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Magnolijos rengiasi žydėti. Nuotr. R. Kisieliaus

P.L.B-nės Valdybos
ATSIŠAUKIMAS

MIELI LIETUVIAI

Pavojus Baltijos valstybėms!
.Chicago Tribūne“ kovo 15 d. įsidėjo ta prezidento susirūpinimu Baltijc *s vals- 

Bill Andersono straipsnį, pavadintą „Ford tybių reikalais. Tačiau NCB (Tau-t. Sau
le tn, Raitio ♦!«»«« T=rr>^ gumo Taryba) neleido šio par eiškimo

transliuoti į kraštus. už geležinės uždan
gos. Tuo tarpu Radio Liberty ėmė ir per
davė dr. K. Bobelio pasikalbėjimą per lie
tuvių radijo pusvalandį iš Muencheno...

Įdomu, kad prezidentas Fordas, dar bū
damas senatorium, palaikė gerus ryšius su 
pabaltiečiais, kurių daug gyvena jo rinki
minėje apylinkėje (Grand Rapids, Mich.). 
Delegacijoje dalyvavę latvis dr. J. Riekš- 
tins ir dr. K. Bobelis, kaip pats preziden
tas prisipažino, esą geri jo pažįstami, o 
jų kraštai verti simpatijos.

Kitos dienos (kovo 18) numeryje tas 
pats Bill Anderson sako, kad JAV baltai 
turį gerą draugą prezidento 
ny, bet dr. Kissingeris pila 
vandenį.

Prezidento Nixono laikais 
ris grojęs pirmuoju smuiku, 
keitusi nuo Simo Kudirkos tragedijos, ku
rią žurnalistas gana smulkiai aprašo. Pre
zidentas Nixonas nepadėjęs Maskvoje S. 
Kudirkai, nors tūrėjęs glėbį prašymų ir 
jau buvę aišku, kad jo motina gimusi 
Brooklyne.

is urged to cut our Baltic ties“. Jame ra
šoma, kad JAV prezidentas yra spaudžia
mas nutraukti diplomatinį Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pripažinimą.

Henry. Kissingeris ir Tautinė Saugumo 
Taryba (NSC) spaudžią detentės labui le
galizuoti Baltijos valstybių okupaciją. 
Kongresas nesąs linkęs taip greitai pasi
duoti, nes jį įtaigoja du milijonai iš tų 
kraštų kilusių amerikiečių. Nuomonėms 
susikirtus, Amerikos Balsui 
drausta transliuoti prezidento 
reikštas simpatijas baltams.

Galutinė krizė turės įvykti
Europos saugumo konferencijoje. Nuomo
nių skirtumai yra tokie dideli, kad Baltų
jų Rūmų tarnautojai bandė net nuslėpti 
nuo spaudos žmonių pabaltiečių delegaci
jos apsilankymą Baltuosiuose Rūmuose. 
Tai delegacijai, kaip buvo skelbta mūsų 
spaudoje, vadovavo dr. Kazys Bobelis. 
Apie šį vizitą korespondentas pripuolamai 
gavęs tokių žinių.

Vasario 27 d. įtakingas respublikonų 
kongresmanas Edwardas J. Derwinski pa
teikė prezidentui devynių baltų atstovų, 
norinčių jį aplankyti, sąrašą. Taut. Sau
gumo Taryba pasipriešino, nes visi baltai 
esą žinomi kovotojai už savo kraštų lais
vę. Jie galį iškelti viešumon jautrų Balti
jos valstybių reikalą ir pakenkti dery
boms su Rusija.

Paskutinį kartą panaši baltų delegacija 
buvusi priimta vasario 16 d. 1962 m. pre-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba, 1975 m. kovo 17 dienos po
sėdyje susipažinusi su spaudos pa
skelbtomis informacijomis apie 
Valstybės Departamente šiuo metu 
svarstomas galimybes de jure pri
pažinti Pabaltijo valstybių aneksiją 
ir pramatydama tokių svarstymų 
pasekmes, priėjo šių išvadų:

a) JAV nusistatymas nepripažinti 
Pabaltijo valstybių aneksijos visuo
met buvo ir pasiliks tvirta atrama 
lietuvių tautos siekiuose atstatyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę.

b) Tos atramos praradimas galin
giausios pasaulio valstybės vyriau
sybės, išeivijos lietuviams žymiai 
apsunkintų Lietuvos laisvinimo 
darbo pastangas, o okupuotam 
kraštui būtų didelis moralinis smū
gis.

c) Todėl ’ ūtina, kad visi išeiviai 
lietuviaiAmerikoje ir laisvame pa
saulyje, vieningai ir visuotinai veik 
darni, siektų įtaigoti JAV Vyriausy
bę, kad ji iki šiol vedamos nepripa
žinimo politikos ne tik nepakeistų, 
bet išnaudodama visas turimas 
priemones, Jungtinėse Tau + ose, 
Europos Saugumo konferencijoje ir 
kituose tarptautiniuose forumuose 
visoms Pabaltijo tautoms reikalautų 
laisvės ir nepriklausomybės tol, kol 
tų tautų suvereninės teisės bus at
statytos.

d) Nors apie Valstybės Departa
mento galimus ėjimus kol kas žino
me iš neoficialių spaudos pranešimų,

tačiau paskutinio dešimtmečio JAV 
valstybės Departamento vedama 
politika tų pranešimų teisingumu 
mažai abejonių bekelia, todėl ir ne
bėra prasminga laukti jų patikrini
mo, bet reikia tuoj pat energingai 
imtis žygių, kad tie galimi ėjimai 
nebūtų padaryti.

Šias išvadas priimdama dėmesin, 
PLB Valdyba kreipiasi į Lietuvių 
Bendruomenės kraštų valdybas ir 
kviečia jas imtis skubios akcijos. 
Kiekvieną krašto valdybą prašome 
vystyti tokią akciją, kokia jos gyve
namo krašto sąlygomis būtų pati 
efektingiausią. Telegramos ir laiškai 
JAV Prezidentui, prašant nepripa
žinti aneksijos ir siekti Pabaltijo 
tautoms laisvės, būtų viena iš sėk
mingų priemonių, tinkančių naudoti 
visų kraštų LB nariams. JAV lietu
vius išskirtinai prašome raginti savo 
kongresmanus remti ir skubiai pri
imti kongrese esančią rezoliuciją 
Il.Con. Res. 165, o senatorius pra
šyti, kad panašią rezoliuciją įneštų į 
Senatą. Prašome rašyti laiškus į 
spaudą, kad atkreipus visuomenės 
dėmesį. Kam įmanoma, siekti asme
ninių ryšių su kongreso, senato, 
Valstybės Departamento bei Baltų
jų Rūmų pareigūnais ii šiame reika
le prašyti jų talkos. Planuojant ir 
vykdant akciją, stengtis savo veiks
mus derinti su kitų organizacijų to 
paties tikslo siekiančiais veiksniais, 
ieškant ne konkurencijos, bet ge
resnių bendrų rezultatų. Kur gali
ma, prašoma siekti visų trijų Pabal
tijo tautų atstovams kartu.

PLB Valdyba

buvo už-
Fordo pa-

šią vasarą

Fordo asme- 
ant jų šaltą

dr. Kissinge- 
Padėtis pasi-

Tik Fordui pasidarius prezidentu, S. 
Kudirkos reikalas buvęs atitinkamai iš
keltas. Jis tiesiog pasakęs Brežnevui, kad 
gerų santykių išlaikymo labui, Kudirka 
turįs būti paleistas. L. Brežnevas sutikęs, 
tik reikalavęs, kad' reikalas nebūtų per 
daug išpūstas. Prezidentas uždraudęs pra
ėjusiais metais senatoriui J. Jevits pasi
naudoti S. Kudirkos vardu rinkimų vaju
je, nurodant, kad jis daug prisidėjęs prie 
S. Kudirkos išvadavimo.

Laikraštis rašo, kad tuo tarpu, kai S. 
Kudirka jau įsijungia į JAV bendruome

nę, kova dėl Baltijos valstybių vyksta to
liau. NSC uždraudusi ne tik delegacijos 
transliacijas, bet net neleidusi skelbti 
nuotraukos, kurioje prezidentas šypsosi 
su delegacijos nariais.

įvykiai pasaulyje
Kovo 15 ir 18 ’’Chicago Tribune”

zidento Kennedy. Tuo tarpu prezidentas
Nixonas sutikęs kalbėtis su baltų delega
cija, aitnešusia 75.000 parašų dėl S. Ku
dirkos išlaisvinimo tik per savo padėjėjus. 
’ ‘ Šį kartą dr. Kissingerio štabas pralai
mėjo prieš prezidentą. Tačiau buvę sutar
ta, kad delegacija kalbės tiktai apie „na
minius“ reikalus. Spaudai apie vizitą bu
vo nutarta nieko neskelbti

„The Tribūne“ reporteris pastebėjo 
Derwinskio automobilį prie NSC durų ir 
panoro sužinoti, kas dedasi viduje. Der- 
winskis vėliau turėjo išleisti mažai dėme
sio sukėlusį komunikatą, kuriame pasa
kyta, kad buvo pasikalbėta apie okupaci
jos nepripažinimą.

Dr. K. Bobelis pareiškė Amerikos Bal
sui, kad delegacija buvusi labai patenkin-

dienraščio laidose žurnalistas B.An-
Kambodija ir Pietų Vietnamas ne-
išvengiamai kris. Milijonai pabėgė-

derson paskelbė surinktus faktus 
apie Baltųjų Rūmų Pabaltijo klausi
mu. Pagal jį prez. Ford yra pabal- 
tiečiams palankiai nusiteikęs, bet 
Valstybės sekretorius Dr. Kissinger 
yra linkęs Sov. Sąjungai pripažinti 
Pabaltijo valstybių okupaciją.

Amerikos lietuviai labai susijau
dino ir pradėjo skubią reakciją. Vien 
tik Margučio telegramų persiuntimo 
tarnyba pasiuntė apie 1000 telegra
mų protesto ženklan.

***
Indokinijoje komunistų ofensjva 

nesulaikomai veržiasi pirmyn. Jeigu 
nesulauks skubios pagalbos, tai

lių liudija, kokią gerovę žada komu
nistai. Šiaurės Vietnamo kariniai 
daliniai pastoja kelią neutraliųjų 
kraštų laivams ir lėktuvams, kurie 
bando pabėgėlius evakuoti arba su
teikti pagalbos maistu.

Australijos min. p-ko pavaduoto
jas Dr. Cairns vertindamas susida- 
rusią padėtį teigia, kad geriausia 
išeitis yra Saigono (Pietų Vietnamo) 
vyriausybei pasiduoti ir tuo baigti 
karą Vietname. Jis taip pat pabrėžė, 
kad Australija bus vienas iš pirmųjų 
kraštų, kuris pripažins komunistų 
vyriausybę Vietname. Šitokie Dr.

Toji pati taryba įspėjo kongresmaną J. 
Derwinskį. kad jis, pakviesdamas baltų de
legaciją, „įsimaišęs į užsienio politikos 
reikalus“.

