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MELBOURNE

L.D.M. RENGTI KOMITETO INFORMACIJA
1. Skelbiame Canberros choro "Aušros" atvykstančių 

choristų sąrasą:
G. Alytienė, V. Andruškaitė-Roberts, 0. Andmš- 

kienė.M. Balsienė, K. Biveįnienė, R. Genienė, B. Grušie
nė, B. Jablonskienė, A. Kovalskienė,, V. Maliragienė, E. 
Perlibachienė, E. Žentelienė, L. Žilinskienė, V. Žilins
kienė ;

A, Alyta, A. Balsys, R. Daukus, V. Genys, J. Jab
lonskis, J. Kovalskis, T. Martišius, M. Mauragis, S. Pa
lubinskas, P. Pilka, T„ Žilinskas.

Dirigentas P. Darius.
2. L.D.M. RENGTI KOMITETAS prašo melburniečius, 

kas galite, paskolinti šaldytuvą, kuris bus reikalingas 
Lietuvių Dienų metu Maitinimo Komisijai. Šaldytuvas bus. 
patalpintas Melb. Liet. Namuose. Prašome pranešti Komi
teto pirmininkui p. A.E. Liubinui tel. 379 1294. Iš 
anksto dėkojame.

3. Melbourne tautiečiai, dar yra daug Lietuviu Die
nų dalyvių - mūsų svečių, kuriuos būtinai reikia apgy
vendinti. Malonėkite, kas galite svečius priimti savo 
namuose, nedelsiant registruotis pas Butu Komisijos na
rius arba pas p. A. Ramanauską tel. 47 7561.

Ignas Alekna

,L Rašytojų premija 
H. Nagiui

Henrikas Nagys

Lietuvių 
rašytojų draugijos sudaryta ko
misija — Alė Rūta, Bernardas 
Brazdžionis, Alfonsas Gricius, 
Juozas Tininis ir Pranas Visvy
das — 1969 metų dailiosios li
teratūros premiją paškyrė Hen
rikui Nagiui, gyvenančiam Mont 
realy, už jo poezijos rinkinį 
“Broliai balti aitvarai”. Premi- 

■ ja bus įteikta rugsėjo 4 d. To
ronte. Mecenatas — Lietuvių 
fondas, dydis — 1,000 dolerių.

H. Nagyš gimęs 1920 m. Ma
žeikiuose, užaugo ir gimnaziją 
baigė Kėdainiuose, studijavo 

. Kaune pradžioj architektūrą, 
i vėliau lituanistiką ir germanis

tiką. Germanistikos studijas tę
sė Austrijoj ir Vokietijoj, Inns- 
brucko universitete gavo lite
ratūros daktaro laipsnį. Mont- 
realy yra aukštesniųjų lituanis
tikos kursų vedėjas ir lietuvių 
literatūros dėstytojas, įvairių 
laikraščų bendradarbs, Nepr
iklausomos Lietuvos redaktorius. 
'Buvo vienas Literatūros Lankų 
redakcinio kolektyvo narys. Po
eziją pradėjo spausdinti nuo 

i 1938 m. (Ateity). Jo išleisti po
ezijos rinkiniai: Eilėraščiai 
(1946), Lapkričio naktys 
(1947), Saulės laikrodžiai 
(1952), Mėlynas sniegas (1960) 
ir premijuotasis Broliai balti 
aitvarai.

BROLIS RUDUO

Jau 1S tolo mačiau - ateini: 
pakalnėj kalbinai vandenį, 
glostei gluosnio Sakas 
Ir alkBtėj žaidei su vaikais.

Žinojau - tu ateini.
Tavo veidą mačiau ant vandenio1 
žaidė srovė pilka 
variniais tavo plaukais.

Debesys atnešė žinią. 
PaukSSlai lengvi ir greiti. 
Baltą drobę lininę 
velėjo vėjai Salti.

Dainuoja jau tavo dainą 
gluosniai, valkai ir vanduo. 
Mano brolis ruduo ateina! 
Mano brolis - ruduo.

HENRIKAS NAGIS

Pagal dail. V.K. Jonyno projektą Algio 
Pluko sukurtas Rūpintojėlis (detalė) lie
tuvių kapinių paminklui Sydnejuje

Lietuvoje
Sį rudenį į ankstąsias mokyklas 

okup. Lietuvoje stoja apie 11770 
pirmakursių - naujųjų studentų. Iki 
rugpiučio 1 d. visoje Lietuvoje buvo 
įteikti pareiškimai ir jaunuoliai jau 
buvo pasirinkę specialybes. “Tiesa” 
(nr. 171) informavo, kad daugiausia 
jaunuolių domėjosi “gyvenimo 
patikrintomis specialybėmis”, kaip 
prekyba, pramonės ūkiu, teise, medi
cina (ypač farmacija), lituanistika, 
istorija. Tačiau “kažkodėl jaunimo 
didelio dėmesio” nesusilaukia fizika 
ir matematika. Abiturientai nesiryžta 
stoti į naujas specialybes ir trūksta 
kandidato tokiose specialybėse: val
dymo sistemų automatizacijoje, 
taikomoje matematikoje ir televizijos 
režisūroje. Be to, Lietuvos jaunimas 
per mažai domisi elektronika, laiVų 
statyba bei remontų, rišamųjų medžia
gų technologija, melioracija, durpių 
arba linininkystės mašinomis bei 
technologija ir kt.

ELTA.
* * *

Mažai kas, net ir okup. Lietuvoje 
žino apie Maskvoje veikiančia 
“nuolatinę atstovybę prie TSRS 
Ministrų Tarybos”. Apie jos veiklų 
rašė “Komj. Tiesa” (rugp. 2). Ji 
buvo įkurta 1940 metais ir pirmuoju 
“atstovu” buvo P. Rotomskis, vėliau 
dirbo: M. Gregorauskas, J. Mikėnas, 
J. Vaišnoras, M. Juncas-KuČinskas, 
J. Laurinaitis, K. Gabdankas ir dabar
tiniu “atstovu” yra St. Jaruševičius, 
inžinierius, buvęs “Inkaro” kombina
to meistru ir vėliau direktorium ir 
nuo 1958 m. valst. mokslinio tyrimo 
darbų koordinavimo komiteto pirminin
ko pavaduotoju. Dabar ten dirba 
pavaduotojas Mindaugas Stankevičius 
ir ŠeŠi vad. konsultantai — R.Virbic
kas, V. UmbraseviČius,. M. Pilėnas,

D. Balčiūnaitė, M.Kotikienė ir. N.Kor- 
muŠkina.

Tie referentai rūpinasi tokiais 
reikalais: Lįetuvos įmonių plėtimu, 
tarpininkauja dėl kai kurių planų 

-mažinimo, tiria galimybes elektrifikuo
ti kai kuriuos Lietuvos geležinkelių 
ruožus, “koordinuoja” "su įvairiojnis 

' centrinėmis Maskvos įstaigomis. Pats 
gi atstovas pasakoja: atvyksta 
Erfurto gyventojai - jiem parodysime 
Maskvą, artėjant Tadžikų dekadai’ 
Vilniuje, su jais reikia aptarti 
organizacinius reikalus ir 1.1.

ELTA.
***

Numatyta, kad rugsėjo mėn. Ber
lyne posėdžiaus Aliantų komendantai 
ir svarstysBerlyno statuso klausimus, 
kuris dabar yra labai aktualus EURO
PAI. Nuo jo priklausys ar Vakarų 
Vokietijos vyriausybė, pasirašiusi su 
Sovietais nepuolimo sutartį Maskvoje 
rugpiučio 12 d. pateiks jų Bundesta- 
gui (parlamentui) ratifikuoti ar ne.

The Christian Science Monitor, 
leidžiamus Bostone, rugpiučio 20 d. 
įdėjo Vak. Berlyno Burmistro (mayoro) 
trumpą pasisakymą, kokio statuso 

'Vak. Vokietijos Vyriausybė norėtų. 
Būtent: *‘l. Vakarų berlyniečiai turi 
turėti tas pučias teises,kaip Vak. 
Vokietijos piliečiai keliauti jwRytų 
Berlyną ir Rytų Vokietiją; 2. Žemes 
ir vandens keliai nuo V.Vokietijos 
einą per Rytų Vokietijos teritoriją 
turi būti'laisvi nuo trukdymų; 3.Sov. 
Sąjunga ir Rytų Vokietija turi pripa
žinti, kad Vak. Berlynas priklauso 
Vak. Vokietijai monetariniu, ekono
miniu ir teisiniu atžvilgiais ir jį tarp
tautiniais klausimais reprezentuoja 
Bona”.

ELTA.
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spaustuvės reikalu
Jau skaitytojai turėjo pastebėti 

kad dalis Musų Pastogės puslapių ir 
straipsnių jau kelintame numery 
spausdinama naujais “VcriTyper 
Composer 2" rašmenimis tik dar be 
lietuviško raidyno. Lietuviški rašme
nys po kelių savaičių pasieks Austra
liją ir jau galėsime gėrėtis ir savais 
rašmenimis, ir geresne Mūsų Pastogės 
išvaizda.

ALB Krašto Valdybos uŽsirtioji- 
mas po rūpestingai ruošto perversmo 
Š.m. gegužės 2 d. vykdomas visu rū
pestingumu, tik, žinoma, neturint tam 

■ po ranka kapitalo ir viską vykdant 
bendruomeniniu mastu, pats reikalas 
neina tokiu tempu, kaip kad norėtume. 
Nežiūrint to, į paskelbtoji, Krašto 
^Valdybos vajų spaustuvei įsigyti 
pritarimas buvo nepaprastai didelis: 
bendruomenės nariai, pastodami smur
tui kelią, labai greit į Krašto Valdy
bos kvietimą atsiliepė ir suaukojo ne
mažas sumas, kad tik Milsfy Pastogė 
būtų spausdinama nuosavoje spaustu
vėje ir kad jos leidėjo - Krašto 
Valdybos nešokiruotų privatūs asmenys 
ar biznieriai.

Susumavus visas aukas ir pas
kolas iki Šio numerio išleidimo dienos 
spaustuvės labui iš viso sudėta 

t(įskaitant aukas ir paskolas) $4820.83.
* Vos tik paskelbus vajų visa eilė 

bendruomenės narių spontaniškai be 
jokio paraginimo siuntė pinigus 
spaustuvės įsigijimo reikalui skir
dami namažas sumas. Taip pat 
bendruomenės padalinių valdybos 
buvo raginamos pereiti per tautiečius 
su specialiais aukų lapais ir paprašy
ti tam tikslui aukos. Čia norime 
paduoti trumpą apyskaitą, kaip tas 
vajus'iki Šiolei vyko. Kaip jau minėta 
iki šios dienos Mūsų Pastogės 
spaustuvei sudėta $ 4,820.83. 
PrivaCia iniciatyva asmenys savano
riškai prisiuntė, $ 1,518.73.
Pagal aukų lapus gauta iš šių bendruo
menės padalinių:

Sydney Apyl.Valdyba $ 1,652.00.
Melb. Apyl. Valdyba $ 674.50.
(iš tos sumos 
$ 480 paskolų).

PRIE NAUJO KAPO

Vėl atėjo mirtis j mūsų tarpą ir 
išsivedė mylimą brolj ir brangų mūsų 
tautos sūnų. Sekmadienio vakare, 
rugsėjo 30 d. atsiskyrė nuo mūsų 
amžinai Klemas Baltokas.

Gimęs 1916 m. lapkričio 23 dieną, 
Vaidmeniu kaime, Žagarės valsčiuj, 
Šiaulių apskrity, ūkininkė šeimoj. 
Mokslus ėjo Žagarėj ir Joniškio 
gimnazijoj. Baigė Šiaulių mokytojų 

seminariją. Karo mokyklą baigė 
aspirantu ir kurį laiką mokytojavęs 
grįžo į karinę tarnybą į Kunigaikščio 
Gedimino pėstininkų pulką Ukmergėje. 
Širdimi visą savo gyvenimą išliko 
lietuvybės ir tėvynės laisvės karys. 
Priklausė Melbourne Karių Veteranų 
“Ramovei” nuo isikurimo dienos ir 
ilgą laiką jai vadovavo.

Karui pasibaigus dirbo prie 
amerikonų kariuomenės dalinių. 
Rusams uždarus kelią į Berlyną, Kle
mas dirbo prie Oro tilto (Airlift Rhein- 
Main-Berlin). Amerikonų kariuomenės 
vadovybei norint atžymėti daugiausia 
pasidarbavusius prie oro tilto, Klemas 
paruošė Ženklo projektą su įžodžiu: 
“Work for better peace and justice,” 
kurs buvo priimtas.

