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Vakaru. Vokietijos spauda apie 
Katino skerdynes rašo; ‘National Zei- 
tung’ - ‘Katino klausimas keliamas 
aikštėn - Garbinga sijonistinė kampa
nija....

Laikraštis mini apie auganti, gin
čą. tarp sijonistų ir sovietų komunistų. 
Šis ginčas Įsiliepsnojo dėka žydų emi
grantų sugrįžusių iš Rusijos. Šitas 
reiškinys atnešė didelę moralinę naudą 
vokiečių tautai.

Sijonistų spaudos spaudimas NRF 
susilpnėjo - užtai kas kart didėja So
vietų puolimas. Dėka to, kaltinimas 
už lenkų karininkų skerdynės Katine, 
nuo vokiečių tautos tapo nuimtas. Ši 
žinia paskelbta visam pasauliui.

Daugelis Vakarų pasaulyje įtakin
gų laikraščių patalpino žinias apie 
Katiną /žiur. M.P.Nr.35/.

‘National Zeitung’ užakcentavo, 
kad pirmūnas komunistų partijos Izra
elyje Moise Sneh pareiškė, kad būda
mas majoru lenkų armijoj, patekęs į 
sovietų belaisve. 1939 m., o vėliau pa
vykę jam pabėgti. Belaisvėje buvęs 
-tuose pačiuose lageriuose iš kurių bu
vo išžudyti lenkų karininkai 1940 m.

Vakarų Vokietijoj leidžiamas žy
dų laikraštis ‘Allgemeine Unabhaen- 
gige Wochenzeitung’ rašo: virš 100.000 
lenkų emigrantų, gyv. Didž. Britanijoj 
kaltina Sovietų S-gą už papildytą nu
sikaltimą Katine. Remiami skaitlingų 
Britų parlamentarų Londone ir Dubline 
lenkai nori atidaryti pasauliui akis 
apie masines lenkų karininku skerdy
nes Katino miške 1940 m.

Lenkų emigrantai gyvenantieji 
Didž. Britanijoje, jų tarpe daugelis 
buvusiųjų gen Anderso karių, turi Įro
dymus apie masines žudynes įvykdytas 

Stalinui įsakius. Sovietų Sąjunga vi
sa laika tvirtino ir dabar tebetvirtina, 
kad už lenkų karininkų žudynes Katine 
yra atsakingi vokiečiai, o vakarų didž. 
valstybe's iki šiai dienai dengia tą 
skaudų klausimą tylėdami.

Visai nesenai lordas Aberdare 
kalbėjo Lordų Rūmuose /Londone/, 
kad neverta atnaujinti senųjų žaizdų.. 
Vienok 100.000 lenkų nesivadovauja 
minėto lordo pasakimu... Jie reikalau
ja vardan tiesos iškelti aikštėn istori
ne tiesą, nusikaltėlius patraukti atsa
komybėn ir nubausti uz tautų žudymą.

Didž. Britanijos Konservatorių 
parlamentaras Airey Neave, remiamas 
165 parlamentarų, ketina kreiptis į 
Žmogaus Teisių Komisiją Suvienitų 
Tautų Genevoje, kad ištirtų įvykdytą 
nusikaltimat lenkų tautai.

Reikia manyti kad Israelio spau
da atidengs daug Sovietų S-gos nusi
kaltimų ir Baltijos tautoms padarytų.

Atp. J.T-K.

DR. DAUŽVARDIS PASILIEKA 
DIPLOMATINĖJ TARNYBOJ 
Lietuvos Generalinis Konsulas 

Čikagoje Dr. P. Daųžvardis prašė Lie
tuvos Dip’omatijos Šefą paleisti jį dėl 
ligos iš einamų pareigų. Ministeris S. 
Lozoraitis atsakė, kad prašymo negali 
patenkinti, nes Dr. Daužvardžio, di
džiai nusipelniusio Lietuvai diploma
to, pasilikimas savo poste ir jo dide
lis patyrimas turi pirmaeilės svarbos 
Lietuvos Diplomatinei Tarnybai.

Ta pačia proga Diplomatinės Tar
nybos ir savo vardu S. Lozoraitis iš
reiškė Dr. Daužvardžiui nuoširdžius 
linkėjimus.

AMERIKOS SLAPTI PIANAI 
PRIEŠUI BUVO ŽINOMI

WASHINGTONAS. — Ar tie 
labai slapti Pentagono dokumen
tai, dėl kurių paskelbimo dabar 
tiek daug triukšmo, iš tikrųjų ir 
buvo slapti ? Priešui tai ne. Yra 
patirta, kad šiaurės vietnamui ir 
jų sąjungininkui Vietkongui bu
vo žinomi Amerikos pasiruoši
mai ir vidaus silpnybės. Hano
jus apie planus žinojo geriau nei 
kai kurie Amerikos aukšti pa
reigūnai.

1965 liepos 10 Hanojus pa
skelbė Baltąją (knygą. Knygoj 
buvo šeši skyriai, pradedant 
Amerikos noru įsikišti po 1950 
metų, norint padėti prancūzams, 
baigiant nutarimu pradėti bom
barduoti šiaurės Vietnamą. 
Apie 1964 metų konferenciją 
Honolulu Hanojus sakė, kad te
nai buvo nutarta sunaikinti 
Šiaurės Vietnamą iš oro ir ap
šaudant iš laivų. Dabar paskelb
tuose dokumentuose kaip tik Ir 
randame ambasadoriaus Cabot 
Dodge siūlymą pradėti bombar
duoti parinktus karinius taiki

nius. Jį parėmė McNamara ir 
Rusk.

Toliau Baltoje knygoje buvo 
pasakyta, kad nuo 1954 Ameri
kos strategai daug sykių disku
tavo karo išplėtimą. Iš tų stra
tegų “pats žinomiausias yra 
Valstybės departamente Walter 
Rostow, planavimo komisijos 
pirmininkas’’. Dabar The New 
York Times paskelbtuose Penta
gono popieriuose randame, kad 
Rostow tikrai 1964 rašė valst. 
sekretoriui Rusk .ir rekomenda
vo panaudoti aviaciją prieš Ha
nojų.

Tai tik keli pavyzdžiai iš to, 
kas buvo paskelbta Hanojaus 
Baltojoj knygoj ir kas užregist
ruota jų prane'imucse apie Ame 
rikes planus. Dabar, kai staiga 
pasidarė prieinami dokumentai, 
kure normaliai negali būti žino
mi eiliniam piliečiui, matome, 
kaip gerai buvo informuoti prie
šai. Tik kyla klausimas, kas 
juos taip gerai informavo arba 
gal ir dabar dar informuoja?

Kaltė pačioje santvarkoje Ar okuP- Lietuvos gyventojai
mielai lanko rusų teatro gastroles?

Bloga avalinė gaminamą ne tik Aiškiai - ne. ‘Tiesa’, rugp. 17 skelbė
Vilniuje, bet ir Kauno avalinės fabri- kad Jonavoje (17.000 gyventojų) atsi-
kuose. Inspekcija viename fabrike lankius rusų Volodnos teatrui, spek-
tik vasario mėn. 60% produkcijos pri- taklis neįvykęs, nes... salėje sėdėjo
pažino dėvėti netinkama. Kauno ‘Rau- vos astuoni žmonės. Kaltė verčiama
donojo spalio’ fabriko vyr. inžinierius nepakankamai reklamai... (Elta) 
‘Komj. Tiesai’ (liepos 11) skundėsi:
•tie mes vieni blogai dirbam...Neturime Vilniuje išleista Ramutes Sku-
gerų klijų, dažų, stinga darbininkų. čaitės pjesė ‘Septintą kede’, kur ji
Jaunimas nemoka dirbti: šiandien jie svarsto žmogaus kaltės ir atsakomy-
siuva, ryt batus klijuoja - ir ne vieno bės klausimą, ieško žmonių susveti-
darbo gerai nemoka... Kas kaltas - ne- mėjimo priežasčių. (Elta)
susigaudo nei fabrikų pareigūnai, nei ****
spaudos atstovai.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles, laikraščiams persiun
timo lengvatos (bulk postage) yra teikiamos tik tiems laikraščiams 
kurių 90% prenumeratorių, laiku apsimoka prenumeratos mokestį. 
Šiuo metu tikrinant M.P. prenumeratorių kartoteka, paaiškėjo kad 
tik 50% prenumeratorių yra apsimokėję prenumeratos mokestį už 
šiuosmetus. Pašto Valdybos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą po kelių savaitčių. ir iš gautų rezultatų padarys 
išvadas ar Musų Pastogė turi gauti persiuntimo lengvatas, kurių 
negavus pašto išlaidos padidės trigubai.

Šiuo prašomi visi Mūsų Pastogės skaitytojai nedelsiant sumo
kėti prenumeratos mokestį, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenėn.

Pren. mokestį prašome siųsti: Mūsų Pastogė Box 4558 G.P.O. 
Sydney N.S.W. 2001 arba įmokėti Mūsų Pastogės platintojams:

Sydnėjuje P. Alekna ir A. Vinevičius Lidcombe. Melbourne: 
B. Vingrys Hawthorne ir N. Butkūnas^Geelonge, J. Gailius - New
town. Adelaidėje - E. Reisonienėdr A. Kubilius Spaudos Kioskai. 
Canberroj V. Balsys.

Mūsų Pastogės Administracija.
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Redakto
riaus žodis

SPAUDOS BALIU BANGA
Visi gerai žinome kaip sunkiai 

verčiasi mūsų spauda ir kaip labai ji 
yra reikalinga mūsų tautiniam kultūri
niam ir organizaciniam gyvenimui. Be 
spaudos būtume kaip be liežuvio. To
dėl kol savo spauda turėsime tol ir 
lietuviška gyvenimą turėsime ir lietu
viškais reikalais rūpinsimės.

Visi sąmoningi tautiečiai skaito 
savo spaudą ir stengiasi ją palaikyti. 
Vienas iš tokių būdu yra ir spaudos 
baliai į kuriuos skaitytojų, šeima su 
savo prieteliais renkasi, kad kartu 
galėtų pasilinksminti, pasidžiaugti o 
kartu ir paremti savo spaudą. Iš spau
dos balių turime dvigubą naudą: mora
linę ir medžiaginę. Moralinė yra toji 
kad pabuvę drauge ir pasilinksminę 
jaučiamės esą artimesni, labiau pajun
tame reikalą padėti savo spaudai. Žo
džiu, sustipriname ir praplečiame savo 
skaitytojų šeimą, o tuo pačiu ir visą 
mūsų bendruomenes gyvenimą. Apie 
medžiaginę naudą netenka ir kalbėti, 
visi suprantame, kad kiekvienas įgy
tas spaudos reikalams doleris tampa 
gyvu kraujo lašu mūsų bendruomenės 
kūne.

Ypatingai buvo malonu praeitame 
spaudos baliuje Sydnejuje(rugsėjo 18) 
į kurį prisirinko tiek žmonių kad ren
gėjai negalėjo visų sutalpinti, o ir lo
terijos bilietėlių pritruko, mat niekas 
negalėjo manyti, kad gali atsirasti 
tautiečių kurie paaukotų po 60 dolerių 
vien tik loterijos bilietams. Ta nuo
taika ir toji dvasia kuria galima buvo 
jausti baliuje parodė mums, kad eina
me geru keliu. Tai n-e tik medžiaginė 
parama bet labai didelė ir moralinė. 
Už kurią mūsų spauda savo skaityto
jams pasilieka labai dėkinga.

Prieš akis turime kita, spaudos 
balių spalio 9 d. Melbourne. Tai ant
roji savo didumu Mūsų Pastoges skai
tytojų šeima. Neabejojame kad ir mel- 
bourniškiai su tokiu pat entuziazmu 
ir patriotizmu parems savo spaudą ir 
atliks savo tautinę pareigą. Ta proga 
linkime jiems pasisekimo.

Netolima diena ir spalio 16, kada 
Krašto Valdyba ruošia spaudos balių 
Adelaidėje. Čia yra trecioji savo di
dumu Mūsų Pastogės skaitytojų šeima 
ir spaudos balius MP ruošiamas pirmą, 
kartą. Žinant Adelaidės lietuvių ener
giją, tautinį sąmoningumą ir gilų tau
tinės kultūros pajautimą netenka abe- 

: joti, kad ir čia bus tinkamai paremta 
mūsų spauda, ir jų įnašai sustiprins 
Mūsų Pastogės pagrindus.

Ta proga tenka pasidžiaugti kad 
mūsų bendruomenė jau grįžo i pusiau
svyrą, nebeturime tų degančių aistrų 
ir problemų, o visus savo reikalus jau 
galime svarstyti šaltu akademišku 
tonu,vieni kitų nežemindami ir nenie
kindami. Sekantis mūsų spaudos žings
nis turėtų būti visus tautiečius jungti 
į vieną šeimą broliškam sugyvenimui.

OKUPUOTOJE
VAIKU. SKAIČIUS ŠEIMOJE

Sovietų Sąjungos ■■ Maskvoje lei
džiamas statistikos biuletenis, (‘Ves- 
tnik Statistiki, Nr. 6, 1971) išsiunti
nėjo 60.852 anketas moterims ir gavo 
38.602 atsakymus. Norėta patirti mo
terų nuomonės apie geriausią ir lau
kiamą vaikų skaičių šeimoje.