Vienas Baltųjų Rūmų pareigūnas pa
reiškęs, kad Sovietų Sąjunga niekada Pa
baltijo neatsisakysianti. Iš tų kraštų kilę 
amerikiečiai reikalauja, kad JAV vyriau
sybė ir toliau nepripažintų OKupacijos.

Korespondentas savo pranešimą taip 
užbaigia: „Patyrėme, kad „detentės“ la
bui, diplomatiniai ekspertai turės gerai 
pasirausti pridulkėjusiose knygose, norė
dami patvirtinti, kad JAV vyriausybė dar 
vis pripažįsta baltų „delegacijas“. Jei Kis
singeris gaus laisvas rankas, tai ir toji 
paskutinė liepsnelė iki metų galo bus už
gesinta.“ (Iš pilno teksto galima suprasti, 
kad „delegacijomis“ autorius vadina bal
tų diplomatines atstovybes. Red.).

Ryšium su šituo straipsniu JAV lietu
viai ir jų organizacijos per kelias dienas 
pasiuntė šimtus protesto telegramų dr. 
Kissingeriui .Kongreso nariams ir prezi
dentui Nixonui. „Europos Lietuvis“

Cairns teigimai sukėlė aštrią kritiką 
Australijos spaudoje ir visuomenė
je. ***

Sueso kanalas numatomas atida
ryti laivininkystei jau birželio 5 d. 
Jis buvo uždarytas ir netinkamas 
laivininkystei nuo 1967 m. Izraelio - 
Eigipto karo, kada kanale buvo nu
skandinta eilė laivų. Dabar kanalas 
baigiamas valyti, tačiau Eigipto vy
riausybė, kuri kontroliuoja Sueso 
kanalą, neleis juo naudotis Izraelio 
laivams.
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Dalyvaukime 
visi

Bendruomenė nėra koks nors pri
vatus Jono ar Anupro reikalas, ly
giai kaip ji nėra nei Krašto Valdybos 
laikina nuosavybė. Bendruomenę 
sudarome mes visi, gyveną Austra
lijoje ir su veikiančio ALB Statuto 
nustatytais organizacinės drausmės 
paragrafais. Tad bendruomeniniame 
gyvenime ir dalyvaujame visi be y- 
patingų specialių nurodymų ”iš 
aukščiau”.

Kaip kūryba yra nuolat nauja ir 
nepakartojama, lygiai ir pats gyve
nimas yra kūryba, tiek individo, tiek 
ir kiekvieno socialinio junginio. To
kiu būdu ir mūsų bendruomenės, 
kaip organizacinio vieneto, gyveni
mas - veikla ir jos plėtotė - priklauso 
nuo mūsų: kokie mes esame, tokia ir 
mūsų bendruomenė; kiek mes visi ja 
rūpinamės, tiek ji yra pažangi, kū
rybinga ir veržli.

Išrinkus Krašto Valdybą dar visai 
nereiškia, kad mes visi - kiekvienas 
bendruomenės narys jau esame at
leisti nuo pareigos rūpintis bend
ruomene ir jos pažanga. Pasiteisini
mas, kad ALB Krašto Valdybai su
teikėme mandatą veikti mūsų vardu 
dar nereiškia, kad mes atsisakome 
savo teisės dalyvauti bendruomenės 
kūrybiniame darbe. Priešingai, kaip 
kiekvienoj demokratinėj 
institucijoj, taip ir čia, suteikę įga
liojimus Krašto Valdybai veikti ir o- 
peruoti mūsų vardu, jokio būdu ne
prarandame nei savo teisių, nei ini
ciatyvos toliau veikti ir bendruome
nės kūrybiniame vyksme dalyvauti. 
Rinktieji bendruomenės vykdomieji 
organai tevykdo tik mūsų visų valią, 
o jeigu padaroma ar įvykdoma kas 
nors daugiau, tai tik atskirų valdy
bos kaip bendruomenės narių inicia
tyva.

Tokiu būdu vis mes esame įsipa
reigoję gyventi bendruomenėje, da
lyvauti jos veikloje ir gyvenime ir 
drauge prisidėti savo pastangomis, 
sumanumu ir iniciatyva kurti tą 
mūsų bendruomenę gražesnę, tobu
lesnę, efektyvesnę.

Kuo gali pasireikšti bendruoihe- 
nėje kiekvienas bedruomenės na
rys? Čia yra labai platus veiklos lau
kas. Visų pirma padėti vykdyti vi
sus rinktų bendruomenės organų 

A.A.
JONUI MOCKŪNUI 

mirus, didžiame skausme palikusią jo šeimą nuoširdžiai užjaučiu ir kartu 
liūdžiu.

J.Vizbaras

A.A.
JONUI MOCKŪNUI

staiga mirus, jo sūnui Jonui ir jo motinai reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

ALSS Adelaidės Skyrius
PHJS Adelaidės Skyrius

A.A.
MARIJONAI BUTAUSKIENEI

mirus, dukrą Valeriją Kačerauskienę, sūnų .Joną, jų šeimas ir artimuo
sius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sale seniūnijos lietuviai

(Apylinkės ir Krašto Valdybų ) už
simojimus. Tačiau nei ALB Krašto 
Tarybos nutarimai, nei Krašto Val
dybos iniciatyva toli gražu neišse
mia viso mūsų bendruomeninio gy
venimo: pats laikas, ir jo eigoje su- 
sidarusios situacijos, reikalavimai ar 
momento sąlygos padiktuoja naujų 
užmojų, reikalingų skubios akcijos ir 
sprendimo. Gal ne visada bedruo
menės vadovybė suspėja ar turi 
galimybių naujai iškilusius reikalus 
pastebėti, įvertinti ir laiku reaguoti. 
Tam yra bendruomenės nariai. Jų 
reikalas ir net pareiga nelaukiant 
raginimo jungtis į bendruomenės 
kūrybinį darbą, ateiti su savo inicia
tyva iškeliant naujus veiklos barus 
ar aspektus arba, jeigu kas vyksta 
ne taip, esamą padėtį pakritikuoti. 
Šitaip darbe įsijungusi visa bend
ruomenė nebus tik kelių asmenų ga
nomoji kaimenė, o našus sąmoningų 
individų junginys.

Kaip šitai įgyvendinti? Papras
čiausiai kiekvienas galime kreiptis į 
bendruomenės vykdomuosius orga
nus išdėstydami savo sumanymus ar 
reformas laiškais. Antras kelias - 
bendruomenės susirinkimai, kur 
kiekvienas narys gali ir privalo 
bendruomenės reikalais pasakyti 
savo nuomonę, padiskutuoti. Tačiau 
prieinamiausias būdas rašyti į spau
dą. Nebūtinai studijinius straips
nius. Užtenka laiško redakcijai, kurį 
kiekvienas sugeba ir gali parašyti. 
Paprastai pas mus visuomenė pra
deda kalbėti arba rašyti, jeigu kas 
nors nueina kreivai. Gerai ir tas, bet 
tai juk tik viena medalio pusė. Bet 
juo labiau svarbu ateiti su iniciaty
va, su pozityviais pasiūlymais, su 
idėjomis. Pavarčius spaudą iš joje 
paskelbtų laiškų matosi,kiek ta skai
tančioji visuomenė yra budri ir ak
tyvi, kiek ji snūduriuojanti arba pa
syvi. Mes dažnai vienaip ar kitaip 
pakalbam apie gyvenamojo krašto 
visuomenę, tačiau ji aktyviai daly
vauja krašto kultūriniame ir politi
niame gyvenime. Tą liudija gausūs 
laiškai jų spaudoje. Gaila, mes patys 
tuo negalime pasigirti. O šito reikia. 
Reikia naujų sumanymų, idėjų, rei
kia kritikos, reikia ir vienoj ar kitoj 
srity tam tikrų akstinų, paskatini
mų, reakcijos. Šitokios akcijos iš są
moningos bendruomenės laukia 
bendruomenės vadovybė, laukia ir 
spauda.

(v.k.)

IŠVYKA Į ROMĄ IR EUROPĄ
Oficialiai Šventųjų Metų Lietuvių Savaitės Organizatorių įgalioti 

rengiame
SPECIALIĄ LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ Į ROMĄ IR EUROPĄ 

dalyvauti
Šventųjų Metų Lietuvių Savaitėj Komoje birželio 27 - liepos 3 d.d.

Mūsų ekskursantai išskrenda iš Melbourno ir Sydnejaus pirmadienį, 
birželio 23 ir grįžta trečiadienį, liepos 17 d. iš Romos.

Norį galės pratęsti savo kelionę ir apsilankyti Lietuvoj ar kituose 
Europos kraštuose.

Kelionės kaina yra ypatingai žema ir sąlygos labai patogios.
Mūsų grupės dalyviams apsistojimo patalpos jau rezervuotos per Lie

tuvių Pontinkalinę Kolegiją Romoje. Kaina $ 8 para asmeniui su pilnu 
išlaikymu.

Registruokitės kuo anksčiau, nes tuo metu Roma stokos laisvų patalpų 
turistams.

Dėl tolimesnių informacijų kreipkitės į pilnai akredituotą lietuvių ke
lionių įstaigą 
BUSINESS HOLIDAY TRAVEL CONSULTANTS 221 Victoria Street, 
West Melbourne 3003 tel.: 3290140

BALYS IR JONAS STANKŪNAVIČIAI 
SAVININKAI

MOŠŲ MIRUSIEJI

MIRĖ RENATĖ STARINSKIENĖ

Visų mylima Renate apleisdama 
mus, paliko mums dovaną. Ta dova
na yra malonus prisiminimas ypa
tingo asmens: jos pačios. Visuomet 
linksma, energinga, gyvenimą my
linti ir kitiems padedanti moteris, 
kurios netekus ne tik artimiausieji, 
bet ir visa Geelongo lietuvių koloni
ja apgailestauja.

Renate į Australiją atvažiavo su 
savo tėveliais ir sesute būdama aš- 
tuonerių metų. Lankė mokyklą ir 
vėliau gimnaziją NSW prieš persike
liant į Geelongą. Įsikūrus Geelonge 
įstojo į Vyties Sporto Klubo Krepši
nio Komandą ir tapo viena iš ge
riausių mergaičių, vėliau moterų 
žaidėjų. Jos entųzijazmas ir drau
giškas raginimas atsispindėjo kitų 
lošėjų rezultatuose. Per tą laiką mo
terų krepšinio komanda laimėjo ke
lias pirmenybes Geelonge ir du kar
tus pirmą vietą Lietuvių Metinės 
Sporto Šventės finaluose. Dar ir lai
ko ir noro užteko lošt Geelongo 
miesto moterų rinktinėj komandoj.

Per Vyties Sporto Klubą susipa
žino su savo būsimu vyru Kajetonu. 
Geelongiečiai atsigėrėt negalėjo ta 
nepaprastai gražia pora. Net po ve
dybų gyvenimo tempas nesumažėjo, 
Renate daugelį metų dainavo chore, 
o vėliau sudarytam populiarių dainų 
sekstete, kuriam tarp kitų priklausė 
ir jos vyras Kaja, sesuo Rita, bro
lienė Genė, vadovaujant svainiui 
Romui.

Renate buvo ir gabi šokėja, pri
klausė SUKTINIO tautinių šokių 
grupei, kuriai priklausė ir jos vyras. 
Šioji grupė pasirodydavo ne tik 
j Geelonge;, bet ir Melbourne, Balla- 
rate, Tasmanijoj ir vienais metais 
net MOOMBA šventės metu.

Paskutinius savo aktyvius penke
rius metus lošė tinklinį. Komanda 
per tą laikotarpį laimėjo daugelį 
pirmenybių Geelonge ir per Lietu
vių Olympijadą.

Po pirmo vaiko gimimo jos veik
lumas nesumažėjo, aktyviai dalyva
vo tinklinio varžybose.

Renatės susirgimas buvo skaudi 
staigmena visiems ją mylintiems. 
Visi laukė ir tikėjosi pasveikimo, bet 
deja, to nesulaukėm. Ji mirė gydy
damas! Naujoje Zelandijoje, palai
dota Geelonge, išlydėta artimų, 
Geelongo bei Melbourno draugų ir 
pažįstamų. Gėlių gausybė pabrėžė 

jos populiarumą, o liūdinčiųjų veidai 
- širdgėlą.

Su vyru Kaja, vaikučiais Regina ir 
Edvardu, tėveliais ponais Akeniais, 
sesute Rita Zenkevičiene ir artimai
siais, liūdi visi, kurie Renatę pa
žinojo.

INA ŠIMAITIENĖ

Zita Adomavičiūtė

JI IŠKELIAVO

Kovo 18 d. amžiams užmerkė 
akutes jaunutė (gim. 1965.2.6) Zita 
Adomavičiūtė.

Kovo 21 d. Šv. Jono bažnyčioje 
kun. P.Dauknys atnašavo šv. Mišias 
ir palydėjo į New Cheltenham kapi
nes.Po laidotuvių, Zitos tėvelių rū
pesčiu, Lietuvių Namuose įvyko 
šermenys. Čia giminių vardu Zitos 
tėveliams užuojautos ir paguodos 
žodį tarė p. V.Kazlauskienė.

Prieš 8 mėnesius pajutusi didelį 
kojos skausmą, Zita nebėjo į mo
kyklą, o po kelių pakartotinų dakta
rų apžiūrėjimų ir po 6 operacijų, bu
vo nustatyta jog jau įsigalėjusi vėžio 
liga. Didžiausius skausmus kenčian
čią Zitą per 8 mėn. namuose su pa
sišventimu prižiūrėjo jos tėveliai ir 
močiutė p. Marija Antanaitienė. 
Lankė ją seneliai, savaitgalio mo
kyklos mokiniai, sesės ir broliai 
skautai, lankė suaugę ir jaunimas.

IGA
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M K Čiurlionis.

Išėjo du karaliai į mišką. Bet tu, 
broliuk, nemanyk, kad tai buvo du 
paprasti karaliai ir kad tai buvo 
paprastas miškas. Tai viskas pasa
kiška, didinga. Miškas toks, jog ant 
medžių šakų telpa didžiuliai 
miestai su rūmais, bokštais. Tai vis 
ant šakų. Tai šakos, o kokie me
džiai, kurie turi tokias šakas! 0 
koks visas tokių medžių miškas. 
Tokiame miške vaikščioja sau tie 
du karaliai. Bet kokie karaliai, gali 
suprasti. Jų liemenys prilygsta 
medžių stuobriams, arba dar sto
resnį. Toks pat ir jų ūgis. Žinoma, 
tai milžinai. Jų pasakiški tautiniai 
rūbai, išdidžios karūnos... Miškas 
niaurus, tamsus. Jie vaikščioja ir 
ieško. Ieško, iš kur tame tamsiame 
miške lyg šviesa šviečia. Ir jie rado 
žemėje, tarp galingų tamsių stuo
brių, mažutį saulės šviesa spindintį 
daiktelį. Vienas karalių paėmė tą 
spindintį daiktelį į rieškučias, 
abudu žiūri ir stebisi. Kas čia galė
tų būti? Neišmanėliai. Tie didieji 
karaliai niekad to nesupras. O tai 
tik paprastas, mums taip gerai vi
siems žinomas, lietuviškas kaimas. 
Jis spindi pasauliui savo savotiška 
lietuviška kultūra. Tik jie to nesu
pranta..."

SAULĖS KRAŠTUI
Didžiojo mūsų dailininko, grafi

ko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlio
nio “Karalių pasaka” gimė 1909 m. 
pavasarį. Turbūt nėra pasaulyje 
kito tokio paveikslo, kuriuo daili
ninkas taip subtiliai išsakytų sayo 
meilę ir ilgesį gimtajam kraštui. 
Pats Čiurlionis, ilgai “Karalių pa
saką” širdy išnešiojęs, šį paveikslą 
šitaip aiškino:

M. K. ČIURLIONIS KARALIŲ PASAKA

EncnissosiosEHEHDDE^B^BBEBEEnB^BiBoEOBOBnEHinBDoEDineEnEDn^nonniBniD^EgconnnnEBESiBninnDnissnninnEnioninūEaESEgEBEoEoiBBioBESEOEBnoEniDHioi

Nauji leidiniai
T.T. Jėzuitų leidžiamas Ameriko

je žurnalas ’’Laiškai Lietuviams” 
vasario 23 d. sulaukė 25 m. amžiaus. 
Ta proga Čikagoje buvo surengtas 
sukaktuvinis minėjimas. Žurnalas 
yra labai populiarus, gražiai ir su
maniai reoaguojamas kun.Vaišnio, 
dabartinio Lietuvių Žurnalistų S-gos 
pirmininko. Žurnalas nuolat skelbia 
įvairiomis temomis straipsnių kon
kursus, kas pakelia žurnalo kokybę.

***
Noel Barber. 7 DAYS OF 

FREEDOM.Knyga apie Vengrijos 
sukilimą 1956 m. 257 psl. Išleido 
Macmillan leidykla Londone 1974 m. 
(antras leidimas). Kaina $9.95.

Tai galbūt pirma knyga apie 
Vengrijos sukilimą su daugeliu fak
tų ir detalių. Autorius, norėdamas, 
kad knyga būtų kuo pilnesnė, rinko 
medžiagą ir naudojo visus prieina
mus šaltinius. Rekomenduotina 
knygą perskaityti kiekvienam iš 
mūsų, vengrų pastangos ir liki
mas šiuo atveju labai giminingas 
lietuviams.

Jose Eustasio Rivera AMAZO
NĖS DŽIUNGLĖSE. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Čikagoje. 
Romanas,vertė P.Gaučys. 1974 m., 
355 psl. kaina $6.00.

J.E.Rivera yra garsus rašytojas, 
poetas, teisininkas šiame romane jis 
atvaizduodamas Amazonės upyno 
gumos rinkėjų kančias šio šimtmečio 
pradžioje, nutraukia nuo mūsų akių 
tokią nepermatomą skraistę, kokia 
yra ir šio krašto nei peržengiamos, 
nei įžvelgiamos girios. Būdinga lie
tuvio sielai meilė miško, kone religi
nės mistikos, čia susitinka su klaikia 
priešingybe - atogrąžų giria, pilna 
ne tik vešlumu save naikinančios 
augmenijos, bet ir klaikiausios iš
vaizdos gyvulių.

Anatolijus Kairys. KARŪNA, is
torinė trilogija - Poema. Devyni 
veiksmai dvidešimt septyni pa
veikslai. Mindaugo Epocha 
1237-1286. Išleido knygų leidykla 
DIALOGAS 1974 m., iliustravo Da
lia Reklytė-Alekriiėnė, kaina $6.50

Anatolijus Kairys yra mums gerai 

pažįstamas dramaturgas iš jo veika
lų, kurie buvo pastatyti Australijoje 
mūsų teatrų - DIAGNOZĖ, ŠVIE
SA, KURI UŽSIDEGĖ, VIŠČIUKŲ 
ŪKIS.

KARŪNA yra didelis veikalas; jį 
suvaidinti reikėtų 11-12 valandų lai
ko ir didelių scenų. Jo pastatymas 
mūsų sąlygose 'neįmanomas, tačiau 
yra labai tinkamų ištraukų - pa
veikslų, kurie galėtų būti lengvai 
pastatomi išeivijos teatrui.

Vacys Kavaliūnas HESTERA, 
romanas. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1974 m., Chicago. 221 
pusi. Kaina $4.50.

Vacys Kavaliūnas dviejų Draugo 
romano konkursų laureatas - 1936 
m. - Kalnų Giesmė ir 1971 m. - Aidai 
ir šešėliai, praeitais metais parašė 
naują romaną bibline tematika 
’’Hestera”. Čia autorius nori suvokti 
žmogaus būties paslaptį, kur gyve
nimo realybė susitinka su svajone ir 
stebuklu. Mintys gilios, kalba stilin
ga, graži. Kas mėgsta gilų susimąs- 
timą tam knyga patiks.

Vytautas Alantas. ŠVENTARA
GIS. Istorinis romanas, II tomas. Iš
leido Vilties Draugijos Leidykla, 613 
pusi., kaina $8.00.

V.Alantas yra žinomas rašytojas 
ir jo paskutinis veikalas Šventara
gis, apimąs virš 1000 puslapių per 
abu tomus. Kiekvienam, norinčiam 
pažinti Lietuvos senovę, šis veikalas 
suteiks daug žinių apie to amžiaus 
lietuviu gyvenimą, papročius, reli
giją, politiką, moralę ir kt. socialines 
apraiškas.

SĖJA. Tautinės demokratinės 
minties laikraštis, 1974 m. Nr. 3 
(126). Leidžia Varpininkų Leid. 
Fondas. Redaguoja L.Šmulkstys, į 
metus išeina 4 nr., kaina $5.00, 
atskr. nr. $1.50. Adresas: J.Urbelis, 
1649 N. Broadway, Melrose Park, 
ILL. 60160.USA. Šiame numeryje 
rašo: Z.Dailidka - Lietuvių B-nės 
esmė; V.Čižiūnas - IŠeiviškoji pa
rengtis; J.Audėnas - Šis tas iš stu
dentiškų prisiminimų; V.Sruogienė - 
Lietuvos Bajorų Palikuonys.

am.

LEONAS URBONAS

DYKUMOS
Ką man tos dykumos duoda, kodėl aš tenai nuolatos grįžtu? - tu klausi.
Gerai, aš tau pasakysiu kodėl, nors tu ir kitiem papasakosi. Aš žinau, 

kad ką tau kiti duoda, ką tu pati pasiimi, išdalini, taip kaip ir aš.
Einu į dykumas, nes tenai randu gėlių, kurių kiti nemato. Dykumų ir 

vėjo įkaitintais pirštais liečiu tas gėles, ir jos deimantais virsta, safirais, 
rubinais, kuriuos mato visi. Bent aš taip maniau.

O kai saulė nusileidžia ir dykumas naktis užvaldo, aš renku akmenukus 
milijonus metų saulės ir žvaigždžių bučiuotus.

Pirštų galai uždega juos žvakių liepsnomis. Tada sužiba deimantai ir 
dabartis tampa liudininke praeities ir ateities vedybų.

Naktis virsta malda ir kai žemę paliečiu savo lūpomis aš gaunu visą 
laisvę, didesnę už patį žmogų. Eik kur nori, kilk į augštybes, ar leiskis į 
žemės gelmes. Tada nėra skausmo ir gėrio, nei geidulio. Tiktai palaima 
pilna gyvybės. Tada tau leista žvaigždes, erdvių pakraščiais tolstančias, 
pasivyti ir sustabdyti.

Aš negrįžtu iš gelmių ir erdvių rankom duščiom. Pereitą sykį atsine
šiau grandinėlę nupintą iš paklydusių žvaigždžių aido. Į ją tilpo visi dy
kumų deimantai.

Viską aš nešiau tau ir ėjau į priemiesčius, kur tu gyveni. Tu matei dy
kumų turtus, tu juos vartei ir aš tavo džiaugsmą žinojau, bet tu man sa
kei, kad laisvė brangesnė už juos; reikėtų viską išdalinti. Priemiesčio 
krautuvėj dėžutę išrinkom ir spalvuoto popieriaus su kaspinu 
nusipirkom.

*****

Salėj žmonių buvo nedaug, nedaugiau kaip brangakmenių kaspinu ap
rištoj dėžutėj. Salėj buvo tylu, tik tos akys. Jos visos žiūrėjo į mane ir į 
tave.

-Kodėl jie taip žiūri į mus, - klausiau.
Tu sakei: į mane jie žiūri todėl, kad mano akyse ir plaukuose dar yra 

dykumų vėjo, o į tave - kad tu, ne kas kita,s, su manim atėjai.
Užmerkęs akis aš ieškojau šitų žmonių tėvų. Ir aš juos radau, Tėvų tė

vai atėjo iš dykumų, iš tenai kur aš dar vakar buvau. Protėviai matė gė
les. Juokėsi ir verkė kartu so jomis. Meldėsi ir bučiavo žemę taip kaip ir 
aš darau.
..Salėj žingsnių garsai, drabužių ir popierio šlamesys man priminė žmogų 
bėgantį iš dykumų, laukų į miestus. Salės tvaikas priminė susiglaudusius 
miestų namus ir priemiestį kuriame tu gyveni.

Aš ilgai būčiau akių neatvėręs, jei tavo ranka mano peties būtų nepa
lietus.

Salė buvo tuščia.’ Išsiskirstė žmonės. Nuo stalo dėžutė dingo. Pasiėmė 
jie ta spalvuotą popierį ir kaspiną. Pasklidę, paberti paliko ant stalo dei
mantai ir kiti dykumų turtai.

Jais žaidė tyla ir vakaro spinduliai. Pabiro iš jų rasa ir protėvių ašaros, 
pakeliui į miestą išlietos. Jutau aš tavo mintis. Žinojau, kad tu nebetiki 
manim. Tu nuliūdai pamačius, kad žmogus jau nebemato ir savo stabų į 
kuriuos jis Dievą išmainė.

-O kas dabar? Tu vėl klausei.
-Tik ne į dykumas?
51 Kodėl ne?
-Vienas?
-Nebūtinai, einam kartu jei nori!
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V.SAUDARGAS

GINKLAVIMOSI MANIJA
Yra didelių pasikeitimu pasaulio 

valstybių politikoje ginklavimosi 
srityje. Tas liečia ne tik didžiąsias 
valstybes, bet ir visas mažas, naujai 
atsiradusias po antro pasaulinio ka
ro.

Dar 1952 metais tarptautinė 
ginklų prekyba siekė vos US $ 
300,000,000. Tada, daugiausia, bu
vo prekiaujama ’’second hand” 
ginklais. Paskutiniu laiku tarptauti
nė ginklų prekyba pasiekė per me
tus US $ 18,000,000,000,000- (18 bi
lijonų) neįskaitant atominių ginklų. 
Tai yra 60,ooo kartų padidėjimas. 
Bet tai ne viskas. 1973 metais visų 
valstybių išlaidos kariniams reika
lams siekė US $ 240 bilijonų. Gink
lai neperkami tam, kad būtų laikomi 
sandėliuose surūdyti.

Visuose kraštuose yra daug žmo
nių vargstančių, nedavalgiusių, trū
kumai namų ir dar daugybė sunkiai 
išskaičiuojamų visokių trūkumų, 
kuriems reikalingi pinigai, bet gink
lai statomi pirmon eilėn.

Atrodo, pasaulis apimtas ginkla
vimosi panikos ar tiesiog pamišimo. 
Viena aišku, kad visi brangina savo 
laisvę ir nepriklausomybę, jeigu 
perka ginklus vietoje duonos ir 
sviesto. Be abejo, neperka ginklų 
tam, kad nepanauduotus perduotų 
savo priešui.

Bet įdomiausia, kas ko bijo, kas 
kam grąsina.

Apytikriai iki paskutinio laiko 
70% USA parduodamų ginklų ėjo į 
kraštus, kurie rūbežiuojasi su So
vietų Sąjunga. Bet dabar didžiausi 
ginklų pirkėjai iš USA yra artimieji 
rytai: Izraelis ir arabų kraštai. 
Maskva exportuoja irgi daug ginklų, 
užima antrą vietą po USA. Arabų 
kraštai šiuo metu nuperka 45% jos
exporto. Exportuoja ginklus ir kiti 
kraštai: Prancūzija, Anglija, Vokie
tija, Italija, etc.

Arabai, parduodami labai bran
giai naftą, pasidarė turtingiausiais 
kraštais pasaulyje, kas liečia pinigų 
išteklius. Jie perka moderniškiau- 
sius ginklus už grynus pinigus. 
Dauguma kitų kraštų perka ginklus 
kreditan.

Amerikos politika,remianti Izraelį 
karuose prieš arabus, sukėlė nepa
sitikėjimo tarp arabų dėl Amerikos 
tikslų. Arabams atsirado reikalo 
ieškoti paramos Sovietų Sąjaungoje. 
Iš tikrųjų, arabų kraštai iki šiol ne
parodė palinkimo į komunizmą, bet 
rusų parama jiems prieš Izraelį rei
kalinga. Rusai mato čia naudos savo 
politiniams tikslams, o arabų pinigai 
rusus nemažiau vilioja parduoti 
jiems ginklus ir kurstyti arabus 
prieš vakarų pasaulį. Sovietų Są
jungai labai svarbu sudaryti kiek 
galint daugiau sunkumų vakarų pa
sauliui gauti naftos iš arabų kraštų 
ir pasiruošti tiek, kad būtų galima 
visai sustabdyti naftos tiekimą atei
ties kare.

PADĖKA

Mūsų brangiam vyrui ir tėvui a.a. JONUI M0CKŪNUI mirus, reiš
kiame padėką: gerb. klebonui Tėvui A.Spurgiui už atkalbėjimą Rožan
čiaus, Šv. Mišių auką, stiprinantį pamokslą ir palydėjimą į kapines; kun. 
Jonui Vildžiui už paaukojimą Šv. Mišių; Lituania chorui už Requiem; už 
vainikus^gėles, aukojusiems Šv. Mišioms ar lietuvybės reikalams vietoj 
gėlių; pareiškusiems mums užuojautų per spaudą, telegramomis, laiš
kais, gėlėmis bei žodžiais: A.L.Benduomenei, A.L.Sąjungai, Chorui Li
tuania, Pabaltiečių Moterų Sąjungai, A.L.B.Moterų Sekcijai, A.S.S.Ade
laidės Skyriui, Vilniaus Tuntui, Krašto V-bos Jaunimo Atstovui, P.L.J.S. 
Adelaidės Skyriui, P.L.J.S. Melbourno Skyriui; ačiū organizacijų atsto
vams tarusiems atsisveikinimo žodį prie kapo: p.p. V.Dumčiui, Pr.Pus- 
dešriui, P.Bielskiui, Iz.Lapšiui; ypatingas ačiū mūsų mieliems priete- 
liams G. ir Br. Straukams, dr. N. ir V.Ratkevičiams, dr. S. ir A.Pacevi- 
čiams, Fil. V.Ilgūnui, G. ir J.Vasiliauskams ir visiems giminėms, kaimy
nams, draugams bei pažįstamiems Sydney, Melbourne, Adelaidėj ir už
jūry mus užjautusiems ir padėjusioms toje sunkioje valandoje.

Nuoširdžiausias ačiū visiems.

Bronė Mockūnienė.ir sūnus
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Arabų kraštai savo laiku buvo la
bai draugiški Amerikai. Izraelio 
įvykiai sugadino Amerikos santy
kius su arabais, ir Izraelis pasidarė 
labai nuostolinga našta Amerikai. 
Sekant Amerikos spaudą galima 
pradėti abejoti, kad ji tęs tokią po
litiką dar ilgai. Jau daug kur USA 
paliko savo draugus ir sąjunginin
kus bėdoje. Gal natūralu, kad kiek
vienas stengiasi nusigręžti nuo savo 
klaidų jas pamatęs.

Atrodo, kad arabų kraštai šiuo 
metu daugiausiai užinteresuoti iš
saugoti savo nepriklausomybę ir 
nerodo noro jungtis į kieno nors ka
rinius planus. Jiems nėra ko laimėti, 
o kare pralaimėti galima labai daug. 
Izraelis yra labai skurdus kraštas 
gamtos turtais ir atsilaikyti ilgesnį 
laiką prieš arabų milžiniškus turtus 
yra neįmanoma. Izraelio 3 milijonai 
gyventojų stovi prieš 120 milijonų 
arabų, kuriems netrūksta pinigų 
ginkluotis moderniškiausiais gink
lais. Arabai be jokio skubėjimo pa
klupdys ir pasmaugs Izraelį. Būtų 
didelė klaida arabams sukelti pa
saulinį karą, kur jie galėtų prarasti 
viską. Bet neužmirškime, kad yra 
kiti, ne arabai, kurie nori pasaulio 
karo.

Nepaslaptis, kad Sovietų Sąjunga 
nuosekliai stiprina savo pajėgas 
kontroliuoti Arabų jūrą, išvežimą 
naftos iš Persijos įlankos. Čia jai 
daug talkininkauja Somalija ir Indi
ja. Taipgi, atrodo, Sovietų Sąjunga 
daug dėmesio kreipia į jūros ir oro 
kontrolę Bengalijos įlankoje. Tat 
yra daugiau nukreipta į pietryčių 
Aziją, kur Rusija bijo Kinijos įsiga
lėjimo.

VISUR VISAIP
LANKYSIS AUSTRALIJOJE

Rankose vokiška plokštelė, kurios 
aplanke patraukia dėmesį pirmas 
aprašymo sakinys: ’’Litauen ist die 
Heimat eines jungen sympatischen 
Zwillingspaares...” (Lietuva yra 
jaunų ir simpatiškų dvynukų poros 
tėvynė). Tai pirmas susipažinimas 
su Astra ir Andy Šalčiais.

Dar karui tebevykstant Kėdai
niuose (Lietuvoje) gimė Alfredas ir 
Astutė - dvynukai. Tėvai su nauja
gimiais patraukė į vakarus. Vokieti
joje pokarinis gyvenimas gausiai 
Šalčių šeimai ( 7 vaikai) nebuvo ro
žėmis klotas. Abu tėvai silpnos 
sveikatos, tad joks kraštas nenorėjo 
įsileisti. Bet ir tokioj padėty viltys 
neprarastos. Namuose nuolat skam
bėjo lietuviškos dainos. Ypač į dainą 
linko Alfredas ir Astutė.

Paaugusius Alfredą ir Astutę tė
vai iš džia į Vasario 16 gimnaziją.

' ' — ———■ ........ . .... >Įi.:
Myl imai, vienintelei dukrelei, sesutei ir anūkėlei ZITUTEI 

ADOMAVIČIŪTEI mirus, didelio skausmo prispaustiems tėvams, bro
liukui, o taip pat seneliams p.p. M. ir J. Antanaičiams reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

A. ir A.Kesminų šeima
x J.Paragienė

Sktn. Viktorą ir Birutę Adomavičius ir jų šeimą bei gimines gilaus 
skausmo valandoje, mirus dukrelei ZITAI, nuoširdžiai užjaučia

L.S.S.’’Džiugo” Tuntas

USA gynybos ministeris paskuti
niu laiku pareiškė, kas liečia Indijos 
vandenyną: ’’Mes būtumėm akli jei 
paliktumėm nepasiruošę imtis rei
kalingų kontra priemonių”.

Ruošiasi visi, tik ne visi apie tai 
kalba. Kartais kad ir trumpi pareiš
kimai atsakingų pareigūnų daug ką 
pasako. Pavyzdžiui, mažai turime 
žinių apie Europos pasiruošimus, ir 
apie Skandinavijos, Kinijos ir Japo
nijos. Neabejotinai jie nesėdi rankas 
sudėję matydami peilių galandinimą 
priešingoje pusėje.

Pavyzdžiui, neseniai spaudoje til
po žinia, kad Sovietų S-ga daro sku
bių. pakeitimų savo įrengimuose 
atominiams ginklams panaudoti. 
Silpsnesni atominiai ginklai pakei
čiami stipresniais.

Švedijos ginkluotų pajėgų vy
riausias vadas neseniai pareiškė, 
kad Sov. S-ga yra labai sustiprinusi 
savo pasiruošimus padaryti greitai 
invazijai į Švediją kartu iš kelių 
krypčių. Taigi švedai skelbia, kad 
Sov. S-ga Kola pusiasalyje yra įren
gusi labai stiprią karinę bazę. Šve
dai nesigiria, ką jie daro.

Netrukus jie gimnazijoje net or
kestrėlį sudaro.

Sunkios materialinės sąlygos ne
leidžia baigti gimnazijos. Alfredas 
baigęs šešias klases išeina į preky
bos mokyklą. Astra metasi į muziką. 
Abu dirba, studijuoja muziką ir dai
nuoja, lietuviams ir vokiečiams. 
Taip vieną kartą ir buvo ’’atrasti”. 
Pasirašo kontraktą su ’’Somerset”. 
Ši kompanija jau išleido keletą jų 
plokštelių ir sudaro sąlygas koncer
tuoti po Vokietiją.

1971 m. jie išsiunčiami gastrolėms 
į Ameriką dainuoti vokiškai publi
kai. Apie juos išgirsta lietuviškasis 
’’Margutis”. Suruošiami koncertai 
lietuviškai publikai. Salė perpildyta. 
Kiti netilpę klausosi pro langus. Pa
sisekimas puikiausias.

Po trijų savaičių grįžta į Vokieti
ją. Šiuo metu ruošia naują plokštelę, 
na, ir savaime, išsijuosę ruošiasi 
būsimoms gastrolėms Australijoje.

Laiškus rašo laisvai lietuviškai. 
Dainuoja švariai lietuviškai be jokio 
svetimo akcento. Neiškenčiau jų ne- 
pagyręs, o jie net ir nustebo saky
darni, kad kitaip ir būt negali. Nors 
gyvenamoji aplinka nelietuviška, 
bet progų susitikti su lietuviais atsi
randa. Šeimoj tekalbama tik lietu
viškai. Ir jų lietuviškų dainų reper
tuaras siekia virš porus valandų. 
Abu mėgsta lietuvių liaudies dainas, 
bet koncertams tas dainas pritaiko 
dabartinei muzikai. Laisvalaikiais 
jie ’’lietuvina” šios dienos muziką.

Prieš kiek laiko apsilankė klasės 
draugas iš ”bušo”. Uždėjau juostelę 
ir klausiu, kaip patinka. Taip ir ne
leido sustabdyti - grojom ištisą die
ną.

Ir Australijoje jiems-rūpi padai
nuoti lietuviškai visuomenei, nes 
lietuviška ugnis tebedega jų širdy
se, ir lietuviškos dainos, kaip rašo 
Alfredas, vis tiek maloniau skamba, 
negu kitos.

Mes dažnai pasididžiuojame turė-

Neužmirškime, kad Vakarų Eu
ropa, Skandinavija, Kinija ir Japo
nija turi gerą ginklavimosi pramonę.

Atrodo, kad USA laikysena Indi
jos atžvilgiu pastūmėjo Indiją į Ru
sijos glėbį. Rusija padeda Indijai 
ginkluotis, gi Indija pasidarė svar
bus atramos punktas Rusijai Indijos 
vandenyne. .

Sov. S-ga iki šiol negalėjo susitar
ti su Kinija dėl ginčijamų teritorinių 
klausimų ir yra sukoncentravusi pa
gal Kinijos sieną didelius kiekius 
kariuomenės. Be abejo, kinai irgi 
ruošiasi. Tat žinoma, bet mažai kal
bama.

Sov. S-ga bandė sudaryti taikos 
sutartį su Japonija. Bet pastarajai 
pareikalavus grąžinti keletą Japoni
jos salų derybos nutrūko. Sov. S-ga 
pareiškė, kad antro pasaulinio karo 
rezultatų pakeistį nebegalima.

Sov. S-gos apsupimo žiedas tvir
tėja. Įvairūs diplomatų žygiai, atro
do, yra tik pastangos laimėti dau
giau laiko tinkamai užbaigti karinius 
pasiruošimus. Ateinantis pasaulinis 
karas bus dėl benzino. Reik manyti, 
kad visi savo pasiruošimais nori už
sitikrinti laimėjimą.

dami laisvajame pasaulyje lietuviš
ką gimnaziją, bet mėgstam ir pakri
tikuoti (tai lietuviškas būdas), kas ir 
kokia nauda. Štai turėsime pro
gos sutikti, pamatyti, pasikalbėti ir 
pasiklausyti šios gimnazijos auklė
tinių. Astra ir Andy Šalčiai didžiuo
jasi . esą lietuviai. Jų lietuviškumą 
pabrėžia ir įrašai ant vokiečių išleis
tų plokštelių. 0 tautiečiai, kurie 
rėmė ir remia Vasario 16 gimnaziją, 
galės pasidžiaugti, kad jų parama 
gimnazijai neina vėjais.

-aab-

PAIEŠKOJIMAS

Stasys Karpuška, gyy. Klaipėdo
je, Vilniaus g-vė 18-45, prašo atsi
liepti Saulių Karpušką.

Kovo 16-18 d. Australiją vizitavo 
Prancūzijos užsienio teritorijų mi
nisteris M.Olivier Stirn. Ministeris 
turėjo pasitarimus su Australijos 
vyriausybe turizmo ir kitokiais rei
kalais.

***

Jungtinių Tautų konferencija te- 
ritorialinių vandenų klausimais 
vyksta Genevoje nuo kovo 17 d. ir 
truks iki gegužės 10 d. Šioje konfe
rencijoje Australiją atstovaus už
sienių reik, ministeris sen. D.Wille- 
see ir jo pavaduotojas Mr. R.L.Ha- 
rry, C.B.E. Iš viso Australijos dele
gaciją sudarys 18 asmenų.

***
Anglijoje t.t. marijonų leidžiama

me mėnesiniame žurnale ’’Šaltinyje” 
buv. adelaidiškis Dr. A.Stepanas 
plačiai rašo apie lietuvius katalikus 
Australijoje ir jų veiklą.

***
Kovo 21 d. Canley Vale (Sydney) 

mirė tautietis Antanas Paulėnas, 
72 m. Liūdesy paliko žmona Anta
nina.
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MELBOURNE

MLJK VEIKLA 1975 METAIS

Melbourne Lietuvių Jaunimo Ko
mitetas (MLJK) šiais metais tapo 
Australijos Jaunimo S-gos Centrinė 
Valdyba. Ji taip pat yra ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjaungos sky
rius. Valdyba sudaryta iš šešių as
menų: Pirmininkas Vytautas Juška, 
kuris yra taip pat Jaunimo Reikalų 
Atstovas Australijos Lietuvių 
Krašto Valdyboj; Vice-pirmininkė 
Birutė Prašmutaitė, studentų atsto
vė; iždininkas Ričardas Steponavi
čius, kuris yra taip pat Melbourne 
Apylinkės Valdybos narys jaunimo 
reikalams; užsienių reikalų sekreto
rė Aldona Juškaitė, skautų atstovė; 
Australijos reikalams sekretorė Zita 
Prašmutaitė, kooptuota; narys 
Arūnas Verbyla, sportininkų atsto
vas.

1975 gruodžio ir sausio 1976 lai
kotarpyje, įvyksta Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjaungos Trečiasis 
Kongresas Pietų Amerikoje, tiks
liau, Brazilijoje, Argentinoje ir 
Urugvajuje. Šiam Kongresui ruoša 
Australijoje jau prasidėjo. Iš visos 
Australijos. 13-14 atstovų bus iš
rinkti dalyvauti Kongrese. Kelionė 
gana didelė. Tai ir šiais metais, pini
giniai reikalai užims daug laiko Mel
bourne, Sydnejuje, Adelaidėje bei 
kitose vietovėse.

MLJK jau pradėjo savo piniginį 
vajų. Pirmoj eilėj: ruošiama turtin
ga loterija. Bilietai platinami ne tik 
Melbourne, bet ir Adelaidėje, Syd
nejuje ir Geelonge. Bilietai po $1. 
Pirmas fantas - spalvuota televizija 
(AWA 18”, vertė $599); antrasis 
fantas radiolaikrodis (digital, Auri- 
tone,. vertė $59); trečiasis fantas 
laikrodis (Copal 228 digital, vertė 
$20). Taip pat yra dvi Platintojų 
Premijos. Tas platintojas, kuris 
parduos pirmos premijos laimingą 
bilietą r gaus juoda-balta televiziją 
("Princess” portable, vertė $119); o 
tas platintojas, kuris daugiausiai bi
lietų parduos, laimės laikrodį (Copal 
228 digital, vertė $20). Nė vienas 
MLJK narys negali dalyvauti lote
rijoje. Tik tie gali laimėti, kurie ne
dalyvauja komitete.

Prašome visus tautiečius kiek ga
lint daugiau nupirkti bilietų ir pa
remti mūsų Jaunimą kuris yra, beIr sumainė

Lyn ir Algis Radzevičiai, lydimi pa
brolio V.Maželio ir J.O’Rourke

ĄŽUOLAS BUVO SUTUOKTU
VIŲ LIUDININKAS

Kovo 8 d. teisininkas Algis Ra
dzevičius, gerai žinomas Adelaidėje 
ir paskutiniu metu Canberroje, su- 
situokė su p-le Lyn O’Rourke iš 
Canberros.

abejonės, mūsų ateitis. Jeigu pa
kankamai bilietų bus išparduota, lo
terijos traukimas įvyks per MLJK 
ruošiamą balių balandžio 19 d. Ki
taip, loterija bus pratęsta keletą 
mėnesių ilgiau. Visi MLJK nariai 
platina bilietus.

MLJK reiškia nuoširdžią padėką 
kun. Pr. Vaseriui ir Tėviškės Aidų 
redakcijai, kurie savo laiką paaukojo 
atspausdinant loterijos bilietus.

Metų pradžioje nutarta, kad 
MLJK visos jėgos nebūtų nukreip
tos tik į Kongreso reikalus. Mūsų į- 
dėja buvo, kad jeigu mes tik rink
sim pinigus Kongresui, tai kas atsi
tiks su kitu jaunimu, ypatingai nuo 
13 iki 17 metų amžiaus, kurie dar 
neinteresuojasi Kongresu. Tai 
MLJK nutarė vesti programą visam 
jaunimui per ištisus metus.

Jau veikia nauja jaunimo (13-18 
metų) tautinių šokių grupė, ir repe
ticijos vyksta kas antrą savaitę. Šį 
sunkų darbą neša Pam (Vera) Si- 
dabraitė ir Jonas Sadauskas, kurie 
irgi buvo MLJK nariai. MLJK svei
kina Joną ir Verą vedaflt šią jauni
mo grupę ir linki daug sėkmės.

MLJK kartu su ALSS Melbourne 
skyriumi žada paruošti per metus 
tris šokių vakarus jaunimui. Pirma
sis toks vakaras įvyko vasario 22 d. 
ir buvo pavadintas ’’Jaunimo ir Abi
turientų Šokių Vakaras”. Jaunimas

JAUNIMO KONGRESAS IR 
ATSTOVAI

Perskaičius Mūsų Pastogėje, kad i 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą 
paskirta tik dvylikos atstovų kon
tingentas Australijai ir Naujajai Ze
landijai labai nemaloniai nustebau. 
Rašoma, kad visi kiti, norį važiuoti, 
galės dalyvauti svečio teisėmis.

Nesuprantu organizatorių, ku
riems galams reikalingas mandato 
įvedimas į jaunimo kongresą. Ne
manau, kad ten bus svarstomi tokie 
intymūs reikalai, kad tik atstovai 
gali kalbėti ir balsuoti. Dar nežinia, 
kiek jaunimo vyks į šį kongresą, bet 
tikiuos, kad tikrai viršys nustatytą 
kontingentą. Tikrai nesąmonė vyktižiedelius

Vestuvės buvo tikrai nepapras
tos. Pagal jaunųjų norą vedybinės 
apeigos atliktos ’’Bendooley” far- 
moje po atviru dangum prie šimt
metinio ąžuolo santuoką palaiminant 
kun. N.Webb.

Svečių priėmimas irgi įvyko at
virame ore, didžioj ’’nailonu” iš
puoštoje palapinėje.

Paminėtina, kad Algis yra baigęs 
Adelaidės universitete teisių fakul
tetą ir yra kvalifikuotas advokatas, 
buvo Adelaidės ’’Vyties” krepšinio 
žaidėjas, taut, šokių šokėjas Adelai
dėje ir Canberroje, o taip pat Liet. 
Stud. Sąjungos pirmininkas Adelai
dėje.

Dabar Algis gyvena Canberroje ir 
dirba Atorney General Departmen- 
te kaip ’’Senior Legal Officer”.

Jo žmona Lyn baigusi Sydney 
universitetą ir turi ’’Honors Degree 
in Science”. Šiuo metu yra ’’Compu
ter Programmer” ir dirba darbo ir 
imigracijos departmente Canberro
je.

Ta proga linkime Lyn ir Algiui 
saulėto gyvenimo, o jų santuoka kad 
būtų tokia tvirta, kaip tas šimtame
tis ąžuolas.

Buvęs
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labai skaitlingai nedalyvavo šitame 
vakare - parduota apie 70 bilietų, 
bet tie, kurie atvažiavo, buvo pa
tenkinti. Tikimės, kad per antrąjį 
vakarą daugiau jaunimo pasirodys.

Dar du parengimai bus ruošiami. 
Kaip visi žinome, Romas Kalanta 
buvo jaunuolis, kuris susidegino 
protestuodamas, prieš okupantus. 
MLJK gegužės 11 d., ruošia Kalan
tos minėjimą, kad visas jaunimas ir 
senimas atsimintų ką šis jaunas vy
ras padarė mūsų tėvynei Lietuvai.

Taip pat gegužės mėnesyje MLJK 
žada ruošti Jaunimo Talentų Popie
tę. Pasirodo, kad jaunimas, išėjęs iš 
lietuvių savaitgalio mokyklų, beveik 
niekada nepasirodo su savo talen
tais, gal tik kas dveji metai Jaunimo 
Vakare per Lietuvių Dienas. Jeigu 
bus užtenkamai norinčių dalyvauti, 
tai MLJK stengsis suruošt tikrą 
popietę kuri parodys, ką jaunimas 
gali daryti. Dalyvaujančių amžius 
yra iki 25 metų. Prašoma dalyvių ne 
tik iš Melbourne, bet taip pat iš 
Geelongo ir Morningtono. Piniginės 
premijos bus duodamos ir bus spe
ciali komisija. Norinčius dalyvauti 
arba susidomėjusius prašom kreip
tis į MLJK arba šiuo adresu: 
B.Prašmutaitė - 7 MacGregor Str., 
East Malvern. 3145.

BIRUTĖ PRAŠMUTAITĖ, 
MLJK VICE—PIRMININKĖ

jaunuoliui keliasdešimt tūkstančių 
kilometrų ir išleisti savo santaupas, 
bei visuomenės ir tėvų paramą ir 
būti neįpareigotam dalyvauti pas
kaitose, simpozijumuose bei disku
sijose.

Tam pačiam straipsnyje rašoma, 
kad atstovais bus renkami jaunuo
liai, kurie dabar ir ateityje reikšis 
lietuviškoje veikloje. Jau iš patirties 
žinome, kad ne visi sugrįžę iš jauni
mo kongresų įsijungia į lietuvišką 
veiklą. Kaip galime būt tikri, kad iš
rinktas atstovas sugrįžęs neliks pa
syvus, o nuvykęs kaip svečias neuž
sidegs ir nebus tikrai aktyvus lietu
viškos veiklos šulas. Juk ir Kudirkai 
reikėjo tik vieno ’’Aušros” numerio, 
kad iš visiškai sulenkėjusio jaunuo
lio taptų Lietuvos Himno autorius ir 
Lietuvos žadintojas.

Jau minėjau, kad nežinomas skai
čius norinčių dalyvauti, bet kiek ži
nau, vien iš Canberros yra keturi 
kandidatai. Mano manymu dar nėra 
vėlu, ir organizacinis komitetas tu
rėtų sutikti, kad visi vykstą iš 
Australijos, kurių amžius atitinka 
nustatytas sąlygas, turėtų būti pilni 
kongreso atstovai.

Pilkų Petras

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!
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PREMIJA GERIAUSIAI
MOKINEI

Lietuvių Studentų Sąjungos Vik
torijos skyriaus pakviesta H.S.C. - 
premijai paskirti komisija, suside
danti iš Studentų Sąjungos atstovo 
A.Balbatos, studentų tėvų atstovės 
VIVaitiekūnienės ir narės A.Karazi
jienės, susirinko 22-tą vasario 1975 
m. ir iš patiektų keturių H.S.C. fo- 
tostatų išrinko geriausiai baigusią

Elytę Vyšniauskaitę, 
surinkusią 294 taškus už keturis 
mokslo dalykus.

Jai paskirta $ 50.00 premija.
Kadangi kai kurie moksleiviai tu

rėjo daugiau negu reikalaujamą ke
turių dalykų minimumą, tai komisija 
nusprendė konkursui imti keturių 
geriausių pažymių sumą.

A.Balbata
V.Vaitiekūnienė 
A.Karazijienė

PADĖKA
PLJS Melbourne Skyriaus Val

dyba dėkoja žemiau išvardintiems 
žmonėms bei organizacijoms už au
kas gautas dalinai padengti jaunimo 
delegatų kelionės į III PLJ Kongre
są Pietų Amerikoje. Šios aukos buvo 
surinktos sekmadienį, kovo 16 d., 
Lietuvių Namuose.
1. Melbourne Apylinkės Valdyba

$50.00
2. p. Plečkaitis $ 5.00
3. p. Kvietelaitis (Yaraville) $ 2.00
4. Žitkevičienė $ 2.00
5. ANON. $2.00
6. p.Verbylienė $ 1.00

Viso $62.00

Mielus tautiečius prašome* pa- 
remti mūsų jaunimą savo aukomis 
bei perkant loterijos bilietus Kong
reso išlaidų padengimui.

PLJS Melb. Skyriaus Valdyba.

DĖMESIO!

Mūsų Pastogė Nr.13. 1975.4.7. į.••!.
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medibank
The Australian Health Insurance Program.

tas liečia visus lietuvius

tad privalu ir tau susipažinti

Medibank yra nauja Australijos 
sveikatos draudimo programa.

Medibank įvedama nuo liepos 1 
dienos. Australijos vyriausybė tiki, 
kad kiekvienam bus prieinamas 
aukščiausio lygio medicininis patar
navimas.

Medibank aprūpins nemokamu 
sveikatos draudimu kiekvieną 
Australijoje. Ir atvykusius svečiuo
tis. Ir visus ateivius. Taigi, ir tave ir 
tavo šeimą.

SVEIKA PERMAINA

Viena iš priežasčių, kodėl Medi
bank įvedama nuo liepos pirmos 
dienos yra ta, kad šiuo metu yra virš 
milijono australų, kurie neapdrausti 
nei nuo ligos, nei nuo susižeidimų.

Daugelis neapdrausti dėl to, kad 
jie neįstengia apsidrausti. Jie negali 
sau leisti susirgti.

Finansiniai rūpesčiai šių žmonių 

gyvenimą paverčia klaikuma.
Net gi ir tiems, kurie apsidraudė, 

kelia nerimo brangstą sveikatos 
draudimo mokesčiai.

Žodžiu, neišvengiamai reikia per
mainos.

Medibank kaip tik duoda į tai at
sakymą, nes suprojektuota kaip 
UNIVERSALI sveikatos draudimo 
programa.

Ji taikoma kiekvienam. Ir taip 
turi būti.
TU PATS PASIRENKI SAU GY
DYTOJĄ

Nors Medibank pakeis daug daly
kų, vienas dalykas tačiau išliks ne
pakitęs - tai santykis su tavo šeimos 
gydytoju.

