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ATEITIES SUNKUMAI IR GALIMYBES
V.Saudargas

INDOKINIJOS TRAGEDIJA

Kai pokario T ietname
prasidėjo laisvės kovos prieš pran
cūzus išsilaisvinant iš kolonialinės 
priespaudos, tai taip nenustojo lie- 
jęsis kraujas iki šiai dienai. Ypatin
gai Vietnamo ir Kambodijos krizė 
pasiekė savo kulminaciją, kai po Pa
ryžiaus paliaubų Šiaurės Vietnamas, 
padedamas galingų komunistinių 
imperijų - Kinijos ir Sov. Sąjungos 
siuntė į Pietų Vietnamą karius ir 
ginklus, kad sąjungininkų neteku
sius P.Vietnamą ir Kambodiją vienu 
kirčiu pribaigtų. Pradėtoji ofensyva, 
atrodo, prie to galutinai ir veda.

Milijonai bėgančių nuo artėjančių 
raudonųjų ir tiek pat dešimtmečiais 
vidaus karų nualinto krašto našlai
čių ir vaikų agonijoje atsidūrusio 
P.Vietnamo padėtį dar labiau ap
sunkina. Ir stebėtina: kai kiti kraš
tai partizaniškai stengiasi bent kaip 
padėti pabėgėliams ir našlaičiams, 
tai tokios internacionalinės organi
zacijos, kaip Jungtinės Tautos nero
do iniciatyvos pastoti kelią visų aki
vaizdoje vykstančiai tragedijai.

Amerikos prezidentas Fordas 
bando iškovoti pagalbos, bet Kong
resas jo šauksmo negirdi, o JAV vi
ceprezidentas pripažįsta, kad prak
tiškai betkokia pagalba Indokinijai 
jau pavėluota. Rockefellerio dėme
sys daugiau nukreiptas į pabėgėlius 
ir našlaičius.

Tragedija Vietname juo didesnė, 
kad šiuo metu vyksta visuotinis pa
simetimas: kariai palieka frontą ir 
ginklus ir bėga drauge su civiliais 
pabėgėliais. Pabėgėliai užtvindo ke
lius ir blaškosi patys nematydami 
išeities; vyriausybėje vyksta nuola
tiniai perstatinėjimai, karo vadovy
bės kaitaliojimai, kas kelia dar di
desnio sąmyšio visame krašte.

Ar su komunistų pergale Indoki
nijoje bus užbaigta dešimtmečius 
trukusi šio pasaulio dalies tragedija? 
Reikia sutikti su faktu, kad komu
nistų agresija nesiribos vien tik 
Vietnamo ar Kambodijos sienomis. 
Jau šiandie atviras pavojus gresia 
Thailandui ir Malazijai. Yra rimtų 
argumentų, kad vidinės partizani
nės šį kartą išsilaisvinimo kovos 
vyks krašto viduje ir toliau. SEATO 

santarvė jau palaidota, ir kiekvienas 
kraštas paliktas savam likimui.

Visų šitų įvykių akivaizdoje pa
saulinė politinė krizė vis labiau tem
piasi ir aštrėja. Pesimistai tvirtina, 
kad jau stovime ant naujo pasaulinio 
karo slenksčio, gi optimistai viliasi, 
kad tokia taika kaip šiandie dar už
truks tol, kol imperialistinis milžinas 
turės kuo maitintis atsikąsdamas 
kąsnis po kąsnio beginklių kraštų.

ATEIVIAI VELYKINĖJE 
PARODOJE

Ministeris jaunimo ir etninių 
grupių reikalams Mr. S. Maųger pa- . 
reiškė, kad ateinančių metų velyki
nėje parodoje (Royal Easter Show) 
turėtų progos pasirodyti ir ateivių 
etninės grupės su savo tautiniais 
šokiais ir chorais.Jo nuomone, tokie 
tautybių chorų ir tautinių šokių pa
sirodymai visai velykinei parodai 
priduotų daugiau patrauklumo ir 
pradžiugintų žiūrovus.

SURASTI KATYNO DOKUMENTAI
Britų Public Record Office Ashridge su

rasta Katyno dokumentų byla, kurią žada
ma panaudoti apeliacijos skunde dėl Ka- 
tyno paminklo pastatymo šv. Luko bažny
čios šventoriuje, Chelsea. Ant šitos užsie
nio reikalų ministerijos bylos viršelio yra 
užrašas — „Medžiaga vertinga ir gali bū
ti reikalinga vėliau“. Pati byla pavadinta 
„Katyno reikalų byla“.

Svarbiausias dokumentas byloje yra 
buv. D. Britanijos ambasadoriaus sir 
Owen O'Malley pranešimas, rašytas 1943 
m. Jame nurodoma, kad lenkų sušaudy
mas Katyno miške, pagal ambasadoriaus 
turimus davinius, turėjęs būti rusų dar
bas. Byloje yra dvylikos Europos gydyto
jų raporto vertimas, kuriame sakoma, kad 
jie 1943 m. balandžio mėn. vokiečių oku
pacinės valdžios pakviesti, patikrino ma
sinį Katyno kapą. Mediciniškais tyrimais 
nustatyta, kad lavonai buvę palaidoti 
prieš 1941 m., t. y. prieš vokiečių atėjimą. 
Komisija, patikrinusi 2.000 lavonų, pažy
mėjo, kad visi jų kišenėse rasti dokumen
tai, laiškai ar laikraščiai buvo pažymėti 
1939 ar 1940 m. datomis. Tai yra tuo me
tu, kai rusai valdė Katyną. Vėliausia yra 
rusiško laikraščio data iš 1940 m. balan
džio 22 d. **♦

Iš „Lietuvių Dienų“ redakcijos pasi
traukė Dalila Mackialienė, žurnalą reda
gavusi pustrečių metų.

Po pasaulinio masto australiškos 
intrigos - Australijos vyriausybės 
pripažinimo sovietams Pabaltijo 
valstybių inkorporacijos, buvo daug 
kalbėta, rašyta ir demonstruota. 
Reikalas nuėjo taip toli, kad daug 
kas susirūpinęs ėmė klausti, o kas 
toliau?

Kas toliau paaiškėja iš sen. Wil- 
lessee, užsienių reikalų ministerio 
pareiškimų.

Australijos užsienių reikalų mi
nisteris Mr. Willessee laiške darbie- 
čių parlamentarui Mr. Kerin aiškiai 
pasisako, kad darbiečių
vyriausybė pripažįsta galiojimą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gi- 
musiems pabaltiečiams Sovietų 
S-gos įstatymų, neatsižvelgiant į tai, 
kad tokie asmenys yra priėmę 
Australijos pilietybę.

Ministeris Willessee laiške,1975 
sausio 21 d., Mr. Kerin atsako: 
’’Asmuo, kuris yra Sovietų S-gos pi
lietis, pagal sovietų įstatymus yra į- 
pareigotas karinei tarnybai Sovietų 
S-goje neatsižvelgiant į tai, kad tas 
asmuo yra priėmęs kito krašto pi
lietybę, įskaitant ir Australijos”.

Tai reiškia, nesvarbu ar tu laikai 
save Sovietų S-gos piliečiu, svarbu, 
kad Sovietų S-ga laiko tave tokiu.

Toliau Mr. Willessee aiškina, kad 
asmuo gimęs Pabaltijy, bet gyvenąs 
svetimame krašte, negalėtų būti 
priverstas grįžti į Sovietų S-gą at
likti karinę prievolę, bet jei toks as
muo nuvyktų į Sovietų S-gą, kad ir 
su Australijos pasu, turėtų paklusti 
jų įstatymams. Sovietų S-ga galėtų 
jį priversti atlikti karinę prievolę.

Platesnio masto rūpestį kelia ki
tas sen. Willessee pareiškimas: 
Australijos vyriausybės aktas, pri
pažinęs per prievartą pabaltiečiams 
uždėtą rusišką pilietybę, nė piršto 
nepajudins savo naujo piliečio nau
dai ats idūrusio konflikte su Sovietų

kuo. Pr. Vaseris

Sveikiname kunigą PRANĄ VASERĮ 35 metų kunigystės Jubiliejaus 
ir 60 metų gimtadienio proga. Reiškiame giliai nuoširdžią padėką už di
delį ir ilgametį įnašą mūsų išeivijos gyvenime, tiek pastoracinėje, tiek 
tautinėje plotmėje linkėdami ir toliau dar daugelio darbingų metų.

L B Melbourno Apylinkės Valdyba

S-ga. Pagal Sovietų įstatymus pa
bėgimas iš Sovietų S-gos yra krašto 
išdavimas (treason) baudžiamas 
mirties bausme ir turto konfiskavi
mu. Pagal šį įstatymą, visi karo pa
bėgėliai iš Pabaltijo, nesvarbu kokią 
pilietybę beturį, galėtų būti apkal
tinti ir baudžiami. Administraciniai 
parėdymai ir aplinkraščiai daugeliu 
atvejų, papildo ir pakeičia viešus 
įstatymus, pagal kuriuos kiekvienas 
gali būti apkaltintas ir pasmerktas 
pagal reikalą.

Pabaltės valstybių okupacija ir 
Sovietų S-gos inkorporavimas įspėja 
kitus kraštus, kurie dar neatidavė 
savo naujų piliečių sovietų malonei 
ir kelia nerimą pabaltiečių tarpe, 
kurie yra gimę Pabaltijo valstybė
se.

Sovietų piliečiui, gyvenančiam 
užsieny, nesvarbu, ar jis priėmęs 
kitą pilietybę ar ne, primestini nusi
kaltimai gali būti lengvai sufabri
kuoti, nes komunistų partija nesi
skaito su jokiais .moiulės, įstatymų 
ar laisvės dėsniais. Lietuviui, estui 
ar latviui gali būti primestas špio
nažas, kritikavimas nekritikuotinos 
partijos, politinis nukrypimas nuo 
nustatytos linijos, propoganda nu
kreipta prieš sovietų vyriausybę, 
sovietų autoriteto žeminimas, so
vietų ūkio kritikavimas ir daug kitų 
atvejų, taip lengvai svarstomų va 
karų laisvame pasaulyje. Kaltinimai 
neriboti.

Kas apgins Australijos naujus pi
liečius nuo Sovietų prievartos ir kas 
užtikrins žodžio ir rašto laisvę, jei 
darbiečių vyriausybė, siekdama 
savo ambicijų įgyvendinimo, paau
kojo laisvės principus ir pirmoje ei
lėje beginklius pabaltiečius tam, kad 
įgytų sovietų Rusijos pritarimą pla
ne pasodinti sen. Willessee į U.N. 
General Assembly prezidento kėdę.

SVEIKINIMAS

Melbourne liet, katalikų kapelio
nui kun. P.Vaseriui kovo 29 d. suėjo 
60 metų, o taip pat gegužės mėn. 
sueis jo kunigystės 35 metai. Jis bu
vo ilgametis Tėviškės Aidų redak
torius ir gražiai pasireiškęs kaip ra
šytojas, Erlėno vardu išleidęs keletą 
apsakymų. Sukaktuvininkui linkime 
šviesių ir kūrybingų metų.

M.P. Redakcija

***
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NESILIAUKIME PROTESTAVĘ
MIELI TAUTIEČIAI

1974-ji buvo tikrai nepageidauti- 
nių įvykių metai, liečiu Pabaltijo 
Valstybės. Australijos bei Naujosios 
Zelandijos Vyriausybių Pabaltijo 
Valstybių de jure aneksijos pripaži
nimas buvo didelis ir nelauktas 
smūgis. Mes čia Australijoje paro
dėme savo solidarumą demonstraci
jomis bei protestais prieš šitokį 
Australijos Darbiečių Valdžios el
gesį.

Tačiau mūsų padaryti žygiai bei 
darbai turėtų būti tiktai pradžia ko
vos, kurią turėtume vystyti. Tęsti
numas padarytų žygių yra būtinas, 
kad mūsų įdėtas darbas bei pasi
šventimas šiai kovai atsiektų vaisių. 
Todėl Krašto Valdyba kviečia visus 
lietuvius nenuilstamai tęsti pradėtą 
darbą laiškais bei reprezentacijom 
savo vietiniam parlamentaram bei 
kitiem įtakingiem asmenim Austra
lijoje. Tuo tikslu Baltic Coucil of 
Australia jau yra atidavusi spaus
dinti Dr. Edgars Dunsdorfs knygą 
’’Baltic pilemma”, anglų kalba. Ši 
knyga turi labai plačią diskusiją tuo 
reikalu. Ją tikimasi plačiai paskleisti 
tarp parlamentarų, bei kitų įtakingų 
asmenų, kaip informacinį dokumen
tą. Išleidimas kainuos nemažai kapi
talo, kuris turės būti padengtas Bal
tų Tarybos. Ši knyga yra rekomen
duojama visiems, o be to didesnis 
skaičius užsakymų palengvins Baltų 
Tarybai šios knygos išleidimą. Už
sakymus iki gegužės 1 d. priima 
Krašto Valdybos Iždininkas - kaina 
$5.00.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba praneša, o taip pat yra pa
stebėta ir spaudoje, kad po nesėk
mingų ’’taikos misijų” Viduriniuose 
Rytuose ir kitur, Dr. Kissinger 
Amerikos State Departmente jau 
yra iškėlęs mintį ar nevertėtų pri
pažinti trijų Pabaltijų Valstybių de 
jure įjungimą į Sovietų Rusiją. Pri
pažinimas jam palengvintų ’’vadina
mąsias taikos” derybas arba išgautų 
nuolaidų iš Sovietų įvairiose dery
bose.

Kokios tai būtų žydiškos derybos.

A.A.
pulkininkui

KAZIMIERUI LABUČIUI 
mirus, gilaus liūdesio ištiktusjo žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, 
sūnų Vidmantą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

T. ir V. Simniškiai

A.A.
Kūrėjui savanoriui

‘ ‘ plkn. KAZIMIERUI LABUČIUI
mirus jo šeimai giliausią užuojautą reiškia ir .kartu liūdi

V. ir Vyt. Šliogeriu šeima

A.A.
Pulkininkui

KAZIMIERUI LABUČIUI
mirus, skausme palikusius žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, sūnų
Vidmantą ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Andruškai

Dr. Kissinger pasiruošęs parduoti 
milijonus pabaltiečių bei kitų tauty
bių žmonių, idant būtų atsiekta tai
ka ar susitarimas kitose vietovėse. 
Įdomu būtų sužinoti kokia lygybė 
bei laisvo apsisprendimo teisė tai
koma šitokiame samprotavime? Ko
dėl šis vadinamas ’’taikos apaštalas” 
yra pasiruošęs daryti šitokias išim
tis ar derybas? Iš šitokio elgesio 
gautus išvada, kad žmogus tikrai 
nėra lygus žmogui ir šio ’’iškilaus 
žmogaus” pritaikymas gerai žino
mos internacionaliai pripažintos 
žmoniškumo bei laisvo apsisprendi
mo teisės, yra pagal jo paties asme
niškus jausmus ar kokias kitas de
rybines palankias padėtis. Antra 
vertus atrodytų, kad vienus galima 
parduoti kitų sąskaiton net akių ne
mirktelėjus. Deja šiomis dienomis 
žmogui yra viskas galima, ypatingai 
kai esama ypatingoje vietoje, ir są
žinė nestato barjerų jokiem veiks
mam bei derybom. Tačiau džiugu 
konstatuoti, kad iki šiol Amerikoje 
mes turėjome Baltų reikalais labai 
įtakingų užtarėjų ir dabartinių tarpe 
turime patį įtakingiausią - Prezi
dentą Ford.

Šių dienų įvykių bei iškilusių min
čių, ypatingai Amerikos State De
partamento įtakingųjų asmenų tar
pe, šešėlyje, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba ragina visos 
Australijos lietuvius ir toliau paro
dyti savo solidarumą lietuvybės rei
kalais ir siųsti laiškus, atsišaukimus, 
telegramas, protestus ir 1.1. Ame
rikos Vyriausybei ypatingai pačiam 
Amerikos Prezidentui prašant ir to
liau laikytis tvirto ir teisaus nusi- 
staiymo laikant Pabaltijo Valstybių 
brutalų užgrobimą neteisėtu. Tuo 
pačiu prašyti, kad Pabaltijo klausi
mas būtų keliamas Jungtinių Tautų 
posėdžiuose, reikalauti, kad Sovietų 
Rusija pasitrauktų iš šių vietovių, 
pati išsižadėtų kolonizacijos, kurią ji 
taip smerkia, nors būdama didžiau
sia kolonizacijos praktikuotoja.

A.L.B. KRAŠTO VALDYBA.

Su plkn. K. Labučiu atsisveikinant

Plkn. K.Labutis

Kada atsidūrėme šiame krašte, 
lietuvio mirtis buvo retenybė. Ves
tuves ir krikštynas švęsdavome, bet 
laikas daro savo, ir vis dažniau ir 
dažniau mūsų spaudos puslapiuose 
randame nekrologų. Dažnas žmogus 
nusipelno savo gyvenime, kad būtų 
paminėtas ir pagerbtas, bet a.a. Ka
zimieras tikrai užsitarnavęs nepaly
ginamai daugiau.

Pagal Lietuvių Enciklopediją Ka
zimieras Labutis gimęs 1899 m. va
sario 9 d. Sakališkių k. Igliškėlių 
valse., Marijampolės aps. Baigė Ma
rijampolės gimnaziją, Karo Mokyk
los I laidą, Aukštuosius karininkų 
kursus ir studijavo VDU teisių fa
kultete. Lietuvių kariuomenėn stojo 
savanoriu 1919.1.17 į pėst. pulką. 
Baigęs karo mokyklą, buvo paskir
tas į 'gusarų pulką. Dalyvavo kovose 
su bolševikais, bermontininkais ir 
lenkais. Klaipėdos sukilimo metu 
vadovavo sukilėlių raiteliams. Už 
pasižymėjimą kovose apdovanotas I 
rūšies Vyčio Kryžium. 1934-38 m. 
pulko vado padėjėjas 1 gusarų pul
ke, 1938-39 eina pulko vado parei
gas, 1939-40 antro ulonų pulko 
vadas. 1944 pasitraukė
Vokietiją, 1949 emigravo į Australi
ja

Tai žiupsnelis jo gyvenimo nuot
rupų iš Lietuvių Enciklopedijos. Su 
Kazimieru susipažinau atvykęs 
Canberron. Per eilę metų su juo esu 
daug išsikalbėjęs ir noriu iš jo tur
tingo gyvenimo ir veiklos kiek pa
pasakoti.

Gimęs vidutinio ūkininko šeimoje, 
kaip jauniausias leidžiamas mo
kytis, kad taptų dvasiškiu. Būnant 
šeštoje klasėje kilo karas, ir jis su 
daugeliu kitų klasės draugų pasi
traukė Rusijon. Voroneže tęsė gim
nazijos mokslą, o sugrįžęs Lietuvon, 
stojo savanoriu į besikuriančią Lie
tuvos kariuomenę. Tuojau buvo pa
siųstas į Kauno Karužų Mokyklą, 
kuri vėliau pasivadino Karo mokyk
la. Per šešis mėnesius baigęs apmo
kymą, pakeliamas leitenantu ir 
siunčiamas į frontą su gusarų pulku.

Nuvykęs į pulką, išskyrus pulko 
vadą, neranda nė vieno karininko, 
kalbančio lietuviškai, o visi kariai 
buvo jauni ūkininkaičiai, kalbą tik 
lietuviškai. Kazimieras tuojau susi
draugauja su kariais ir pasidaro 
pulke populiariausias karininkas. 
'Kada jo eskadronas neturėdavo ko 
valgyti, kareiviai su juo dalindavosi 
paskutiniu duonos kąsniu. Kiek man 
teko sutikti jo buvusių karių ir 
draugų karininkų visi teigė, kad jis 
nėra nubaudęs nė vieno kareivio, jo 
įsakymus vykdydavo visi su noru, o 
už nusikaltimus jis karius tik api
bardavo, gi yra atsitikę, kad ir an
tausį uždroždavęs, bet nebuvo rei
kalo bausti areštu ar fizinėmis bau
domis.

Kariuomenės tarnyboje jis nepa
sitenkino tik savo baigtu mokslu, 
bet karo ir teisės žinias vis papildy
davo savo laisvu laiku. 1935 metais 
vedė Mariją Pavilčiūtę, gimnazijos 
mokytoją ir jojimo sporto mėgėją. 
Jo šakotos veiklos nepriklausomoje 
Lietuvoje neįmanoma čia išskai
čiuoti. 1939 metais, įvedus rusų ba
zes Lietuvoje, jis protesto ženklan 
pasitraukia iš kariuomenės ir išeina 
į atsargą pulkininko laipsniu. Pas
taruosius ketverius metus pralei
džia savo ūkyje abiejų okupantų 
ieškdmas ir persekiojamas. Pasi
traukęs Vokietijon neapsiriboja vien 
tik šeimos rūpesčiais, bet stovyklose 
vadovauja lietuvių komitetams ir 
stovykloms. Emigravęs į Australiją 
apsigyvena Canberroje, kur vėl pa
sidaro lietuviškos veiklos kertiniu 
akmeniu. Neskaitant kelerių metų 
valdybose, Kazimieras visą laiką 
buvo inspiratorius ir rėmėjas bet 
kokio lietuviško judėjimo šioje ma
žoje kolonijoje.

Kaip asmuo jis neturėjo priešų - jo 
priešai buvo tik mūsų tautos ir vals
tybės priešai. Iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos jis domėjosi politi
ka, skaitė daug žurnalų ir laikraščių 
ir troško laisvės mūsų kraštui, už 
kurį jis liejo kraują ir mylėjo.

Savo dukrą, gimusią dar Lietuvo
je, ir sūnų, gimusį Vokietijoje, išau
gino sąmoningais lietuviais.

Palaužtą ligos ir gulintį ligoninėje 
vaikai su didžiausiu pasišventimu jį 
slaugė.

A.A. Kazimieras Labutis virš mė
nesio ligos iškankintas mirė balan
džio 8 d. Woden Valley li
goninėje, palikdamas žmoną, dukrą 
Daivą ir sūnų Vidmantą didžiausia
me skausme, visus artimuosius ir 
pažįstamus giliame liūdesy. Su Ka
zimiero mirtimi ne tik maža Can- 
berros kolonija, bet visa lietuvių 
bendruomenė neteko didelės asme
nybės ir Vyčio Kryžiaus kavalie
riaus, kurių jau nebedaug ir paliko. 
Mirtis Kazimierui nutraukė svajonę 
dar išvysti Suvalkijos laukus , 
išvysti tą K rast už kurį jis kovojo 
ginklu, dėl kurio jis sielojosi visą sa
vo gyvenimą ir kurį jis taip mylėjo. 
Tebūna tau lengva šio krašto velėna 
- ilsėkis ramybėje amžinu poilsiu, 
kurį Tu tikrai užsitarnavai.

P.Pilka
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VALANČIAUS SUKAKTIS

Vysk. M. Valančius

Gegužės 29 d. (pagal seną kalen
dorių gegužės 17) sueina 100 metų 
kai mirė vyskupas Motiejus Valan
čius, viena iš ryškiausių asmenybių 
lietuvių tautos istorijoje. Tai buvo 
aukščiausias moralinis ir dvasinis 
autoritetas jo meto Lietuvoje, kuri 
tada buvo caristinės Rusijos pri
klausomybėje ir neturėjo politinės 
galios ir joje bet koks kultūrinis 

gyvenimas buvo užgniaužtas. Visai 
neperdėdamas profesorius Vaclovas 
Biržiška, apžvelgdamas ano meto 
gyvenimą ir vysk. . M.Valančiaus 
veiklą, teigia, kad ”jo (Valančiaus) 
įtaka prasiskverbė į visas Lietuvos 
viešojo gyvenimo sritis... ir visose 
jis savarankiškai pasireiškė ir tuo 
būdu visai Lietuvos XIX amžiaus 
istorijai uždėjo savo valančinį ant
spaudą”.

Nekalbant apie Valančių kaip ga
nytoją (tas savaime suprantama) jis 
kaip vyskupas, būdamas aukščiau
sias autoritetas turėjo daugiausia ir 
įtakos paveikti žmones ne tik Baž
nyčiai, bet ir lietuvybei. Ir šiandie, 
susumuojant jo veiklą ir darbus, gal 
jo veikla tautos auklėjime ir sąmo- 
ninime; nusveria oficialius kaip 
bažnytinio hierarcho darbus.

Minėtos dvi sritys, į kurias Va
lančius sukaupė visą savo autoritetą 
ir svorį: tai lietuvių tautos švietimas 
ir jos blaivinimas. Jo patvarkymais 
įsteigtos mokyklos pakėlė žmonių 
raštingumą taip, kad Lietuvoje raš
tingumas buvo net didesnis negu 
kaikuriuose Vak. Europos kraštuo
se, nekalbant jau apie Rusiją. Kaip 
rašytojas Valančius ne tiek rūpinosi 
kūrinio menine verte, kiek rinkosi 
pačią patraukliausią išraiškos formą 
žmones šviesti ir juos pamokyti.

Trumpame pristatyme sunku iš
minėti Valančiaus veiklos sritis ir 

darbus, kurių poveikis galima sakyti 
siekia iki šiandie. Visame pasaulyje 
lietuviai paminės šią nekasdienišką 
sukaktį kaip galint plačiau ir reikš
mingiau. Tikimas, kad tokių minė
jimų bus ir Australijoje. Sydnejuje 
Valančiaus minėjimą užsimojęs su
rengti Plunksnos Klubas greičiausia 
birželio 29 d.

Musica Viva
Muzikos pasauly įvairumo nestin

ga. Australijoje, Musica Viva ruo
šiamuose koncertuose metų eigoje, 
dažnai pasirodo ir ryškesnieji užjū
rio scenos menininkai. Su dideliu 
pasisekimu (visi bilietai išpirkti) 
praėjo ir Sydney Operos rūmuose
- Music Room, įvykęs vyrų seksteto
- The King’s Singers koncertas ba
landžio 1 d. Antroje dalyje išpildyta 
žymaus čekų kompozitoriaus Dvor- 
žako - Five settings of Lithuanian 
Folk Song Texts (opus 27) neišven
giamai ir mus lietuvius sudomino.

Praeitam šimtmetyje, kelionėje 
traukiniu iš Prahos į Vieną pasima
tymui su Brahmsu, Dvoržakui į ran
kas pakliuvusi nedidelė gražiai iš
leista knygutė ’’Lietuvių liaudies 
dainos (tekstas), surinktos Dr. 
L.J.Rhezy, ęekų kalbon išverstos iš 
originalo F.L.Colakovskio. Dvorža- 
kas tiek buvo sužavėtas dainų ly
riškumu, kad tuoj pat, dar kelionėj, 
atrinkęs 5-ias nuotaikingęsnes dai

nas, užmetė joms muzikalinį apipa
vidalinimą. Nenuostabu tad, kad 
melodiniai lietuviškos dainos įgavo 
kiek slavonišką atspalvį. Parašytos 
choralinėj formoj, vyrų įtaisams.

Koncerto metu 'Sydney Operos 
rūmuose vienas iš išpildytojų trum
pai supažindino su lietuviškų dainų 
turiniu - apie Laimą žvejo dukrą, jos 
brolelį žveją ir tris bernelius žvejus; 
apie žvaigždes Aušrinę ir Vakarinę, 
piemenuką, pametusį, avelę? su; ko
mišku atspalviu - A feast (žvirblių 
puotą) ir kt. Visos labai patraukliai 
išpildytos.

Kitose programos dalyse The 
King’s Singers išpildė visą . eilę 
madrigalų, išskirtinas gal karaliaus 
Henriko VIII-jo sukompanuotas - 
Pastime with good company, Gard- 
neri’o suita šešiems balsams (tai vis 
senovinės dainos) ir pabaigai leng
vesnio pobūdžio visad populiarios 
šių dienų dainos ir net pop-songs. 
Paskutiniosios, b€> abejo, susilaukė 
daugiausia plojimų.

Sekseto nariai visi yra išskirtino 
muzikalumo, išpildymo savitumu, 
stiliumi išgarsėję pasaulyje. Yra da
vę virš 500-tų koncertų įvairiuose 
pasaulio kraštuose, taip pat per ra
diją, telev., įdainavę yra visą tuziną 
L.P. plokštelių.

Šalia sėkmingų studijų King’s 
College, Cambridge, visiyra daly
vavę įvairiuose profesionaliniuose 
choruose ar simfoniniuose orkest
ruose.

Aldona Veščiūnaitė

Motiejus Valančius

GUVŪS VINCELIS
Yra sakoma: išmintingesnis miesto veršelis, kaip sodžiaus 

.vaikelis, .tačiau atsiranda kartais ir sodžiuose mažiukų su apva
lia galva, kaip tai pamatysim.

Žarėnų parapijoj buvo bajoraitis, vaikas niekuo nedėtas, bet 
plikis. Neturėdamas savo tėviškėlės, jis nunuomojo svetimą bu
tą, vedė labai akylą moterį ir įmaningai gyveno. Po metų davė 
juodviem Viešpats sūnų, kurį krikštijant praminė Vincentu. Au
gino jį dailiai Dievo baimėj. Bet pačiudu, būdamu nemokytu, ir 
vaiko neišmokė nei rašto, nei lenkiškai. Į mokslus leisti nebuvo 
kuo. Bet Vincelis iš prigimimo buvo labai mokslus, nes, šeštus 
metus užkliudęs, per tris savaites rytą ir vakarą kalbinamas, iš
moko poterius ir prisakymus.

Gimdytojai labai jį mylėjo, bet ir negalėjo nemylėti, nes bu
vo rubuilis: skruostus turėjo baltai raudonus, akeles juodas, 
plaukus gelsvus, apsukui galvelės garbanotus. Svetimi, labiau
siai moteriškosios, sugavę jį bučiuodavo ir negalėdavo atsi
džiaugti.

Dvylika metų sukakusį, atidavė tėvai vienam pusponiui į 
pasiuntmenes vaikiuką. Čia bebūdamas, Vincelis išmoko rašto 
ir lenkiškai kalbėti. Dvaruose dažnai vaikai pasileidžia, nes nėr 
kam jų priveizėti, bet Vincelis nepasileido: rytą ir vakarą kal
bėjo poterius, sekmadieniais, kad išlikdavo, vaikščiodavo į baž
nyčią, eidavo išpažinties, buvo ponui ištikimas ir nė mažiausio 
daikto nekušindavo.

Juoba paūgterėjusį ponas pakėlė Vincelį į pakalikus,, arba 
tarnus, dailiai apdarė, padėjo gerą algą ir visur su savim vežio- 
jos. Numanė Vincelis mūsų žmones perdaug esant bylius, viską 
pasakojant reikiantiems ir nereikiantiems, todėl ryžos, be mela
gystės, nieko svetimiems nepasakyti.

Kaži kuomet ponas su Vinceliu nuvažiavo į Šiaulius. Ponui 
į miestą išėjus, Vincelis prie daiktų paliko. Tuojau atėjęs žy
das klausė jį:

— Kas važiuoja?
— Ponas, — atsakė Vincelis.
— Iš kur važiuoja?
— Iš Kuršėnų, — atsakė Vincelis (mat, pro Kuršėnus buvo 

atvažiavusiu).
— Kur važiuojata? — klausė žydas.
— Į Šiaulius.
— Nu, aš tai matau, — sakė žydas, — bet ar toliau va- 

žiuosita ar grįšita?
— Kaip lieps ponas.
— Nu, kas tu toks esi?’ — tarė pagaliau žydas. — Eik 

sau!
— Negaliu eiti, nes ponas liepė man čia būti.
Žydas nusispiovė ir spūdino laukan, nieko neprisiklausęs.
Valandai praėjus, ponas sugrįžo ir leidos toliau į kelią. Pa

nevėžyje atsitiko nakvoti. Ponas, pasišaukęs žydą, tarė:
— Duok man ir mano draugui valgyti.

— Oi, ką duosiu? — atsakė tas. — Gal šaldytos žuvies?
— Na, gerai, — tarė ponas, — duok tos.
Žydas atnešė ponui du dalyku stambios žuvies, o Vince

liui guirelės. Ponas valgė, o Vincelis vien savąsias prie ausies 
kišo. Pamatęs tai, ponas tarė:

— Vincentai, dėl ko nevalgai? Ką tai dirbi?
— Ar žinai, poneli, ką? — atsakė šis. —Pirm dvejų metų 

nuskendo mano tėvelis: klausiu tas žuveles, bene matė jį van- 
denyje. Jos vien atsako: „Dar nebuvom gimusios — klauskis 
vyresniųjų”.

Ponas prasijuokė ir liepė žydui atnešti Vinceliui tokios pat 
žuvies, kokią pats valgė.

Nuvažiavo paskiau juodu į Vilnių. Ponas taipogi išėjo į 
miestą, o Vincelį viešbutyje paliko. Valandai praslinkus, įėjo 
pas jį kaži koks, tarsi pusponis, ir pradėjo kalbinti.

— Skaičiau, —■ sakė, — tavo pono pasportą ir žinau jį at- 
važiavus iš Žemaičių; pasakyk man, kas ten pas jus girdėti?

— Išvažiubdamu iš Panevėžio girdėjova skambinant visais 
varpais: tur būti, kas norint numirė, -a atsakė Vincelis.

— Bet ne to aš klausiu, — tarė svečias: — Aš noriu žinoti, 
ką ten kalba žmonės.
' —■ žmonės ir kunigai kas rytą ir vakarą kalba poterius.

— Tu manęs nesupranti! Aš girdėjau, kad ten pas jus 
žmonės sukilo. Ar tiesa ?

— Tikra teisybė, — atsakė Vincelis: — Kai tik išaušta, be
regint sukyla visi žmonės.

— O ką dirba sukilę ?
__  Ką liepia šeimininkas: vienas eina arti, kitas gena bandą 

ir taip toliau.
__  Kas tu esi žmogus?! — tarė svečias. — Aš klausiau, ar 

nesimuša, pas jus.
— Šiauliuose mudviem esantį susimušė žmogus su žydu, 

bet vyresnybė juodu p-'*'' jkyrė, — atsakė Vincelis.
___Tu vien niekus tauziji! Aš noriu žinoti, ar nėr pas jus 

karo.
—Yra, yra! — atsakė Vincelis,
— Na, to aš ir noriu žinoti; kui. ./ vietoj ir kas mušas?
— Mano pono dvare yra senas gaidys, kurs be pertrūkio 

mušas su kalakutu; kažin, kurs kurį paveiks, — atsakė Vincelis.
. — Ar tu esi apgavikas ar pusprotis? —- tarė svečias. — 

Aš noriu žinoti, ar negirdėjai, ar nesimuša kame karaliai.
—- Tiesa, mušas: neseniai vienas vaikinas atėjo pas mane 

ir atsinešė kortas; nieko netrukus, mano būgnų karalius užmušė 
jo lapų karalių, neš manasis buvo" švietalas.

— Matau, kad su tavim nesusikalbėsiu, — tarė svečias.
— Pasakyk man, ką mano tavo ponas.

— Mano rytoj namo važiuoti, — atsakė Vincelis.
— Pasakyk man, ar nesišiaušia pas jus ponai su bajorais 

prieš vyresnybę.
— Kartais šiaušias, — atsakė Vincelis: — štai mano paties 

ponas, eidamas pas vyresnybę, šukuoja galvą ir sušiaušia plau
kus, labiausiai ant kaktos.

— Kad tu prapultum su savo tokiu šnekesiu! — tarė sve
čias supykęs, — tai prakeiktas žemaitis! Nieko negalėjau iš jo 
sužinoti. (Iš „Vaikų knygelės”)
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POKALBIS DIENOS TEMA
Lietuviai dainininkai Astra ir An

dy Šalčiai iš Vak. Vokietijos jau 
Australijoje, ir pasidarė, galima sa
kyti, mūsų dienos tema. Sydnejiškis 
Algis Bučinskas bene bus padėjęs 
daugiausia pastangų, kad Astra ir 
Andy atvyktų į Australiją ir mums 
koncertuotų. Jis daugiausia apie 
juos žino ir mielai sutiko savo žinio
mis pasidalinti su M.P. skaitytojais.

-Sakyk, Algi, kaip tu juos atradai 
ir kas paskatino juos atsivežti į 
Australiją?

-Apie Astra ir Andy buvau seniai 
girdėjęs. Spaudoje skaičiau apie jų 
sėkmingas gastroles Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, bet taip ir 
liko. Bet anais metais grįžo iš Vo
kietijos Regina Slonskytė iš Lid- 
combe (N.S.W.). Ji buvo su jais su
sitikusi (mat, giminės - pusbroliai) ir 
parsivežė jų įdainuotų plokštelių. Jų 
dainavimu ir dainomis susižavėjau ir 
per Reginą bandžiau susisiekti su 
pačiais dainininkais. Prasidėjo nuo
širdus susirašinėjimas. Man parūpo 
juos kaip nous atsikviesti į Australi
ją. Jiems palankiausia būtų atvykti 
Kalėdų laukotarpy, bet pernai kaip 
tik vyko Lietuvių Dienos, tad jų 

_ gastrolės būtų nelabai sėkmingos.
Šiemet įrgi, kiek girdėjau, ALB 
Krašto Valdyba žada atsikviesti iš 
Amerikos solistę Aldoną Stempu- 
žienę. Reikėjo ieškoti kitos išeities. 
Šiaip taip pavyko susitarti kaip tik 
šiuo laiku. Paprašyti jie prisiuntė ir 
savo turimo dainų repertuaro visą 
įdainuotą juostelę, kurią norėjau 
pademonstruoti ALB Krašto Valdy
bai tikėdamasis, kad ji susidomės ir 
pati angažuosis juos atsivežti.

-Ir ką Krašto Vladyba?
-Kai kilo mintis juos atsivežti į 

Australiją, tuo laiku Krašto Valdyba 
buvo užsiėmusi Lietuvių Dienų ren
gimu. O pagaliau jos kadencija ėjo 
prie pabaigos, tad vargu ar būtų ė- 
musi šio darbo, kurį neužbaigtą būtų

Bendradarbiams

Primenu, kad visi bendradarbiai 
savo rašinius, o organizacijos savo 
pranešimus bei skelbimus siųstų re
daktoriaus adresu: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200, bet ne į 
pašto dėžutę 4558, G.P.O. Sydney. 
Dėžutės adresu siųstoji korespon
dencija redakciją1 pasiekia gerokai 
pavėluotai, nes ji ne kasdien tušti
nama, ir dėl to atsitinka, kad skubi 
informacija lieka nepaskelbta vien 
dėl to, kad redaktorių pasiekė po 
laiko.

Kai kurie bendradarbiai redakci
jai prisiunčia savo rašinių ne origi
nalus, bet kopijas arba fotostatus. 
Tokie nuorašai dažnu atveju redak
toriui sukelia rimtų abejonių ir jie 
gali būti nepaskelbti. Pagal visus 
žurnalistinius nuostatus kaip tai
syklė spaudai siunčiamas originalas, 
o nuorašas pasilaikomas sau. Šito 
turėtume laikytis ir mes.

Pageidautina, kad straipsniai au
toriaus turi būti pasirašomi. Auto
riui prašant gali būti rašiniai skel
biami ir nepasirašyti arba slapyvar
džiais pasirašyti, bet tuo atveju re
daktoriui būtina žinoti kas rašo. 
Joks rašinys nebus skelbiamas, jei
gu nenurodyta kas rašo ir iš kur.

Mūsų Pastogė laužoma trečiadie
niais ir atiduodama spausdinti ket
virtadienio rytą. Taigi visa medžia
ga, skirta artimiausiam Mūsų Pas
togės numeriui, redakciją turi pa
siekti vėliausiai antradienį, kad būtų 
galima suspėti surinkti ir patalpinti į 
išeinantį numerį. Telefoniniai pra
nešimai priimami ir trečiadieniais 
iki 10 vai. ryto.

Jūsų Redaktorius 

turėjusi perleisti kitai valdybai. Iš 
praktikos žinau, kad Krašto Valdy
ba neturi pinigų ir nesiimtų rizikos 
iš anksto apmokėti jų kelionių išlai
das. Ligi šiolei praktikoje buvo taip: 
atvykite savo iniciatyva ir pini
gais, o kiek užsidirbsite, tai jūsų. 
Taip buvo su solistais S.Baru, Stan- 
kaityte, Čepkauskiene. O čia ne vie
nas, o du. Tad ir išlaidos dvigubos. 
Anie buvo klasikinės muzikos atsto
vai, o čia šiedu moderniškos,popu
liariosios. Iš anksto žinodamas, kad 
Krašto Valdyba šito reikalo nesiims 
organi uoti, turėjau ieškot kitų išei
čių. Čia būtinai buvo reikalingas 
mecenatas.

-Ir tas mecenatas buvo žinomas 
kelionių biuras ’’Palanga” Travels?

-Taip. Šio biuro savininką Romą 
Cibą supažindinau su mūsų daini
ninkų dainomis iš juostelių. Jis suti
ko, kad tai būtų lietuviams didelė 
naujovė išgirsti lietuvius modernis
tus, kurie drauge ir taip artimi lie
tuvio širdžiai. Romas ir sako: orga
nizuok, o Palanga imasi rizikos ir fi
nansinės atsakomybės. Jis siūlė vis
ką tvarkyti komerciškai: surasti au
ditorijų ir nelietuviams 
klausytojams per agentus, kad fi
nansinė rizika būtų mažesnė. Pati 
Palanga nesitiki ir nesiekia iš to pa
sipelnyti: jeigu kas atliks nuo kelio
nių išlaidų, tai tegu bus jiems kaip 
honoraras.

KODĖL JIE BĖGA
Šiaurės Vietnamui išvysčius 

smarkią ofenzyvą, iš jo užimtų Pietų 
Vietnamo sričių traukiasi šimtai 
tūkstančių vietos gyventojų - pabė
gėlių. Vietos spauda ir televizija pa
tiekia šiurpių vai/, i kuriuos tenka 
pabėgėliams pergyventi. Mums to
kias pat kančias patiems patyrus 
bėgant nuo tokio pat politinio prie
šo, šių vargšų bėgimo priežastys be 
komentarų aiškios: bėgama nuo 
mirties bei neišvengiamos kančios, 
kurią tektų patirti patekus į komu
nistinio rėžimo rankas. Apie nespė
jusių pasitraukti į pietus vietnamie
čių likimą aiškiai pasakė Hanoi vy
riausybės atstovas Londone pa
brėždamas, kad užimto Pietų Viet
namo gyventojai neturi bėgti, bet 
palikdami vietoje privalo besąlygi
niai įsijungti į Viet Cong karių bei jų 
pagelbininkų eiles, o kas to nevyk
dys bus laikomas šio rėžimo priešu; 
gi komunizmo priešų likimas aiškus: 
mirtis arba besąlyginė katorga.

Būdinga tačiau, kad skaitant aus
tralų korespondentų straipsnius 
apie Vietnamo karo veiksmus, bei jų 
pasėkoje šimtų tūkstančių pabėgėlių 
vargus, neužtenka aiškaus pami
nėjimo kodėl tie žmonės bėga į Pietų 
Vietnamą. Juk korespondentai be
tarpiškai su pabėgėliais susitikdami 
gerai patiria šio bėgimo priežastis. 
Iš tokių nepilnai išryškinančių įvy
kius spaudos žinių skaitytojai, visai 
ar maža teturintieji nuovokos apie 
komunizmą, lieka nepilnai infor
muoti. Priešui gi atstovaujančiam 
Hanoi komunistinę politiką sudaro-

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Nuotrankoje Margučio 
Alfredas šalčiai.

-Ar pavyko tokių užsakymų gauti, 
kad jie dainuotų ir australiškai vi
suomenei?

-Nevisai. Užstodamas vietinius 
tos rūšies menininkus Imigracijos 
Departmentas sutiko juos įsileisti su 
sąlyga, kad jie dainuos tik tautinių 
grupių publikai, kaip lietuviams, 
vokiečiams, olandams. Pavyko gauti 
tik Adelaidėje angažamentą iš Ar- 
kaba viešbučio. O norėjome juos pa
rodyti ir platesnei publikai. Sąlygos 
tam, pasirodo, nepalankios. Gal būtų 
daugiau galimybių jiems kitur pasi
rodyti savaitgaliais, bet dėl to nu

mos sąlygos savai propagandai.
Women for peace and Solidarity 

organisation pakviestos į Melbourną 
atvykusios komunistės - provisional 
Revolutionary Government inSouth 
Vietnam atstovės spaudoje pareiš
kė, kad Vietnamo gyventojai bėga į 
pietus ne savo noru, bet Pietų Viet
namo karių prievarta varomi, kad jų 
priedangoje galima būtų apsisaugoti 
nuo Šiaurės Vietnamo bombardavi
mų (Herald 2.4.75, p.2).

Dėl nepilnos ir neaiškios apie 
vykstančius skaudžius įvykius in
formacijos spaudoje, krašto žmonės 
atsiduria politiniai ideologinių pro
pagandistų suklaidintoje įtakoje, 
nesuvokdami tikros esamos padė
ties.

Teisingos nuovokos stokojant ir 
Baltijos tautų žmonės protestuoją 
dėl jų valstybinių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą buvo vadinami Na
cių kolaborantais. Nežinančius ko
munistinės sistemos pinklių žmones 
lengva anos sistemos propagandis
tams suklaidinti. Atrodo, neįtikėti
na, kad nenusikaltęs, padorus žmo
gus galėtų bėgti palikdamas savąjį 
mielą kraštą, tačiau mirties ir poli
tinio persekiojimo baimės jausmas 
nugali tėvynės meilės sentimentą.

Mums, komunizmo aukoms, aišku 
kodėl vietnamiečiai iš šiaurės bėga į 
Pietų Vietnamą. Tačiau australus 
vietos spauda apie Vietnamo pabė
gėlius privalėtų tiksliau painfor
muoti.

Viržis

radijo vedėjas P. Petrutis, Astra ir

kentėtų lietuviai. Toks Arkaba vieš
butis norėjo juos angažuoti ilges
niam laikui, bet teko atsisakyti.

-Ar jų laikas ribotas? į
-Be abejo. Jie abu dirba Vokieti

joje, o ruošia repertuarus ir dainuo
ja daugiausia laisvalaikiu. Ir dabar 
jie pasiėmė nemokamų atostogų su 
rizika prarasti darbą. Žinote, ir Vo
kietijoje šiuo metu yra panaši krizė, 
kaip ir Australijoje.

-Sydnejuje jie dainuos net keturis 
vakarus Liet. Klube. Tad kam dar 
atskiras koncertas?

-Lietuvių Klubas juos samdo kaip 
ir kitus bendra tvarka,-ir klube jie 
atliks tik kabaretinę programą. Tai 
yra visai kas kita, negu ištisas kon
certas. Be to, koncerte dar dalyvaus 
ir tautinių šokių grupė Grandinėlė. 
Tai tikrai bus lietuvių jaunimo įspū
dingas pasirodymas.

-Ką dar galėtumei, Algi, pasakyti 
Mūsų Pastogės skaitytojams ir bū
simiems Tavo globojamų dainininkų 
klausytojams?

-Kviesčiau ir raginčiau, kad visi 
lietuviai juos išgirstų. Užtikrinu, 
kad niekas nenusivils, o bus sužavė
ti, kaip ir aš pats jų besiklausyda- 
rpas iš juostelių žavėjausi. Mūsų 
gausus atsilankymas į jų koncertus 
bus jiems moralinis ir materialinis 
atpildas. Užtikrinu, kad Palanga ne
siekia iš to pasipelnyti, o jeigu kas 
atliks nuo kelionių, išlaikymo, rek
lamos, tai paliks jiems kaip honora
ras. ***
Neseniai paskelbtieji slaptieji Jaltos 

konferencijos dokumentai pavaizduoja, 
kaip tuo metu Staliąas norėjo likviduoti’ 
Ispaniją, nuversdamas ge<n. Franko vy
riausybę. Trumanas jam pritarė, bet 
Churchilis griežtai pasipriešino. Jis pa
reiškė, kad tai būtų kišimasis į svetimos 
valstybės reikalus ir todėl britų parla
mentui nepriimtinas. Be to, jis nurodė, 
kad Europoje esama ir daugiau diktatū
rinių režimų. Churchillio nuomonei prita
rė vėliau užs. reikalų ministeriu pasidaręs 
Bevin, ir tokiu būdu reikalas buvo pa
mirštas.
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II - jo PLJK INFORMACINĖ TAR
NYBA AUSTRALIJOJE.

KANDIDATAI Į ATSTOVUS

. 1. Nustatyta bendra taisyklė, kad 
kandidatai į atstovus privalo gerai 
mokėti lietuvių kalbą žodžiu ir raš
tu, t.y. kad kalbėtų, skaitytų ir ra
šytų lietuviškai.
2. Kandidatas turi būti tarp 18 ir 30 
metų amžiaus.
3. Į III—jį PLJK pirmenybė vykti 
yra suteikiama tam kandidatui, ku
ris anksčiau jokiame kongrese ne
dalyvavo.
4. Kongresantas turi būti pasiruošęs 
pilnai apsimokėti kelionės išlaidas 
(apie $1,500.00). Pastebėtina, kad 
bus stengiamasi dalį kelionės išlai
dų padengti, jei... bus iš ko!
5. Kandidatas turi aktyviai reikštis 
III—jo PLJK ruošos darbuose ir įsi
pareigoti vykdyti jo nutarimus 
kongresui pasibaigus.
6. Iš kandidato bus reikalaujama, 
kad jis parašytų (apie 1.500 žodžių) 
rašinį. (Rašinių temos bus paskelb
tos sekančiame komunikate). Be to, 
kandidatas pristato Komisijai tris 
rekomendacijas: viena - iš Liet. 
Bendruomenės organo, antra - jau
nimo organizacijos ( pvz., skautų, 
studentų, sporto klubo ir pan.), tre
čią - pagal laisvą apsisprendimą. 
Kandidatas taip pat privalo prista
tyti Komisijai ir savo veiklos suves
tinę (reziumė).

Jau gaunamas neseniai išleistas 
Amerikos žurnalistikos vadovėlis 
’’Žurnalistika”, kurį sudarė žinomas 
žurnalistas kun. Dr. J.Prunskis, tal
kinamas dar 30-ties patyrusių spau
dos darbuotojų. Išleido Lietuvių 
Žurnalistų Sąjunga. Leidinio kaina 
rinkoje $ 6.00, tačiau studentiško 
amžiaus jaunimas šią vertingą kny
gą gali gauti už $ 3.00. Tuo reikalu 
galima kreiptis į P.Liet. Jaunimo III 
Kongreso Informacijos Tarnybą 
7729 Brookville Rd., Chevy Chase, 
Meryland, 20015, U.S.A.

JAUNIMAS
VOKIETIJOS JAUNIMO SUVA
ŽIAVIMAS

Kovo 21-23 d.d. Romuvoje, Va
sario 16 gimnazijos patalpose įvyko 
Vokietijos Liet. Jaunimo S-gos su
važiavimas. Jame buvo aptariami 
būsimo Jaunimo Kongreso reikalai. 
S-gos pirm. A.Lūtzas supažindino 
dalyvius su būsimu III-jų Jaunimo 
Kongresu ir jo programa, atskirais 
posėdžiais buvo svarstomi klausi
mai, kaip ruoštis kongresui, kokios 
atstovų kvalifikacijos ir kaip kaupti 
lėšas.

JAUNIMO SPONTANIŠKA

AKCIJA

Kai amerikiečių spaudoje pasklido 
žinios apie gresiantį Amerikos de 
jure Pabaltijo tautų pripažinimą 
Sov. Sąjungai, pirmiausia tam pasi
priešino Čikagos jaunimas: buvo iš
vystyta stipri akcija siųsti JAV pre
zidentui ir Valstybės Departamen
tui protesto laiškus ir telegramas, 
prisistatė Margučio telegramų per
siuntimo tarnyboje ir per kelias die
nas persiuntė 2732 telegramas. 
PLJS ryšininkas M.Pleškys ir 
S.Kuprys lankėsi Čikagos ’’Tribune”

KOMISIJOS IR KOMITETAI

Komisijų sudarymu pasirūpina 
Jaunimo S-gos skyrių valdybos. Ko
misijos turi būti sudarytos iš penkių 
asmenų: du iš žymesnių intelektua
lų, vienas iš J.S-gos valdybos ir du iš 
vietos jaunimo organizacijų. Komi
sijos sudaromos tam, kad iš esamų 
kandidatų išrinktų atstovus, kuriuos 
TVIRTINA savo nuožiūra atskirai 
su kiekvienu pasikalbėdamos, įver
tindamos jų rašinius, patikrindamos 
rekomendacijas, veiklos suvestinę 
ir pan.

Komitetų užduotis būtų: kaupti 
finansinę paramą atstovų kelionėms 
padengti. Komitetų -udar^mu pasi
rūpina vietos Jaunimo S-gos skyrių 
valdybos, jei mato, kad tokie komi
tetai reikalingi. Komisijos ir Komi
tetai atsakingi ne tik vietos J.S-gos 
valdybai ar Apyl. Kontrolės (Revi

Čikagoje įvykusio posėdžio III Jaunimo Kongreso 
reikalais dalyviai: Pirmoje eilėj iš k. J.Gaila - JAV LB pirm., D.Vaitkevi- 
čiūtė - JAV Jaun. S-gos pirm., B.Nainys - PLB pirm., J.Simanavičius - 
Kanados LB pirm., Z.Juraitytė jaunimo atstovė iš Brazilijos, A.Kuolas - 
Kanados J.S-gos pirm., R.Pleškys - ryšių centro vad.

Antroje eilėje P.Petrutis - Margučio radijo vedėjas, R.Sakadolskis - J. 
Kongreso inform, ved., E.Pakštaitė - Jaun. S-gos ryšių centro ved., 
P.Stončius - PLJS ryšių centro iždn., G.Juozapavičiūtė - Kanados J.S. 
vald. narė ir J. Šlajus - PLB sekr.

SVETUR
redakcijoje ir Informavo, ką reikštų 
toks pripažinimas Pabaltijo 
tautoms, tų tautų išeiviams ir pačiai 
Amerikai.

JAUNIMAS KANADOJE

Kanados atstovų į Jaunimo 
Kongresą rinkimai numatyti birželio 
1 d. Iš viso Kanadai numatyta 17 
atstovų.

Šiaurės Amerikos (JAV ir Kana
dos) lietuvių jaunimo trečiasis suva
žiavimas įvyko gegužės 17-19 d.d. 
London mieste, Kanadoje. Šitas su
važiavimas labai reikšmingas, nes 
jis lietė busimąjį Jaunimo Kongresą, 
o kaip žinoma, visa Kongreso ruoša 
ir atsakomybė krinta ant šiaurės 
Amerikos jaunimo pečių.

Lietuviai Brazilijoje

Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
įsikūrė 1958 metais. Ji apjungia 
Brazilijos lietuvius ir jiems patar
nauja švietimo, kultūros ir savišal
pos srityse.

Šiuolaikinis BLB pirmininkas yra 
jaunas advokatas Algirdas Slieso- 
raitis. Jam talkininkauja A.Petrai- 
tis, A.Steponavičius, kun. J.Gavė
nas, G.Žargauskaitė ir kiti.

BLB vardu atliekami šie darbai: 
metinė pabaltiečių paroda - lietuvių 

zijos) Komisijai, bet ir ALB Krašto 
Valdybai.

BENDROS PASTABOS *

Kadangi Australijos lietuviams 
yra leidžiama IlI-me PLJK turėti 14 
atstovų, tai jų skaičius paskiroms 
kolonijoms būtų toks:Melbournui 6 
atstovai, Sydnejui ir Adelaidei - po 4 
atstovus. Jei atsirastų kandidatuo
jančių dar ir mažesnėse vietovėse, 
tai jie turi prisistatyti ALB Krašto 
Valdybos nariui jaunimo reikalams.

Visos Jaunimo Sąjungos skyrių 
valdybos prašomos, kad šias ’’Infor
macinės Tarnybos” instrukcijas iš
sikirptų ir jomis vadovautųsi. 
Sėkmės!

ALB Krašto Valdybos narys 
jaunimo reikalams

paviljonas, bendra veikla su estais ir 
latviais, įvairios šventės, minėjimai, 
kaip pvž. kariuomenės arba tautos 
šventė, Vasario 16 minėjimas ir kiti 
panašūs renginiai. BLB taipgi rūpi
nasi stipendijomis lietuviams stu
dentams, bei lietuviškų knygų ir 
plokštelių iš užsienio užsakymu ir 
platinimu Brazilijos lietuvių tarpe.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje - 
Alianca

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje yra 
seniausia lietuvių organizacija šiame 
krašte. Virš keturiasdešimt metų ji 
vadovavo lietuvių kūrimuisi, lietu
vių ekonominiam bei kultūriniam 
vystymuisi šioje šalyje.

Aliancai priklauso apie 150 narių, 
kurių nario mokestis sudaro jos fi
nansinę bazę. Jos veikla didžia dali
mi yra socialinio pobūdžio, kur sie
kiama palaikyti galimai glaudesnius 
ryšius lietuvių tarpe.

Sąjungai šiuo metu vadovauja p. 
Žvingilas.

Viena didžiausių Aliancos proble
mų yra jaunimo nesidomėjimas šia 
organizacija, todėl ir narių skaičius 
kasmet mažėja.

Prieš kiek laiko buvo išsivysčiu
sios tam tikros įtampos tarp Alian
cos ir BLB. Tačiau jos šiandien jau 
daugumoje pašalintos. Artimeshiam 
šių dviejų pagrindinių lietuvių orga
nizacijų bendravimui sąlygos suda
rytos rerigiantdidelio masto lietuvių

Kongreso 
reikalais

Sąryšyje ateinančio trečiojo jau
nimo kongreso ruoša verta prisi
minti buvusios ALB Krašto Valdy
bos narės jaunimo reikalams p. Li
dijos POCIENĖS mintis, kurias ji 
pareiškė ALB Krašto Tarybos su
važiavime duodama apyskaitą iš sa
vo srities. Ji tuo reikalu taip sako:

’’Kadangi lietuvių bendruomenių 
išrinkti jaunimo atstovai yra siun
čiami dalinai bendruomenės lėšomis, 
yra būtina, kad šie asmenys būtų 
kompetetingi atstovauti to gyveni
mo krašto lietuvius, taip pat kad 
būtų gerai susipažinę su gyvenamo 
krašto politika, jo kultūra ir t.t. Ne
galima į Kongresą žiūrėti kaip į kokį 
Lietuvių Dienų suvažiavimą, kur 
susitinka prieteliai pasportuoti ar 
pasisemti kiek kultūros nueinant į 
ruoštus parengimus ar pasilinksmi
nimus.

Vyresnioji karta turėtų daugiau 
kreipti dėmesio į renkamų kandida
tų intelektualinį lygį, tai yra, rinkti 
asmenis, kurie yra ne tik darbštūs 
bendruomenėje, bet pajėgūs logiš
kai išnagrinėti dabartinio lietuvių 
jaunimo problemas arba bent rody
tų turį tam potencialo.

Mano manymu, Kongresas netu
rėtų būti vien tik tarsi koks atlygi
nimas veikliems jaunosios kartos 
lietuvių bendruomenės nariams. 
Vyresnieji yra linkę žiūrėti į jauni
mo veiklą dvipusiškai: 1) vieni ma
no, kad viskas, ką jaunimas daro, 
yra labai gera, jei tik lietuviška, ir 
tuom pervertina jų kiekvieną ma
žiausią pasireiškimą bendruomenė
je; 2) kiti galvoja, kad beveik visas 
jaunimas krypsta į kairiųjų radikalų 
pažiūras ir kad neįvertina tėvų pas
tangų lietuvybės išhaikyme išeivi
joje - kitaip sakant, jie tampą tėvy
nės išdavikais.

O vis dėl to susidomėjimas lietu
viškumo išlaikymo klausimu jau- 
nesnioje kartoje egzistuoja, bet ma
no manymu jų pažiūros skiriasi nuo 
vyresniosios kartos pažiūrų šiuo:

Jaunimas negali pasitenkinti tais 
pačiais tėvų idealais, kurie perdaž- 
nai jiems atrodo nerealūs ir pagrįsti 
sentimentais. Bet iš kitos pusės jie 
nesijaučia pilnumoje asimiliavęsi su 
gyvenamo krašto gyventojais, nes 
jų tarpe yra kažkoks neapčiuopia
mas patraukimas ir emocinis ryšys 
su tėvų gimtuoju kraštu.

Pagrindinis ir būtinas pageidavi
mas lietuviško jaunimo yra - pažinti 
Lietuvą kaip gyvą kraštą, o ne vien 
tik pasitenkinti vyresniųjų pasako
jimais apie praeitį, gamtos grožį ir 
praeities kultūrinius atsiekimus.

Faktas, kad tam tikra dalis lietu
vių jaunimo išeivijoje yra susidomė
ję lietuvių dvasios išlaikymu išeivi
joje nežiūrint to, kad keletos gene
racijų laikotarpy asimiliacija vis dėl 
to yra neišvengiama”.

įvykius, kaip Pietų Amerikos lietu
vių kongresai, kurių paskutinysis, 
penktasis, (1973) kaip tik įvyko Sao 
Paulo, Brazilijoje. Neabejotina, kad 
abi organizacijos nuoširdžiai remia 
ir darbuojasi Brazilijos ruošoje ar
tėjančiam Jaunimo kongresui.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MŪSŲ PASTOGĘ
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NOVELĖS
KONKURSAS VALANČIAUS 

TEMA

Lietuvių Rašytojų Draugija1: 
skelbia vysk. Motiejaus Valančiaus 
tema romano, dramos, novelės 
konkursą ir tuo atžymi jo 100 metų 
mirties sukaktį.

ROMANAS- 1000 dol. premija. 
Reikia' parašyti rašomąja mašinėle 
dviguba ’ intėrlinija mažiausia 200 
puslapių romaną, kuriame atsispin
dėtų vysk. M.Valančiaus veikla ir jo 
reikšmė lietuvių tautai.

DRAMA—500 dol premija. Ji gali 
vaizduoti vieną vysk. M.Valančiaus 
gyvenimo iškarpą, kuri iškeltų jo 
asmenybę ir jo reikšmę lietuvių 
tautai. Drama turi būti pritaikyta 
mūsų teatro sąlygom - nesunkiai pa
statoma ir maždaug per 2 vai. su
vaidinama.

NOVELĖ— 250 dol premija. Ji, 
gali vaizduoti vieną kurį vysk. 
M.Valančiaus gyvenimo 
momentą,kuris išryškintų jo idėjas. 
Novelės ilgis - apie 20-25 puslapių 
(ne ilgesnė).

ADRESUOTLVysk. Valančiaus 
Konkursas, c/o Kultūros Židinys, 
361 Highland Blvd., New York, N.Y. 
11207. .

PASIRAŠOMA slapyvardžiu. 
Atskirame voke, ant kurio užrašy- 
ląs slapyvardis, reikia įrašyti vardą, 
pavardę, adresą, telefoną. Bus ati
darytas tik vienas, premiją laimė
jusiojo vokas. Kiti vokai bus komisi
jos sudeginti.

Kūriniam įvertinti bus sudaryta 
komisija. Jos sąstatas bus paskelb
tas spaudoje.

PREMIJOS MECENATAS— dr. 
Jonas P.Lenkaitis, Patrijos leidyk
los savininkas, buvęs Vilniaus fil
harmonijos direktorius, Vilniaus 
operos organizatorius ir direktorius, 
lietuviškos kultūros puoselėtojas ir 
rėmėjas.

Žemės drebėjimų priežastis iki šiol 
dar rei<.; -ki-i.ta, bet mokslininkai 
prieii i-.ado-, kad žemės drebėji
mai :<><lo. jog žemės pluta yra 
lanksti, ypatingai Pacifiko pakraš
čiuose. Nors žemės drebėjimai gali

Mielus kolegas Daivą ir Dan Bieri, Vidmantą Labutį ir jų artimuosius, 
jų brangiam tėveliui

KAZIMIERUI LABUČIUI 
mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučia

Sydnejaus Filisterių Būrelis

A.A.
Lietuvos Kariuomenės Savanoriui - Kūrėjui pulkininkui 

KAZIMIERUI LABUČIUI
mirus, jo žmoną, vaikus ir kitus giminaičius bei draugus nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių Sąjungos
Sydnejaus Skyriaus Valdyba

Lietuvių Rašytojų draugijos val-
dyba jam nuoširdžiai dėkoja, kad jis 
suprato reikalą atžymėti didįjį tau
tos vyrą vyskupą Motiejų Valančių 
naujais, kūrybą skatinančiais žy
giais.

ATSARGIAI SU BENZINO 
ATSARGOM

Žmonės, kurie laiko benzino at
sargas namuose, gal net nejaučia, 
kad sėdi ant bombos. Sprogimo ir 
gaisro pavojus labai realus, jeigu 
benzinas laikomas uždaroje patal
poje ir jeigu iš indo prasiveržia ben
zino garai.

Dėl įvairių streikų žmonės norį 
apsidrausti susidaro benzino atsar
gų, bet tuo pačiu išstato savo į dar 
didesnį pavojų. Benzino garai gali 
prasisunkti, jeigu indas parūdijęs 
arba jei indas benzinui laikyti visai 
netinkamas. Namų gyventojai gali ir 
visai nepajusti, kad yra benzino ga
rų, bet užtenka mažiausios kibirk 
štėlės, ir sprogimas gali įvykti. Net 
tiesioginė saulės kaitra gali sukelti 
sprogimą.

Jeigu jūs turite benzino atsargų, 
prisilaikykite šių atsargumo prie
monių:

Benzinas turi būti laikomas geros 
rūšies plieniniame įnde, laikomas 
stačiai, ir dangtis turi būti kietai už
suktas.

Negalima laikyti indo su benzinu 
ant cementinių grindų. Geriausia 
padėti apačioje medinius pagalius, 
kad būtų oro cirkuliacija. Tas pasto
ja kelią greitam rūdijimui.

Daugelis plastikinių indų yra visai 
netinkami laikyti benzinui: jie su- 
pleišėja arba kiti lengvai benzino 
tirpdomi.

Prieš atidarant indą su benzinu 
reikia imtis šių atsargumo priemo
nių: pasitikrinkite, kad kas arti ne
rūkytų arba nenaudotu degtukų; 
stengtis neprilaistyti; benzino per- 

įvykti bet kurioje vietoje, tačiau 
nustatyta tam tikroje juostoje (žiūr. 
žemėlapy šešėliuotas vietas). Kodėl 
toji juosta laikoma žemės drebėjimų 
zona, dar neišaiškinta. Lygiai dar 
nėra priemonių, kaip pramatyti že
mės drebėjimus.

Pulkininkui
KAZIMIERUI LABUČIUI 

mirus, jo žmoną, šeimą ir artimuosius skausme giliai užjaučiame.
J.Ivinskienė 
N Šliterienė 
Daubarai

A.A.
KAZIMIERUI LABUČIUI

mirus, skausme palikusius žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, sūnų 
Vidmantą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

E mil ir Stasė Kolakauskai
Aleksandras ir Vincas Dantai

Savanoriui-Kūrėjui pulkininkui
KAZIMIERUI LABUČIUI

mirus, sielvarto prislėgtus jo žmoną Mariją, dukrą Daivą su šeima, sūnų
Vidmantą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

M. Petronis
Vac. Narbutas
V. ir A. Jablonskiai

pylimui naudokit žarnelę.
Pagal įstatymą namų savininkas 

gali namie laikyti ligi 100 litrų (22 
galionus), tačiau gyvenąs daugiabu
čiuose namuose gali laikyti tik 25 
litrus (5 ir puse galiono).

TAVO PALIKIMAS
Kartą teko matyti vieno anglų advoka

to laišką, rašytą Sovietų ’konsulatui, ku
riame sakoma, kad jam nesąs žinomas 
joks Mr. „Injurkolegija“, kuriam jo klien
tas (lietuvis) būtų palikęs savo turtą. 
Anas mirusio lietuvio palikimą tvarkąs 
advokatas nežinojo, kad Injurkolegija 
(Inostrannaja Juridičeskaja Kolegija) 
yra įstaiga, kuri rūpinasi Sovietų Sąjun
gos <piliečių paliktu turtu užsieniuose. Jos 
subagentūra yra ir Vilniuje.

Ši agentūra turi absoliutų monopolį iš
gauti užsieny atsiradusiam palikimui. Nie
kas kitas okupuotoj Lietuvoj neturi tei
sės rūpintis palikimų išgavimu. Paveldė
tojas gali kreiptis tik į Injurkolegiją ir 
niekur kitur. Praktiškai pati Injurkolegi
ja susiranda įpėdinius Lietuvoje ir jiems 
pakiša pasirašyti įgaliojimus jos advoka
tams užsieny.

Tokia advokatų firma yra ir D. Brita
nijoje. Injurkolegija skirianti advokatams 
35% nuo visų išgautų palikimų. Be to, pa
ti Injurkolegija Maskvoje dar pasilaiko 
10% savo reikalams. Vadinasi, paveldėto
jai gali tikėtis gauti tik šiek tiek daugiau 
negu pusę palikimo.

Jei palikimas yra nedidelis, tai išlygini
mui tokių didelių išskaitymų, okupantai 
duoda teisę pirkti rusų gamybos mašinas 
ir kai kurias kitas prekes už papigintą 
kainą.

Paveldėtojas niekada nežino tikros pa
veldėtos sumos ir kiek jam priklauso. Pa
galiau čia nėra ir tvirtų nuostatų. Pavel
dėjimai skirstomi pagal užsitamavimą. Jei 
paveldėjimas didelis, o žmogus „liaudžiai 
nenusikaltęs“, tai jis gali pvz. gauti iš ati
tinkamų įstaigų asmeninę pensiją iki šim
to rublių per mėnesį iki gyvos galvos. Bet 
nusikaltus, pvz., žydui paprašius leidimo 
emigruoti, toji pensija vėl gali būti atim
ta.

„Pagrindiniai sovietų civilinės teisės 
principai ir procedūra“ numato piliečiams 
labai ribotą nuosavybę. Kiek toji nuosavy
bė ribota, nusako to rinkinio 25 paragra
fas, kuris nustato, kad piliečio nuosavybė 
negali būti vartojama gauti neuždirbtom 
pajamom. Vadinasi, jei, gavęs iš užsienio 
palikimą, pilietis nusipirktų namą ir jį iš
nuomotų, tai gautoji nuoma būtų laikoma 
„neuždirbta pajama“, t. y. nelegalia. Be 
to, to paties „įstatymo“ 19 paragrafas 
draudžia būti savininku daugiau negu vie
no namo. Antrą namą iš užsieny gauto pa
likimo nusipirkęs pilietis bematant atsi
durtų teisme, namas iš jo būtų atimtas, o 
jis pats būtų uždarytas į kalėjimą už nau
dojimąsi „neuždirbtom pajamom“. Tai kas 
belieka daryti iš Užsienio gavusiam pali

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

kimą? Jei palikimas nedidelis, tai, gavęs 
nuo valdžios likusią palikimo dalį, gali 
bandyti ją išleisti nusipirkdamas namuką 
ir automobilį. Bet jei tuos dalykus jis jau 
turi, tai iš užsienio gautas palikimas gali 
jam pridaryti-nemalonumų iki pakliuvimo 
į kalėjimą.

Nenuostabu, kad žmonės laisva valia 
kartais nuo palikimų atsisako, nenorėda
mi turėti nemalonumų. Tačiau kartą pa
likimą susekus, Injurkolegija atsisakyti 
nebeleidžia ir nurodo savo advokatams 
turtą išgauti. Sovietų Sąjungai yra reika
lingi doleriai ar svarai.

Daugelis užsieny gyvenančių patarnau
ja Maskvos Injurkolegijai, kai, atsiradus 
palikimui, parašo įpėdiniams Lietuvoje, 
prašydami atsiųsti įgaliojimus, metrikų 
ištraukas ar kitokius dokumentus. Kai tik 
pretendentas į palikimą užsieny kreipiasi 
į advokatą ar notarą įgaliojimo reikalu 
arba paprašo metrikų iš metrikacijos 
įstaigos, tai jis smulkiausiai iškvočiamas 
apie Amerikoj mirusį giminaitį ir jo pali
kimą. Kvotos duomenys siunčiami Injur- 
kolegijos agentūrai Vilniuje, kuri surašo 
įgaliojimą rusų ir anglų kalbom ir atsiun
čia pretendentui pasirašyti. Toliau jau 
viskas eina įprasta tvarka — įgaliojimas 
nusiunčiamas Injurkolegi j ai Maskvoje, o 
toji jį atsiunčia į New Yorką ar Londoną 
Sovietų Sąjungos interesus, atstovaujan
čiai advokatų firmai. Lietuvoje griežtai 
draudžia siųsti į užsienį įgaliojimus, met
rikų ištraukas ir bet kokius dokumentus. 
Tad prašymas iš Lietuvoj gyvenančių pa
veldėtojų atsiųsti įgaliojimus ar metrikų 
ištraukas padeda Lietuvos okupantams 
surinkti informacijas apie atsiradusį pa
likimą.

Apsigynimas nuo įgaliojimus turinčių 
Injurkolegijos advokatų darosi vis sun
kesnis .Vienintelė apsaugos priemonė yra 
gerai surašyti testamentai, kuriuose nuro
doma, kokiu būdu ir kas turtą gali pavel
dėti. Jeigu testamente tik išvardijami as
menys, po kiek ir kam turto paliekama, 
tai Injurkolegijos advokatai juo visada 
pasinaudos. Todėl vietoj tiesioginio užra
šymo, Lietuvoje gyvenantiems skiriamos 
dalys turėtų būti pavestos patikėtiniams, 
nurodant, kam ir kaip turtas turi būti 
pervestas. Patikėtiniais geriausia pasi
rinkti lietuvių institucijas, organizacijas, 
gimines ar patikimus draugus. Saugiausia 
testamentą sudarant kreiptis į toje srity
je gerai nusimanančius advokatus.

Turtas, paliktas be testamento, šiuo me
tu jau yra ne „palikimas karalienei“, o 
palikimas Interjurkolegijai.

J. Pelkis
„Europos Lietuvis“
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
’’ŠATRIJA”

’’Šatrija” iš tikrųjų neturi laiko 
pailsėti: vos grįžę iš Lietuvių Dienų 
’’Šatrijos” šokėjai su jaunatvišku 
entuziazmu vėl pradėjo ruoštis ki
tiems pasirodymams. Jie jau turėjo 
kelis pasirodymus pas australus, o 
balandžio 7 d. suruošė kultūrinį va
karą - suvaidino Šatrijos Kalną ir 
pašoko tautinių šokių. Savo geru 
pasiruošimu sužavėjo visus vakaro 
dalyvius. Už tat svečiai, suprasdami 
ir įvertindami jaunimo darbą, ne tik 
prie įėjimo pirko loterijos bilietus, 
bet dar, J.Maciui pasiūlius, surinko 
nemažą sumą jaunimui atsigaivinti. 
Be to p. Klimaitienė, negalėdama 
dalyvauti, paaukojo 10 dolerių, ir 
p.Garnys, susižavėjęs jaunimo pasi
rodymu, jaunimui paaukojo 20 do
lerių. Programos metu Apyl. Valdy
bos pir-kė įteikė šokolado dėžę, ku
riuo jaunimas ne tik pats vaišinosi, 
bet ir kitus vaišino.

Loterijai fantus aukojo p.p. Kuz- 
mickienė ir O.Liutikienė. V.Valod- 
ka, nagalėdamas dalyvauti Velykų 
proga suruoštuose pietuose, jauni
mui paaukojo 50 dolerių. Jaunimas 
dėkojo už dovanas, už fantus ir 
džiaugėsi, kad svečiai juos suprato 
ir įvertino jų darbą.

Nei grupės vadovė p. Miliauskie
nė, nei šokėjai poilsio neturi, nes se
ka nauji pasirodymai: balandžio 8 d. 
jie šoko internacionaliniame kon
certe Raffle viešbutyje, o 19 balan
džio Televizijos studijoj Channel 9 
specialiai kultūrinei programai. Ge
gužės 9 d. vėl šoks latvių kaukių ba
liuje išpildydami programą.

Vėliau gal bus kiek laisvesni. 
Laukiama, kad daugiau jaunimo 
jungtųsi į grupę. Neseniai įstojo dvi 
Neglažaįtės ir P.Čekanauskas. Tiki
masi ir daugiau.

Dalyvis

MELBOURNE
MELBOURNO LIETUVIŲ 
BIBLIOTEKA

1975 m. kovo 16 d. vykstant Mel
bourne Apylinkės Lietuvių metiniam 
susirinkimui dėl riboto laiko kalbėti 
nebuvo galimybės pilnai papasakoti 
apie Melbourne Lietuvių Bibliotekos 
veiklą. Tebūnie leista nors, per laik
raštį, apibūdinti kas per metus at
likta šioje Melb. Liet. Bibliotekoje.

Laikotarpyje 16.3.74 iki 16.3.75 m. 
buvo atsilankę bibliotekoje 165 as
menys, kuriems išduota 385 knygos 
ir 30 žurnalų.

Tarp 12,5.74 iki 16.3.75 Melb. 
Liet. Bibliotekai buvo paaukota 400 
knygų ir 150 įvairių žurnalų. Paau- 
kotų knygų skaičiuje yra 36 tomai 
Lietuvių Enciklopedijos, 3 tomai 
anglų kalba enciklopedijos, keliolika 
tomų mokslo veikalų ir 180 knygų, 
kurių Biblioteka dar neturėjo. Da
bar Biblioteka turi 2500 knygų ir 271 
žurnalą.

Melb. Liet. Biblioteka yra įstojusi 
nariu į Lietuviškos Knygos Klubą, 
J.A.V. ir į Nidos Knygų Klubą, Lon
done. Iš šių knygų klubų jau gavo 30 
naujų leidinių - knygų.

Susirišta ir su kitomis leidyklo
mis, kurių nauji leidiniai jau pakely į 
mūsų biblioteką.

Ankščiau turėta tik dvi spintos 
knygoms, kuriose netilpo mūsų tu
rimos knygos. Dabar įrengta didelė 
nauja spinta ir trys naujos didelės 
lentynos, ir jose galės tilpti apie 
5000 knygų.

Išdažyta bibliotekos patalpa.
Knygos vienam mėnesiui duoda-

mos skaityti nemokamai. Enciklo
pedija galima pasinaudoti tik biblio
tekos patalpoje.

Kviečiu tautiečius atsilankyti į 
Melb. Liet. Biblioteką, kuri atdara 
kiekvieną šeštadienį nuo 11 valan
dos iki 2 valandos po pietų.

Ta pačia proga noriu prašyti kny
gų skaitytojus, kad neužlaikytumėte 
knygos ilgiau kaip vieną mėnesį, o 
ypač naujų leidinių, kuriais norėtų ir 
kiti skaitytojai pasinaudoti.

Kad galima būtų gauti iš leidyklų 
naujų leidinių, prašyčiau mielus 
tautiečius paremti bibliotekos veiklą 
paaukojant kiek įsigijimui naujų 
knygų. Vienkart noriu pasisakyti, 
kad biblioteka niekad nebus varžo- 
vas-konkurentas kioskui: nes biblio
teka iš leidyklų perka tik po vieną 
egzempliorių ne biznio sumetimais.

K.Slika
Melb.Liet.Bibliotekos vedėjas

SYDNEY
MOTERŲ IŠSILAISVINIMO 
SĄJŪDIS

Tokia tema Plunksnos Klubo vie
šame parengime Sydnejaus Lietu
vių Klube balandžio 13 d. paskaitą 
skaitė p. E.Jonaitienė. Palyginamai 
gausi auditorija (apie 70 klausytojų) 
galėjo įsitikinti, kad šiandie dažnai 
pajuoka palydimas moterų išsilais
vinimo sąjūdis turi realaus pagrin
do. Prelegentė patiekė kruopščiai 
surinktos tuo klausimo medžiagos 
pluoštą, iš kur matėsi, kad ir šiandie 
dar tebegalioja moterų teisinė nely
gybė ir daugeliu atvejų tebelaikoma 
tik antros rūšies žmogum. Istorinis 
žvilgsnis į moters padėtį sukelia 
tiesiog šiurpą.' Pirmą kartą moteris 
pripažįstama kaip pilmateisė pilietė 
tik 1928 m. Anglijoje. Paskaita tru
ko virš valandos, ir tikimasi, kad ji 
ištisai ar bent dalimis bus paskelbta 
Mūsų Pastogėje.

PAVYKĘS VAKARAS

Balandžio 12 d. Sydnejaus Liet. 
Klube įvyko tradicinis Dainos choro 
ir Karito jungtinis balius. Kaip pap
rastai, šis balius ir šį kartą buvo 
gausus svečiais, kurių tarpe matėsi 
veidų ir iš tolimų kolonijų.

Baliaus programoje nuotaikingai 
trejetą dainų padainavo duetu po
nios Belkienė ir Storpirštienė ir po 
jų sekė Dainos choro dainos, diri
guojant p. B.Kiveriui. Atrodė cho
ras buvo numatęs programoje su
dainuoti tik keletą dainų, bet klau
sytojams nepaliaujant ploti choras 
sudainavo dar antra tiek, taip, kad 
beveik gavosi ištisas koncertas. 
Gaila, kad ankšta salė ir publikos

PADĖKA

Mūsų mylimai žmonai, motinai ir dukrai a.a. RENATEI mirus, reiš
kiame nuoširdžią padėką: kun. P.Daukniui už rožančiaus ir laidotuvių 
apeigų atlikimą; mieliems giminėms, draugams ir prieteliams Geelonge, 
Hobarte, Yea, Melbourne, Adelaidėje; gerb. Dr. kun. P.Bačinskui ir 
Brisbanės lietuviams; Geelongo Liet. Bendruomenės Valdybai; Geelongo 
Liet. Sąjungai; Geelongo Šatrijos Tuntui; Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo Sąjungos Valdybai; G.L.S.K. Vyties Valdybai ir sportinin
kams; Melb. L.S.K. Varpo Valdybai ir sportininkams už išreikštas užuo
jautas asmeniškai, kortelėmis ir per spaudą; už vainikus, gėles, aukas ir 
aukojusiems šv. Mišias už a.a. Renatės vėlę. Ačiū G.L.S.K Vyties Valdy
bai ir Šešupės Tautinių Šokių Grupei už garbės sargybą ir iškilmingą 
palydėjimą į kapines.

Ačiū organizacijų atstovams, tarusiems atsisveikinimo žodį prie kapo: 
p.p. M.Kymantui Geelongo Liet. Bendruomenės vardu, J.Gailiui Geelon
go Liet. Sąjungos vardu ir V.Bindokui G.L.S.K. Vyties vardu. Nuošir
džiausias ačiū visiems.

Nuliūdę: vyras K.Starinskas su vaikais Begina 
ir Edvardu ir tėveliai O. ir E. Akeniai

f

Ar pavyks?
IV Australijos pabaltiečių sporto 

pirmenybės jau čia pat. Dabar išky
la klausimas - ar pavyks lietuviams 
atsiekti laimėjimą? Tikriausiai tai 
priklausys nuo mūsų pačių. Svarbu 
šimtaprocentiniai rinktinėms daly
vauti pirmenybėse.

Sporto Klubų vadovybės turėtų 
dėti visas pastangas atsiųsti savo 
rinktinių žaidėjus į Adelaidę. Jeigu 
25-26 balandžio mūsų rinktinės bus 
pilnuose sąstatuose Adelaidėje, jau 
bus atliktas didelis darbas.

Laimėjimai nebus lengvai atsie
kiami. Vyrų krepšinyje tikėkimės 
laimėti prieš estus. Nugalėti latvius 
bus sunku. Jeigu pajėgsime už
dengti Andi Blicavs, bus atlikta pu
sė darbo. Šis žaidėjas yra tikrai ge
ras (Australijos rinktinės) ir jį su
laikyti reikia ’’paaukoti” pora žaidė
jų iškritimui surinkus penkias pra
žangas.

Moterų krepšinyje estės turės 
labai gera žaidėją iš Melbourne. Tai, 
galima sakyti, geriausia Victorijos 
žaidėja. Čia mūsų rinktinės treneris 
turi pasirūpinti, kad viena žaidėja 
nelaimėtų prieš penkias.

Panaši padėtis bus ir su latvėmis. 
Čia garsi Adelaidės Elzė. Šią žaidėją 
likvidavus mes turėtume laimėti.

Kaip atrodo, daug nulems trene

gausa labai kenkė dainų skambu
mui.

Baigiant programą kun. P.Butkus 
Karito ir visų vakaro svečių vardu 
išreiškė padėką programos išpildy- 
tojams ir apdovanojo kukliomis do
vanėlėmis neaplenkdamas ir nuolat 
visiems talkinančio A.Plūko, kuris ir 
šį kartą ne tik tvarkė šviesas, mik
rofonus, bet ir chorui pianinu akom- 
ponavo.

Vėliau sekė fantais gausi loterija, 
vaišės ir šokiai. Reikia skaityti, kad 
visas vakaras praėjo visiškai sėk
mingai.

PAIEŠKOJIMAI

Juozas Linartas, gyvenąs 496-39 
th. Ave., St. Petersburg Beach, Flo
rida 33706, U.S.A, prašo atsiliepti 
Antaną Benediktinavičių, pakeitusį 
pavardę į Bird. '

Juozas Šitkauskas, gyvenąs 9 
Russell St., Franklin, Mass. 02038, 
U.S.A, paieško savo brolio Klemen
so Šitkausko, gyvenusio 133 Marco 
Ave., Panania, N.S.W. 

rių taktika. Greičiausiai, jiems ne
bus lengva.

Jaunių berniukų ir mergaičių be
veik tokie patys rezultatai įmanoma 
atsiekti kaip ir senjorų grupėje.

Tinklinyje mūsų reikalai prastes
ni. Prieš estus laimėti nebėra vilties. 
Prie geros laimės ir gerų pastangų 
vyrai galėtų siekti laimėjimo prieš 
latvius.

Visi šie spėjimai bus įmanomi, 
kaip minėjau, tik pilnai susirinkus 
mūsų rinktinėms. Latviai su estais, 
atrodo, suveš visus pajėgiausius sa
vo sportininkus.

Neturėtų būti kliūčių ir mūsų 
rinktinėms atvykti į Adelaidę. Tau
tinis prestižas turėtų išjudinti tiek 
Klubų valdybas, tiek ir pavienius 
žaidėjus.

Pabaltiečių pirmenybių rengimo 
Komitetas daug dirbo, kad šios pir
menybės būtų sėkmingos. Viskas, 
atrodo paruošta, tolimesnis žodis, 
sportininkams ir rėmėjams - žiūro
vams.

B.N.
Amerikoje pagarsėjęs lietuvis te

nisininkas Vytas Gerulaitis įveikė 
australą Ross Case 7-5,7-6. Kaip 
amerikiečių spaudoje pristatoma, 
V.Gerulaitis yra rimtas kandidatas į 
pasaulio tenisininkų čempionus.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ
KLUBE

Aną šeštadienį Lietuvių Klube 
įvykęs Dainos ir Karito balius turėjo 
apsčiai publikos. Be vietinių matėsi 
visa eilė veidų iš Newcastle, Wol
longong, pribuvo net iš Brisbanės 
Dr. Kiaušai, i

***

Sveikiname Mūsų Pastogės admi
nistratorę p. Stašionienę ir Sydne
jaus Liet. Klubo vedėją p. Stašionį, 
sulaukusius pereitą pirmadienį jau 
vienuolikto vaikaičio!

***

Vėžių vakaras Sydnejaus Liet. 
Klube susilaukė nepaprasto pasise
kimo. Dalyvių skaičius prašoko ren
gėjų viltis: dalyvavo virš 200 žmo
nių. Svečiai buvo pavaišinti ”kara- 
liškais”vėžiukais ir, nors tai buvo 
antradienis, tą vakarą grojo orkest
ras ir net daili išsirengusi mergaitė 
labai patraukliai pašoko. Šito pasi
sekimo pardąsinta Klubo vadovybė 
numato panašių parengimų savo na
riams surengti ir dažniau.

***

CANBERRA
JAUNIMO S—GOS SKYRIUS

■.. į y... CĄNBERRO  JE X
. ■ S 

Prieš porą savaičių susirinkęs 
Canberros lietuvių jaunimas įsteigė 
Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjungos 
(PLJK) Canberros skyrių ir išrinko 
skyriaus valdybą: N.Pilka - pirmi
ninkas, D.Saženytė - sekretorė ir 
A.Dirkytė - iždininkė. Skyrių sudaro 
10 narių.

Skyrius savo veikloje numato: 
surehgt kultūrinį vakarą birželio 
mėn. ir Konreso balių rugsėjo 20 d. Į 
trečiąjį Jaunimo Kongresą Pietų 
Amerikoje iš Canberros pasiryžę 
vykti keturi kanberiškiai jaunuoliai.

K.K.
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Pranešimai
VIEŠA PASKAITA

Balandžio 27 d., sekmadienį, 3 vai. 
30 min. Sydnejaus Lietuvių Klubo 
mažoje salėje įvyksta vieša paskai
ta: inž. Vyt. Bernotas skaitys apie 
moderniuosius ginklus ir prie ko jie 
veda.

Paskaita ypatingai aktuali sąry
šyje su paskutiniaisiais militariniais 
ir politiniais įvykiais pasaulyje.

Rengia: Inž. ir Arch. S-gos Syd
nejaus Sk.

DĖMESIO MELBOURNIŠKIAI!

Soc. Glob. Mot. D-ja gegužės 25 d. 
ruošia

LOTERIJA — KERMOŠIŲ 
tuoj po lietuviškų pamaldų prie pa
rapijos bažnyčios.
Bus galima nusipirkti pyragų, ries
tainių, pyragaičių su lašinukais, juo
dos ruginės duonos, ragaišio ir kitų 
skanėstų.

Kviečiame visus išbandyti laimę.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖME
SĮ, KAD ANKSČIAU 
SKELBTOJI DATA ATŠAUKIA
MA.

Draugijos* narės ir rėmėjos prašo
mos paremti loteriją fantais, o ker
mošių savo gaminiais.

9.

CANBERRA

Balandžio 8 d. sunkiai sirgęs ligo
ninėje mirė kūrėjas savanoris plkn. 
Kazimieras Labutis, palikdamas liū- 
dęsy žmoną, dukrą Daivą su šeima ir 
sūnų Vidmantą. Balandžio 12 d. bu
vo sudegintas Canberros kremato
riume.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo šie Vakarų 
Australijos tautiečiai
$ 10.00 A.Klimaitis. po $500: A.Ka- 
teiva, V.Skrolys. V.Kasputis, J.Liu
tikas, J.Miliausk ’’ 'šteckis, 
F.Garnys, J.Petruke vi.Klima
vičius, B.Butkys, I.Norvilas, 
P.Krutulis, V.Cibulskis; po $4.00: 
A.Meliauskas; po $2.00: A.Kaminic- 
kas, A.Statkus, A.Čižeika, J.Žu
kauskas, V.Valaitis, J.Repševičius, 
P.Plučas, J.Sakalas; po $1.00:kun. 
J.Petrauskas; per J.Kasputienę ir 
V.Skrolį pelnas už platintas foto
grafijas - $11.00. Viso $ 109.00

Tautos Fondo Atstovybė auko
tojams nuoširdžiai dėkoja.

NAUJI MŪSŲ PASTOGĖS 
PRENUMERATORIAI

Į Mūsų Pastogės skaitytojų šeimą 
įstojo šie nauji prenumeratoriai:’ 
J.Meiliūnas, Vi<- 
V.Straukas, Vi<
E.Pankevičiii" Vic.
R.Endzelaitis, \ S.V 
O.Cwalinski, Ta- 
R.Padadokas, I 
J.Kalpokas. V 
R.Sakadolsl - 
T.Daujotis, \ - \\ 
M.Krupa, N " W

Sveikinam* .mjus pu numerato- 
rius ir tikime - *1 Mūsų Pastogė jų 
neapvils.

PAIEŠKOJIMAS
Emilija Jakaitė - Henriksen, gy

venanti 3005 S.E. Morrison St., 
Apt.2, Portland, Ore., 97214, U.S.A, 
paieško ir prašo atsiliepti Albiną 
Petrauskienę su vyru ir dviem duk
rom. Turimomis žiniomis ši Pet
rauskų šeima 1965 m. iš Anglijos 
emigravo į Australiją.

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

PROGRAMOS SEKMADIENIAIS:

Balandžio 27 d.
THOMAS AND MOORE -“dainininkai humoristai

Gegužės 4 d. LINDA NAIRN - žavinga akrobatė

ASTRA IR ANDY ŠALČIAI

dainuoja Liet. Klube.

IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 

šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 val.v.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 

šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm. 12.30 iki 11 v.v.

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

Šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

Į šauktą Canberros apylinkės su
sirinkimą atvyko vos 20 asmenų. 
Dėl mažo dalyvių skaičiaus nauja 
apylinkės valdyba nebuvo išrinkta, 
o senoji pasitraukė iš pareigų. Naują 
apylinkės susirinkimą sušaukti įga
lioti Canberros apylinkės Krašto 
Tarybos nariai - V.Balsys ir K.Ke- 
mežys.

į*
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Pranešimas

PLJK Melbourno Skyriaus 
Valdyba praneša, kad jų organizuo
tos loterijos traukimas Kongreso 
baliaus metu (balandžio 19 d.) neį
vyko. Permažai išparduotų bilietų. 
Šios loterijos traukimas įvyks po 
trijų ar keturių mėnesių. Apie tai 
bus paskelbta spaudoje.
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ASTRA IR ANDY ŠALČIAI JAU 
AUSTRALIJOJE!

Visi kviečiami pasiklausyti pagarsėjusių lietuvių dainininkų 
Europoje ir Amerikoje!

ASTRA ir ANDY dainuoja lietuviams:

ADELAIDE
Balandžio 23 d., trečiad., 8 vai. Lietuvių Namuose 6 Eastry St., 

Norwood specialus koncertas lietuviams. Bilietus platina R.Binkevičius 
tel. 45 8736

MELBOURNE
gegužės 2 d., penkt., 8 vai. ir gegužės 4 d., sekm., 3 vai. Lietuvių
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Vokiečių reklamiose Astra ir Andy 
taip pristatomi:

’’Talentingi jauni dvynukai iš Lie
tuvos kaip moderniosios muzikos 
duo dainininkai yra pakely į didelę 
ateitį.

Dar labai ankstyvoje jaunystėje 
jie parodė savo didelius gabumus ir 
patrauklumą dainai, tačiau faktiškai 
jie buvo atidengti tik Vasario 16-sios 
gimnazijoje, kurią jie lankė, kada 
vieno pasirodymo metu ten dalyva
vęs muzikos docentas jais ypatingai 
susidomėjo ir išrūpino trims me
tams namokamas muzikos ir daina
vimo pamokas. Šitoji mokykla jiems 
padėjo išvystyti jų originalų daina

vimo stilių. Daugelyje pasirodymų 
Astra ir Andy atskleidė save ir pa
tvirtino juos dėtas viltis.

Žinomo Hamburgo režisoriaus 
Herbert Hildebrandt (Madmoiselle 
Ninett) priežiūroje išleidžiama jų į- 
dainuota ilgo grojimo plokštelė, su
silaukė nepaprasto pasisekimo, o jų 
komponuotos dainos kaip “Sadness 
and Tears” bei ”Ladi-a Ladi-o” buvo 
ypatingai pamėgtos visoje Europo
je. Po to sekė jų įdainuotos naujos 
plokštelės ir kaip ’’bestselleriai” bu
vo greit išgraibstytos. Kaip profe
sionalinė trupė Astra ir Andy gast
roliavo po didžiuosius miestus Vo
kietijoje, Olandijoje, Amerikoje su 
dideliu pasisekimu”.

Namuose 50 Errol St., North Melbourne. Bilietus platina R.žvinakis, . 
tel. 306 5509

SYDNEY
gegužės 15 d., ketvirt. 8 vai. Bankstown Civic Centre Drauge dalyvauja 
ir taut, šokių Grandinėlė. Bilietus platina A.Bučinskas: tel. darbe 26 5066, 
namų 709 7542
CANBERRA
gegužės 7 d., trečiadienį, 8 vai. koncertuos Lietuvių Klube

Į VISUS KONCERTINIUS PARENGIMUS 

BILIETAI PO 3 DOL.

8 visi - seni ir jauni turi išgirsti
§ ASTRA ir ANDY !
□ ____________________________________
g Kelionių reikalus tvarko PALANGA TRAVEL
g Dėl informacijų kreiptis tel. 26 5066
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ASTRA ir ANDY dainuoja kitur;

balandžio 27 d. koncertas su pagalbiniais artistais Arcaba viešbuty, 
Adelaide. Tame pat viešbutyje balandžio 24-26 d.d. atliks vakarais 
kabaretinę programą.

gegužės 10-11 ir gegužės 24-25 d.d. Sydney Liet. Klube 16-18 East 
Terrace, Bankstown atlieka kabaretinę programą
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