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AR PABUDINSIME PASAULIO SĄŽINĘ?
Gauti Simo Kudirkos teismo 

stenografuoti protokolai!
Algirdas Gustaitis

Amerikiečių spaudoje 1971.8.7. 
paskelbtas Paryžiuje gyvenančio 
amerikiečių žurnalisto Anatole Shub 
straipsnis apie Simo Kudirkos teismą, 
vykusį Vilniuje 1971 m. gegužės 17- 
20 d.d. Jis tuoj buvo išsiverstas ir 
pakartotas lietuvių, spaudos.

Visi pamatuotai dar karta didžiuo
jamės Simo Kudirkos lietuvišku ryžtu. 
Jo garbei dar daug bus prirašyta. Dar 
šiame dešimtmetyje Simo Kudirkos 
reikalu bus pakankamai literatūros 
rašyti daktaratams, europiečiu rezi
stencijai, lietuvių tautinei bei kultūr
inei nuotaikai pavaizduoti rusiškos 
komunizmo vergijos-okupacijos me
tuose. Tereikės pasiknisti po įvairio
mis kalbomis spaudą skirtingose val
stybėse ar didžiosiose bibliotekose. 
Daug ką sunaikina, bet šios lietuvių 
tautai labai svarbios dokumentacijos 
rusai-komunistai neįstengs sunaikinti. 
Simas Kudirka bus laisvės siekenčio 
žmogaus simboliu visam pasauliui, 
ji, amerikiečių oficijalių niekšų jun
giniui 1971.XI.23 d. begėdiškai išda
vus kruviniesiems rusams.

Kokiu būdu gavo teismo protokolus?
Simo Kudirkos’ klausimas man 

atrodo miglotesnis, nei skelbiama. 
Visu pirma, kodėl teismas, nuteisimas 
žinomas ir plačiausiai garsinamas 
užsieniuose, kai apie tai nieko neži
noma okupuotoje Lietuvoje? Todėl: 
ar iš viso Simas Kudirka buvo teisia
mas?

Rusai-komunistai, jei nori, visiš
kai nepraleidžia jiems nepageidautinų 
žinių, ir garsinimo nenorimi ‘teismai’ 
atliekami čekistų požemiuose, porai 
kulkų tebūnant liudininkais. Reiškia, 
kažin kodėl jie norėjo ir nori ‘teismą’ 
ir nuteisimą garsinti. Taigi: kodėl?

Nežinau atsitikimo, kad ‘sovie
tų tautos (tokio dalyko nėra) ‘išda
vikai’ raudonojo ‘teismo’ nuteisti, 
įstengtų į laisvąjį pasaulį pasiųsti 
pilnas teismo eigos detales, pilnas

KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS
į SPAUDOS BALIlį-

Mus pasiekė maloni žinia, kad į 
Spaudos Balių specialiai atvyksta 
ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
p. V. Neverauskas. Ta proga pirmin
inkas norės susitikti su visa eile 
visuomenės veikėju ir organizacijų 
vadovybėmis. 

komunistus inkriminuojančios medžia
gos. Aišku, nuteistasis to padaryti 
negali. Teismo stenografos, bylos, 
užrašai yra griežčiausioje čekistų 
(slaptosios policijos) priežiūroje ir 
jų ne tik negalima perfotografavus iš
siųsti į užsienį, bet į tokių teismų 
medžiaga net iš tolo neleidžia pa-

Taurapilis ir Tauragnų ežeras

žvelgti pašaliečiams, ar tai būtų už
sienio žurnalistai, ar šiaip ‘abejotinos’ 
vertės asmenys. Visa guli slaptose 
čekistu, spintose, ir vargu jos atsiver
tų tokiam patikimam kaip Kisingeris, 
ar ‘Washington Post’ korespondentui;.

Taigi, kokiu ‘stebuklu’ tas ste- 
nografas gavo Paryžiuje gyvenantis, 
berods žydų kilmės, Anatole Shub, 
parašęs ‘Washington Post’? Kitas da
lykas, ar Anatole Shub moka lietuvių 
kalba, nes kaip iš reportažo matyti, 
teismas vyko lietuvių kalba, kas pa- 
aiški iš tokio sakinio jo reportaže: 
‘Besides my wife and a few Chekists 
(security police) I see no one. There 
are also a few guards, but they don’t 
know the Lithuanian language and 
don’t know what we are arguing about’. 
Lietuviškai: ‘Be mano žmonos ir ke
lių čekistų (slaptoji policija), dau
giau nieko nematau. Yra keli sargybi
niai, bet jie nemoka lietuviškai ir ne
žino, apie ką mes čia ginčijamės*.

Argi teisiant ‘sovietų tautos iš
daviką* rusai įsileistų į teismą tokio 
‘išdaviko’ žmoną vien smalsumo pa
tenkinimui? Kita vertus, kur to ‘teis
mo’ metu buvo Simo Kudirkos žmona? 
Ji, tikriausiai, taip sekama, kad ne
galės ne tik gauti slaptu teismo už
rašų, bet, jei ir būtų sėdėjusi teisme, 
negalėtų tų įspūdžių užrašiusi išsiųs
ti į užsienį.

Iš pacituoto teksto aišku, teis
mas vyko lietuviškai. Tai ir teismo 
protokolai turėjo būti padaromi lietu
viškai. Taigi, ir žurnalistas Anatole: 
Shub turėjo juos gauti lietuvių kalba 
surašytus. Ar jis moka lietuviškai ir 
ar juos galėjo išsiversti į anglų kalba 

(Nukelta į 6 pslp)-

“Catholic Standard” savaitraš
tis Washingtone š.m. rugp. 19 d. lai
doje paskelbė net du straipsnius bei 
komentarus apie S. Kudirkos bylą ir 
apie katalikų padėtį okup. Lietuvoje. 
Pirmame puslapyje savaitraštis, pri
minęs rugp. 7 d. straipsnius apie Simo 
Kudirkos-, bylą, nurodė, kad Simas

BALTIJOS TAUTIĮ ŽYDAI

Vashingtone leidžiamas ‘‘Jewish 
Week - American Examiner” paskelbė 
Rygoje gimusio- žydo, Abraomo Feld 
prisiminimus apie žydus Sovietų Są
jungoje. Feld prieš pusantrų metų 
gavo leidimą išvykti į Izraelį ir ne
seniai lankėsi su paskaitomis JAV- 
se.

Feld, kalbėdamas apie žydų pa
dėtį Sovietų Sąjungoje, nurodė, jog 
ta padėtis žymiai skirtingesnė Balti
jos kraštuose. Prieš tuos kraštus 
rusam okupuojant, ten viręs ‘‘turtin
gas, pilnutis” žydų gyvenimas. Rygo
je, prieš rusų okupaciją 1940 metais, 
žydų gyventojų buvo 60.000, šiandien 
jų beliko 35.000. Dauguma Baltijos 
žydų norėtų emigruoti į Izraeli. Esą 
Baltijos kraštų žydai žydiškesni ir 
daugiau tautiniai įsisąmoninę, negu 
Rusijos žydai.

‘‘Jewish Week”, liepos 1 d. lai
doje skelbė: daugiau kaip 80 žydų 
vykdė viešus bado streikus Maskvoje 
ir Rygoje, protestuodami prieš sunku
mus vykti į Izraelį ir liovėsi streika
vę, jiems pagrasinus - būsite suimti.. 
Viena žydų grupe, 33 asmenys, atvy
kę iš Rygos ir Vilniaus, vykdė 48 vai- 
streiką Maskvos centrinėje pašto 
įstaigoje, gi dar 50 žydų panašiai 
demonstravo Rygoje. Rygos ir Vil
niaus žydai išsiuntė protesto raštą 
J. Tautų Žmogaus Teisių Komisijai. 
Šį raštą J. Tautų gen. sekretoriui U- 
Thantui įteikė Yosef Tekoch, Izraelio 
ambasadorius J. Tautose.

(ELTA) 

buvęs nuoširdus katalikas, kad jis 
laukęs mirties bausmės ir kad tuo 
atveju prašęs leisti atvykti katalikų 
kunigui. Laikraštis dar pažymėjo, kad 
JAV katalikų organizacija imigracijos 
bei pabėgėlių reikalams, drauge su 
kitomis religinio pobūdžio organiza^ 
Gijomis, ryšium su prieglobsčio teisės 

. nedavimu Kudirkai, buvo pasiuntusios 
protestus prezidentui R. Nixonui.

‘‘Cath. Standard” kitam straips
niui pateikė antraštę: ‘‘Lietuva - 
katalikų tvirtovė”. Savaitraštis paci
tavo Londono “The Times”, pagal 
kurį Lietuva, ir ypatingai jos sostinė
- Vilnius lieka katalikybės tvirtovė 
Sovietų Sąjungoje. Laikraštis plačiau 
paminėjo, Eltos neseniai paskelbtus, 
“The Times” atstovo Maskvoje Da
vid Bonavia įspūdžius, jam Vilniuje 
apsilankius.

KUDIRKA PASAULIO SPAUDOJE
Daugeliui JAVdienraščių paskel

bus smulkius duomenis apie Šimo Ku
dirkos teismą Vilniuje, laikraščiuose 
pasirodė ir skaitytojų laiškai - tai 
buvo atgarsis į Įsidėmėtinus Kudirkos 
pareiškimus. "The Washington Post” 
š.m. rugp. 7d. įdėjęs platų A. Shub 
straipsnį apie Kudirkos teismą, rug- 
piūcio 17 d. laiškų skyriuje paskelbė 
Stanley H. Bačkaičio, Great Falls, 
laišką. Bačkaitis pažymėjo, kad dien
raščio straipsnis apie Kudirkos teis
mą dar kartą išryškino Baltijos kraštų 
likimą. Laiško autorius teigia: po 30 
metų tų kraštų gyventojai neatsishkė 
kovos ir turi viltį sulaukti laisvės. 
Daugiau negu nuostabu stebėti vis 
dar šviesias laisvės troškimo viltis 
po to, kai 40% tų kraštų gyventojų 
nužudyta ar išgabenta į Sibirą, ir kai 
likusiai gyventojų daliai tenka pakel
ti smarkią komunistų propogandą bei 
be atodairos vykdomą terorą.

Bačkaitis toliau rašo, jog visai 
nesupranrama, kaip pasaulio sąžinė 
gali abejingai žvelgti į Baltijos kraš
tų šauksmus ir rūpintis laisve kitų 
kontinentų gyventojų, niekuomet ne
turėjusių savo tautų ar netrokštančių 
jas turėti. Laikas, kad laisvo apsi
sprendimo dėsnis būtų vienodai nau
dojamas visame pasauly.

Laiškas baigiamas tokiais žod
žiais: “Baltijos tautos vėl įrodo 
trokštančios būti laisvomis ir jos 
vertos laisvės. JAV-bės turi moralinę 
teisę iškelti Rytų Europos laisvės 
klausimą aplamai ir Baltijos valstybių
- ypatingai. Tai 1940 metais buvo 
iškilmingai pažadėtaprez. Roosevelto. 
J. Tautų Charta garantavo laisvo ap
sisprendimo teisę. 30 metų praslinkus 
Baltijos tautos tebelaukia. Turiu viltį 
kad jos neveltui laukia ir viliuos, kad 
dar ne vėlu”.

Kairę užimti - vieni 
niekai, sako Dayan

JERUZALE. — Gynimo mi- 
nisteris Mbshe DayaJn saiko, jog 
jeigu Egiptas nepakeis savo da
bartinės politikos, karas bus ne
išvengiamas. Izraelio kariuome
nė yra paruošta taip, kad net 
egiptiečiai nustebs, kaip greitai 
bus užimtas Kairas. Jis nemano, 
kad sovietų kariuomenė, kuri 
dabar stovi Egipte, gintų kartu 
su egiptiečiais.
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TALKOS DEŠIMTMETIS

Prieš dešimtis metų keliu žmo
nių iniciatyva padarytas didelis dar
bas mūsų bendruomenėje. Tada kaip 
ir dabar nėra atkreiptas tinkamas dė
mesys į tą gražią pradžią ir į daromą 
pažangą. Laikas būtų mūsų plačiai 
visuomenei susiįdomauti, Įsigilinti Į 
dirbamo darbo naudingumą,- jungtis 
pačiai į tą koperatyvinę veiklą.

Talka per tą trumpą laiką parodė 
sumanumą, įsigijo pasitikėjimą ir 
gražių rezultatų atsiekė. Žinoma jos 
ateitis priklausys nuo jaunų žmonių 
įsijungimo į darbą. Čia kaip tik gera 
dirva mūsų jauniesiems įsijungti ir 
tęsti tą darbą. Rodos nemažai turime 
ekonomistų net su akademiniais laip
sniais, jie galėtų šį darbą dar labiau 
išplėsti, juk dirva plati ir nerubežiuota 
Taip gimsta didelės kompanijos, ban
kai, reikšmingos institucijos. Ameri
koje mes turime gražių pavyzdžių, 
ten sėkmingai veikia daug ekonomi
niais pagrindais sukurtų institucijų, 
kompanijų, bankelių. Kodėl mums 
Australijoje to nepadaryti. Mūsų čia 
ne daug, tas tiesa, bet šiam darbui 
daug žmonių ir nereikia. Tegul būna 
tik mūsų rankose iniciatyva ir pelnas/ 
o visa kita gali būti plati Australijos 
gyventojų masė, kuriai reikalinga 
paskolos, pašalpos ir kt. Jei kiti gali 
padaryti, kodėl mes negalime?

Talkos pavyzdys turėtų patraukti 
ir kitas mūsų didesniasias kolonijas 
kaip Sydnėjų ir Adelaidę. Dar nėra 
vėlu ši darbą pradėti. Pinigus reikia 
telkti i vieną vietą, nes sutelkti pini
gai yra kapitalas, o kapitalas neša 
pelną. Čia tik reikia sveikos iniciaty
vos ir drąsos,' tam darbui pradėti.

Jei per pirmuosius dvidešimtis 
metų rūpinomės savo paties įsikūrimu 
tai dabar jau daugelis dairosi kas 
toliau daryti, kur pinigus investuoti. 
Ir kaip tik dabar geras laikas būtų 
pradėti organizuoti tas naujas ekono
minių pagrindų institucijas, tik reikia 
kad tinkami žmones imtųsi to darbo.-

Talkos:pavyzdys yra pasigėrėti
nas juo turėtume pasinaudoti. Kur du 
stos visados daugiau padarys, sako 
mūsų priežodis. Šis principas galioja 
nuo amžių, o tuo labiau šiais laikais. 
Džiugu yra šiandien pasveikinti Tal
kos vyrus dirbančius labai pozityvų 
darbą ir palinkėti jiems geros atei
ties, tačiau to vieno neužtektų, rei
kėtų kad ir plati visuomenė Įsijungtų 
į tą darbą ir ateitų i. talką su naujais 
Įnašais.

KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ 
KONGRESAS

Danijoje įvyko šeštasis Euro
pos Bažnyčių kongresas, kuria
me dalyvauja 250 delegatų, at
stovaujančių 100 Europos pro
testantų ir ortodoksų bažnyti
nių bendruomenių. Konferenci
joje dalyvauja ir keturi katali
kų Bažnyčios stebėtojai vado
vaujami Marselio arkivyskupo 
Roger Etchegaray. Pagrindinė 
kongreso studijų tema yra “Tar 
nautf Dievui reiškia tarnauti 
žmonijai.”

sustota ir stebėta.

A.L.B.Krašto Kultūros Tarybos narį A. Maželį ir ponią, jų brangiai 
dukrelei

DAINAI MAŽELYTEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.L.B. Krašto Kultūros Taryba
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LABVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪ8Q GARRĖSREKALAS.

Gerb Redaktoriau,
p. Skapinskas atsakydamas dr. 

kun. P. Bačinskui MP. Nr. 32, palietė 
ir mane sakydamas kad ‘per 1971.2.28d. 
visuotiną bendruomenės susirinkimą 
Lith. Assoc, pirmininkas viešai pa
reiškė, kad jis nepripažįsta ALB Gee- 
longo Apylinkės valdybos’. Tas jo 
pareiškimas yra neteisingas. Aš bū
damas tos Lith. Assoc.-Liet. S-gos 
pirmininkas patikslinu, kad 1971.2.28 
dieną susirinkimas neįvyko, protokolų 
niekas nerašė, o aš negavau teisės 
net kalbėti. Tik Apyl. p-kas pranešė, 
kad susirinkimas atidėtas neribotam 
laikui.

Geelongo lietuviai mane pažįsta 
jau 22 metus: 11 metų ėjau pirmininko 
pareigas, vadovavau lituanistiniams 
kursams ir mokyklai, chorui, namų 
tarybai, buvau tris kartus Krašto Ta
rybos atstovu, platinu Mūsų Pastogę

NAUJI MOKSLO METODAI
Prieš kiek laiko tūlas tautietis y •rase, kad Australijos mokyklose mo

kymo metodai ir priemonės ne kiek 
negeresnės, palyginus su buvusiais 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Paskai- 
čiusiam kilo abejonių, viena, kad ne
būdamas šiame krašte mokytoju, ne
turėjau progos jų sekti iš arti, o an
tra, matant pasaulyje pažangą viso
se mokslo srityse, toks jo teigimas 
lyg ir neįtįketinas.

Mano manymu, prieš darydami 
kategoriškas išvadas, turėtume nepa
miršti šių faktų: a. Lygindami Nepri
klausomos Lietuvos švietimo lygį su 
anuometiniu Australijos švietimu, 
prieisime išvados, kad mes stovėjo
me aukščiau, b. Jau praėjo 30 metų, 
per kuriuos bent teoretinėje švietimo 
metodų ir priemonių srityje yra pada
ryta žymi pažanga.
c. Yra skirtumas tarp teoretinio tyri
nėjimo paremtų mokymo metodų idea
lo ir kasdieninių sąlygų diktuojamo 
praktiško tų metodų bei priemonių 
įgyvendinimo.
d. Dar ne visose Australijos mokyk
lose yra pritaikomi moderniškiausi 
mokymo metodai bei priemones.

Pasinaudodamas Melbourne įvy
kusios Tarptautinės Mokymo Savaitės 
proga, kurioje dalyvavo pasaulyje ži
nomi mokymo srityje specialistai ir 
skaitė paskaitas, nuvykau pažiūrėti 
suruoštos Tarptautinės mokymo prie
monių parodos.

Parodoje dalyvavo eile Australi
jos ir kitų kraštų firmų, kurios išsta
tė savo gamybos eksponatus, prade
dant vaikų žaisliukais, kaladėlėmis, 
pieštukais, sąsiuviniais, knygomis ir 
baigiant moderniais televizijos apa
ratais, kompiuteriais ir t.t. Čia taip 
pat buvo išstatyta įvairių mašinų, ku
rios naudojamos ar rekomenduojamos 
naudoti techniko s mokyklose.

Viską aprašyti būtų sunku, nes 
per trumpą laiką visko neaprėpsi ir 
visko demonstruojant nepamatysi, ta
čiau kas daugiau krito į akį, ilgiau 

ir .joje bendradarbiauju. Visą laiką 
stengiuosi būti ALB-nės narys ir nie
kada prieš ją neėjau ir neinu.

Dėl keistai susidėjusių aplinky
bių Geelonge susidarė dvi lietuvių 
bendruomenės: viena pagal ALB Sta
tuto dvasią, visi jai priklauso* kita 
bendruomenė- pagal ‘registered mem
bers’ tik tie. kurie yra įrašyti Į sąrašą. 
Tame sąraše nėra įrašyti Sąjungos 
nariai ir mes negalime pasinaudoti 
tų namų patalpomis. Mano supratimu 
tą padėti galėtų išspręsti tik .Tarybos 
suvažiavimas. Mano žiniomis Geelon
ge nėra tokių lietuvių , kurie dirbtų 

prieš A L Bendruomenę, visi dirba ir 
stengiasi norėdami jai tik gero.

Juozas Gailius,
Geelong.

Prožektoriai - jų čia buvo įvai
rių rūšių. Vienas jų individualiam ar 
mažos grupės mokymui. Įdėjus filmą 
ir paspaudus mygtuką, gaunamas ma
žame ekrane vaizdas ir čia pat gar
siakalbis prabyla aiškindamas mato
mą vaizdą. Nepakankamai įsidėmėjus 
rodomo vaizdo ar aiškinimo, tenka 
paspausti kitą mygtuką ir viskas pa
kartojama. Šio prožektoriaus naudoji
mas suskirstytas mokymo dalykais ir 
pamokomis. Tai vaizdinis ir garsinis 
mokymo būdas.

Antras prožektorius - klasės mo
kymui. Uždėjus ant mažos stiklinės, 
elektra apsvieštos platformos specia- 
le plokšte su atatinkamu vaizdu, pav. 
žemėlapiu - geografijai mokyti, linzių 
ir veidrodžių pagelba vaizdas žymiai 
padidintas rodomas ekrane. Čia mo
kytojui nereikia eiti prie ekrano aiš
kinant rodomo vaizdo detales. Moky
tojas stovėdamas prie aparato su ata
tinkama lazdele rodo ant plokštės de
tales, kas ekrane labai ryškiai maty
ti ir neužstojamas visas vaizdas.

Dar vienas prožektorius, kuris 
turint specialiai paruoštus mokymo 
modelius - brėžinius, rodo mokomojo 
objekto veikimą, pav.kraujo apytaka 
širdyje. Šį prožektorių naudojant rei
kia turėti daug specialių brėžinių.

Parodoje buvo demonstruojami 
komputeriai. Jų veikimą aprašyti man 
sunku, tačiau ryšku, kad jų pagalba 
galima kontroliuoti mokinių mokimasi 
ir jų pažangumą.

Parodoje buvo demonstruojamas 
greito skaitymo metodas. Užuot kny
gą perskaityti normaliu mūsų išmoktu 
būdu, reikėtų sugaišti keletą dienų, 
šiuo greito skaitymo metodu pasinau
dojus, knyga perskaitoma per keletą 
valandų. Gal tai ir nėra naujovė, ta
čiau pravartu besimokinantiems ja su
sidomėti, kad nereikėtų gaišinti bran
gaus laiko. Juk laiko taupymo sumeti
mais atsirado stenografija, akloji sis
tema rašyti mašinėle ir t.t.

Pagaliau viena moderniausių mo
kymo priemonių demonstruota elektro
ninė kalbų mokymo labaratorija. Be
simokantis svetimos kalbos, užsidė
jęs ausines ir paspaudęs mygtuką^ 
girdi pamoką, kurią, gali kelis kartus 
pakartoti. Mokymas grynai individua
lus: netrugdomas kitų, netrugdydamas 
kitiems. Specialus aparatas leidžia 
mokytojui tikrinti besimokančių pa
žangumą ir, reikalui esant, juos kore
guoti.

LEONAS BALTRŪNAS DAINOS 
SAMBŪRIO GARBĖS NARYS

Kada Dainos Sambūris šventė 
savo 20-ties metų sukakti, tuometinis 
Melbourne Apylinkės pirmininkas p. 
Jonas Meiliūnas sveikinimo kalboje 
pasakė: “Gal būt man leista šiandie
na bus prisiminti, skaityčiau tai būtų 
reikalinga, dar vieną labai svarbų 
asmenį, kuris Jūsų choro istorijoje 
buvo reikšmingas, tai būtent p. Leo
nas Baltrūnas. Jis niekad nedainavo, 
jam niekad gėlių .tur būt, niekas neda
vė, per visą tą 20 metų jis tuo choru 
gyveno, rašė, kalbėjo, organizavo 
choro iškilas ir kas yra vertinga, 
mano manymu, jis daug prisidėjo, kad 
jus kaip choras atliekat labai didelę 
kultūrinę misiją, reprezentuodami 
mus svetimųjų tarpe.”

Tikrai prie šių pirmininko pasa
kytų žodžių maža ką begalima pridėti. 
Dainos Sambūris vis tik jautė, kad 
Leonas Baltrūnas yra užsitarnavęs 
ko nors, kas ir jam galima būtų Įteik
ei. Rado, kad geriausiai jį pagerbti 
ne gėlių puokšte ar šampano bonka, 
bet garbės nario vardu. Todėl Dainos 
Sambūris savo metinio baliaus proga 
jam Įteikė šio turinio aktą:

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIO 
AKTAS

.Dainos Sambūris 1971 rm. liepos 17 d. 
Įvertindamas Leono BALTRŪNO 
ilgametį darbą administruojant ir ugdant 
Dainos Sambūri, dedant pastangų suorga
nizuoti Australijos lietuvių Dainų Šven
tes ir būnant nuolatiniu tų Švenčių Mel
bourne vadovu, dedant pastangų suorga
nizuoti Baltų Tautų jungtinius koncertus 
Melbourne, kurie tapo kasmetiniais kul
tūriniais parengimais, jungiančiais pa- 
baltiečius bendram darbui, keliant Austra
lijos lietuvių spaudoje ir kitomis progo
mis lietuviškos dainos grožį, nutarė jam 
suteikti Dainos Sambūrio Garbės Nario 
Vardą.

/pas./ A. Celna
D. Sambūrio dirigentas

/pas./ J. Petrasiūnas 
D.S. Valdybos pirmininkas 

Minau neapsiriksiu, Melbourne lie
tuviu vardu šia proga pasveikinti p. Leo
ną Baltrūną ir palinkėti jam dar dau
geli metų sėkmingai dirbti lietuvišką 
tautinį darbą.

Ignas Alekna
AR ŽINOTE, KAD ..

Ne vien paukščiai žiemą išskren 
da į šiltuosius kraštus. Amerikoje 
gyvena peteliškė, kuri žiemoja 
Australijoje ir N. Zelandijoje. 
Drugys skrenda dieną ir naktį 12 
kilometrų per valandą greičiu. 
Kai pavargsta, nutupia ant lygaus 
jūros paviršiaus, išskečia sparnus 
ir taip ilsisi.

Mums malonus faktas, kad Mel
bourne Universitetų Korp! * Romuva’ 
rūpesčiu Įsteigtuose lietuvių, kalbos 
kursuose modernieji metodai ir prie
monės, aukštai akademiniai paruoš
tų entuziastingų ir atsidavusių moky
tojų palaipsniui įvedami. Aukščiau 
minėta modernia kalbų mokymo laba
ratorija gali naudotis lietuvių kalbos 
kursų klausytojai Monash universite
te. Tai didelis mūsų laimėjimas, bet 
ar mūsų dar besimokantis aukštesnio
siose mokyklose jaunimas ir jų tėvai 
tą laimėjimą tinkamai Įvertina? Ar pa
sinaudos jie lietuvių kalbos kursų 
teikiama pirmenybe stojant į univer
sitetus?

Paroda tikrai verta buvo pamaty
ti, ypač mokytojams, nes ji parodė, 
kad mokymo metodų ir priemonių yra 
tokių, kurių ankščiau nežinota, pav. 
programinis mokymo metodas, o patį 
mokymąsi stengiamasi perduoti kiek 
galima lengviau, vaizdingiau, siste- 
matingiau ir patraukliau.

Turiu pažymėti faktą, kad parodą 
lankė ir atydžiai stebėjo įvairius de
monstravimus Lietuvių kalbos kursų 
mokytojai.

Ig. Alekna
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TALKAI IO METU

Gausioje lietuvišku organizaci
jų šeimoje, 1961 m. rugsėjo 15 d. gi
mė dar viena sava paskirtimi kitokia 
organizacija - Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija Talka, kurios veik
la grindžiama ne tautiniai kultūrinė
mis apraiškomis žadinančiomis pa- 
trijotiniai jausminį sentimentą, bet 
praktiškomis, aniems tikslams siek
ti bendromis, ekonominėmis priemo
nėmis-

Mintis tokią organizaciją Aus
tralijoje steigti vietos lietuvių spau
doje randama jau 1954 metais. Ret
karčiais, ji buvo kartojama ir vėliau. 
Konkretesnis paskatinimas -.lietuvių 
bankelį, steigti tačiau buvo Kanadoje 
sėkmingai veikiančių Lietuvių Kre
dito Unijų spaudoje skelbiamos in
formacijos ir metiniai balansai.

Su kanadiške Montrealio Lietu
vių Kredito Unija „Litu“ susisiekęs 
ir gavęs iš jo oficialių veiklos davi
nių , šio straipsnio autorius pradėjo 
lietuvių bankelio steigimo mintį kel
ti Australijos lietuvių tarpe. Norėda
mas bankelio steigimo mintį konkre
tizuoti, 1961 m. sausio 9 d., savo na
muose, jis sukvietė veiklesnių vietos 
lietuvių pasitarimą. Jame svarstant 
lietuvių bankelio steigimo galimybes, 
pasitarimo dalyvių nuomonės įvaira
vo dėl bankelio steigėjų sudarymo 
procedūros, būsimų narių skaičiaus, 
jo apyvartai reikalingo kapitalo su
telkimo, jam vadovauti tinkamų žmo
nių suradimo, pastebint, kad oficia
liai veikiančio bankelio visus reika
lus teks vesti anglų kalba, už darbą, 
pradžioje, negaunant jokio atlyginimo. 
Prie visa to prisiminus dar ir nelemtą 
beveik nepaliaujamai lietuvius lydin
čią, tarpusavio nesantaiką, šis pasi
tarimas baigtas maža vilčių teikian
čioje nuotaikoje.

Bankelio steigimo minties puo
selėtojui tačiau šio tikslo galėtinai 
neatsisakant, apsirūpinus Victorijos 
valstijos Kooperatyvų Registro įstai
goje reikiama informacija, kredito koo
peratyvų pavyzdiniais įstatais,to paties 
iniciatoriaus ir toje pačioje vietoje, 
1961 m. kovo 25 d. vėl buvo sukvies
tas, kiek didesnis, šia mintimi besi
dominčių asmenų pasitarimas. Jame 
dalyvavo: Ignas Alekna, Liudas Bar- 
kus, Vytautas Bartuška, Ferdinandas 
Gužas, Juozas Kalnėnas, Vladas Ja
kutis, Vladas Sayaitis, Juozas Sniras 
ir Jonas Valys- Šių dalyvių tarpe yra 
keletas asmenų su patyrimu koopera

tinėje veikloje, tad jiems kooperati
niais pagrindais bankelio steigimo 
reikalas buvo aiškesnis ir būsima dar
bo procedūra,turint gerų norų, atrodė 
įveikiama.

Pasitarime dalyvaujančių buvo 
pasisakyta, kad steigiamo lietuvių 
bankelio veikla ir jo paskirtis griež
tai išskiriama nuo politiniai pasaulė
žiūrinių interesų. Jo tikslas bendruo
meniniai ekonominis. Prisilaikant mi
nėto nusistatymo, bankelio steigimo 
procedūra bazuojama ne vietos lietu
vių organizacijų atstovų pritarimu ar 
sprendimu, bet paskirų lietuvių ben
druomenės narių išreikšta valia tokį 
bankelį steigti, bei būti įsteigto ban
kelio nariais. Pasitarimo dalyvių bu
vo pasiimta atlikti konkretūs paruo
šiamieji darbai numatomam susirinki
mui.

Visa tinkamai paruošus, 1961 m. 
birželio 4 d., St. John’s parapijos sa
lėje, Melbourne, buvo sušauktas lie
tuvių kooperatiniam bankeliui steig
ti informacinis susirinkimas. Apie 
šaukiamą susirinkimą buvo paskelb
ta Mūsų Pastogėje ir Tėviškės Ai
duose, kviečiant visus bankelio stei
gimu suinteresuotus susirinkime da
lyvauti.

SUKAKTI MININT
Rašo Liudas Barkus

Įvykusiame susirinkime praneši
mus padarė: L. Barkus apie koopera
tinės kredito draugijos lietuvių ben
druomenei reikalingumą ir jos naudą, 
V. Bartuška supažindino su vietos 
kredito kooperatyvų įstatais. Infor
macinio susirinkimo dalyviai koope
ratinės kredito draugijos steigimui 
pritarė ir ją galutinai suformuoti bei 
valdžios įstaigoje įregistruoti papra
šė šios minties iniciatorius bei kelis 
susirinkimo dalyvius. Be to, kelioli
ka susirinkimo dalyvių, pažymėdami 
norimų įsigyti įnašų skaičių, pareiš
kė norą būti įsteigto bankelio nariais.

1961 m. liepos 15 d. , Lietuvių 
Namuose, Thornbury, buvo sušauk
tas kooperatinės kredito draugijos 
steigiamasis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo: I. Alekna, A. Aniulis, L. 
Barkus, V. Bartuška, F. Gužas, V. 
Jakutis, J. Kalnėnas, J. Petrašiūnas, 
V. Savaitis, J. Sniras ir J. Valys.

Steigiamajam susirinkimui pirmi
ninkaujant J. Snirui, sekretoriaujant 
F. Gužui, pavyzdinius kooperatinių 
kredito draugijų įstatus papildžius 
lietuvių bendruomenės reikalams rei
kiama prasme, buvo įsteigta kredito 
draugija, pavadinant ją: „Lietuvių 
Kooperatinė Kredito Draugija Talka 
Ltd.“ Įsteigton draugijon visi stei
gėjai, paduodami formalius pareiški
mus, įstojo nariais, įsigydami 23 įna
šus (vienas įnašas 5 svarai) ir įmo
kėdami po 1 svarą įstojamojo mokes
čio. Įsteigton šios draugijos pirmojon 
valdybon išrinkta ir pareigomis pasi
skirstė: L. Barkus - pirm., V. Bartuš
ka - vicepirm., F. Gužas - sekr., J. 
Sniras - atsk. ved., J. Kalnėnas - na
rys:

Talko s valdybai, o ypač jos na
riams: J. Šnirui, V. Bartuškai ir F. 
Gužui teko atlikti nelengvą darbą pa- 
paruošiant anglų kalba įstatų papil
dymus, steigiamojo susirinkimo pro
tokolą bei kitus dokumentus, susiju
sius su įsteigtos draugijos Koopera
tyvų Registro Įstaigoje įregistravimu.

Visa tinkamai paruošus, Lietu
vių Kooperatinė Kredito Draugija Tal
ka Ltd. 1961 m. rugsėjo 15 d. Vic. 
valstijos Kooperatyvų Registro Įstai
goje buvo įregistruota. Gi apsirūpinu- - 
si reikalingais blankais ir knygomis, 
1961 m. lapkričio 4 d., savo būstinė
je - Lietuvių Namuose, Thornbury, 
Talka pradėjo savos paskirties darbą.

Peržvelgiant atliktus ir atlieka
mus Talkos darbus, verta suminėti 
kaip ši nauja organizacija Australi
jos lietuvių bendruomenės buvo sutik
ta. Šios nuotaikos teminimos tik tos, 
kurios pareikštos vietos 1 ietuvių spau
doje. Mūsų Pastogė talpino kredito 
draugijos steigimo iniciatorių pasius
tuosius skelbimus ir informacijas apie 
ruošiamos steigti draugijos paruo
šiamuosius darbus ir jų eigą. Anks- 
čiau šiame laikraštyje lietuviškų ban
kelių steigimo mintį kėlusieji buvo 
tylūs, visai nesidomėjo, kad jų puo
selėtoji mintis Australijos lietuvių 
bendruomenėje įgyvendinama.

Tėviškės Aidai patalpinę inicia
torių skelbimą apie šaukiamą kredito 
draugijos steigimo informacinį susi
rinkimą, čia pat, po skelbimu, patal
pino korespondenciją, kurios paskuti
nė pastraipa tokia: „Nenorėčiau eiti 
į tokį susirinkimą, kur iniciatoriai bū
tų to Namų Kliubo „kurpaliaus“ žmo
nės.“ Po informacinio susirinkimo, 
tame pat laikraštyje atspausdintas 
patikslinimas, kurio autorius pastebi, 
kad jokio sutikimo šiai „Talkai“ ne
sąs davęs ir jei korespondentas (del 

patikslinime nurodomų priežąsčių) su
klydęs, tai tuo pačiu suklydę ir skai

tytojai, kurie jau kreipęsis (į patiks
linimo autorių) jieškodami šiai drau
gijai talkos.

Talka darbą pradėjo turėdama 11 
narių ir 23 0 dolerių(tuo metu 115sv.) 
kapitalą. Narių skaičius ir kapitalas 
palaipsniui augo. Pirmuoju dideliu tal
kininku buvo Kazimieras Šimkevičius. 
Jis pirmas, net iš Geelongo, atskubė
jo į Talką padėdamas stambų indėlį 
ir įsigydamas didžiausią tuo laiku įna

Pirmoji Talkos Valdyba r
Iš kaires: F. Gužas, J. Sniras, L. Barkus, V. Bartuška ir J. Kalnėnas

šų skaičių. Finansiškai stiprėdama, 
Talka pradėjo duoti savo nariams pa
skolas. Pirmoji paskola buvo išduota 
1961 m. lapkričio 28 d. Tuo laiku už 
indėlius buvo mokama 4%, o už pa
skolas imama 8% metinių palūkanų, 
skaičiuojant jas kas metų ketvirtį nuo 
likusios nesumokėtos paskolos sumos. 
Nuo 1963 m. spalių 1 d. Talka pradė
jo drausti duodamas paskolas skoli
ninkų mirties atveju. Šis draudimas 
apsaugo Talkos narių skolininkų bei 
paskolas garantuojančių interesus. 
Asmuo, kuris atlieka Talkoje pinigi
nes operacijas yra apdraustas vadi
namu „Fidelity guaranty“ draudimu. 
Visas Talkos turtas apdraustas nuo 
gaisro ir apiplėšimo. Buvo pasirūpin
ta ir kitomis Talkos nariams teikia
momis lengvatomis. Nariai draudžian- 
tieji savo nejudomą ar judomą turtą 
nuo gaisro, apiplėšimo ar kitų nelai
mių Talkos rekomenduojamoje drau
dimo įstaigoje, gauna 22,5%> draudimo 
mokesčių nuolaidos.

Norėdama Talkos teikiamus pa
tarnavimus bei jų reikšmę savai ben
druomenei labiau išryškinti, valdyba 
paruošė tris išsamaus turinio informa
cinius pranešimus, kurių: vieną 1962 
metais, pagal turimus adresus, išsiun
tinėjo visiems vietos lietuviams, an
trą 1965 m. - visoms lietuvių vietos 
organizacijoms, trečią 1966 - Pasau
lio Lietuvių Jaunimo metais - visiems 
vietos lietuviams jaunuoliams.

Informuojami ir iš draugijos veik
los matydami dirbamą darbą esant 
tikslingu ir realiu, lietuviai Talkos 
veikla pradėjo domėtis. Didėjo narių 
skaičius ir apyvartos kapitalas, taip 
pat, ir paskolų paklausa, nes Talka 
skolina imdama mažesnes palūkanas 
negu ima kitos kredito įstaigos. Gi 
už indėlius moka didesnius procen
tus kaip kiti bankai.

Dešimties metų laikotarpyje ne
išvengta tačiau ir Talkos narių mažė
jimo. Lemtis iš gyvųjų tarpo negrįž
tamai pašaukė Talkos steigimo pradi
ninkus: Vladą Savaitį ir Joną Valį. 
Didžius Talkos darbo rėmėjus: Anta
ną Krausą ir Alfonsą Bikulčių. Visą 

eilę Talkos veikla besirūpinančių na
rių: Domą Paliulį, Kazimierą Gra - 
chauską, Kazimierą Kuncą, Algirdą 
Šnirą, Silvą Valį, Joną Pranauską, 
Klemą Baltoką ir Vladą Rukšėną. Mi
nint Talkos dešimtmetį, o taip pat ir 
ateityje, gyvųjų šios draugijos narių 
jie visada pagarbiai bus prisimenami.

Persikeldami gyventi kitur, ar 
dėl kitų priežasčių, penki nariai iš 
Talkos išstojo.

Talką steigdami , jos steigėjai 
žinojo, kad darbo pradžia bus neleng- • 

va. Paruošiant įsteigtai organizacijai 
administracinius pagrindus buvo ne
sigailėta laiko ir pastangų. Tą darbą 
atlikdami Talkos steigėjai draugijos 
valdyboje išbuvo: F. Gužas - 1 metus, 
V. Bartuška^- 3 metus, V. Jakutis - 
3 metus, J. Šniras - 6 metus, L. Bar
kus - 6 metus, J. Kalnėnas tebedirba 
jau aštuntus metus. Be to, į Talkos 
vadovavimo darbą įsijungė ir vėliau 
Įstojusieji nariai: B. Zdanis dirbo 2 
metus, J.Antanaitis - 2 metus, B. Va
nagas valdyboje dirba nuo 1964 m., 
Pov. Baltutis - 1965 m., J. Balbata - 
1967 m., A. Mikaila - 1968 m. Dabar
tinėje Talkos valdyboje yra: Pov. Bal
tutis - pirm., B. Vanagas - vicepirm. 
A. Mikaila - sekr., J. Kalnėnas ir J. 
Balbata - nariai. ’

Buvusiųjų ir esamosios Talkos 
valdybos rūpestingomis pastangomis, 
bei visų jos narių kooperatiniai sąmo
ningu bendradarbiavimu, draugija eko
nomiškai stiprėja. Iškalbingiausias 
stiprėjimo įrodymas yra metiniai Tal
kos balansai.

Talkos veikla bazuojama ne au
kos ar dovanos pagrindu, bet bendruo
meniniai komerciniu principu. Jos tiks
las yra siekti savo nariams ekonomi
nio gerbūvio, o kadangi Talkos na
riais gali būti visi Victoria valstijos 
lietuviai, tad šio tikslo ribos išsiple
čia apimdamos visą vietos lietuvių 
bendruomenę. Nauda lietuviams būti 
Talkos nariais, yra ta, kad jie už įna
šus ir indėlius gauna joje 6 ir 5 %% 
(kituose bankuose 3,75%), o už pa
skolas moka 8 ar 9%> (kitose kredito 
įstaigose 10-12%). Nauda dar yra ir 
ta, kad gaunamų už paskolas ir mo
kamų už Indėlius procentų skirtumas, 
sudarąs Talkos pelną, lieka lietuviš
koje Talkoje, kuri viena ar kita forma, 
to pelno dalį skiria savos bendruome
nės organizaciniams bei kultūriniams 
reikalams.

Pirmosios Talkos valdybos, at- 
likdamos ir visą techniškąjį raštinės 
bei buhalterijos darbą, dirbo be atlygi-

. (Nukelta į 4 pslp)? <>-
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talkai
talkos Veikla Skaičiais

J. Sniras

Pirmosios Australijos lietuvių 
kredito draugijos veiklos dešimtme
čiui sukakus, verta pažvelgti į jos 
augimą ir plėtojimas} ir kiek jos į- 
steigimas buvo pateisinamas patar
naujant lietuvių bendruomenei ekono
miniuose reikaluose.

Steigiant lietuviška finansinę 
organizaciją buvo turėta galvoje su
telkti lietuvių kapitalą savo bendruo- 
meneje, kad mes galėtume juo pasi
naudoti palankesnėmis ir prieinames
nėmis sąlygomis, negu buvo siūloma 
Australijos bankų ir kitų privačių kre
dito bendrovių, o jos pelnas tarnau
tų lietuviškiems tikslams.

Kad geriau pailiustruoti draugi
jos augimą ir jos plėtojimąsi aš čia 
noriu patiekti eilę skaičių, kurie pa
rodo ‘Talkos’ apyvartos ir kitų kapi
talų stovį ir jų didėjimą metų bėgyje.

(1) Nariai ir įnašų kapitalas:
Narių skaičius. Įnašu suma 

Steigėjai 11. S 230
1962 finans. m. gale

Narių įnašų
skaičius suma

Steigėjai 11 $ 230
1962 finans. m. gale 53 1060
1963 finans. m. gale 81 1430
1964 finans. m. gale 107 1940
1965 finans. m. gale 120 2100
1966 finans. m. gale 140 2710
1967 finans. m. gale 159 2950
1968 finans. m. gale 195 4130
1969 finans. m. gale 214 4980
,1970 finans. m. gale 232 5490
1971 finans. m. gale 252 6750

(2) Indėlininkai ir indėlių suma:
Skaičius Suma

1962 finans. m. gale 7 $ 2714
1963 ” ” ” 26 4844
1964 ” ” ” •57 10232
1965 ” ” ” 103 15774
1966 ” ” ” 131 15086
1967 ” ” ” 157 25282
1968 ” ” ” 175 36303
1969 ” ” ” 227 56587
1970 ” ” ” 255 69720
1971 ................. 285 112626

Analizuodamas aukščiau paduo
tus skaičius kiekvienas pastebės, 
kad draugijos augimas per pirmus 
penkis metus buvo palyginamai gana 
lėtas. 1966 finansinių metų pabaigoje 
draugijos operacinis kapitalas buvo 
tik $18,000, tuo tarpu, kai antrų pen
kių metų pabaigoje padidėjo iki - 
122000. Tuometinis musų bendruome
nės grupinis susiskaldymas turėjo 
neigiamos įtakos ir į šią ekonominę 
organizaciją. Tiktai pastaraisiais 
metais lietuviųsusidomėjimas ‘Talka’ 
padidėjo ir kapitalų įplaukimas žymiai 
pagausėjo.

Didžiausia kapitalų dalį sudaro 
indėliai, už kuriuos draugija dabar 
moka 5% metinių palūkanų, tuo tarpu, 
kai Australijos bankai už taupymo 
sąskaitose laikomus pinigus moka 
tik 334%. Turint galvoje dabartinę 
indėlių sumą, draugija išmoka per 
metus $1410 palūkanų daugiau, negu 
indėlininkai gautų laikydami pinigus 
kituose Australijos bankuose. Per 
dešimt metų draugija išmokėjo indė
lininkams $12620 palūkanų.

Antrą didesnę kapitalų dalį su
daro Įnašai, arba akcijos. Kiekvienas 
įstodamas nariu turi Įmokėti bent 
viena inaša sumoje $10, už kuriuos 
draugija moka kiekvienais metais 
dividendą iš pelno iki 6%.

Svarbiausias draugijos tikslas 
yra teikimas kreditų savo nariams. 
Paskolų paklausa svyravo metų bė
gyje, nes čia nemažos įtakos turėjo 
ir bendra Australijos ūkio ekonominė 
padėtis. Pasunkėjus kreditams gauti 
Australijos bankuose ir kitose priva
čiose finansinėse organizacijose 
prašymų skaičius paskoloms gauti 
pagausėdavo, o tuo pačiu ir narių 
skaičius padidėdavo, nes paskolos 
duodamos tik nariams.
Mūšų Pastoge~Nr. 36 1971.9 J.3 psl. 4
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Paskolų buvo išduota sekančiai:

Skaičius Paskolų 
Suma

1961/62 metais 6 $ 2300
1962/63 14 8800
1963/64 12 11100
1964/65 10 9420
1965/66 10 10060
1966/67 19 18140
1967/68 25 29716
1968/69 29 44124
1969/70 ” 17 30350
1970/71 23 46950

Viso 165 $210960
Kaip matyti iš aukščiau pateiktų 

davinių, 65% visų narių pasinaudojo 
teikiamais kreditais, kas parodoįkad 
draugijos egzistencija yra daugiau 
negu pateisinama. Paskutiniais me
tais nemaža jaunimo, sukūrė šeimas, 
kreipdavosi i draugiją paskolų gavimo 
tikslu. Sąlygos paskoloms gauti, 
palyginant su kitomis finansinėmis 
bendrovėmis, o ypatingai su taip va
dinamu ‘Hire Purchase’ kreditu, yra 
gana palankios. Jei paimsime, kaipo 
pavyzdį, 2000 dolerių paskolą išmo
kėjimui per trejus metus, tai skolinin
kas naudodamasis draugijos kreditu 
sutaupys, mažiausiai, 400 dolerių, 
negu imdamas tą pačią sumą ir tam 
pačiam laikotarpiui, taip vadinamo, 
‘Hire Purchase’ kredito formoje.

Be to, visos paskolos yra ap
draustos nuo skolininko mirties. Jei
gu skolininkas miršta natūralia mir
timi arba eismo ar kitokios nelaimės 
atveju, draudimo bendrovė sumoka 
draugijai likusią paskolos dalį. Lig 
šiol draugija gavo iš draudimo ben
drovės $2124 paskoloms padengti, 
tuo atpalaiduodama mirusio skolinin
ko gimines ir garantuotojus nuo bet 
kokių mokėjimų.

Draugija teikdama nariams kre
ditus turi pajamų palūkanoms už in
delius apmokėti ir administracinėms 
išlaidoms padengti. Be to, draugija 
turėjo gryno pelno viso $ 4100 sumo
je, kuris visuotinio narių susirinkimo 
nutarimu buvo paskirstytas sekančiai: 
1) lietuvių organizacijoms $320, 2) 
nariams už įnašus dividento $ 1430, 
3) draugijos atsargos kapitalui $1450 
ir 4) 1971 m. pelnas sumoje $ 900 
dar nepaskirstytas. Be skirtu iš pel
no lietuviškoms organizacijoms sumų, 
draugija išmokėjo per dešimtį metų 
$ 1020 lietuvių namams Melbourne. 
Dar 1963 metais, kai draugija neturė
jo nei atskiro kambario lietuvių na
muose, tuometinė draugijos valdyba 
pati pasiūlė padėti namams finansi
niai. Kad pateisinti draugijos išlai
das buvo paprašyta, kad namų admi
nistracija išduotų draugijai pakvita
vimas pažymint, kad tie pinigai mo
kami kaipo nuoma už raštinę, nes 
draugija, kaipo vieša kooperatinė 
kredito draugija su apribota narių 
atsakomybe, yra valdžios įstaigų kon
troliuojama ir turi turėti išlaidoms pa
teisinti legalius dokumentus. Tokia 

Dabartinė Talkos Valdyba
Iš kairės: B. Vanagas, J. Balbata, P. Baltutis,-A. Mikaila ir J. Kalnėnas.

forma pinigai lietuvių namams nuo to 
laiko yra mokami kiekvienais metais.

Padarius šią trumpą draugijos 
veiklos apžvalgą tenka prieiti išva
dos, kad nežiūrint jos pasiektų gra
žių rezultatų, draugijos išsiplėtimas 
dar nėra pakankamas, dar daug Mel
bourne lietuvių naudojasi kitų finan
sinių bendrovių kreditais sumokėda
mi joms žymiai didesnes nuošimčių 
sumas. Jeigu mes visi naudotumės 
musų savos organizacijos patarnavi
mais, jos operacijos išsiplėstų ir pa
didėjus apyvartai galimas dalykas, 
kad paskolas galima būtų gauti dar 
geresnėmis sąlygomis. Reikia tikėtis, 
kad draugija žengdama į antrą savo 
veiklos dešimtmetį, susilauks dar di
desnio lietuvių pritarimo ir išaugs į 
stipria€ ir finansiniai pajėgią organi
zaciją.

Padėti kitiems
Gyvendami/ savo bendruomenėje 

turime Įvairių poreikių: tautinių, kul
tūrinių, socialinių, ekonominių. Tu
rime būdų ir priemonių bendriems in
teresams rūpinti nors ir ne visada de
ramu mastu. Ne visais atvejais mūsų 
poreikiai patenkinami ar gali būti pa
tenkinti pilnoje apimtyje bendruome
ninio santykiavimo rėmuose, dėl to 
tad kai kurie iš jų tenkinami už tau
tinės bendruomenės ribų. Prie tokių 
dalykų priskirtinas bendruomenės na
rio finansinių' reikalų tvarkomas.

Bendruomenė nėra abejinga savo 
narių medžiaginio gerbūvio požiūriu: 
jai rūpi, kad nariai būtų ūkiškai pajė
gus, labiau taupytų savo uždarbį, be 
reikalo neeikvotų savųjų išteklių. 
Dėl to ir pačiai bendruomenei rastų
si naudos: juo turtingesnis jos narys, 
juo josios veikimo galimybės, daž
niausia lėšų sąlygojamos, būtų pla
tesnės.

Tokis jau ūkinio gyvenimo su
tvarkymas, kad retas iš mūsų išsiver
čia be kredito, kurį suranda svetur, 
nepaieškojęs būdų tąjį kreditą suor
ganizuoti savo bendruomenėje papras
tesnių būdu ir mažesniu kaštu.

Piniginių išteklių telkimo rei
kalas bendruomenėje, jos narių tarpe 
ligi šiol dar nėra reikiamai sutvarky
tas. Krašto Tarybos suvažiavimuose 
ne kartą keltas reikalas imtis atski
roms apylinkėms organizuoti kredito 
kooperatyvus, kad tuo padėtų savo 
nariams rūpinti finansinius reikalus. 
Siūlymai, Įrodinėjimai, pavyzdžiai su
sikurti kredito kooperatyvus, kur būtų 
įnešamos sutaupos ir gaunamos pa
skolos, reikiamo atliepimo nerado.

Ligi šiol Australijos bendruome
nėje tėra vienas kredito kooperatyvas 
‘Talka’ Melbourne, dabar atžymįs sa
vo veiklos pirmąjį dešimtmetį. Jau 
pats faktas, kad ‘Talka’, tolydžio 
stiprėdama, vis didesnes sutaupą su
mas kaupdama, vis gausiau aprūpina 
kredito reikalinguosius, veikia jau 
dešimtį metų,rodo, jog ‘Talkos’ esa
ma gerame ir sektiname kelyje.

‘Talka’ juntamai padėjo savo na
riams, mokėdama kiek didesnį nuošim
tį uz indelius, imdama mažesnes pa
lūkanas už duodamas paskolas. ‘Tal
ka’ taip pat prisidėjo ir prie kultūri
nių poreikių rūpinimo savoje apylin
kėje, skirdama lėšų iš savo pelno ir 
iš sutaupų, padarytų josios vadovy
bes narių neapmokamu darbu.

Tuo ‘Talka’ eina bendruomeninę 
tarnybą: bendradarbiaudami vieni pa
deda kitiems.

‘Talkos’ dešimtmetį minint, sa
vaime kyla klausimas, kodėl ‘Talka’ 
nepasekta kitose apylinkėse? Tereik
tų, atrodo, mažos paskatos tam darbui 
pradėti. Nenorima manyti, kad nesi
imama organizuoti kooperatyvo, nes 
bodimasi kas kelintą savaitę vienos 
kitos valandos darbo, nenorima atsi
sakyti gal kokio penktojo savaitgalio 
mažos dalies kitiems padėti.

Iniciatyva ir šiuo atveju, kaip ir 
kiekviename ribotų siekimų, tačiau 
platesnės reikšmės darbe, išplaukia 
iš atskiro asmens, susirandančiovien- 
minčių ar talkininkų, kurie, kaip ir 
patsai pradininkas, nepagaili nei lai
ko nei triūso prisiimamam uždaviniui 
atlikti.

Dažna, šiandien jau Įprastinė 
bendruomeninė institucija yra gimusi 
iš privačios iniciatyvos, talkininkų 
remtos, ilgainiui ir pačios bendruome
nės įsisavintos, kaip reikalingos ar 
net būtinos bendruomeninės sąrangos 
dalies. Tokios institucijos radosi dėl 
vieno kito tautiečio pakeltos aukos. 
Atrodo, nebus suklysta teigiant, kad 
tokių asmenų auka bei pasišventimu 
ir palaikomas bendruomeninės veik
los gajumas.

Pavyko Melbourne apylinkei: 
daugiau nei prieš dešimtį metų joje 
radosi pasišventėlis, ėmęsis inicia
tyvos suorganizuoti kredito koopera
tyvą. Tai buvo Liudas Barkus. Šian
diena jo suorganizuota ir ilgus metus 
vadovauta ‘Talka’, virtusi Melbour
ne apylinkės institucija,stropiai eina 
savo tarnybą tautiečių naudai, didžiu 
pasitikėjimu žvelgia ateitin.

Dešimtmetį minint, pritiktų ir pa
linkėti ‘ Talkai* :■ augti narių skaičiu
mi, gausėti indeliais, didėti paskolų 
dydžiu.

Ir dar: susilaukti bendrininkų - 
- kredito kooperatyvų kitose bendruo
menės apylinkėse, kad ilgainiui, ap
sijungus, sukurti visos Australijos 
lietuvių kredito organizaciją. Tai ne 
vien linkėjimas - tai uždavinys.

V. Jakutis

****

sukarti minint

(Atkelta iš 3 pusi.)

nimo. Nuo 1964 m. pradėta mokėti 
labai kuklus, kelionės išlaidas pa
dengti užmokesnis, kuris Talkos dar
bui ir pelnui didėjant, visuotinio na
rių susirinkimo nutarimu kas metai bu
vo didinamas. Nuo 1968 m. pabaigos, 
yra samdomas savaitgalio darbui sąs
kaitininkas, o nuo 1969 apyskaitinių 
metų pradžios samdomas ir atskaito
mybės vedėjas. Talkos atskaitomybę 
ir visas kitas atliekamas funkcijas 
kontroliuoja Chartered Accountant, 
kurio darbas taip pat apmokamas.

Per dešimt veiklos metų Talka 
savo nedidelių pelnų ištekliais rėmė 
visą eilę lietuviškų kultūrinių židi
nių: pradedant vasario 16 gimnazija, 
lietuvių sportininkų, skautų bei kitas 
organizacijas. Nepamiršo, taip pat, 
savosios spaudos ir Melbourne bei 
Geelongo Lietuvių Namų.

Talkos paramą teikianti sauja 
būtų daug sklidinesnė, jei joje susi
spiestų visi lietuviai su savais san
taupų ištekliais ir reikalingų pasko
lų paklausomis. Bendruomeniškai gal
vojant, tai turėtų būti mūsų visų tiks
las, kurio vieningai turėtume siekti.

****
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A.A. ALFONSAS ŽUKAUSKAS
Negailestinga mirtis rugpiūcio 

10 d. išpiešė iš mūsų tarpo Alfonsą 
Žukauską, bežengiant vos 52 metus.

Alfonsas gimė Kaune - Šančiuose 
kur lankė ir baigė pradžios mokyklą 
ir gimnaziją. Aktyviai reiškėsi spor
tinėje S.S. Kovo klube futbolo ir krep
šinio aikštėse. Vokiečių okupacijos 
metu Alfonsas perkelia savo gyven
vietę ir sportinę veiklą į Vilnių. An
trajai bolševikų okupacijai artėjant, 
pasitraukė įvakarus. Pasibaigus karui 
vėl aktyviai įsijungia į sportą, ir tau
tinių šokiųgrupę Wunsiedel stovykloje. 
Tęsė mokslą Arlangene.

Prasidėjus emigracijai, atvyko 
Australijon ir 1953m.. su Ruth Collins 
sukuria šeimą Sydnėjuj. 19 54 m. su 
Ruth persikelia į Melboucną ir susi
laukia dukrelės Sharon-Mildos.

Paskutinius 5 metus Alfonsas 
dirbo Viktorijos parlamento bibliote
koje, ir kartu studijavo įsigyti biblio
tekininko diplomą.

Alfonsas visa širdimi buvo atsi
davęs šeimai ir vedė ramų ir pavyz
dingą šeimos gyvenimą. Lietuviškoje 
veikloje aktyviai nedalyvavo, bet 
atsmaukusiems lietuviškų organizaci
ją atstovams buvo visuomet dosnus ir 
abu su žmona nielai prisidėdavo prie 
talkininkavimo įvairių paruošimų.

Alfonsas piliko giliai liūdinčia 
žmoną, dukrelė, seserį ir brolį Lietu
voje, ir daug liūdinčių draugų ir pa
žįstamų.

Ilsėkis Ramybėje!
R. Vyšniauskas

SUDIEV ANTANAI
Rugpiūcio 26 d. sunku buvo sid- 

nejiškiams skirtis su Antanu Kapo
čium, rinkosi liūdni lietuviai į Sv. 
Joakimo bažnyčią atiduoti paskutinę 
pagarbą savo mielam tautiečiui, kuris 
beveik per paskutiniuosius dvidešim- 
tis metų nenulipo nuo scenos dainuo
damas chore. įvairių progų turėjome 
per tą laiką - liūdnų ir linksmų ir 
visada Antaną ir Elzbietą Kapočius 
matydavome be giedančius ar bedai
nuojančius. Per tiek laiko susigyven
ta, Antanas buvo kiekvienam mielas 
ir draugiškas. Ir štai žmonės renkasi 
paskutiniam atsisveikinimui, kun. P. 
Martuzas atlaiko gedulingas pamaldas. 
Sydnėjaus Meno Ansamblis jaučia 
spragą, bet nežiūrint to atgiedojo 
Antanui requiem ir giesmes su tokiu 
giliu įsijautimu ir gailesiu kokį retai 
gali besiklausydamas giesmių pajusti. 
Meno Ansamblis vadovaujamas p. M. 
Umbražiūnienės tikrai sublizgėjo 
deimančiuku, buvo liūdna bet kartu ir 
malonu klausytis.

Ilga vilkstinė automobilių paly
dėjo Antanąį jo amžiną poilsio vietą. 
Čia lietuvių kapuose atsisveikinimo 
žodį tarė kun. P. Martuzas ir Meno 
Ansamblio vadovas p. Bitinas. Abu 
kalbėtojai išreiškė gilia, užuojautą 
velionio našlei ir giminėms, o taip 
ir visai Sydnėjaus lietuvių bendruo
menei , kurioje Antanas taip giliai 
buvo įaugęs.

Tegul amžinoji šviesa Tau švie
čia per amžius, Antanai, ir džiugina 
Dievas savo malonėje.

a.m.
*****

ATSISVEIKINANT SU DAINA 
MAŽELYTE

Vargu ar kada nors Šv. Kazimiero 
koplyčia matys tiek daug lietuvių per 
kurias nors kitas laidotuves, kiek 
buvo per Dainos. Iš lauko pusės suo
lai ir šalygatvis skendo vainikuose 
ir gėlių puokštėse. Seni ir jauni su 
giliu sielvartu atėjo atiduoti pasku
tinę pagarbą jaunai, bet labai pasi
žymėjusiai visuomenės veikėjai Dai
nai Mažely tei.

Klebonas kun. A. Kazlauskas 
atnašaudamas Sv. Mišias savo jautria 
-me pamoksle velionę sulygino su 
evangelistais, kurie su nepaprastu 
atsidavimu skelbė Kristaus mokslą, 
Daina Maželytė visą sielą buvo ati
davusi lietuviškai veiklai.

Palaidojome rugpiūcio 26 diena.
Kapuose atsisveikinimo žodį 

tarė: Krašto V-bos Pirm. V. Never- 
auskas. Jis priminė, kad būdamas, 
Skautų vadu pastebėjo velionės ne
paprasta, pareigingumą ir nuoširdumą. 
Padėjo ant jos karsto skautų ženklelį 
kaip skautiškos tarnybos pabaigos 
simbolį. Priminė, kad Daina gyvenda
ma Melbourne sąžiningai mokėjo Liet. 
S-gos nario mokestį ir buvo skaitoma 
aktyvi narė. Adelaidės lietuviško 
teatro vardu jautriai atsisveikino J. 
Neverauskas paskalydamas B. Braz
džionio eilėrašti kurio paskutinis 
posmas buvo:

Tik negryši tu, Čia savo poilsį suradus. 
Nepraeisi niekad atgalios pro mus. 
Iškankinta Tu, dabar rami be žado, 
Radai savo diena. Ten, o Čia namus.

Lituania choro vardu atsisveiki
no administratorius J. Mockūnas, pa
brėždamas Dainos jaunatvišką links
mumą ir jos nepaprastą meilę, lietu
viškai dainai. Dr. A. Stepanas atsi
sveikino pirmojo jaunimo kongreso 
delegatų vardu. Daina buvo grupės 
vadovė. Jos pranašumas lietuviškų 
reikalų supratime, greitai buvo pas
tebėtas kongreso vadovybės.

Ji paliko stiprus pėdsakus ne 
tik Australijos, bet ir Amerikos jau
nimo gretose. Jos liūdės du kontinen
tai, Australia ir Amerika.

Labai graudžiai atsisveikino p. 
Br. Makulienė Melbourno lietuvių ben
druomenės vardu. Ašaromis suvilgy- 
dama savo žodžius minėjo: Nerandu 
žodžio savo skausmui išreikšti. At
lydė jome Tave į čia, Tavo paskuti
niąją šios žemės kelionę. Paliekame 
viena pačioje jaunystėje. Mums vi
siems buvai miela ir taip reikalinga. 
Ten, Melbourne liūdi Tavo draugai 
choristai, liūdi jaunimas ir senimas. 
Liūdi Moterų Socialinės Globos Drau
gija, kuriai suspėjai reikale ištiesti 
pagalbos ranką. Liūdi Tavo vaikystės 
dienų lietuvių kalbos mokytojai. 
Melbourniškių širdyse Tu busi dar 
ilgai, ilgai gyva.

Pūtė žvarbus vėjas pro šaltus 
granito paminklus, džiovindamas 
skruostus nuo ašarų, kurios nesulai
komai smelkėsi visiems. Palengva 
karstas sustojo amžinybės angoje. 
Krito ant jo daug kamelijų žiedų, kur
iuos i duobę metė gražus Dainos 
draugių būrys.iš vakaro Jos atideng
tas karstas buvo įstatytas Siebert 
laidotuvių koplyčioje, kuri buvo pilna 
artimų, pažįstamų ir giminių. Klebo
nas kun. A. Kazlauskas atkalbėjo 
dalį Rožančiaus. Ji buvo pasipuošusi 
tautiniu kaklaraiščiu, kurį pati sirg
dama^ išsiaudė.

Daina buvo gimusi Kaune. Nors 
ir labai miglotai, bet kaip ką prisimi
nė. Sirgdama vis kalbėdavo: Kaip 
gera būtų pamatyti tėvynę Lietuvą. 
Kaip tik pasveiksiu būtinai nuvažiuo
siu. Miela Daina! Tavo svajotą kelio
nę norėčiau palydėti šiais poeto žo
džiais:

Savo tėviškę rasi be kelio 
Senis Nemunas Tave atves.
Visas pulkas lieknučių pušelių, 
Bėgs krantu pasitikti Tavęs..

Ilsėkis ramybėje lietuviškos 
pakelės ramunėlė. Per anksti nuvytai 
svetingame, bet deja svetimame Pietų 
Kryžiaus šešėlyj.

VI. Dumčius.

Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ-

Requiem klasės draugam
JULIJA ŠVAB Al T Ė

ŽYDINČIŲ ŽIRNIŲ LAURUOS

Ten mirtis jau kloja patalą 
Žydinčių žirnių laukuos.
Kvepia žalia pagalvė 
Ir vabalėlių choras 
Requiem, requiem...

Requiem, requiem 
Draugiški žemės gyventojai, 
Juodomis sutanomis, 
Katakombiškom akim.

Requiem,
Juodą Komuniją
Tavo palaimintai burnai...
Skamba, skamba ir skamba
Miniatūrinių
Bažnytėlių varpai...

REQUIEM AKACIJŲ ALĖJAI

Requiem akaciją alėjai. 
Sporto aikštės vaikiškiem veidam. 
Seno miesto negrįstom gatvelėm 
Ir apleistiem, užmirštiem kapam...

Viskas žuvo, mano drauge, viskas žuvo, 
Nebėra nei vakar, nei šiandien...
Šaltos raukos šizofreniškam gegužy 
Moja saulės laikrodžiui sudiev...

Mielai
DAINAI MAZELYTEI

mirus jos tėvelius ir brolį giliai užjaučiame ir kartu liūdime 
Milvydai

P.p. Dr. J. ir A. Maželiams,
Jų brangiai Dukrai DAINAI mirus,

Nuoširdžiai užjaučiame.

Reg. ir Ant. Skėrys.

A.A. DAINAI MAZELYTEI

mirus, jos gerbiamiems tėvams, broliui ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Br. ir Stasė Jurevičiai

A.A. A. KAPOČIUI

mirus, jo liūdinčią žmoną p. E. Kapočiene, brolį ir sūnus su 

šeimomis nuoširdžiai užjaučia
V. ir J. Jašiūnai.

---------------------- .-------------------------------------------- -—---- ------- ------ .
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XPOPTA^
REDAKTORRTS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller AveAshfield,N.S,W.2131 

Tel. 798 o3o6

Gerb. p. Sp. Sk. Redaktoriau,
‘Mūsų Pastogės’ Nr. 34 Sporto 

Skyriuje tilpusiam aprašyme apie ‘Ne
ries’ klubą p. S. Norvilaitis nusiskun
džia, kad Sporto Klubas ‘Kovas’ ne
silaiko parengimų datos, skriaudžia 
sportuojanti jaunimą, nepadeda ‘Ne
ries’ klubui ir kt.

Jau ne pirmą kartą skaitome pa
našius nepagrįstus užpuolimus ‘Ko
vui’, tačiau iki šiolei į tai nekreipė
me dėmesio. Kadangi šį kartą buvo 
paliestas mūsų bendradarbiavimas su 
kitomis organizacijomis, todėl į tai 
turiu atsakyti sekančiai:

Sporto Klubas ‘Kovas’ jau per 
ilgą metų eilę nėra pažeidęs jokios 
nustatytos parengimų datos ir taip 
pat šį kartą ‘apkaltinimas’, kad mes 
suruošėme B-B-Q per Sporto Klubo 
‘Neries’ šokiu vakarą, yra nepagrįs
tas. Tą vakarą jokio oficialaus ar ne
oficialaus parengimo Sporto Klubas 
‘Kovas’ neturėjo.

Tiesa, mes gal ir galėtume pa
dėti ‘Neries’ Sporto Klubo išlaikymui, 
bet, turėdami tiek daug aktyvių narių 
savame klube, patys turime daug rū
pesčių ir darbų, kad ir prie geriausių 
norų yra labai sunku ką nors kitiems 
padėti.

Aš patarčiau p. S. Norvilaičiui 
daugiau dėmesio kreipti į savo klubo 
veiklą darbais, bet ne nevaisingomis 
kalbomis ir kitų nepagrįsta kritika.

Su pagarba
V. Daudaras

EUROPOS ČEMPIONAS LIETUVIS

Lietuvis vilnietis Kęstutis Šapka 
22 nr. amžiaus, tapo Europos čerppio- 
nu šuolio į aukštį varžybose. Sapka 
nugalėjo Helsinky, Suomijoje š.m. 
rugpiūčio 10-16 d. vykusiose Europos 
lengvosios atletikos pirmenybėse. 
Vilnietis pirmuoju bandymu įveikė 
2 m. 20cm aukštį ir tapo čempionu, 
gavęs aukso medalį. Iki šiol Lietuvai 
aukščiausias apdovanojimas Europos 
pirmenybėse buvo sidabro medalis - 
jis buvo įteiktas ieties metikei Biru
tei Zalogaitytei-Kalėdienei 19 58 m., 
Stockholme įvykusiose varžybose. 
Dabar Helsinkyje, kur varžėsi 39 val
stybių, Lietuvai atstovavo šeši spor
tininkai. Neabejotina, kad K. Šapka 
kitais metais dalyvaus pasaulinėje 
sporto olimpiadoje Miunchene.

Helsinkio pirmenybėse pagal 
gautų medalių skaičių daugiausia 
laimėjo šie kraštai: Rytų Vokietija 
(32 medaliai), Sovietų Sąjunga (20), 
Fed. Vokietija (17), Čekoslovakija 
(4), Prancūzija (3), Suomija (2), An - 
glija (10), toliau sekė Lenkija, Italija 
Jugoslavija, Austrija, Belgija, Rumu
nija, Švedija,Vengrija, Šveicarija ir 
Graikija. Kraštai surikiuoti pagal 
iškovotų aukso medalių skaičių.

(ELTA)

MELBOURNO SPORTAS 
Varpas - Baiwyn YMCA 53:20 (29:9) 

berniukai žemiau 16 m.
Pradžioje žaidimas eina lygio

mis, bet mūsiškiai prisirenka gana 
daug baudų. Geros pasuotės prie krep
šio leidžia atsiplėšti, bet rezultatai 
gana žemi.

Prisirinkę baudų antram puslan
kyje mūsiškiai turi sumažinti tempą. 
Bet pagerėja metimai ir rezultatai ky
la. Išfaulavus Branišką ir Arą įeina 
mažieji pakaitai, bet opozicijos tik 
keturi lieka.

Taškai: Braniška 23, Oželis 21, 
Leknius 9, Katilius 3, Liubinas, Ra
gauskas ir Aranauskas po,2. 

. , Žiūrovas
l-r-. f . : . . • 1 \ ' I . .
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NERIES KLUBE 

Grand Finalas
Neris - Bankstown Sports 76:54

Sias rungtynes neriečiai pradeda 
žaisti šaltai ir apgalvotai. Kovo jama 
stipriai ginyboje, ir neleidžiama prie
šui lengvai prasiversti prie krepšio. 
Dulinskas gražiais praėjimais daro 
pirmus metimus, kurie krinta kiaurai. 
Neatsilieka irKurlinskas su Sankaus- 
ku kurie gražiais metimais pelno ne- 
riečiams taškų, iš jaunųjų neriečių 
žiūrovų pasigirsta garsai 'kaman Ne
ris’. Neriečiai neatleidžia spaudžia 
toliau, puslaikis baigiamas 32:20 
neriečių naudai. Antrame puslaiky 
neriečiai atleidžia, bet neilgam. Su
siima ir kovoja kietai. Dulinsko, 
Kurlinsko ir Sankausko magiški meti
mai demoralizuoja priešą, ir rungty
nes, t.y. Grand Finala> užtikrintai 
neriečiai laimi.

Už neriečius žaidė ir taškus pel
nė: A. Dulinskas 25, A. Kurlinskas 
22, A. Sankauskas 15, J. Belkus 4, 
S. Bernotas 4, A. Laurinaitis 2, V. 
Šatkauskas 2, R. Mickus 1 ir E. In
tas 1.

Mergaitės
Neris - Bankstown Sports 25:28
Žiemos turnyrui pasibaigus ne- 

rietės užėmė trečią vietą. Trys ko
mandos užėmė pirmą vietą. Taškų 
santykis kitų dvejų komandų buvo 
geresnis, tai nerietėms ir atiteko 
trečia vieta. Puspašalinėse rungty
nėse nerietės pralaimėjo prieš savo 
priešininkes. Už nerietes žaidė: E. 
Intaitė, E. Žižytė, D. Adomenaitė, 
R. ir L. Gečauskaitės, E. Sinkleraitė, 
K. Wright ir A. Bernotienė.

S.N.

Dainos Sambūrio metinis balius
Balius įvyko š.m. rugpiūčio 21d. 

Svečių prigužėjo pilna Lietuvių namų 
Jubiliejinė salė, kas rodo, kad Mel- 
bourniečiai vertina Dainos Sambūrį 
ir jo tautinį darbą. Malonu buvo maty
ti svečius p.p. Ivinskius iš Newcast
le, p. V. Šliterį iš Sydney ir p. Do- 
nielą iš Adelaides. Gal buvo ir dau
giau tolimųjų svečių, kurių per neap
dairumą nepastebėjau. Atsiprašau!

Baliaus metu Dainos Sambūrio 
pirmininkui p. J. Petrašiūnui vado
vaujant buvo perskaitytas aktas, ku
riuo už ilgametį darbą Dainos Sambū
riui, suteiktas p. Leonui Baltrūnui 
Dainos Sambūrio Garbės Nario vardas.

Programoje girdėjome Sambūrio 
oktetą, kuris padainavo retai girdėtų 
nuotaikingų dainų, o vyrų trio - kup
letus Melbourne aktualijomis. Pasta
riesiems prieš pasirodymą reikėtų 
daugiau repeticijų. Linksmų balinių 
dainų padainavo Jaunimo Kongreso 
‘atstovai’.

Baliaus loterija turėjo 13 laimi
kių.

Vakarienė ir skanėstus su kava 
patiekė Socialinės Globos Moterų D- 
jos ponios.

Persiritus vidunakčiui ir įžengus 
į rugpiūčio 22-ją, visi dalyviai sudai
navo ‘ilgiausių metų’ Sambūriečiui 
Vivai Aleknai jo gimtadienio progai.

Ačiū Dainos Sambūriui už jaukų, 
malonų ir nuotaikingą vakarą. Dabar 
jau lauksime Jūsų metinio koncerto.-

UkrainieČių demonstracijos 
Canberroje

Šios demonstracijos buvo organi
zuotos Valentin Moroz gynimo komi
teto. Valentin Moroz, ukrainiečių isto
rikas, yra nuteistas 9 metams sunkių
jų darbų stovyklon už taip vadinamą 
prieš sovietinę veiklą.

Demonstracijos vyko rugsėjo 4 
ir 5 dienomis.

Šeštadienį, rugsėjo 4 d. buvo vie
šas susirinkimas. Salia ukrainiečių 
kalbėtojų, dar kalbėjo p. K. Davis 
(Senatoriaus V.C. Gair sekretorius 
spaudos reikalams) ir p. Luu Quong 
Pirmasis Vietnamo Ambasados sekt.

Po susirinkimo, dalyviai su žva
kėmis ir fakelais nužygiavo prie So
vietų ambasados. Ten demonstracija 
pasidarė labai triukšminga. Vienas 
studentas bandė prisirakinti prie am
basados vartų, bet policija neleido. 
Vėliau jis prisirakino prie medžio, 
visai priešais ambasadą. Ten jis iš
buvo per naktį. Jį saugojo 12 žmonių. 
Kitą dieną 12 vai., policija, Sovietų 
ambasadoriui reikalaujant, studentą 
nuo medžio atrakino.

Pirmos dienos demonstracijoj da
lyvavo virš 500 Žmonių.

Sekmadienį, rugsėjo 5 d. Ival. 
p.p., 200 yardų nuo Sovietų ambasa
dos buvo atlaikytos religinės apei- 

s gos. Joms pasibaigus, dalyviai .išsi
rikiavę kolonomis, per visą Canberros 
centrą nužygiavo vėl prie Sovietų am
basados.

Šioj demonstracijoj dalyvavo apie 
1590 žmonių. Demonstracija su plaka
tais, grupiniais Šukiais, dūmų bombo
mis tęsėsi virš pusantros valandos.

Charakteringesni plakatai: 
USSR - Prison of Nations, 
Prevent pollution - Eredicate 

Commos,
Exclude the USSR from UN, 
Release political prisoners, 
Independence for Ukraine 
Release Simas Kudirka ( Šitas 

plakatas buvo nešamas, rodos, vos 
dviejų demonstracijose dalyvavusių 
lietuvių).

Per abiejų dienų demonstracijas 
vienas jaunuolis buvo areštuotus, bet 
vėliau policijos paleistas.

J.J.R.

MELBOURNO LIETUVIU NAMUOSE

M.L. Klubo metinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko š.m. rugpiū
čio mėn. 29 d. Prieš metinį susirinki
mą turėjo įvykti nepaprastas susirin
kimas statuto pakeitimo reikalu, t.y. 
priderinti statutą prie tų reikalavimų, 
kurie reikalingi norint gauti nuolatinę 
Klubui licenziją. Susirinkimas neįvy
ko, kadangi nebuvo gautas valdžios 
įstaigos atatinkamas leidimas. Kad 
ir neoficialiniame susirinkime naujai 
sudaromai Klubo Tarybai pavesta dėti 
pastangų reikalą išjudinti iš stagna
cijos.

Pirmininkas pranešė, kad Klubo 
Taryba, pagal veikiantį Klubo nutari
mą, pristato susirinkimui p. Povilą 
Mičiulį, kaip įmokėjusį klubo reikal
ams virš 500 dolerių, paskelbti am
žinuoju nariu. Susirinkimas vienbal
siai pritarė ir p. Povilui Mičiuliui 
suteikė Amžinojo Klubo Nario vardą.

Toliau sekė Klubo pirmininko 
veiklos pranešimas, kurio trumpą san
trauką čia ir duodu. Buvo vykdyti 
reikalingiausi namų remonto darbai, 
kuriuose dalyvavo 67 talkininkai iš
dirbdami 100 darbo dienų. Pabrėžė, 
kad talkininkų labai trūko. Remonto 
darbų buvo, yra ir bus, todėl visi pra
šomi atlikti bent vienos dienos talkos 
darbą, o kas to negali padaryti, pagal 
veikianti Klubo nutarimą, turi išpirkti 
vieną darbo dieną, įmokant kason 10 
dolerių.

Lietuvių Namuose pradėjo veikti 
skaitykla ir valgykla, kurios įsteigtos 
Apylinkės V-bos, Soc. Globos Moterų 
D-jos ir Klubo Tarybos rūpesčiu. Ap-

• gailestautina, kad be budėtojo skai
tykloje lankytojų beveik nėra. Valgy
kla sekmadieniais veikia patenkina

mai ir duoda namams šiek tiek pajamų.
Iždininkas p. J. Antanaitis smul

kiau paaiškino susirinkimo dalyviams 
išdalintoje piniginėje apyskaitoje 
pažymėtas sumas. Po to buvo perskai
tyti auditoriaus - revizoriaus ir Klubo 
Kontrolės Komisijos pranešimai, kur
iais patvirtinama padarytos pajamos 
ir išlaidos atatinkančios dokumen
tams.

Tarybos Rinkimų Komisija pra
nešė, kad korespondenciniu būdu į 
Tarybą išrinkti: p.p. V. Klimas (180 
balsų), J. Pelenauskas (166), J. Jur
gelaitis (164), J. Šemetas (146) ir 
kandidatas A.Pocius (141).

Svarstant einamuosius reikalus 
buvo iškeltas naujosios salės staty
bos padarytųišlaidų klausimas. Klau
simas nesvarstytas, nes išlaidos pa
darytos ne šios Tarybos kadencijos 
metu.

Prašyta Taryba sutvarkyti duotų 
Klubui paskolų reikalą, išduodant 
skolintojams Paskolų Lakštus.

Iškeltas automobilių, baldų ir 
nuo ugnies namų draudimo klausimas. 
P. Kviecinskiene davė smulkų tuo 
reikalu paaiškinimą, iš to matyt, jei 
tokie draudimai būtų daromi Mutual 
Draudimo Įstaigoje, tarpininkaujant 
p. Kviecinskienei, tai priklausantis 
draudimo agentams mokestis galėtų 
būti išmokėtas Lietuvių Klubui. Pa
našius draudimus kitos tautybes prak
tikuoja ir savo organizaciniams rei
kalams garma nemažas pinigų sumas. 
Šiuo reikalu spaudoje bus platesni 
paaiškinimai.

Paaiškėjo, kad naujoji Klubo 
Taryba š.m. rugpiūčio mėn. 30 d. pa
siskirstė pareigomis: p.p. A. Bladze- 
vičius - pirmininkas, S. Cižauskas - 
sekretorius, V. Ališauskas - iždinin
kas, J. Jurgelaitis - ūkio reikalams, 
J. Pelenauskas - vice-pirmininkas, 
V. Klimas - ryšininkas su įstaigomis 
ir J. Semetas - narys.

Naujai Klubo Tarybai linkime 
sėkmės Lietuvių Namų administravimo 
darbe.

L Alekna.

Gauti Simo Kudirkos teismo stenogra
fuoti protokolai!

(Atkelta iš 1 pus L)
su tokiomis jautriomis detalėmis? Jei 
ne, tai kas jam išvertė? Ar Paryžiuje 
•gyvenantieji lietuviai? Taigi, atsaky
kite Paryžiaus lietuviai! Suraskite 
tą Anatolė Shub, galite išversti šį 
rašinėlį. Aš jam trumpai rašau per 
“Washington Post” redakciją.

Dar galima spėlioti, visi proto
kolai iš lietuvių kalbos buvo išversti 
teismo patikėtinių į rusų (ar tiesiai 
į anglų) kalbą, ir kokio lietuviškai 
nemokančio čekisto pasiųsti jo pasi
rūpintų adresu tiesiai “Washington 
Post” atstovui į Paryžių, aišku, re
gistruotu ir apdraustu laišku...

Būtinai reikia sužinoti dabartinį 
Simo Kudirkos adresą, jį aplankyti 
laiškais, siuntomis. Tuo atveju žino
tume, kad jisai yra gyvas. Aišku, 
rusai lengvai gali surasti už jį pasi
rašinėjančių ar jo vardu kalbančių 
net prieš sovietus, kaip jie nori va
dinti rusų komunistų okupacinę dikta
tūrą.

Galėtume būti tikri Simu Kudirka, 
jei kuris nepaperkamas lietuvis gautų 
leidimą nuvykti pas Simą Kudirką į 
jo kalėjimo vietą ir tenai su juo pasi
kalbėti be sovietų‘palydovų’. Manau 
iš laisvame pasaulyje gyvenančių 
atsirastų pakankamai. Tokio ar tokių 
vizos parūpinimui gal galėtų talkinti 
tas pats Anatole Shub.

Nežiūrint šių kritiškų pastabėlių 
reikia labai padėkoti p. Anatole Shub 
už taip reikšmingo ir lietuvių tautai 
svarbaus reportažo paskelbimo ameri
kiečių spaudoje. Daugelis milijonų 
amerikiečių ir kitų svetimų skaitė tą 
labai įdomų, svarbų rašinį, aiškiai 
pavaizduojantį tikrą dabartinių oku
puotų lietuvių galvoseną. Simas Ku
dirka yra to teisingo pavergtų lietuvių 
balso apreiškėjas ir simbolis.

*****
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Pranešimai
Spaudos Baliaus,proga, į Sydnė- 

jų atvyksta A.L.B. Krašto Valdybos 
Pirijiininkas p. V. Neverauskas.

Sekmadienį, rugsėjo 19 d. 1.15 
vai. po pietų, “Dainavos” salėje 
Bankstowne, K-to V-bos Pirmininkas 
padarys pranešima, ir turės pasitarimą 
su Sydnėjaus Apylinkės Bendruome
nės Organais.

Į pasitarimą yra kviečiami:
1. Visų organizacijų, kultūrinių 

ir lituanistinių vienetų atstovai.
2. A.L.B.Sydnėjaus Krašto Tary

bos Atstovai.
3. Lietuvių Dienų Rengti Komi

teto Nariai.
4. Antro Pasaulio Liet. Jaunimo 

Kongreso K-to Nariai.
5. Krašto Valdybos Veikla suin

teresuoti asmenys.
Asmenys, norintieji pasimatyti 

su Krašto Valdybos Pirmininku indi
vidualiai, turės progos ji. sutikti Spau
dos Baliaus patalpose nuo šeštos 
valandos vakaro.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Sodybos vainiko pakėli
mo proga, Sodybai aukojo: po $10.00 
p.p. F. Sipavičius, F. Januškevičius; 
po $5.00: p.p, Ankienė, Penkaitienė, 
Jonušienė iš Wollongongo, p. Kesmi- 
nienė iš Viktorijos, ir $4.00 p. Šid
lauskienė, viso $44.00. Visiems esa
me labai dėkingi.

Valdyba.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Lietuvių Namuose Melbourne, 

galvojama Įsteigti komiso krautuvė, 
kurioje galima bus parduoti ar nusi
pirkti lietuviškos tautodailės ir tau
tinių papuošalų.

*****

Kun. Alfonsas Savickas vieši 
pas savo tėvus Sydnėjuje. Žada būti 
6 savaites, o po to grįžti atgal į Ro
mą tolimesnėms studijoms. Kun. A. 
Savickas atvažiavo iš Amerikos, kur 
jis išbuvo vienus metus ir turėjo pro
gos pažinti Amerikos lietuvių gyveni
mą. Tautos Šventės proga Sydm.ejiš- 
kiams atlaikė pirmą kartą pamaldas. 
Linkime kunigui Alfonsui malonių 
atostogų ir gero poilsio Sydnėjuje.

* ****
Teko nugirsti kad š.m. Spaudos 

Baliui p. Liuda Stašionienė paaukojo 
orchidėjų Spaudos Baliaus valsui. 
Valso mėgėjai turės progos šokti 
orchidėjų valsą. Dėkojame p. Liūdai 
už tokią malonią dovaną.

Sunkiai susirgo O. Motuzas, pa
guldytas Bankstowno ligoninėje. Taip 
pat jau kuris laikas serga A. Statkus 
Prince Alfred ligoninėje. Linkime 
mieliems tautiečiams sveikatos.

*****

Šeši už vieną. Ponia Nausėdienė 
Sodybos vainiko proga paaukojo Mo
terų D-jos loterijai šešias pagalvėles 
ir prisipirko pati gerą glėbį bilietų, 
kad galėtų ištraukti p. B. Gailiūnie- 
nės iš Wollongongo paaukotą gražų 
medžio darbo paveikslą. Ir ką manote? 
Ji laimėjo! Pati laimė i, jos pusę pa
krypo, kitaip aš būčiau ištraukęs.

Kun. P. Butkus grižo iš atostogų 
ir pradėjo eiti parapijos klebono pa- 
reigas-

Spaudos Baliaus rengėjai prašo 
įspėti kad svečiai neapsisunkintu 
spiritiniais gėrimais atsinešdami juos 
į balių, nes spiritiniai gėrimai bus 
pardavinėjami barokainomis.

*****

SYDNĖJAUS LIETUVIU KLUBO 
9-tas METINIS SUSIRINKIMAS
Pranešama, kad 9-tas metinis 

Lietuvių Klubo narių susirinkimap 
šaukiamas Sydnėjaus Lietuvių Na
muose “Dainava” East Terrace Bank- 
stown, sekmadienį, 1971 m. rugsėjo 
mėn. 26 d. 3 vai. po pietų.

piENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Pirmininko pranešimas.
3. 1970-1971 metų pajamų ir iš

laidų apyskaitos bei revizoriaus pra
nešimo svarstymas ir jų priėmimas.

4. Balsų skaičiavimo Komisijos 
rinkimai.

5. Valdybos 1971-1972 metų ka
dencijos rinkimai:

a. Pirmininko
b. Sekretoriaus
c. 5 Direktorių.

6. Revizoriaus 1971-1972 metam 
rinkimas ir jo atlyginimo nustatymas.

7. Klausymai ir sumanymai.
A. Jasaitis 

Klubo sekretorius

L.K.Kr. D-jos “Talka” Valdyiba 
šaukia š.m. rugsėjo mėn. 18 D. (šeš
tadienį) 4 vai. po pietų Lietuvių Na
muose, 50 Errol Street, North Mel
bourne metini, narių susirinkimą.

Susirinkimas bus pradėtas punk
tualiai.

5 vai. 30 min. Jubilienėj Salėj 
įvyks D-jos veiklos 10 metų paminė
jimas ir pasivaišimas.

Lietuvių Kooperatinės Kredito 
D-jos “Talka” Valdyba.

Gavome pasiteiravimą kur galima 
gauti pirkti Putino Laiškai knygą. 
Knygos leidėjas yra ALB Canberros 
Apylinkės Valdyba, Wattle Street, 
Lyneham 2602, A.C.T. Tenai galima 
gauti knygą, o taip pat ir lietuviškų 
knygų kioskuose Knygos kaina $2.00

Mūsų Pastogės bendradarbis Ig. 
Alekna negalėdamas asmeniškai da
lyvauti Spaudos Baliuje atsiuntė 
$2.00 lioterijos bilietams nupirkti. 
Girdi negalės iškęsti tokioje loteri
joje nedalyvavęs. Sėkmės Tau,-Ignai.

Ta proga norime priminti kad 
Spaudos Baliaus loterija pagausėjo 
fantais. Dabar jau turime V. Rato, 
L. Urbono, E. Kubbos, V. Kabailienės, 
J. Janavičienės (keramika) ir S. Mont- 
vido. Tai bent sutelktinė meno loteri
ja, kuri daugelį vilioja.

Spaudos Baliaus dalyviai varžy
tinių būdu turės progos įsigyti dail. 
L. Urbono aliejiniais dažais nutapytą 
Vidūno portretą, kuris buvo jau rodo
mas Amerikos ir Kanados parodose.

Grįžęs iš Amerikos dail. L. Ur
bonas jau ruošią naują savo kūrinių 
parodą, kuria žada atidaryti lapkričio 
mėn. 9 d. Holdsworth galerijoje.

*****
Jau baigiama ruošti Mūsų Pasto

gės ir Tėviškės Aidų, nuo pat pirmų
jų numerių, lietuvių namų įsigijimo 
ir lietuvių ekonominiais reikalais 
straipsnių rodyklė, būsianti įteikta 
Lietuvių Muziejųį-Archyvui Adelaidėje 
ir Katalikų Kultūros D-jos archyvui 
Sydnėjuje.

****

PATIKSLINIMAS

A.A. Antano Kapočiaus našlei 
buvo pareikštos užuojautos Onos 
vardu, pasirodė p. Kapočiene pirmąjį 
vardą turi Elzbietos.

Red.

’’MUSU. PASTOGĖS” BALIUS ADELAIDĖJE

A.L.B. Krašto Valdyba pirmą kartą Adelaidėje rengia grandiozinį

SPAUDOS
-BALIU

MŪSŲ PASTOGEI” paremti. Palikime laisvą Spalių mėn. 16 d.
vakarą nuo kitų įsipareigojimų.

Rengėjai.

PADĖKA

Jaunimo Kongreso Komitetas 
Melbourne nuoširdžiai dėkoja Adelai
dės Tautinių Šokių Grupei už atvyki
mą iš tolimos Pietų Australijos ir jų 
vadovui Leonui Vasiliūnui.

Gintaro Tautinių šokių grupei ir 
jos vadovei p. H. Statkuvienei.

Klumpakojo grupei ir Vytui Strau- 
kui. Taip pat neužmirštant Latvių, 
Estų, Vengrų ir Rusų-Ukrainiečių 
grupių kurios taip gyvai šoko.

Ypatinga padėka mūsų pranešė
jai Jievai Didžytei.

Valdyba.
*****

Iškilmės Sodyboje - Vainiko Pakėlimas

Rugpiūčio 29 d. sekmadienis, 
nors vėjuota, bet saulėta ir gana šil
ta. Norisi kiekvienam išvažiuoti į 
gamtą, ir čia kaip tik Moterų Sociali
nės Globos D-ja ruošia savo sodybo
je pikniką - vainiko pakėlimas, ies- 
minė, loterija ir dar kitokios pramo-f 
gos. Nenuostabu, kad tą dieną į So
dybą privažiavo daugiau žmonių kaip 
galima buvo tikėtis. Nuo pat ryto iki 
vėlaus vakaro pilna buvo žmonių. 
Tautiečiai atleidę visas nervines į- 
tampas laisvai ant žolynėlio susėdet 
ramiai piknikavo, džiaugėsi draugys
te ir aplinka bei maloniais patarnavi
mais ir gardžiais valgiais.

Atėjo laikas aplaistyti vainiką. 
Du mūriniai namai jau stovi ant jų už
dėti stogo kazilai ir gegnes, o viršu
je, vietoj vainiko,iškeltas žalias euka
liptas, lyg kokia žalia vėliava plevė
suoja. Ceremonijas pravedė A. Maura- 
gis, žodį, tarti buvo pakviesta draugi
jos pirmininkė p. O. Baužienė. Ji sa
vo kalboje pasidžiaugė tautiečių pa
rama ir prašė jos toliau, kad galėtų 
pilnai užbaigti projektą, ji pasidžiau
gė ir savo valdyba ir ypač jaunų mo
terų pagalbiniu rateliu, kuris ateina 
į talką. Moterys yra darbščios ir jos 
daug kam padeda, bet reikia ir joms 
padėti, taip vieni kitiems padėdami 
sau padėsime.

Toliau kalbėjo Sydnėjaus Apylin
kės pirm. A. Reisgys. Jis išreiškė pa
dėką moterų d-jai už toki, didelį darbą 
ir pažadėjo visokeriopą paramą, jam 
malonu yra kad jo apylinkėje Įsikūrė 
lietuviška sodyba, jis sveikino mote
ris ir linkėjo sėkmės tolimesniems 
darbams.

Neiškentė nekalbėjęs ir p. M. 
Gailius-Wollongongo atstovas. Jis ma
loniais žodžiais pasveikino t Moterų 
D-ją, linkėjo sėkmės ir džiaugėsi kad 
Sodyba kaip tik esanti plačių Wollon
gongo šlaitų gražiame atkriaušyje.

PADĖKA

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Tautos Šventės 
Minėjimo programos dalyviams: p. 
M. Kavaliauskienei, Reginai Badau- 
skaitei, Meno Ansamblio dainininkams, 
o ypač dirigentei p. Marijai Umbražiū- 
nienei.

Valdyba.

PADĖKA

Jaunimo Kongreso Komitetas 
Melbourne nuoširdžiai dėkoja Jonui 
Stankūnąvičiui už paruošimą Pava
sario Šokių.

Valdyba.

Čia sidnėjiškiai žinoma užprotestavo.
Galiausiai buvo pakviesti staty

bininkai p. Kutka ir p. Mickevičius, 
jiems pasakyta keletą gerų žodžių ir 
kad stogas nevarvėtų, d - jos pirm.O. 
Baužiene įteikė dovanelę.

Iškilmingam aktui pasibaigus vėl 
visi susėdo prie savo valgių ir gėrimų. 
Reikia pasakyti, kad daug žmonių bu
vo iš tolimų vietovių. Matėsi p.p. Pen- 
kaičiai iš Melbourno, daug buvo iš 
Wollongongo ir jo ^apylinkių.- Sunku 
pasakyti kiek iš viso buvo žmonių, 
Bet nemažiau 200.

Visuomenė pageidauja daugiau 
tokių išvykų ir malonumų. Lauksime 
sekaičio Sodyboje subuvimo.

Aukos Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondui šiais metais daugelio 
tautiečių padidintos, palyginus su 
aukomis pernai. Tai ypatingai liečia 
Kanadoje gyvenančius.

*****
Vlikas prašo JAV, Kanados; ir 

kitų kraštų spaudoje paskelbtus straip
snius ar laiškus (jų iškarpas, fotoko
pijas ir pan.) apie S. Kudirką, be to, 
ir šiaip apie Lietuvą, jos laisvės 
kovą,padėtį, siųsti adresu: Vlikas, 
29 W. 57th St., New York, NY 1009.

(ELTA)
Lietuvos jaunimas dirba Urale, 

Altajuje, Lenkijoje ir kitur.
Lietuvoje paskelbtais duomeni

mis (“Tiesa”, rugp. 11) įvairiose 
Sovietų Sąjungos respublikose šią 
vasarą dirba 620 Lietuvos jaunimo - 
studentų. Jie vadinami “Lietuvos 
pasiuntiniais”. 275 akademinio jau
nimo atstovai dirba ir “ilsisi” Ven
grijoje, Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, 
Rytų Vokietijoje. Pačioje Lietuvoje 
veikia 113 jaunimo “darbo ir poilsio 
stovyklų”. Visi stovyklautojai atliks 
darbų už keturis milijonus rublių.

(ELTA) 
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FAIRFIELD, N.S.W
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NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947-66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

A. Alyta, 13 Archibald St, Lyneham, Canberra

DOVANOS ARTIMIESIEMS

Pigiau, geriau, ...... greičiau.
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, 
mūsų kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinuką savo 
artimiems į Lietuvą.

SPAUDOS sxxxx-a
XXXXXXXX- BALIU S

Siuntinys 1971 (3).

3% jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, IV2 jardo 
crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas , 
megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos, vilnone 
gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.
Siuntinio’ kaina su įskaičiuotų muitu ir visomis persiuntimo 
išlaidomis kainuoja............. $85.00

didžiausias metų
parengimas

KADA?- ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 D., 7 VAL. VAK.

Siuntinys 1971 (4).

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba moteriškas, 
vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga suknelei, 
medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai,
1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraištis, 1 dėže šokolado
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis.............$75.00

Taip pat, galima dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jokių 
papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijantas pageidauja. 
Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailono kailio vyris, apsiaustui DEP.PP, vilnonės gėlėtos 
skarelės $4.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $10.00 arba 
$16.00, nailono marškiniai $5.50, bliuskutės $6.00, nailono 
lietpalčiai $9.00, crimplene medžiaga suknelei $8.00, šilkinės 
arba nailoninės skarelės $2.00, ilgi vilnoniai šaliai $7.00, 
kompliktas moteriškų nailono apatinių $6.00, kompliktas vyriškų 
šiltų apatinių $10.00, ir kita.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras),

421 Hackney Rd, London, E. 2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734

į:****

LIETUVIŲLAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

TEL. 72-5401. Veikli visas 24 valandas per parą.

KŪRI

KAS

B E

UKRAINIEČIU SALĖJE, LIDCOMBE

BUS?- PUIKUS ORKESTRAS, ŠOKIAI, TURTINGAS 

BUFETAS, GERA NUOTAIKA, ĮVAIRIOS 
STAIGMENOS IR ĮDOMI PROGRAMA.

T 0 - LINKSMIAUSIA IR ĮDOMIAUSIA N.S.W. PUBLIKA

ĮĖJIMAS* 3.50 DOL., JAUNIMUI IR PENSININKAMS 2.00 DDL. 

KAS RENGIA? - ŽINOMA KAD ' ’ MŪSŲ PASTOGĖ” 

REZERVUOTI STALUS •”MŪSŲ PASTOGĖS” REDAKCIJOJ — 
Tel: 116101

SPAUDOS BALIAUS KVIETIMUS PLATINA
Telef. 776707

86543 1 
66693 89 
5994418 
6499062

A. Mauragis,
A. Adomėnas
A. Reisygs,
A. Kutka
B. Stašionis,
P. Alekna^ Lietuvių Klubas Lidcombe
A. Vinevičius Spaudos Kioskas, Lidcombe.
M. Gailiūnas, 5 Fowler St, Bulli, Wollongong
S. Žukas, 13 George St, Lambton, Newcastle,

PADĖKA
S.L.M.S.G. D-jos valdyba dėkoja 

visiems talkininkavusiems Lietuvių 
Sodybos iešminėje, vainiko pakėlimo 
proga. Už labai labai svarbų atliktą 
darbą: sklypo nuvalymą, p.p. A. Bau- 
žei, E. Bliokui, J. Palaičiui. Skautų 
vadovybei už palapinių paskolinimą, 
p. Adomėnui, Dr. A. Mauragiui, p. A. 

. Reisgiui, Eirošiui, Žaliui, ir draugi
jos pagalbiniam būreliui .Taip pat 
ponioms už aukotą maistą. Visiems 
ačiū!

Valdyba.
RUGSĖJAS YRA LABAI SVARBUS MĖNUO 

SVETIMŠALIAMS

KIEKVIENŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO 
IIMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRANEŠTI SAVO ADRESĄ, UŽSIĖMIMĄ 
IR VEDYBINĮ STOVĮ.

TAS LIEČIA VISUS SVETIMŠALIUS NUO 16 METŲ. AMŽIAUS IR 
VYRESNIUS GYVENANČIUS AUSTRALIJOJE ARBA APSISTOJUSIUS 
AUSTRALIJOJE DAUGIAU KAIP DVILIKA MĖNESIŲ.

LENGVA ATLIKTI. JUS GALITE GAUTI FORMAS
KIEKVIENAME MONEY ORDER POST OFFICE, ARBA KIEKVIENOJE 
COMMONWEALTH EMIGRACIJOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGOJE. (ADRESAI

TAI

NURODYTI ŽEMIAU.)

Pastaba: svetimšalis yra tas asmuo kuris nėra

AUSTRALIJOS PILIETIS, BRITŲ SUBJEKTAS, AIRIŲ PILIETIS ARBA BRITŲ

AR AUSTRALŲ PROTEKCIJOJ ESANTIS ASMUO.

Secretary 
COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION '
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street, Brisbane, Q’land 4000. TOWNSVILLE: 
Hibernian Building, 440 Flinders Street, Townsville, Q’land 4810. SYDNEY: Commonwealth 
Centre, Chifley Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N.S.W. 2000. WOLLON
GONG: 86-88 Market Street, Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Commonwealth Centre, 
Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbourne, Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco House, 106-110 
North Terrace, Adelaide, S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. George’s Terrace, Perth, 
W.A. 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyle Street, Hobart, Tas. 7000. CANBERRA: 
Offices at 22 West Row, Canberra City 2601 and Blackall Street, Barton 2600. DARWIN: 
Mitchell Street, Darwin, N.T. 5790. ,
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