Tu palieki laisvas kaip ir anksčiau 
pasirinkti sau gydytoją arba eiti pas 
kitą.

Visai nesvarbu, kas tu esi ar kur 
gyveni, per Medibank tu galėsi pa
sirinkti sau gydytoją savo paties 
nuožiūra.

DAUGIAU INFORMACIJŲ 
APIE MEDIBANK RASI KNY
GUTĖJE ’’INTRODUCING ME
DIBANK”. ŠI KNYGELĖ JAU 
DABAR LAISVAI GAUNAMA 
KIEKVIENOJE PAŠTO ĮSTAI
GOJE ARBA SOCIALINĖS AP
SAUGOS DEPARTMENTO ĮS
TAIGOJE.

medibank
A healthy change.

MEDIBANK DOLERIAI IR
CENTAI

Tau nereikės tiesioginiai mokėti į 
Medibank.

Ir tai dėl to, kad Medibank bus fi
nansuojama tuo pačiu būdu, kaip ir 
visi kiti vyriausybės socialiniai ap
rūpinimai - iš valstybinių mokesčių.

Medibank schema bus daug pap
rastesnė ir efektyvesnė, negu da
bartinės sveikatos draudimo sche
mos.

Be jokio tiesioginio mokesčio Me
dibank apdraus sveikatą kiekvieno 
vyro, moters ir vaiko Australijoje. 0 
taip pat tau bus nemokamai prieina- 
ma Valstybinė ligoninė tose valstijo
se, kur buvo įvesta Medibank sche
ma. :
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INFORMACIJA

SPORTAS ADELAIDĖJE apie
ADELAIDĖS LIET. SPORTO 
KLUBO VYTIES VISUOTINIS — 
METINIS NARIŲ SUSIRINKI
MAS įvyks balandžio 20 d. 2 vai. 
Lietuvių Namuose Norwood.

DIENOTVARKĖ:
1.Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Pereitų metų metinio-visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas.
5. Valdybos metinės veiklos prane- 
šimai:a) pirmininko, b) iždininko, c) 
revizijos komisijos.
6. Naujos valdybos rinkimai.
7. Diskusijos dėl pranešimų.
8. Klausimai ir sumanymai.
9.Susirinkimo uždarymas.

VYTIS V—BA

Valdyba galvoja susirinkimą už
baigti suneštinėm vaišėm ir alučiu.

Edas.

KREPŠINIS: VYRAI.
Vytis,Centrals-Pt.Adelaide 61-50 
(25-39). Stebėtinai greitą žaidimą 
vedė priešo komanda, ir jų metimai 
buvo tokie tikslūs, kad pirmam kė
liny mūsų treneris neturėjo vaistų

prieš šią australų komandą. Antram 
kėliny mūsų gynėjai pagerėjo, ir 
priešas per penkiolika minučių pelnė 
vos tris taškus, o rezultatas jau len
toje rodė 43-42 mūsų naudai, po to 
žaidimas pasidarė įdomesnis ir abi 
komandos pradėjo gerai rinkti taš
kus, mūsiškai daug taškų pelnė iš 
baudų , ir žaidynės buvo lengvai lai
mėtos. Pirmam kėliny geriausiai 
mėtė Algis Ignatavičius ir pelnė 10 
taškų, o iš viso 12; A.Jaunutis gerai 
sužaidė būdamas centru ir surinko 
12 taškų, A.Reivytis 11, M.Talans- 
kas 10, F.Čekauskas 7, A.Pauliuke- 
vičius 2.

JAUNIAI ŽM. 14.
Vytis,Centrals - Glenelg 40-22. 
Komanda treniruojama A.Jaunučio, 
gerai pradėjo žaisti ir užima puikią 
poziciją savo grupėje. Taškus pelnė: 
R.Navakas 15, C.Sadauskas 11, 
R.Jaunutis 8, P.Scholze 4, J.Glen
ville 2.
TINKLINIS.

Baltic Vytis - Barossa 2-0; 15-4; 
15-8; Nors priešas buvo silpnas, bet 
mūsų vyrai gerai sužaidė ir laimėjo 
geru rezultatu. Žaidė: J.Morkūnas, 
M.Mauragis, G.Rakauskas, R.Jona- 
vičius, A.Bernaitis, A.Kalnins, 
P.Sack.

EDAS.

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

AUKOS

Australijos Lietuvių Fondui:

A.L.B-nės Melbourne Apylinkės 
Valdyba (pakartotinai) $25.00 
p. Bronius Vanagas, gimtadienio 
proga $12.00
p. Albertas Zubras, vieton gėlių 
mirus Z.Adomavičiūtei $10.00

A.L.Fondo Valdyba aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja.

A.L.F.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO Įgaliotiniai

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 Eąst 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.

AUKOKIME IR REMKIME

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDĄ!

DIGNUM ET IUSTUM ĖST
Rašo Kukutis

Turbūt, kaip reikalauja šio krašto 
įstatymas, dignum et justum ėst 
priklausyti unijai. Betkokiai unijai. 
Įsirašai pats arba tave vistiek įrašo 
ir tai yra ’’dignum”. Kiek šiame rei
kale yra ’’justum”, neverta ir nepa
tartina ieškoti. Patartina tik - su sa
vimi nešiotis pakvituotą unijos kor
telę. Visa kita yra lengva. Laiku su
simokėk trimėnesinį mokestį, daryk 
taip, kaip tau liepia unijos atstovas 
darbovietėje ir kai bosas eina pro 
šalį - uržk it prie būdos pririštas šu
va. Niekuomet neklausk kvailų 
klausimų, į kuriuos, kaip bebūtų, 
gausi tik durnus atsakymus. Svar
biausia, neliesti penzelio, jeigu tau 
priklauso rankoje laikyti plaktukas, 
kurį, išgirdęs žodį ’’Streikas!”, mesk 
į pasienį ir žygiuok tiesiog į arti
miausią pubą. Nesvarbu jeigu tavo 
kalama vinis reikalavo tik poros 
kaukšt-kaukšt. Buggerit! Net ir tuo 
atveju, jeigu kitos unijos brolis če- 
batu už jos užkliuvęs nusisuks sau 
sprandą...Ta kita unija paleis per 
darbovietę skrybėlę, į kurią visi su
mosite po du bobus ir sprandą nusi
sukusio našlė būs jums amžinai dė
kinga. Dargi net ir kortelę darbo- 
vietėn atsiųs!.. O čia dar bus gera 
proga tai kitai unijai paskelbti strei
ką. Kaip, gi, ne? Gi darbovietėje pa
žeistas ’’safety” nuostatas, o už tai 
atsako tik bosai.

Tuo būdu - tavo unijos streikas, 
diena palaidoti nulaužtą sprandą ir 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

kitos tos unijos streikas - dešimties, 
sakysime, dienų atostogos. Žinia, 
rėks ant tavęs žmona, kad negauni 
algos, bet - o ką? Streikas! Svarbu 
kad tavo unijos sekretorius (su svi
ta!) bus apmokėtas ir netgi su virš
valandžiais!..

Nėra abejonės, kad dešimtį dienų 
nekaukšinus plaktuko, ir be algos, 
gerokai apšlubins tavo privačią eko
nomiją. Kagi - vaikai mokinasi, ma
šina kiūra, o ėsti irgi reika. Naujas 
spalvotos televizijos aparatas ir di
delis fryzeris neapmokėti. Nenusi
mink, brolau! Nenusimink.’Čia tavo 
unijos delegatas įžiūrės aiškią prie
žastį pareikalauti iš darbdavio pa
kelti algas. O, ką? - negi jūs už žirni
nius riešutus kalsite vinis? ”Du cen
tai daugiau už kiekvieną vinį, o už 
ketureolines - laikas ir pusė!”

Darbdavys nemokės! Kiaulės uo
dega jis nemokės!!! O kam yra unijos 
ir streikai?! ’’Streikas - ir vėl ke
liauji,inamus ir pubus. Čia jau kiek 
blogiau - žmona kuone sienomis 
vaikšto... Ak, nepasius! Ir taip jau 
vos per duris įtelpa!..Svarbu, kad 
Unijos Bosai gauna viršvalandžius; 
žinai - konferencijos, posėdžiai, ke- 
lionpinigai, benzinas, telefonas ir... 
linksmapinigiai...Gi dirba žmonės!

Dešimtinė dienų ant streiko ir - 
darbdavys kapituliuoja. ”Du centai 
už vinį daugiau ir už ketureolines - 
laikas ir pusė!”0-ho-ho! Pradeda vėl 
kaukšėti plaktukai. Gauni pirmą al

gą. Hmmmm?” Dvi vinis ir laiką” 
valdžia nuskaitė į taksos mokesčius, 
o tau liko...ėėė...’’pusė”. Rupūžės! 
Lupikai!.. ’’Koks čia ’’dignum”, 
tas ’’justum”?!” Taip tad ir lieki visą 
dvidešimt dienų (ant' streiko) paja
mose raudonai. Ėsti, gi, reikia. Ir 
galvoji, groceris tiki tavimi? Gyvybe 
gali prisiekti - ne! Gi ką tik gavai al
gos pakėlimą, tai ir jo miltai pakilo! 
Ta pati istorija ir pas mėsininką:, - 
”0 ką tu sau galvoji, mes šitą bulių 
perkame už žirninius riešutus? Algą 
pakėlė - mokėk!”

Ima piktumas. Velniams jie tas 
kainas kelia? Iš proto išėjo ar ką? O 
žmona šnirpščia it baltai užvirinta 
geležis...Tuo labiau - į krautuvę rei
kia eiti pėksčiomis. Nėra autobusų ir 
tavo paties mašina sausa - streikuo
ja alyvos vežikai. Bet., išaiškink tu,1 
žmogau, durnai bobai, kad broliai 
unijonistai negali dirbti už žirninius 
riešutus. Turi gauti dolerį užbačką 
daugiau! Turi! O jinai, girdi - ’’Inflia
cija”! A w, šito buliaus! Tegu pasako 
apie tai Whitlamienei - ’’Hooha In
flation!” Jai užtenka, tai turi ir tau, 
boba, užtekti!..

...o mes sekančią savaitę vėl eina
me ” ant streiko”. Šį kartą - trys lai
kai už vinį, ”no work between meal
times” ir bosas apmoka už visą gro
gą ir pokerio mašinų išlaidas!” O tu, 
boba, tylėk! Fair-iz-fair ir dignum et 
justum ėst!”

***

Poeto nuomonė
Vienas jaunas amerikiečių 

dramaturgas parašė scenos vei
kalą. Veikalas jau buvo paruoš
tas statyti, bet dramaturgui dar 
rūpėjo išgirsti apie tą veikalą 
poeto Karolio Sandburgo nuo
monę. Jis pasikvietė jį į genera
linę repeticiją. Poetas pasėdė
jo, pažiūrėjo ir užmigo. Drama
turgas po repeticijos prikaišio
jo poetui:

— Kaip Jūs drįsote miegoti, 
žinodamas, kad man labai rūpi 
Jūsų nuomonė?

—- Jaunasis žmogau, — atsa
kė poetas, — miegas ir yra ma
no nuomonė...
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Pranešimai S

SPALVOTOS SKAIDRĖS LIE

TUVIŲ KALBOS MOKYKLOMS

Lietuvių Akademinės Korporaci
jos Romuva lituanistinio lavinimosi 
sekcija paruošė šiuos spalvotų 
skaidrių komplektus:

1. Senovės lietuvių papuošalai 
(archeologiniai radiniai): kiekvienas 
eksponatas yra apibūdintas, yra nu
rodytas jo dydis, madžiaga, amžius, 
vieta kur rastas ir muziejus kuriame 
jis yra saugomas; viso 38 skaidrės;

2. Vinco Jomanto skulptūra: visos 
skaidrės yra išsamiai aprašytos, - 
(Vincas Jomantas yra plačiai žino
mas Australijos menininkas, Mel
bourne Karališkojo Technologijos 
Instituto skulptūros skyriaus šefas); 
viso 27 skaidrės.

Lietuvių kalbos mokyklos, kurios 
kreipsis raštu iki 1975 m. balandžio 
mėn. 25 d. gaus vieną tų 65 skaidrių 
komplektą dovanų.

Malonėkite rašyti šiuo adresu: 
Stasys Stankūnavičius, 4 Cooinda 
Court, Mount Waverley, 3149.

PRANEŠIMAS

S.L.M.S.G.D-jos Valdyba praneša, 
kad jau eina prie galo Lietuvių So
dybos Statybos Stage 3 pastatai.

Valdyba pasiryžusi ir toliau tęsti 
statybą, todėl prašo kad norį sody
boje apsigyventi, susirištų su val-
dyba ir kaip galint skubiau užsire
gistruotų.

mūsų lankomi ligoniai

P. L.Bukevičienė namuose, p. M. 
Jankauskienė Fairfield ligoninėje, p. 
O.Miniotienė, Western Suburbs 
Hospital, dabar namuose; p. 
T.Skrinskienė, St.Margarets Hospi
tal, dabar namuose; p. L.šulcienė, 
St. Sergius Nursing Home Cabra- 
matta; p. J.Sabulienė, St. Sergius 
Nursing Home Cabramatta; p. 
J.Bartininkaitis, Tudor Hause Bur
wood; p. J.Šlyteris, Princess Julija- 
na Hospital Turamurra; p. R.Rudie
nė, dabar namuose.

Žinantieji ligonių prašom pranešti 
ligonių vedėjai, tek; 727 8884.

S.L.M.S.G.D-jos Valdyba.

PLUNKSNOS KLUBO
PARENGIMAS

Balandžio 13 d., sekmadienį, 3 vai. 
Lietuvių Klubo mažojoje salėje 
Bankstowne įvyksta viešas paren
gimas: žinoma visuomenininke ir 
pedagogė p. E.Jonaitienė skaitys 
paskaitą ’’Moterų išsilaisvinimo są
jūdis”. Paskaita ypatingai aktuali 
šiais tarptautiniais moters metais.

xAnksciau buvo skelbta, kad bus 
demonstruojama opera ’’Jūratė ir 
Kastytis” su p. A.Gučiuvienės ko
mentarais, bet šis pramatymas at
šaukiamas, nes p. A.Gučiuvienė tuo 
metu negalės atvykti.
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□ PLJS Melbourne Skyriaus Valdyba maloniai kviečia 

visus tautiečius, senus ir jaunus, atsilankyti į

Kongreso balių
kuris įvyks BALANDŽIO 19 d., šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Namuose

Gros gera muzika, šalta vakarienė, karšti ir šalti gėrimai.
Suaugusiems - $6.00 Jaunimui ir pensininkams - $5.00 

Bilietus užsisakyti prie lietuvių bažnyčios arba pas V.Jušką - 
tel. 398 3629, R.Steponavičių - tel. 311 3068
(Pelnas skiriamas paremti jaunimo atstovus, važiuojančius į III PLJ 
Kongresą, P. Amerikoje)
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SKAITYTOJAMS

Primename mieliems 
skaitytojams, kad Mūsų Pastogės 
prenumerata metams yra 15 dole
rių, ne 12.50. Daugelis skaitytojų ši
tai užmiršę ar nepastebėję pratęs
dami prenumeratą prisiunčia 12.50 
dol., o turi būti $15.00.

Vengiant bereikalingo susirašinė
jimo ir raginimų prašome visus Mū
sų Pastogės sk aitytojus atkreipti į 
tai malonų dėmesį ir susidarusį 
skirtumą išlyginti.

Pastangos išlaikyti mūsų Pastogę 
neproporcingai kylant leidimo kai
noms yra mūsų visų ne vien pareiga, 
bet ir tautinė ambicija. Pataruoju 
metu vien tik pašto persiuntimo 
išlaidos pakilo 15 °/o. Administracija 
deda visas pastangas, kad Mūsų 
Pastogė prie esamų sąlygų išsivers
tų, o tas įmanoma, jeigu visi skaity
tojai laiku apmokėtų savo prenume
ratas ir išlygintų užsisenėjusias 
skolas.

Mūsų Patogės Administracija

PAIEŠKOJIMAS

Čikagoje gyvenąs p. Lesčins- 
kas paieško savo pusbrolio Klemen
so Stankūno. Rašykite: 7016 S.Ar- 
tesian, Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Lietuvių-australų Klubo vedėju 

Canberroje paskirtas Jurgis Liuti
kas iš Sydney. Sydnejaus lietuvių 
tarpe J.Liutikas buvo žinomas kaip 
aktyvus sportininkas, priklausęs 
Kovo Klubui.

***

Kun. Dr. p.Bačinskas, vedęs re
kolekcijas Sydnejaus lietuviams, 
kovo 24 d. Lietuvių Klube pravedė 
tautiečiams pašnekesį, kaip laimėti 
krašte viešąją nuomonę lietuviams. 
Jo dėmesys buvo kreipiamas į jau
nimą, kuris galėtų šioje srity labai 
daug pasiekti.

***

Didėja lietuvių gydytojų įvairių 
specialybių skaičius, kurių patarna
vimais pasinaudoja mūsų bendruo
menės nariai. Štai Melbourne Dr. K. 
Kazlauskas - gydytojas psichiatras 
atidarė savo kabinetą Chadswood 
Private Hospital, 20 Queens Parade, 
Ashwood. Dr. K.Kazlauskas pasie
kiamas telefonais 25 4552, 25 4553, 
arba 25 4554 ištisas dvidešimt ketu
rias valandas.

***

Prieš Velykas į Sydney sugrįžo 
inž. Vitolis Stašionis, išbuvęs užsie
nyje virš trijų mėnesių. Lankėsi 
Amerikoje, Anglijoje, bet ilgiausia
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Balandžio 12 d.
DAINOS choro ir Caritas Balius

Programoje choro dainos

Balandžio 13 d. MAL CUNNINGHAM - instrumentalistas

Balandžio 15 d.
VĖŽIŲ VAKARAS

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

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

Trečiadieniu vakarais vyksta šachmatų lošimai.

Ketvirtadieniais mokami dvigubi “jackpotai”.

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

Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki U v.v. 
sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

■Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

«<«<<<♦>>>>>>>>>.

buvo sustojęs Napale, Azijoje, kur 
jis turėjo tiesioginių pareigų, susi
jusių su tarnyba.***

Šiandie meno kūrinių paklausa 
didėja. Netgi padažnėjo anksčiau 
negirdėti meno galerijų apiplėšimai, 
kaip kad bankų. Iš kitos pusės gerą 
meno kūrinį galima įsigyti ne vien 
už pinigus, bet už paprastą daiktą. 
Štai mūsų žinomas dailininkas 
L.Urbonas siūlo mainais savo tapy
binį darbą už vartotą radio transis- 
torių. Pasiūlymas tikrai vertas dė
mesio. Netikite? Skambinkite pa
čiam dailininkui tel. 3896927 ir susi
tarkite.

***

STAIGMENA KLUBO NARIAMS

Sydnejaus Lietuvių Klubo vado
vybė balandžio 15 d., antradienį, or
ganizuoja nariams ir jų svečiams di-

M1RUSIEJI
Kovo 8 d. mirė tautietis Jonas 

Berzinskas būdamas 61 metų. Kovo 
14 d. Šv. Joachimo bažnyčioje, Lid- 
combe, kun. P.Martuzas atlaikė už 
velionį šv. Mišias ir vėliau palydėtas 
į Rookwood Lietuvių Skyriaus kapi
nes.

A.A. Jonas Berzinskas viengungis 
turėjo sutaupų ir nepaliko testa
mento. Neturėdamas Australijoje 
jokių giminių, Sydney Lietuvių Mo
terų Socialinės Globos Draugijos 
Valdyba ėmėsi atsakomybę laidotu
vėms. Paliktas turtas pereina Public 
Trust žinion. Valdyba stengsis iš
reikalauti pinigų antkapiui.

Nekartą mūsų spaudoje buvo ra
šyta, kad kiekvienas parašytų pali- 
kimą-testamentą, bet visgi kaip ir 
šiuo atveju nebuvo padaryta. Pa
sekmės, Public Trust perima turtą 
tvarkyti ir kol suranda artimuosius, 
jau to turto daug nubyra. Taigi tie, 
kurie neparašė testamentų turėtų į 
tai atkreipti dėmesį ir skubiausiai 
sutvarkyti.

Prieš kiek metų Sydnejaus vien
gungiai perdavė valdybai $27 , kad 
užvestų atskirą sąskaitą viengungių 
laidotuvėms. Tas buvo padaryta bet 

dėlę staigmeną - VĖŽIŲ VAKARĄ. 
Tą vakarą svečiams bus patiekta jau 
paruošti vėžiai, numatoma patraukli 
programa - neįprastos aprangos šo
kėja ir gal Būt orkestras, jeigu susi
rinks pakankamas kiekis svečių. Tą 
vakarą įėjimas-tik su bilietais - $2.50 
asmeniui. Bilietus įsigyti patartina 
iki balandžio 10 d. Liet. Klube. Vė
liau jų gali pritrūkti, tačiau svar
biausia, kad šeimininkės norėtų ži
noti, kokiam skaičiui žmonių teks 
paruošti vėžių užkandžius.

Vėžių vakaras - pirmas toks Syd- 
nejaus lietuvių Klube ir kolonijos is
torijoje. ***

iki šiol daugiau nepapildyta, nors 
per tą laiką, prisidėjus palūkanoms, 
dabar yra $50.73. Šį reikalą taip pat 
reikėtų sutvarkyti ir ateičiai apsirū
pinti.

S.L.M.S.G.D.Valdyba.

Vasario 28 d. grįžęs iš tarnybos 
staiga širdies smūgio ištiktas mirė 
V.ADOMAVIČIUS. Velionis kilimo 
kauniškis. Dirbo australų firmoje 
kaip buhalteris. Palaidotas Cente- 
nial Parko kapinėse. Užuojauta ve- 
lionies našlei ir jau suaugusiai šei
mai. Velionis buvo virš 50 metų am
žiaus.
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