginimo ir užlipimo ant kojų pirštų 
vieniems ar kitiems. To neišvengia
ma sprendimus darant, o gi valdy
bos tam ir renkamos, kad darytų 
sprendimus ir juos vykdytų siekda
mos užsibrėžtų tikslų.

Klubo kambarys, kuriame yra ba
ras, pradeda po truputį darytis pa
našesnis į klubą, o ne į valgyklą. As
meniškai norėčiau matyti tą kamba
rį su žemais staliukais, foteliais, 
laikraščiais ir žurnalais, o sek
madienio valgyklą operuojančią 
antrojoje salėje. Kambario sienas 
nuo pirmųjų dienų puošia dailininko 
A.Vingio paveikslų ciklas. Norėtųsi 
kad netrukus kas sugebėtų aprašyti 

motyvus - Eglė ŽaĮčių Karalienė, 
trijuose paveiksluose ir Jūratės ir 
Kastyčio vėtrungėmis suskaidytu 
bareljefu.
..Įėjime į svetainę, koridoriaus sie
nose išdėstyta šešiuose paveiksluo
se Melbourno lietuviško jaunimo - 
skautų, sporto, dainos, tautinių šo
kių, mokyklų reiškimasis foto nuot
raukų montažais, tuo iškeliant netik 
jų veiklos aktualumą, bet ir sutei
kiant praeinantiems, ypač svečiams 
apytikrį Melbourno Lietuvių Bend
ruomenės tautinio reiškimosi 
vaizdą.

ir nuotraukomis pailiustruoti pasi
kalbėjimą su dailininku Vingiu apie 
jo įdomius ir vertingus darbus.

Koridorius - įėjimas į licenzijuotas 
patalpas - papuoštas Melbourno lie
tuvių veiklos nuotraukų vinjietėmis. 
Iš jų be jokių pavardžių, be ’’žvaigž
džių” matosi, kad mes esame gyvi, 
kad esame viena gentis.

Girdisi kartais pasisakymai kad 
atidaryta karčiama. Vadinti galima 
kaip norit - smuklė būtų lietuviš
kiau. Ne pavadinimas, bet mūsų el
gesys toje smuklėje nustatys jos to
ną ir charakterį. Kad ji yra reikalin
ga, tai neabejotina - jos pelnas padės 
išlaikyti lietuvių namus ir ji taip 
pat sutrauks mus vienon vieton. 
Geriau kad tie mūsų centai atrastų 
prieglobstį čia, o ne australų karčia- 
moje. Aišku norėtųsi kad ne vien tik 
gėrimų įvairumu ir gausumu mūsų 
klubas garsėtų. Būtų gera laiks nuo 
laiko (dar geriau nuolatinai) toje 
’’smuklėj” turėti lengvo žanro pasi
rodymus. Labai smagią gaidą atida
rymo vakare įnešė p. D.Levickienės 
vadovaujamas vyrų kvintetas, jos 
akompanuota p. E Čypienės ir p. 
Juškos vadovaujamas vyrų kvarte
tas. Būtų smagu juos girdėti dažniau 
ir sekti jų tobulėjimo progresą. Yra 
gera proga teatro mėgėjams paro
dyti savo talentus klubo atmosfero
je. Galimybių ir įdėjų yra nepapras
tai daug ir tai vis ”smuklės”dėka.

Klubas taip pat parodė, kad mes 
nesame savanaudžiaikai reikia dirbti 
konkretų darbą. Daug jaunimo, re
tai matyto, įsijungė į narių eiles ir 
padeda ”smuklę”prižiūrėti. Kiek
vieną sekmadienį kas nors verda 
pietus be atlyginimo, pelną atiduo
dami Lietuvių Namams. Atrodo, 
kad ir į minėjimus bei parengimus 
pradėjo lankytis daugiau žmonių.

Smuklės - taip aš ją vadinu su 
meile - oficialaus atidarymo vaka
rienę gražiai apsirengusios patiekė 
abidvi Melbourno moterų draugijos 
- nepaprastai graži simbolika, paro
danti, kad čia yra mūsų visų namai, 
kad mes čia visi esame šeimininkai. 
Mūsų namai, mūsų klubas mus visus 
sujungia. Suburia prie vieno stalo, 
duoda progą geriau vieniems kitus 
pažinti. Galime padiskutuoti, pasi
keisti nuomonėmis suprasti , nebū
tinai sutikdami,kitokias mintis. Ir 
tai aš manau, yra svarbiausia - Lie
tuvių Klubas sąmoningos vienybės 
puoselėtojas.

Pirmininkas Ramanauskas dėkojo 
visiems. Kaip klubo narys aš noriu 
padėkoti jam ir jo valdybai apvaini
kavusiems visų buvusių valdybų 
pastangas.

Smuklėse, klubuose prasidėjo 
daug filosofinių srovių, gimė dainos, 
poezija, gimė prancūzų revoliucija. 
Spesarto smuklėje atsirado Haufo 
pasakos ir nesuskaičiuojami meno 
turtai sukurti po smuklių pastogė
mis. Tegul ir mūsų smuklė atžymi 
ne galutinį atsiekimą, bet žingsnį į 
priekį siekiant gėrio ir grožio lietu
viškoje ateityje.

G.Žemkalnis
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Vieno vakaro sapnas
apie

Aną vakarą paskambina man Al
gis Bučinskas. Šis aktyvus jaunas 
vyras jau ne nuo šiandie pozityviai 
užsirekomendavęs lietuviškoj veik
los ir nuolat rūpinasi, kaip mūsų 
kaskart vis pilkėjantį gyvenimą pa
gyvinti. Jis kviečia pasiklausyti po- 
puliarosios lietuviškos muzikos - 
dainų, kurias būtų galima prieinamu 
keliu pristatyti ir lietuviams Aus
tralijoje.

Nuvažiuoju. Iš juostelės pasigirs
ta šilti vyro ir mergaitės balsai, vie

BLYNŲ
BALIUS

A

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
D-jos tradicinis Užgavėnių Blynų 
Balius vasario 8 d. praėjo sėkmingai. 
Susirinko daug svečių, jų tarpe ir 
Adelaidiškiai pp. Grigonis ir Pakal
nis. Mūsų Sodybos kaimynai lietu
viai iš Wollongong apylinkės atsi
lankė dideliu būriu.

Prie baliaus pasisekimo daug pri
sidėjo p. D.Skorulienė, kuri suorga
nizavo programą. Įdomios ir labai 
senos lietuviškos dainos buvo išpil
dytos p. G.Kazokienės, p-lės G.Zi- 
gaitytės ir p. H.Laurinaitienės. Jos 
buvo apsivilkusios senovės lietuvių 
moterų drabužiais - kas irgi prisidė
jo prie dainų nuotaikos. P. M.Urnb- 
ražiūnienė vadovavo dvigubam mo
terų duetui - dainas išpildė pp. 
O.Asevičienė, K.Bitinienė, I.Dauda- 
rienė ir I.Dudaitienė. Vakaro pra

LIETUViąiAlOOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.
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nas po kito liejasi kaupini nostalgi
jos romansai, net lietuvių liaudies 
dainos, perkurtos šių dienų stiliui ir 
nuotaikai. Tai nėra klasika, nėra 
grynos lietuvių liaudies dainos, o 
populiarūs romansai, taip šiandie 
mėgiami jaunimo, tačiau be to lau- 
kiniško prieskonio, kaip kad pop, 
beatles ar rolling stones dainos. Jos 
priimtinos šių dienų jaunimui ir 
drauge patenkintų ir vyresniuosius 
nostalgiškom reminiscencijom. Dai
nuoja Vak. Vokietijoje ir už Vokieti
jos ribų spėję pagarsėti jauni lietu
viai dainininkai brolis sesuo dvynu
kai Astutė ir Alfredas Šalčiai. Nors 
gimę dar Lietuvoje (1944 m.) jie 
užaugo Vakarų Vokietijoje, lankė 
Vasario 16 gimnaziją ir šiuo metu 
yra žinomi kaip labai populiarūs 
dainininkai Europoje. 1971 m. jie su 
dideliu pasisekimu koncertavo 
Amerikoje amerikonams ir lietu
viams. Tėvai dėl sveikatos negalėjo 
savu laiku emigruoti kitur, taip ir 
pasiliko vietoje. Kaip menininkai jie 
žinomi Astra ir Andy vardais, dai- 
nuoj'a vokiškai, angliškai, prancū
ziškai, ir aišku, pirmoje vietoje lie
tuviškai, net savo koncertuose sve
timiesiems jie įpina ir lietuviškų 
dainų.

-Tai ką galvoji? - klausia Algis 
pasibaigus juostelei.

Aš buvau sužavėtas. Viskas taip 
darniai supinta: ir modernizmas, ir 
jaunos širdies išgyvenimai, ir nos
talgiški prisiminimai.

-Puiku, - sakau. - Girdėjau, kad 
žada atvykti su gastrolėmis į Aus
traliją. Teisybė?

-Taip, jie atvažiuos, bet ar jie 
koncertuos lietuviškai publikai, tai 
neaišku. Matai, mūsų visuomenė 
pilna prietarų ir naujai iškilusių bai
mių bei įtarimų. Spėju, ir esu tikras, 
kad jie labai patiktų jaunimui. Jų 
dainavimas kaip tik atitinka šių die- 

nešėja p. D.Karpavičienė.
Didžiausią pelno dalį davė gerai 

pavykusi loterija, kuriai paveikslą 
aukojo p. V.Kabailienė, du paveiks
lus p. J.Macejauskas, vyno stiklų 
servyzą p. N.Čelkienė, kavos servy- 
zą p. P.Donielienė, lovos užtiesalą p. 
A.Montvydienė ir pagalvę p. 
S.Mauragienė. Laimingus bilietus 
traukė p. J.Zakarevičienė.

Valdybai atėjo talkon pp. M.Šid
lauskienė, N.Čelkienė, A.Mikutavi- 
čienė, J.Kustienė, Ramanauskienė. 
Loterijos bilietus padėjo išplatinti 
pp. O . D aniške vičien ė,
O.Meiliūnienė, L.Stašionienė, I.Du- 
daitienė, D.Karpavičienė, K.Biti
nienė, N.Stašionienė ir p-lės Gailiū'- 
naitė ir Lizdenaitė. Ponai Kiveriai, 
negalėdami dalyvauti baliuje, pri
siuntė 8 dol. auką. Pagarba ir padė
ka A.Plūkui už jo visapusišką talką.

Ypatingai dėkojame Syd.. Liet. 
Klubo vadovybei ir valgyklos šeimi
ninkei p. G.Kasperaitienei. Visiems 
pagelbėjusiems šį balių surengti ir 
atsilankiusiems svečiams širdingai 
ačiū.

Valdyba

pensijas ir pašalpas

Gal būt jūs priklausote vienai iš šių kategorijų gauti socialinės 
apsaugos šalpai:

' senatvės, invalido, našlaičio ar našlės pensijas;' šelpiamos motinos, be
darbio ar ligonio pašalpas; vaiko, motinystės, reabilitacijos ar luošų vai
kų priedus.

Jeigu jūs nesate tikras, telefonuokit, rašykite arba asmeniškai kreip
kitės į mus patarimo; arba užpildykite žemiau paduotą iškarpą ir prisiųs- 
kite mums.

Mums vienas malonumas jums padėti.

Director, Australian Dept, of Social Security

nų jaunimo dvąsią ir nuotaikas. Ma
tai, jaunimo nevilioja klasikinė mu
zika ar garsūs solistai. O čia jauni
mui kaip tik. Ir lietuviškai dainuoja, 
ir patys dainininkai lietuviai. Jų pa
siklausęs jaunimas galėtų net ir di
džiuotis, kad lietuviai ir šioje srityje 
šio to pasiekia, ne vien tik liaudies 
dainos, kurios jaunimui nedaug ką 
bepasako.

Algis kalba tiesiog užsidegęs.
-Kas juos angažuoja ir jų gastrole 

rūpinasi? - pertraukiu Algį.
-Jų atvykimu pradėjo rūpintis lie

tuviškas kelionių biuras ’’Palanga”. 
Jos savininkas Romas Cibas savo ri
zika galvojo juos atsivežti, kad jie 
koncertuotų lietuviams, tačiau lie
tuviai pasižiūrėjo į reikalą 
įtartinai.Esą, dainininkai ne tais 
lėktuvais ar laivais importuojami ir 
įtartinų rankų globojami...Matote, 
prie ko prieiname. Dabar ’’Palanga”

ADELAIDĖJE

Juozo Lapšio iniciatyva, Vasario 
16-sios minėjimo išvakarėse, Peter 
Wells transliavo lietuvišką muziką 
per 5 CL radijo stotį.

Skulptorė Ieva Pocienė dalyvavo 
su savo kūryba ’’The Advertiser 
Open Air” parodoje.

Rūta Bielskytė ir Milda Staugaitė, 
po trijų metų studijų Flinders uni
versitete, sėkmingai išlaikiusios eg
zaminus 1974 m. pabaigoje tapo 
kvalifikuotomis mokytojomis. 
Švietimo departamento paskyrimu 
Rūta mokytojauja Mitcham, o Milda 
-Parafield mokyklose. Be to, jos šiais 
metais toliau tęsia studijas Flinders 
universitete (Bachelor of Education 
IV)

Teko sužinoti, kad dėl naujos tar
nybos ir tolimesnių studijų, Rūta 
Bielskytė pasitraukė iš Adei. Liet. 
Tautinių Šokių Grupės ’’Žilvino” 
mokytojos ir vadovės pareigų.

Pažymėtina, kad Rūta su tautinių 
šokių grupe išdirbo trejus metus ir 

imasi šio reikalo grynai bizniškai: jie 
dainuos vokiečiams, australams, gal 
per radiją ar televizijoje. O būtų 
idealu, jei tie koncertai būtų lietu
viams ir lietuvių. Bet mes skubi
name patys kirsti šaką, ant kurios 
sėdime.

Tą vakarą ilgai dar skambėjo au
syse girdėtos melodijos. Galvojau 
apie žmones, kurie įsibaiminę bijo ir 
sav,o šešėlio, ir vardan to atsisako ir 
tokių dalykų, kurie pakeltų nuotai
kas ir pačią lietuvybę, išvestų mūsų 
veiklą iš migdančios monotonijos, į- 
neštų atgaivos, šviežiumo. Įtartinos 
rankos, ne ta firma rūpinasi...Bet 
kai toji pati firma atlieka šimtus pa
tarnavimų lietuviams, kai ji dosniai 
šelpia lietuvišką veiklą, tai priimda
mi pinigus nesako, kad jie įtartini. 
Šiame košmare skaudžiai blyksteli 
poeto žodžiai - ’’Gaila man pasaulio, 
gaila man minios...” (n.n.) 

su ja sėkmingai dalyvavo dvejose 
LD šventėse ir daugybėje viešų pa
sirodymų saviesiems ir australams.

***
Adelaidės Teatras Vaidila savo 

susirinkime, 21.2.75 nutarė: A.Kai- 
rio veikalą ’’Šviesa kuri užsidegė” 
suvaidinti Melbourne ir Sydnejuje. 
Laukiama kvieslių.

***
Savanoris - kūrėjas L.Vasiliūnas, 

vėl susirgo ir paguldytas Karališ
koje Ligoninėje.

*♦*
Sunki bedarbio dalia Adelaidės 

lietuvių iki šiol beveik nepalietė.
***

Pasitaikius tikrai puikiam orui, 
Laso iešminė gražioje Marcinkevičių 
sodyboje pasisekė. Buvo išparduoti 
visokiausi paspirgymai.

***

Šių metų parengimų kalendoriuje, 
nesimato vieno labai svarbaus pa
rengimo: nugi M.Pastogės baliaus 
Žmonės klausia, kas tuo turėjo pasi
rūpinti? Buvusi Krašto V-ba ar 
Adelaidės Apylinkės V-ba?

V .Dumčius
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Iš liet, audinių parodos Sydnejuje: 
centre ąžuolo lapais raštuota lova
tiesė.

Tautinių audinių paroda

• Atsiųsta paminėti
ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai ir šei
mai. Nr.ll (15).» Leidžia JAV LB 
Švietimo Taryba.Čikaga. 1974. Re
daguoja P.Maldeikis. Žurnalas išei
na du kartus per metus, prenume
rata $3.00. Atskiras numeris $1.50. 
Administruoja S.Rudys, 415 Plum 
St., Michigan City, Ind. 46360. 
U.S.A.

1975 METŲ KALENDORIUS Iš
leido Prisikėlimo Parapijos Ekono
minė Sekcija, Toronto, Ont. (Cana
da) 1975 Čiurlionio metai. Knygos 
formato apie 150 nsl. (puslapiai ne
žymėti). Tiražas 2000 egz. Kaina ne
nurodyta.

Atrodo, šis kalendorrius leistas 
tik pasipelnymo sumetimais. Turiny 
ir iliustracijose daug nerūpestingu
mo.

Grasė Petrėnienė. VAIKUČIO 
DŽIAUGSMAI. Išleido Petras Pet- 

rėnas, Canada 1973. Iliustracijas 
paruošė autorė. Iliustracijos spalvo
tos. 96 psl. Kaina $5.00.

Pastangos duoti vaikams skaity- 
mėlių visada sveikintinos, bet sunku 
{įasakyti, kiek autorės pastangos gi
lai pasiekia vaikų širdis ir galvoji

mą. Kažin ar užtenka vien tik pap
rasčiausios didaktikos. Ypač vaikų 
literatūrai svarbu gryna ir be klaidų 
kalba. Autorė galėjo prieš išleisda
ma duoti knygelę perskaityti bent 
kiek daugiau išmanančiam lietuviš- 
kd.1

Richard Scarry. MANO ŽODY
NAS lietuvių ir anglų kalba. Lietu
vių kalbai pritaikė JAV LB Švietimo 
Taryba. Leidimą parėmė Lietuvių 
Fondas. Didelio formato kietais vir
šeliais 92 psl.

Knyga skiriama priešmokyklinio 
amžiaus vaikams. Kiekvienas žodis 
duotas lietuviškai ir angliškai ir ati
tinkamai spalvotai iliustruotas. 
Duota daugiau 1400 žodžių, visi 
iliustruoti.žodžiai parinkti iš kas
dieninio gyvenimo.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE

Į ALB Sydnejaus apylinkės val
dybos rengtą Vasario 16-tos minėji
mą atsilankiusį pasitiko maloni 
staigmena - tautinių audinių paroda. 
Vos pro duris įėjusio akis patraukė 
gal kiek ir per kuklus skelbimas, 
kviečiąs palypėti į mažąją salę ant
rame aukšte, kur žiūrovo žvilgsnį 
meiliai džiugino margaspalviai audi
niai.

Paroda nebuvo gausi eksponatais. 
Atrodo, kad darbų skaičius buvo są
moningai apribotas ir jų buvo pa
rinkta ir išstatyta ne daugiau, negu 
jų tinkamam išstatymui turėta vie
tos. Toks parodos neperkrovimas 
laikytinas vienu iš jos teigiamų po
žymių. Erdvus, skoningas išdėsty
mas leido ramiai susikaupti prie 
kiekvieno eksponato. Žiūrovo at
mintin strigo spalvingas lovatiesių 
sugrupavimas, pabrėžiantis raštų 
žaismingumą ir audėjų, kaip meni
ninkių, pajėgumą. Šalia tradicinio 
geometrinio ornamento kompozici
jos uždarumo matėsi ir laisvesnės, 
vienok liaudiškai dekoratyvios 
kompozicdjos, kaip pavyzdžiui, įs
pūdinga lovatiesė su ąžuolo lapais, 
rankšluostis - įaustais tautos himno 
žodžiais ir juosta su Mairionio poe
zijos ištrauka. Originalus keturių 
juostų išdėstymas patraukia žiūrovo 
dėmesį ilgesniam laikui negu tą 
įstengtų padaryti sukabinta juostų 
virtinė.

Mūsų tautiniai audiniai turi daug 
bendrų bruožų, tačiau kiekvieno au
dinio paskirtis apsprendžia jo formą 
ir taip pat savitą raštų kompoziciją. 

Keturnyčiai ir aštuonianyčiai 
rankšluoščiai, kiekvienas vis kito 
rašto, liudijo, kaip baltinto ir nebal
tinto lino ornamentas gali pavaduoti 
spalvų ritmiką.

Atskirai išdėstyti dirbtinio šilko 
ar lino ir šilko audinėliai (pagalvėlės, 
takeliai, staltiesėlės, servietėlės) 
pasižymėjo spalvų įvairumu. Vienok 
ir čia mateisi, kad šių dienų audėjų 
darbuose yra išlaikytas tradicinis 
ritmiškas motyvų pasikartojimas.

Padėka už šios įdomios parodos 
suruošimą ir menišką jos sutvarky
mą priklauso p. Genovaitei Kazo- 
kienei, tokiu kultūringu įnašu pra
turtinusiai Vasario šešioliktosios 
minėjimą.

D.S.

JAU DABAR GAUNAMAS
ORIGINALUS LIETUVIŠKAS

KRUPNIKAS

GOULBURN WINE AND SPIRITS 
TEL. 314130

J.Zinkus

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

Vaikų paklusnumas 
tėvams ir dabar labai respektuo
jamas, bet papročiai ir tikyba kei
čiasi. Jaunimas labai metasi į krikš
čionybę.

Važiuojant toliau pamatome daug 
tvenkinių, tai žuvų ūkiai. Vienuose 
tvenkiniuose augina žuvis maistui, 
kituose - tropikines žuvis dekoraci
jai, akvarijumams. Įvažiuojame į la
bai siaurą kelią, tik vietomis yra pa
daryti paplatinimai mašinų prasi
lenkimui. Privažiuojam Lok Ma 
Chau miestelį, už kurio prasideda 
’’niekieno žemė”, o už Shan Chur 
upės raudonoji Kinija. Automašinos 
ir autobusai sustoja miestelyje, mes 
dar einame į kalniuką ir šiek tiek ar
čiau ’’niekieno žemės”. Įsakyta ne
peržengti ribos, arba būsime areš
tuoti. Užlipę į stebėjimo aikštę ran
dame kinietiškai apsirengusius 
’’modelistus”. Tai seniai, senės ir vi
sai maži vaikai. Visi už pozavimą 
prašo po vieną dolerį. Kitoje upės 
pusėje nesimato jokios gyvybės.

Grįždami kitu keliu ir čia prava
žiuojame kinų pabėgėlių lūšnas. 
Koks skurdas, o žmonės gyvena ir 
jaučiasi laimingesni, negu viskuo 
aprūpinti komunistinėje sistemoje.

Kaip mūsų papročiuose Kalėdų 
eglutė, kiniečiai savo Naujiems Me
tams (Vasario pradžioje) perka per
sikų medį, kuris turi nešti laimę 
Naujiesiems Metams. Mažas persi
kų medelis kainuoja apie 
H.K.$100.00, turtingesnieji perka 
didesnius mokėdami iki $5000.00. 
Naujiems Metams visi stengiasi už
sivilkti naujais rūbais, o turtinges
nieji keičia visus namų baldus. 
Naujųjų Metų proga vedusios poros 
duoda ’’laimės pinigų” nevedusiems. 
Taigi, kartais nevedusiems geriau 
gyventi.

Autobusas daugiau niekur nesu
stoja. Pravažiuojame gražius, nau
jus universiteto rūmus, kuriuose

mokslas dėstomas mandarinų (ki
niečių) kalba. Už mokslą reikia mo
kėti $1000.00 ($155.00) metams, bet 
gabūs studentai gauna stipendijas. 
Toliau, matosi didelis kalnas, jo vir
šuje stovi moters su vaiku statula ir 
laukia sugįžtančio vyro. Dar toliau 
yra kitas kalnas jo vienoje pusėje 
iš akmens susiformavusi liūto iš
vaizdos figūra. Po kalnu įvažiuojame 
į IV2 km. ilgio tunelį, jis ir vadina
mas ’’Lion Rock” tunelis, pastatytas 
1967 m., bet dabar jis platinamas. 
Prie tunelio kasimo dirbantieji spe
cialistai uždirba po $50.00 ($7.70) 
dienai, bet jie dažniausiai dirba tik 
kas antrą dieną. Arčiau miesto au
tomašinų daugėja ir važiuojame lė
čiau. Vietomis virš pagrindinių gatj 
vių yra tiltai, kuriais iš
kryžminių gatvių automašinos pra
važiuoja nesulaikydamos judėjimo 
pagrindinėse. Vieną tokį tiltą 
H.Kongui padovanojo japonai ir jį 
pastate per 3 paras. Mums atrodė, 
Kad Australijoj panašaus tilto pa
statymas užtruktų 1-1V2 metų.

Naujųjų Teritorijų nuomos laikas 
baigiasi už 23-jų metų, bet gyvento
jai mano, kad tas laikas bus pratęs
tas. Jų spėliojimus lyg ir patvirtina 
užsienių firmų dideli investavimai 

^naujiems projektams.
R.Kinijos 25-čio proga T.V. prog

ramoje rodo kai kuriuos istorinius 
įvykius. Jų tarpe Kruščevo, Kissin- 
gerio ir Nixono apsilankymą Kinijoj, 
o apie mūsų Wnitlamą net neužsi
mena, lyg toks visiškai Kinijoj ne
būtų lankęsis.

Praleidę 5 dienas Hong Konge 
ruošiamės įšvykti. Ne daug ką Hong 
Kongas turi turistams parodyti, bet 
visi jį pamėgo. Dalis ^ypatingai jau
nesni amžiumi, čia norėtų ilgiau pa
silikti, o išvažiuojant žada sugrįžti 
kada tik bus proga. Bagažai visų be 
išimties pas unkėj.ę.

Aerodrome nuodugniau tikrina ke- 
leivius ir rankinį bagažą. Sėdame į 
Malazijos lėktuvą ir vėl grįžtame į jų 
kraštą, tik dabar į Penang^ salą. 
Penang aerodromas per mažas B. 
707 lėktuvui nusileisti, todėl skren
dame į Butterworth karišką aero
dromą. Fotografuoti uždrausta. 
Leidžiantis matome išrikiuotus 
Australijos kariškus ’’Mirage” lėk
tuvus. Žemėje jaučiasi mažai tvar
kos. Barakėlyje mus sulaiko muiti
nės tarnautojai. Sužinoję, kad 
skrendame su grupe, netikrinę iš
leido. Kai jau sėdėjome autobuse 5 
keleivius iškvietė atgal ir jie turėjo 
savo bagažus atidaryti tikrinimui.

Iš Butterworth iki mūsų viešbučio 
Penange yra virš 20 mylių. Per jū
ros sąsiaurį plaukiame dideliu keltu 
(apie 15 min.). Nauja vadovė Diana 
Ong yra pati smarkiausia iš visų. 
Pilna jumoro , geros nuotaikos ir at
rodo labai rūpestinga. Ji autobuse 
praeidama sustojo prie kiekvieno 
važiuojančio ir paklausdavo pavar
dės. Žvilgsnį permetus nueina prie 
kito, po to, per visą kelionės laiką 
mus pavardėmis vadino, be jokių 
klaidų.’’Rasa Sayang” viešbutį pa
siekiame jau sutemus. Aplink tylu, 
nesigirdi pravažiuojančių autoveži- 
mių, supratome, kad esame apgy
vendinti nuošalesnėje vietoje.

Rytą apžiūrinėjame naują vietą. 
Per langą matosi didokas viešbučio 
kiemas, o už kelio seni vieitinių gy
ventojų pastatai. Auga daug palmių, 
tai tiesiog jų miškas. Išeiname į kitą 
pusę viešbučio, nuo durų tiesiog į 
sodelį, per kurį betoniniai takai nu
vesti iki pat jūros. Pajūryje smėlis 
daug stambesnis kaip Australijos 
papludymuose, o vanduo rudas, at
rodo, nešvarus. Sako rykliai čia ne
atplaukia, nes tas visas 5 mylių pa
kraštys negilus. Viename sodelio 
krašte įrengti 2 maudymo baseinai. 
Pastatas savotiško stiliaus, vardas 
’’Rasa Sayang” reiškia ’’meilės jaus
mas”.

Po pusryčių autobusu važiuojame 
aplink salą. Netoliese, privažiuoja
me į pensiją išėjusių milijonierių na
mus, kurie labai skiriasi nuo ’’žemiš

kų” malajiečių namų. Vadovė paro
do vieno kiniečio milijonieriaus na
mą, sako jis buvo kirpėjas. Dar kitas 
namas buvo automecnaniko. Sako 
iš jų daugelis yra beraščiai, bet 
smegenys puikiai veikia, kaip su
krauti milijonus. Vadovė pati oūda- 
ma kinietė sako, kad jei kinietis mo
ka $100.00 algos, jis iš tavęs išspaus 
mažiausiai $1000.00 Toli stovit gra
žūs australų aviacijos (Butterworth) 
personalo ir šeimų namai, dar toliau, 
didokas klubo pastatas. Viskas pas
tatyta Australijos lėšomis.

Privažiuojame salos sostinę 
Georgetown. Miestas senas, gatvės 
siauros. Nors niekur šiukšlių nesi
mato, bet jis nešvariai atrodo. Yra ir 
didelių pastatų, tai valstybinės įs
taigos. Šiek tiek pavažiavus už 
miesto pamatom naujus mokytoj’ų 
seminarijos pastatus. Mokytojai čia 
paruošiami per 2 metus ir jų labai 
trūksta. Dar toliau pavažiavus, ki
toje kelio pusėje stovi universiteto 
pastatai, kuriuose studijuoja apie 
3000 studentų. Universitete moks
las brangiai kainuoja ir nelengva į jį 
patekti.

Pravažiuojame kelis kaimus. 
Lentinės trobelės stovi ant medinių 
stulpų, dengtos žolių stogais (nau
dojamos palmių giminės žolės au
gančios pelkėse). Netoli kapinės, jo
se, iš toliau atrodo visų vienodi pa
minklai. Vyrai čia laidojami 6 pėdų 
?ylio duobėse, o moterims kasamos 

pėdų (jos esą, nešvaresnės).
Sustojame prie nedidelės toistų 

(indų) šventyklos. Jos viduje stovi 
lyg koks altorius. Maldininkai degi
na smilkalų lazdeles, todėl viduje 
kvapas nepergeriausias. Prie sienos 
atremti rėmai, lyg kopėčios, ant ku
rių kabinėjasi gyvos gyvatės. Ta 
šventykla vadinama ’’Snakę-temp
le”. Šalia šventyklos vyksta biznis. 
Pardavinėjami suvenyrai, paveiks
lai ir gėrimai. Turistai fotografuoja
si su gyvatėmis rankose arba ant 
galvos. Lauke vaikštinėja Švento
sios” karvės.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

UŽSIGAVĖJIMO BALIUS

Jau tradicija virto, kad balių se
zoną pradeda Apyl. Valdyba, su
rengdama užsigavėjimo balių. Šįmet 
jis buvo suruoštas vasario 8 d. Liet. 
Bendr. namuose. Rengėjų pasiten
kinimui atsilankė daug svečių, Jų 
buvo net trys kartos: pensininkai, 
vidutiniokai ir pati gausiausia karta 
- jaunuoliai. Svečius sveikino vald. 
pirm. dr. S.Skapinskas. Moterų 
Draugija vaišino įvairiais blynais. 
Turtingos loterijos ir ypač triukš
mingas orkestras patiko jauniausia
jai kartai. Teko nugirsti, kad gauta 
gražaus pelno.

SPORTO KLUBO VYTIS 
VISUOT. SUSIRINKIMAS

Metų pabaigoje Austr. Liet. 
Sporto Šventė bus rengiama Gee- 
longe. Kad būsimai klubo valdybai 
būtų daugiau laiko jai pasiruošti, 
susirinkimas sušauktas porą mėne
sių ankščiau negu senosios valdybos 
kadencija baigiasi. Susirinkimas 
įvyko vasario 15 d. Liet. Bendr. 
namuose. Pirmininkavo inž. K.Sta- 
rinskas, sekret. A.Skėrys. Dalyvavo 
40 sportininkų ir rėmėjų.

Pranešimus padarė pirm. L.Va- 
lodka ir ižd. S.Česekas. Iš jų paaiš
kėjo. kad klubas daug dirbo ir pa
siekė gerų rezultatų. Žaidė krepšį su 
septyniomis komandomis. G.A.B.A. 
Turėjo draugiškas rungtynes su 
Adelaidės Vytim ir Melbourno Var
pu. Dalyvavo metinėje A.L. sporto 
šventėje Adelaidėje su 35 sportinin
kais ir visa eilė žaidimų ir darbų. 
Klubo išlaikymui reikėjo nemažai 
lėšų. Joms sudaryti rengė balius, 
iešmines, loterijas. Išlaidų turėta 
virš 3000.00 dol., tačiau klubas gee- 
longiškių remiamas sugebėjo jas su
daryti ir dar daugiau paliko naujajai 
valdybai, negu buvo perėmus,

Naujon valdybon išrinkta: N.Ši
maitienė, Vyt. Bindokas, L.Valod- 
kaitė, Sim. Česekas ir St. Šutas. 
Kadangi valdyba perkrauta darbu, o 
šiais metais ruošiant A.L.Sp. šventę 
Geelonge, jo bus dar daugiau, suda
ryta pagelbinis ponių komitetas iš 
Alv. Stuikevičienės, G.Valaitienės, 
S.Vaičekauskienės, A.Valodkienės 
ir Ag. Zenkevičienės.
NETEKOME VEIKLIŲ 
BENDRUOMENĖS NARIŲ

P.p.H. ir Aleks. Bratanavičiai 
pardavė namą North Shore, kuria
me išgyveno virš 20 metų, įsigijo ki
tą Adelaidėje ir praėjusių metų pa
baigoje persikėlė ten gyventi.

Abu p.Bratanavičiai, gyvendami 
Geelonge, buvo aktyvūs bendruo
menės nariai ir paliko žymius savo 
darbo pėdsakus. Ypač p. Aleksandro 
dideli nuopelnai Geel. Vyties sporto 
klubui. Klubas už jo darbą atsily
gindamas suteikė jam garbės nario 
vardą.

P.p. Bratanavičiai Adelaidėje turi 
dvi ištekėjusias dukras su šeimomis, 
tad suprantamas jų noras būti ar
čiau dukrų, arčiau anūkų.
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Linkime p. Bratanavičiams sėk
mingo įsikūrimo Adelaidėje, bet ir 
apgailestaujame, kad palikta spraga 
bendruomenės darbe vis sunkiau 
besurandama kuo užpildyti.

A.Skėrys

NEWCASTLE
NIUKASTELIO LIET. DISKUSI
JŲ BŪRELIO SUSIRINKIMAS.

Vasario 23 d. gyd. Geručio Kišono 
namuose įvyko Niukastelio Liet. 
Diskusijų Būrelio susirinkimas. Ga
na skaitlingai susirinkusiam Būre
liui paskaitą skaitė p. Kostas Jazbu
tis. Tema:”Vilniaus miestas”.

Pasirodo, kad pasiremiant arche
ologinėmis iškasenomis, Vilniaus 
kalneliuose lietuvių jau gyventa 
penktame amžiuje. Buvo pastatyta 
medinė pilis. Didž. Lietuvos Kuni
gaikščiui Gediminui persikėlus iš 
Trakų į Vilnių ir paskelbus Vilniaus 
miestą Lietuvos sostine, miestas 
pradėjo sparčiai augti. Buvo pasta

DVI PRIEŽASTYS, DĖL KO JŪSŲ

ALGA GALI BŪTI DIDESNĖ

!■ AUSTRALIJOS VYRIAUSYBĖ SUMAŽINO 
PAJAMŲ MOKESČIUS

Jūsų savaitinio atlyginimo valstybiniai mokesčiai 
(tax) tuoj pat sumažinami.

Jau pereitų metų lapkričio mėnesį vyriausybė 
paskelbė mokesčių sumažinimą.

Tai reiškia, kad jūsų savaitiniai uždarbiai bus di
desni sumažinus mokesčius.

SUMAŽINTI MOKESČIAI UŽ JŪSŲ NAMŲ 
PIRKIMO PASKOLAS

Australijos vyriausybė paskelbė, kad nuošimčiai

už paskolas namams pirkti nuo 1974 m. liepos mėn. 
gali būti atskaitomi nuo jūsų mokesčiais apdėtų 

, pajamų.
Atskaitomoji suma priklauso nuo jūsų ir jūsų 

žmonos bendrų pajamų, o paskola turi būti užtrauk
ta tik ant to namo, kur jūs gyvenate.

Mokesčiai mažinami, nors pajamos kyla, ligi mak- 
simalinio jūsų uždarbio - $ 14.000.

P.A.Y.E. ATSKAITOMYBĖS.
Atskaitominis mokestis mažinamas kiekvieną jū

sų algų išmokėjimo dieną. Reikia paprasčiausiai už
pildyti deklaracijos blanką, kuri gaunama kiekvie
noje pašto ar mokesčių įstaigoje ir ją įteikti jūsų 
darbdaviui.

Pagrindiniai šitos schemos punktai surašyti jūsų 
deklaracijos blanko kitoje pusėje.

tytos kelios mūrinės tvirtovės, van- 
dentėkio sistema, mokyklos, įvairių 
tikybų bažnyčios ir gyvenvietės. Iš 
pradžių didėlę gyventojų dalį suda
rė nuo kryžiuočių persekiojimų pa
bėgę prūsai. Vėliau gyventojai tau
tybių atžvilgiu, buvo labai įvairūs: 
lietuviai, totoriai, gudai, lenkai, žy
dai ir 1.1. Miestas labai daug kartų 
nukentėjo nuo gaisrų, karų, ligų ir 
bado, bet yra labai gajus. Greitai 
atsistatydavo ir vėl šviesdavo savo 
kultūriniais ir politiniais- spinduliais 
visai Lietuvai.

Po paskaitos sekė diskusijos, ku
rių metu buvo pasakyta daug aštrių 
nuomonių dėl mūsų valstybės Vadų 
kosmopolitinių polinkių.

Padiskutavus buvo išrinkta nauja 
Disk. Būrelio vadovybė: p. Viktorija 
Kristensenienė tapo D B. pirminin
kė, o p. Jonas Lizdenis - sekreto
rium. P.S.Žukas buvo paprašytas 
eiti Newc. Liet. Diskusijų Būrelio 
korespondento pareigas.

Sekantis D.B. susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d. p. Jono Lizdenio na
muose. Paskaitą skaitys p. Alf. Šer
nas. Tema: ’’Lietuvių Dienos Ade
laidėje”.

Po oficialios dalies, dalyviai buvo

1975 M. 

pakviesti prie šeimininkės Žibutės 
gražiai paruošto vaišingo stalo.

STASYS ŽUKAS.

SYDNEY

Kovo 8 d., šeštadienį, 2 vai. Syd- 
nejaus ramovėnai rengia popietę - 
iešminę V.Kondrecko kieme, 65 
Hunter St., Condell Park. Bus tie
kiami karšti užkandžiai ir šalti gėri
mai, be to bus muzika, dainos, žaidi
mai ir Linksmieji Broliai.

Vasario 25 d. Sydnejuje mirė Jo
nas Pimaitis, ilgametis Mūsų Pasto
gės skaitytojas. ***
JAUNIMO SUSIRINKIMAS

Pasaulio Liet. Jaunimo S-gos 
Sydney Skyrius kovo 9 d., 3 vai. 
šaukia Sydneiaus lietuvių jaunimo 
susirinkimą, kuris įvyks Jaunimo 
Centre prie Lietuvių Klubo. Daly
vauja jaunimas tarp 16-30 metų am
žiaus.

Susirinkime bus svarstomi Jau
nimo Kongreso reikalai ir renkama 
Skyriaus Valdyba. Prašome visus 
skaitlingai dalyvauti.

Valdyba
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Sporto nuotrupos
LIETUVIŲ DIENŲ PABIROS

Šiandien, jau Lietuvių Dienoms 
Adelaidėje prabėgus ir dalyviams 
bei rengėjams dar nevisai pamiršus 
visus gražiuosius ir iškiliuosius pa
rengimus, prisimena ir keletas 
linksmesnių nutikimų.

Kelionė iš Sydnejaus į Adelaidę 
buvo vykdoma įvairiausiomis prie
monėmis. Patys turtingiausi, tarp jų 
ir, sportininkų vadinamas ”Tėvass’, 
skrido lėktuvais. Greitas, tai greitas 
lėktuvu kelias, tačiau pagal kai ku
rių pasisakymus, jeigu tik truputį 
daugiau pasižiūrėjai, o gal ir pakibi
nai, gražiąją ’’hostesę”, taip ir neliko 
laiko gerklelę suvilgint. Vidutinio 
turtingumo žmonės, tarp jų daugu
mas choristų ir jaunių sportininkų, 
pajudėjo traukiniais. Čia jau laiko 
buvo daugiau. Pas choristus atsira
do net įdomus pokeriukas, kol žmo
nos, kaip ir visuomet žmonos, įdo
miausiu momentu jį išardė, o balso 
stygas visą kelionę galima buvo vil- 
ginti gerame traukinio bufete. Gi 
jauniai ir jaunės sportininkai, nega
lėdami finansiniai susilyginti su dai
nininkais, savo kelionę praleido 
daug paprasčiau, vieną parytį net 
sušaldami.

Gi pati didžioji ir neturtingoji 
liaudis pasileido įvairiausių dydžių 
automobiliais, su savo draugais, 
draugėmis ir net vaikais. Kelionė 
buvo tikrai labai įdomi ir pirmąją 
naktį, daugumas važiavusių sporti
ninkų, praleido viename pusiaukeho 
motelyje.Čia, vaišindamiesi ’’Cousin 
George”, dar Sydnejuje laimėtu ga
lionu skočiuko, kurio meisteriškas 
aptarnautojas buvo, jau veteranas 
sportininkas Robis, sportininkai 
pravedė gyvenimiškos svarbos dis
kusijas: moterys ir merginos visaip 
diskutavo vienos jauniklės norą iš
tekėti, kai vyrai ir šį kartą prie jų 
pritapęs newcastelietis daktaras, be 
sporto, bandė net ir seksą panagri
nėti. Visai įdomu buvo.

Gi iš ryto, po pusėtinai gerų pus
ryčių, prasidėjo antrojo etapo lenk
tynės. Ir spėkite kas buvo šiose, 
greitojo važiavimo, lentynėse ne
pralenkiama? O gi mūsų sklandyto
jo, lakūno, golfininko, daktaro ir po
kerio čempiono, mokytoja dukra 
Jūratė, kuri jau ir kai kuriose spor
tinėse šakose baigia savo žinomąjį 
tėvą, veteraną sportininką, pasivyti, 
o kas liečia važiavimą automobiliu, 
tai brangus tėvelis ją tik su savo 
lėktuvu galėtų pavyti, žinoma jeigu 
pakelyje nepasitaikytų policijos, 
kuri, kaip ir visi mirtingieji, atrodo, 
per šventes savo laiką įdomiau pra
leido, negu kad gaudydami greitą
sias vairuotojas.***

Kelionėje ir pasitaikė įvairiausių 
nuotykių. Vieniems pritrūko benzi
no, kad net skočas nepadėjo, kitiems 
net po kelias padangas nuleido, gi 
greitoji važiuotoja, užmušusi net 
penkis į jos automobilio langą atsi
mušusius paukščius, tik nesuvaži- 
nėjo vieno atletiško vyro, kuris jai,

GEELONG
SPORTO KLUBO VYTIS

GEGUŽINĖ

Daugumas Geelongo liet, organi
zacijų rengia gegužines, bet nei vie
na jų neprilygsta sportininkų gegu
žinei. Geelongiškiai mėgsta savo 
sporto klubą ir jų gegužines lanko 
visi kas tik gali su šeimomis. Šįkart 
gegužinė buvo surengta vasario 9 d. 
gražiame Pt.Lonsdale pajūryje. 
Klubo valdyba, kuriai pirmininkauja 
L.Valodka, pravedė sportiškus ir 
kitokius žaidimus. Dalyvavo nuo 
vaikučių iki senių. Laimėtojai apdo
vanoti pagal amžių; vieni gavo sal
dainių, kiti alaus.

Gegužinėje praleista diena paliko 
skaidrią nuotaiką. Buvo proga susi
tikti prietelius iš plačios Geelongo 
apylinkės. Pasimaudyta atvirame 
vandenyje. Pasportuota ir, kas be 
to, pasivaišinta.

XXV-sios sporto šventės krepšinio čempionai -Adelaidės Vyties 
komanda.

Nuotrauka J.Donelos

ar kam nors kitam, viduryje dienos 
ir viduryje kelio, bandė rodyti Ado
mo kostiumo paslaptis.

Tiek to, nuotykių buvo visokiau
sių, tačiau visi laimingai suvažiavo į 
Lietuvių Namus ir čia prasidėjo jau 
linksmoj’i dalis, užsitęsusi net visą 
savaitę ir išsisklaidžiusi po šį malo
nų ’’Bažnyčių miestą”, kuris, dauge
liu atvejų, net ir šį nuodėmingąjį 
Sydnejų pralenkia.- ***

Dar net nepastebėjus Adelaidės 
linksmybių, didieji Sydnejaus ir 
Melbourno alučio mėgėjai, pradėjo 
patį namų pirmininką, jo padėjusius 
’’Viršilą”, Petriuką ir kitus mokinti, 
kaip tikrai turi būti pilamas alus, 
nes geras adelaidiškis alus, po lietu
viško įpylimo, pasidarydavo tikras 
angliškas ir be jokios putelės, nuo 
kurio tur būt net mūsų solistai būtų 
dainos nesumezgę. Gerai, kad namų 
pilstytojai buvo labai gabūs ir labai 
greitai pasitaisė, pataisydami ir alu
čio, su putele, mėgėjų ūpą.

***
Jau kitiems svečiams gerokai ap

sipratus su šventės nuotaika, vieną 
dieną į sporto stadioną atvyksta 
pikti, buvę Pietų Amerikos, o dabar 
Sydnejaus, gyventojai p. Preikštai, 
kurių du sūnūs reprezentuoja Kovą. 
Pasirodo jie aęrodrome įsėdo ne į 
Adelaidės, bet į Brisbanės lėktuvą ir 
atskridę ten, negalėdami girdėti lie
tuviškų : balsų , raginančių jų sūnus 
ir kitus jaunius spartesniam žaidi-

Pabaltiečių 
pirmenybės

IV-sios Australijos Pabaltiečių 
pirmenybės įvyks balandžio 25-26 d. 
Adelaidėje. Numatoma, kad visų 
trijų tautybių dalyvaus komandos 
(vyrų ir moterų) krepšinyje ir 
tinklinyje. Jaunių berniukų ir mer
gaičių krepšinyje dalyvaus lietuvių 
ir latvių komandos. Galbūt bus su
daryta trečia mišri visų tautybių 
jaunių berniukų ir mergaičių ko
manda. Apie jaunių dalyvavimą 
tinklinyje dar neaišku. Taip pat ne
aišku, ar bus pravestos šachmatų 
pirmenybės. Šių sporto šakų daly
vavimas galutinai paaiškės po kovo 
14 d.

Pabaltiečių sporto Sąjunga, ku
rioje lietuvius atstovauja E.Tapa- 
rauskas, A.Merūnas ir J.Jaruševi
čius,- sudarė įvairius technikinius 
pagalbinius komitetus. Jau turėti 
keli posėdžiai, numatyta programa 
ir einama prie detalių. Atrodo, kad 
organizacinis darbas atliekamas ge
rai, ir pirmenybės turėtų būti 
sklandžiai pravestos.

Pirmenybės vyks Forestville 
krepšinio stadijone. Atidarymas ba
landžio 25 d. 3 vai. p.p. Numatoma 
kad oficialiai pirmenybes atidarys 
Pietų Australijos premjeras. 

mui, tuoj pat, negalėdami gauti lėk
tuvo, įsėdo į keleivinį autobusą ir 
ekspresu atvažiavo iš Brisbanės į.. 
Adelaidę, žinoma, į savo vaikų 
rungtynes jie jau truputį pavėlavo, 
tačiau, atrodo, jiems keliauti taip 
patiko, kad tik grįžę iš Adelaidės, jie 
vėl išskrido kažkur už jūrių marių.

*** ■
Panašiai po šventės atsitiko ir 

vienai melbournietei poniai, kuri 
vietoj Melbourno atsirado Perth’e. 
Čia buvo šiek tiek blogiau, nes vy
ras, nesulaukdamas savo jaunos 
žmonos ir manydamas, kad ją ara
bai, o gal ir kas nors kitas meilesnis, 
pagrobė, sukėlė lėktuvų bendrovėje 
tokį triukšmą, kad žmona, pirmuoju 
pasitaikiusiu lėktuvu, buvo jam į 
Melbourną pristatyta.

***
Kai Sydnejaus merginom spor

tininkėm reikia stovėti prie vėliavos, 
bent kokių lietuviškų iškilmių metu, 
tai jos traukia burtus. Adelaidėje, 
kai katedroje reikėjo stovėti, tai 
viena iš šių laimingųjų buvo nei ka
talikė, nei iš prigimties lietuvė, nors 
ištekėjusi už lietuvio. Savo pareigą 
ji atliko labai garbingai ir, po šių ilgų 
pamaldų, jos vyras Algis jai pasakė, 
kad dabar ne tik ji, bet ir jis, jau eis 
tiesiai į dangišką karalystę, ypatin
gai po vyskupo palaiminimo, kurio ji 
niekada iki šiol nebuvo mačiusi.

***

Pirmenybėms atžymėti bus iš
leistas skydelis. Skydelio projektą 
pagamino L.Leningas. Pirmenybės 
bus užbaigtos šeštadienį (balandžio 
26 d.). Po užbaigimo įvyks bendras 
pabaltiečių balius Latvių Namuose.

Šiose pirmenybėse gerai pasiro
dyti turėtų būti visų Australijos lie
tuvių sporto klubų garbės reikalas. 
Klubų vadovybės turėtų dėti visas 
pastangas, kad mūsų rinktinių žai-

Dalis žiūrovų Forestvillės stadione per sporto šventės atidarymą.
Nuotrauka A.Budrio

Kovo finansų ministerį Bruno 
Sydnejuje visi labai gerai pažįsta ir, 
ypatingai sportininkai žino, kad 
vargu ar kada nors jie geresnį betu
rės. Tačiau Adelaidėje, N.Metų ba
liaus metu, koviečiams šio, į banki
ninką panašaus, iždininko pavydėjo, 
ir kitų, ypatingai pačios Adelaidės, 
jaunieji sportininkai, kai Bruno, 
prieš pat 12-tą valandą atėjo prie 
sydnejiškių sportininkų ir jiems 
įteikė pustuzinį šampano. Girdėjosi 
komentarai:’’Kodėl gi mes tokio iž
dininko neturime...”

***
Sydnejaus vienas iš pirmininkų 

buvo pavežiotas po garsiąsias 
P.Australijos vynines ir ten pavai
šintas tokiu vynu, nuo kurio jis vos 
savo batų nepadžiovė prieš karštąją 
Adelaidės saulutę ir, dar šiandien, 
jeigu kas nori jį pavaišinti, tai tegul 
tik nemini vyno, ypatingai to pasiu
tusio porto.

***
Praeitų metų EŽY- klubo vaka

ras Adelaidėje praėjo ypatingai ra
miai. Atrodo, kad įstojimas į šį, tik 
vienintelį esantį tokios rūšies ir 
paskirties klubą, darosi vis lengves
nis ir jų garsieji metiniai parengimai 
darosi be jokių įdomesnių nutikimų, 
kaip ir pridera šventojoj Adelaidėj. 
0 gal jau senieji ’’užsigrūdinę” EŽY 
veteranai pradeda senti ir tuo pačiu 
daro visokiausių lengvatų kitiems.

Įdomu, kad ir pats šio klubo pir
mininkas, taip greitai ’’įsimylėjęs” į 
vieną sydnejiškę, važiuojant aplan
kyti vyninių, buvo taip apšventintas 
skraidančiais dalykais, kad mažai 
trūko, jog ir jis pats būtų pro langą 
išlėkęs, kai šoferis ’’Karamba”, pats 
tik širdies priepuolio negavęs, sau 
tyliai prisižadėjo daugiau į savo au
tomobilį sydnejiškių moterų su 
Adelaidės ezininkais niekada neso
dinti.

***
Atspėkite kuriam iš Sydnejaus 

’’didžiųjų” sportinikų Adelaidėje 
pasibaigė blogiausiai, netekus gali
mybės daugiau savo klubo repre
zentuoti. Vieno B—B—Q metu buvo 
išvestas į gatvę pasakant, kairėn 
nueisi į Adelaidę, dešnėn - papulsi į 
kalnus. Taip ir tęsėsi šio ’’didžiojo” 
naktinė kelionė iki Adelaidės, kurią 
po visokiausių nuotykių, jis pasiekė 
tik kitą rytą.

YZE
dėjai atvyktų į Adelaidę. Nakvynę ir 
globą Adelaidėje žaidėjams parū
pins ’’Vyties” sporto Klubas. Dėl 
smulkesnių detalių sporto klubai tu
rėtų jau dabar susiristi su Adelaidės 
’’Vyties” vadovybe.

Taip pat labai svarbu, kad adelai- 
diškiai lietuviai susiprastų ir gausiai 
dalyvautų šiose pirmenybėse tuo 
paremdami mūsų žaidėjus, g ję
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VASARIO 16-sios

MINĖJIMAI SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
VASARIO 16-JI PERTHE

Pertho apylinkės valdyvos inicia
tyva buvo suruoštas iškilmingas 
Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas vasario 16 d. Šis 
minėjimas, kaip ir visi tautinių 
švenčių minėjimai ar oficialūs pa
rengimai rengiami apylinkės valdy
bos pastangomis, o ne kokių kitų or
ganizacijų, kaip kad kai kurie šalti
niai klaidingai informuoja.

Minėjimas pradėtas pamaldomis. 
Kun. J.Petrauskas pasakė dienai 
pritaikintą pamokslą. 3 vai. įvyko 
iškilmingas minėjimas Leederville 
didžiojoje salėje. Pirmininkė J.Kuz- 
mickienė atidarė minėjimą pasi
džiaugdama, kad savo tarpe turime 
net keturis Lietuvos nepriklauso
mybės kovų liudininkus - savano
rius, kurie buvo čia pat pagerbti.

Sekė S.Kuzmicko paskaita su 
pagrindine mintim - ar įvyks antra 

. Vasario 16-ji? Kalbėtojas užtikrino, 
kad šitai tikrai įvyks, jei mes būsime 
viepįngi tautiniuose reikaluose, 
remsime lietuviškus centrus tiek 
Amerikoje, tiek ir kitur. Pirmoji 
minėjimo dalis užbaigta giesme 
’’Marija, Marija”.

Meninei daliai vadovavo p. V.Mi- 
liauskienė. Dainavo mergaičių 
kvartetas - N.Francaitė, L.Kiškytė, 
M.Mekelaitytė, K.Repševičiūtė, 
akomponavo gitara N.Francaitė. Po 
to dueto padainavo V.Miliauskienė 
ir V.Repševičienė, akomponavo 
V.Francas ir taip pat gražiai pasiro
dė duetas su kvartetu. Eilėraščius 
deklamavo A.Paščekaitė ir A.Plu- 
čaitė. Tautinių šokių grupė ’’Šatrija” 
pašoko kelis šokius, grojant 
V.Francui.

Po minėjimo keletą valandų už
truko lietuviškas subuvimas.

Valdybos vardu dėkoju p.p. V.Mi- 
liauskienei, V.Francui, E.Stankevi
čiui ir visiems kitiems, dalyvavu
siems programoje. O taip pat ačiū 
visiems tautiečiams, atsilankiusiems 
į minėjimą.

Pertho apyl. valdybos vardu 
J.Kuzmickienė(pirm.)

Vasario 16 minėjimas praėjo labai 
gražiai. 7 v.v. Lietuvių Namuose jį 
atidarė Ap. V.pirmininkė B.Miku- 
žienė. Šventei pritaikinta kalbą pa
sakė V.Neverauskas. Sveikino lat
vių, estų, ukrainiečių ir Pabaltiečių 
Moterų atstovai. Po to sekė abituri- 
jentų pagerbimas, kurį pravedė Ap. 
V.Moterų sekciją. Du berniukai ir 4 
mergaitės gavo po knygą dovanų. 
Vėliavas nuleido L.V.S.Ramovė. 
Paskutinis minėjimo punktas buvo 
pats įdomiausias. Teatro sambūris 
Vaidila pakartojo A.Kairio trijų 
veiksmų veikalą ’’Šviesa, kuri užsi
degė. Visi artistai savo roles išpildė 
pasigėrėtinai. Publikos buvo pilnu
tėlė L.Namų salė.

GEELONG
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Geelonge buvo iškilmingai 
paminėta sekmadienį vasario 16 d. 
Pradėta pamaldomis, kurias atlaikė 
ir turiningą šventei skirtą pamokslą 
pasakė kun. Pr.Dauknys. Pamaldų 
metu giedojo Geel. Liet. Choras 
M.Kymanto vadovaujamas. Šv. Mi
šių aukas atnešė ir vėliavoms asis
tavo gražus būrelis jaunuolių.

Minėjimo aktas pravestas Ldet. 
Bendr. namuose. Jį pradėjo vald. 
pirm. dr. S.Skapinskas tardamas 
žodį ir pakviesdamas prezidiuman 
kapelioną ir visų organizacijų pirmi
ninkus. Po minutės susikaupimo se
kė N.Šimaitienės paskaita. Ji buvo 
neilga, bet gerai paruošta ir aktuali.

Meninė dalis buvo plati ir įvairi. 
Pradėjo Vidutis Kymantas paskam
bindamas tris muzikos kūrinėlius. 
Jaunimo chorelis, vadovauj. M.Ky
manto, padainavo penkias daineles. 
Sekė Taut, šokių grupė vadovauj. 
B.Gailiūtės. Buvo darniai pašokta 
trys šokiai. Alf. Baltrūnas deklama
vo du eilėraščius. Pabaigai Geel. 
Liet. Choras vadov. M.Kymanto pa
dainavo keturias dainas. Choras ne
pailstamo M.Kymanto vadovauja
mas, gerokai padidėjęs dainininkų 
skaičiumi buvo sutiktas geelongiš- 
kių entuziastiškai.

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

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Kovo 9 d. — FERDY REES — pagarsėjęs smuikininkas------------------------------------- --- -- ... g
1Kovo 16 d. — JOHN and MARIANE — profesionalų '£< 

šokėjų duetas >’

ŠEŠTADIENI KOVO 15 D.:

SPORTO KLUBO “KOVAS” ŠOKIŲ VAKARAS.

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai., sekmadieniais nuo 7 iki 11 vai. vak.

• Trečiadienių vakarais vyksta šachmatų lošimai.

• Ketvirtadieniais mokami dvigubi “jackpotaF’.

v Klubas veikia: pirmad. — ketvirtad. nuo 4 vai. p.p.; penktad. nuo 4 vai.
šeštad. nuo 12 dienos iki 1 vai. nakties, sekmad. nuo 12.30 iki 11.®SValgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki. 11 v.v. ’«> 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

IŠokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Minėjimo pertraukomis T.Fondo 
atstovas V.Stuikevičius rinko 
aukas. Šventės proga išleistas Geel. 
liet. Biuletenis 42 Nr.

Bažnyčioje ir Liet. Bendr. namuo
se dalyvavo daug tautiečių. Atrodo, 
kad vėl grįžtama į senus gerus lai
kus, kada geelongiškiai jautė parei
gą ir rasdavo laiko lankytis tautinių 
švenčių minėjimuose.

Po meninės dalies su dideliu dė
mesiu išklaudyta iš juostelės S.Ku
dirkos kalba, pasakyta jo sutiktuvė
se Čikagoje ir pasikalbėjimas su 
Alg. Jomantu, kuris juosteles atve
žė, neseniai grįžęs iš kelionės po 
Pietų ir Šiaurės Amerikos.

g
®

8

SAVAITGALIO MOKYKLA

Dr. V.Kudirkos vardo savaitgalio 
mokykla vadovaujama kun. Pr. 
Dauknio, mokslo metus pradėjo va
sario 22 d. Pamolkos vyksta šešta
dieniais 9 vai. Liet. Bendr. namuose.

CANBERRA

Pranešame tėvams, kad savaitga
lio mokykla ir tautiniai šokiai prasi
deda sena tvarka. Pradedame kovo 
5 d., trečiadienį, 6.30 vai. Lietuvių 
Klube.

» Tėvų Komitetas

HOBART

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS ADELAIDĖJE

Kovo 15 d. H.E.L.L.P. komitetas 
ruošia lenkų salėje šokius. Gros gera 
muzika, veiks užkandžių bufetas.

Sekmadienį Adelaidėje 
buvo iškilmingai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 57-ji 
sukaktis.

Iškilmės prasidėjo vėliavų pakėli
mu Liet. Namų sodelyje ir Liet. Kat. 
Centre. Šv. Kazimiero bažnyčioje 
buvo atlaikytos Šv. Mišios už Lietu
vą ir už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Bažnyčioje organizacijos daly
vavo su vėliavomis.

Vasario 16-sios minėjimas vyko 
vakare Liet. Namuose. Atidaromąjį 
žodį tarė ALB Adei. Apyl. Valdybos 
pirmininkė p.BMikužienė. Įdomią ir 
šiai dienai pritaikytą paskaitą skaitė 
p.V.Neverauskas. Broliškus sveiki
nimus ir linkėjimus pareiškė latvių, 
estų, ukrainiečių ir Pabaltiečių Mo
terų S-gos atstovai.

Tolimesnėje minėjimo programos 
dalyje sekė abiturientų pagerbimas. 
ALB Moterų Sekcijos pirmininkė p. 
R.Bajorūnienė iškvietė septynis 
abiturientus ir juos gražiai pasvei
kino, o Moterų Sekcijos Valdybos 
narė dr. J.Maželienė į teikė jiems po 
lietuvišką knygą.'

Minėjimo aktas baigtas vėliavų 
nuleidimo ceremonijomis, kurias at
liko ramovėnai, o visi dalyviai su
giedojo Tautos Himną ir giesmę.

Po pusvalandžio pertraukos, mi
nėjimo dalyje ALT ’’Vaidila” pakar
tojo A.Kairio 3-jų veiksmų tragedi- 
jetę ’’Šviesa kuri užsidegė”.

(ALŽ)

Mūsų Pastogė Nr.8, 1975.3.3, psl. 8

PRANEŠIMAS

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos 
Valdyba ir narės platina
D-jos loterijos bilietukus (po 20 
centų vienas). Fantas yra elektrinė 
siuvama mašina. Tikimės, kad trau
kimas įvyks per mūsų metinį susi
rinkimą liepos mėnesį.

Valdyba

ŠIUO METU LANKOMI MŪSŲ 
LIGONIAI.

L.Bukevičienė - namuose; L.Šul- 
cienė - Fairfield Community Hospi
tal, E.Migevičius - namuose, J.Bar- 
tininkaitis - Burwood(Convalescent 
Home), J.Sabulienė - Auburn, St. 
Joseph Hospital, J.Grybas - Royal 
North Shore Hospital, St.Leonards, 
M.Jankauskienė - Fairfield Commu
nity Hospital, J.Kapočius - Lands- 
downe Nursing Home, Cabramatta,

PADĖKA

Palikęs ligoninę noriu išreikšti nuoširdžią padėką Sydney Liet. 
Moterų Soc. Globos Draugijai ir visiems mieliems draugams ir pažįsta
miems už aplankymą, gėles, dovanas ir gražius linkėjimus, išreikštus ra
štu ir žodžiu.

Ypatinga mano padėka p. A. Jablonskiui už taip rūpestingą manęs 
slaugymą.

J. Grybas ir šeima

R. Rudienė - Callan Park Hospital.
Tautiečiai prašomi pranešti apie 

sergančius ir pagelbos reikalingus 
lietuvius. Skambinti p. M.Migevi- 
čienei tel.: 7278884.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos
D-jos Valdyba

ALB KRAŠTO GARBĖS TEISMAS 
ADELAIDĖJE

ALB Krašto Tarybos XIV-je sesi
joje išrinktas 1975-76 m. kadencijai 
ALB Krašto Garbės Teismas pir
majame posėdyje, įvykusiame 1975 
m. vasario 9 d., pareigomis pasis
kirstė sekančiai:

Pirmininkas A.Maželis, 
sekretorius V.Neverauskas, nariai: 
kun. A.Spurgis, Jz.Lapšys, P.Biels- 
kis.

Adresas korespondencijai: A.Ma- 
želis, 12 Spencer St., Campbelltown,
S. A., 5074.

A.L.B.MELBOURNO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS.

A.L.B.Melb. Apyl. Valdyba kvie
čia Melbourne Apylinkės visuotinį 
susirinkimą kovo 16 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 50 
Errol St., North Melbourne.

Visi Melbourne apylinkės lietuviai 
kviečiami skaitlingai susirinkime 
dalyvauti.

ALB Melb. Apyl. Valdyba
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