Lietuvos moterys gavo 750 anke
tų, atsiliepė 442, t.y. 58,9%. Latvių 
atsiliepė 58,2%, esčių - 69,1%, o 
gruzinių tik 36,5%. Tai mažiausias 
atsiliepusių skaičius.

Pagal atsiliepimus dėl norimos 
idealios šeimos buvo pateikti klausi
mai, pažymėti “0,1,2,3,4,5,6, ir dau
giau vaikų”.

Visoje Sovietijoje visai nenorinčių 
turėti vaikų pasisakė tik 0,4%, Latvi
joje ir Estijoje visai tokių nebuvo. 
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Antaną ŠKĖMĄ prisimenant 
Paulius Rūtenis

Turbūt, niekad iš mano atm'uties 
ir vaizduotės neišblės dar Lietuvoje 
Kauno teatre, Vilniaus dramos teatro 
gostrolių metu, matyti spektakliai: 
G.^ Hauffmano “Prieš saulėleidį.’’, 
“Ziųogus po tiltu” (autoriaus nepa
menu) ir V. Alanto “Gyvenimas iš 
naujo”.

Šiuose spektakliuose man kaip 
tik ir teko pirmą kartą scenoje pažinti 
jauną aktorių Antaną Škėmą, Jau vien 
jo grimas, sceniška išvaizda, triuš
kinančiai įtikinantis charakterių at
kūrimas, liudijo, kad čia reikalo turi
me su aktoriu-eruditų įsipareigojusiu, 
visu rimtumu, sunkiai aktoriaus duo
nai.

Nei kiek nenustebau, kai vėliau 
teko sužinoti, kad Vilniaus teatre jam 
patikėta režisūra, o jo vieną paties 
rašytą veikalą numatoma įtraukti į 
repertuarą.

Niekados nesvajojau, kad karo 
audroms praūžus šį talentingą aktorių 
režisierių, rašytoją teks asmeniškai 
pažinti ir su juo praleisti įdomias ir 
turiningas valandas.

Antanas Škėma, tuoj po karo, su 
daugeliu kitų taip vadinamų Dievo 
paukštelių (dypukų) buvo nutūpęs ma
žame Bavarijos miestely Kircheim- 
Teck. Čia buvo įsikūręs lietuvių dai
nos meno ansamblis “Sietynas” kurio 
meno vadovu buvo aktorius Antanas 
Škėma, o muzikos vadovu Algirdas 
Kačanauskas. Su šiuo ansambliu man 
teko nekartą pasirodyti rengiamuose 
spektakliuose, gastroliuojant po Vo
kietijos lietuvių kolonijas.

Asmeniškai susipažinus su A. 
Škėma, mane lyg magnetas patr aukia 
jo nepaprasta asmenybė, jo vidinė 
kultūra, nuoširdumas, elegantiškai 
aristokratiška išvaizda. Jau tada aš 
nepaprastai didziavausi sutikęs tokį 
įdomų ir turiningą lietuvį. Mūsų paš
nekesiai apie literatūrą, meną, teatrą, 
man buvo nelyginant, iškilaus profe
soriaus, universitete pravesti “Kolo
kviumai”. AšT gaudžiau kiekvieną A. 
Škėmos žodį ir turiu prisipažinti, kad 
jis mane išvedė į platesnius laukus, 
duodamas suvokti kad mes vis dėlto 
tiek mene, tiek literatūroje esame per 
daug užsidarę ir savo mintijimu gan 
siauroki.

Apie savo kūrybą Škėma kalbėda
vo retai, kartais kukliai su mažute 
sarkazmo priemaiša, lyg leisdamas 
pajusti, kad dar nepribrendo laikas jį 
tinkamai suprasti ir įvertinti. Ir nenuo
stabu, kad mūsų dar nuo viduramžių 
užsilikęs moralės supratimas, trukdė 
daugeliui mūsų paimti į rankas, jau 
pasaulyje pripažintų taip vadinamų 
kontroversinių autorių knygas, aiški
nantis, kad jos esą nešvankios ir jose 
nieko rimto nėra.

Įdomu buvo A. Škėmą stebėti re
žisuojant jo paties parašytą veikaliu- 
ką “Prie malūno” kurį “Sietyno” 
ansamblis su pasisekimu vežiojo po 
lietuviškas kolonijas. Jo nepaprastas 
reikldmas, griežtumas ir noras aktor-

LIETUVOJE
Po vieną vaiką turėti pasisakė Sovie
tijoje - 1,5%, Lietuvoje - 1,8%, Latvi
joje - 2,2%, Estijoj; - 0,8%. Po du 
vaikus turėti pasisakė Sovietijoje - 
41%, Lietuvoje - 42%, Latvijoje - 
49,8%, Estijoj - 35,5%. Po tris vaikus 
pasisakė Sovietijoje - 39,4%, Lietu
voje - 39%, Latvijoje - 40%, Estijoj - 
53,5%. Po keturis vaikus turėti pasi
sakė Sovietijoje - 11,7%, Lietuvoje - 
13,8%, Latvijoje - 5,6%, Estijoj - 
9,4%. Po penkis vaikus turėti pasi
sakė Sovietijoje - 2,9%, Lietuvoje - 
2,5%, Latvijoje - 2,9%, Estijoj - 2,5%. 
Po seseris ir daugiau vaikų turėti 
pasisakė Sovietijoje - 3,1%, Lietuvo
je - 0,7%, Latvijoje - 0,9%, Estijoj - 
0,2%, Kirgizijoje - 16,7%, Armėnijoje 
- 14,4%, Turkmėnijoje - 19,8%, Tad
žikijoje - 18,8%, Azerbeidžane - 22,7 
ir Uzbekijoje^ - 25,4%.

Vidutiniškai imant, Sovietijos

A. Škėma.
ius mėgėjus kuo greičiausiu laiku iš
prusinti iki profesionalinio lygio, rei
kalavo iš jo paties daug darbo ir pasi
šventimo. Darbo jis nesigailėjo o žinių 
rieškutėmis galėjai semtis iš perpil
dytojo profesionalinio aktoriaus aruo
do.

Išvykęs Amerikon, jis ten nenu
leido rankų, bet kaip žinome iš spau
dos, rašė, režisavo, vaidino, dekla
mavo, mokė ir ginčijos.

Man asmeniškai teko surežisuoti 
jo “Živilę” - trijų paveikslų dramati
nę legendą. Šio veikalo premijiera 
įvyko Adelaidėj 1955 m. kovo mėn. 
25 d., o su juo gastroliuota Melbourne 
tais pačias metais liepos 11d. Atrodo 
Škėma buvo patenkintas, kad jo veika
lą pamate Australijos lietuviai. Tai 
liudija jo laiškas rašytas man 1955 m. 
...“džiaugiuosi kad mano legendą “Ži
vilę” - paminklą vienintelei mergai
tei žuvusiai vieškelio purve, - išvys 
ir tolimosios Australijos lietuviai” -

Veikalo pastatymas, kaip ir buvo 
mano tikėtasi, susilaukė įvairaus įver
tinimo. Adelaidiškis recenzentas J. 
Smilgys susiejo “Živilės” naujoves 
su madingais tuščiais eksperimentais 
“literatūrine akrobatika” ir pavadino 
pačią “Živilės” dramą viena iš 
Škėmos haliucinacijų”, kai tuo tarpu 
Amerikoj rašytojas A. Rūkas ir poetas 
režisierius J. Blekaitis vertino šį vei
kalą kaip vieną iš naujoviškiausių 
ir geriausių mūsų dramos kūrinių. J. 
Blekaitis štai kaip išsireiškė apie 
“Živilę” - “Dramatiniu požiūriu “Ži
vilė”’yra naujas žodis mūsų dramati
nėje kūryboje ir stipriausias veikalas 
scenai, parašytas po B. Sruogos mir
ties. Jo privalumas glūdi teatro ne 
vien literatūrinėje srityje. “Živilė” 
pulsuoja sceniškumu, ji yra moderni 
savo dvasia ir konstrukcija.

Daug taip vadinamos ‘pyloę’ bet 
kartu ir nemažiau pagyrimų A. Škėma 
susilaukė ir už kitus savo kurinius. 
Kai kurie leidėjai baiminosi rizikuoti 
spausdinti jo kontroversiškus kūrinius.

Pats A. Škėma skundėsi laiškuo
se...‘man labai nesiseka su savo raš
tais. Padariau tikrai nebloga^ knygą 

moterys laiko 2,89 vaikų idealia šei
ma, Lietuvos - 2,74; Latvijos - 2,60; 
Estijos - 2,69; Ukrainos - 2,63; Gru
zijos - 3,95; Azerbeidžano - 4,52; ir 
Uzbekijos - 4,55%.

Netvarka sodininkystėje tebeke
lia rūpestį okup. Lietuvoje. ‘Tiesoje’ 
nusiskundžiama, kad kokie bepasitai
kytų metai - dosnūs ar šykštūs savo 
sodų derliumi - Lietuvoje visvien at
sirandančios aštrios problemos, kaip 
nuimti vaisius, o dar labiau, kaip juos 
sudoroti. Esą, kol lietuviškas obuolis 
pasiekia vartotoją, ‘ tenka įveikti ne
maža kliūčių’. Pasak laikraščio, dėl 
pieno, grudų, mėsos supirkimo žem
dirbiai beveik nesiskundžia, bet už
tenka tik užsiminti apie vaisius, uo
gas ar daržoves - ‘dangus iš karto ap
siniaukia’.

Vaisiai pūna, šeriami gyvuliams, 
paliekami po obelimi, daržoves genda, 

„vežiojamos dargi šimtus kilometrų, 
ypač sunkiai sudorojomos tokios, ku
rių priauginama daugiau negu numato 

(išdrįstu tai teigti) ‘Baltą Drobulę’ 
ir - nerandu leidėjo. Bijo rizikuoti 
prisiminę ‘Šv. Ingą’ (daugiausia pul
tas jo kūrinys) nors anoji knyga ir ki
to skonio. Prisidėjo ir ‘Draugo’ bei 
jo artimųjų spaudimas. Ir pikta ir liūd
na ir desperatiška.’

Tačiau kaip matome, rašytojas 
Škėma dunksnos nepadėjo, o sunkiai 
kovodamas prasiskynė kelia lietuvių 
literatūron ir išėjo nugalėtoju.

Net ir Škėmai mirus ginčai dėl jo 
kūrybos nenutruko. Tačiau nežiūrint 
to, susidarė fondas jo raštams išleis
ti. Redakcijos kolektyvan įėjo mūsų 
naujausi ir gabiausi rašytojai: A. Ny
ka - Niliunas, A. Landsbergis ir K. 
Ostrauskas.

Buvo kreiptasi į rašytojus H. Na- 
gį, J. Kaupą ir kitus norint supažin
dinti visuomenę su Škėmos kūryba 
klausiant ‘Kuo Škėma reikšmingas mū
sų literatūroje?’ Atsakymus randame 
V. Kulboko studijoj ‘Kritikos Skers- 
piūvis’ straipsnyje ‘A. Škėmos paliki
mo ginčas’ (Lietuvių literatūra svetur)

J. Kaupas: A. Škėma įvedė į te
atrą naują stilių ir suartino mus su 
modernaus teatro formomis. Prozoje 
atstovauja pasąmonės sryčiai. Visuo
menei jis buvo ginčo rašytojas,- nes 
gebėjo publiką piktinti eidamas prieš 
sentimentalumą, nusistovėjusia mora
lę.

H. Nagys: Škėma novatorius, no
rėjęs įvesti mūsuose visuotinės lite
ratūros žvilgsnį ir metodus, jis ieško
jo savo kūrybinio braižo. Buvo kon
troversinis rašytojas, kadangi mes li
teratūra tebevertinam pasaulėžiūriš- 
kai. Jei pasipiktinę cenzoriai pamirš
tų savo mastelį, tai rastų jame talen- 
tat ir žmonišką sielą.

K. Ostrauskas: Mūsų literatūroje 
ir kritikoje gilios moralinės šaknys. 
Škėma buvo atviras vakarų kultūrai, 
ypač egzistencializmui, freudinei žmo
gaus sampratai. Nevengė ‘tabu’ žymu 
‘sąmonės tėkmė’, mozaikinis nervin
gas sakinys, tikrovės iliuzijos panei
gimas dramoje.

R. Šilbajoris: Iškėlė žmogaus di
dybę žmoniškoje katastrofoje, perdė
ta maištingumo proza, kritikai jam ne
nedovanojo kaukės nuplėšimo.

Lyg susumuodamas visus pasa
kymus V. Kulbokas straipsnio pabai
goje rašo: ‘Iš šių pasisakymų išryš
kėja toks Škėmos vaizdas: drąsus 
naujovininkas, tabu griovėjas, naujų 
literatūros metodų skiepytoj as. Kaip 
revoliucininkas turi daug ką persūdy
ti, skaitytoją gąsdinti. Jis mūsų žmo
gaus katastrofos liudytojas. Ir di
džiausiam purve jo žmogus nenustoja 
žmogaus didybės ar dieviškosios ki-t 
birkšties.

