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BARAS IR STANKAITYJE ATVYKSTA Į AUSTRALIJĄ
NETEKOME ŽYMAUS DIPLOMATO

Br.
Krašto Kultūros Taryba ėmėsi žy

gių atsikviesti iš užjūrio žinomus lie
tuvius menininkus. Šių pastangų išda
voje galutinai susitarta su mūsų gar
siu tenoru St. Baru, kuris pas mus vėl 
atsiras sekančių metų kovo mėn. pra
džioj. Ir šį kartą jis atvyksta ne vie
nas. Nors galutinai ir formalus sutiki
mas kol kas dar negautas, bet beveik 
tikra, kad su Baru, kaip koncertų part
nerė dalyvaus ir Čikagos Lietuvių Ope
ros pažiba solistė - sopranas Dana 
Stankaitytė.

Kaip daugeliui yra žinoma, Ade
laidėje kas antri metai rengiami meno 
festivaliai. Programų išpildytojais 
kviečiami pasaulinio garso menininkai. 
1970 m. šiame festivalyje dalyvavo 
tokia garsenybė, kaip Adolfas Nureje- 
vas, kiek anksčiau - Marlene Ditrich 
ir daugelis kitų garsių menininkų. Pa
tekti i ši festivali, net žinomiems me
nininkams nėra jau taip lengva, nes 
jiems statomi gana aukšti reikalavi
mai.

Krašto Kultūros Taryba kreipėsi 
į Meno Festivalio Direkcija, prasyda
ma, kad į meno festivalio programa. 
Įtrauktų ir pakviestų šiuos du mūsų 
solistus. Po pakartotinų pasikalbėji

mų prieita susitarimo, kad solistai St. 
Baras ii D. Stankaifyiu oficialiai kvie
čiami, dalyvauti meno festivalyje.

Šis mūsų dainininkų užangažavi- 
mas pasaulinio garso festivalyje yra 
ne tik garbė mūsų solistams, bet ir 
mums visiems didelis tautinis įvykis 
ir laimėjimas. Kiek yra. žinoma, ir ki
tos tautybės bandė savo menininkus 
Įvesti į festivalio programą, bet ne
sėkmingai.

Todėl būdami privilegijuotoj pa
dėty, . šį mūsų menininkų atsilankymą 
turėtumėm tinkamai išnaudoti, pavers
ti ji tautine propaganda ir iš savo'sios 
sferos išeiti plačiau į australų visuo
menę. Savo tautiečius pristatykime to
kioj formoj, kad ateity būtų atviri ke
liai mūsų menininkus užangažuoti. 
Kiekvienoj lietuvių kolonijoj be kon
certo, turėtų būti surastos galimybes ' 
jiems pasirodyti vietinėj televizijoj ir 
išgirsti per radio, o taip pat suorgani
zuoti priėmimus savai ir australų vi
suomenei ir spaudai. Faktas, kad so
listai yra Adelaidės Meno Festivalio 
dalyviai, turėtų be didelių sunkumų

Straukas
atidaryti duris į minėtas institucijas. 
Dėl tos pačios priežąsties, atrodo, ne
sunku būtų į koncertus pritraukti kuo 
daugiau australų publikos. Tuo būtų 
solistams ir rengėjams nemaža mora
linė ir materialinė parama. Solistai pa
sižadėdami pas mus atvykti, nestatė 
jokių finansinių sąlygų. Tai nereikš
tų, kad jie neturi Čikagoje ką veikti 
ir ieško progų ‘pavandravoti’. Jie abu 
yra labai apsikrovę darbais ir pas mus 
atvyksta ne koncertiniais, o širdies 
balso vedami, kaip lietuviai pas lie
tuvius, pradžiuginti mus savo skam
biais balsais ir atgaivinti lietuvišką 
sielą.

Festivalio programoj solistai tu
rės koncertą apie vidurį kovo mėn. Pa
gal festivalio nuostatus programos da
lyviams neleidžiama ruošti jokių vie
šų pasirodymų prieš jiems skirtą pro
gramoj datą. Po to jie yra laisvi kon
certuoti kur ir kiek jiems patinkajei 
atsiras progų. Todėl ir mūsų solistai 
savo koncertų maršrutą prade’s antroj 
kovo pusėj ir balandžio mėn.

Turime tik pusmetį laiko pasiruoš
ti, kad mūsų šaunieji dainininkai ga
lėtu aplankyti, visus didesnius lietu
vių centrus. Šiam reikalui K.K.Taryba 
yra sudariusi specialų komitetą, kuris 
rūpinsis svečių kelionėmis ir kruopščiu 
koncertų išdėstymu. Norima kelionę 
taip sutvarkyti, kad solistai iš Aus
tralijos namo skristų per Pertha, kame 
galėtų duoti koncertą vietos lietuviams. 
Bet visa tai dar nėra galutinai išdirb
ta ir gali būti Įvairių pakeitimų. Dau7 
gelis dalykų priklausys nuo kelionės 
išlaidų, su kuriom koncertų rengimo 
komitetui reikės skrupulingai skaity
tis, nes šiuo kartu kelionės dviem aš
menims pareikalaus stambesnių išlai
dų. Kai visa galutinai paaiškės, Orga
nizacinis Gastrolių Komitetas visas 
aplinkybes smulkiai painformuos ir pa
prašys suorganizuoti vietinius komi
tetus.

Tegu būna kiekvieno mūsų parei
ga pozityviai prisidėti prie koncertų 
pasisekimo, neužkraunant viso darbo 
vien ant komiteto pečių. Prašomi ne
atsisakykime paplatinti bilietų savų 
ir australų tarpe. Atrodo, būtų gera pro
ga nepagailėti kelių doleriu ir nupirk
ti keletą bilietų savo geriems piete
liams, bendradarbiams ar bosams aus
tralams. Sis žestas manau keliaropai 
apsimokės.

MIRĖ LIETUVOS JSEN. KONSULAS 
P. DAUZVARDIS

Lietuvos Gen. Konsulas Čikago
je Petras Povilais Daužvardis po sun
kios ligos mirė Čikagoje, š.m. rugsė
jo mėn. 26 d. Velionis rugsėjo 29 d. 
buvo pašarvotas bažnyčioje, kur su • 
Velioniu atsisveikino tūkstančiai lie
tuvių. Palaidotas rugsėjo 30 d. šv.- 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Plačiau kitame MP numeryje.