Darbas geresnei taikai ir teisin
gumui tapo ir Klemo gyvenimo 
obalsiu. Visa širdimi buvo atsidavęs 
lietuvybei ir jokio darbo nesigailėjo. 
Kuriantis Melbourne lietuvių bendruo
menei Klemas stoja į darbininku eilę. 
Jaunai Bendruomenei neturint lėšų 
veiklai Klemas grojo lietuviškame 
orkestre “Neris” Cathedral Hall Šokių 
salėje lėšoms telkti.. Vėliau grojo B.

Mūsų Pastogė Nr.36; 1970.9.14;

56.00.
105.00.
101.00.
313.00.
47.00.
94.00.
93.60.

166.00.

3,302.10.

Wollongong Apyl. Valdyba $ 
Adelaides Apyl.Valdyba $ 
Newcastle Apyl.Valdyba $ 
Canberros Apy I. VaIdyba $ 
Sale seniūnija $
Al bury Apyl. Valdyba $ 
Hobart o Apyl. Valdyba $ 
Brisbanės Apyl.Valdyba 8

Viso per aply.v-bas. $

Kaip matome, ALB Krašto Valdy
bos leidžiamas bendruomenės laikraš
tis eina ir tobulėja. Iš tą suaukotų ir 
paskolintų pinigų nupirkta “Vari- 
Typer” composer mašina tekstams 
paruošti. Už Šį objektą sumokėta 
$ 4580. Kai ateis lietuviški Šriftai ir 
reikės pridėti dar visa eilė priedų 
prie jos. tai teks primokėti dar apie 
$ 400. Žinoma, šios vienos mašinos 
spaustuvei, kad ji savarankiškai 
funkcionuotų, dar neužtenka: Krašto 
Valdybą visai neketina sustoti pusiau
kelėj, o įsigyti pilnai funkcionuojan
čią ofsetinę spaustuvę su visais 
būtinais priedais kaip presas, foto 

'laboratorija ir kiti būtini reikmenys*/ 
kas sudarytu dar 3-4 tūkstančius,' 
išlaidų.

Žinoma, tai bus tik minimalinė 
pradžia, ten kinanti tik savus reikalus. 
Norint, kad spaustuvė išeitų su savo 
darbais i, platesnę rinką teks ją 
papildyti įvairiais naujais reikmeni
mis. Bet tai bus vykdoma ateities 
planuose. Žinoma, būtinas ir tech
niškasis personalas, kurį nelengva 
sudaryti ar greitu laiku paruošti. 
Pradžioje teks verstis bent daliniam 
laikui samdant kitataučius specia
listus.

Spaustuvė veiks akcinės bendro
ves pagrindais, kurios projektą ruošia 
ALB Krašto Valdyba. Išsamiau tuo 
reikalu bus paskelbta netrukus.

ALB Krašto Valdyba dėkoja; 
visiems šiam ’eikalui aukojusiems ir 
vajų tebetęsia iki bus tikslas' 
pasiektas.

A0Aa Klemensas Baltokas

Zabielos organizuoto j lietuvių kapeloj 
pobūviuose ir kurį laiką jai vadovavo. 
Yra parašęs ir išvertęs dainų, mokėjo 
groti daugeliu instrumentų kaip akor
deonu, smuiku ir kanklėmis.Daug dirbo 
Lietuvių Namams, ypač įsigijus 
pirmuosius Namus Thornbury. Nėra 
kampo ir dabartiniuose Lietuvių 
Namuose, kur Klemas nebūtų prisidėjęs; 
Moterų Seklyčioje Klemo įrengta 
graži indauja, Bendruomenės Menėje 
Klemo padarytas didžiulis stalas. 
Sportininkams padovanojo Šachmatų 
stalą ir įrengė spintą taurėms. Jo 
padaryta knygų Spinta bibliotekoje^ 
Dirbo Bendruomenės valdyboje vienus 
metus pirmininkaudamas.

psl#2

o v PRANEŠIMAS
N* 7, Šaukiamas Liet. Kred. Kooperatyvo
® 'TALKOS'' metinis nariu
£ susirinkimas

MIU rugsėjo 19 d. 4 val.p.p. Lietuviu Namuo-
Vafllln* se (50 Errol St.-North Melbourne).

Visi nariai prašomi susirinkime daly- 
vduti« "Talkos” Valdyba

AUKOS
MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

V. Ilgimas $ 10.00
R.A.Daukus , $ 10.00
Brisbanės apyl^
Valdyba $ 96.00
J. Paragienė $ 10.00
J. Lukoševičius $ 5.00
A. Petrauskas $ 4.00
P. Burkys $ 5.00

Aukotojams Krašto Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

K. Ališausko knyga “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” I tomas; 
redagavo Pr. Čepėnas, jau atiduota 
spausdinti. Spausdina M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje.

I tomas apima: Lietuva ir lietu- 
'viai pirmojo pasaulinio karo • metu. 
Lietuvos kariuomenės organizaciją, lie
tuviu kovos su bolševikais ir bermon- 
-tiuinKais. Kynga-di 
tininkais. Knyga didelio formato, apie 
500 pus lap ią, 43 karo veiksmą brėžin
iui, foto nuotraukos, santrauka anglų 
kalboje, kietais viršeliais. Bus 
baigta spausdinti, įrišta ir išsiun
tinėjama 1971 m. balandžio mėn.

Kviečiu į talką

būti knygos mecenatais, rėmėjais ir

Žmogus savo gyvenime arba nu- 
tvyksta Šviesiu spinduliu, ar išnyksta 
dienų pilkumoje; Klemas buvo amžinai 
rusenanti šilta liepsna! Visuomet 
pasiruošęs padėti, patarti. Buvo 
nuoširdus, pareigingas lietuvis.

Bet niekas, Klemai^ Tavęs taip 
nepasiilgs, kaip Tavo numylėtas 
lietuviškas Balmatų kaimelis Phillip

Phillip salos lietuvių kaimelio kaimyną Valą Baltokienę ir mamytę, 
netekus mylimo vyro ir žento,

' A.A.
KLEMENSO BALTOKO 

drauge pergyvename jų gilų skausmą ir kartu liūdime, 
Baltrukoniai, 

Guigai, 
Matukevičiai, 

Mieldažiąi, 
Prokopavičiaį, 
Ramanauskai.*

Mylimam vyrui ir žentui 
KLEMENSUI BALTOKUI

mirus, žmonai, uošvei ir giminėms gilią užuojautą reiškiame ir kartu litfdime-

O.V.Liubinai ir J.V.Rekežiai.

KLEMUI BALTOKUI 
mirus, draugijos narą Valę Baltokienę ir jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
i£ drauge liūdime.

SOC.GLOB.Moterų D-ja MelboumesNarės ir Valdyba.

AUKOK SPAUSTUVEI

prenumeratoriais! Kadangi sunku 
žinoti, kokį egzempliorių, skaičių, 
spausdinti, tai maloniai kviečiu iš 
anksto knygą užsisakyti. Iš anksto 
knygą užsisakiusiems ir pinigus 
sumokėjusiems jos kaina $ 12.00.

Veikalo rėmėjais bus paauko
jusieji nemažiau $25.00.

Veikalo mecenatais bus paauko
jusieji nemažiau $200.00.

Mecenatą ir rėmėją sąrašas bus 
įdėtas knygos pabaigoje.

. Čekius ar perlaidas silpsti: K. 
Alisauskas, 7312 So. Washtęnaw Avė., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

saloj. Tu jį Ųcūrei.Tu jam vardą davei 
Tu išėjai iŠ mūsų sodžiaus, mus 
našlaičiais palikai. Nebeateisi mūsų 
gatvele įrankiu nešinas . . . Nę- 
bepagrosi mums mėnesienos vakarais; 
-tai būtų gera sugrįžti-nebedainuosi.'..

Ilsėkis ramybėje/ Brangi Širdie,: 
ir Viešpats Begalinėje Savo Malonėje 
tepalengvina Tau sunkią svetimą žemę!

A.Matukevičiene
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SKYRIUS M0TEEIMS
Redaguoja: A. MatnkaTHUai Redakcijos adresas:

D.M. BaltatinA. 307 Highstreet Rd.,Mt. Waverley, Vic.31^9

Paruošė D. M. Baltutienė.

NERIMO PROBLEMA
Pagal seną arabą pasaką Maras 

sutiko karavaną — vilkstinę pakeliui 
į Bagdadą.

—Kur taip skubi? —Paklausė vilks
tinės vadas Maro.

—Skubu nuskinti 5000 gyvybių, 
—■ atsakė Maras.

Grįžtant namo Maras ir vilkstinė 
vėl susitiko.

—Tu melavai! —Sušuko piktai vilks
tinės vadas. —Ne 5000, o 50.000 
krito nuo tavo rankos.

—Ne. As nuskyniau tik penkis tūks
tančius ir nė vieno daugiau. Visi kiti 
mirė iŠ baimės.

Baimė ir šiandie tebėra viena iš 
didžiausių žudikių pasaulyje. Ji žudo 
drąsumą, pasitikėjimą, ryžtą. Kai 
kurios baimės, kaip, sakysim, baimė 
kristi, turi ir biologinę funkciją, nes 
apsaugo musų gyvybę. Tačiau daugelis 
bevardžių baimių paraliŽiioja sveiką 
galvoseną ir nuodija mūsų gyvenimą, 
būtent, baimės, kurios kyla iŠ nera
cionalaus jausmingumo. Galbūt, 
tinkamiausias atsakymas į klausimą 
kas yra baimė, būtu šitas: baimė yra 
reakcija į kiekvieną nepažįstamą 
situaciją.

1884 m. psichologas William James 
Amerikoje parašė kontraversinį straips
nį “Kas yra jausmas?” Jame jis 
įrodinėjo klaidingumą tuometinės 
teorijos apie jausmą. , pagal kurįi 
žmonės pirma susiduria su jaudinančia 
situacija, tada elgiasi susijaudinusiai. 
Pavyzdžiui; 1) žmogus sutinka mešką, 
-2) žmogus išsigąsta, 3) žmogus bėga.

Pagaljames šitas ciklas neteisingaa 
Savo tezėje James tvirtina priešingai:
1) žmogus sutinka mešką ir bėga;
2) tada išsigąsta. Reiškia, jausmas 
seka fizinį veiksmą, o ne atvirkščiai. 
Toliau James, ryškindamas savo 
teoriją, pareiškia, kad jausmas tik 
tuomet būna pilnai išgyventas,' kad«a 
kūno laikysena paruošta jausmo per
davimui, būtent: jeigu situacija reika
lauja, kad asmuo išreikštų gailestį ar 
nusiminimą, o asmuo vaikšto galvą 
aukštai iškėlus ir krutiną išstatęs, 
jis negalės pajusti to jausmo, kurį 
pajus Salia jo stovintis jo brolis, 
nuleidęs galvą su liūdna veido išraiška.

Šitas fizinės laikysenos faktorius 
labai svarbus mūsų temai apie baimę. 
Pastudijuokime baimės simptomus: 
greitas pulsas,oro trukumas,drebėjimas 
staigios karščio — Šalčio permainos. 
Visos Šios baimės apraiškos kyla iŠ 
įtampos. Nusikratyk įtampą, tuoj pat 
atsikratysi ir baimės jausmo.

Vienas geras būdas atsikratyti 
baimės — savęs klausti — ko aŠ bijau? 
Tai racionali baimės analizė. Jei tu 
bijai savo viršininko darbovietėje, 
išsiaiškink, dėl ko tu jo bijai. Gal bi
jai jo kritikos, bijai negauti laukiamo 
pakėlimo tarnyboje ar bijai staigaus 
atleidimo. Išsiaiškink baimės pagrindą 
ir galėsi spręsti būdus, kaip jos 
atsikratyti. Pasalinus visus neaiš
kumus dažnai ir baimė praranda savo 
dantis, o kartais ir visai išblėsta 
logiškos minties šviesoje.

Teisingai sakoma — daryk, ko 
bijai, ir tavo baimė pranyks;jeigu bijai 
susitikti su nepažįstamais Žmonėmis, 
kiekviena proga stenkis užmegsti nau
jas pažintis,sutikti kuo daugiau žmonių. 
Greitai patirsi, kad visi žmonės, 
daugiau ar mažiau tokių pat baimių 
kupini ir visai prieinami. Sitai suteiks 
tau daugiau pasitikėjimo naujom 

pažintim užmegsti.
Pasitikėjimas savimi, kuris nugali 

daugybę baimių, pareina nuo savęs 
pažinimo. Visi, be abejo, esame iš
gyvenę tą nemalonų jausmą, kada visai 
netikėtai sulaukiame svečių, pvz., 
netikėtas durų skambutis tave iškelia 
iš lovos ir čia baisiausiai susivėlusi 
išvysi svečius.Kuri iš mūsų galėtų jaus
tis graži ir žavinga tokioje padėtyje? 
Dabar imkime kitą padėtį: visą valan
dą išsėdėjusi prie veidrodžio, pudruo
dama veidą, taikindama brangenybes 
prie naujos suknelės, kvėpindama save 
Paryžiaus kvepalais, išeini į balių. 
Tavo veidas žiba neįprastų grožiu, 
s ilpnavertystės baimė tą vakarą visai 
pašalinta. Tu jautiesi tuomet grožio 
karaliai te, nes tu žinai, kad esi graži. 
Dažnai sakoma, kalbant apie jaunas 
nedrąsias mergaites: ji pražydo kaip 
gėlė nuo vyrų komplimentų.

Tačiau menkavertystės jausmai ne 
vien jaunuolius kankina. Aukštesniame 
ar žemesniame laipsnyje mes visi 
esame tą patyrę. Vienintelis skirtumas 
tarp savimi pasitikinčio ir nepasitikin

MUSŲ MIELA REDAKTORE IR ’’GABIJOS" ĮSTEIGĖJA p. A, 
MATUKEVIČIENĖ RUGSĖJO 5 d. IŠVYKO ILGESNIŲ ATOSTOGŲ 
Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES. NUMATO SUGRĮŽTI NA= 
M0 TIK APIE GRUODŽIO VIDURĮ. JAI IŠVYKUS "GABIJĄ" 
REDAGUOS p. D.M. BALTUTIENE TALKINANT p. A. BALTRU= 
K0NIENEI.

LINKIME p. A. MATUKEVIČIENEI SĖKMINGŲ ATOSTOGŲ'

čio asmens yra, kad pirmasis sugeba 
savo menkavertystės jausmus panau
doti konstruktyviai.. Kaip psichologai 
seniai patyrė, žmones reaguoja į 
emocijas įvairiai. Pailiustruokime 
keliais pavyzdžiais:

Paimkime ploną,smulkaus sudėjimo 
vyrą. Jis jaučiasi esąss menkas. 
Norėdamas nugalėti savo silpnumo 
jausmą, pasima šautuvą ir grasina savo 
priešams: —aš parodysiu, ką galiu! 
Tai agresijos kelias. Daugumas 
gangsterių, kaip policijos kartotekos 
paliudija, buvo tik menki, neišsivystę 
žmones, kurie pasirinko šį agresijos 
būdą norėdami pademonstruoti savo 
galią-

Priešingai, kitas individas, vietoj 
griebęsis šautuvo, išnaudoja savo 
silpnumą iki paskutinės uncijos. 
Atsukdamas laikrodį jis grįžta į 
vaikiškumą nuolat dejuodamas plojasi 
motinai prie sijono. Tai regresijos 
būdas.

Tretieji bando sus'taikinti su savo • 
menkavertystės jausmu ir nepasimes- 
dami pasirenka racionalų metodą. 
“Aš nekaltas. Aš toks gimiau ir 
nieko dėl to negaliu padaryti”. Šitaip 
apėjęs nemalonią padėtį toks Žmogus 
gali ramia sąžine tęsti savo gyvenimo 
stilių.

Tokioj pačioj situacijoj užtiktas 
ketvirtasis tipas bando virškompensa- 
cinį būda šiam kompleksui pašalinti. 
Vietoj ieškojęs paguodos pas motiną 
arba daktarą jis tyčia stoja į varžybas 
su individais daug stipresniais už 
save. Pasiryžimu jis pralenkia visus 
praleisdamas dvigubai daugiau laiko 
negu kiti fiziniams pratimams, kol 
pagaliau jis ne tik pasiekia savo, 
draugų lygį, bet net juos ir pralenkia.

Istorijos puslapiuose sutinkame

Rugpiūčio 22 d. St. Marys 
katedroj susituokė Birutė Garnytė ir 
Vytautas Radzivanas. Visiems gerai 
pažįstamos Birutės vestuvėm į bažny
čią susirinko daugybė ne tik lietuvių, 
bet ir kitų tautybių. Kadangi kun. 
Kemėšis atostogauja, tai visas 
apeigas atliko australų kunigas. 
Mišių metu giedojo universiteto cho
ras, kur savu laiku dainavo ir pati 
Birutė.

Be pertiškių vestuvėse dalyvavo- 
ir svečių iš toliau: pianistė Nemira 
Masiulytė iš Adelaidės ir Vytauto 
artimas draugas iŠ JAV Robertas

gana daug asmenybių, kuriospriklauso 
šitai kategorijai, kurie savo silpnybes 
pavertė stiprybėmis. ChurchilPis 
mažas būdamas mikčiojo, o vėliau jis 
ibuvo pasižymėjęs kaip žymus oratorius 
Voltaire ir Pope abu ūgiu maži, abu 
silpno sudėjimo, tačiau pirmasis 
kompensavo savo menką išvaizdą 
kultivuodamas protines jėgas, antrasis 
atskleidė save poezijoje.

Mūsų amžius ne be priežasties 
laikomas nerimo amžiumi. Pasauliniai 
neramumai, karai, maištai, aplinkos 
teršimas skverbiasi į mus visomis 
komunikacijos priemonėmis keldami 
mumyse nuolatinę grėsmės baimę. Pri
dėk prie Šių viešųjų pavojų mūsų pačių 
nedateklius ir rūpesčius — užteks 
mums sielvarto visam amžiui!

Kaip išvengti Šiandieninio nerimo 
komplekso? Keletas būdų jau aukščiau 
paminėta. Pažvelk baimei stačiai į 
akis. Klausk, iŠ kur ji, kas ji tokia ir 
kaip tu gali jos atsikratyti. Sustiprink 
savo silpnybę. Jei Šitai neįmanoma — 
kultyvuok kitas savo savybes. Susi
rask tikslą, siek gyvenimo ir
stenkis atsiekti savo užbrėžtą objektą, 
nepaisant visokių menkavertysČių ir 
baimių. Kitaip sakant, nežvelk atgal; 
pasiryžimas laimėti yra tavo geriau
sias draugas ir bendrakeleivis 
gyvenime.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
-MOS.V PASTOGtS 
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NAUJA ŠEHA

Vytautas ir Birutė (Garnytė) Radzivanai

Dealy. Po bažnytinių apeigų jaunieji 
su savo palydovais nuvyko į gražųjį 
Queens Garden fotografuotis. Ves
tuvių pokylis vyko Maylands Town 
Hall salėje. .Jaunuosius pasitiko 
tėvai ■ su duona ir druska bei vynu. 
Visiems susėdus uŽ stalų pokyliui 
vadovavo p. J.Miliauskas. Pirmiausia 
Vytauto draugas R. Dealy pristatė 
Vytautą kaip nenuilstamą lietuvių 
bendruome.nės veikėją Amerikoje ir 
kaip pavyzdingą mokytoją bei stu- 
dentąjnes Vytautas bemokytojaudarnas 
dar studijuoja inžineriją. Vytautas 
savo ir Birutės vardu dėkojo tėvams 
ir visiems už dovanas bei dalyvavimą 
ir už parodytą nuoširdumą jam bevie
šint Perthe. Jaunosios brolis V. 
Garnys paskaitė sveikinimo tele
gramas, kurių buvo gausu iš visų 
kraštų, taip pat ir Lietuvos. J. 
Miliauskas perskaitė laišką, gautą iš 
ALB Krašto Valdybos ir taip pat įtei
kė dovaną Pertho lietuvių bendruo
menės vardu. Taut, šokių grupes 
vardu E.Stankevičius dovaną jau buvo 
įteikęs anksčiau. Jaunosios tėvelis 
p. Garnys, įduodamas dukrą į Vytauto 
rankas palinkėjo gero ir gražaus 
sugyvenimo, padėkojo svečiams už 
atsilankymą ir visiems už gražų 
vestuvių paruošimą. Buvo jaunie
siems sugiedota “Ilgiausių metų”.

Laikas bėgo, ir 7 vai. vakare vėl 
svečiai rinkosi ton paČion salėn* 
atsisveikinti su Birute ir Vytautu ir 
kiek su jais pasivaišinti. Mat, 
B. ir V. Radzivanai apsigyvens 
Amerikoje. Birute buvo gerai pažįsta
ma ne tik' lietuviams, bet kitiems. 
Tat ir atsisveikinti atvyko latvių 
taut. Mokių grupė sušokdama du 
Šokius. Pertho lietuvių taut, šokių 
grupe, kuriai Birutė priklausė nuo 
pat mažens, pašoko keturis Šokius.

Dar kartą atvyko į salę kunigas 
kuris padėjo jauniesiems supiaustyti 
vestuvinį pyragų. Buvo jau vėlu, ir 
reikėjo skirstytis, nes jaunieji turėjo 
daug rūpesčiu besiruošiant tolimai 
kelionei. Jaunosios buketą laimėjo 
Ieva Malinauskaitė, ir kelaraistį 
J. Stankevičius.

Jauniesiems išvykus svečiai dar 
vaišinosi ir džiaugėsi gražia lietu
viška Šeima. Skirstydamiesi troško, 
kad visas mūsų jaunimas taip kurtų 
šeimas/ .tai lietuviai neišnyktų ir 
visur garsėtų Lietuvos vardas. Nors 
pertiskiai gaili , kad vėl netenka 
vienos jaunos šeimos, bet tuo pačiu 
džiaugiasi, kad Amerikoje bus dar. 
viena pavyzdinga Šeima. Jaunieji 
buvo susžiedavę deimanto ir gintaro 
žiedais. Jaunoji vestuvių diena, 
buvo paso 
buvo pasipuošusi gintaro papuošalais, 
Vytauto atvežtais iŠLietuvos jam ten 
viešint pereitais metais.

Linkime gero ir laimingo gyvenimo.

PęrtiŠkis.
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tautinis paminklas kapinėse
Laisvei ir gyvybei išsaugoti 

pasirinkome tremtį, o su ja ir Šią 
emigraciją į tolimą Australiją. Bet 
visame kelyje, tarsi juodas šeše’lis 
mus seka ir mirtis.

Laidotuvės visad ir visur yra, 
liūdnos, bet ypač jos skaudžios 
laidojant svetimoje žemėje ir dar tarp 
svetimąją tik pagal eilės numerį. 
Todėl jau nuo 1952-jų metų pradėta 
rūpintis lietuviškų kapinių įsigijimu. 
Pradžioje kapų valdyba nei girdėti 
nenorėjo apie kokias nors atskiras 
lietuviškas, kaip jie sakė “national” 
kapines. Teko daug kartų vis iŠ 
naujo prašyti - aiškinti ir derėtis, 
kol pagaliau įtikinus katalikų kapinių 
trustees 1959 metais, gruodžio mėn. 
pavyko gauti atskirą trikampį sklypą 
prie vienuoliktos sekcijos, kuriame 
mūsų inžinieriams A. Jakštui ir V. 
BukeviČiui išplanavus, tilpo apie 
180 kapų. Be abejo, jau tada buvo 
aišku, kad Šios kapinės bus mums 
permaŽos. Tad vėliau dar pakartoti
nai padavus prašymu, iš gretimos, 
dar neužpildytos sekcijos, buvo mums 
pridėtas sklypas, tuo prapleėiant 
lietuviškas kapines dar keturiais 
šimtais vietų.

Kad ir neturėdami savo kapinių, 
pagal musų lietuviškus papročius 
vėlinėse susirinkdavome į Roodwood 
kapines, kur tuo laiku jau daugiausia 
buvo palaidota mūsų tautiečių - ypač 
prie įaunuolio Andriaus Bagdonavi
čiaus kapo, kurį skautai ir papuoš
davo Vėlinių pamaldoms.

Bet metams bėgant ir vis augant 
kapams lietuvių sekcioje, šios 
pamaldos buvo atkeltos į lietuvių 
kapines, tš čia k kilo mintis vieno 
bendro paminklo, kuris butu, lyg 
visus apjungiąs centras, bei tinkąs 
ir mišių altoriui Vėlinių, Motinos 
dienos ar kitoms kapinių lankymo 
pamaldoms.

Šiuo reikalu buvo susirišta su 
mūsų architektais Sydnejuje, Austra
lijoje ir net Amerikoje ir buvo gauta 
nemaža įvairių ir gana puošnių 
paminklo projektų - ypač* inžinieriaus 
A.Jakšto iš Sydnejaus ir architekto 
J.Muloko iŠ Amerikos. Paminklo 
projektui priimti buvo sudaryta

PASUKOS
Per mažai mes naudojame pasukas, 

Tai skystimas, kuris lieka sumušus 
sviestą. Pasukas galima pirkti 
buteliuose didesnėse parduotuvėse. 
Normaliai iŠ 16 kg grietinėlės pasi
lieka 12 kg pasukų, .kuriose 90,6 
nuošimčiai vandens, 0,2 iki 0,5 
nuošimčiai riebalų, 3,4 nuošimčiai 
baltymų, 4,7 nuošimčiai pieno cuk
raus ir 0,7 nuošimčiai mineralų. 
Pasukos turi rūgštų skonį, kurį jos 
gauna nuo tam tikrų bakterijų ir 
susifermentavusio pieno cukraus. 
Pasukos turi visus vandenyje tirps
tančius, su išimtimi vitamino C,kuris 
dalinai pasterizavimo procese susi
naikina. Mūsų bobutės gerai žinojo 
pasuku aukštą maistingumo vertę. 
Jos net veidą pasukomis prausdavo, 
kad gražią ir lygią odą išlaikytų: 
Gaila, kad mes dabar, kasdieninėje 
virtuvėje, per mažai pasukas nau
dojame. Jas dideliais kiekiais 
parduoda gyvulių maistui. Taip pat 
iŠ jų daro pasukų miltelius, kuriuos 
lengva transportuoti ir jie ilgai 

komisija: Inž. A. Jakštas, Dail. V. 
Ratas, Inž. I.Jonaitis, Inž. A.Žukas, 
Arch. A.LapŠys, Parapijos Tarybos 
pirm. B. Genys, P.Jančius, bei abu 
Sydnejaus lietuviai kunigai. Dauguma 
tų projektų buvo mums perdideli ir 
perbrangūs, arba mūsų sąlygoms 
nepritaikomi (vykdant juos medyje). 
Kiek ilgiau buvo apsistota prie Arch. 
A. Lapšio trikampinės atviros 
koplytėlės. Čia būtų per daug vietos 
aprašyti visiems tiems svarstymams.

Pagaliau teko susirišti su Dail. 
V.K. Jonynu Amerikoje,

Tai žinomas plačiai, daug lie
tuvišku šventovių savo darbais 
išpuošęs Amerikoje. Ypač pažy
mėtinos jo sukurtos Marijos Aušros 
Vartų Romoje ir Šiluvos Marijos 
koplyčia Washington šventovėje. Jo 
prisiųstas projektas kapinių komisijos 
buvo vienbalsiai priimtas. UŽ šį 
projektą pasisakė ir daugumas jį 
mačiusių tautiečių. Susitarus su 
dailininku V.K.Jonynu, kai jis tą 
savo projektą mums paaukoja (už ką. 
mes esame jam labai dėkingi) ir lei- 

. dŽia jį vykdyti mūsų saviesiems 
menininkams, tuojau buvo imtasi jį 
realizuoti. Pirmą didžiai vertiką dar
bų ir neapmokamai atliko inž. V. 
Bernotas paruošdamas darbo planus, 
kurie buvo pasiųsti dailininkių V.K. 
Jonynui. Jie buvo patvirtinti kaip 
labai geri. Tiesa, kad Šis paminklas 
tai nėra pakartojimas mūs amžiąis 
statomų koplytėlių ir kryžių, ‘bet 
modemiška lietuviškos dvasios ir 
liaudies meno išraiška. Pagal projek
to komisijos mintį, mes turime kurti 
ką nors lietuviško, bet kartu atitin
kančio šių laikų dvasiai.

Kiek daugiau rūpesčio kėlė 
paminklo centrinė figūra - Rūpintojė
lis, kuriam nei pats Jonynas detalinio 
plano neparuošė, Tačiau šią proble
mą labai vykusiai išsprendė savo 
meniška siela ir lietuvišku pajautimu 
Algis Plūkas, sukurdamas žalvario 
lietuvišką Rūpintojėlį, dail. V.K. 
Jonyno idėja.

Patį paminklą - gelžbetonio 
struktūrą, yra pasižadėję įvykdyti 
lietuviai tos srities specialistai: p. 
Pr. Antanaitis ir p. Žitkauskas, kurie 

laikosi.
Žmogaus sveikatai pasukos 

labai naudingos. Jos taip pat turi 
Švelnią vidurių liuosavimo ypatybę ir 
Šeiminink'ems reikėtų apie jas 
dažniau pagalvoti.

Geriausia pasukas valgyti tie
siog kokios jos yra, Šaltas, kaip 
rūgusį pieną. Paįvairinimui pasuko s 
tinka su Šviežiais ir virtais vaisiais. 
Taip pat pasukas galima naudoti 
visur, kur buvo naudojama rūgšti 
grietinė.

Norėdamos skubiai išvirti skanią 
■sriubą, čia vienas būdas: Pilną 
lėkštą mažais gabaliukais supiausty- 
tų bulvių iš’virti pasūdytame vandeny
je ir vandenį nusunkti. 1% litro 
pasukų sumaišyti su 1 šaukštu 
miltų ir užpylus ant anksčiau išvirtų 
bulvių užvirinti ir nuėmus nuo ugnies 
nuragauti druską ir jei pageidaujama, 
galima įdėti truputį cukraus. Tada 
supiauStyti 100 gramų rūkytų, perau - 
gūsių lašinukų mažais gabaliukais, 
paspirginti juos truputį keptuvėje ir 
įdėti smulkiai supiaustytą svogūną ir 
dar pakepinti, kol svogūnai pradeda 
paruduoti. Tada viską iš keptuvės 
supilti į puodą su sriuba.

prie savo paruošto Rūpin-Algis Plūkas 
tojėlio.

žį darbą atliks paimdami tik medžiagų 
ir samdomųjų darbininkų apmokėjimą. 
Jie tikisi šį darbą pradėti dviejų 

trijų savaičių laikotarpyje, todėl 
galime tikėtis, kad jis iki Vėlinių, o 
vėliausiai iki Kalėdų bus užbaigtas. 
Apmokėjus Sanders firmai už Rūpin
tojėlio pagaminimą, mūsą turimų lesų 
paminklo užbaigimui dar neužtenka. 
Todėl kreipiamės į didžiai gerbiamus 
ir mielus Sydnejiškius savo duosnio- 
mis aukomis šį mūs reprezentuojantį 
paminklą padėti realizuoti.

Dail. V.K. Jonynas yra pataręs 
ieškoti mecenatų, kurie aukotų 

GENUTEI VALTIENEI

staiga mirus, jos vyrą, ąūnų, brolį, seserį ir tėvą jų skausme giliai užjaučiame, 
ir kartu liūdime.

Elena ir Jonas Laurinaičiai.

A.A.

GENOVAITEI VALTIENEI
mirus, jos liūdinti vyrą, šeimą ir artimuosius 
skausme giliai užjaučia

Pilką šeima

Drauge liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame mielą 
Vaitą šeimą ir visus artimuosius netekus 
žmonos ir motinos

A.A.
GENOVAITĖS VALTIENES

C e i Č i ą Šeima

Gilioje skausmo valandoje
A .A.

GENOVAITEI VALTIENEI
mirus, jos vyrą Juozą, sūnų Algi, V, Miniotus ir S.D. 
Bernotus nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas,^arija ir Rasa Z i n k a i

$100.00 ar daugiau dolerių. Jų pa
vardės būtų įrašytos^ paminklinėje 
fundatorių lentelėje.

Labai nuoširdžiai dėkojame vi
siems jau aukojusiems ir tikimės, kad 
ir visi kiti Sydnejaus lietuviai prisi
dės savo, gal net ir pakartotinomis 
aukomis. Visų aukojusiųjų pavarde’s 
bus paskelbtos Tėviškės Aiduose ir 
Mūsų Pastogėje.

Dar kartą visiems dėkojame už 
nuoširdų ir duosnų pritarimą bendram 
paminklui lietuvių kapinėse.

Kun. P. Butkus. .
Kun. P. Martuz^s

Broliams skautams vyčiams Juozui ir Algiui Vaitams, žmonai ir motinai, 

A.A.

GENOVAITEI VALTIENEI, 

minus, skausmo valandoje nuoširdžią brolišką užuojautą reiškia

L.S.S. Australijos Rajono Vadija.

Mūši) Pastogė Nr.36; 1970.9•14; psl.4

Mielą bičiulį ir kaimyną Vladą Miniotą ir 
artimuosius, jo mylimai dukrai

GENOVAITEI' VALTIENEI 
mirus,dideliame skausme nuoširdžiai užjaučia

T. ir V. Skrinskai
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ESAME SUBRENDĘ-■■
paskaita skaityta Tautos Šventės 
Minėjime Bankstowne, rugsėjo 5 d.

Brangus tautiečiai. Kadangi daug
uma iš musų šiais metais jau Austra
lijoje busime dvidešimts vienerius 
metus, ir kadangi dvidešimts vVieneri 
metai, bent Šiame krašte skaitomi 
kaipo subrendimo metai, metai, kada 
jaunuolis bent simboliškai tampa 
suaugęs žmogus, dėlto aš čia trumpai 
panagrinėsiu šio gimtadienio reikšmę 
ir suaugusios bendruomenės pareigas.

Daugumas iš mūsų ligi šiol vis 
dar pasąmonėje ar bent nesąmoningai 
skaitome save šio .krašto tiktai 
laikinais gyventojais. Šiuos jausmus 
turbūt bent dalinai perduodame savo 
vaikams, kurie jau'ėia save nenusi
stovėjusiais, nepilnai priklausančiais 
galbūt ir nepilnai atsakingais: ne
pilnai australais, nepilnai lietuviais. 
Išreiškimas šitokiu jausmų ar sąmo
ningai ar nesąmoningai netinka suau
gusiai bendruomenei. Po dvidešimt 
vienerią metų mes turime nusistatyti, 
kas esame ir kokia yra musų ateitis 
ir siekimai.

Pirmiausia reikia priminti, kad 
nors ir daug kalbame apie Lietuvos 
politinį stovį' , mažai iŠ mūsų i, Lie
tuvą begrįžtų gyventi. Šitai reiškia, 
kad Australijos lietuvių bendruomenė 
pasiliks nuolatine bendruomene šiame 
krašte. Ir šitai taip pat labai svarbu, 
kad visos tos problemos, kurios 
mums šiame krašte galioja dabartyje, 
galios ir ateityje.

Jeigu ligi dvidešimt vienerių 
metų jaunuolio gyvenimui vadovauja 
dalinai tėvai, tai taip pat ir mūsų 
bendruomenės gyvenimui Australijoje 
ligi šiol vadovavo gairės, atsivestos 
iš Lietuvos. Bet mes, kaip tas jau 
dvidešimt vienerių metų jaunuolis, 
turime dabar progą ir prievolę pradėti 
gyventi savo gyvenimą. Kokios gali 
būti suaugusių mūsų gairės? Pirmiau
sia ir svarbiausia aš pasiūlyčiau, kad 
mes turime pripažinti save kaipo 
Australijos lietuviais, ne Lietuvos 
lietuviais.

Per paskutinius dvidešimt vie
nerius metus mes, kaip tas jaunuolis, 
augome semdamiesi biologinių ir kul-» 
tūriniu ypatybių ir iš Motinos Lietu
vos, ir iŠ Tėvo Australijos, bet dabar 
užaugę mes pagaliau esame nei moti
na nei tėvas, bet visai skirtinga ir 
individuali asmenybė. Per paskutinius

atsišaukimas
SESES IR BROLIAI

LIETUVIAI!

Lyg šviesos žiburys spindi 
niūrioje mūsų tremties kasdienybėje 
tai, kad Federalinėjė Vokietijoje mes, 
lietuviai, turime Vasario 16 gimnaziją, 
vienintelę visame laisvajame pasauly
je- v

Šiemet jai sukdnka 20 metų. 
Joje išėjo mokslus virš 60 abiturientų 
su brandos atestatais, įgalinančiais 
stoti į universitetus, ir virš 250 su 
vadinamais vidurinės brandos atenta
tais. Jie visi yra išsiskirstę po 
įvairius kraštus ir papildo lietuviškoje 
veikloje dirbančiųjų Šviesuolių eiles.

Pasididžiuoti galime, kad per visus 
tuos metus Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai gražiai pasirodo mūsų 
tautiniuose ir svetimiems skiriamuose 
parengimuose, garsindami Lietuvos 
vardą visoje Europoje.

Laimingu sutapimu 1953 metais 
tuometinės mūsų Bendruomenės, valdy
bos Vasario 16 gimnazijai buvo 
įsigyta šauni beveik penkių hektarų 
dydžio Romuvos sodyba su gražiu 
parku ir pilimi, kurios aukštas bokštas 
primena senąjį Karo muziejų Kaune. 
Gražiai Šviečia mūsų trispalvė nuo 

dvidešimt, vienerius metus mes 
neišvengiamai kūrėme ir dar dabar 
tebekuriame visai skirtingą, niekuo
met dar nebuvusią kūrybą — Australi
jos lietuvį, Australijos lietuvių 
bendruomenę, tautą. Ši kūryba nėra 
nutautėjimas, bet lietuvių tautos 
praplėtimas. Nežiūrint ką lietuvis 
bedarytų, ar tai kastų duobes, ar 
skristų į mėnulį, jo veiksmai ir 
pasiekimai yra grynai lietuviški. 
Lietuvių tauta ir kultūra nesusidaro 
vien tik iŠ liaudies dainų dainavimo, 
tautinių Šokių šokimo, ar lankymosi 
minėjimuos, bet ir iš kiekvienos ma
žytės lietuvio minties ir veiksmo. 
Kolektyviniai jeigu šie visi veiksmai 
pasirodo tarp lietuvių ar asmeniškai 
ar per spaudą, tai jie ir sudaro 
gyvenančią lietuvių tautą.

Lietuvos ir taip pat Australijos 
istorijoje Šis atsiradimas lietuvių tau
tos dalies šiame kontinente pasilieka 
svarbus įvykis. Galbūt dėl susi
dariusių politinių sąlygų Lietuvoje 
jis kol kas nepasireiškia mūsų lietu
vių tautos kultūroje. Amerikos lie
tuviai, kurie Lietuvos dalį užsienyje 
sukūrė daug anksčiau, paliko Lietu
vai jos tautinį sportą — krepšinį. Ką

NAUJA
Vienas iš svarbiausių ir reikšmin

giausių jvykių jaunų žmonių gyvenime 
yra santuoka. Tą liudija ne tik, 
lietuvių, bet ir kitų tautų vestuviniai' 
papročiai ir įvairios- bei sudėtingos 
vestuvinės apeigos.

Aną šeštadienį buvau tokio 
įvykio liudininku.- Momingtone rug- 
piūČio 22 d. st. Macartons bažnyčioje 
kun. P. Dauknys sutuokė jauną lie
tuvių porą — Arvydą ir Nemyrą 
Ališauskus.

Nemyra yra J. ir A. Kairių 
vyriausia dukrelė, Arvydas gi V. ir G. 
Ališauskų vienturtis sūnus. Gražiai 
išpuošta ir iliuminuota bažnyčia, 
gra'ži ir laiminga jaunųjų pora su 
spalvingais palydovais bei iškilmin
gų šv. Mišių metu giedojusio Melbour- 
no vyrų okteto balsai susiliejo į vieną* 
gražų derinį ir paliko neužmirštamą 
įspūdį.

pilies bokšto ir kiekvienam byloja, 
kad Čia Lietuvos sala. Šis šiandien 
milijoninės vertės turtas yra seniai 
pilnai apmokėtas, gausiar aukojant 
visų kraštų lietuviams. 1963-1965 
Romuvoje išaugo nauji modemiški 
gimnazijos rūmai,kainavę virŠ800.000, 
—markių, lietuviams suaukojant vieną 
trečdalį, o Tikusius du trečdalius 
padengiant Fed. Vokietijos įstaigoms.

Kad šis lietuvių kultūrinis židinys 
Romuvoje galėtų savo paskirtį atlikti, 
reikalinga, kad būtų naujai pastatyti 
mergaitėms ir berniukams bendrabučiai. 
Senoje pilyje, laikyti toliau, kaip iki 
Šiol, bendrabučius yra neįmanoma. 
Mūsų visų lietuviška pareiga, kad 
Vasario 16 gimnazijos moksleiviai 
turėtų ne tik klasėms, bet ir apsi
gyvenimui patalpas be priekaištų — 
jaukias ir visais požiūriais modernias.

Visi parengiamieji darbai atlikti. 
Tenka pasidžiaugti,kad Fed. Vokietijos 
įstaigos ir Šiuo atveju sutinka pakelti 
2/3 bendrabučių statybos išlaidų, taip 
kad musų lietuviškas įnašas neprašoks 
liekančio vieno trečdalio.

Pradžiai vokiečių įstaigos skiria 
280.000, - DM. Reikia, kad mes patys, 
lietuviai, sudėtume Šiam reikalui 
140.000, - DM. Vokietijoje gyvenantys 
lietuviai patys vieni tokios sumos 
suaukoti nepajėgs. Čia reikalinga 
visų laisvajame pasaulyje esančių lie
tuvių talka.

Dosniomis aukomis mes ir prašome 

Australijos lietuviai padovanotų Lie
tuvai atsiradus tinkamom sąlygom su 
ja bendrauti? Kriketą? Australian 
Rules futbolą? Vargiai juos įvestų! 
Man atrodo, kad greičiausiai išmokin
tų Lietuvos lietuvius gerti šaltą 
australišką alutį.

*♦

Asmeniniame ir profesiniame 
gyvenime aš, išskyrus ketverius 
metus, kitus septyniolika metų var
toju savo tėvų duotą vardą ir pavardę 
— Kazys Kemežys. Nors niekas į šį 
neangliŠką vardą ir pavardę šiais 
laikais dėmesio perdaug nekreipia ir 
visai greitai išmoksta taisyklingai 
ištarti, karts nuo karto kas nors pa
klausia: — What kind of a name is 
that?

— Australian, aš atsakau. 
Besidomįs paprastai minutei netenka 
žodžių ir susigaudęs paprastai kitaip 
stato klausimą norėdamas sužinoti 
pavardės kilmę ir tautybę.

Čia ir glūdi lietuvių tautos 
dalies įsikūrimo Šiame kontinente 
svarba. Nežiūrint kokią propagandą 
Australai bevarė imigrantus
asimiliuoti, ar kokias svajones jie 
beturėjo, pasekmės visai kitokios, 
negu kad jie tikėjo. Proporcingai, 
žiūrint, tai mūsų apsigyvenimas Aust
ralijoj daugiau įtakos padarė Austra
lijai, negu kad australai mums. Vadi
nasi, nors ir daug kalbame apie lie
tuvių su.austraiėjimąjšis proporcingai

ŠEIMA
Vestuvinis pokylis vyko Morning

ton Civil Centre, o svečių.pribuvo iš 
visos Australijos. Buvo daug prikal
bėta, pridainuota, prisišokta ir prisi- 
vaiŠinta.

Pokylį labai sumaniai su gražiu 
jumoru pravedė žinomas canberiškis 
p. A.Andruška. Jaunuosius sveikino- 
kun. P. Dauknys, kun. P.Vaseris, 
Į],Antanaitisf skautų vardu, Z.Jokū
baitis studentų vardu ir A.Bladzevi- 
čius sportininkų ir Melb. Liet. Klubo 
vardu. Buvo gauta daugybė sveikini
mų kuo ne iš visų pasaulio kraštų ir 
iŠ Lietuvos. Sveikinimus skaitė 
vienas iŠ pabrolių-S.Žiedas. visus 
sveikinimus ir linkėjimus savo ir savo 
jaunos žmonos vardu atsake jaunasis 
ir savo kalboje padėkojo p.p. Kai
riams už gražią dukrelę, o savo tėve
liams už uŽauginimą ir išmokinimą. 
Pabrolys' A.Skimbirauskas padėkojo 
pamergėms ir už jas buvo pakeltas
tostas.

Pokylis tačiau neužsibaige Civici

Centre, bet perkeltas tęsėsi p.p. 
Kairių namuose ligi vėlyvo sekma
dienio vakaro. iŠ “senųjų” Ališau
skų vestuvininkai teiŠsiskirstė tik 
antradienio rytą.

Tiek jaunųjų tėvai, tiek ir jauno? 
ji pora yra suspratę lietuviai ir gerai 
pažįstami ypač Melbourno bendmo- 

paremti Vasario 16 gimnazijos bendra
bučių statybą.

Romuva, bendrabučius pastačius, 
tarnaus ne vien Vokietijoje gyvenan
čiam lietuviškam jaunimui. Jos už
davinys - patarnauti po visą pasaulį 
išsisklaidžiusiam mūsų jaunimui, kad 
jis turėtų Čia jaukų židinį, kur ir 
mokslus eitų ir sąmoningais lietuviais 
išaugtų.

Aukų vajui pravesti pasišvenčia 
Tėvas Alfonsas Bernatonis, OFM Cap. 
Jo nuopelnas - kad 1953 m- lietuviai 
įsigijo Romuvos sodybą.’ Vasario 16 
gimnazijos Kuratorija, kuriai patikėti 
i 
gimnazijos reikalai tvarkyti, vienbal
siai yra nutarusi Tėvą Bernatonį Šiam 
kilniam lietuviškam žygiui įgalioti ir 
prašyti visų lietuvių Šį aukų vajų 
visokeriopai remti.

Pajėgėme įsigyti Romuvos sodybą, 
sugebėjome pastatyti gražius Vasario 
16 gimnazijos rūmus. Ne lietuviai 
būtume, jeigu nepajėgtume mūsų 

nėra toks didelis, kaip australu 
sųlietuvėjimas.

Vieną tokią gairę suaugusiai Au
stralijos lietuvių tautai aš ir pasiū
lyčiau: Pasinaudokime sena kariuo
menes tak ti k a;: į ofenzyvą, pulkime, 
nutautinkime australus!

Aš kalbu labai rimtai. Australija 
Šiais .laikais susideda iš didelio nuo
šimčio imigrantų, kurių daugunfą su
daro anglai ir italai. Kiekviena tau
tybė daugiau ar mažiau Australijos 
kultūrą keičia. Imigrantai paprastai 
yra daug energingėsni už vietinius 
ir jie padaro daugiau įtakos vietiniam 
gyvenime, negu pagal ją skaičių pro
porciją. Dėito mes lietuviai, kaip ir 
australai, nesuaustralėjam, bet su- 
anglėjam ar suitalėjanu. Ir mes ne
turime jausti jokios moralinės parei
gos Australijai nutautėti, vadinasi, 
suanglėti ar suitalėti. Mes kaip tik 
turime didelę progą šiame krašte, 
kuris šiais laikais yra pametęs savo 
kultūrines ir tautines gaires, stipriai 
išvystyti savo Australijos lietuvių 
tautą it kultūrą ir tarp savęs,ir pačios 
Australijos viešumoje.

Baigiant, man yra didelė garbė 
pasveikinti visus susirinkusius šios 
Tautos Šventės proga, jus kurie 
vienų ar kitų priežasčių pasekmėje 
pasidarėte atstovais lietuvių tautos 
praplėtimo pasaulyje. įsikūrimas 
lietuvių tautos Australijoje be abejo 
stebina lietuvius Lietuvoje, bet 
daugiausia nustebintų Vytautą Didįjį, 
kurį drauge mes šiandien minime.

K.J. KemeŽys.i

Arvydas ir Nemira (kairytė) 
Ališauskai

menei. Norėtųsi tad Arvydui ir Nemy- 
rai palinkėti, kad jie ir toliau liktų 
ištikimi savo tautai ir iš tėvų atsi
neštam paveldėjimui ir kad anas rug
pjūčio šeštadienis liktų ne tik svar
biausiu bet ir pačiu laimingiausiu 
įvykiu jų gyvenime.

jaunimui bendrabučių pastatyti.
Vasario 16 gimnazijos Kuratorijos 

nariai:
1. Lietuvių katalikų sielovados 

Vokietijoje atstovas - Adv.
J, Lukošius.

2. Lietuvių Evangelikų Bažnyčios 
atstovas - Kun. J. Urdzė.

3. Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės atstovai - Tėv. Alf.Ber- 
natonis, Dr.P. Karvelis, Dr. V. 
Lenertas, Inž. J.K. Valiūnas.

4. Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės valdybos atstovas -
J. Baras as.

5. BALF*o atstovas- Dr. J.Norkaitis.
6. Kun; B. Suginto atstovas - 

Stud. P. Nevulis.
7'. Laisvai nnktas Kuratorjjos

• narys - Kun.B. Liubinas.
8. Vasario 16 gimnazijos direk

torius - V.Natkevičius, M.A.
į

Musų Pastoge Nr.36; 1970.9.1Apsl„5
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STATUTO REIKALU

Laikai
Redakcijai

Perskaitęs Mūsų Pastogės Nr. 31 
Statuto keitimo Komisijos pasiūlymus, 
norėčiau pasiūlyti dar du punktus 
pakeisti.

1. Kur sakoma - “į bendruomenės 
organus kandidatavę asmenys, gauda
mi lygų skaičių balsų, pasilieka arba 
turi pirmenybę įeiti i„ valdybą vyres
nis amžiumi”, tų vielų siūlyčiau 
pakeisti atvirkščiai:'gavę lygų balsų 
skaičių išrinktas lieka jaunesnis 
amžiumi. Tą argumentų paremtu 
paties statuto pasakymu “senieji turi 
pirmenybę” reiškia - jaunesnieji 
nepageidaujami. kas neatitinka 
šiandieninėms nuotaikoms.

Mūsų šauksmai - atvykite, 
jaunesnieji, ateikite, energingesnieji, 
pagal statutų nepasiteisina. Pailiu
struosiu faktais.

Praėjusiame Melbourne apylinkės 
metiniame susirinkime renkant valdy
bų jaunesnis pagal statutą turėjo 
užleisti vietą vyresniam. Ar čia 
paskatinimas jaunimui?

Arba neseniai įvykę Melbourne 
apylinkės atstovų rinkimai į Krašto 
Tarybą. Suskaičiavus balsus vienu 
atveju trys gavo po lygiai balsų ir. 
kitu atveju du po lygiai.Pagal statut ų 
Tarybpn įėjo vyresnieji.

Čia noriu pasakyti, kad mes

SYDNEY

Rugsėjo 8-ji Sydnejuje.

Daugely mųsu bendruomenės 
kolonijų šių metų Tautos Šventė, 
minima rugsėjo 13 d. Sydnejus kiek 
užbėgo uŽ akių, Šios šventės minė
jimą surengė rugsėjo 5 d. Dainavos, 
salėje Bankstovvne.

Apylinkės valdyba pasirūpino, 
kad šis minėjimas būtų kiek originales-. 
nis, negu įprastai: dienai pritai
kintų žodį susirinkusiems pasakė 
kviestasis svečias - Canberros apy
linkės pirmininkas Dr. K.J. Kemešys, 
o meninėj daly buvo gyvas kūrybingas 
žodis; Čia po keletu savos poezijos 
paskaitė M.Slavėnienė, J.A.Jūragis, 
A.PriŽgintaite ir V.Kazokas. Poetų 
žodžiui nuskambėjus apylinkės 
pirmininkas p.A.Reisgys tarė padėkos 
žodį minėjimo programos dalyviams, 
visiems susirinkusiems tautiečiams 
ir po Tautos Himne prasidėjo jaukus 
vakaras - pobūvis grojant jaunųjų 
lietuvių muzikantų kapelai.

Tuo būtų galima ir užbaugti šitų 
gražaus ir originalaus minėjimo 
nupasakojimą pridedant šabloninį 
prierašų, kad minėjimas buvęs gau
sus ir turiningas, tačiau vienoks 
vaizdas žiūrint į sceną, ir vėl kitoks 
žiūrint nuo scenos į susirinkusius. 
Prisimenant netaip jau seniai įvykusį 
apylinkės susirinkimą, kur buvo 
renkami atstovai į Krašto Tarybą, ne 
vienas pagalvojo, Kudirkos žodžiais 
—“gražu matyti lietuvių būrelį . . .”, 
o tada buvo ne būrelis, o tiesiog minia 
ir galėjai džiūgauti, kad tiek daug 
rimtai susirūpinę bendruomenės 
reikalais, tai nemažiau bus susi
rūpinusių ir lietuviškais reikalais. . . 
Bet va, lietuviškais reikalais besi
rūpinančių ir lietuvybės naudai nenu
trūkstamai bedirbančių į Tautos 
Šventes minėjimą susirinko kaip 
visada keliolika desėtkų, bet gi tie, 
kurie taip garsiai reklamuojasi 
patriotais ir kurie drausmingai Žy
giuoja ‘Lietuvos Keliu’ tiesiog 
demonstratyviai nesirodė, lyg tai 
jiems Tautos Švente’ būtų visai ne
lietuviškas reikalas. Galima ta 
pačia proga atvirai paklausti: kas 

senstame visur - ne'tik veikloje, bet 
ir idėjose. Po metų kitų mūsų 
atstovus suvažiavimuose teks prista
tyti vežimėliuose į posėdžius ir į 
veiklos bei energijos reikalaujančius 
darbus. Dar turime laiko, ir prašau 
tuo klausiniu pasisakyti, ypač jaunes
niuosius.

2. Statuto skyriuje, kur sakoma 
“kiekvienas bendruomenės narys susi - 
moka solidarumo mokesčio $2.* Siūlau 
panaikinti solidarumo mokestį pavie
niams asmenims ir vietoje to įvesti 
organizacinį mokestį. Sakykime, $10 
kiekviena organizacija ar klubas moka 
taip vadinama priklausomumo mokestį 
(Affiliation Fee). Solidarumo mokes
čio silpnybę motyvuoju tuo, kad ir 
čia pirmenybė eina senesniesiems, 
kaip pensininkai ir nedirbantieji jie 
solidarumo mokesčio nemoka. Tai 
kas gi' moka? Ogi jaunesnieji ir 
veiklesnieji visuomeniniame darbe. 
Pavyzdžiui, metiniuose apylinkių val
dybų rinkimuose dalyvauja labai ma
žai Žmonių,net kartais nėra iško val
dybą sudaryti, gi paraginus tautietį 
ateiti į susirinkimą ir susimokėti 
$2 atsakoma,kad ir bemanęs apsieis . 
Atrodo, kad žmogus nelabai linkęs 
susirinkime dalyvauti ir dar mokestį 
mokėti. Mano supratimu, Australijos 
Lietuvių Bendruomenė apjungia ne tik 
pavienius asmenis, bet ir visas lietu
viškas organizacijas, kurios, aišku, 

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
patikės, kad tokiems rūpi bendruo
meniniai reikalai, jeigu neparodo 
intereso lietuviškiems reikalams?

***

Nors Tautos Šventės minėjimo 
iškilmės buvo pravestos Šeštadienį, 
bet sekantį sekmadienį Tautos Šven
tės minėjimas buvo tęsiamas ir iškil
mingomis pamaldomis bažnyčioje: Čia 
dalyvavo organizuotai su savo vėlia
vomis skautai ir ateitininkai, iškil
mingas pamaldas atlaikė kun. P.But
kus pasakydamas tai dienai taiklų ir 
įspūdingą pamokslą, ir giedojo

TAUTOS FONDAS KVIEČIA Į TALKĄ.

30 Laisvės Kovos metų. Daug? 
Ilgokas tarpas mūsų gyvenime, o tik 
akimirka istorijoje. Ilgas ar trumpas 
laikotarpis, ne tiek svarbu. Svarbu, 
tai. ką mes padarėme,kiek mes pastūmė
jome pirmyn mūsų Tėvynes Laisvės 
kovą. Atrodo,tik vakar mes tos Laisvės 
netekome, dėlto ir Laisvės kova 
nežymiai pajudėjusi.

Mūsų tėvai ir protėviai kovojo 
virš šimto metų,kol sutraukė nelaisvės 
pančius. Jie kantriai nešė vergo jungą, 
savo krauju aplaistė Lietuvos žemę, 
savo kaulais nuklojo Sibiro kelius, bet 
nepailso, tikėjo, ir aukojosi. Pa- 
galiaur 1918 metais vasario 16-tosios 
aktu Lietuva pasiskelbė būti laisva, o 
Savanorių kraujas tą Laisvę užtikrino.

Mūsų savanoriai, nuogom krūtinėm, 
ant surūdijusių durtuvu atnešė mums 
auksini Laisvės Rytą. Deja, mes 
nepajėgėme jos apginti nuo priešų. 
Tautos tariami “atstovai”, priešo 
parinkti, nuvykę į Maskvą, parnešė 
Lietuvai “Stalino saulę”. Čia buvo ir 
yra dalis kaltės, kad mes esame Čia, o 
ne Tėvynėje. O taip pat, mes negalime 
prilygti mūsų tautos didvyriams, Miško 
broliams, 
už save, 
s ią auką 
padėdami 
gyvybę.

Lengva Laisvę prarasti, sunku 
jų sugrąžinti. 

kurie tėvynę mylėjo labiau 
Jie atidavė tėvynei didžiau- 
ir parodė giliausią meilę, 
ant Tėvynės Aukuro savo

turėtų domėtis daugiau bendruomenes 
reikalais ir priklausyti savo įnašu 
centriniam organui, ką daro ir viso# 
kitos vielinės organizacijos. Pavie- 
naims asmenims siūlau laisvo 
apsisprendimo aukų. Tikiuos, kad 
aukos būtų našesnės negu dabartinis 
solidarumo mokestis ir daugiau tau
tiečių tikrai matytume bendruomeni
niuose susirinkimuose.

K.Prašmutas
ALB Krašto Tarybos Atstovas

Iš tolimos Vakarų Australijos 
teko atstovauti Esperance A.R.R.B. 
(Australian Road Research Board) 
konferencijoje Canberroje rugpiūčio 
23 -28 d.d.

Buvau kiek nusivylęs, kad tarp 
600 suvažiavusių inžinierių, iš visos 
Australijos nesutikau lietuvių. Tad 
po konferencijos nutariau dvasinio 
pasitenkinimo ieškoti Sydnejuje. 
Buvo gera proga aplankyti senų? 
bičiulius p.p. Zakarus. Jų vaišingoje 
pastogėje teko išgyventi malonias 
tris dienas, sekmadieni dalyvauti

ANTRASIS PAPILDYMAS

ALB Krašto Valdybai pavedus, 
Adelaidėje, buvo sudaryta Teisininką . 
Komisija: Pirmininkas V.' Linkus ir 
Nariai: L. Garbaliauskas, L.Martin- 
kus, , V. Radzevičius ir M.Riidzens- 
kas, paruošti ALB Statuto pakeitimo 
projektų.

Komisija siūlo įrašyti naujų

Dainos choras, vadovaujamas p. 
B. Kiverio. Žmonių buvo kiek gau-. 
siau, negu eiliniais sekmadieniais.

PADĖKA
Gilią padėką ir drauge pagarbą reiškiame gerb* po

niai So Saliugienei, paaukojusiai Sydnejaus Lietuviu. 
Klubo bibliotekai 65 vertingas ir gražiai įrištas lie
tuviškas knygas.. Juo labiau įvertiname Šitą jos kilną 
žiestą, kad ji, savo kilme ir nebodama lietuvė, nuošir
džiai rūpinasi mūsų lietuviškais reikalais ir prisideda 
auka . Poniai S. Šaliūgienei nuoSirdi padėka.

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba

Jei norime būti jų verti,

Laisvės kova reiškiasi trimis 
pagrindais: auka, aukojimus! ir krauju. 
Mums išeivijoje,tenka pati lengviausia 
dalis-aukoti ir patiems aukotis.

Tiesa, prašoma aukų daug, bet 
Tėvynes Laisvės kovai reikalų dar 
daugiau. Džiaukis, laisvėje gyvenda
mas, broli, kad gali duoti, o nereikia 
prašyti. Sibiro kankiniai ir mūsų 
partizanai pasiaukojo ant Tėvynės 
Aukuro. ' ' ,
turime prisidėti prie Laisvės kovos 
bent tokia dalimi, kokių mes galime 
duoti.

Vyriausias Išlaisvinimo Lietuvos 
Komitetas vadovauja mūsų Tėvynės 
Laisvės kovos bylai. Mūsų visų

• pareiga jam padėti ir jį remti. VLIKO 
nuveikti darbai yra mums, daugiau ar 
mažiau, visiems žinomi:

1. Kalba mūsų Tėvynės vardu 
laisvajame pasaulyje. Kelia Lietuvos 
Laisvės reikalą, demaskuoja priešo 
piktus kėslus ir pinkles, kuriomis nori 
mūsųTautosLaisvę amžinai palaidoti.

2. Leidžią septyniomis kalbomis 
ELTOS biuletenius, kuriais informuoja 
laisvojo pasaulio spaudą _ ir žinių 
agentūras.

3. Išlaiko keturias lietuviškas 
radijo valandas, iš kurių, paskutinioji, 
Filipinuose pradėjo veikti š.m. liepos 
men. Taigi, ją’ gali girdėti ir mūsų 
brolis Sibire. O jau, be abejo, jis jų 
girdi, ir tai duoda jam vilties, stip
rybes ir naujų jėgų tolimesnei kovai 
prieš sovietinę priespaudą.

4- Renkama Lietuvių Tautos 
genocido istorinė medžiaga ir at- 

lietuvių pamaldose, susitikti pažįs-LJoį 
tnmų is “Vyties” stovyklos Uchleje, 7&T? 
aplankyti Lidvombe Lietuvių namus...
Žodžiu, pasisemti šiek liek dvasinio 
peno. Reikia pripažinti, kad to ‘peno’ ’ 
mes. jau (gaunam ir Vakarų Austrai i jo- • • i 
je: bendruomenė pradėjo aktyviai 
organizuoti jaunimų, ir atrodo vaisių 
ilgai laukti nereikės. Per kalėdinius > 
suvažiavimus vakariečiais galėsime <į 
irgi pasidžiaugti.

Gaila, kad kelių inžinerijos < 7 
srityje mūsų jaunuomenė nėra perdaug 
entuziastinga. Ypač geros perspek
tyvos yra savivaldybėse. Dalbas 
labai įvairus ir įdomus, geras ir / 
atjyginimas.

Pailiustruosiu, koks trūkumas 
inžinierių Šioje srityje: pernai per 
keletą mėnesių visoje Australijos 
spaudoje dejom skelbimus ieškodami 
inžinieriaus, kuris uŽ poros metų man -v 
išėjus į pensijų perimtų mano darbų, f - 
Rezultate gavau vos penkis prašymus, ; , 

iš kurių du buvo netinkami.
V. Skrolys.

'L'į
ALB Statuto straipsnį 54 a.

Naujas -straipsnis 54 a:
1. Apylinkių Teismai gali:

a) , pareikšti papeikimų,
b) , pareikšti viešą papeikimą

spaudoje.
2. Krašto Garbės Teismas gali: i

a) , pareikšti papeikimą,
b) , pareikšti viešų papeikimų į

spaudoje,
c) , atimti aktyvias ir pasyvias

Bendruomenės nario teises : 
ligi dviejų metų,paskelbi
ant apie tai spaudoje.

spaudoje,

i

"7

skleidžiamas Molotovo-Ribbentropo 
suokalbis prieš Lietuvos ir. kitų gį 
tautų laisvę. Jie bus artimoje ateityje 
išspausdinti ir paskleisti po visą ,.W 
laisvąjį pasaulį.

Šiandien ne Mozės laikai-mana iŠ į 
dangaus nekrenta. Nieko veltui ;“S 
neduodama; sakoma, tik vėjas veltui 
pučia. Pati VLIKO Valdyba dirba ,įį 
be atlyginimo, tačiau visi minėti 
įsipareigojimai yra surišti .su iš- .J 
laidomis. VLIKAS aukoja darbą, o mes 
jį remkime savomis piniginėmis auko- \ 
mis. Tautos Fondas telkia lėšas ' 
VLIKO veiklai ir kiek jis surinks .j'Tš 
aukų, tiek VLIKAS bus pajėgus tęsti 
Tėvynės Laisvės kovą. Pačios T.F. , j 
Valdybos darbas yra garbės darbas.

Todėl šiais, 30-siais rezistencijos ;L 
prieš okupantą metais, su Rugsėjo 8-ja , 
Tautos Fondas skelbia naujų piniginį 
vajų. Te nelieka nė vieno laisvame L 
pasaulyje lietuvio,kuris savo pinigine 
auka neprisidėtų prie mūsų Tėvynes 7 77 
vergovės naikinimo. Tai mūsų kiek- . 
vieno tautinė ir garbės pareiga. Kol 7'^ 
priešas mus plūsta, tai darbas Laisvės į 
Rytojui ne veltui! Tad nelaukime 

atskiro paraginimo ar kvietimo. Jei į 
norime būti verti savo brolių,atiduokime '•£ 
savo dalį Te’vynei-šiųskime auką || 
Tautos Fondui šiuo adresu: W

Lithuanian National Fund, '7 
64^ — 14 56 Rd., Maspeth, 7<;' 
N.Y. 11378-

Visi Tautos Fondo rėmėjai 
gauna rėmėjo ženklą. ,;7'v

TAUTOS FONDO Valdyba.
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS.

18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

NERIES KLUBE

NERIS - EASTERN SUBURBS 37:51

Bankslowno Neries klubo vyrų 
komanda po gana kietos kovos pra
laimėjo pirmas rungtynes šiose 
pirmenybėse. 

VARPO KLUBE

Neskaitlinga Melb. Liet. Sporto Klubo Varpo vyrų .krep
šinio komanda susilpnėjo: rugpiūcio 29 d. ilgametis Varpo 
narys Šarūnas Žiedas išvyko i, Ameriką, kur ■>is už
truks apie pora metų besisvečiuodamas.

Šarūnas įsijungė į Varpo klubą 1961 m. ir buvo vienas 
iš drausmingųjų sportininkų; žaidė' krepšinį ir tinklinį. 
Visose vyrų krepšinio komandos rungtynėse visuomet matėsi 
ir Šarūnas. Kiekvienoje liet, sporto šventėje vyrų eilėse 
nešdamas klubo vėliavą prieky visų žygiuodavo Šarūnas.

Nesvetima Š. Žiedui ir kita liet, veikla. Veikė jis ir 
su skautais, šoko taut, šokius, dainavo chore, vaidino te 
atre. Kur tik jaunimas ir veikla, ten ir Šarūnas. Melbour
ne liet, jaunimas tuoj pasiges darbštaus bendradarbio.

Melb. liet, sporto klubas Varpas linki Šarūnui Žiedui 
geriausios sėkmės Amerikoje. P.š. Šarūnas Žiedas

NERIS - EAHLWOOD B.P.K. RSI, 
43:27 (24:4)

Šiose rungtynėse neriebiai pasie
kė antrų pergalę. Ypatingai gerai 
sužaistas pirmas puslaikis.

NERIS-SOUTH SYDNEY 32:41(8:22)
Po gana nesėkmingos kovos 

neriebiai pralaimėjo. "Šiose rung
tynėse mūsų vyrai sužaidė pirmą 
puslaikj labai blogai. Jdomu, kad 
per pirmas keturias minutes abi pus
ės nelaimėjo jokio taško. Antrame 
puslaiky neriebiai pasitempė, bet 
pergalės nepasiekė.

NERIS II - MERRYLANDS R.S.L. 
26; 10

Paskutiniu metu Neries antrą 
komandą treniruoti perėmė J.Belkus, 
ir kietai dirbama. Pirmosios rung
tynės laimėtos gana lengvai. Ypač 
gerai žaidė Intas, Meiliūnas ir 
Milanas.

S.N.

SNIEGAS IR SLIDĖS
KOVO IR NERIES MERGAIČIŲ ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS

II-ji dvizija

Rugsėjo 17 d*
Slidinėjimo sportas visame pasau

lyje populiarėja tikrai raketiniu tempu. 
Europoje ir šiaurės Amerikoje kasdien 
dygsta nauji slidinėjimo resorsai su 
modemiškiausiais vienbučiais ir 
specialiais keltais į kalnus., uJpa€ 
Prancūzijoje vadinama baltojo aukso 
karštligė pasiekusi aukščiausią laips
nį. Kur prieš II pasaulinį karą stovėjo 
nuskurę pavieniai viešbutėliai - šian
dieną jau išaugą ištisi miesteliai su 
tūkstančiais slidinėtųjų;

Slidinėjimo sporto populiarinimui, 
aišku, prisidėjo modernioji technika. 
Kada pries dvidešimtį metų slidinėto- 
jas pėsčiomis užlipdavo į kalną ir per 
dieną galėjo nusileisti tik tris-keturis 
kartus, tai Šiandieną nusileidžia iki 
40-50 kartą. Daugiau slidinėjant kyla 
ir pats slidinėjimo standartas. Pries 
keletą metų vyravus austrų metodas, 
buvo nustelbtas prancūzų mokyklos, o 
jau Šiais metais vėl pradėta nauja 
sistema, kuriai davė pradžią stebint 
mažą vaikų natūralius judesius ir 
posūkius.

Prieš septynioliką metą man 
pačiam ir daugeliui kitą lietuvią teko 
dirbti snieguotuose kalnuose ir gerai 
mename, kad ten nebuvo jokio kelto 
slidininkams užtraukti į viršų. Vienin
telis viešbutis buvo Schalley ir 
egzistavo apdegą Kosciuškos vieš
bučio liekanos. Dabartiniu metu N.S.W. 
snieguotų kalną dalyje jau yra keturi 
slidinėjimo kaimeliai su moderniškais 
viešbučiais, privačiais namais bei 
įvairių klubų bendrabučiais. Victorijos 
kalnuose taip pat yra nemažesnis skai
čius slidinėjimo vietovių, ir jos visos 
savaitgaliais ir per mokyklų atostogas 
yra sausakimšai perpildytos.

Kas traukia jaunimą ir bendrai 
žmones slidinėti? Mano manymu, be to, 
kad slidinėjimas yra pats iš sveikiau
sių sportų — be dulkių, gryname ore, 
lavina visus žmogaus kūno raumenis 
ir ypač refleksus. Taip pat slidinė
jimas yra invidualus sportas, ne
priklausąs nuo komandos ir dar pa
trauklus tuo, kad, galima sakyti, nėra 
galo savęs tobulinimui ir siekimui 
viršūnių. Todėl daugiausia slidinėtojų. 
slidinėja savo malonumui, taisydami 
savo stilių ir nesidomėdami lenktynė-' 
mis. Lenktynis slidinėjimas taip pat 
reikalingas mokyklos, ir ypač drąsos.

Kiekvienas sportas, daugiau ir 
mažiau surištas su išlaidomis. Slidinė
jimas bene bus pats brangiausias 
sportas ( gal išskyrus sklandymą ir 
nardyma po vandeniu). Be pašliūžų, 
batą, aprangos ir kitų reikmenų reika
linga mokėti už kėlimą į kalną, kas 
suaungiusiam kainuoja $5-8 į dieną 
Kadangi į kalnus suvažiuoja tik sezono 
metu, tad apsigyvenimo bei pragyveni
mo kaštai labai aukšti. Mano aps

kaiČiavimu su kelione vienam savait
galiui susidaro apie $45.00 asmeniui. 
Tokios sumos ne vieną atbaido, bet 
pagalvojus iš kitos pusės, kad tai yra 
verta, nes už išleistus pinigus tikrai 
gauni daug malonumo ir naudos sveika
tai. Palyginus kainas su nuėjimu į 
padoresnį balių,įskaitant naują suknią, 
batus ar rankinuką matysime, kad jau 
slidinėjimo išlaidos neatrodys tokios 
baisios. Antra vertus, sutaupę sumas 
jų nenusineŠime į anapus, o paliksime 
vaikams, tad ar ne geriau vietoje, 
palikimo (kažin, ar jie bus labai už tai 
dėkingi?) atiduoti dabar ir auginti juos 
sveikiau atitraukiant nuo televiziją ir 
gatvių. Lietuvių palyginus su austra
lais slidinėja nęmažai, bet lyginant su 
kitomis europiečių tautybėmis dar iki 
šiolei; bus labai menkas nuošimtis. 
Žinoma, nuotoliai taip pat apsunkina, 
bet esu sutikęs slidinėtojų iš Brisba
nas, Perto, Darvino, nekalbant apie 
artimesnius didmiesčius. Melbourno 
ir Canberros lietuvių tarpe slidinėtojų 
rasime daugiausia, bet atrodo, kad 
Sydnejaus ir Adelaidės tautiečiai 
pradeda užsikrėsti slidinėjimo entuzi- 
jazmu.

Pirmoje žiemos sporto šventėje 
dalyvavo apie 25 tautiečiai su 16 rung- 
tyniuotojų, jau antrojoje — virs 40 su 
22 rungtiniautojais. Jei pirmojoje 
šventėje entu^zijazmas,nuotaika ir lie
tuviškumas buvo pakankamas, tai • 
antrojoje buvo didelis, ir dabar jau 
galima tvirtinti, kad lietuvių žiemos 
sporto šventės tęsis ilgus metus vis 
tobulėdamos ir sutraukdamos daugiau 
slidinėtojų bei žiūrovų.

Nors B. Nemeika jau aprašė II 
žiemos-sporto šventę, vistiek norėčiau 
ir aš papildyti skaitytojų vaizduotę 
apie šį tikrai nekasdienišką įvykį.

Pirmyn per sniego platumas... M. Mauragis antro
je žiemos sporto šventėje. Nuotrauka J. Donelos

Mūsų Pastogė Nr.

6.15 vai. M.S.B. - Kovas II
7.15 vai. Ultimo Saints — Kovas I
9.15 vai. Neris - A.C.I.

Rugsėjo 24 d.

7.15 vai. Parramatta - Kovas II
8.15 vai. A.C.I - Kovas I
9.15 vai. Neris - Prince Henry Hospital

Spalio 1 d.

8.15 val^ Prince Henry Hospital - Kovas II
9.15 vai. Neris - Kovas I

Spalio 8 d.
8.15 val^ Kovas I - M.S.B.
9.15 vai. Neris - Kovas II

Spalio 15 d. pusiau finalai, spalio 22 d. finalai ir 
spalio 29 d. didysis finalas.

Devyni Canberiškiai dviem maši
nom ketvirtadienio vakare pajudėjome 
iš Lietuvių klubo Mt. Buller link. Prie 
Victorijos sienos prasidėjo nesėkmės.’ 
Nedraugiški pareigūnai atėmė vaisius, 
kurių dar nebuvome nė pragavę. Su
stoję benzino stotyje naktipiečių iš
tuštinome trejų devynerią1 bonkutę 
paaiškindami padavėjai, kad tai pries- 
kosuliniai vaistai ir palikome pa-. 
vadinimą,kufio jai buvo neįmanoma ne 
tik suprasti, bet ir perskaityti. .7 vai. 
ryte atsidūrėme Mt. Buller kalne. 
Sniego daug, o jau rūkas, kad ir nosies 
galo nematai. Rytas tamsus, o mūs 
nieks nelaukia, tad sukrovę visą mantą 
į vieną mašiną ir pasižaboję retežiais 
užtraukėme., vėlesniam Melbournišk-ių 
nustebimui iki pat Dr. J. Mikalajūno 
buto.. Bet mašinai vietos nėra, tad 
reikėjo vėl važiuoti į pakalnę ir 

palikti maždaug už poros' mylių. į butą 
mus .jpileido jau anksčiau atvykusios 
geelongiškės, simpatiškos seserys 
Valotkaitės ir nesant namie šeiminiko, 
tuojau pradėjom įsikurti. Pasiųsti 
žvalgai surasti “Neringą” grįžo be 
pasekmių. Pasirodo, kad “Neringa” 
paslėpta tarp medžių ir apgaupta 
tokios tirštos miglos buVusi tik už 

pusšimčio pėdų. Pirmieji mus susirado 
jaunieji Gružauskas ir Vaitekūnas ir 
psivadinę mūsą jaunuolius dingo 
miglose pasitrenruoti. Apie devintą

valandą pribuvo pats rengėjų “bosas
— Varpo klubo pirmininkas Jonas 
Tamošiūnas. Seniai bematytas, tad 
kalbos apie šventes parengimus, ir 
praeitį —kaip krekeno. Mums besišne
kant prisistato ir didelis slidinėjimo 
entuzijastas senis Vaitekūnas, ir 
išveda Canberiškius į miglas treniruo
tis. Apie pusiaudienį visos šventes 
favoritas Arūnas atšlubčioja panarinęs 
dešinį kelią. Varžovai džiaugėsi, 
girdamiesi kad parodė gražią merginą, 
o ji vyruką ir sutvarkiusi. Tuoj gee-

longiŠkė medicinos sesuo pradėjo pra
dinį gydymą, bet vilčių daug nedavė. 
Dar gerokai prieš pavakarius pradėjo 
rinktis slidinėtojai, šlapi ir nusiminę, 
nes miglos neleido kaip reikiant 
slidinėti, ir jei oras rytdienai būtų 
toks pat, niekįeno nedžiugino. Va
kare visi kaip vieųas, vedami vadovų 
nužygiavome į “Neringą”. Tikrai reik 
sveikinti Melbourniškius. Pastatas 
erdvus, gražiai .įrengtas ir išpuoštas 
lietuvišku stilium. Ypač erdvi sve
tainė. Apačioje įrengtas džiovinimo 
kambarys, kas kalnuose yra būtina.

P. Pilka.

(b-d.)
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SYDNEJ.V’S LIET"VTŲ JAUNIMAS "DĖKOJA"
Sydnejaus jaunimas dėkoja Sydnejaus apylinkės pen

sininkams. dalyviams, nedalyvavusiems, ir visiems ki
tiems, kurie turėjo teisę balsuoti per praeitus rinki
mus į Krašto Tarybą (balsavimas įvyko rugpiūcio 23 d. 
Dainavos salėje Bankstowne).

Ačiū labai, kad Jūs neišrinkote nei vieno atstovo 
iš jaunimo. Tą dieną mes turėjome progos pamatyti, 
kiek jaunimas reikalingas Sydnejuje. Su' Sydnejaus 
apylinkės Valdybos pagalba mes turėjome progos išsta
tyti tris kandidatus atstovauti jaunimą. Tai buvo p. 
Daiva Labutytė-Bieri (filisterė), p. Andrius Garelis 
(buvęs Studentų Žodžio redaktorius) ir p. Rimas Skei
vys (filisteris ir dabartinis Sydn. Studentų 
Valdybos pirmininkas).

Data;

SYDNEJAUS LIETUVTŲ TAUT, ŠOKIU GRUPE 
ruošia originalią taut.šokių popietę 

dunda k I u m p ė s..
rugsėjo 27 d., sekmadienį, 5.39 vai.
Dainavos salė Bankstowne (East Terr.) 
$ 1.00 suaugusiems; pensininkams ir -į 
vaikams - 40 centų. Gausesnėms Šeimoms 
nuolaida. „ „ „

- ■ ■ Petraukos metu vaisvandeniai ir užkandžiai j

Rinkimuose buvo 30 jaunimo atstovų bet iš jų tik 
apie 20 turėjo teisų balsuoti, šitas jaunimas atstova
vo skautus, sportininkus, jaunuosius ateitininkus, stu
dentus, tautiniu šokių šokėjus ir jaunus choristus. Dė
kojame, kad JUS ignoruojate mūsų entuziazmų.

Ypatingas ačiū tautiečiams, kurie įrašė aukščiau' 
minėtu atstovų pavardes ant sąrašėlių, pavadintų: 
"NEBALSUOK UŽ ŠITUOS ASMENIS".' Tai ypatingai geras pa
vyzdys nesiskaldyti ir dirbti kartu už Lietuvos išlais
vinimą. Geras dalykas, kąd JUS atstūmėte jaunimą.Kam 
reikalingi tie vaikai, gimę Australijoje, ar jų atsto
vai, kurie širdyje jaučiasi tikrais lietuviais? Tegu 
vadovauja tie suaugę, nunokę ir pernokę!

Padėka, pasirašė trisdešimt 
jaunuolių Sydnejuje

SALE, VIC.
' Rugsėjo 8-sios minėjimas Sale 
I seniūnijoje įvyko rugpiūcio 29 d. Be 

vietos lietuvių minėjime dalyvavo ir 
daug latrobieČią su savo seniūnu p.

IV. Pleškūnu. Su svečiais iš Melbour
ne, kurie išpildė minėjimo programų, 
kartu atvyko ir Melbourne apylinkės

I pirmininkas p. M. DidŽys.
Sale seniūnė p. E.Eskirtienė 

g atidarė minėjimų ir pakvietė p. M. 
IDidzį tarti žodį- į minėjimo dalyvius.

Po jo kalbos sekė paskaita, kurią 
skaitė p. K. Mieldažys. Latrobietis 

I’ p. J. Mikstas-Šilainis paskaitė savo 
kūrybos. Petro Morkūno vedamas 
Melbourno vyrų oktetas puikiai paši- 

rodė du kartus sudainuodamas po 
keturia^ dainas, o jaunieji taut, šokių 
grupes Šokėjai vadovaujami p. H. 
Statkuvienės, pašoko keletą Šokių. 
Mažasis V.Sadauskas padeklamavo 
J.Mingėlos eileraStį. P.E.Eskirtienė 
nuoširdžiai padėkojo uŽ tokią turiningą 
ir puikiai atliktų programą, šokėjus 
apdovanodama gėlėmis, o dainininkus 
šampanu. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu. Vaišių metu p. M.Didžys, 
neseniai lankąsis Lietuvoje, parodė 
Vilniaus vaizdų skaidrėse.

a) fantais turtinga loterija, kurioje leidžiami meno 
kūriniai mūsų pagarsėjusių dailininkų - E. KUBBOS, V.
MEŠKĖNO, V. BATO, H. ŠALKAUSKO ir L. URBONO. ,

b) programoje opera TA TRAVIATA, Stato nepriklausomi
menininkai talkinant eilei žmonių iš Meno Ansamblio.Rež.
S. SKORULIS. s

c) turtingas ir įvairus Soc. Globos Mot. Draugijos 
bufetas. Gėrimai baro kainomis.

d) įėjimas asmniui $ 3.00; pensininkams ir nedirban
tiems studentams bei moksleiviams - $ 2.00. . ’

Bilietus platina:
Sydnejuje: visi ALB Krašto Valdybos nariai, P. 

Alekna Lietuvių Klube Lidcombe, S. Zablockienė sekmadie
niais prie liet, bažnyčios Lidcombe.

Canberra: Dr. J.K. Kemešys.
Newcastle: , St. Žukas, 13 George St., Lambton.
WOLLONGONG: M. Gailiūnas, 5 Fowler st., Bulli.

* »■
SPAUDOS BALIUJE stalus ir vietas skirsto V. Kazokas 

13 Percy St., Bankstown, tel. 709 8395. Užsitikrinkite 
sau vietas iš anksto.

’’AAŪSU PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIU 
czlidczpgS'ž. dkzFŽS f 
”/AŪSQ PASTOGEI” /
SAVO PASTOGĖN l

19-TĄ RUGSĖJO o /
kas uetuvis-tasirejoJ

PAREIGOS SUPRATIMAS IR 
A.L.B. KRAŠTO VALDYBA.

Musų Pastogė Nr.36; 1970.9.14: psl.8

mūsų PastogėAUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY “OUR HAVEN”
PRANEŠIMAS

Rugsėjo 20 dienų (sekmadienį) 
Lietuvių namuose, 50 Errol St., North 
Melbourne,. Soc. Globos Motery D-ja 
ruošia Popietę; visos narės ir rėmėjos
prašomos atvykti. Popietėje sutiko X Austra|ijos Lietuvil) BendnJonienfeį 
dalyvauti p. J. Zaikauskas, kuris f laikraštis
parodys skaidres, padarytas jo ?
kelionės metu Lietuvoje. / LEIDĖJAS — ALB Krašto Valdyba

Tikslus laikas bus pranerta Y
sekančiame numeryje. ? Leidėjo ir “M.P.” Administracijos

§ adresas: Box 4558, G.P.O.,
SYDNEY. N.S.W.2001.

— Vincas Kazokas
13 Percy Street, || 
Bankstown.
N.5.W. 2200.
709 8395 III

tel. 649 9062 ?

Draugijos Valdyba. REDAKTORIUSPRANEŠIMAS. §
Tęsiant metu pradžioje pradėtas x 

iškilmes ryšium su Australijos atra- ? Redakcijos tel. 
dimo dviejų Šimtų metų sukaktimi § Administracijos 
N.S.W. valstijos Good Neighbour y J
Counvil savo programų “Impact Aust- N 
ralia” tęsia toliau: lapkričio 4,5,6 ir §
7 dienomis numatyti atskirų tautinių | Redakcija rankraščius taiso ir trum- 
grupių pasirodymai-koncertai kiek - A p;na 8avo nuoJiūra.
vieną vakarą Turner Hall salėje, Z ***
Harris Street, Broadway, Sydnejuje.
Lapkričio 7 d. t.y. šeštadienio vakar
as numatomas specialiai skirti jau
nimo grupių pasirodymams.

Nacionalinės grupės, norinčios 
čia minėtoje programoje dalyvauti, 
skubiai kreipiasi į Mr. J.Rutheford, 
Box 100, G-P.O., Sydney.

PRINTED RY S A D ROTAOV DDiM-renw •

“M.P.” prenumerata: metams $8, 
pusei metų

Užsienyje metams $10, 
Atskiro Nr. kaina 20 centu.

Už skelbimų turini, neatsakoma.
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