Nepaprastai gaila, kad tragiška 
mirtis šiam didelio talento kūrėjui nu
traukė gyvenimo siūlą, o kartu ir lite
ratūrinę misiją, kurią jis skelbdamas 
būtų atidaręs lietuvių literatūrai var
tus į visuotinę pasaulio literatūrą.

Džiugu, kad šį literatūros milži
ną Melbourne lietuviai š.m.Spalio 3 d. 
ruošiasi pagerbti, paminėdanr jo 60m. 
gimimo ir 10 metų mirties metines, at
skira akademija, pavadinta ‘Vakaras 
su Antanu Škėma.’ 
planas.

Gal esama daržovių pertekliaus? 
Ne, nes pirkėjų eilute's susidaro, kai 
tik ant prekystalio pasirodo geri ir 
gražūs vaisiai, šviežios uogos ar dar
žovės...Tokių dažnai trūksta.

A. Kezys “Tiesoje” teigia, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 54,2 tūkst. 
hektarų sodų, iš kurių 17.000 ha tenka 
visuomeniniam ūkiui ^kolchozams) .

Atrodo, galima pažanga, bet ... 
matomas smukimas. Tai ir vėl liudija 
statistiniai duomenys. Bendras sodų 
derlius pernai visų kategorijų ūkiuose 
sudarė 130.000 tonų. Tuo tarpu vaisių 
tebuvo supirkta ūkiuose 56,4 tūkst. 
tonų. Juos superka net kelios minis
terijos, gi tokia Prekybos ministerija 
savo metinį planą teįvykdė vos 33 
proc. Nėra supirkimo plano, trūksta 
vaisiams sandėlių, ne vienas ūkis iš 
anksto nežino, kas paims jų vaisius 
ar daržoves, ne visi sodininkai nu
vokia, kaip paruošti vaisius rinkai. 
Ir kokios pasekmės? (ELTA)

2



Nesirūpink, Tevužėli!

‘Užaugs tavo sūnaitėlis!’ - sako
ma vienoje iš populiariausių musų 
liaudies dainų, kurią dar ir šiandieną 
svečioje šalyje mėgiamai dainuojame 
privačiuose ir viešuose subuvimuose. 
Taigi - nesirūpink!.. Užaugs!...

Užaugome ir mes, o ir mūsų tė
vams - senam tevužėli ui jaunimas ir 
liaudis tą pačią dainelę dainavo. Mes 
patys jam taip dainavom sėdėdami 
prie pleškančių skautiškų laužų, ar tai 
jodami naktigonių, žygiuodami draus
mingose šaulių ir kareivių eilėse; sė
dėdami šiltą vasaros naktį ant prieklė
čio ar už vaisingo kaimyno aukštų 
skobnelių.. Tiesa, mes nešventėme spe
cialios ‘Tėvo Dienos’, nes kiekvieną 
dieną senasis tėvuzėlis buvo laikomas 
tinkamoje ir prideramoje pagarboje, 
ir perdėm mažas buvo mūsų akyse tas, 
kuris nesilaikė Visagalio Dievo duo
to IV - tojo Įsakymo.

Užaugome! Bet ar tai jis nesirū
pino? Ta pati pūslėta ir kietu darbu 
nugrubusi ranka valdė juodą žemelę 
verčiantį plūgo noragą ir mūsų, nere
tai nenuoramų, kelius. Ta pati ranka 
sėmė iš aruodo grūdą, mokslui, raikė 
rupią ir sočią duoną prie šeimos sta
lo ir peržegnojo, kai palikdami gimtų 
namų slenksčius išeidavome, kaip 
mėgstama sakyti, ‘į gyvenimą’. O ar 
tai buvo metams į gimnazijos suolą, 
poramečiui į kariuomenę ar visam am
žiui Visagalio tarnybon - jam rūpėjo 
vienodai! Retai matydavome ašarą pa
liekančią jo visaką matančias akis, 
retai sudrėgdavo žilas ūsas siąja ra
sa, bet... kiek naktų jis vartėsi nera
mus savo girgždančioje lovoje, kiek 
kartų vidurnakčiuose stovėdamas prie 
lango kimšo apsvilusią pipkutę ir mąs
tė: - ‘Kur jis, jinai, jie?’ Už visa tai 
mes ji mylėjome ir gerbėme. Mažai kas 
o ir tai nebent dideliuose miestuose 
ir aukšti ponai, gėdinosi laukų vėjo 
nugairintą ranką pabučiuoti, glėbin 
nusitvėręs prie jo ūso prisiglausti... 
‘Ach, Tevužėli, užaugau!...

Nesirūpink, Tevuželi! Tavo sū
nūs svečioje šalyje įsikūrė. O gi ne- 
taip jau lengva buvo, iš ilgų kelionių 
čemodanų išlipus, ant gryno akmens, 
taip sakyti, padėti naujo gyvenimo pa
matus. Paveldėjo sūnus, tai paveldė
jo, bet...tiktai tavo kietas, darbui įpra
tusias, rankas, ir kalbos - anei žodžio. 
Užtat kiekviena naujų namų plytą, kiek
viena gegnių sąsparą, atnešta namuos- 
na ant tų pačių dulkėtų pečių, kurie 
per dieną malūne nešiojo nelengvas 
naštas. Tavo rankomis, tevužėli, iš
piešti brūzgynai ir svetimo krašto ak
meniu pasodinta, įleido šaknis tavo 
giminė!

O kaip gi! Dainavome ir pas tave 
viešnagėn susirinkę, kad: - ‘Nesirū
pink, tevužėli!...’ Ir kodėl gi ne? 
Matėme, vis dėlto, tavo neslaptą aša
rą, nuriedėjusią nelengvos kasdieny-' 
bes išvagotu veidu, kai sūnaitėlis iš
ėjo i gyvenimą šviesos, doros ir tei
sybės keliais...

‘Fathers Day’. Girdėjau anksty
vus žingsnius, šnibždėjimą, bet nusi- 
daviau miegąs. “Pabudęs” radau prie 
lovos ant staliuko mažą, iš vaikiškų 
sutaupą nupirktą, dovanelę. Man ji 
verta milijonus! Galimai didžiausioje 
kortelėje man rašoma: “Fathers Day 
has become so commercialised that 
one feels all the meaning behind it 
has gone. Father’s Day comes every 
day, because every day You are the 
King of the Castle and each day res
pect is Yours. Perhaps, today, I can 
thank you for everything you’ve ever 
done for me. So, my one and only, 
Pop - Happy Fathers Day!”

Prisipažinsiu nubraukęs nemažą 
ašarą. Atsikėlus išsitiesė linktelėję 
pečiai, skustuvas slyste slydo per 
penkiosdešimt metų įėstas vagas, o 
lauke švietė didelė pavasario saulė... 
Nemaža, visdėl to, šventė - nors kar
ta metuose pasijauti esąs, kaip sakė, 
tikras “King of the Castle”. Rytojaus 
dienos darbas bus lengvesnis!... Bet 
ar tai vienam džiaugtis? Ar ne visiem 
tėvam šiandien dainuotina: - ‘Nesirū
pink, Tevužėli!...’ Užaugo ir tavo sū
naitėlis, aukštus mokslus išėjo! Dar-

SPAUDOS BALIAUS VAIZDAI

“Tie Patys” gražiai išpildė baliaus programą. Svečiai seka programą. Matomas p. Br. Kiveris, Dainos choro diri: 
gentas, p. V. Neverauskas, Krašto Valdybos Pirmininkas ir p. Martyna Reisgienė. Ramona Rataitė šoka-
Moterų Soc. Globos D-jos atstoves prie kavutes skaičiuoja pinigus. Is kairės: p.p. Adomenienė.Mauragienė, Migevi 
čienė, Jerumbauskienė. . V. Daubaras representuoja baliaus eleganciją

Tolimi Patrankų Garsai 
Henriko Šalkausko parodos įspūdžiai

Baltos sienos. Juodi paveikslai. 
Dideli ir nedideli paveikslai, vienas 
už kitą juodesni, tapyti ant balto po
pieriaus, prilipinti prie masonito. Rė
mai geri. Paroda gerai žinomo daili
ninko Henriko Šalkausko, geroj Holds
worth galerijoj.

Kodėl Šalkausko paveikslai juodi?
Kodėl muzikas ant pijanino metų 

metais kala tą patį pustoniui, klavišą? 
Kodėl neperbėgti pirštais per visą kla- 
vitūrą? Kodėl neapsvaigti spalvų gau
sybėj?

Šių klausymų tikriausiai ir pats 
dailininkas neatsakytų.

Šis juodas klavišas keliolikos 
metų bėgyje šimtus kartų suskambėjo 
grupinėse parodose. Ne tik skambėjo, 
bet dažnai dominavo. Dominuojanti pa
veikslai laimi premijas. Šalkausko kū
riniai grupinėse parodose - centrine 
gėlė vazoje. Henrikas laimėjo daug 
premijų.

Kas gi darosi kai turi visas gale
rijos sienas centrinėm gėlėm išdabin
tas? Didžiausias pavojus - nuobodu
mas, monotonija.Jei tokiam jacionali- 
zavimui būčiau pasidavęs, Šalkausko 
paroda man būtų nuobodi. Tačiau du

gi mudviejų ir mudviejų tėvų kalboje! 
Bus tau ne tiek ir ne taip kaip mano 
prirašęs!...

Taip! Kuone pilni buvo Visagalio 
namai, nykus, tačiau, ir šalti. Nei ge
ro žodžio, nei pusė ‘Ačiū!’ tau, tėvu- 
žėli, kuris ėjai paskui plūgą, kartas 
nuo karto apgynei tėviškę nuo priešų, 
išstatei aukštų bažnyčių bonias ir už
kasei sūnaitėlį, - kareivėli - partizaną 
aukštame smėlio kalnelyje, šalia savo 
tėvužėlio... O tai ką kalbėti apie ma
ne ir Tave?... Man pirmasuolyje vieta 
nepriklausė, bet, gaila, kad ir tau jos 
neliko! O nors tūkstantis akių sekė ir 
laukė, kad priėjęs nors ranką ant pa
linkusio peties uždės ir pasakys:‘Ne- 
sirūpink, Tevužėli! Aš jau užaugau!..

Lauke švietė didelė Visagalio 
saule, kaip viską matanti Jo akis...

. . Kintas 

• kartus lankęs nuobodulio nejutau. Kiek
vienas jo paveikslas skamba dusliai, 
tarsi tolimas patrankos suvis. Iš kiek
vieno paveikslo žvelgia gilus pergy
venimas. O gal aš klystu, gal yra tik
tai pergyvenimo ilgesys? Kol tas ilge
sys nėra realizuotas, kol tikru pergy
venimu netapęs, menininkui sunku pa
sileisti per visą spalvų klavitūrą.

Aš metų metais mačiau ^kūryba, 
kaip džiaugsmą, o ne kančią. Šalkaus
ko parodoj ėmiau abejoti, iš pavir
šiaus Šalkausko kūryba yra nerūpes
tinga. Kieta briauna neturi precizijos. 
Po apgaulingu nerūpestingumu imi 
jausti discipliną. Jinai vargina, bau
gina, kaip tie minėti tolimų patrankų 
griaustiniai.

Žiūri, stebi subtiliai išdirbtus 
pilkus paplovimus, lėtą progresą, pa
sikartojančius niuansus ir akcidenti- 
nius panaudojimus ir linki iš širdies, 
kad dailininkas išeitų į šviesą iš sa
vo juodos spalvos pavėsio.

Man dažnai klausimas kyla - kas 
ką laiko - dailininkas stilių, ar sti
lius dailininką? Toks klausymas kilo 
ir H. Šalkausko parodoj. Siūlosi viso
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kios išvados. Viena iš jų: susidarius 
vardą, išsikalus didesnę ar mažesnę 
nišą meno pasaulyje, gali būti rizikin
ga į šonus mėtytis. Ar menininkas yra 
menininkas, jei jis bijo rizikuoti? Ar
gi ne kritiškais momentais kūrėjas tam
pa energingiausias ir išradingiausias. 
Ar gi ne kritiški momentai spartina 
evoliucijos, ypač dvasinės, žingsnius?

Peršasi išvada, kad genijais žmo
nija vadino tuos, kurie šoka į vandenį 
nemokėdami plaukti, bet pilnai įsiti
kinę, kad greičiau išmoks negu pri
gers.

Paveikslą po paveikslo vieną uz 
kitą juodesni ant baltų Holdsworth ga
lerijos sienų praeini, apžiūri. Kūrimo 
datos šešių metų laikotarpį rodo. Įsi
tikini, kad jų kūrėjas plaukioja basei
ne, kuri jis gerai, galbūt jau per ge
rai pažįsta.

Leonas Urbonas

Lietuvių tautos ateitis pa
vojuje. Aukokim^per Tau
tos Fondą, mūsų laisvės ko
vai!
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TAUTINIU ŠOKIU FESTIVALIS 
MELBOURNE

Kada mūsų jaunimas ruošėsi į pir
mąjį Jaunimo kongresą, buvo disku
tuojama ar apsimoka išleisti tiek lė
šų, kad pasiuntus kelius atstovus, 
užuot tas lėšas sunaudoti svarbiems 
vietos reikalams tenkinti. Prasidėjus 
pasirengimams į antrąjį Jaunimo Kon
gresą, . toji .pati kalba vėl porinama.

Čia nenoriu svarstyti ar apsimoka 
ar ne siųsti jaunimo atstovus, nes šio 
reikalo pinigais nei dabar nei ateityje 
neįvertinsime: čia ne konkreti prekė, 
kaip auto mašina ar televizijos apara
tas. Todėl ši reikalą palikime nuoša
liai.

Mums, Australijos lietuviams, dau
giau rupi jaunimo pasiruošimas Jauni
mo Kongresui ir jų reiškimasis ten nu
vykus. Jų pasiruošimą mes galime ste
bėti, juo džiaugtis, kritikuoti, duoti 
patarimų, pabarti, padrąsinti...Gi jų 
reiškimasis, jų darbą kongrese galėsi
me vertinti iš asmeniškų pasipasako
jimų ir atsiliepimų spaudoje.

Pasiruošimas Kongresui jau vyks
ta. Melbourne lietuviai š.m. rugsėjo 
5 d. turėjo malonią progą atsilankyti 
į Tarptautinį Tautinių Šokių Festivalį, 
kuri kaip tik suorganizavo tas Mel
bourne Jaunimo Komitetas, vadovauja
mas p. H. Antanaičio. Festivalis įvy
ko Melbourne Universiteto Union teatre. 
Jame dalyvavo Adelaidės lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovaujama p. Ma
rytės Neverauskaitės, Melbourne tau
tinių šokių grupė ‘Gintaras’, vadovau
jama p. Halines Statkuvienės, Mel
bourne tautinių šokių grupė ‘Klumpa
kojis’, vadovaujama p. Vytauto Strau- 
ko, be to, estų, latvių, ukrainiečių ir 
vengrų tautinių šokių grupės. Festiva
lis tikrai buvo vertas pamatyti ir juo 
pasigerėti. Tesigaili tie, kurie neat
vyko ir nematė!

p.p.R.irV.Geniai savo naujame salione

Canberos Kronika
Pereitą šeštadienį, rugsėjo 4 d. 

Romos ir Vytauto Genių šeimoje įvyko 
25-rių metų vedybinio gyvenimo su
kakties paminėjimas ir naujų namų 
įkurtuves. Gražiame Canberos Arandos 
priemiestyje didžiuliai namai atkrei
pia praeivio dėmesį, gi jų viduje dvel
kia lietuviška dvasia. Tarp sienose 
išdekoruotų lietuviškais raštais kili
mų yra turtingose knygų lentynose įvai
riausių lietuviškų raštų rinkiniai.

To vakaro nuotaika ir šeimininkų 
malonus priėmimas šio vakaro daly
vius maloniai nuteikė vaišėms. Be vie
tos svečių buvo ir iš Melbourne bei 
Sydney. „

Vaišėms prasidėjus į svečius pra
bilo ceremonijų vykdytojas melbumiš- 
kis. A. Bladzevičius, kuris pažymėjęs 
šios šventės reikšmę, kvietė svečius 
vaišintis pagal šeimininkų krašto pa
pročius.

R.V. Geniai yra aktyvus Aušros 
choro choristai tad ir to vakaro nuo
taika kėlė dainos, į kurias įsijungė 
svečiai. Ponai Geniai abu yra baigę 
‘Aušros’ gimnaziją Kaune. Jie būda
mi nepaprasto sugebėjimo ir darbštu-
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Nebūdamas tautinių šokių žinovu, 
nesiimu vertinti, kuri grupė šoko ge
riau, atseiFnustatyti jų gradaciją pa
gal jų šokių išpildymą, tačiau kaip 
eilinis žiūrovas noriu pasidalinti įs
pūdžiais daugiau kritusiais į akį.

Pradėsiu nuo’svečių. Ukrainiečių 
grupė, kuri šoko ukrainiečių, moldavų 
ir rusų šokius ir vengrų grupė šokusi 
savuosius, aiškiai buvo matyti turint 
gerą pasiruošimą. Tas matėsi šokių 
darnoje, tiek ir išorinėje išvaizdoje - 
rūbų tvarkingume. Atrodė., kad šokių 
išpildymuose prilygo profesionalėms 
grupėms. Jų tautiniai rūbai, kad ir tu
rėdami kai kuriuos spalvų ir papuoši
mų skirtingumus buvo suvienodinti, 
tvarkingi, pav. raudoni batukai ir kit. 
Tai įsidėmėtinas pavyzdys. Jų šokti 
šokiai labai gyvi, reikalauja didelio 
miklumo ir patvarumo.

Mūsų kaimynai pabaltiečiai kiek 
kukliau pasirodė. Estų tautiniai šo
kiai rodėsi kiek ramesni, lengvesni, 
be didesnio ‘vėjo’. Latvių tautiniai 
šokiai taip pat nesukėlė ‘audrų’. Pa
žįstant latvių tautinių rūbų įvairumą, 
atrodo, čia lyg ir ko trūko.

Kiek lengviau rašyti apie savuo
sius. Pats šokių festivalis pradėtas 
mažųjų ‘Gintariečių’ Šokiais ‘Noriu 
miego’ ir Suktiniu. Iš jų daug reikalau
ti negalima; jie davė geriausia ką ga
lėjo. Tai ateities šokėjai, kuriems p. 
Statkuviene skiria tiek širdies.

Toliau mūsiškiai, įsiterpdami 
tarp svečių kitataučių, šoko: Adelai
dės grupė - Vėdarą, Mikitą ir Kubilą, 
vėliau - Blezdinginį Jonkelį ir Sustac.

‘Gintaras’ - Žiogelius, Landytinį, 
Kalvelį.

‘Klumpakojis’ - Juodąjį Jonkelį, 
Gyvatara, vėliau - Audėjėlę, Subatėlę 
ir Malūną.

Adelaidiškius įpratę matyti lietu
vių dienose, kaip ir pirmaujančius šo
kių išpildymuose, šiuo kartu pasirodė 

mo žmonės išsimušė į labai stambius 
pramonininkus. Yra labai malonu, kad 
jie randa laiko lietuviškiems reikalams 
aktyviai dalyvaudami Canberos klubo 
ir bendruomenės gyvenime. Abu dai
nuoja lietuvių chore ir jų jaunimas Ga
bija ir Gintaras gražiai kalba lietuviš
kai.

Linkime ilgų ir sėkmingų metų vi
sai šeimai!

*****
Rugsėjo 8-sios minėjimas Canbe- 

roje prasidėjo pamaldomis, kurias at
laikė ir pamokslą pasakė kun. Martu- 
zas.

2 vai p.p. minėjimas buvo tęsia
mas Lietuvių Namuose, prasidėjęs A. 
Dantos paskaita. Nors paskaita ir bu
vo kiek ilgoka, tačiau kai kurių vietų 
pailiustravimai istoriniais duomenimis 
buvo išklausyti su tikru atsidėjimu. 
Po to sekė meninė dalis. Pirmoji pa
sirodė V. Balsytė pagrojusi keletą da
lykėlių,, iš kurių plojimais buvo papra
šyta pakartoti La-pa-lo-ma. Antroji iš 
jaunųjų V. Perlibachaitė paskambino 
pianinu, o po to, Aušros choras sudai- 

kiek kukliau. Tačiau tikrai buvo malo
nu ir pagarba jiems, kad ryžosi atvyk
ti praturtinti mūsų - melburniškių 
Jaunimo Komiteto ruoštą T.S. šventę.

‘Gintaro’ grupės šokiai malonus 
akiai, gal tik akordionistams reikėtų 
kiek tvirtesnio pasitikėjimo savo in
strumentais. Kai kurie šokėjai buvo 
lyg ir susirūpiną šokių pasisekimu. 
Manyčiau, šokyje reikia ieškoti ir ras
ti džiaugsmo - taigi ir šypsenos.

‘Klumpakojis’, ypač paskutiniai
siais be pertraukos šoktais šokiais 
‘davė vėjo’, tačiau Subatėlėje lyg ir 
trūko to darnumo, kuriuo anksčiau 
džiaugdavomės.

Išgyvenęs malonų jausmą matant 
savuosius margaspalvius šokėjus, ne
galiu neparašyti kai kurių pastabų. Il
gi batai ‘Davy Crocket’ filmose maty
ti, tai tikrai netiko prie tautinio rūbo. 
Kaip lygiai netiktų dėvėti kepurę su 
lapės uodega. Atrodo, kad vadovu ne
buvo atkreiptas pakankamas dėmesys 
į batų vienodumą ir ‘švarumą’. Tai yra 
minusas mūsiškiams, lyginant su sve
čių grupių tvarkingumu.

Šokėjos, manyčiau, turėtų plau
kus laikyti ne palaidus, vėjo taršomus, 
bet tvarkingus prilaikomus karūnėlės, 
kuri kaip tik ir yra tautinio rūbo dalis.

Pasibaigus programai į sceną bu
vo iškviesti visų grupių vadovai, ku
riems Jaunimo Komiteto Pirmininkas 
p. H. Antanaitis padėkojo, įteikdamas 
po dovanelę.

P. Ieva Didžytė per visą vakarą 
žiūrovams pristatė pasirodančias gru
pes ir jų šokamus šokius.

Žiūrovų vardu, manau nesuklysiu, 
reikia pareikšti padėką Melboumo Jau
nimo Komitetui ir jo pirmininkui p.H. 
Antanaičiui už festivalio suorganiza
vimą, visų grupių šokėjams ir jų vado
vams už įspūdingai atliktą programą, 
visiems akordionistams ir maloniai 
pranešėjai p.I. Didzytei. Ačiū!

Ignas Alekna

Inž. ir Arch. Ekskursija į Newcastle
Sydnėjaus Liet. Inž. ir Arch.

Draugijos š.m. rugsėjo 11 d. rengta 
ekskursija i, Newcastle B.H.P. plieno 
fabrikus gražiai pasisekė. Vienu ypu 
atsiekti du tikslai. Pirmiausia, dėka 
ten dirbančio tautiečio p. A. Šerno iš 
anksto gerai parengtas B.H.P. fabrikų 
apžiūrėjimo planas įgalino gana gau
sų Sydnėjaus ekskursantų skaičių (32) 
plačiai susipažinti su geležies gamy
bos procesu ir techniškais įrengimais.
Antra, ir gal dar svarbiau, A.L.B.New- 
castlio Apyl. Valdyba padarė šios eks
kursijos dalyviams labai malonią 
staigmeną pakviesdama juos į šaunų 
klubą pietums, kur prie ekskursijos 
dalyvių prisijungė 27 Newcastlio tau
tiečiai. Taigi sudaryta proga tarpusa- 
viam susipažinimui, pažinčių atnauji- 
mui bei pasidalinimui mintimis dėl mū
sų specifinių tautinių reikalų.

Pietuose dalyvavo visa Newcast
lio Apyl. Valdyba su dr. V. Doniela 
priešakyje ir eile žinomų bendruome
nės veikėjų. Dr. V. Kišonas šia proga 
net specialiai atvyko iš Stroud’o. Vi- 
ce-pirm. A. Šernas, šio susitikimo

’’MUSU. PASTOGES” BALIUS ADELAIDĖJE

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

SPAUDOS
^BALIU

į svečius kviečiame visus! Jaukioje Lietuvių Namų atmosferoje 
garantuojame įdomų ir linksmą vakarą.

ALB Krašto Valdyba
Daugiau apie balių skaitykite sekančiame MP numeryje.

Jaunavedžiai Birutė Vingilytė ir 
Rono Mazuran laimingai grįžę, iš po 
vestuvinės kelionės - medaus mėne
sio. Ziūr. M.P. Nr. 22 aprašymą.

****
iniciatorius, savo kalboje pasidžiau
gė vykstančiu glaudžiu bendravimu
tarp Sydnėjaus ir Newcastlio lietuvių. 
Jis palietė ir bendra B.H.P. plieno 
fabrikų reikšmę ir pabrėžė kad nema
ža Newcastlio lietuvių ten pelnosi 
kasdieninę duoną.

Inž. J. Grudzinskas - Inž.ir Arch. 
D-jos pirmininkas Sydnėjiškių vardu pa
dėkojo Newcastlio Apyl. Valdybai ir 
visiems čia dalyvaujantiems Apyl. na
riams, o ypatingai p. A. Šernui už pui
kų ekskursijos organizavimą fabrikuo
se ir už parengimą to malonaus susi
tikimo. Jis pabrėžė panašių tarpusa
viu susibūrimų reikšmę mūsų tautinei 
veiklai. Mūsų Pastogės Admin. K-jos 
P-kas inž. A. Adomėnas užkvietė New- 
castliečius atvykti į M.P. ruošiamą 
spaudos balių, kad ten galėtume pra
tęsti ^užmegstą draugystę.

Šia proga reikėtų pasidžiaugti ir 
Sydnėjaus Inž. ir Arch. D-jos veikla, 
kuri per 20 gyvavimo metų išsilaikė 
aukštumoje. Draugijos steigėjas a.a. 
Balys Daukus visuomet pabrėžė ir sie
kė, kad d-ja nebūtų vien uždarai pro
fesinė, bet kad jos narius ir jų šeimas 
jungtų tautiniai interesai bei aktyvus 
dalyvavimas lietuvių bendruomenėje.

Sveikintina ekskursijos organiza
torius, o labai didelė padėka priklau
so Newcastlieciams suteikusiems vi
siems keletą malonių ir tautiniai pras
mingų valandų.

I.J.
****
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-Prašau perduoti mano nuoširdžia padėką Sydnejaus vadovams-vėms uz malonų 
priėmimą, o taip pat visiems broliams ir sesėms visoje Australijoje. Tikrai man 

buvo labai malonu pabūti kartu su visais ir mano nuoširdžiausi linkėjimai visiems 
Taip pat nuoširdus linkėjimai lietuviškai spaudai ir visiems lietuviams su kuriais 
teko susitikti. v,s. p. Molis

***** Vyriausias Skautininkas —

LSB VYR. SKAUTININKO VIZITAS

LSB Vyr. Skautininkas, v.s. Pet
ras Molis, be savo kelionės 1971 m. 
į Japonijoje vykusią XII-ją Pasauline, 
Jamboree, buvo numatęs aplankyti ir 
tolimiausia LSS vienetą - Australijos 
Rajoną. Todėl beveik prieš metus pra
nešė LSB vadeivai, kad norįs aplan
kyti tolimąją Australiją ir pamatyti 
kaip laikosi kengūrų žemės skautai.

Tikra atvykimo data, dėl susida
riusių sąlygų, vis tik, tebuvo praneš
ta tik paskutinę valandą. Matyt, brolis 
VS norėjo patikrinti mūsų skautišką 
budrumą.

Gavus iš jo telegramą, kad į Syd- 
nėjų atvyksta rugpiūčio 11 d., buvo 
stengiamasi telefonu pranešti visiems 
vadovanjs apie jo atvykimą.

Pirmiausia buvo paskambinta s. 
Jonui Z., turinčiam ‘praktikos’ vyr. 
skautininkų sutikime, prašant padėti 
ir šį sutikti. Tad 5 vai. ryto su juo at
sidurta Mascot aerodrome ir laukta at
vykstant garbingojo svečio. Šiek tiek 
jaudinomės ar atpažinsime, nes nei 
vienas su juo asmeniškai nebuvome 
ankščiau susitikę'..Mums besišnekant 
atskrido orlaivis iš Japonijos, ir, ne
trukus, muitininku patikrinti, keleiviai 
pasirodė laukiamajame. Vienas iš jų 
buvo ir mūsų laukiamasis svečias.

Nors ir po ilgos kelionės, br. Vyr. 
Skautininkas sakėsi esąs nepavargęs, 
o iki vakaro esant mažai laiko, pada
ryta išvyka į Sydnejaus priemiesčius, 
garsiuosius paplūdimius ir gražesnią
sias apylinkes, drauge aptariant rūpi
mus skautiškus reikalus: kaip išlaiky
ti lietuvišką skautybę šiame krašte, 
kaip paruošti jaunuosius vadovus ir, 
svarbiausia, tėvų reikšmę auklėjant 
jaunimą lietuviškoje dvasioje; skautų 
vadovai, vieni, be tėvų pagalbos, toli 
nenueis ir organizacija ilgai neišsilai
kys. Kol tėvai jaus savo šventą parei
gą iškiepyti lietuvybę vaikams ir išmo
kinti juos lietuvių kalbos, tol mūsų 
skautybė žengs Dievo, Tėvynės ir Ar
timo keliu.

Laikas greitai bėgo, grįžome na
mo ir ruošėmės vykti į Yagooną, pas 
v.s. Bronių Ž., kur turėjo susirinkti 

A.A, + Stepui BILOTUi

mirus, jo žmoną Jeniną skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime

J. Simborų ir
J. Siručių šeimos.

A.A.

Kazimierui GRINCEVICIUI
mirus, jo seseriai mielai ansamblietei p. Veronikai Kaminskienei ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Sydnejaus Lietuvių Meno Ansamblio Dirigente
 ir ansambliečiai.

A.A.
ANTANUI KAPOČIUI

mirus, jo liūdinčią žmoną E. Kapocienę, brolį. Juozą ir sūnus su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

A.E. Zinkevičiai.

beveik visi rajono vadijos nariai ir 
susitikti su Brolijos Vyr. Skautininku.

Susėdus prie sesės Leonidos pa
ruošto stalo, išklausyta Vyr. Skauti
ninko Įspūdžiai iš XII-tos Pasaulinės 
Jamboree’s Japonijoje bei pranešimas 
iš Amerikos, bei Kanados skautųgyve- 
nimo, o taip pat pasikalbėta bei išsi
aiškinta mums rūpimais klausimais.

Linksmoje, nuoširdžioje, skautiš
koje dvasioje laikas prabėgo labai 
greitai ir atėjo momentas, kai reikėjo 
pasikeisti keliais oficialiais žodžiais 
ir atsisveikinti su Vyr. Skautininku.

Kitą dieną brolis Vyr. Skautinin
kas buvo nuvežtas į Ingleburn’ą paro
dyti ‘Aušros’ stovyklavietę. Jis buvo 
jos dydžiu, grožiu, australišku ‘bušu’, 
o ypatingai jam patiko sk. vyčių nak
tinė buveinė - ‘Po uola’.

Popiet, 4 vai. Vyr. Skautininkas 
išlydėtas į aerodromą iš kur jis išvy
ko lankyti ‘Ventos’ v-ją Brisbanėje. 
Vėliau jis dar aplankė Melburną, Gee- 
long’ą ir Adelaidę. A.J.

LANKĖSI VYR. SKAUTININKAS
Nedažnai maža Geelong’o lietuvių 

kolonija susilaukia įžymesnio lietuvio 
veikėjo svečio, nes kaimas dažniau 
užmirštamas kaip didmiestis. Prieš 
gerą dešimtmetį šioje kolonijoje lan
kėsi J.E. vysk. P.Brizgys, vėliau po
rą kartų P.L.Bendruomenės Pirminin
kas p. J. Bachunas su Ponia, prava
žiuodamas lankėsi L.S.S. Australijos 
Rajono Vadas v.s. V.Neverauskas, ke
li dvasiškiai iš Italijos ar Amerikos 
tai ir visi svečiai.

Šie metai Geelong’e bus istoriniai 
Rugpiūčio mėnrlūd., sekmadienį, čia 
lankėsi LSS Vyriausias Skautininkas 
v.s.P. Molis. Tą dieną, 3 vai.p.p. gar
bingas svečias, lydimas Melbourne 
‘Džiugo’ tunto tuntininko ps. V. Sta- 
siliūno, buvo sutiktas ‘Šatrijos’ tunto 
štabo narių, skautų-čių bei ALB Gee- 
long’o Apylinkės Valdybos Pirmininko 
dr. S.Skapinsko. Svečias apžiūrėjęs 
Geelong’o Lietuvių Namus, kurie tą 
dieną buvo užimti, buvo palydėtas į 
‘Šatrijos’ tunto adjutanto psl. E.Šuto 
ir ponios Birutės namus, kur jo garbei 
suruoštas priėmimas ir vaišės. Priė-

Rajono Vadija susitikime su LBS Vyriausiu Skautininku. leilėj is_ kaires: ps. 
A. Dudaitis, ps. B.Barkus, sk. E Laurinaitienė, Vyr. Skaut P. Molis, v.s.ps. L. 
Žalienė. Antroj eilėj: ps. V. Deikus, ps. B. Žalys, s.v.v.si. A. Bučinskas ir 
sk. A. Jakštas.

mime dalyvavo buvusieji Geelong’o 
skautų vieneto vadovai ps. R. Norvy
das, v.si. F. Jarinkevičius, už ‘Nuo
pelnus’ ordenu apdovanota p. S. Bun- 
gardiene, tunto štabas, dalis vyresnių
jų skautų-čių bei buvęs Geelong’o 
Apylinkės Valdybos Pirmininkas p. A. 
Jomantas su ponia. Vyr. Skautininką 
sveikino ‘Šatrijos’ tunto tuntininkas 
s. A. Karpavičius bei'Geelong’o Apy
linkės Valdybos Pirmininkas dr. S. 
Skapinskas. Svečias pateikė pluokštą 
Įspūdžių iš Amerikos lietuvių skautų 
gyvenimo, iš tarptautinės skautų Jam- 
bores Japonijoje bei pasidžiaugė gra
žiu Geelong’o lietuvių skautų sugyve
nimu su Apylinkes Valdyba. Praneši
mą apie ‘Šatrijos’ tunto veiklą padarė 
tuntininkas s. A. Karpavičius.

Po pranešimo sekė vaišės, kurias 
paruošė tunto skaučių skyriaus vedėja 
psl. M. Bindokienė, talkinama šeimi
ninkės p. B. Šutienės ir p. J. Mačiulie
nės. Vaišės buvo taip gausios, už ką 
mieloms rengėjoms priklauso visų da
lyvių nuoširdi padėka. Vaišių metu, 
kaip iš gausybių rago, svečias buvo 
apipiltas klausymais, į kuriuos, kiek 
laikas leido, stengėsi atsakyti. Jau va
karop, svečiui buvo skubotai aprody
tas Geelong miesto vaizdas. Kadangi 
diena buvo šalta ir vėjuota, o laiko 
maža, teko grįžti pas vaišingus šei

A.A. Inž. Leonardas Reimeris
Mirė širdies priepuoliu rugp. 28d. 

palaidotas Fowkner kapinėse, Melbour
ne. Laidojimo apeigas atliko kun. P. 
Dauknys. Giminės, draugai ir bendra
darbiai skaitlingai palydėjo į amžiną
ją poilsio vietą. Atgulė šalia sūnaus 
Vyto, kurį paskutinį kartą matė 1944m. 
vos keturių metų amžiaus.i •

Velionis gimė 1910 m. senoje, 
gražioje tėviškėje, Mankiškės dv., Že
maitijoje. Gimnazija lankė Mažeikiuo
se ir baigė Aukšt. Tech. Mokyklą Kau
ne. Dirbo ginklų fabrike, kur buvo vie
no skyriaus vedėju.

Jo tremties keliai buvo ypatingai 
sunkus. Pasišalinus su šeima iš Lie
tuvos, prievarta paėmė į vario suno
kimo kuopą. Karui baigiantis liko ap
suptas ir gražintas Lietuvon. Nuo ba
do ir vargo neteko sveikatos. Pasitai
kius progai, repatriavo Lenkijon. Pra
džioje ir čia rado nemažesnius vargus. 
Pradėjo dirbti darbininku mašinų fab

mininkus, kur p. A. Jomantas parodė 
filmas iš Wonga Park ir Russell Brid
ge stovyklų. Po filmų vaišintas! lie
tuviškom dešrelėm ir kopūstėliais, da
lintas! įspūdžiais ir tik gerokai inak- 
tijus su svečiu atsisveikinta.

Telaimina Vyriausio Skautininko 
kelius Aukščiausias, o mums tesutei
kia didžios stiprybės dirbti ‘Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

****

PERSITVARKĖ ‘SATRIJO’ TUNTO 
VADOVYBĖ

Persitvarkė ‘Šatrijos’ Tunto vadovybė 

s. A. Karpavičius - tunto tuntininkas, 
psl. M. Bindokienė - tuntininko pava
duotoja ir Skaučių Skyriaus Vedėja, 
ps.fl.kun. P. Dauknys - tunto dvasios 
vadovas, 
s.v.v.sl. V. Mačiulis -skautų vyčių 
‘Tryjų Kryžių’ būrelio vadas ir tun
to ūkio^dalies vedėjas, 
psl.E. Šutas - tunto adjutantas ir'Kun. 
Margio’ draugovės draugininkas, 
si. R. Mačiulytė - vilkiukų vadovėj 
psl. A. Jančiauskaitė - ‘Kun. Gražinos’ 
draugovės draugininke, 
psl. A. Klovaitė - tunto laužavedė

ALKA
****

rike. Pastebėjo jo techniškus gabu
mus. Teko prisipažinti, kadyra mecha
nikos inžinierius. Po kiek laiko perė
mė fabriko technikinio vedėjo parei
gas.

Iš Danijos žmona Aniele su kelių 
metų sūnum Vytu atsidūrė Australijoje. 
Užsimezgė ryšys. Žmona dėjo visas 
pastangas atsikviesti ir 1957 m. pa
vyko velioniui gauti leidimą atvykti i 
Australiją pusmečio atostogom. Šūnaus 
nepamatė. Gabus moksle ir tautiniai 
susipratęs Vytas, vos 16 m. amžiaus, 
mirė nuo neišaiškintos ligos, p'usme- 
tį prieš savo tėvo atvykimą.

Velionis Australijoj dirbo vyr. 
braižytoju. Jis planavo ir kūrėsi už
tarnautam poilsiui, bet paskirtis norė
jo kitaip. Savo darbo vaisiais nepasi
džiaugė. Liko dideliam liūdesy našlė 
Anielė.

Tegu bus Tau lengva Australijos 
žemelė.

V. Ivaškevičius

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems draugams ir pažįstamiems prisidėju- ' 

siems prie mano brangaus vyro A.A, Eduardo Kybarto gražaus palai
dojimo. Ypatingai dėkoju kun. Pr. Daukniui už gedulingų pamaldų 
atlaikymą ir palydėjimą į kapus, inz. Jokubauskui ir A. Bladzevičiui |
už atsisveikinimo žodį, visiems kurie mane užjautė žodžiu, raštu ar ,J
per spaudą, kurie paaukojo gėles ir vainikus, o taip pat ir tiems, j 
kurie vietoje geliu ir vainikų paaukojo Lietuvių Namams ir p. Joku- 
bauskienei už paruošimą šermenų. i

Gilaus liūdesio prislėgta,
Dėkinga Valė Kybartienė.
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/PORTALE
REDAKTORIUS ANTANAS LAPAITIS
18 Miller Ave.,Aahfield,N.S.W.21Jl  

Tel. 798 o3o6

KOVO KLUBE
Sėkminga Pradžia.

N.S.W. Krepšinio Sąjunga savo 
sporto žinių pranešime rašo: “Kovas 
laimėjęs II-sios divizijos varžybų 
pirmąją vietą, gali sukelti staigmenų 
ir I-je divizijoje ir jų pirmosios rung
tynes prieš ‘Moore Park* bus kietos 
ir Įdomios”.

Ir tikrai, rungtynes, po kietos 
kovos, laimėjokoviečiai 46:43(22:13). 
Rungtynes koviečiai pradeda su pasi
ryžimu ir jau po kelių minučių M. Mi
kalauskas nuo lentos Įsodina 2:0; kai 
truputi vėliau Gustafson kartoja 4:0. 
Spaudimo koviečiai neatleidžia ir vėl 
Mikalauskas, Gustafson ir Atkinson 
rezultatą kelia iki 10:5. Prieš puslan
kio pabaigą Lukoševičius daro du 
gražius tolimus metimus, kai Čerkes
as Įmeta nuo lentos ir puslaikis bai
giamas devynių taškų santykiu.

Antrą puslaikį koviečiai pradeda 
greitomis pasuotėmis ir rezultatatas 
didinamas gražiais Atkinson ir Luko
ševičiaus metimais ir jau vedama 30: 
17 Kovo naudai. Likus 10-čiai minu
čių žaisti, Kovo vyrai pradeda daryti 
klaidas ir, priešas, išnaudodamas pro
gą, taškų santykį lygina. Vis tik pa
baigoje vėl kietai susiima ir ištengia- 
ma užtikrintai rungtynes laimėti, ve
dant visą rungtynių laiką ir su laimė
jimu pradedant kovą I-je divizijoje. 
Taškus pelnė: D. Atkinson 14, S. Lu
koševičius ir M. Mikalauskas po 12, 
A. Čerkesas ir G. Gustafson po 4, R. 
Gulbinas, M. Kriaucevičius, J. Liuti
kas ir M. Liubinskas - 9.

Jauniai neatsilieka
Kovo jauniai pagrindiniame žie

mos turnyre Il-je divizijoje laimėję 
pirmąją vietą, taip pat pavasario tur
nyre perėjo į pagrindinę, pirmąją iki 18 
metų grupę ir jau turėjo dvi rungtynes 
su abiejais laimėjimais. Koviečiai jau
niai , savo trenerio G. Gustafson stip
rioje priežiūroje daro labai didelę ir. 
greitą pažangą ir savo žaidimu progre
suoja ypatingai gerai.

Savo pirmajame susitikime kovie
čiai jauniai,turėjo savo priešu stiprią 
Sydney YMCA komandą, tačiau po la
bai itemptoę kovos mūsų jauniai lai
mėjo 27 : 26.

Antrosios rungtynes pereitą penk
tadienį buvo daug lengvesnės ir kovie
čiai labai Įtikinančiai ir gana lengvai 
nugalėjo Paratels 39 : 30.

Abiems pirmosiom vyrų koman
doms tenka palinkėti tik geros sėkmės 
ateityje.

Žiūrovas

Melbourne Varpas
MOTERYS LAIMI FINALĄ
Per visą žiemos sezoną, varpie- 

tės būdamos pirmoje vietoje A. Reser
ve klasėje, pusfinalyje pralaimi prieš 
Port Melbourne, kurios buvo antroje 
vietoje, rezultatu 27 : 35, taškus pel
nė: A. Tamošiūnaitė 10, L. Smilgevi
čiūtė 4, E. Vyšniauskaitė 4, K. Čes- 
naitė 3, B. Pikelytė ir L. Pikelytė po 
3 taškus.

Sekančioms rungtynėms susitinka 
trečios ir ketvirtos vietos laimėtojos 
‘Avengers’, kurias nugalėję vėl finale 
susitinka su ‘Port Melbourne’.

Sį kartą mūsų moterys parodė tik
rą savo pajėgumą ir nuo pat pirmųjų 
minučių pradėjo vesti žaidimą savo 
naudai, taškų persvara. Nors mūsų mo
terų dalį sudaro jaunės, kaip A. Ta
mošiūnaitė, E. Vyšniauskaitė, K. Čes- 
naitė, visos apie 15 metų amžiaus, ta
čiau jos Įrodė, kad gali kovoti su su
augusiomis nemažiau-kaip ir su jau
nėmis.
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Pirmas puslaikis baigiasi 16 : 10 
varpiečių naudai. Pasitikėjimas mote
rų tarpe truputi, pakilęs, priešininkės 
prislėgtos, tačiau dar antras kėlinys 
prieš akis. Teisėjui sušvilpus antram 
kėliniui, mūsų-moterys vėl stoja į ar
šią kovą. Nuo pat pradžių mūsiškės 
neatleidžia spaudimo, kas matomai nu- 
mušo priešininkių nuotaiką. Dar ban
džiusios keletą nepavykusių staigių 
prasiveržimų, buvo priverstos pasiduo
ti mūsų moterims ir finalas baigiasi 
31 : 24. Su džiaugsmo ašaromis akyse, 
susikimba ir griausmingai sušunka tris 
kartus valio. Paskui apspinta savo tre
nerį ir jam sušunka taip pat valio už 
jo įdėtą darbą per šį žiemos sezoną. 
Finalo taškai pelnyti: A. Tamošiūnai
tė 11, B. Pikelytė 9, L. Smilgevičiūtė 
4, L. Pikelytė 3, K. Česnaitė 2, L 
Kviecinskienė 2, E.Vyšniauskaitė 1.

Viktorijos moterų krepšinio pir
mininkė Mrs. Watson Įteikė mūsų mo
terims laimėjimo ženkliukus ir kita, 
sezoną jos bus perkeliamos į A kla
sę, kur teks susitikti su daug stip- 
resnėm priešininkėm.

Varpo jaunosios merginos žemiau 
16 metų būdamos ketvirtoje vietoje, 
laukia didelės kovos finaluose, todėl' 
linkime joms visakeriopos sėkmės.
Varpas - Mordialloc 59:25 (26:8)
Berniukai žemiau 16 m.

iš pradžių nelabai sekasi prasi
veržimų daug sviedinys nedažnai krep
šį randa. Bet priešininkams irgi nela
bai einasi ir gale pirmo kėlinio keli 
staigūs prasiveržimai pakelia rezulta
tą mūsų naudai.

Antram kėlinyje abi komandos 
pradeda geriau mėtyti, bet mūsiškiai 
pradeda gerai graibyti sviedinį ir nu
imti daug pasuocių ir taip dar vienas 
laimėjimas.

Taškai: Oželis 6, Leknius 18, 
Braniška l4, Simankevičius 19, Liubi- 
nas ir Aras po 2.

Varpas - Coburg 44:6 (19:2)
Berniukai žemiau 16 m.

Nuo pat pradžios jau aišku, kad 
mūsiškiu bus laimėjimas, nes priešo 
komandoje daug naujokų. Bet ilgos 
pasuotės ir “solistai” prilaiko rezul
tatą.

Antram kelinyj susi žaidimas pa
gerėja, bet priešininkui keitčiant po 
penkis žaidėjus darosi sunkoka išlai
kyti tempą. Betgi rezultatas vienas 
geresnių procentiniai.

Taškus pelnė: Braniška 14, Lek
nius 9, Oželis 6, Liubinas 2, Siman
kevičius 11 ir Aras 2.

Žiūrovas.

III ŽIEMOS SPORTO ŠVENTĖ
Iš viso dalyvavo 44 dalyviai.
Rungtyniuoti užsiregistravo 28 

slidinėtojai.
Oras puikus.Sniegas labai blogas.

1. Komandinė vyrų.I vieta Canberros 
“Vilkas”:A. Pilka, N. Pilka, R. Dau- 
kus.
2. Komandine vyrų. II vieta Sydney 
“Kovas”:V. Bagdonas jun., D. Kriau
cevičius, A. Garolis.
3. Moterų komanda Canberros ‘Vilkas’: 
O. Pilkienė, L. Daukienė.
4. Courage taure laimėjo Viktoras 
Sliteris.
5. Žemiau 12 metų: 1. vieta: A. Čei- 
čytė; 2. vieta A. Sipavičius; 3. vieta: 
D. Čeičytė.
6. Žemiau 18 metų: 1. vieta Neris, 
Pilka.
7. Moterų: 1. vieta U. Kazokaite

2. vieta O. Pilkienė
3. vieta L. Daukienė

8. Vyrų veteranų: 1. vieta A. Andruska
9. Vyrų-l. vieta Arūnas Pilka

Dėmesio Sporto Korespondentams,
Visas sporto žinutes ir korespon

dencijas prašome siusti Sporto Sky
riaus redaktoriui p. A. Laukaičiui, nes 
taip greičiau gali patekti į spaudą ir 
mažiau sugaištama laiko.

Red.

2. vieta V. Bagdonas jun.
3. vieta D. Kriaucevičius.

Bendrai pagal laiką penki pirmie
ji: 1. A. Pilka

2. N. Pilka
3. V. Bagdonas jun.
4. D. Kriaucevičius
5. R. Daukus.

PADĖKA
A.C.T. Builders Pty. Ltd. savininkui 
V. GeniuijA.C.T. Doorland;
V. Balsytei; A. Ceičiui;J. Voveriui; 
Zyg Bookbinding Co. savininkui Z. 
Sipavičiui;

Už paskyrimą laimėtojams dovanų
Canberros Lietuvių Klubui už 

paaukojimą, pobūviui gėrimų ir visiems 
ųrisidėjusiems prie III Žiemos Sporto 
Šventės suruošimo bei pravedimo, ta
riame nuoširdų sportišką ačiū.

C.L.S. Klubas “Vilkas”

Sportinės Nuotrupos Ore.

Buvęs Lietuvos aviacijos major
as J. Garolis buvo pats pirmasis Lie
tuvos lakūnas įsigijęs Anglijojef po 
specialaus 8-nių valandų apmokymo, 
piloto liudijimą skraidyti autožirais, 
kurių jis buvo 1935 metais nuvykęs 
atsiimti ~iš Anglijos Lietuvos Aero
klubui. Šiuo metu majoras J. Garolis 
gyvendamas Sydnėjuje, nors jau ir 
nebeskraido, tačiau yra visuomet labai 
nuoširdus ir artimas sportininkų bi
čiulis, visuomet atsilankąs į sportin- 
,inkų parengimus, iš kurių jam geriau
siai patinka koviečių rengiamų iešmi- 
nių kepsniai.

Prieš savo mirti, mūsų didvyrio 
Atlanto nugalėtojo S. Dariaus motina 
pareiškė norą būti palaidoja Lietuvo
je. Ji mirė 1934 metais Čikagoje ir, 
praėjus metams po “Lituanicos” žu
vimo, jos kūnas 1935 metais buvo 
atgabentas Klaipėdon ir iškilmingai 
palaidotas jos gimtinėje Judrėnuose.

**
Lietuvos_ gimnazijose ir kitose 

aukštesniose mokyklose buvo labai 
populiarus sklandymas. 1935 metais 
Kauno Aukstesniosios Technikos Mo
kyklos būrelis Aeroklubui pagamino 
du mokomuosius T-l sklandytuvus. 
Statyba užtruko 2400 valandų ir juos 
statė 11 mokinių, kiekvienas dirbda
mas po 100-480 valandų.

**
Lietuvoje nesenai mirė vienas 

iš pirmųjų Lietuvos aviacijos vetera
nų, pirmuosius Lietuvos Aero Klubo 
civilinių lakūnų laidos lakūnas Tomas 
Zauka, turėdamas 71 metus. Būdamas 
iš pirmųjų aviacijos instruktorių, jis 
labai pergyveno Dariaus ir Girėno 
žuvimą ir iki savo gyvenimo pabaigos 
buvo Įsitikinęs, jog šie du lakūnai 
buvo vokiečių pašauti. Jis vėliau buvo 
išrinktas šių didvyrių paminklo staty
mo komiteto pirmininku ir, nors vokie
čiams karo metu visą darbą uždraudus 
ir konfiskavus visas bylas, T. Zau- 
kos remiamas, skulptorius Pundzius 
iškalė didžiajame Puntuko akmenyje 
Dariaus ir Girėno bareljefus, už ką 
vokiečiai norėjo jį suimti, tačiau jo 
negalėjo sugauti.

**
Lietuvos aviamodelizmo ‘tėvu’ 

yra skaitomas šiaulietis Petras Motie- 
kaitis. Pirmieji jo didieji aviatoriški 
gabumai pasireiškė konstruktuojant 
sklandytuvus, kurių pirmą padare, bū
damas jau 17-kos metų 1937 metais 
Šiauliuose, Vardu “Moti-1”. Tai buvo 
paprastas, bet originalus sklandytuvas 
su kuriuo jis ir pats sklande. Vėliau 
gimė to paties vardo 2 ir 3 numeriai, 
daug patobulinti. Tačiau pagrindinė

Geriausiam tinklinio žaidėjui Geelonge R 
Zenkevičiui p. N. Trezice įteikia dovaną.

šaka ore yra aviomodelizmas, už ką 
jis turi 11-ka pasaulinių rekordu 15-ka 
Sovietų S-gos ir 19-ka - Lietuvos. 

Būti geru aviamodelistu, kaip pareiš
kė šis pagarsėję^ lietuvis čempion
as, reikia Įdėti labai daug darbštumo 
atkaklumo, kruopštumo ir meiles tech
nikai.

**
1935 m. birželio 25 ir iki liepos 

19 dienos trys ANBO-IV lietuviški 
lėktuvai skrido apie Europą, padary
dami 10.000 kilometrų. Lėktuvų Įgulas 
sudarė: inž. A. Gustaitis, K. Lorentas 
J. Mikėnas, žvalgai J. Namickas, R. 
Marcinkus ir mechanikas A. Rimkevi
čius. Skridimo maršrutas: Kaunas, 
Stokholmas, Kopenhaga, Amsterdamas 
Briuselis, Londonas, Paryžius, Mar
selis, Roma, Udine, Viena, Praha, 
Budapeštas, Bukareštas, Kijevas, 
Maskva, Velikaja Lūki - Kaunas. Ka
dangi tuo laiku lėktuvuose nebuvo nei 
radiokompaso, nei kitų šiuolaikinių 
modernių aviacijos prietaisų, tai .skri
dimas buvo skaitomas labai sunkus 
ir sudėtingas. Šie lėktuvai ANBO (An
tanas nori būti ore) buvo sukonstruk- 

-tuoti inž. A. Gustaičio ir jų variklių 
galingumas buvo 580 A.J., kai greitis 
siekė tik 290 km. per vai. Skridimo 
tikslas buvo išbandyti ‘anbukus’ ir 
juos pristatyti kituose kraštuose, kas 
Lietuvos lakūnams labai gerai pavyko.

Sportiniai įvairumai
Olimpiniais čempionais labai di

džiuojasi miestai ar miesteliai, kur 
jie yra gimę. Štai Prancūzijos Borde
aux miesto vyndarių sąjunga po Meksi
kos olimpiados padovanojo olimpinei 
čempionei, laimėjusiai 400 m. bėgimo 
varžybas, K. Benson, 400 butelių ger
iausio seno vyno - po butelį už kiek
vieną “auksinį” distancijos metrą. 
Gi kai iš Meksikos į savo gimtąjį Kar- 
meikalą grįžo trijų aukšo medalių sa
vininkė amerikiečių plaukikė D. Mayer 
tai gatvė, kurioje ji gyvena, buvo pa
vadinta jos vardu.

**
Anglijos čempionu, mušant 11 

metrų baudos smūgius, yra futbolinin
kas Ch. Kirshous iš IV-tos futbolo 
lygos Bradford komandoje. Per savo 
žaidimo devynerius metus jis Įmušė 
46 įvarčius.

**
Švedas S. Jernberg, vienas ger

iausių visų^ laikų pasaulio slidininkų 
susirūpino Švedijos slidinėjimo ateiti
mi. Sporto šaka šimtmečius buvo Šve
dijos “arkliuku”, > kasdien Švedijoje 
jaučiasi vis kukliau ir silpniau. Dėl 
to daugiausiai kaltas jaunimas. Sis 
garsusi sportininkas stebėdamas , 
savo'/vaikus aštuonmetį sūnų ir šešia
metę dukrelę, įsitikino, kad tiems, 
kuriems skirta būti gerųjų “žvaigž
džių” pamainomis, kaip kad ir jo vai
kams, jų nebevilioja sportines kovos 
Įtampa ir esami sunkumai. .Daugelio 
jaunų žmonių išglebimas, vergiška 
priklausomybė nuo civilizacijos pato
gumų tą pilnai liudija ir neretai esa
mus čempionus pykina. Jis klausia 
dažnai savęs, ar tai yra jų gyvenimo 
tikslas. Kai žmogaus nedžiugina gam
ta ir jis neranda “bendros kalbos” su 
ja, tai jau yra negerai ir šio, garsaus 
čempiono manymu, tas tik žmonijai 
atneš dar daugiau iškrypimų ir negero
vių, ką šiuo metu taip pastebime jau
nojoje kartoje.
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KIEK AS SUŽINOJAU!

Bilietų kaina $2.99
Bilietus užsisakyti pas Martyną Didžį, 
192 Queen Street, Altona. Tel: 398 2469

Visi į “Musų Pastoges

spalio 9 diena 7.30 vai.
Gros pasaulinio masto orkestrai!
Tradiciniai puiki Socialinės Globos
Draugijos vakarienė.
Visus gėrimus bus galima gauti 
normaliomis kainomis.

Buvusi Valstybės Teatro baleri
na Janina Drazdauskaitė - Čiunovienė 
lankėsi Sydiiėjuje studijos reikalais. " 
Taja proga aplankė savo kolegę ir il
gametę bendradarbe p. Tamara, Pago- 
dinaitę - Skrinskienę.

&***
Romas Venclovas, atšventęs 65m. 

sukaktį, išvyko pasidairyti į tolimąjį 
Pertą ir kitas vietoves. Laukiame jo 
kelionės įspūdžių.

****
Ponai Kesminai, grįždami is Bris- 

banes, užsuko pakeliui aplankyti p.p. 
Miniotus ir visai netikėtai turėjo pro
gos dalyvauti Sodybos naujų pastatų 
vainikavimo šventėj, kuomi buvo labai 
patenkinti. ****

Natalija Čelkienė išvyko gyventi 
į naujai nusipirktą Hornsby kalnų pa
pėdėje erdvią vilą, kur gyvena jos duk- 
rutė. Linkime poniai Natalijai gražaus 
ir mielo gyvenimo.

****
Sekmadieniais Melb. Lietuvių Na

muose galima pavalgyti pietus. Atsi
lanko apie 20 - 40 valgytojų. Soc.glo
bos moterų dr-jos paruošti valgiai ska
nūs, nebrangūs, meniu įvairus, groja 
švelni muzika. Tačiau atsiranda ir ne
patenkintų. Sako, kad didžiausias tru
kumas yra ‘kietųjų’ gėrimu stoka. Ir 
savo atsinešti tik griežtai iš po stalo.

****
Melbourniškiai Henrikas Kaladė

✓ V J , t

ir Šarūnas Žiedas šiuo metu važinėja 
po Europą. Munchene aplankė ten jau 
antrus metus gyvenantį buv. Melb. 
A-kės Pirm. inž. S. Grincevičių. Ponai 
Grincevičiai atostogas praleido Ispa
nijoje, patenkinti ir laukia šeimos pa
didėjimo. ****

Rūta Ziedaitė, dabar apsistojusi 
Singapore, rašo, kad pasiilgo lietuvių 
kalbos ir spaudos. Po kelių mėnesių 
pirmas sutiktas lietuvis buvo sidnejiš- 
kis Romas Cibas. Džiaugiasi, kad jei 
jis dažniau ten atsilankytų ‘būtų gali
ma Įsteigti tautinių šokių grupę ir cho
rą’. 

t

****
Mūsų Pastoges bendradarbis p. 

Br. Žalys su savo ponia dviem savai
tėm išvažiavo atostogų į Fijį salą.

Mūsų Pastogės balius turėjo di
delį. pasisekimą, apie jį parašysime 
sekančiuose MP numeriuose.

*****
Mūsų Pastogės skaitytojas p. 

Ksaveras Adickas išvažiavo nuolati
niam apsigyvenimui į Ameriką. Drau
gai ir prieteliai padare jam gražias 
išleistuves. Sėkmingo įsikūrimo linki
me.

Mūsų Pastogės bendradarbis Al
bertas Zubras _ iš Melbourne atvyko 
į Sydnėjų, čia žada aplankyti MP Red
akciją ir savo prietelius.

*****

Praeitą šeštadienį Newcastle bu
vo didelis lietuvių subuvimas. Marina 
Cox su savo triukšminga trupe atsilan
kė ir, žinoma, daugelis tokių, kurie at
vyko pamatyti ir išgirsti tuos triukš
madarius. Dr. V. Kišonas skundėsi, 
kad jį iš Stroud tiesiog varyte išvarė 
Health inspektorius sakydamas - kaip 
tu čia gali pasilikti, kada į Newcastle 
atvyksta iš Sydney tokia garsi baleto 
trupė, kuriai gali prilygt tik -rusiška
sis Bolšoj Balet. Taigi žinoma, nei 
vieno lietuvio neliks Newcastle apy
linkėje, kuris nenorėtų pamatyti tos 
trupės. Ir taip sugundytas daktaras 
atvažiavo pažiūrėti ir, žinoma, nesi
gailėjo.

Patyrėme kad Marytė Nevęraus- 
kaitė susižiedavo su Vytautu Špoke
vičium iš Melbourno. Abu jaunuoliai 
yra labai veiklūs lietuviai, nuo jaunų 
dienų dirba skautuose, šoka tautinius 
šokius ir dalyvauja PLJK komitetuose. 
Sveikiname ir džiaugiamės kartu su 
jumis šia malonia proga.

*****

Patirta, kad Sydnėjaus lietuviu 
kapų paminklo pašventinimas yra nu
keltas i lapkričio mėn. 7 d.

Daiva Bieri besilankydama Perth 
dalyvavo Australijos fizioterapijos 
kongrese. Taip pat turėjo pasitarimą 
su Pertho lietuviais Meno Dienų rei
kalais. Atrodo, teks matyti entuzias
tingą Pertho jaunimo grupę 1972 m. 
Meno Dienose Sydnėjuje.

* * * * *
Spaudos balius turėjo tokį didelį 

pritarimą Sydnejuje, kad buvo tautie
čių, kaip pa v. J. Dočkus iš Wollon- 
gongo, kurie ir negalėdami dalyvauti 
baliuje nupirko bilietus ir atsiuntė 
geriausius linkėjimus.

Kaip žinome jų linkėjimai tikrai 
išsipildė, tik gaila, kad su savo prie
teliai s neturėjome progos maloniai 
pabendrauti.

*****

Petras Petraitis vėl išskrido į 
Japoniją dviem savaitėm tarnybos rei
kalais, jis jau baigia ten sujapon'.ėti 
nuolatos bevažinėdamas.

Būna ir tokių netikėtu susitikimu: 
p.p. J. ir R. Venclovai, Daiva ir Dan 
Bieri ir Guoda ir Jurgis Blokai iš Wo- 
llongongo netikėtai susitiko Vakarų 
Australijoje Perth tarptautiniam baliu
je, ten žinoma susitiko ir su vietos 
lietuviais. Mūsų rytiečiai labai paten
kinti vakariečiu lietuvių nuoširdžiu 
priėmimu ir jiems parodytu broliškumu.

****
Vargonų menininkas Leopoldas 

Digrys š.m. rugpiūčio mėn. grojo rytų 
Vokietijos miestuose. Tai buvo tre
čioji Digrio išvyka į R. Vokietiją. Si 
pavasarį jis koncertavo Fed. Vokieti
jos miestuose - Bremene ir Tiubinge
ne. Tuo pačiu metu sol. E. Kaniava 
koncertavo siaurės Kaukaze, ten su
rengęs dešimtį koncertų.

Mirė Andrius Rimka

Šm- rugsėjo 3 d. Coomoj mirė ar
chitektas Andrius Rimka. Velionis bu
vo gimęs Palazdonio dvare. Mirė šir
džiai sunegalavus ir palaidotas rugsė
jo 7 d. Coomos kapinėse.

Kaune A. Rimka tarnavo Žemės 
Ūkio Ministerijoj.

Atkeliavo jis į si kraštą su žmo
na Veronika ir dviem mažom dukrom, 
Rūta ir Dalia, 1949 metais. Po dviejų 
kontraktinių metų fizinio darbo, šei
mai tebegyvenant Scheivilles emigran
tų stovykloje, A. Rimka imasi žygių 
įsikurti. 1951 metais pripažino jam 
Lietuvos Respublikos, Vytauto Didž. 
Universiteto Diplomą, priėmė tarnybon 
ir pasiuntė jį į Coomos miestą, brai
žytojo pareigoms eiti. Čia jis išgyve
no su šeima ligi pat savo mirties.

1970 metais jis išėjo į pensiją. 
Velionis buvo visuotinai respektuoja
mas bei mėgiamas žmogus. Reiškėsi 
jis taip paį ir miesto visuomeniniam 
gyvenime. Čia jis buvo vertinamas už 
savo kūrybingumą. Laisvalaikiais jis 
yra suprojektavęs bei pastatęs Įvairių 
tikybų bažnyčiose ne maža skaičių al
torių. Liuteronų parapijai pastatė ori
ginalią bažnyčia, rengė meno parodas, 
įsteigė Meno Muziejų, gi gale miesto 
paplentyje, suprojektavo bei vadovavo 
pastatymui koplytėlės, kurioje išsta
tyti Souther Cross lėktuvo palaikai. 
Čia įmetus 5 centus, automatas pasa
koja palaikų istorija bei pamini gale, 
kad šio paminklo autorius - architek
tas A. Rimka esąs lietuvis.

****

Dar Vienas Kapas
A.A. Inž. majoras Adolfas Zygas

, Vienas po kito senoji karta miršta. 
Štai nesenai mus pasiekė žinia, kad 
š.m. rugpiūčio 10 d. JAV Čikagoje, su
laukęs 71 metų, mirė Inž. Majoras A. 
Zygas. Velionį man teko ilgesnį laiką 
pažinti todėl noriu jį paminėti.

Velionis kilmo buvo vilnietis, 
gimęs Kretonių kaime, Švenčionių aps. 
Beveik visą laiką Lietuvoje tarnavo 
kariuomenėje. Baigė L.Karo Mokyk
los V -ją laidą 1923 m. spalio 15 d. 
Tai buvo pirmoji kadro karininkų lai
da, kuri mokėsi 2 metus. Jau karo mo
kykloje velionis buvo vieno iš būrio 
būrinii.ku, o vėliau K.M.Kuopos virši
la. Aktingai dalyvavo Klaipėdos Kraš
to išvadavimo kovose. Baigęs Karo 
Mokyklą karininko tarnyba pradėjo Ka
ro Aviacijoj, kur buvo žvalgu, vėliau 
tarnavo Įvairiose kariuomenės dalyse 
bei įstaigose. Ilgą laiką tarnavo Karo 
Butų Valdyboj atsakomingose parei
gose. Tarnaudamas kariuomenėj, bai
gė Auk. Kar. Kursus ir netarnybos 
laiku studijavo V.D.Universiteto tei
sių fakultete. Tai buvo labai
darbšti asmenybė atsidavusi ir tarny-

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis, S.J. E/JJq
Australija ir Naujoji Kės?

Zelandija
Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI spalio mėn. MA nariams skyrė se
kančias intencijas:

bendrąją - Kad žmonės priešintųsi 
anarchijos pasireiškimams 
tinkamai pasinaudodami 
turima laisve ir sąmo
ningai paklusdami tei
sėtam autoritetui.

misijų - -Už religinių ordenų su
klestėjimą Indijoje.

Trumpas rytmetinis aukojimas:VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖ
ZAUS ŠIRDIE!
Spalio mėnuo skirtas Šv. Razančiaus 
Karalienės garbei.

Brangus Broli, Sese!
Kalbėti rožančių reiškia - mels

tis žodžiais, kurių mus pats Viešpats 
išmokė; reiškia nuolankiai garbinti 
dangiškąjį Tėvą, Jo vienatinį Sūnų ir 
Šventąją Dvasią; reiškia - noriai kar
toti sveikinimus, kuriuos Šventasis 
Raštas Mergelei Marijai skyrė. ; reiš
kia - su meile, džiaugsmu, tikėjimu 
ir viltimi apmąstyti savo širdyje Vieš
paties gyvenimo svarbiausius įvykius.

Labai gaila, kad mūsų laikais 
daugybė žmonių nesupranta ir tinka
mai neįvertina šios kilnios maldos, 
nors ji buvo taip mėgiama ir aukštai 
vertinama šventųjų ir išmintingų žmo
nių. Deja, mūsų gyvenamajame laiko
tarpyje yra nemaža net tokių, kurie 
lengvabūdiškumo apakinti, atrodo, ran
da malonumą šią maldą pašiepti ir iš 
jos pasityčioti.

Kaiį) daug kitų pratybų mūsų re
ligijoje, Šventojo Rožinio vertę įstengs 
suprasti tik tie, kurie jame turi prity
rimo, atseit, kurie Šv. Rožančių daž
nai ir pamaldžiai kalba. Nuo paties 
žmogaus daugiausia priklauso - kiek 
jis turės naudos iš Šv. Rožančiaus 
kalbėjimo. Juo dažniau, atydžiau ir 
pamaldžiau jis ji kalbės, tuo gausiau 
džiaugsmo ir suraminimo ras šioje mal
doje, tuo daugiau jis sau Mergelės Ma
rijos motiniškos globos užtikrins ir 
tuo labiau jis per šį pamaldumą galės 
sušelpti ir praturtinti savo artimą.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
****

bai ir mokslui. Malonaus ir švelnaus 
būdo. Gyvendamas JAV velionis gana 
plačiai reiškėsi visuomeninėj veikloj, 
buvo eilės organizacijų nariu ir jose 
dirbo. Gyveno taupiai ir gausiai rėmė 
savo sūnų likusį Lietuvoje. Kas šiose 
aplinkybėse liūdniausia, kad jo vie
nintelis sūnus dar mažametis buvo li
kęs pas gimines Lietuvoj. Dabar už
augęs ir išsimokslinęs kaip tik šie
met buvo susitaręs su tėvu susitikti 
Lenkijoje, kur turėjo tolimų giminai
čių. Deja netikėta tėvo mirtis po 27 
metų sukliudė sūnui pasimatyti su tė
vu paskutinį kartą. Tur būt dėl tėvo 
mirties skaudžiausia kenčia jo sūnus.

Buvę a.a. A. Zygo draugai bei pa
žįstami, čia tolimojoj Australijoj,prie 
jo kapo lenkiame galvas ir kartu su 
šeima liūdime, bei ją giliai užjaučia- 
nie‘ V. Šliogeris

Patikslinimas
M.P. Nr. 36 korespondencijoje 

“Sudiev Antanai’’ korespondentas 
neatkreipe dėmesio, kad gedulingose 
pamaldose giedojo abu Sydnėjaus cho
rai - Sydnėjaus Meno Ansamblis vado
vaujamas p. M, Umbražiūnienės ir Dai
nos choras vad. Br. Kiverio. Už netik
slumus atsiprašome paliestųjų.

Red. 
PADĖKA

Sydnęjiškių tautinių šokių trupė 
dėkoja Newcastle Apylinkės Valdybai 
ir visuomenei už tokį gražu ju priėmi
mą ir malonias vaišes Tautos Šventės 
minėjimo proga.

Sydney tautiniu šokių grupė ir vadovė
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DOVANOS ARTIMIESIEMS

Siuntinys 1971 (3).

Siuntinys 1971 (4).

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.

3‘A jardo puikios vilnones 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

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

Melbourno Apylinkės Valdybos 
PRANEŠIMAS

Melbourno lietuvių skaityklos va
landos keičiamos i:<

šeštadieniais IvaL iki 4val. p.p. 
sekmadieniais 3val. iki Sval.p.p.

Valdyba dar karta kviečia tautie
čius sutikti budėti skaitykloje, Lie
tuvių Namuose.

Valdyba yra nepaprastai dėkinga 
iki šiol budėjusioms ponioms-Maku- 
lienei, Karazijienei, Vaitkienei, Di- 
džienei ir ponams Bajorui, Butkui, 
Vaitkui ir Dr. Didžiu!.

Valdyba jaučia, kad yra neteisin
ga toliau ir nuolatinai išnaudoti tik 
šių reikalą supratusių lietuvių pasi
aukojimą.

Skaityklos ateitis priklauso nuo 
budėtojų ir skaitytojų.

Norintieji budėti prašomi susirįš- 
,ti su Martynu Didžiu, tel. 398 2469.

Melbourno Apylinkes Valdyba

PADĖKA

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

Jaunimo Kongreso Komitetui Mel
bourne, 

suruošusiems ir pravedusiems Tautos 
Šventės minėjimą,
jrodžiusiems savo sugebėjimus, 
pateisinusiems mūsų visų viltis ir 
įleidusiems saulės spindulį pro atei
ties ūkanas,

nuoširdžiai, su pasididžiavimu, 
LIETUVIŠKA AČIŪ

taria
Melburno Apylinkės Valdyba

Padėka

S.m. spalio men. 10 d. .sekmadie
nį, 4 val.p.p., Dainavos salėje Bariks- 
towne, Sydnėjaus Filisterių Būrelis 
ruošia viešą simpoziumą.

Tema: ‘Kur mes stovime po 20 me
tų gyvenimo Australijoj?’ Prelegentai: 
Dr. A. Mauragis, Dr. R. Zakarevičius 
ir Dr. D. Kairaitis.

Daug klausimų iškyla į šią temą 
pažvelgus. Kviečiame visus gausiai 
dalyvauti šiame parengime. Paklausy
ti prelegentų atsakymų bei vėliau dis
kusijose prisidėti savo nuomonėmis 
ir atsakymais.

Įėjimas maža auka. Pelnas Jau
nimo Kongreso Komitetui.

SFB Valdyba

AUKOS TAUTOS FONDUI
ALB Brisbanės Apylinkes Tautos Fon
do Atstovybės Bražinskų bylos para
mai pravestoj rinkliavoj aukojo:
Po 20 dl.
Brisbanės Apylinkės Valdyba ir 
Brisbanės Skautų Vietininkija 
Po 10 dol.
A. Pareigis
Po 5 dol.
A. Preimanas, V. Kaciūnas, R. Ziuke- 
lis, V. Lorencas, P. Kviecinskas, S. 
Sagatys, K. Stankūnas, A. Kocius, V. 
Kuliešius, J. Kiškūnas 
Po 4 dol. E. Kranas
Po 3 dol. A.Barzdys, A.Ramanauskas 
Po 2 dol.
A. Pomeringas, V. Laurinaitis, B. Ma
linauskas, O. Reutienė
Po 1 dol.
M. Gaivaliauskienė, V. Stankūnas,
K. Gudaitis, J. Sadukas

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka

Moka už indėlius 5 % metinių palūiranų, 
už įnašus iki 6 % dividendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių
iŠ 8—9 % užskaitant kas 3 mėn,

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 vai. iki 13 va
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne.

Kun. P. Daukniui, Melbourno Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugijai, Mel
bourno Lietuvių Klubo Pirmininkui p. 
A. Bladzevičiui, p-leil. Didžytei, dip. 
inž. p. V. Vaitkui ir lietuviu kalbos 
kursų mokytojams p. A. Karazijienei, 
p. J; Normantaitei - Tender ir p. P. 
Sungailai už jų nuoširdžią pagalbą 
ruošiant lietuvių kalbos kursų, infor
macine parodą,

Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi sekcija

Viso 122-00 dol.
Brisbanės Tautos Fondo Atstovybe 

Pirmininkas V. Kaciūnas 
Kasininkas K. Stankūnas

****
MIRĖ STEPONAS BILOTAS

COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 
ALIENS ACT 1947-66 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION

1971 m. rugsėjo mėn. 18 d. apie 
vidurnaktį, Prinz Henry ligoninėj, Syd
ney, vos dvi dienas pasirgęs, mirė 
Steponas Bilotas, 58 metų amžiaus.

Steponas gyveno Sydney priemies
tyje - Hurstville.

Palaidotas Rookwood kapinėse.
****

Sekantis Mūsų Pastoges numeris 
bus A.L.B. Adelaidės Apylinkes lėšo
mis išleistas, suredaguotas p. J. Moc- 
kūno ir pavadintas "Adelaidės Mūsų 
Pastogė."

RUGSĖJAS YRA LABAI SVARBUS MENUO 
SVETIMŠALIAMS

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

KIEKVIENU METU RUGSĖJO MĖNESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO 
I1MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRANEŠTI SAVO ADRESĄ, UŽSIĖMIMĄ 
IR VEDYBINĮ STOVĮ.

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

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

tiki PMtojt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

’"OUR HAVEN”

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.

Australijos Lietuvių Bendruomenes 
laikraštis

LEIDĖJAS . ALB Krašto Valdyba 
adresas: Boa 130 P.O. Rundel St,, 

Adelaide.
Leidėjo ir "M.P.” Administracijos 

adresas: 3ox 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 

REDAGUOJA REDAKCINĖ KOLEGŲ A 
E. ir I. Jonaičiai. A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis red ■ A. Mauragis, 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 2213 
Redakcijos tel.77 - 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

_ trumpina savo nuožiūra. 
Administracijos tel. 649 - 9062. 
“M.P.” prenumerata: metams $10.00 

pusei metų $ 5.00 
Užsienyje metams$12.00 

Atskiro nr. kaina - 25 cent.
Už skelbimų turini neatsakoma
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