ALB KRAŠTO VALDYBOS PIRMININKAS SYDNĖJUJE
Spaudos baliaus proga p. V. Ne- 

verauskas atvyko į Sydnėjų ir čia tu
rėjo visą eilę pasitarimų - su Apylin
kės Valdyba su Mūsų Pastogės Re
dakcine kolegija ir Administracine ko
misija, su pavieniais visuomenės vei
kėjais ir pagaliau sekmadienį po pie
tų buvo Apylinkės Valdybos sušauk
tas visų organizacijų atstovų pasita
rimas, o taip pat ir susitikimas su 
1972 m. Lietuvių Dienų Vadovybe. Bu
vo iškelta įvairių klausimų ir proble
mų, kurios buvo drauge išdiskutuotos, 
pasidalinta informacijomis ir prieita 
prie kai kurių nutarimų.

Krašto Valdybos Pirmininkas pa
darė platų pranešimą apie Krašto Val
dybos veiklą, o taip pat apie Ka’ūšto 
Kultūros Tarybos planus ir darbus. 
Bet kadangi tais reikalais esame jau 
anksčiau vienu ar kitu atveju rašę MP 
tai dabar jų nekartosime. Tačiau kai 
kas buvo pasakyta ir naujo ir apie ku
riuos ateityje dar teks rašyti. Vienas 
iš tokių svarbių dalykų yra sudarytas 
Studijų Dienoms projektas, kuris įvyks 
Melbourne per 1972 m. Velykas. Nu
matytos paskaitos: jaunimo reikalais, 
švietimo ir lietuvybės išlaikymo prie
monės ir problemos. Studijų Dienų me
tu yra numatyti du meniniai parengi
mai - Did. Penktadienį religinis kon
certas ir Velykų pirmąja, dieną solis
tų S. Baro ir D. Stankaitytės koncer
tas.

Krašto Valdybos Pirmininkas pla
čiai kalbėjo ir apie Krašto Valdybos 
problemas, kurios iškyla dėl lėšų sto
kos, dėl nesumokėto solidarumo mo
kesčio, ne laiku apmokamos MP pre
numeratos, dėl neturėjimo tikslaus vei
kimo plano apylinkėse, metinės sąma
tos ir stokos tinkamų reprezentantų 
australų įstaigose. Piniginiams reika

lams pagerinti yra planuojama loterija.
MP spaustuvės reikalais buvo tar

tasi su Administracine komisija ir Re
dakcine kolegija. Susidurta su sunkiai 
išsprendžiama problema. Taip kaip da
bar yra nėra gerai,. redakcija dar iki 
šiol negalėjo panaudoti lietuviško 
šrifto, techniški trūkumai ir netikru
mas labai apsunkina redakcijos darbą 
bereikalingais jai darbais irrūpesčiais. 
Suorganizuoti biznio pagrindais ben
drovę iki šiol neatsiranda žmonių, ku
rie to darbo norėtų imtis ir vadovauti 
bizniui.

Tenka galvoti apie maža, įmonėlę 
tinkama vien MP spausdinimui, bet ir 
čia reikia sudaryti pirmą juridinį pa
grindą, o taip pat sutelkti'lesų jos Įren
gimui. Šiuo metu inž. A. Adomėnas, 
Administracinės komisijos pirmininkas, 
lankosi Europoje ir Amerikoje,- kur tu
rės progos susipažinti su panašaus ti
po spaustuvėmis ir reikia tikėtis, kad 
grįžęs atsiveš naujų idėjų ir planų. 
Šiuo metu tas reikalas paliko, be aiš
kaus sutarimo kas toliau daryti.

Krašto Valdybos Pirmininko pa
sirodymas Sydnėjuje sukėlė tam tikrą 
entuziasmą ir ypač buvo malonus jo 
pasirodymas spaudos baliuje, kuriame 
jis turėjo progos pasirodyti ant scenos 
ir pasveikinti Krašto Valdybos vardu 
visus gausiai susirinkusius MP rėmė
jus.

iš pasikalbėjimo su Krašto Val
dybos Pirmininku matėsi, kad jis pa
tenkintas savo vizitu Sydnėjuje, visus 
numatytus darbus atliko, su visais su
sitiko, turėjo progos pats pasakyti ir 
išgirsti kitų nuomones. Sekmadienio 
vakare, palydėtas p.p. Reisgių, Zinkų 
ir Mauragių išskrido atgal į Adelaidę. 
Iki kito pasimatymo!

Solistai repeticijų pertraukos metu. Iš kairės — Stasys Baras — muz. 
Stanaitis, O. Stankaitytė

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 
šiuos metus. Pašto Valdybos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą po kelių savai čių. 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-mokesti, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenėm

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

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

Mūsų Pastogės Administracija.
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Redakto
riaus žodis
AR BENDRUOMENEI REIKALINGA 

POLITIKA?

Yra žmonių kurie galvoja kad 
bendruomenei nereikalinga jokia poli
tika, užtenka rūpesčio besidarbuojant 
kultūriniais reikalais. Vargiai ar šito
kia nuomonė yra teisinga. Visų pirma 
mūsų bendruomenė yra atsiradusi poli
tinių įvykių eigoje, čia atsiradome 
kaip tremtiniai, priešinamės Lietuvos 
okupacijai ir siekiame jos laisvės ir 
nepriklausomybės. Šitoks mūsų nusi
teikimas negali būti kitaip suprastas 
kaip tik politinė veikla.

Toliau turime pripažinti kaip fak
tą, ir tai skaityti natūraliu dalyku, 
kad mūsų tarpe yra įvairių pažiūrų ir 
politinių Įsitikinimų žmonių. Dar ne
senai turėjome progos Įsitikinti, kad 
mūsų tarpe yra nuo kairio iki dešinio 
sparno ekstremistų. Jų yra nedaug, 
bet jie yra savo veikloje aktyvūs, va
dai ir stengiasi savo Įtakon paimti 
bendruomenės vadovavimą. Jei jie to 
pasiekti negali, tada jie pasitraukia 
nuo bet kokios veiklos, žinoma laiki
nai, ir stengiasi bendruomeninį darbą 
ignoruoti, nesilanko susirinkimuose, 
nedalyvauja su visais tautinėse šven
tėse, ne aukoja jokiam bendruomenės 
reikalui pinigų ir neskaito bendruome
nės leidžiamo laikraščio. Jų veikla 
dažnai yra nukreipta prieš bendruome
nę. Kad ir neturime mes čia Australijoje 
politinių partijų, tačiau negalime sa
kyti kad mes nejustume jų įtakos ar 
noro dominuoti daugumai. Čia ir išky
la Bendruomenės vadovybės rūpestis 
išlaikyti bendruomenėje demokratinį 
principą ir apsaugoti daugumos inter
esą, kad ji galėtų ramiai dirbti savo 
tautinį ir kultūrini darbą. Tas jos rū
pestis ir yra vidaus politinė veikla.

Ir pagaliau mes, būdami mažuma 
valstybėje, turime vesti tam tikra po
litiką su dauguma. Mūsų interesas yra 
išlikti ir gyventų o daugumos interesas 
yra mus kuo greičiau asimiliuoti, su- 
liedinti į vieną katilą. Iš tokio intere
sų skirtumo išeinant mes turime turėti 
savo politiką, kad galėtume išlikti 
gyvi ir kūrybingi tautinėje veikloje. 
Čia yra svarbu ne tik veikti savo ben
druomenės viduje, bet išeiti už jos 
ribų, kad galima būtų ją apsaugoti nuo 
gręsiančių pavojų išorėje, santykyje 
su dauguma. Mums reikia užsiauginti 
savo politikų, kurie norėtu dirbti savi- 
.valdybėse, unijose, partijose, parla
mentuose, laikraščiuose ir t.t.

Mes esame per daug nusigręžę 
nuo politikos ir čia nematytis jokio 
prieauglio, o turėtume paskatinti, pa
dėti, suįdominti savuosius to meno 
siekti. Turėtume lygiai vertinti tuos 
kurie dirba bendruomenės viduje ir 
tuos, kurie dirba išorėje, už bendruo
menės ribų, jei tik jų veikla kelia ben
druomenės garbę ir suteikia jai politi
ne, užuovėją kultūriniam klestėjimui.

MELBOURNO LIETUVIU KLUBO 
PRANEŠIMAS

Artėjant pavasariui ir daugumai 
tautiečių išvykstant savaitgaliams iš 
miesto, sumažėjo lankytojų skaičius, 
kurie pasinaudodavo Melb. Soc. Glo
bos Lietuvių Moterų D-jos ruošiamais 
pietumis sekmadieniais Lietuvių Na
muose. Tolimesnis pietų ruošimas pa
sidarė neekonomiškas ir nuo 3-čio spa
lio sekmadienio pietus Lietuvių Na
muose laikinai uždaromi.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie pasinaudojo mūsų pasitarnavimu.

Melb. L.K. Taryba 
ir Melb. S.G.L.M. D-ja.

— Citata —lopas kiauroms 
mintims užlopyti.
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Gerb. pone Redaktoriau,
Sekant paskutiniuosius “MP” 

skaitytojų laiškus, krito į akys jų au
toriai, kurie patys save reklamuoja - 
savo nuopelnus išvardina, pažymėdami 
net, kad jie tiek metų buvo tokios 
ir tokios organizacijos pirmininkais 
atstovais ar bent nariais, nors kaip iš 
patyri mo ’ žinome, kad labai dažnai tos 
organizacijos egzistuoja tik tiek, kad 
parašoma korespendencija laikraščiui 
su stambiais valdybų titulais.

Manyčiau, kad labai jau abejotina 
ar verta leisti šiai svetimybei brautis 
į mūsų gyvenimą, į mūsų spaudą.

Palikime teisę kitiems mus ir 
mūsų nuopelnus vertinti. Kuklumas 
yra vienas iš geriausių dorybių.

A. Skėrys, 
Geelong.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Plačiai nuaidėjusios Geelongo 

lietuvių nesantaikos didžiausiu kalti
ninku jaučiuos esąs aš, nes giliai įsi
tikinęs teigiau, jog ALB statutas yra 
privalomas, negali būti apylinkės su
sirinkimo pakeistas, pritaikant vietos 
reikalams. Daug geelongiškių mano 
teigimui pritarė, bet priešingai galvo- 
jąntieji Įrodė, kad lietuvių B-nės apy
linkė gali daryti statuto pakeitimus ir 
valdyti B-nės apylinkę pagal savo pri
taikintus statutinius Įstatus ir būti pri
pažinta teisėtu B-nės padaliniu, tik 

PADĖKA

SPAUDOS BALIAUS pasisekimas priklausė nuo žmonių jame da
lyvavusių ir mums talkininkavusių, todėl ir reiškiame padėka visiems 
o ypač mūsų menininkams paaukavusiems savo brangius kūrinius 
spaudos loterijai p.p. V. Ratui, L. Urbonui, E. Kubos, V. Kabailie- 
n«i, S. Montvydui ir J. Janavičienei, p. L. Stašionienei už orchidėjas.

Taip pat nuoširdus ačiū baliaus programos dalyviams: p.p. R. 
Rataitei, meno grupei ‘Tie patys’ - Daudarams, Bitinams,Asevičiams, 
Maksvyciams, J. Dambrauskui ir A. Plūkui.

Dėkojanie ir savo mieliems prieteliams, kurie atėjo mums į tal
ką organizuojant balių - p.p.Z. Belkutei, L. Gasiūnienei, V. Pata
šiui, J. Karitonui, K. Daniškevičiui, V. Dantai, K. Belkui, S. Šat
kauskui, J. Ramanauskui_ir K. Stašioniui.

Už gardžius valgius ir malonų patarnavimą dėkojame SLMSG 
D-jos ųioterims.

Ačiū visiems ir iki sekančio SPAUDOS BALIAUS
Mūsų Pastogės Red. ir Adm. Komisija

NEBAIGTI DARBAI
Vienas tokių nebaigtų darbų yra 

Australijos Lietuvių Fondo klausimas, 
kuris, tik kitu pavadinimu, prieš kelis 
metus ALB Krašto Valdybos buvo 
įsteigtas, o ALB Krašto Tarybos XI 
sesijos buvo pavesta naujai išrinktai 
Krašto Valdybai fondą perorganizuoti 
pagal Kanados lietuvių fondo įstatus, 
pritaikant juos Australijos sąlygoms. 
Tuometinis Krašto Valdybos pirminin
kas, S. Narušis, kiek man žinoma, ener
gingai buvo pradėjęs šiam darbui ruoš
tis. Tačiau su jo mirtimi, kaip mato-, 
me, išblėso ir fondo perorganizavimo 
darbai.

ALB Krašto Tarybos XII sesijoje 
fondo vardas tebuvo užsimintas tik 
ALB revizijos komisijos pranešime, 
suminint jo sąskaitoje esamų pinigų 
sumą.

Dabartinė Krašto Valdyba peržvelg
dama numatomus savo kadencijos metu 
atlikti darbus, minėto fondo visai ne
užsimena; manydama, turbūt, "kad bu
vusios Krašto Valdybos nebaigtų dar
bų tęstinumas jai neprivalomas. Nenei
giama tokius atsitikimus praeity buvus, 
kad buvusių valdybų neatlikti darbai 
vėlesniųjų buvo nevykdomi. Tačiau 
tenka pastebėti, kad anie nevykdytie
ji reikalai nebuvo saistomi su pinigais. 
Fondo klausimas yra šiek tiek paines- , 
nis. Pagal spaudoje paskelbtus davi

jei neprieštarauja ALB Statutui.
Man vis dar, ir dabar, primetamas 

kaip nusikaltimas, kad 1958/9 m. su
darydamas Geelongo lietuvių turtui 
nuosavybės dokumentus, neįsteigiau 
‘Geelongo Bendruomenes Įstatai’, kas 
padaryta dabar. Atleiskite - negalėjau, 
nes būčiau veikęs prieš ALB Statutą, 
o aš esu vienas iš trijų jį pasirašęs.

Dabar, steigiant Geelongo B-nę, 
ne visada buvo sakoma ir rašoma tie
sa. Dažniausia tiesa buvo nutylima. 
Atremti man padarytus ir daromus prie
kaištus pareiškiu: 1958/9 m. mano, 
kaip tuolaikinio apylinkės pirmininko, 
parėdymu yra sudaryti Geelongo lietu
vių B-nės sklypams'titeliaiį kurie ir 
dabar yra pagrindas mūsų nuosavybei 
dokumentų. Tuo pačiu laiku, mano pa
rėdymu, advokatas pristatė mūsų pati
kėtiniui - Fidelity Trust, Geelongo 
skyriui apylinkės susirinkimo priim
tus Geelongo Lietuviu Sąjungos vardu 
įstatus, nusakančius, kaip G.L.B-nės 
turtas turi būti valdomas. Pažymiu, 
kad dabartiniai Geelongo B-nės įsta
tai yra kopija G.L.S-gos įstatų su ma
žu pakeitimu.

Išvengti priešingų teigimų, ypač 
per spaudą, baigiu konkrečiu pasiūly
mu: pirmam įrodžiusiam, kad tai ką aš 
čia pareiškiau, kas liečia 'titelius* ir 
įstatus yra ne tiesa, išmokėsiu $1000.

V. Ivaškevičius 
Geelongas, 1971 m. rūgs. 28 d.

nius, fonde šiuo metu esamą apie 800 
dolerių suaukotą pinigų. Todėl šį klau
simą palikti pamirštu negalima, jis rei
kalingas sprendimo. Priešingai, esa
mais pinigais, kaipo skirtais specifi
niam reikalui, Krašto Valdyba negali 
disponuoti.

Suprantama, ALB Krašto Valdyba 
turi aibes įvairių rūpesčių. Tad šiam 
Australijos Lietuvių Fondo įstatų pa
ruošimo darbui vertėtų kviesti jaunes
nės kartos bendruomenės narius, bai
gusius čia teises bei ekonomijos moks
lus. : Jiems ruošiamų įstatų forma ir 
dvasia bus lengviau pritaikyti vietos 
Įstatymų reikalavimams. Tokio kvieti
mo paskatinamoji mintis išplaukia dar 
ir iš to, kad pereitos sesijos Krašto 
Tarybai Australijos Lietuvių Studentų 
suvažiavimas Įteikė rezoliucijos for
moje savo pageidavimą, kuriuo pagal
ba bendruomenės darbe ir buvo siūlo
ma.

Antras opus dalykas yra bendruo
menės spaustuvės reikalas. Tiesa, 
Krašto Valdyba čia savo pareigą atli
ko - visa šio rūpesčio krūvį uždėjo 
sudarytajai Mūsų Pastogės adminis
tracinei komisijai. Ji savo pranešimu 
painformavo apie daromas šiame dar
be pastangas ir pasiruošimus. Liūdna 
skundo gaida tačiau pranešimas nu
skamba, kad spaustuvės darbo speciar

KAS NAUJO SYDNEJAUS LIETUVIU 
KLUBE?

Rugsėjo mėn. 26 d. Dainavos sa
lėje įvyko metinis susirinkimas į ku
rį atvyko 74 nariai (kvorumas 50 narių). 
Klubo pirmininkas V. Simniškis atida
rydamas susirinkimą paprašė pagerb
ti atsistojimu mirusius klubo narius, 
po to perskaitė dienotvarkę ir padarė 
pranešimą. Iš pranešimo paaiškėjo:

a) Klubo patalpoms provizoriniai 
planai padaryti ir juos galima pamaty
ti. Pastatai su pilnu įrengimu supro
jektuoti $130.000 vertės.

b) Klubo licenzijai gauti byla už
vesta ir teismo paskirta spręsti spalio 
27 - 28 d. Teismui reikia patiekti Įro
dymus dokumentais, kad klubas turi pa
kankamai lėšų klubo patalpoms pasta
tyti. Klubas tikisi gauti paskolos iš 
komercinio banko $80.000, savo pini
gų turi $11.000, o kitus $40.000 tikisi 
pasiskolinti iš narių. Čia pat buvo pra
vesta rinkliava ir surinkta $9.000 pasi
žadėjimų (Promisory Note). UŽ pasko
las bus mokama visiems 6% palūkanų.

c) Lidcombės namai dar neparduo
ti, norima buvo gauti $50.000, o bu
vo pasiūlyta $40.000. Tikimasi juos 
parduoti artimiausiu laiku.

d) Į Dainavos salę yra perkelta 
biblioteka ir biliardas. Salė bus ati
daryta kiekvieną savaitgalį t.y. penk
tadieniais, šeštadieniais ir sekmadie
niais. Pirmininkas kvietė visas orga
nizacijas naudotis sale ir patalpomis, 
ypač tas 4 savaites prieš teismą, kad 
atvykęs policijos inspektorius matytų 
jog vyksta salėje gyvas žmonių judė
jimas.

Iš patiektu pirmininkui klausimų 
ir jo atsakymų paaiškėjo, kad šalimais 
esanti nuosavybė su teniso aikštele 
klubui nepriklauso, ji priklauso lietu
viams privatiems asmenims.

Leonas R. Milašas perskaitė ir 
paaiškino metinę apyskaitą, kuri buvo 
susirinkimo priimta ir patvirtinta.

Sekantiems metams p. Milašas bu
vo vėl išrinktas šio klubo auditorium.

8 valdybą išrinkti 1971- 72 metų 
kadencijai šie asmenys: pirmininku 
V. Simniškis, sekretorium. - A.Jasai
tis ir direktoriais - Petronis, M.Sums- 
kas, Makaras, E. Kalakauskas ir K. 
Stašionis.

Susirinkime buvo Canberros Lie
tuvių klubo pirmininkas p. P. Pilka, 
kuris plačiai papasakojo apie Canber
ros lietuvių klubo veiklą, atsakinėjo 
į įvairius klausimus ir drąsino nebijo
ti rizikos šiame reikale.

am

listų esą sunku rasti. Paprastai, mes 
lietuviai save laikome ne ‘bukapro
čiais’ visokiuose amatuose bei įvai
raus darbo srityse. Todėl net sunku 
patikėti, kad Sydnėjuje nebūtų lietu
vių dirbančių spaustuvėse ir šiame 
darbe nusimanančių. Tik, gal būt, ne
atsiranda norinčių saviesiems padėti 
bei patarti. Suprantama, spaustuvės 
steigimo problemą sprendžiant susidu
riama ne tik su spaustuvės specialis
tų stoka bei jai reikalingų spausdini
mo mašinų įsigijimu; iškyla nelengvas 
ir spaustuvės patalpų klausimas. Ta
čiau reikalo svarbumas uždeda parei
gą visas kliūtis nugalėti.

Spaustuvės reikalais Krašto Val
dybai vertėtų paprašyti informacijų 
pas Adelaidėje gyvenantį gerbiamą 
kun. A. Spurgį. Jis ilgesnį laiką ‘Drau
go’ spaustuvei Čikagoje vadovauda
mas tikrai įsigijo vertingo patyrimo, 
kuriuo neabejotinai, sutiks pasidalinti 
ir patarti Australijos lietuviams.

Apie savosios spaudos reikšmę 
netenka čia kartoti per eilę metų skelb
tus įrodinėjimus. Šiuo metu, tektų tik 
paskatinti nedelsiant gydytis nuo mus 
apnikusios nerangumo, o gal net, ir 
šykštumo ligos, kad už gaunamą laik
raštį ne laiku, ar net visai vengiame 
atsilyginti. Būdami rūpestingesniais, 
palengvintumėm ir savosios spaustu
vės steigimo darbus pagreitinti.

L. Barkus
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VOKIEČIU ‘OST R O LITI K” LITUANISTINIU. KURSU MOKYMO PRIEMONIŲ PARODA

W. Brandto vyriausybės Bonnoje 
vedama vadinamoji Rytų politika (Ost- 
politik) pastaruoju metu, ypač vak. vo
kiečiams pernai pasirašius sutartis 
su Sovietų Sąjunga ir Lenkija, be to, 
kancleriui Brandtui š.m. rugsėjo 17- 
18 d. su Brežnevu ir kitais vedus pa
sitarimus Kryme, Oreandoje, netoli 
Jaltos, tebekelia Vakarų stebėtoju dė
mesį. Rūpestis dėl dabartinės politi
nės krypties pastebimas ir pačioje 
Fed. Vokietijoje. Pvz. “Die Welt’’ 
dienraštis Hamburge š.m. rugsėjo 11- 
12 d. laidoje kėlė nepasitenkinimą ta 
“Ostpolitik”, pažymėdamas, kad Bon- 
nos vyriausybe net vykdanti komunistų 
partijų pasitarimo, 1967 m. Karlovy 
Vary, Čekoslovakijoje, nutarimus. 
Esą tie nutarimai visiškai atitinka 
dabartinę “Ostpolitik“ kryptį ir jų ne
maža dalis Brandto vyriausybės jau 
esanti įvykdyta.

Britų, dėmesys Bonnos naujajai 
krypčiai

į Bonnos dabartinės-užsienio po
litikos kryptį, ypač ryšium su sovietų 
Įkyriai peršamos Europos saugumo 
konferencijos galimu sukvietimu, į tos 
politikos galimus pavojus kreipia dė
mesį ir britai. “East West Digest”, 
žurnalas užsienio politikos klausi
mams Anglijoje, š.m. rugsėjo mėn. lai
doje tai vak. vokiečių “Ostpolitik” 
skyrė vedamąjį ir išsamia buv. Vyr. 
Sąjunginių dalinių Europoje, NATO 
vado, gen. Lyman L. Lemnitzerio pas
kaitos santrauką.

Žurnalas vedamajame, rašytame 
dar prieš Berlyno susitarimo, rugsėjo 
3 d., pasirašymą, teigia, kad vokie
čiai sovietams buvo padarę eilę nuo
laidų ir viena iš pavojingiausių, tai 
leidimas vėl veikti Vak. Vokietijos 
komunistų partijai. Žurnalui atrodo 
nesuprantami Brandto posūkiai, jo 
strategija ir vokiečių kairiųjų politikų 
džiaugsmas Ulbrichtui pasitraukus. 
Tuo tarpu naujasis Maskvos gaulei
teris R. Berlyne-Honecker laikytinas 
pavojingu ir aiškiai paklusniu Maks- 
vos Įrankiu, įsakymų vykdytoju.

Gen. Lemnitzer, buvęs NATO va
das, savo š.m. gegužės 22 d. paskai
toje Amerikos institute Europos sau
gumo klausimams, (The impact of the 
German Ostpolitik on the Western Al
liance) svarstė klausimą - koks tos 
vak. vokiečių Rytų politikos poveikis 
Vakarų Sąjungai? Tai svarbu, nes toji 
‘Ostpolitik’ veikia ne tik NATO, bet 
ir JAV bei visą laisvąjį pasaulį.

Lemnitzer primena, kad ‘Ostpoli
tik’ tai nebūtinai paties Brandto po
litikos padaras. Tokią kryptį vikdė ir 
kitos vak. Vokietijos vyriausybės.Pav. 
K. Kiesingeriui buvus kanzleriu, gi 
W. Brandtui - užsienio ministru, Vokie
tijos santykiai su jos rytų kaimynais 
buvo lankstesni, buvo atnaujinti dip
lomatiniai santykiai su Rumunija ir 
Jugoslavija. Tačiau 1969m rugsėjo m. 
įvykus rinkimams Fed. Vokietijoje ir 
valdžios prišakyje atsidūrus Willy 
Brandtui, pradėta vykdyti naujoji ‘Ost
politik’

PALANKUS VARŠUVOS PAKTO 
KRAŠTŲ ŽVILGSNIS

Naujoji pagyvėjusi Brandto kryp
tis dar 1969 m. pabaigoje palankiai 
įvertinta Varšuvos sutarties kraštų 
dviejuose pasitarimuose.

1970 m. Brandto vyriausybės pa
sirašytos sutartys su Sovietų Sąjunga 
ir Lenkija (jos dar turi būti patvirtin
tos parlamentų) laikytinos pirmaisiais 
stambiais ‘Ostpolitik’ vaisiais. Sutar
tys gali būti laikomos pirmaisiais 
žingsniais ‘detente’ (atlydžio) su Ry
tais kryptimi.

Bonnos vyriausybė įsitikinusi tu
rinti naudos jai naująją politikos kryp
tį vykdant, Brandt, pripažinęs pokari
nį Vokietijos padalinimą, atsisakyda
mas vokiečių sryčių rytuose, tikisi su- 
švelnesiant santykiams tarp abiejų Vo
kietijų. Be to, jis mano, kad atsiranda 
galimybės naujoms sutartims su kitais 
Rytų Europos kraštaię. Tuo pačiu me

tu Brandt ir jo ginybos ministras 
H. Schmidt Vakarus patikino: santy
kiai su Vakarais nesikeis ir tik NATO 
gali patikrinti saugumą Europoje (H. 
Schmidt str. ‘Foreign Affairs’ žurnale, 
1970 m. spalio mėn.)

‘OSTPOLITIK’ PAVOJAI
W. Brandt teigia, kad jo ‘atlydžio 

politika’ nėra silpnumo, priešingai - 
ji pasitikėjimo, politinės laisvės ženk
las. Tuo tarpu gen. Lemnitzer nurodo, 
kad toji politika nedavusi konkrečių 
vaisių, priešingai, Brandt galįs Vak. 
Vokietiją įstumti į akligątvį, iš kurio 
ji nebegalės ištrūkti.

Iš tikrųjų, toji ‘Ostpolitik’ galin-' 
ti virsti įrankiu, kuriuo pasinaudoda
ma Sovietų Sąjunga galinti siekti, savo 
tikslų. Pagal Anthony Hartley (‘Fo
reign Affairs, 1971, sausis) rusu tiks
lai esą trejopi: JAV-bes išstumti iš 
Europos, pasiekti status quo (dabar
tinės padėties) Europoje pripažinimo 
ir sutrukdyti Europos apjungimą. Tei
giamai vertindama Barndto “Ostpoli
tik”, Sovietų Sąjunga tikisi pasiekti 
Vak. Vokietijos išjungimo iš NATO 
sąrangos ir, tai, savo ruožtu, vestų 
prie šios organizacijos solidarumo 
silpninimo.

Sovietų akimis, “Ostpolitik”, 
Maskvos-Bonnos 1970 m. sutartis ir 
Europos saugumo konferencijos su
kvietimas tai beveik teisėtas kelias 
pripažinti pastovią sovietų įtakos sfe
rą.

Gen. Lemnitzerio nuomone, pir
moji išvada - NATO privalo ir toliau 
būti stipria pajėga. Priešingu atveju, 
NATO solidarumas silpnės ir.čia esa
ma pavojaus, nes “Ostpolitik” galėtų 
privesti prie tokios padėties. Be to. 
toji politika galėtų kelti vokiečių mi- 
litarizmo baimę. Ji gali skaldyti ir są
jungininkus, ypač, jei siekiant atly
džio su Rytais, tai butų vykdoma Vak
arų įsipareigojimų kaina. Svarbiausia, 
vokiečių nepuolimo sutartys su Rytais 
galės kelti klausimą: ar NATO reika
linga Vak. Vokietijai, kai jai “negrės
tų jokia agresija?” ■ -

“Ostpolitik” - galėtų virsti pa
vojingu žaidimu. Siekimai mažinti į- 
tampa, gerinti santykius su komunis
tais gali stambiai pažeisti NATO so
lidarumą ir Vak. Vokietiją atskirti 
nuo jos Vakarų sąjungininkų. Tai, sa
vo ruožtu, galėtų turėti sunkių padari
nių - abi Vokietijos galėtų būti ap
jungtos tokiomis sąlygomis, kurios 
labiau palankios sovietams, bet nė - 
Vakarams.

KAS GALI ATSITIKTI SU 
M. ČIURLIONIO PAVEIKSLAIS?

Lietuvoje paskelbtas raštas-atsi- 
saukimas dėl reikalo gelbėti M. K. 
Čiurlionio paveikslus, nuo 1969 m. 
eksponuotus specialiame pastate-gale- 
rijoje Kaune. Atsišaukimą pasirašė* 
teigia, jog kylanti grėsmė, kad Čiur
lionio darbai pamažu išbluks. Jiems 
kenkia spalvų ir popieriaus, ant kurio 
jie nutapyti, kokybė. Daug kas jau ne
bepataisoma....

Pasiūlyta: užfiksuoti dabartinę 
paveikslų būklę, padarant faksimili
nes kopijas. Be to, būtina kai kurios 
paveikslus konservuoti ir restauruoti.

Kadangi Lietuvoje nėra nei spe
cialistu, nei įrengimų, tai pagalbos 
prašoma iš Sovietų Sąjungos Kultūros 
ministerijos ir lietuvių meninių orga
nizacijų. Pasiūlyta naudotis ir užsie
nio patyrimu.

Raštas, pirmiausia paskelbtas 
Maskvos savaitraštyje ‘ ‘ Literaturnaja 
Gazeta”, baigiamas žodžiais: “1957 
metais sukaks šimtas metu, kai gimė 
dailininkas. Tegu jubiliejaus išvaka
rių netemdo baimė dėl jo paveikslų 
likimo”. Pasirašė, šalia Čiurlionio 
seserų - V. Čiurlįonytės-Karužienės 
ir J. Čiurlionytės, dar - muz. E. Bal
sys, J. Kuzminskis, Dailininkų s-gos 
pirm, ir du rusai: Sovietų S-gos Mok
slų Akademijos narys koresp. A. Si
dorovas ir literatas F. Kozineris.

(ELTA)

Spaudoje jau buvo rašyta, kad Vik
torijos Švietimo Departamento leidimu 
Šeštadieninėje Moderniųjų Kalbų Mo
kykloje atidaryti Lietuvių Kalbos kur
sai. Be to, buvo suteikta ir daugiau 
kursus liečiančių informacijų.

Tačiau, kad artimiau ir vaizdžiau 
supažindinti Melbourne tautiečius su 
kursais ir jų naudojamomis mokymo 
priemonėmis, š.m. rugsėjo 12d. Lietu
vių Namų Reprezentacinėje menėje bu
vo suorganizuota tų kursų paroda. į 
parodą atsilankė pats Moderniųjų Kal
bų Mokyklos vedėjas Mr. Burnie P. 
Rymer ir ta proga pasakė kalbą, kurio
je nurodė, kad Lietuvių Kalbos kursai 
yra pavyzdys kitiems, pabrėždamas, 
kad juose naudojamos pačios moder
niausios mokymo priemonės bei meto
dai, palyginus su kitų kalbų kursais. 
Taip pat pabrėžė, kad Lietuvių Kal
bos kursai oficialiai pripažinti Vikto
rijos Universitetą ir Mokyklų Egzami
nų Tarybos tais pačiais metais juos 
įsteigus ir turi aukščiausią mokyklos 
kvalifikaciją ‘A’, kas yra pirmas atve
jis Moderniųjų Kalbų Mokyklos istori
joje.

P. Stasys Stankūnavičius, Korp! 
‘Romuva’ filisteris padėkojo Mr. B.P. 
Rymer už atsilankymą ir plačiau api
budino kursų reikšmę ypač mūsų jau
nimui, kuriam reikia mokytis svetimų 
kalbų, pav., vokiečių, prancūzų ar kitų. 
Jie turi dėti daug pastangų jas pramok
ti, o be to, laikydami egzaminus turi 
konkuruoti su kitais mokiniais, kurių 
tėvai yra vokiečiai ar prancūzai. Be 
jokių abejonių visada anie gaus geres
nį pažymį, kas . stojant į universitetą 
turi lemiamos reikšmės. 3e to, kiek 
pramokus anas kalbas universitete ne-

PERTHO KRONIKA

Kad jau perthiškiai nesigiria tai 
nereiškia kad jie nieko nedaro. Bet 
jie dirba kiek jų sąlygos leidžia. Š. m. 
rugpiūčio 21 d. suruošė, savo jėgomis 
literatūros vakarą. Programa buvo įvai
ri ir įdomi. Iš publikos buvo pageidau
jama ir daugiau panašių dalykų paruoš
ti.

Tautos Šventes minėjimas įvyko 
12 d. rugsėjo. Tą dieną gausiai tautie
čiai susirinko ir su tautine vėliava 
jaunimas organizuotai dalyvavo pamal
dose. Po pietų sekė antroji minėjimo 
dalis, kuri įvyko Leedeviles salėj.

Minėjimą atidarė pirmininkė ir pa
kvietė visus sustojus pagerbti mūsų 
mirusiuosius, nes per metus iš mažos 
grupės, buvo iškeliavę šeši tautiečiai 
į amžinybę. Tai dienai pritaikytą pa
skaitą skaitė p.A. Taškūnas. Savo kal
boj jis apibudino šių laikų gyvenimą 
ir mūsų tėvynės laisvinimą. Po paskai
tos sekė meninė dalis. Meninėj dalyj 
buvo Suvaidintas Laisvės pulsas V. 
Mykolaičio - Putino. Iš suaugusių da
lyvavo p. R. Pasežekienė, kuri vaidino 
motina ir p. N. Meškauskienė, kuri vai
dino ‘Lietuva’. 3e to, mažieji padai
navo dvi daineles ir pašoko du šokius. 
J. Stankevičius pasakė eileraštį Puti
no ‘Skaudžiai be vilties’, A. Norvilas 
paskambino pianinu du dalykus. Tauti
nių šokių grupė "Šatrija*'pašoko tris šo
kius ir minėjimas buvo baigtas Tautos 
Himnu.

Po minėjimo bendras vaišės, kur 
matėsi svečių iš tolimo Sydnėjaus,sve
čias p. Venclova vaišių metų tarė žodį 
pasidžiaugdamas, mūsų gan gausiu 
dalyvavimu ir labai gražiu jaunimo 
pasirodimu. Gan vėlai skirstėsi visi 
svečiai labai pakilioj nuotaikoj.

Apylinkės Valdyba yra labai dė
kinga visiems tautiečiams už gausų 
lankymąsi ir už gražu bendradarbavimą 
lietuviškam darbe.

**
Pertho tautinių šokią grupė ’’Šatrija”

Labai daug kviečiama pas kita
taučius ir Australus ir visur labai gra
žiai reprezentuoja lietuvius. Buvo pa
kviesti šokti į suruoštą imigrantų ba- 

teks jų naudoti, nes visos mokymosi 
knygos yra anglų kalba. Todėl įdėjus 
tiek daug pastangų ir triūso tos kal
bos bus greit pamirštos.

Priešingai, jei mūsų jaunimas mo
kysis kursuose lietuvių kalbos. Svar
biausia, jam nereiks konkuruoti su ki
tais mokiniais, o antra, jie gaus žy
miai aukštesnį pažymį, o tuo pačiu ir 
pirmenybę stojant į universitetą. 3e 
to, mūsų jaunimas lietuvių kalbos ne
pamirš, nes ja naudosis kasdieniniam 
gyvenime kalbėdamas su tėvais ar ben
dradarbiaudamas su draugais. Tas turi 
būti įsidėmėtina tiek jaunimo tiek jų 
tėvų.

Parodoje buvo išstatyti modernūs 
magnetofoniniai aparatai, prožektoriai, 
naujausi vadovėliai, knygos - lituanis
tiniai veikalai ir kitos mokymo prie
mones. Be to, reikia pabrėžti, kad kur
sai naudojasi moderniausia visoje 
Australijoje kalbų labaratoriją, Monash 
Universitete Dr. Eric Bauer priežiū
roje. Lietuvių sekcijai vadovauja kur
sų mokytojas p. P. Sungaila.

Tautiečiai atsilankę į parodą, gy
vai domėjosi mokymo priemonėmis ir 
jų panaudojimu. Paaiškinimus teikė 
p. S. Stankūnavičius, mokytojai p.p. 
A. Karazijienė, P.Sungaila ir Jūratė 
Normantaitė - Tender.

Malonia paslauga Lituanistiniams 
Kursams padarė Katalikių Moterų Drau
gijos ponios pavaišinusios visus pa
rodos dalyvius kavute ir pyragaičiaisr

Tikime, kad kursai remiami mūsų 
bendruomenės, o ypač mūsų moterų - 
motinų, teiks visai lietuvių bendruo
menei garbės, o jų vaikams neginčiti- 
nos naudos.

Ig. Alekna

lių kur tarp kitų tautybių jie paėmė 
pirmą vietą savo pasirodyme.

S.rm rugsėjo 19 d. jie buvo pa
kviesti šokti į ruošiamą. Freedom From 
Hunger savaitę. Ten jie buvo tiesiai 
rodomi per televiziją ir, be to, buvo 
pakviestos mergaitės į televiziją, kad 
pasveikintų visus Vakarų Australijos 
lietuvius. Labai gražiai kalbėjo D. Ka- 
teivaitė ir L.Gustaitė. Tuo pačiu buvo 
parodyta, kad kur tik mes begyventum 
visur turime netik šio krašto kalba mo
kėti, bet reikia ir savo tėvų kalba ne
pamesti ir nesakyti, kad jau jos nerei
kia, kur su ja nueisi.'

Pertho lietuvių jaunimas tikrai 
dirba iš visos lietuviškos širdies ir 
kviečia kitus, kurie dar nėra įsijungę, 
o taip pat ir vaikus, kad visi atvyktų 
sekmadieniais į Leedevilles salę kar
tu su jaunimu pabendrauti ir prie jo 
prisijungti, nes darbo yra daug ir dir
va plati.

Perthiškis

NEWCASTLE
Rugsėjo mėn. 12d. Diskusijų klubo 

susirinkimas įvyko p.p. Ivinskiu na
muose. Paskaita*- ‘Graikų Filosofai’ 
skaitė Dr. V. Doniela.

Paskaitos tema buvo idomi, išsa
miai paruošta, tik gal galėjo būti duo
ta lengvesnėj formoj, labiau pritaiko- 
moj, nestudijavusiems filosofijos.

Po paskaitos sekusiose diskusi
jose buvo plačiau paliesta krikščio
niškoji filosofija, kuri buvo įjungusi 
tiek Platono, tiek Aristotelio mintis, 
taip pat buvo bandyta argumentuoti, 
kad lietuvių tautos charakteris atatin- 
ka stoikų filosofiją, tačiau prieštarau
jantis argumentas buvo, kad lietuviai 
yra tam perdaug jausmingi. Diskusijos 
užsibaigė ant lengvos natos, nagrinė
jant ‘platonišką’ meilę.

Sekantis susirinkimas įvyks spa
lio mėn. 10d. Dr. M. Šeškaus namuose. 
Paskaita ‘Civiline Aviacija Australi
joje’ skaitys p. St. Žukas.

Klubo sekretorė 
V. Kristensen
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Kun. Jonas Vildžius
INTROIBO AD. ALT ARE DEI
Gražus, saulėtas sekmadienio ry

tas. Sode žydi vaismedžiai, iš lysvių 
virsta sodrios gėlės, apsunkusios pa
vasario ryto rasa. Nors tokių rytų rug
sėjyje būna daug, tačiau šis, rugsėjo 
19-tasis adelaidiškiams yra ypatin
gas rytas. Ypatingas tuo, kad išaugi
no naują žiedą didesnei Dangaus gar
bei. Šiandien yra ta diena, kada lietu- 
viškjje Adelaidės Šv. Kazimiero ko
plyčioje pirmas lietuviškas Mišias at
našaus tik prieš dvi savaites įšventin
tas lietuvis kunigas JONAS VILDŽIUS. 
Tai pirmas Pietų Australijoje lietuvis 
kunigas. Nenuostabu tat, kad gerą pus
valandi prieš pamaldas bažnyčia jau 
pilnėjo. Visi norėjo būti liudininkais 
to nepaprasto įvykio. Lygiai llvalan- 
dą, organizacijų vėliavoms vedant ir 
vargonams grojant džiaugsmingą mar
šų, kunigų lydimas į koplyčią įžengė 
ir garbingas mūsų premicijantas. Šven
tose Mišiose, be Tėvų Marijonų - A. 
Kazlausko ir A. Spurgio, dar dalyvavo 
Adelaidės Arkivyskupo įgaliotinis, ge
neralinis vikaras, kun. T. Horgan.

‘Prisipažinkite, broliai, esą nusi
dėję...’ .pasigirdo švelnus, lietuviškas 
premicijanto balsas ir adelaidiškių gal
vos nulinko. Lekcijas skaitė kun. J. 
Vildžiaus vaikystės draugas, jaunas 
dr. Antanas Stepanas.Jausmingą pa
mokslą apie kunigystę ir pasiaukavimą 
pasakė parapijos klebonas, Tėvas Ma
rijonas A. Kazlauskas, MIC., kurio 
klausydami daugelis nubraukė ašarą. 
Laike mišių giedojo bažnytinis choras 
vadovaujamas Nemiros Masiulytės. 
Mišių gale premicijantą sveikino Arki
vyskupo įgaliotinis, o parapijos vardu 
buvo įteikta kunigui Jonui dovana. Po 
to sekė laiminimai. ‘Rankos, nuo ku
rių dar nenudžiūvo šventi aliejai’, Tė
vo Kazlausko žodžiais tariant, spaudė 
kiekvieno tautiečio galvą ir laimino 
kryžiaus ženklu. Tikrai tai buvo žo
džiais nenusakomas Įvykis adelaidiš
kių gyvenime!

Pusvalandį vėliau vyko antroji, 
jau linksmesnė šventės dalis, kun. Jo
no garbei, Katalikių Moterų D-jos su
ruoštos vaišės. Be p. Vildžių draugų 
ir prietelių1 vaišėse dalyvavo didelė 
dalis parapijiečių. Ceremonmeisteriu 
buvo dr. A. Stepanas. