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NAFTOS KRIZĖ

įvykiai pasaulyje
Bedarbė reiškiasi ir Europos 

Ekonominės Bendruomenės kraš
tuose. Vak. Vokietijoje priskaitoma 
iki milijono bedarbių. Aukščiausias 
bedarbių procentas yra Danijoje - 
11.8 %, žemiausias Anglijoje - 3.3%.* **♦

Britai ir sovietai po V.Wilsono vi
zito Maskvoje, pasirašė prekybos 
sutartį už vieną, milijardą dolerių. 
Daugelis pačių anglų politikų ir eko
nomistų stebisi, kuo baigsis šitoji 
milijardinė prekyba su Sov. Sąjun-

Sovietinio kelionių biuro ’’Inturis- 
to” įstaiga Londone savo brošiūrose 
propaguoja atostogines keliones į 
Sov. Sąjungą. Nurodyti įvairūs 
maršrutai, jų tarpe Maskva, Ryga, 
Talinas, Leningradas. Nieko neužsi
menama apie Lietuvą ir Vilnių.

Suomija vis labiau ir labiau ver
čiama ekonomiškai priklausyti nuo 
Sov. Sąjungos ir satelitinių kraštų. 
Iš Sov. S-gos Suomija gauna naftą, 
dujas, o anglis iš Lenkijos.

Švedų laikraštis Svenska Dag
bladet paskelbė straipsnį, kuriame 
nurodoma, kad pagal slaptus do
kumentus, kurie jam buvo 
prieinami, Sov.Sąjunga rengianti 
įvykdyti Suomijose socialistinį per
versmą. Dokumentai, rusų ir 
suomių komunistų partijų vadų 
pasitarimai, atskleidžia palaipsnišką 
Suomijos visuomenės socializaciją, 
komunistų infiltraciją į armiją ir 
policiją.Laikraščio tvirtinimu .liepos 
mėn. susitikimoMaskvoje metu, 
rusai nurodę Suomijos komunistų 
partijos atstovams, kokie yra 
geriausi keliai tikslui pasiekti.

Suomių vyriausybės kalbėtojas 
pareiškė, kad vargu ar vyriausybė 
ką nors pasisakys dėl to straipsnio. 
Sovietų ambasada straipsnį pavadi
no provokaciniu.

REŽIMAS GRIEŽTĖJA

Sovietiško gyvenimo žinovai Va
karuose tvirtina, kad Sov. Sąjungo
je režimas vis labiau kietinamas, 
slaptoji policija (KGB) įgyja vis 
daugiau teisių ir lengvatų, o pats 
šios policijos vadas Juri Antropovas 
po Brežnevo, Podgornio ir Kosygino 
sovietinėje hierarchijoje yra ketvir
toje vietoje. Pats Antropovas yra 
kietosios politikos šalininkas ir jo į- 
taka jaučiama ne tik vidaus, bęt ir 
užsienio politikoj.

***

Vilniuje pastatyti ir prieš naujus 
metus atidaryti nauji santuokų ir 
krikštynų rūmai Tauto kalne. Rūmų 
projekto autorius arch. G.Baravy- 
kas. Rūmai iškilmingai atidaryti 
gruodžio 29 d. ir ta proga sutuokta 
juose pirma pora.

***

DR. H. KIS S IN GERI O RAŠTAS
Šių metų Vasario šešioliktosios proga 

Lietuvos Atstovas Vašingtone, p. Juozas 
Kajeckas, gavo iš JAV Valstybės Sekreto
riaus Henry A. Kissinger tokio turinio 
raštą:

„Gerbiamas Pone Charge d'Affaires! 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bės ir žmonių vardu man yra malonu pa
reikšti Tamstai ir lietuviams sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus, minint Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės paskelbimo 
57-sias metines.

Gabūs lietuvių kilmės mūsų piliečiai 
jau per daug metų dėjo savo vertingą įna
šą į mūsų krašto gerovę. Todėl mes ypa
tingai gerai suprantame jų nesiliaujančias 
pastangas atgauti lietuvių tautai laisvę ir 
apsisprendimo teisę. Mes žavimės jų ryž
tu, kuris įkvepia jų pastangas išlaikyti sa
vo kultūrinį ir tautinį palikimą“. (E)

APSAUGOS SIENA
JAV viceprezidento Nelsono E. Rocke- 

fellerio namas yra Sovietų Sąjungos pa
siuntinybės kaimynystėje. „Bild —Zei- 
tung“ rašo, kad prie namo bus statoma 
speciali apsaugos siena, nes sovietai turį 
labai jautrius šviesos spindulius, kurių 
virpėjimo dėka galima iš didesnio atstu
mo pagauti ir išskaityti žmogaus balsą.

Alyva(nafta), iš kurios gamina
mas benzinas ir kiti giminingi pro
duktai, kelia pasauliui didžiausių 
rūpesčių.

Specialistai pranašauja, kad aly
vos kiekiai žemėje sparčiai mažėja. 
Gal būt, jos beužteks 30 metų nau
dojant dabartinius kiekius iš žinomų 
šaltinių. Didžiausi kiekiai yra arabų 
kraštuose prie Persijos Įlankos ir 
Viduržemio jūros. Mes retai tepa- 
galvojame, kas atsitiktų pasaulyje, 
jei benzino ir kitų naftos produktų 
tiekimas staiga sustotų. Tat būtų 
didžiausia katastrofa šių laikų civili
zacijai. Pradėkime nuo Lietuvos. 
Lietuvoje žemės ūkis apdirbamas 
traktoriais, produktai vežiojami 
sunkvežiniais, susisiekimas palaiko
mas autobusais, automobiliais, lėk
tuvais ir traukiniais, kurie varomi 
naftos produktais. Daugumas elekt
ros jėgainių ir laivai taipgi varomi 
naftos produktais. Ir elektros ir ži
balinė lempa priklauso nuo naftos 
tiekimo. Arklių krašte nebėra, arba 
labai mažai kaikur belikę. Sustab
džius naftos tiekimą, būtų atimtas 
energijos šaltinis, darbo jėga, ir

PREMIJA 
dail. V.Meškėnui

Dail. V.Meškėnas

Pasiruošimai Velykiniei Parodai 
Sydnejuje vyksta pilnu tempu. Jos 
metu vyks ir dailės paroda, kuriai 
jau atrinkti darbai ir paskirtos pre
mijos.

Mūsų dailininkui Vladui Meškėnui 
paskirta aukščiausia premija - $1500 
už portretą.

Dail. V.Meškėnas yra bene stip
riausias portretistas dailininkas 
Australijoje. Kasmet į jo tapyti 
portretai išstatomi žinomoje Archi
bald parodoje. Betapydamas šį pre
mijuotą portretą dailininkas staiga 
susirgo ir turėjo būti operuotas, bet 
gydytojas leido jam užbaigti pradė
tą darbą prieš paguldant į ligoninę. 
Kūrinys buvo įteiktas dviem dienom 
prieš nustatytą terminą ir buvo į- 
vertintas aukščiausia premija.

sustotų visas šių dienų gyvenimas.
Žmogus galėtų pasigaminti sau 

maisto tiek, kiek jis pajėgtų praka
sęs žemę pasodinti bulvių ar kitko, 
ir užsiauginęs kokį gyvulį. Miestuo
se prasidėtų badas, užsidarytų fab
rikai, ir žmonės turėtų kuo greičiau 
iš jų išsikraustyti. Taip žmogus 
grįžtų į primityvų gyvenimą. Pana
šiai būtų netik Lietuvoje, bet ir. vi
same pasaulyje. Arklys dar suvai
dintų labai svarbią rolę.

Galbūt, tai fantazijos sukurta pa
saulinė katastrofa. Daug kas galvo
ja, kad tas niekad neatsitiks. Galbūt, 
jei žmogus laiku pramatys tas bai
sias pasekmes ir laiku imsis priemo-. 
nių nuo jų apsisaugoti.
Šiandien neturime priemonių paga
minti masinių kiekių pakaitalo natū
raliai naftai. Tiesa, žemėje yra dideli 
kiekiai anglies ir uranijaus, kurie 
galėtų duoti pakaitalą tam tikrose 
srityse, bet tos galimybės dar labai 
mažai teišvystytos.

Paskutinio karo metu tarp arabų 
ir Izraelio, arabai sumažino naftos 
tiekimą ir kaikuriems kraštams, 
kaip Š. Amerikai ir Olandijai visai 
sustabdė dėl jų simpatijų ir para
mos Izraeliui.

Benzino tiekimo sustabdymas, net 
ir sumažinamas, pasirodė labai di
delis ir svarbus ginklas kare. Vaka
rų kraštai pamatė, kokia katastro
fiška padėtis gali dėl to susidaryti.

Arabai panaudojo tokius ginklus, 
kokius jie turi, įskaitant ir naftą. 
Spaudoje pasirodė komentarų, kad 
tai buvo Rusijos paskatintas bandy
mas, o gal ir išprievartautas. Šitas 
įvykis parodė vakarų pasaulio nepa
siruošimą ir nenumatymą ateities. 
Naftos ginklas pasirodė be galo 
reikšmingas; jo pagalba galima su- 
paraližuoti visą ūkinį gyvenimą ir 
karo mašiną.

Šio pavojingo ginklo panaudoji
mas turėjo būti sustabdytas po. 
trumpo panaudojimo, nes atrodė, 
trečiasis pasaulinis karas yra neiš
vengiamas. Matyt, šio ginklo pla
nuotojai pasauliniam karui dar ne
buvo užtenkamai pasiruošę, o gal iš
sigando tokio karo pasekmių. Gal
būt, vakarų pasaulis praleido gerą 
progą šitokį iššaukimą, neatrėmęs 
savo visais turimais ginklais.
Šis trumpas naftos tiekimų suvar
žymas parodė, kad senoviškas karo 
vedimo būdas gali būti padarytas 
totaliniai bereikšmiu, neveiksmingu 
sustabdžius naftos tiekimą iki tokio 
laipsnio, kad sustotų lėktuvai, tan
kai, automobiliai, traukiniai, laivai, 
elektros gamyba, ūkininkų trakto
riai, daugiaaukščių namų liftai, 
elektriniai namų apyvokos įrengi
mai ir t.t. Prie šiandieninių aplinky
bių ir technikos karą gali laimėti ta 
pusė, kuri pirmoji suspės sunaikinti 
savo priešo naftą apsirūpinimo šal
tinius, trumpu laiku ir be didelio 
kraujo praliejimo.

Šiandien padėtis yra pasikeitusi - 
naftos gali pirkti visi iš arabų kiek 
kam reikia 4-5 kartus pakelta kaina. 
Visi, kas turi naftos, darosi labai

(nukelta į 2 psl.)
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MOŠŲ

DĖMESIUI
Galbūt, tik pavalgymui nereikia 

jokių priminimų ar paraginimų - or
ganizmas pats verčia ieškoti maisto, 
kai jis išalksta. Visai kitaip yra su 
žmogiška ir sąmoniga egzistencija 
arba ten, kur reikia apsisprendimo 
ir valios. Čia būtinas ir paraginimas, 
ir pareigos priminimas, ir perspėji
mas, o kartais net ir pagrasinimas. 
Ir šitai vyksta nuolat ir kasdieninia
me gyvenime.

Štai kad ir Bažnyčia. Rodos, už
tektų. tų kas sekmadienį tikintie
siems sakomų pamokslų, kad žmo
gus išliktų doras, paklustų Dievo 
valiai ir siektų amžino gyvenimo. 
Tačiau tobulybei ribų nėra, lygiai 
Bažnyčia žino ir žmogaus silpnybes - 
jeigu kiek atlyši ar atsileisi, netru
kus vėl atkrisi ar pasiduosi pragaiš
tingom pagundom. Todėl kasmet 
ruošiamos rekolekcijos, kad per jas 
žmogus savo tikėjime sustiprėtų, 
atgailotų už padarytas kaltes ir 
vengtų pikto žabangų. Tai yra tūks
tančių metų praktika, kuri ir šiandie 
pasiteisina.

O kaip yra su lietuvybe? Jeigu 
kartais ar spaudoje, ar susirinki
muose bei minėjimuose primenamos 
kokios nors pareigos bendruomenės 
ar lietuvybės reikalu, tuoj pasigirsta 
balsų - kam tų pamokslų, mes lietu
viai, ir žinom savo pareigas bei sie
kimus.

Tačiau kažin, ar jau taip paprastai 
ir aiškiai reikalai klostosi. Sakoma, 
ugnelė nekurstoma gęsta, idelaiz- 
mas nskatinamas išblėsta, entuziaz
mas nežadinamas slūgsta. Taip ir su 
mūsų tautiniu sąmoningumu arba 
lietuvybe. Ir čia reikia nuolatinio 
priminimo, sekmadieninių pamoks
lų, gal ir metinių rekolekcijų. Jeigu 
palyginsime save pačius šiandie su 
tais, kokie atvykome prieš trisde
šimt metų, ir jeigu sau nemeluosi
me, tai aiškiai pamatysime, koks 
skirtumas kad ir lietuvybės atžvil
giu. Prieš ketvirtį šimtmečio kiek
vienas lietuviškas subuvimas - ar tai 
minėjimas, ar susirinkimas, ar pa
prastas vakarėlis - visados dalyviais 
buvo perkrautas. Visi ėjo ne tik su
sitikti pažįstamų, bet paprasčiausia 
pabūti savųjų tarpe. Niekas nesibo
dėjo nei ilgom kalbom, nei skundėsi, 
kad reikia aukoti. Šiandie to nėra, 

KOLEKCIONIERIAI!

Mūsų istorija, iškalta aukse, sidabre ir platinoje
Geriausia investacija ar vertinga dovana kiekviena proga
THE BALTIC SAGA 1-30 sukaktuviniai medaliai minint 250.000 pabal- 
tiečių 30—ties metų tremtį. Šita speciali ir griežtai ribota BALTICOIN 
laida, Baltų Federacijos Kanadoje autorizuota 99.9 gryno sidabro — $ 
26.50; 22 kar. aukso — $324.00; platinos — $395.00.

Pirmi 6 medaliai: 1— Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbai; 2—Stalino ir 
Hitlerio sutartis, sunaikinusi jų nepriklausomybę; 3— Masinės 
deportacijos 1940 birželio 13—14 d.d.; 4— laisvės kovotojų pagerbimui 
1940—1952 m.; 5— Žmogaus Teisių Deklaracija visiems, lygiai ir pabal- 
tiečiams; 6— Pabaltijo sunaikinimas karo eigoje.

Kiekvienas medalis 30 gr., 40 mm. diametro.
Užsakymus siųsti čekiu ar pašto perlaida:

BALTICOIN, 148 Duke St. Hamilton, Ont. Canada L8P 1X7
Kainos kanadiškais doleriais. Šiais metais bus. išleistos plokštelės su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnais. Užsakant dabar duodama 30 nuo
laidos. Vietoje $8.50 mokėsite tik $5.95, jei užsakysite dabar. Būtina 1000 
užsakymų, kad plokštelė pasirodytų. Jei plokštelė neišeis, pinigai grąži
nami.

Please send:
...Saga....medals ir 99.9 silver $ 26.50 ea. $...
...Saga...medals in 22 kar. (91.666) gold $ 324.00 ea. $...
...Estonian, Latvian and Lithuanian Anthems records at $ 5.95 ea. $ ... 
Add $1.00 for any order from outside Canada for extra expenses $.. 
Cheque or M/0 payable to Balticoin enclosed for $...
Name...........................
Adress..........................

nors žmonės beveik tie patys. Netu
rėjo savo mašinų, bet vaikus auto
busais ir traukiniais tempė į lietu
viškas mokyklas už dešimčių mylių.

Kalbame apie lietuvybės išlaiky
mą. Anuo metu to klausimo nebuvo, 
gal dėl to, kad ir vaikų dar nebuvo. 
Bet šiandie ji pasirodo kritiškoj pa
dėty ne dėl to, kad vaikai užaugo 
nelietuviškoj aplinkoj, bet kad mes 
praradom ir idealizmą, ir tikėjimą, o 
tuo pačiu ir pareigos jausmą savo 
tautai. Kitas net pasako, kad tokios 
problemos nėra, kaip lietuvybės iš
laikymas; galima klausti, kaip nebū
ti lietuviu. Suprantama, negali, ne
būti lietuviu, tačiau lietuvybe nesi
domint ir jos tęstinumu nesirūpi
nant, toji lietuvybė ir baigsis su nie
ko neveikiančiu lietuviu. Nuleidus 
rankas mūsų sukurti lietuvybės ži
diniai nueis kitiems tarnauti, mūsų 
vaikams nieko nesakys vien tik ži
nojimas, kad jie esą lietuvių kilmės, 
ir t.t. Daugelis rankų jau svyra že
myn, nešusių tą lietuvybės naštą, ir 
tai ne dėl nuovargio, o greičiau dėl 
to, kad daugeliui pasidarė patogiau 
gyventi nieko neveikiant ir nesirū
pinant tuo, kas anksčiau mums vi
siems galiojo kaip gyvenimo varik
lis. Štai dėl ko šiandie ir užsimena
me apie rekolekcijas, lietuvybės re
kolekcijas, kurios pakurstytų mūsų 
idealizmą, mūsų tautinį sąmoningu
mą, žadintų iš fatališko snaudulio.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo. 
Nuolatiniai pamokslai palaiko gyvą 
Bažnyčią, nuolatinis priminimas ir 
žadinimas gal neleistų blėsti ir lie
tuviškam idealizmui mumyse pa
čiuose. 0 šito būtinai reikia. To tau
tinio žadinimo ir rekolekcijų galima 
visur pasisemti: ir susirinkimuose, 
ir spaudoje, ir knygose, ir siauruose 
šeimos ir profesiniuose rateliuose, 
pagaliau ir bažnyčioje. Atsiminki
me: viskas nekurstomas gęsta: ir 
ugnis, ir meilė, ir idealizmas, paga
liau ir tautinis sąmoningumas.

(v.k.) .

PADĖKA

A.A. mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui PETRUI BAČIULIUI mirus, 
nuoširdžiai dėkojame kun. P.Butkui už maldas koplyčioje, tarusiems 
atsisveikinimo žodį laidotuvių metu ir spaudoje, poniai M.Umbražiūnienei 
ir choristams už giesmes bažnyčioje,- visiems aukojusiems šv. Mišias už 
velionio vėlę.

Ačiū visiems, dalyvavusiems laidotuvėse, išreiškusiems užuojautą per 
spaudą, laiškais, žodžiu, vainikais ir gėlėmis.

Kotryna, Milda, Algis, Edis, Loreta ir Rūta

Apie žmones, apie jų santykius 
namie, darbe, mokykloje - šitai mes 
norėtume patirti.

Mūsų uždaviniai Karališkoje Ko
misijoje Žmonių Santykiams Tirti 
yra: surinkti žinias apie vyro ir mo
ters visokeriopą bendravimą, vedy
bas ir seksą, apie tarnybą, šeimyninį 
gyvenimą, taip pat apie šeimos pla
navimą, abortus, seksualinius nusi
kaltimus ir taipogi sekso piktnaudo- 
jimą.

,.Ar iširimas kyla iš užkulisinių 
skirtybių, iš socialinių įtampų, ga
vusiu pagrindo dėl ištikimybės tei
sėtumui, auklėjimui norimoms, ku
rias nubrėžė vakarykštis pasaulis?

Ką galvoji?

Rašyk:

The Royal Commission 
on Human Relationships, 
P.O. Box 58, 
Kings Cross 2011.

HRCI .201.35

PERSPĖJIMAS MOTORISTAMS

Skirtingas važiavimas yra sausais 
keliais, skirtingas šlapiais. Jeigu 
vairuotojai nekreipia dėmesio į šitas 
skirtybes, jie patys ieško- nelaimių. 
Šlapias kebas reikalauja iš vairuo
tojo daugiau susikaupimo, atidesnio 
ir lėtesnio vairavimo.

Policija teigia, kad atsitrenkimas į 
priešais važiuojančios mašinos už
pakalį šlapiam ore yra labai dažnas 
reiškinys. Daugelis vairuotojų nesi
laiko tinkamo atstumo nuo priešais 
važiuojančios mašinos ir ištikus rei
kalui negali laiku sustoti. Pasiteisi
nimas negalioja, kad buvęs šlapias 
kelias ir toks vairuotojas baudžia
mas už nerūpestingą vairavimą.

Tokiais atvejais NRMA pataria 
vairuotojams:

* patikrinti stabdžius,
* patikrinti padangas, kad būtų 

nenusidėvėjusios,
* patikrinti stiklo valiklius, nes 

nėra pasiteisinimo, kad buvo blogas- 
matomumas.

***
Nato valstybių visumos 

susirinkimui parengtame raporte 
sakoma, kad sovietai yra pralenkę 
JAV balistinių atominių 
povandeninių laivų atžvilgiu ir savo 
laivyno pajėgas Indijos vandenyne 
yra padvigubinę. Toliau raporte 
sakoma, kad sovietai turi savo 
laivynui naudotis įrengimus nuo 
Yemeno iki Indijos ir Bengladeš.

NASA
(atkelta iš 2 psl.) 

turtingais, gi tie, kuriems reikia 
pirkti naftą - biednėja. Naftos tiekė
jai gražiai sutaria tarp savęs dėl 
aukštų kainų, nes visi nori praturtė
ti. Sunku nesutarti.

Arabai labiausiai primeta išnau
dojimą praturtėjusiems kraštams, 
kurie per dešimtmečius mažai mo
kėjo už naftą. Be to, arabai sako, pas 
jus vykstanti infliacija verčia mus 
mokėti daug brangiau užcviską, ką 
mes perkame iš jūsų. Todėl natūra
lu, kad ir naftos kaina pakilo. Neįsi
gilinus į reikalą gali atrodyti, kad 
arabai yra teisūs. Bet šičia, taip pat, 
slepiasi gudri užmaskuota apgaulė, 
pamažu pasmaugti tuos, kurie perka 
jų naftą.

Vakarų pasaulis, tuo tarpu, pri
verstas pirkti brangią naftą. Mili
jardai plaukia į arabų kišenes, jie 
darosi pasauliniai turtuoliai. Nebūtų 
tokia didelė tragedija dėl naftos 
aukštos kainos, jei arabai už gautus 
pinigus pirktų prekes iš vakarų pa
saulio. Deja, jie perka tik už.mažą 
dalį, gautų pinigų už naftą. Tokiu 
būdu jie tuština vakarų**Tasaulio ki
šenes ir vieną dieną vakarų pasaulis 
bus prie bankroto. Jau prasidėjo 
vakarų pasaulyje tarptautinės pre
kybos varžymai dėl pinigų trūkumo, 
kas didina bedarbių skaičių ir krizę.

Tat sunkiai atsilieps ir į Australi
jos ūkį, nes daug kraštų greit nebe
bus pajėgūs pirkti iš Australijos: 
vilną, kviečius, mėsą, cukrų, anglį, 
geležies rūdą, aluminijų ir t.t. Rusi
ja, turinti užtenkamai savo naftos, 
galvojama, yra inspiratorė, o gal ir 
prievartautoja, grąsindama nu
traukti paramą arabų kovoje prieš 
Izraelį. Jos tikslas pamažu ūkiniai 
sužlugdyti, pasmaugti vakarų pa
saulį, kuris subankrutavęs, nepa
jėgs priešintis Rusijos imperialisti
niams užmojams. Šis planas jiems 
aiškiai geresnis, nei lieti kraują karo 
lauke. Savaime peršasi išvada, kad 
Rusijos interesas užtęsti nesantaiką 
tarp arabų ir Izraelio, nes tas pade
da išlaikyti arabus savo įtakoje. 
Izraelio nenoras susitaikinti su ara
bais yra didžiausia našta ir pavojus 
vakarų pasauliui. Tikėkimės, kad 
padėties rimtumas bus suprastas ir 
pakankamai įvertintas vakarų pa
saulyje.
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, Bankstown,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293
Canberra - P.Martišius, 17 Abbot 
St., Yarralumla, A.C.T. 2600

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fondas, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

Koncertų salėje
Lengvai nubėgančia uosto pa

krante ligi plačiųjų laiptų, nesibai
giančios spalvingos eilės žmonių - 
gražioji Koncertų Salė Operos rū
muose, Sydney, sutraukia tūkstan
čius. Scenoje: simfoninis orkestras, 
pasaulinio garso instrumentalistai - 
piano, smuikas, klasikinė gitara. 
Artistai kaip: Claudio Arau, John 
Lili, John Williams.

Mažesnėje salėje - Recording 
Hall, sekmadieniais vyksta nenu
trūkstanti programa - Music on the 
Hour, įvairi ir besikeičianti. Vienoje 
jų randame ir lietuvį čelistą A.Mo- 
tiekaitį, išpildantį Dvoržako trio su 
smuikininku ir pianiste. Motiekaitis 
yra nuolatinis Sydney Simfoninio 
Orkestro principalinis čelistas, bet 
kaip matom reiškiasi ir kitur. Nusi
pirkus b i lietą. ( 1 dol. suaugusiems, 
20 c. stud., vaikams, pensinink.), 
galima dalyvauti visose tos dienos 
programos dalyse: įvairūs instru
mentalistai, folkloras, solistai.

Paskutiniame rečitalyje australų 
pianisto Roger Woodward - Master 
of the Avantgarde, Koncertų Salėje, 
buvo ir netikėtumų. Gausiai besi
renkantiems buvo dalinamos staig
menos: būriai mergaičių stilinguose 
rūbuose, su pintinėm rankose, atei
nantiems dalino elegantiškus pake
tėlius - Estee Lauder’s Perfume 
(ekspensyvus, importuotas), veltui. 
Pasirodo, artistas laikosi įsitikinimo, 
kaip ir jo pamėgtasis kompozitorius 
Skriabinas, kad ’’smells hang on the 
air like notes”. Šio šimtmečio pra
džioje, Paryžiuje, koncertų sales, 
kur Skriabinas koncertuodavo, nu- 
purkšdavo turtingiausiais kvepalais.
Grįžimas į impressionizmą muzikoje
- vadina tai Roger Woodward. Mu
zikos garsai ir prižadinti pojūčiai 
sustiprina išgyvenimą koncerto me
tu. R.Woodward’o pasisekimas Eu
ropoje, Amerikoj ir kituose kraš
tuose, išskiria jį kaip vieną origina
liausių interpretatorių. Virtuozas 
išpildyme klasiškųjų kompozitorių, 
moderniuosius pasitinka pagaunan
čiu intensyvumu. Puikus Šopeno, 
Bethoveno ir visos eilės kitų inter
pretavime, išskirtinas gal išpildyme 
Skriabino sonatų, preliudų. Pagau
nantis Prokofjevo ’’Visions Fugiti
ves” - fantastiškas spalvų skambėji-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO REIKALAIS
NAUJA VALDYBA IR ARTI
MIAUSI ATEITIES
UŽDAVINIAI

Pagal Australijos Lietuvių Fondo 
statutą praeitų metų pabaigoje iš 
penkių valdybos narių burtų keliu 
du turėjo pasitraukti. ALB Tarybos 
suvažiavimas Adelaidėje du naujai 
išrinko. Sausio 22 d. Melbourne įvy
ko valdybos posėdis. Pareigomis 
pasiskirstė: J.Meiliūnas - pirminin
kas, A.Zubras - sekretorius, I.Alek- 
na - iždininkas, A.Mikaila ir dr. 
K.Zdanius - valdybos nariai. Fondo 
kasoje šiuo metu yra $3433.

Valdyba posėdyje aptarė suakty
vinti lėšų telkimą . Melbourne Rug
sėjo 8-sios išvakarėse tam tikslui 
bus suruošta kultūrinė popietė su 
iškilminga (brangios lėkštės) vaka-. 
riene. Dalyvių pavardės ir įmokai 
bus paskelbti mūsų spaudoje. Krei
piamasi ir į kitų vietovių bendruo
menių valdybas, kad jos ateitų su 
planu lėšom telkti, skiriant kad ir tą 
pačią Tautos Šventės datą. Fondo 
įgaliotiniai: B.Stašionis -Sydnejuje, 
S.Dainius - Adelaidėje, P.Martišius 
- Canberroje, J.Lizdenis - Newcast- 

mas, siautimas nesugaunamam lai
ke.

Atvyksią _ pasaulyje išgarsė
ję The King’s Singers balandžio 1 d. 
Sydney Operos rūmuose išpildys 
tarp itališkų madrigalų, Karalių 
Tiudorų rūmų senovinių dainų taip 
pat ir Dvoržako - Five Settings of 
Lithuanian Folk Song. Įdomu bus 
išgirsti kaip jie interpretuos lietu
viškos dainos motyvus, gal net lie
tuvių kalba.

Aldona Veščiūnaitė

Sy due jaus Operos Rūmai: Koncertų salė

NAUJI LEIDINIAI

Jau spausdinama prel. Mykolo 
Krupavičiaus monografija, kurią 
paruošė žinomas pedagogas Petras 
Maldeikis. Prel. Mykolas Krupavi
čius buvo ypatingai ryški asmenybė 
Lietuvos politiniame gyvenime. Jis 
buvo krikščionių demokratų partijos 
vadas, žemės reformos autorius ir 
vykdytojas, seimo narys ir pedago
gas. Knyga didelio formato ir kai
nuos rinkoje 15 dol. Knygą užsisa
kiusieji iki gegužės 1 d. gaus už 12 
dol. Užsakymus siųsti: Liet. Krikšč. 
Demokratų S-ga, 4050 S. Campbell, 
Chicago, Ill. 60632, U.S.A. 

lyje. Laukiama, kad jų iniciatyva, 
bendrai su apylinkių valdybom, pa
pildys Fondo iždą. Šiemet turim pa
siekti, net peržengti $5000 sumą. 
Tai Fondo valdybos nusistatytas 
pradinis kapitalas, kurį turint, bus 
imamasi remti lietuvių kultūrines 
apraiškas. Paskiri asmens Fondui 
įnašus gali įmokėti įgaliotiniams ar 
tiesiai Fondo sąskaitai Talkoje, 
Melbourne. Pavardės ir įmokai bus 
paskelbti spaudoje. Keli asmens sa
vo palikimo testamentuose, kiek ži
noma, yra užrašę žymesnes sumas 
Fondui. Panašus J.A.V. Lietuvių 
Fondas jau yra sutelkęs per 
$1.000.000. Jie tat gali operuoti pro
centais. Remia išeivijoj (išimtinai tik 
JAV) žymesnių lietuviškų veikalų 
išleidimą bei jų premijavimą, moks
linį lituanistinį darbą ir Lituanisti
kos Institutą, lietuvių menininkų ir 
rašytojų kūrybą bei darbus.

Panašių uždavinių apstu ir Aus
tralijoje. Paramos laukia mūsų sa
vaitgalio mokyklos ir kursai moder
nioms mokslinimo priemonėms įsi
gyti. Reikėtų, pavyzdžiui, paremti 
prof. J.Marvan labai rimto veikalo 
’’Modern Lithuanian Declension” iš
leidimą, kuris pasiektų pasaulio uni
versitetų bibliotekas. Šio veikalo 
laukiama ir Lietuvoj. Žymi Olandi
jos mokslinių kalbotyrinių veikalų 
Peter Ridder leidykla vasario 18 d. 
laiške rašo prof. Marvanui: ”1 am 
very mach interested in the publi
cation of your monograph, Modern 
Lithuanian Declension, firstly be
cause I am interested in the Lithua
nian language, and secondly because 
you promise a new methodology. I 
have to inform you, however, in this 
stage already that it will be in no 
way passible for me to publish your 
work at my own expense only”. Sa
kinys įdomus. Vilčių duodanti laiško 
pabaiga: ”1 trust that we shall be 
able to work out a mutually satis-

AUKOS AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDUI

Sydney Liet. Gydytojų S-ga $50.00
B.Liūgą $ 2.00

Ši suma gauta per įgaliotinį Syd
nejuje p. B.Stašionį.
St.Žukas $5.00
J. Lizdenis $2.00
K. Jazbutis $2.00
B.T.Dickson $2.00

Aukos gauta per AL Fondo įga
liotinį p.J.Lizdenį Newcastle.

Aukotojams ir įgaliotiniams A.L. 
Fondo Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

SKAITYKITE
“MŪSŲ PASTOGĘ!” 

factory arrangement tor the finan
cial side of the publication”. Netu
rim stebėtis, kad tos rūšies veika
lams (apimtis per 400 p.) leidėjai 
reikalauja paramos iš susidomėjusių 
institucijų ar organizacijų. Išleidi
mas brangus, o rinka nežinoma. 
Sveria ir tai, kad mūsų tauta oku
puota, ir paklausos ten tikėtis tega
lima tik iš Maskvos malonės.

Ta pačia proga kyla klausimas, 
kas išleis kad ir mano redaguojamą 
’’Australijos Lietuviai” veikalą bei 
V.Kazoko pasižadėtą paruošti Pul- 
gio - Andriu šio neskelbtų kūrinių bei 
darbų ir susirašinėjimų pomirtinį 
leidinį? Senoji Krašto Valdyba ne
buvo paskelbusi jokio plano. Nieko 
nemini savo programinėje deklara
cijoje ir naujoji. Redaktorių ir jų pa
kviestų bendradarbių entuziazmui 
tas netalkina. Nesikreipta nei ALF 
Valdybą. Gal ir šio finansiškai rimto 
uždavinio teks imtis Fondo vadovy
bei? Sprendimo reikia skubiai, nes 
netikrovėje jokie reikšmingesni 
darbai negimsta.

Apsvarstė Fondo valdyba ir lie
tuvių enciklopedijos (6 tomai anglų 
kalboje) įkeldinimą į Australijos 
universitetų lentynas. Pof. JMarvan 
privačiai man su juo pasikalbėjus, 
davė daug vilčių. Jis beveik tikras 
dėl Monash universiteto, bet pasiū
lys ir kitų universitetų atitinka
miems fakultetams. Laukiama iš 
leidėjo J.Kapočiaus pasiūlos brošiū
rų.

Pabaigai užuomina. Fondo sąs
kaitoje yra nesiskelbiančio tautiečio 
$l.ooo įnašas. Tai jaunesniosios 
kartos akademikams paskatinti pa
sirinkti lituanistinę temą mokslinei 
studijai. Jai gauti durys atdaros, bet 
besibeldžiančių lyg ir negirdėti.

Kai kurios šio rašinio eilutės lai
kytinos -nebūtinai Fondo valdybos 
nuomone.

A. ZUBRAS

ALB Krašto Tarybos suvažiavime 
Adelaidėje p.J.Meiliūnas buvo pa
daręs pranešimą apie Australijos 
Liet. Fondą, kuris buvo įsteigtas 
1972 m. Sydnejuje įvykusiame ALB 
Krašto Tarybos suvažiavime.

Iš pranešimo paaiškėjo, kad Fon
do kasoje 1974 m. lapkričio 30 d. bu
vo $3453.53. Pinigai laikomi Talkoje.

Fondo valdyba perėmė iš Krašto 
Valdybos 1005 dol.35 centus ir per 
savo dvejų metų kadenciją sukaupė 
2350 dol. 90 centų. Fondą parėmė 
visa eilė organizacijų ir 134 atskiri 
asmenys. Stambiausia atskiro as
mens suma - 1000 dolerių, mažiausia 
- 50 centų.

Australijos Liet. Fondas pasiry
žęs sukaupti bent 5000 dolerių ir nuo 
tada fondo lėšas skirti visuomeninei 
ir kultūriniai veiklai. Numatoma 
ypatingą dėmesį skirti lituanisti
niam švietimui ir jį visokeriopai 
remti. Iš kitų projektų pažymėtini: 
išleisti lituanistinių veikalų lietuvių 
ir anglų kalbomis, remti lietuvių 
bibliotekas, padėti visų rūšių meni
ninkams ir meniniams vienetams.

Taip pat numatoma pagyvinti 
Fondui lėšų telkimą. Žinoma, Fondo 
ateitis ir jo augimas priklausys nuo 
pačių tautiečių. Visiems talkinant 
Australijos Liet. Fondas bus ne vien 
idėja ar nutarimas, bet konkreti re
alybė. Australijos Liet. Fondas turi 
savo įgaliotinių beveik kiekvienoje 
didesnėje kolonijoje, tačiau rūpestis 
Fondu ir jo plėtote turėtų būti ne 
vien Fondo Valdybos ar jos įgalioti
nių, bet ir visų bendruomenės orga
nų, nes Fondas sukurtas bendruo
menės ir jos pačios naudai.
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Krašto Valdybos
p-kas pasisako

KALBA —MŪSŲ IŠLIKIMO PAGRINDAS

Ištraukos iš ALB Krašto Valdy
bos pirmininko p. a. Šimkaus kalbos, 
pasakytos Vasario 16-sios šventėje 
Melbourne.

ALBKrašto Valdybos pirmininkas 
inž. A. Šimkus Vasario 16-sios mi
nėjime Melbourne pasakė kalbą pa
liesdamas mūsų aktualiuosius rū
pesčius. Pabrėždamas mūsų pagrin-. 
dinį tikslą iškovoti tautai laisvo ap
sisprendimo teisę pirmininkas pers
pėja, kad nuo šitos kovos mes nesa
me laisvi. ’’Šiam tikslui įgyvendinti 
mes išeivijoje turime atlikti svarbų 
uždavinį ir dabartiniame politiniame 
klimate turime būti pasiruošę dar 
ilgai kovai. Mūsų išeivijos uždavinys 
yra nenuilstamai byloti komunisti
nės sovietų Rusijos padarytą užgro
bimo aktą bei vykdomą genocidą 
mūsų tautoje visam pasauliui.

’’Įrodinėjimas šios netiesos turi 
būti faktiškas ir logiškas, o ne vien 
tik pagrįstas emociniais patriotiniais 
jausmais... Tokiam tautiniam darbui 
būtinai reikalingas tęstinumas ir jį 
su laiku turi perimti jaunoji karta.

Primindamas jaunąją kartą pir
mininkas parodė didelio susirūpini
mo kodėl toks didelis procentas 
jaunimo mažai kalba ar vos supranta 
lietuviškai, kodėl iš jų daugelis labai 
apatiški lietuvybei. Atsakymo p. 
Šimkus ieško mumyse pačiuose:

’’Atsakydami į šiuos klausimus 
susimąstykime ir pasibelskime į sa
vo sąžinę: kiek šiandie iš mūsų tau
tiečių prisipažintų, kad lietuviška 
dvasia ir veikla tiek šeimose, tiek 
bendruomenėje nebuvo pilnai pa
tenkinama. Sakysite, šaukštai po 
pietų. Gal daliai ir taip, bet ar esame 
pasiruošę pasimokyti iš savo klaidų?

Nejaugi lietuvis, praradęs savo 
kalbą arba jos visai neišmokęs, tu
rės ir lietuvišką jausmą? Jeigu ne
buvo įkvėpta pakankamai lietuviš
kos dvasios šeimoje, kad jaunuolis 
išmoktų savo tėvų kalbą, tai kaip 
galima tikėtis, kad jis perduos tau
tos meilės ir pasididžiavimo jausmą 
savo priaugančiai kartai, kurio jis 
pats neturi.

Pirmininkas pabrėžė, kad vargu 
ar pasiteisina ’.pastangos ir dar
bai kuriant liet, namus, klubus, pa-, 
rapijas ir t.t. jeigu mes viso svorio 
nesudedam į lietuvišką auklėjimą.

’’Štai po didelių pastangų mes tu
rime lietuvių kalbą pripažintą kaip 
dėstomą dalyką net iki. brandos 
atestato. Deja, mūsų pačių susido
mėjimas yra palyginamai menkas, o 
čia, sakyčiau, yra vienas iš pagrin
dinių mūsų gyvastingumo šaltinių.

Užsimindamas apie ryšius su tė
vyne, pirmininkas pareiškė, kad as
meninių ryšių palaikymas yra nau
dingas ir reikalingas Lietuvoje gy
venantiems, bet jis ypatingai reika
lingas mūsų jaunimui, kuris to 
krašto nėra matęs ir tik pažįsta iš 
tėvų pasakojimų bei knygų. Deja,
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KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZIJĄ, AMERIKĄ

KREIPKITĖS

M Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ

Palanga Travel
364 Sussex St. Sydney City 

Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas. 
Skambinkite Tel. 26 3526

labai dažnai šis mūsų tėvų žemės 
pažinimo ir meilės auklėjimas yra, 
bent mano nuomone, ant senoviškų 
apdulkėjusių principų, pridengtas 
siauru patriotiniu rūbu. Patriotiz
mas yra vienas iš idealiausių tauti
nių reiškinių ir būtina, kad mes jį 
pajėgtume įskiepyti savo vaikams. 
Tačiau įskiepijimo metodai bei 
bendra lietuviška veikla, ypatingai 
liečianti pavergtą Lietuvą, sukelia 
didžiausių kontraversijų.

’’Noriu paliesti tą ryšių palaikymo 
reikalingumą mūsų jaunimui. Nepa
mirškim, kad praėjus sakykim, dar 
kokiem dvidešimt penkeriem me
tam kiek iš mūsų liks, kurie yra ma
tę savo kraštu ir iš tiesų jį pažįsta, 
ar turės bent kokį asmenišką ryšį su 
pavergtoje tėvynėje gyvenančiais 
tautiečiais, giminėmis. Šiuo metu 
dar daugeliui tautiečių tas ryšys 
tarp giminių ir pažįstamų yra dar 
glaudus, pagrįstas gyvais prisimini
mais. Pagalvokime ir pasvarstykime 
galimybes jaunimui išlaikyti mūsų 
tėvynės meilės šilumoje be jokio
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DĖMESIO! DĖMESIO!

LIETUVIAI TĖVAI, AR PASIRŪPINOTE, KAD JŪSŲ VAIKAI 
TURĖTŲ LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMĮ BRANDOS ATESTATE?

LIETUVIŲ KALBOS PAŽYMYS LIUDIJA TĖVŲ TAUTINĮ
SĄMONINGUMĄ IR VAIKO TAUTINĮ SUBRENDIMĄ. LIETUVIŲ 
KALBA AUSTRALIJOS UNIVERSITETŲ PRIPAŽĮSTAMA KAIP 
LYGIAVERTIS MOKOMASIS DALYKAS. ŠITĄ PRIPAŽINIMĄ 
TURIME NE TIK IŠNAUDOTI, BET JĮ IR IŠLAIKYTI.

KAM NEPRIEINAMI LIETUVIŲ KALBOS KURSAI MEL
BOURNE, TESIKREIPIA Į ALB KRAŠTO VALDYBOS ŠVIETIMO 
VADOVĄ p. P.SUNGAILĄ:

20 Lisbon St.,
Glen Waverley, Vic. 3150

TENEBŪNA NĖ VIENO ABITURIENTO AUSTRALIJOJE BE 
LIETUVIŲ KALBOS BRANDOS ATESTATE!

Pas Newcastle lietuvius
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Šios šventės minėjimas įvyko va
sario 15 d. St. Peters Hall, Hamil
ton. Greta gausiai susirinkusių sa
vųjų, svečių tarpe buvo šių bend
ruomenių pirmininkai su grupėmis 
savo tautiečių: Latvių - E.Aire, Estų 
- G.Kaljot, Lenkų - F.Dudek, Slova
kų - J.Kolmjar.

Oficialiąją minėjimo dalį pradėjo 
Valdybos pirmininkas Alf. Šernas 
angliškai svečiams išryškindamas 
šios šventės reikšmę, o lietuvių kal
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kontakto su ja. Kontaktas bei ryšių 
palaikymas jaunimo tautiniam išlai
kymui bus būtinas ateityje, ypatin
gai kultūrinėje sferoje. Tačiau mūsų 
visų pareiga tą jaunimą tinkamai 
paruošti ir supažindinti su okupanto 
nepaprastai gudria ir sukta politika, 
kuri vedama prieš etninių grupių iš
silaikymą už geležinės uždangos.

’’Nepamirškime, kad šių dienų 
jaunimas yra dažniausiai besiblaš
kantis ir beieškantis vis kažin ko 
naujo. Jeigu mes neįdėsime pakan
kamai darbo į to jaunimo auklėjimą, 
jaunimas greičiausiai suras tai, ko 
mes nenorėtume, kad jis surastų.

”Aš šiandie negaliu duoti jokių 
tikslių gairių bei nurodymų šiuo ry
šių palaikymo klausimu. Aš nesu 
joks visažinis, o tik eilinis lietuvis, 
jūsų išrinktas specifinėm pareigom 
ir darbui, kreipiuos į jus šiuo reikalu 
nuosekliai pagalvoti, panagrinėti 
įvairius veikimo būdus ir nepasi
duoti vien tik savo emocijoms. Ne
statykime savęs ant neklystančio 
pjedestalo, nes žmonių be klaidų nė
ra, tačiau būtina pasimokyti iš savų 
klaidų.

’’Nesileiskime save apgaudinėti, 
kad lietuvių kalbos mokėjimas ar ži
nojimas nėra pagrindinis lietuvio 
tautinio gyvastingumo įrankis. Be 
jokių abejonių kalba yra tautinis 
pagrindas, kuriuo yra pagrįsta visa 
kita veikla. Kalba yra lyg tėvynės 
meilės ugnelė. Jeigu mes leisime tai 
ugnelei užgesti savo jaunimo širdy
se, užges jose ir tėvų žemės meilė ir 
ji nebebus įkvėpta mūsų ateinan- 
čiom kartom išeivijoje”.

ba ypatingai pabrėžė, kad Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės at
statymas yra vienintelis laidas į lie
tuvių tautos tolimesnį vystymąsi ir 
egzistenciją, ir šio tikslo turi siekti 
vieningai visa lietuvių tauta, kurios 
dalis yra okupuotoje Lietuvoje, o 
kita dalis emigracijoje įvairiuose 
kraštuose. Abi tautos dalys gyvena 
nepilną tautinį gyvenimą: esantieji 
okupuotoje Lietuvoje turi, atseit, 
Tėvynę, bet neturi laisvės, gi gyve
nantieji emigracijoje - turi laisvę, 
bet neturi Tėvynės. Oficialioji dalis 
baigta Lietuvos Himnu.

Meninę dalį pradėjo Zina Zaka
rauskienė, M.Malakūnienės eilėraš
čiu ’’Esu žmogus”. Po to ji , jaunes
nei dukterei Valei pritariant gitara, 
solo sudainavo melodingą iš dabar
tinės Lietuvos gautą dainą ’’Lietu
viai”. Kaip visada Z.Zakarauskienė 
deklamaciją ir dainą atliko pasigė
rėtinai įdėdama jausmo ir vaidybos.

Visi su pasigėrėjimu sutiko Syd- 
nejaus ’’Grandinėlę”, kuri energingu 
žaismu atliko visą eilę tautinių šokių 
grojant akordeonu Jonui Zubrickui 
ir kiekvieną šokį labai vykusiai api
būdinant Jeronimui Belkui.

’’Gram dinėlė”, vadovaujama Ge
dimino Saukos, jau antrą kartą atsi-

NAUJAS
ANGLŲ

KALBOS
KURSŲ

ADRESAS
Nuo kovo 17 d. Darbo ir Imigra

cijos Department© Sydney įstaigos 
Švietimo skyrius perkeltas į Švie
timo Departmentą Sydney Plaza 
Pastato 15-tam aukšte, 59 Goulburn 
St., Sydney, bet ne Australian Go
vernment Centre, Chifley Square.

Visą informaciją anglų kalbos 
kursų reikalais teikia Miss Wales, 
Mr. Lovell ir Dr. Barris,

INFORMACIJA TEIKIAMA 
TEL. 218 8980 

lankė į Newkastelį. Šventės išvaka
rėse pasirodė grupė ir vadovas 
G.Sauka ir buvo maloniais svečiais 
Alf. Šerno bute, o po šventės pobū
vio visi apgyvendinti dideliame 
’’George” viešbutyje, kurio savinin
kas yra J.Statkus.

Pobūvio eigoje įteiktos dovanos į- 
vairius mokslus baigusiems ir taip 
pat išėjimo į pensiją proga Alf. ir 
Donatai Bajaliams, kurie aktyviai 
dalyvauja bendruomenės gyvenime.

Prie laimingų pobūvio valandų 
daug prisidėjo ’’Grandinėlės” šokė
jai. ’’Newcastle Morning Herald” 
reporteris padarė eilę ’’Grandinėlės” 
nuotraukų iš kurių viena buvo įdėta 
rytinėje laidoje su užrašu ’’Lithua
nians big day”. .

ABC radio transliavo lietuviškas 
plokšteles dvi z dienas šios šventės 
proga. TV NBN Channel 3 menege-' 
ris atsiprašė šiuo kartu negalįs at
siųsti filmuotojo, nes šios ekonomi
nės krizės metu negali mokėti virš
valandžių.

Valdybos Vicepirmininkas labai 
gražiai pravedė loteriją, kurioje bu
vo daug vertingų laimikių dovanotų 
vietinių lietuvių prekybininkų ir pa
vienių asmenų.

NEWKASTELIO VALDYBA 
DĖKOJA

t
Nepriklausomybės Šventė praėjo 

su gražia programa ir baigėsi drau
gišku, linksmu pobūviu.

Apylinkės valdyba dėkoja visiems 
taip gausiai į šią šventę atsilankiu
siems.

Ypatinga padėka ’’Grandinėlės” 
vadovui p. Gediminui Saukai, kuris 
pakviestas trumpai atsakė ’’mes at
vykstame” ir visiems, grupės daly
viams ir p. Z.Zakarauskienei su 
dukrele Vale, atlikusioms puikiai 
programą.

Dėkojame už turtingus laimikius 
loterijai: W.Miller (Electrical 
Wholesale S.W .Miller), J.Statkui 
(Georg Hotel), Stasei Savičiūtei - 
Rossi (Gift Shopp ’’Stella” Beau
mont Street, Hamilton), K.Pauliu- 
kėnui, A.Grigaliūnienei, J.Pranskū- 
nui, Dr. A.J.Ivinskiams, Dr. G.Ž. 
Kišonams, Č.Zakarauskui, J.J.Le- 
vickams ir*Dr. V.Donielai.

Dėkojame p. Jūratei Ivinskienei 
ir šį kartą taip gražiai prisidėjusiai 
prie šventės pasisekimo vykusia sa
lės dėkoracija.

Dėkojame už sėkmingą loterijos 
bilietų išplatinimą p-lei Bengnai Za- 
karauskaitei ir ponioms: Emilijai 
Daugelienei, Antosei Grigaliūnie
nei, Elzbietai Liūgienei ir Zinai Za
karauskienei , M.Butkienei.

Apylinkės Valdyba
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Melbourno kronika
VASARIO 16-JI MELBOURNE

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas Melbourne į- 
vyko vasario 16 d. Pradėtas iškil
mingomis pamaldomis šv. Jono baž
nyčioje. Šv. Mišias už žuvusius dėl 
tautos laisvės atnašavo kun. P.Va- 
seris ir pasakė pamokslą baigdamas 
Sibiro lietuvaičių malda. Prie alto
riaus stovėjo tautinė ir organizacijų 
vėliavos. Giedojo parapijos choras.

Pats minėjimas įvyko Lietuvių 
Namuose. Apyl. pirm. p. A.Pocius, 
pakvietęs ALB Krašto Valdybą į 
garbės prezidiumą, savo žodyje pa
reiškė, kad Vasario 16-ji mūsų tautai 
tapo šventa ir neatšaukiama diena. 
Dirbdami Lietuvai dažnai matome, 
kad ji svetimųjų parduodama už Ju
do grašius, tačiau taip pat žinome, 
kad ir anie laikai, privedę tautą prie 
nepriklausomybės atstatymo, nebu
vo lengvesni. Mūsų tauta jau buvo 
laikoma žuvusia, tačiau buvo gyva 
pakelės kryžiuose, Kražių skerdy
nėse, Šventoje giesmėje, tautinėje 
dainoje, motinų pasakose, sukilėlių 
ir knygnešių kauluose, išbarstytuo
se Sibiro taigose.

Tautos kančių ir laisvės troškimo 
istorija kartojasi kritusių partizanų 
kapais, sudegintų sodybų pelenais, 
tremtinių gretomis, Kalantos, Ku: 
dirkos ir kitų kančiomis.

Esame liudininkais, kaip griuvo 
imperijos ar viršžmogio kultą skel
busios galybės, tad tikime, kad grius 
teroru, melu ir vergų stovyklomis 
nuklota Maskvos raudonoji imperi
ja.

Mūsų pareigos savo tautai nepa
sibaigė, nors ir esame pasitraukę iš 
tėvynės. Pagrindinis mūsų tikslas - 
nepriklausoma Lietuva. Tą atsieksi
me, jei nenustosime tikėjimo į Lie
tuvos prisikėlimą ir dirbsime tautinį 
darbą broliškoje vienybėje. Sekda
mi mūšų tėvų pavyzdį turime dirbti 
ir aukotis tikėdami, kad jei ne mes, 
tai mūsų vaikai sulauks laisvos Lie
tuvos.

Šios šventės proga sveikino Pa
vergtų Europos Tautų Organizaci
jos pir,. p. Rozicki, estų atstovė 
p.Tamler ir latvių p. Eglitis.

Sekė ALB Krašto Valdybos pir
mininko p. A.Šimkaus dienai skirtas 
žodis.

Meninę dalį pradėjo pati jauniau
sia karta - Virginija ir Arūnas Bruo- 
žiai, (žemiau 10 metų) sudainavo tris 
daineles. Solistas J.Rūbas akompo- 
nuojant p. D.Levickienei padainavo 
dvi dainas ir p. D.Antanaitienė pa
deklamavo P.Pusdešrio ’’Kruvinas 
šauksmas”.

Pabaigai Melb. Dainos Sambūris, 
vad. A.Čelnos išpildė keturias dai
nas.

Dainos Sambūriui švenčiant 
25-rių metų sukaktį organizacijų 
atstovai pasiryžę Sambūriui pado
vanoti naują pianiną. Šios šventės 
proga apyl. p-kas p. A.Pocius pa
reiškė chorui visų melbourniečių

vardu padėką ir dirigentui p.A.Čel- 
nai įteikė $900 čekį.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
IGA

DOVANA DAINOS SAMBŪRIUI

Dainos Sambūriui Melbourne mi
nint 25-rių metų darbo sukaktį vie
tos organizacijų atstovai, įvertinda
mi Sambūrio atsiekimus ypač re
prezentuojant lietuvius svetimųjų 
tarpe, nutarė įteikti dovaną - naują 
pianiną.

Šiam reikalui organizacijos auko
jo:

Melb. Liet. Klubas $140.00
Koop. Kredito D-ja Talka $140.00 
Melb. Apyl. Valdyba $100.00
Austr. Liet. Kat. Federacija

$100.00
$100.00

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
30.00

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Liet. Kat. Mot. D-ja
Soc. Globos Mot. D-ja
Sporto Klubas Varpas
Parapijos choras
Liet. Stud. Draugija 

F.Sodaitis
Čiurlionio Disk. Klubas
Melb. apylinkės pirmininkas p. 

A.Pocius, įteikdamas Sambūrio di
rigentui p. A.Čelanai čekį, pažymė
jo, kad sudėtos sumos neužteko 
perkant numatytą pianiną, todėl ti
kisi, kad dar neprisidėjusios liet, or
ganizacijos ir atskiri asmenys dar 
galėtų įsijungti į aukščiau minėtųjų 
gretas įteikiant savo aukas per 
Apyl. Valdybą.

Dainos Sambūris tikrai užsitar
navo mūsų visų padėkos.

IGA
Šeimos Šventė

Vasario 22 d. savo artimųjų bičiu
lių tarpe veiklus mūsų bendruome
nės narys, Lietuvos kariuomenės 
ats. majoras Vincas Liubinas at
šventė 75 m. sukaktį ir kartu su po
nia Ona Liubiniene 12 m. vedybinio 
gyvenimo.

Sukaktuvininkus pasveikino 
A.L.B.Melbourno Apylinkės pirm. 
Alb. Pocius pasidžiaugdamas, kad 
p.p.Liubinai yra netik gražiai įsikū
rę Melbourne, Prestono priemiesty
je, bet nelieka svetimi ir lietuviškai 
veiklai. Pakėlus tostą sukaktuvinin
kams sugiedota Ilgiausių metų.

Sukaktuvininkas p. Vincas Liubi
nas, baigęs Kaune Vytauto Didž. 
universitetą, dirbo Lietuvos kariuo
menėje užsitarnaudamas majoro 
laipsnį. Melbourne dalyvauja L.V. 
Ramovėje, priklauso Lietuvių Namų 
Klubui ir yra aktyvus bendruome
nės narys. Jo sūnus p. A.Liubinas 
yra baigęs Australijoje inžinerijos 
mokslus, turi sukūręs lietuvišką 
šeimą ir aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Prieš keletą metų

VISUR
PLASTIKA

PADĖKA AUKOTOJAMS

Melbourno Lietuvių
knygas aukojo:

p. Andriejus Žukas
p. Leonas Baltrūnas

p. Algis Kasperiūnas
Aukotojams nuoširdžiai dėkoju.

Bibliotekos Vedėjas

Bibliotekai

103 knygas
38 knygas

1 knygą.

Iki šiol plastika iš metų į metus 
vis daugiau ir daugiau plito rinkoje, 
patarnaudama žmonėms įvairiose 
srityse. Ypatingai daug kur buvo 
vartojama maisto produktų pakavi
mui.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Melbourno Lietuvių Biblioteka 
sausio mėnesį gavo iš Nidos Knygų 
Klubo ir iš J.A.V. Lietuviškos Kny
gos Klubo 25 naujas knygas. Taip 
pat Bibliotekai artimoje ateityje lei
dyklos prisius daugiau naujų knygų.

Ta proga noriu priminti knygų 
skaitytojams, kad paimtų skaityti 
knygų perilgai neužlaikytumėte.

Bibliotekos Vedėjas

^tK«EO/x.

• Mok. uz indelius (deposits) 7% metiniu 
palūkanų, uz terminuotus 2 metams (ne-’ 
mažiau $ 500) 9%, 4 metams (nanaSau J 1M0) 10%, už Įnašus (shares) J 7^Xd 

• * 5000' ne-
a 10^’ asmenlnes paskolas 

iki $ 3000 su garantuotojais iš im 
iki $ 1000 be garantijos iš 12%% Proceed 
tai už visas paskolas užskaitomis^.

ĮSTAIGA VEIKIA fcŠTAOIENIA|t NUO n IKI 2 VAI, R 
U^TUViy MAMAI. 5S ERRQI, ST . W0^~7 

PAŠTO ADRESAS: TAIKA . BOX 40S1 •

______ __________Gft0- MEIDOURME 300t

vadovavo Melbourne gražiai pasise
kusių Lietuvių Dienų rengimo ko
mitetui.

O. ir V.Liubinai be to dar turi 
gražų vasarnamį Pilypo saloje - 
Phillip Island prie jūros ir jų svetin
gumu yra pasinaudojęs ne vienas 
Melbourno lietuvis.

Linkime sukaktuvininkams^ dar 
daug, laimingų metų jų privačiame 
gyvenime ir mūsų bendruomenės 
eilėse.

rūs ir per trumpą laiką pereina į 
maisto produktus. Nuodai labai ža
lingi žmogaus sveikatai, sukelia vėžį 
ir, galbūt, daug kitų bėdų pridaro. 
Tas buvo nustatyta valdžios chemi
nių tyrimų institutuose Australijoj 
ir kituose kraštuose.

ŠELTOX

♦♦♦

Alb.P.

Kovo .8 - 10 d.d. p. 
A.Pociaus ūkyje įvyko Melb. Lietu
vių Skautininkų Ramovės 3 dienų 
iškila - sueiga prisiminti skautavimo 
dienoms. Ūkis yra apie 100 mylių 
nuo Melbourno šiaurės Victorijoje.

Yra tokie plastikos dirželiai, kurie _ 
uždedami ant kaklo ^šuniui ir katei, ir 
net kabinami kartais kambaryje, 
kad apsisaugojus nuo įvairių parazi
tų: blusų, uodų, musių ir t.t.

Amerikoje nustatė, kad tos juos
telės yra nuodingos ir kenksmingos 
mažiems gyvuliukams, vaikams ir 
net žmonėms.

VYNAS

VISAIP
Žinoma, kad plastikos gamyboje 

naudojama chemikalų, kurie žalingi 
žmogaus sveikatai, bet negalvota, 
kad žalingi chemikalai galėtų judėti 
ir pereiti iš plastikos į maisto pro
duktus.

Dabar aiškiai nustatyta, kad nuo-, 
dingi chemikalai plastikoje yra jud-

PADfiKA
Melbourno Lietuvių Klubo Taryba nuoširdžiai dėkoja abiejoms Mel

bourno Moterų Socialinės Globos Draugijoms, kad taip gražiai bendra
darbiaujant paruošė tokią turtingą ir skanią vakarienę, o tuo pačiu už to
kį malonų patarnavimą Klubo atidaryme vasario 15 d.

Ta pačia proga nuoširdus ačiū programos išpildytojams, kurie įnešė 
daug iškilmingumo ir prisidėjo prie vakaro pasisekimo: moterų sekste
tui, vadovaujamam p. D.Levickienės, vyrų kvartetui, vadovaujamam p. 
J.Juškos, ir solo dainavusiai p. Čypienei, taip maloniai pakutenusiai vy
resniųjų ir jaunesniųjų širdžių ka'mpelius.

Ačiū visiems vienokio ar kitokiu būdu prisidėjusiems, kad taip sklan
džiai viskas praėjo, o tuo pačiu atsiprašome ir tų, kurie buvo nepaten
kinti.

Kas iš mūsų nemėgsta gero vyno, 
o ypatingai vertiname importuotus 
iš Prancūzijos, Italijos ir Portugali
jos. Spaudoje buvo rašyta, kad ne
patartina gerti vyno ’’Šeri”, kuris 
yra pigiai parduodamas ’’flakonuo
se” - didelėse stiklo ar plastikos 
bonkose. Jo sustiprinimui dažnai 
vartojamas pigus, blogos kokybės 
spiritas, žalingas sveikatai, o plasti
kos bonka vyną dar labiau sugadina.

Prieš kiek laiko buvo iškeltos by
los teisme Italijoj, Prancūzijoj ir 
Portugalijoj dėl vyno falsifikavimo. 
Pasirodė, kad daug falsifikuoti vynų 
buvo eksportuojama į kitus kraštus 
pridengiant falsifikatus senų ir gar
sių gerų vynų vardais.

V. Saudargas

***

Melbourno Lietuvių Klubo Taryba

NAUJOS SPECIALYBĖS
„Cambridgeshire Farmer's Journal“ įsi

dėjo tokį pranešimą: „Kenkėjų naikinimo 
ekspertas, kurį seniau vadindavome kra- 
likų gaudytoju, siūlo savo .patarnavimus 
maisto gamybos specialistams, kurie se
niau vadindavosi ūkininkais.“
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Ir vėl buvau Adelaidėje dvimeti- 
niam dūšios pakėlimui. Kas važiavo 
šokti, kas - dainuoti, o aš su pačia į, 
žinia neoficialų, Žemaičių Sąskrydį. 
Pakeliui į kermošių vos nepraradau 
dūšios. Išvažiavome iš Canberros 
Kūčių naktį, o kai išaušo Kalėdų 
šventoji diena - visa-kas aklinai už
daryta. Lajuje prasmardintą kiauši
nį dar šiaip taip pavyko nutverti, 
bet alaus su putele - anei lašo. Gerai, 
kad pas dukterėčią Milduroje radau 
bonkelę ’’Melburno Kartaus”, šiap 
būč kritęs varnoms. Grįžtant į na
mus istorija, aišku, kita. Švogerio 
šaldytuvas buvo tiek pilnas, kad pro 
kiekvieną pubą pravažiuodamas net 
užsimerkdavau...

Ak, sakau, tie adelaidiškiai! Šir
dys ir durys atviros, šaldytuvai pilni 
-tikra įsikūnijusi lietuvybė. Tiek jau 
mus primaitino-privaišino, kad ma
šina net pilvu šlaužė į namus...O čia 
su jumis dalinuosi tuomi ką AŠ ma
čiau ir girdėjau.

A)ktoriui, vaidinusiam ’’Policijos 
Viršininką”, dvi valandas išbuvu
siam suriestam į kirminą - visos ma
no simpatijos. .Aš (pavėlavęs!) va
landą prastovėjęs - nebegalėjau su
siriesti. Mane labiausiai intriguoja 
klausimas:-”Kaip būtų buvę, jeigu 
netyčia plyksterėjęs švyturys būtų 
nebeužgesęs, arba kai jam reikėjo

Adelaidės atlaidų ABC
užsidegti - būtų neužsidegęs?” Da- 
leiiižiu, kad pagal Do.Ve-rus pagei
davimą, būtume matę komediją...

B)alius su ’’ilgaausiais metais” 
nesikliiuoja! Tikrai pasijutau ilga
ausis dainavęs ir jų sampano nera- 
favęs. O Sporto Šventės gražuolė 

us gerokai prieš dvyliktą kritusi į 
’’pumpkiną” ir...išvažiavusi?

Oanberiškiai irgi dalyvavo Vete
ranų Parade. 0 apie aiškią Sporto 
Klubo, egzistenciją Canberroje, liu- 
d ija prie sienos prikaltas ’’Vilkas”. 
Gal, sakau, naujoji ALFAS Valdyba 
į šį reikalą pažiūrės rimčiau, nes ku
ris tenais paragrafas reikalauja 
’’Metinio Susirinkimo Protokolo”.

D)irigentai. Apie svečią iš Ame
rikos nėra ko ir bekalbėti - jis Ade
laidės Chorą išspaudė sausai. Tikrai 
kad vertas tąja pačia proga rateliu 
suverpto lino stuomens, is kurio tu
rėtų likti dar gražus rankšluostukas 
Melburno dirigentei.

E)ilinis žiūrovas, niekuomet net 
nebuvęs eilinis - Kukutis...

F)eliksas - geriausias ’’Mūsų Kai
melio” muzikantas. Mat, kai žmogus 
groja ne iš knygos, bet - širdies, tai 
jau net ir tautiniai rūbai įgauna aiš
kesnes spalvas.
”G)inčas\ Šiam laikraštukui per 
Sporto Šventę nepasirodžius lieka 
tik tikėti, kad apsieita be ginčų. Vis- 
dėlto abejoju! Negi Bankstowno at
stovas tylėjo?

Dnfliacija pasiteisiname už visą 
tai, kas šiandien kiek kainuoja. 
Visdėlto, suvedus visas Šventės 
sąskaitas nuo atidarymo iki geguži
nės, gaunasi tendencijos į lupikavi
mą. Šia kryptimi einant toliau, Lie
tuvių Dienojs pasidarys ne malonu
mas, bet prabanga. Paskaičiuokite, 
kiek visa tai kainavo keturių as

menų šeimai, kuri neturėdama Ade
laidėje dėdžių turėjo susimokėti už 
”B&B” ir avieną graiko kavinėje? O 
benzinas?!.

J) aunimas amžinai nebus jaunas, 
lygiai - senimas amžinai negyvens. 
’’Oi, kas tada dainuos, oi kasr , -anot 
kun. Butkaus mėgiamos dainelės... 
Keturiems chorams amžinai (tur
būt?) nutilus, nemalonus šiurpas 
riplena paširdžiais mėginant įsivaiz
duoti, kuris iš dar esamų pasitrauks 
pramatomoje ateityje.

K) azokai. Ponios veidas, pasipuo
šęs šypsena, aiškiai liudijo apie eg
zaminus išlaikytus su ’’Honours . 
Sakyčiau, kad naujosios valdžios 
pačiam Kazokui išrašytas ’’Brandos 
Atestatas” irgi siekia - ’’Honours”! 
Sveikinu, nes negi tylėsiu ’’Kaip 
žemė...”

L) iteratūros Vakaras, su mažomis 
išimtimis, vertas poetės Malakūnie- 
nės prašymo. Būtent- iš šio molio 
nulipyti ką nors geresnio! Kaip jau 
nebebūtų, bet pusvalandinis ponios 
svaičiojimas su tarnaite siekia tik 
’’litter ribas! Kur dingo ’’atūra”?..

M) enas - yra menas, o aš esu mul
kis. Tačiau, mano mintijimu - men
kas menas mulkius mulkinti. Tuo 
būdu, įdant nepatapčiau dar dides
nis mulkis, Meno Parodą praleidau. 
Jeigu tai, ką menininkai nutephoja 
ir vadina ’’Moteris” (”Su” ir bBe’’) 
yra moteris, tai mes ne vyrai!..

N) ainys, Bronius. Žmogus kuris 
atvažiavo laiku ir mokėjo kalbėti su 
saiku.

O) rdenas toms, kurių įnašas į šių 
Lietuvių Dienų pasisekimą gali būti 
matuojamas kalnais; Lietuvių Namų 
ir Katalikų Centro virėjoms-šeimi- 
ninkėms.

P) amaldų Perliukas^Ar daug rei

kia apie tai kalbėti!. Tu, Mergaite, 
tikras perliukas!

R) omuvėnai. Kaip nusako A.L.Ž. 
Korsp. (M.P. No.4), žmogus net de- 
sėtką tūkstančių mylių sukoręs, pa
linkėjo kad:-”Vienybė težydi Romu- 
vėnų tarpe!” Taiklus linkėjimas. 
Bus, matyt, pavartęs paskutinių 
dviejų metų ’’Mūsų Pastogės” 
komplektus, gulinčius Adelaidės 
muziejuje ir pastebėjęs ko romuvė- 
nams (Įpatingai Sy.dniejuje!) labiau
siai trūko. Tik abejoju, ar bendruo
menei toksai pavyzdys buvo labai 
reikalingas?..

S) tudentai. Inicializuoti - Barzdoti 
Ūsuoti Mandrai Sušukuoti. Gailėsis 
užaugę ir pasenę, patys savo jaunų 
veidų per gaurus nematę!

T) autiniams Šokiams Festivalyje 
verkiančiai trūko grandiozinės išė
jimo scenos, kuri tikrai užimponavo 
žiūrovus Sydniejaus festivalyje. Ir 
neverkite Perth o mergaitės! Gra
žiausiame gintaro gabahuke pasitai
ko šapelis, o tai jo vertės nesumaži
na...

U) niformos, dabinusios Melburno 
moteris, tikrai graudeno nutilusias 
Canberietes. Anoms dainuoju de
vynbalsę, o savoms:- ”Ar aš tau, 
sese, nesakiau!”

V) aldžia, kaip australai sako - 
’’lock, stock & barrel”, išsikėlė į 
Melburną. Adelaidiškiams aiškus 
palengvinimas, nes vietiniuose pa
rengimuose mano Kaimynas Jonas, 
neoficialus mano Dėdė Liudvikas ir
aš patsai. Garbingai išnešėme že
maičių kepures, anei karto iš klum
pių neiškritę. spn^osBH

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

J.Zinkus

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

Po vakarienės žiūrime skaidres iš 
p. Urmonų šeimos kelionių po Mala- 
ziją. Labai spalvingos buvo skaidrės 
iš indų vstuvių, kuriose ir Renata 
dalyvavo ir elgėsi prisilaikydama jų 
papročių. Išklausėme žinių per ’’Ra
dio Australia”(iš Melb.), bet jos man 
atrodė labai ’’sausos”. Ilgai dar kal
bamės apie pažįstamus gyvenančius 
Australijoje. Vėliau, Romas mus at
veža į viešbutį.

Sekmadienis - mūsų paskutinioji 
diena užsienyje. Renata atvažiuoja 
mus paimti ir keliaujame į bažnyčią. 
Romas su vaikais atvažiavo kitu au
tomobiliu. Įėję į bažnyčios vidų, pa- 
siimame prie durų padėtas maldak- 

. ges. Štampai maldaknygėse rodo, 
kad čia yra Šv. Jono katedra. Kry
žiaus stiliaus statybos, katedra ma
žesnė negu anksčiau matytos Aus
tralijoj, Vokietijoj ir Lietuvoje. Vi
dus išdažytas balta ir pilka spalvo
mis. Priekyje altorius, jo vitražinių 
langų, per kuriuos įeinanti šviesa 
meta persišviečiančio stiklo spalvas 
ant lubų.

Tolokai nuo altoriaus, bažnyčios 
priekyje, prie mikrofono stovinti 
vidutinio amžiaus moteris praneša 
kad šv. Mišių auka prasideda ir iš 
kurio puslapio bus skaitomos mal
dos. Išeina kunigas apsirengęs ža
liais liturginiais rūbais. Man labai į 
akis krito 6 tamsiaveidžiai (indai) 
klapčiukai’, aprengti ilgais žaliais 
rūbais ir baltomis kamžomis. Už
groja vargonai, gieda mokyklinio 
amžiaus mergaičių choras. Maldai 
sustoja įvairių rasių ir tautybių 
žmonės . Daug kiniečių, matosi indų, 
malajiečių ir nemažai baltaveidžių 
žmonių. Per mano kūną perbėgo sa
votiškas jausmas, lyg pajustum di
delę Dievo galybę, ko per daugelį 
metų nėra buvę. Bažnyčios mistika 
lyg ir atskyrė mano mintis nuo šios 
žemės rūpesčių.

Šv. Mišių eigoje pastebėjau kai
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kurių skirtumų lyginant su mūsų 
pamaldomis. Kunigo su žmonėmis 
maldų buvo mažai, o choras giedojo 
daug giesmių. Pamokslas buvo 

1 trumpas ir tik religiniai pamokymai, 
visus pranešimus (ir piniginius) daro 
moteris prie mikrofono. Po pamoks
lo visi klapčiukai lėta eisena nuėjo į 
bažnyčios galą ir atlydėjo prie alto
riaus du vyrus, nešančius vandenį ir 
vyną. Po pakylėjimo, bet prieš ko
muniją, kunigas viena ranka iškelia 
pateną su hestiją, kita taurę, to nie
kur anksčiau nebuvau matęs. Prieš 
mišių pabaigą, kiekvienas prašomas 
pasisukti į šalia sėdinčius ir pasakyti 
’’Peace” (australai sveikinas, bet čia 
tas laikoma nehigieniška).

Paprastai bažnyčioje daroma tik 
viena rinkliava. Vyrai, renką pini
gus, būna per petį perjuosti geltonu 
kaspinu. Šį sekmadienį (kartą per 
mėnesį) buvo dar antra rinkliava 
skirta vargšų sušelpimui per St. 
Vincents de Paul draugiją. Antra 
rinkliava buvo daroma tuoj po pir
mosios ir rinkėjai buvo perjuosti 
violetiniais kaspinais.

Po pamaldų einame į parduotu
ves, kurios čia sekmadieniais atida
rytos. Pietus pavalgome restorane 
ir vėl važinėjame po miestą. Priva
žiavę Malazijos muziejų einame į vi
dų pažiūrėti. Iš lauko muziejus gra
žus, bet atrodo nedidelis, tačiau 2-jų 
aukštų pastate išdėstyta labai daug 
eksponatų. Muziejuje pavaizduota 
Malazijos istorija, produktai, gami
niai ir gyvūnija. Pažiūrėti čia būtų 
daug ko, bet jau artėja laikas mums 
kraustytis iš viešbučio. Atsisveiki-1 
name su Romu ir vaikais, o Renat: 
mus parveža į viešbutį. Atsisveiki 
nant gal ir nepasakėme daug padė 
kos žodžių p. Urmonams, bet širdyj* 
esame jiems labai dėkingi už mūši 
globą Kuala Lumpur.

Per naktį skridę Qantas lėktuvu, 
apie 9 vai. ryto pasiekiame Sydnejų.

Bendrai, savo kelione mes esame

patenkinti. Pamatėme daug skirtin
gų žmonių, papročių ir jų gyvenimo 
būdų. Važiuojant su grupe, kaina 
atrodo labai prieinama. Mūsų 15 
dienų kelionė buvo $619.00 asme
niui. Paskaičiuokime, kiek panašus 
pasivažinėjimas kainuotų važiuojant 
pavieniui. Nuskristi lėktuvu tik į 
Hong Kong ir atgal tada kainavo 
$793.80. Viešbučio kambariai po 
$22.00 (dviem žmonėm), vieno žmo
gaus dalis po $11.00 dienai, 14 dienų 
$154.00. Pusryčiai po $2.50 viso 
$35.00 Septynios po Va dienos eks
kursijos apie $. 8 viso $56.00. Viską 
sudėjus gaunasi $1038.90, o dar ke
lionės iš ir į aerodromą, bagažo per
vežimai ir aerodromo mokesčiai čia 
nepriskaityti.

Nežiūrint šilto klimato, per tuos 
kraštus važinėjant musių beveik ne
simatė. Moralė, sprendžiant iš 
apsirengimo ir užsilaikymo viešose 
vietose stovi aukščiau kaip Austra
lijoje.

Važiuojantieji į Azijos kraštus, 
daro šiokių tokių apsipirkimų.Mums 
atrodė, kad geriausiai pirkti batik 
medžiagas ir sidabro papuošalus 
buvo Kuala Lupur. Bankok - mote
riškos medžiagos, medžio drožiniai 
ir brangenybės. Pigūs pasiūti rūbai, 
bet darbas dažnai būna blogas ir 
parvažiavus reikia taisyti. Hong 
Konge yra pigiausi elektrir lai gami
niai, visi jie importuoti iš Europos 
kraštų. Rūbų kainos nedaug žemes
nės kaip Australijoje.

Nepatarčiau nieko pirktį į pirmą 
užeitą parduotuvę.Neradus kitur 
geriau, visuomet galima sugrįžti. 
Labai gerai prieš einant pirkti žinoti 
ko nori, gal net reikėtų apsispręsti 
prieš važiuojant iš Australijos. Aš 
norėjau pirkti radiją su laikrodžiu 
(clock radio) ’’Sanyo RM 5430”, jo 
kaina Australijoj $69.95 (galima 
gauti už $64.00). Hong Kong par
duotuvėse paklausus (kaip mano už
rašyta) kaina pasakydavo H.K. $200 
-$220 (gal mano, kad tą prekę jau esi 
apžiūrėjęs kitur). Kai užėjęs į par
duotuvę ir tik lentynoje pamatęs to
kį radijo aparatą paklausdavau kai
ną, pasakydavo $280 - 320. Nupirkau 
už $180.00 (A $27.80).

Hong Konge Radijo ir cassette 
recorder’ių didžiausias pasirinkimas 
yra ’’Sanyo” gamybos , bet yra 
’’National” ir kitų. Pasirinkimas yra 
žymiai didesnis, kaip Australijoj, 
bet patarčiau pirkti tik tokius mo
delius, kurie yra pardavinėjami 
Australijoje (prieš važiuojant ap
žiūrėti didesnėse parduotuvėse). 
Sugedus, kai kurių pataisymas labai 
ilgai trunka, o kartais dalių Austra
lijoj visai negauna.

Geriau įsivaizduoti perkamų pre
kių kainas norisi palyginti, kiek jos 
kainuotų australiškais pinigais. Aš 
turėjau pasidaręs lentelę, kurioje 
buv;au susirašęs kiek H.K. $ 1.00 
vertas (15 c.). Toliau 5, 10, 50, 100 
dolerių ir t.t. Kai prekės kaina yra 
$150.00, pagal lentelę randi kad yra 
A. $23.18.

Jeigu įmanoma, pinigus keisti tik 
bankuose. Štai pavyzdys Hong 
Konge. Tą pačią dieną viešbutyje už 
A $ 1.00 mokėjo H.K. $6.30, pas 
’’Money Changers” ir parduotuvėse 
$6.47, o bankuose $6.53. Keičiant pi
nigus už ’’Travelers Cheques”visuo- 
met brangiau moka, kaip už grynus 
pinigus.

Mes buvome apgyvendinami 
brangiuose viešbučiuose, tad ir prie 
jų esančiose valgyklose (pietūs ir 
vakarienė) maistas buvo branges
nis. Bet dažnai tik gatvę perėjus ki
to viešbučio valgykloje (ir geroje) 
gali gerai pavalgyti už žymiai piges
nę kainą.

Visur viešbučio kambariuose bu
vo pastatytas indas su geriamu van
deniu, nors kai kur ir krano vanduo 
tiko gėrimui.

Mano šiame rašinyje patiektos ži
nios yra paimtos iš asmeniško per
gyvenimo ir pastabų, vadovių ir kitų 
vietinių žmonių aiškinimų. Rašyda
mas nesinaudojau jokiomis knygo
mis, brošiūromis ar vadovėliais, to
dėl kai kas gali nesutapti su kitur 
randamais daviniais.

Malajietiški žodžiai: Polis - policija; 
Pos - paštas; Kastam - muitinė; Se- 
kolah - mokykla; Tekši - taksi; Bas - 
autobusas.

(Pabaigą),

6



LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE ,

Šita savaitė Adelaidės lietuviams, 
buvo pati juodžiausia. Kovo 6 d. 
grįždamas iš vakarinio pasivaikščio
jimo, visai netoli savo kiemo- varte
lių pravažiuojančios mašinos buvo 
užmuštas vietoje Tomas Opulskis. 
Velionis buvo linksmo būdo, labai 
darbštus ir nagingas. Kilęs nuo Al
sėdžių. Gimęs 1.9.1906. Liko nuliūdę 
našlė ir vedęs sūnus Vytautas.

Palaidotas, iš Šv. Kazimiero kop
lyčios, Centenial Park kapinėse
8.3.75. Atvykę, žmonės į koplyčią: 
staiga sužinojo, kad vakar vakare 
t.y. 7.3.75 staiga širdies smūgio iš
tiktas Karališkoje Adelaidės ligoni
nėje mirė žymus Adelaidės lietuvių 
bendruomenės narys Jonas Morkū
nas. Velionis staiga pasijutęs blogai 
buvo išvežtas į ligoninę, kurioje už 
2Vz vai. mirė. Jis buvo vienas iš pir
mųjų Adelaidės L.B. organizatorių, 
Kultūros Fondo steigėjų ir paskuti
nius tris metus buvo choro ’’Litua- 
nia” administratorius.

Jo staigi mirtis, bendruomenei 
yra labai didelis smūgis, nes tokių 
visuomenininkų dabar ir su žiburiu 
nerasi. Mirė sulaukęs 58 metų. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero koplyčios
12.3.75. Centenial Parko kapinėse. 
Giliausia .užuojauta velionies našlei 
Bronei ir vieninteliui sūnui Jonui.

**♦

A.A. VINCAS ADOMAVIČIUS
Skaudi žinia palietė Adelaidės 

Lietuvių Bendruomenę vasario 28 d. 
- kovo 1 d. naktį staiga mirė Vincas 
Adomavičius, 55 metų amžiaus.

Už jo vėlę gedulingos pamaldos 
buvo atlaikytos šv. Kazimiero baž
nyčioje kovo 4 d. Tuojau po pamaldų 
Jis buvo palydėtas amžinam poilsiui 
į Centennial Park kapines.

Pažymėtina, kad a.a. Vincas Ado
mavičius buvo taurus lietuvis, pa
vyzdingas Adelaidės Lietuvių 
Bendruomenės ir Adelaidės Lietu
vių Sąjungos narys, dosniai rėmęs 
mūsų tautinę, kultūrinę ir socialinę 
veiklą. Taip pat jis rūpinosi Lietuvių 
Namais - aukų vajaus metais jis bu
vo Lietuvių Namams aukų rinkėju. 
Dėl savo džentelmeniško ir malo
naus būdo jis buvo visų mėgiamas ir 
gerbiamas.

***
Pagal arch. A.Kalibato planą, 

Adelaidės Lietuvių Namų mažojoje 
salėje, uždengiant visą virtuvės sie
ną, pastatyta (builtin) puiki dekora
tyvinė spinta. Darbą atliko p. 
J.Langevičius. Už darbą ir medžiagą 
$600.00 sumokėjo ALB Moterų Sek
cijos Valdyba.

*♦*

Greitu laiku Adelaidėje pradės 
veikti nauja radio stotis, kuri savo 
programoje numato transliaciją į- 
vairiomis kalbomis. Reikia manyti, 
kad ir lietuviškai.

♦♦♦

Šiais metais Pabaltiečių Moterų 
Sąjungai vadovauja lietuvės. Vasa
rio 17 d. įvykusiame susirinkime iš
rinkta: Pirm. O.Stimburienė, Sekr. 
Br.Mockūnienė, Parengimams or
ganizuoti S.Rudzenskienė.

Greitu laiku Adelaidės teatras 
’’Vaidila” švęs savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Žadama pakartoti pirmąjį 
spektaklį kuris, rodos, buvo ’’Pirmas 
skambutis”. Po to turėtų būti teat
rališkas pobūvis, kokio iki šiol dar 
Adelaidė nematė.

PADĖKA
A.A. mano vyrui JONUI PIMAIČIUI mirus, visiems man 

padėjusioms ir pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir per spaudą, ap
lankiusiems mano vyrą ligoninėje ir palydėjusiems į amžino poilsio vietą 
nuoširdžiai dėkoju.

O.Pimaitienė

8.3.75. puošnioje Bernaičių sody
boje įvyko choro ’’Lituania” iešminė, 
Kadangi choras vis dar negali atsi
gauti po nepaprastai įtemto darbo 
per Lietuvių Dienas Adelaidėje, to
dėl ir nevisi choristai dalyvavo ieš- 
minėje. Prie to prisidėjo staiga at
šalęs oras ir liūdna žinia apie buvu
sio administratoriaus J.Mockūno 
mirtį.

V.Dumčius.

Sužadėtiniai Birutė Gailiūtė ir Rue
diger Liebich

Nuotrauka S.Valaičio

PERTH
VISUOTINIS ’’RAMOVĖS” 
SUSIRINKIMAS

Balandžio 12 d. (šeštadienį) 3 vai. 
šaukiamas L.K.V.S. ’’Ramovės” vi
suotinis susirinkimas Kensinton sa
lėje. Susirinkimo darbotvarkėje 
skyriaus valdybos veiklos apyskai
tos, pranešimzu iš Ramovės suvažia
vimo Adelaidėje, naujų potvarkių iš 
Centro Vladybos skaitymas ir naujų 
skyriaus valdomųjų organų rinki
mai.

Po susirinkimo bendras visų susi
rinkusių pasivaišinimas.

Visi kviečiami susirinkime gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Sydnejiškė p. Kemežienė neseniai 

išvyko į Kanadą ir JAV aplankyti 
giminių ir pažįstamų. Ketina išbūti 
šešetą ar daugiau mėnesių.

Pereitą savaitę sydnejiškiai p.p. 
Šimborai susilaukė malonių svečių iš 
šiaurės Amerikos: atvyko pasisve
čiuoti p. Šimborienės sesuo ir švo- 
geris Šimborai.

Šalia kitų Lietuvių Dienose Ade
laidėje parengimų J.Bačiūno vardo 
bibliotekoje buvo surengta ir lietu
viškos knygos paroda, bet kažkodėl 
šitoji paroda spaudoje taip ir liko

A.A.
JONUI MOČKŪNUI 

mirus, žmonai Br. Mockūnienei, sūnui Jonui ir artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą

Adelaidės aušrokų ir savo vardu 
buvusi Aušros Gimnazijos mokytoja 

A .Petruškevičienė.

GEELONG
SUŽIEDUOTUVĖS

Vasario 22 d. Geelongo Liet. Na
muose susirinko virš 100 jaunimo į 
Birutės Gailiūtės ir Ruediger Lie
bich sužadėtuves.

Apeigas atliko kun. P.Dauknys, 
pasakyta daug šiltų žodžių, pakeltos 
šampano taurės ir sugiedota ’’Il
giausių metų”.

Birutė ir Ruediger priklauso Gee
longo Vyties klubui, tad ir svečių 
branduolį- sudarė Vyties sportinin
kai, taut šokių grupės ’’Šešupės” 
šokėjai ir Birutės kolegės ir draugai 
iš mokytojų seminarijos, kurią ji 
lankė.

Prie puikių vaišių ir geros muzi
kos nuotaika buvo pakili. Birutė yra 
Geelongo tautinių šokių grupės ’’Še
šupės” vadovė, baigusi mokytojų 
seminariją yra kvalifikuota moky
toja.

buvęs
***

15-to vasario įvykusiam susirinki
me buvo išrinktas naujas Geelongo 
’’Vyties” Sporto Klubo Komitetas: 
V.Bindokas - pirmininkas, S.Šutas - 
vicepirmininkas, S.Česekas - iždi
ninkas, L.Volodkaitė - narė, I. Ši
maitienė - sekretorė.

Geelonge, metų gale įvykstančiai 

nepastebėta. Šios parodos organiza
torė p. E.Reisonienė buvo išstačiusi 
įvairių ir netgi gana retų knygų, 
kiek tik bibliotekos patalpos leido, 
bet pati, apkrauta šimtais kitų dar
bų, neturėjo laiko lankytojų nei pa
stebėti, nei supažindinti su išstaty
tais eksponatais. Lankytojų, atrodo, 
netrūko, nes darbo valandomis bib
liotekos patalpos lankytojų ir kito
kių interesantų buvo perpildytos.***

Kaip Melbourne ’’Progress Press” 
praneša, 16 m. Aldona Stucytė, 
dvejus metus lankiusi K.Gorham 
baleto akademiją priimta toliau stu
dijuoti į Australijos baleto mokyklą 
Akademijoje ji pasireiškė kaip viena 
iš gabiausių mokinių. Tame pat laik
rašty paskelbta pirmame puslapy 
jos didelė nuotrauka ir šiltas apra
šymas.

♦♦♦

Iš senų veteranų tik vienas inž. 
Petras Dirkis ilgiausiai užsibuvo 
N.Gvinejoje. Sako, valdžia jo nie
kaip neišleidžianti ir jis tik laukia 
tos dienos, kada N.Gvinėja bus pri- 

26-tai lietuvių sporto šventei pami
nėt skelbiam ženkliuko suplanavimo 
konkursą. Brėžinius su savo pavar
de ir antrašu prašau siusti: I.Šimai
tis, 21 Fraser Street, Herne Hill, 
Geelong, 3218. Konkursas baigiasi 
balandžio 30 dieną. Laimėtam pro
jektui skiriama premija.

JAU DABAR GAUNAMAS
ORIGINALUS LIETUVIŠKAS

KSWNIKA

KREIPKITĖS:

GOULBURN WINE AND SPIRITS
TEL, 314130

Pertho ramovėnų vėliava, pa
šventinta prieš dešimtį metų, ir 
šventinimo kūmai iš kairės: jauno
sios kartos E.Stankevičius ir 
L.Gustaitė, ir vyresnieju - D.Bur- 
neikis (miręs, buvęs aktyvus spau
dos bendradarbis ir visuomeninkas ) 
ir O.Jurgelienė.

.pažinta laisva, tai gal ir jis ta proga 
išsilaisvins. Nežiūrint to, ketina Ve
lykoms atvykti į Sydney.čia šventes 
praleidęs dar kiek pabuvoti atosto
gaujant civilizuotoje aplinkoje.***

Kovo 15 d. įvyko Hobarto (Tas.) 
Botanikos sode vadinamas Blue 
Gum Festival, iš kur padarytas pel
nas skiriamas labdaros < reikalams. 
Šiame festivalyje dalyvavo tarp kitų 
tautybių ir lietuvių tautinių šokių 
grupė. Apie tai rašė vasario 11 d. 
Hobarto dienraštis Mercury, net 
paskelbdamas trijų lietuvaičių tau
tiniuose drabužiuose nuotrauką.***

Išbuvęs keletą metų Europoje su
grįžo į Sydney Andrius Garolis. Jis 
gyveno ir dirbo Vokietijoje, tačiau 
laimingas sugrįžęs į Australiją. 
Prieš sugrįždamas jis dar aplankė 
drauge su Kraucevičium Austrijoje 
dirbančią slidinėjimo instruktorę 
Ugnę Kazokaitę.

***
Sydnejuje leidžiamas plačiai skai

tomas katalikų savaitraštis ’’The 
Catholic Weekly” kovo 6 d. numery 
paskyrė net keturis puslapius Lie
tuvai ir Lietuvoje persekiojamiems 
tikintiesiems. Straipsnį parengė 
kun. Kazimieras Pugevičius, Ame
rikos lietuvių sielovados direkto
rius. Paduodami faktai grindžiami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka, slaptai leidžiama Lietuvoje. 
Straipsnis iliustruotas vaizdais iš 
Lietuvos su Aušros Vartų koplyčia, 
o viršelyje per visą puslapį Lenino 
statula kurios šešėlyje atsidūrusi 
bažnyčia.
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nešima
PRANEŠIMAS

Canberros Apylinkės Valdyba 
šaukia visuotinį apylinkės narių su
sirinkimą balandžio 6 d., sekmadie
nį, 3 vai. Lietuviu Klube, Wattle St., 
Lyneham.

Visi apylinkės lietuviai kviečiami 
susirinkime gausiai dalyvauti. Bus 
svarstomi svarbūs apylinkės reika
lai.

ALB Canberros Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS
Kovo 22 d., šeštadienį, 9 vai. vak. 

Geelongo Liet v. Namuose ruošia
mas skaidrių vakaras ir suneštinė 
kavutė. Norintieji pasistiprinti pa
tys apsirūpina užkanda ir midučiu, 
nes leidimas gėrimams bus gautas.

Kviečiame visus suinteresuotus 
skaitlingai dalyvauti ir pasidžiaugti 
vaizdais iš Lietuvių Dienų Adelai
dėje: tautinių šokių spektaklio, 
sporto šventės iškilmių ir iš vietos 
lietuvių gyvenimo.

Geelongo Lietuvių S-gos Valdyba

REKOLEKCIJOS
SYDNEY LIETUVIAMS

Kovo 21, 22, 23 d.d. St. Joachim’s 
bažn. Lidcombe (prie John St.), ku
rias praves kun. Dr. P.Bučinskas.

KOVO 21 d., penktadienį - reko
lekcijų pradžia. Nuo 5.30 vai. vak. 
išpažintys. 6.45 įžanginė konferen
cija, 7.30 Šv. Mišios, Komunija, re
kolekcijų pamokslas ir vėl išpažin
tys.

KOVO 22 d. - šeštadienį, išpažin
tys nuo 5 vai. 6.30 - australų Mišios, 
7 vai. konferencija. 7.30 vai. šv.Mi
šios, Komunija, rekolekcijų pa
mokslas - išpažintys.

Nuoširdžiai prašomi visi kuo dau
giau atlikti išpažintis jau pirmais 
vakarais, nes galėsime naudotis tik 
dvi klausyklas, tuo išvengsime var
ginančio laukimo sekmadienį.

KOVO 23 d. - Verbų Sekmadienį - 
užbaigiamoji rekolekcijų diena. Iš
pažintys nuo 9 vai. iki pamaldų. 
11.30 vai. iškilmingos rekolekcijų 
pamaldos, giedant ’’Dainos” chorui, 
rekolekcijų pamokslas ir visų bend
ra Komunija. Prašoma neiti Komu
nijos kitose Mišioje ar kitose bažny
čiose.

Tuoj po Mišių užbaigiamoji Kon
ferencija ir Palaiminimas bei atlaidų 
suteikimas.

J.E. vysk. Ed. Kelly suteikia ga
limybę, kad šiose rekolekcijose lai
mėtume ir Šv. Metų atlaidus ir 
siunčia nuoširdžius sveikinimus.

CANBERRA LIETUVIAMS
KOVO 19 ir 20 d.d. vakarais Šv. 

Juozapo bažnyčioje O’Connor.

„Abu vakarus nuo 6 vai. išpažintys,7 
vai. konferencija, Šv. Mišios, Ko
munija ir pamokslas.

WOLLONGONG LIETUVIAMS

KOVO 23 d. - Rekolekcijos - Ver
bų sekmadienį seselių koplyčioje 74 
Cliff Rd. (įvažiavimas iš Corrimal 
St.). Nuo 5.30 v. p.p. išpažintys, 6 
vai. pamokslai, Šv. Mišios ir Velyki
nė Komunija.

Kun. P.Butkus

AUKOS

TAUTOS FONDUI IŠ
WOLLONGONGO APYLINKĖS

B.Gailiūnienė $15.00
J.Ratelaitis $ 7.00
J.Dočkus $ 4.00
A.Lokys $ 9.00
J.E.Černiauskai $20.00
S.Černiauskas $ 1.00
A.Simonaitis $10.00
J.Čeponis $10.00
J.Geležiūnas $ 1.00
Č.Juozaitis $ 2.00
A.Paplauskas $ 2.00
P. Juodaitis $10.00
V.Jonušys $10.00
J.Blokas $ 1.00
V.Budrikis $ 1.00

Viso $103.00
Tautos fondo Atstovybė aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

SKAITYTOJAMS
PARODYKIME DAUGIAU

APSUKRUMO

Beveik kasdien, o jei nekasdien 
tai kartą savaitę ar mėnesį lietuviai 
per visą Australiją nusiperka šį tą 
stambesnio - ar automobilį, ar šal
dytuvą, ar televiziją ar namą prade
dant kelių šimtų dolerių verte. Tai 
puikiausia proga priversti pardavė
ją pasiskelbti savo biznį Mūsų Pa
stogėje. Besiderant ir prieš nuper- 
kant galima priminti: gerai, šitą 
daiktą perku, bet duok savo biznio 
skelbimą į Mūsų Pastogę. Gal par
davėjas aiškinsis, kad jam neapsi
moka, bet galima jį priversti pasa
kant, kad jei jis nesutinka, tai eisiu 
pas kietą, kur gausiu tą patį daiktą 
ir jis pasiskelbs. Pardavėjui nieko 
kito neliktų, kaip sutikti su siūlymu, 
nes kas norės prarasti gerą uždarbį 
už parduotą daiktą susimokant ke
letą ar keliolika dolerių už skelbimą.

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

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Kovo 23 SYLVIA RAY - klubų artistė dainininkė

Kovo 30 d. JACK CARMELO - ispanas dainininkas

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA:

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

• Trečiadienių vakarais vyksta Šachmatą tolimai.

• Ketvirtadieniais mokami dvigubi “feckpotaF.

! Klubas veikia: pirmad. — ketvirtad. nuo 4 vai. p.p.; penktad. nuo 4 vai. 
šestad. nuo 12 dienos iki 1 vai. nakties, sekmad. nuo 12.30 iki 11.

Valgykla veikto: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. ’ i 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Skaitytojai, būkime sąmoningi ir 
biznyje. Mes savo spaudą išlaikome 
iš savo išteklių, bet budriai operuo
jant galima įtraukti ir australus biz
nierius, kurie dalį tų kaštų dengtų. 
Todėl eidami ką nors pirkti drauge 
turėkite po ranka ir Mūsų Pastogės 
egzempliorių. Komercinio skelbimo 
kaina vienas doleris už vieną kvad
ratinį centimetrą. Jeigu negauname 
dėl nedidelio tiražo stambių firmų 
skelbimų, tai pabandykime tų skel
bimų gauti aplinkiniu keliu. Kiek
vienas nuoširdus Mūsų Pastogės bi
čiulis tegu šitą būdą išbando. Tik
riausiai pasekmės bus gana realios. 
Pabandykime.

Melbourne ir apylinkių tautiečiai su savo svečiais maloniai kviečiami į

Margučių pobūvį
kuris įvyks balandžio 5 d. Lietuvių Namuose. Pradžia 7 vai.

Margučių varžybos, šokių muzika, pasivaišinimai...
Pakvietimus įsigyti ir stalus užsisakyti iš anksto pas p. V.Žiogą tel. 
456 2666.

Melb. Liet. Klubas

PADĖKA

Adelaidės LITUANIA choro va
dovei ir solistei Genei Vasiliauskie
nei, akompaniatorei Rasai Kubiliū- 
tei, choro valdybai ir visam chorui 
reiškiu nuoširdžią padėką už gražų 
kooperavimą man repetuojant kan
tatą ir kitas dainas ir jas išpildant 
Dainų Šventėje. Taip pat dėkoju už 

gražią dovaną.
Linkiu chorui, kad jūsų dainos 

skambėtų plačiai ir galingai žadin- 
damos žmonių meilę dainai ir tėvy
nei.

Su gražiausiais prisiminimais
B.Budriūnas 

Los Angeles, 1975.

NAUJA KNYGA
PABALTIJO KLAUSIMU

Žinomas latvių akademikas Dr. 
Edgars Dunsdorfs, dėstęs Melbour
ne universitete, anglų kalba paruošė 
knygą THE BALTIC DILEMA, 
kuri jau atiduota spausdinti. Kny
goje rasite daugybę dokumentuotų 
davinių ir detalių, pavaizduojančių 
Australijos vyriausybės žingsnį pri
pažinti Pabaltijo valstybių inkorpo
ravimą de jure į U.S.S.R., taip pat 
šio pripažinimo kritiką it galimybes 
tą pripažinimą atšaukti.

Ši knyga yra vertinga studija Pa
baltijo valstybių klausimu, apie 320 
psl. Kviečiame.knygą iš anksto užsi
sakyti. Jos kaina užsakant iki gegu
žės 1 d. yra $5.00. Vėliau rinkoje ji 
kainuos $7.50. Užsakymus drauge 
pridedant ir $5.00 siųsti šiuo adresu: 
Mr. V.Ališauskas, 27 Clarinda Rd., 
Essendon, Vic. 3040. Knyga bus pri
siųsta užsisakiusiųjų adresais.

ALB Krašto Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
Lietuvoj, prisimenam,vėžiaudavo 

naktimis su žibintais. Gal šitai turė
damas minty ir Sydnejaus Liet. 
Klubas balandžio 15 d. rengia ’’Vėžių 
naktį” (prawn night). Norį šioje vė
žių šventėje dalyvauti; turi iš anksto 
užsisakyti vietas ir įsigyti bilietus. 
Tuo reikalu kreiptis į Klubo vedėją.***

Klubo vadovybė ir direkcija 
džiaugiasi klubo svečiais ir užgiria 
jų drausmę ir elgesį. Jau ilgesnis 
laikas, kai neturėta jokių nesusipra
timų nei dėl aprangos, nei dėl kito
kių dalykų. ***

Kai kas iš Klubo svečių Klube pa
sigenda laiškų dėžutės, į kurią jie 
įmestų savo pageidavimus, nusi
skundimus, o gal ir padėkas. Gali
mas daiktas, kad tokia laiškų dėžutė 

būtų visai gerai ją pakabinus prie
angyje matomoje vietoje su aiškiu 
užrašu, kokiais tikslais tokia dėžutė 
pakabinta.
AUKOS KNYGOMIS

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio
teką praturtino padovanodami p. 
K.Gumeniukienė 4 knygas, p. 
J.Jurkūnas 2 knygas ir p. L.Valec- 
kas 20 knygų.

Klubo Valdyba aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja.

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

> iiiiliiaiaiiiisikiiiiaiaaRiiiaiiiiafliisBi

= M ŪSU PASTOGĖ
= LITHUANIAN AUSTRALIAN
E WEEKLY “OUR HAVEN“
Z Australijos Lietuvių bendruomenės
E 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
E Leidėjo ir Administracijos adressas:
= Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
S Administracijos Tel. 6499062
E Prenumerata: metams $15.00
Z 6mėn. $ 8.00
= Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
Z Atskiras numeris $00.35
Z Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
S savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
E neatsakoma.
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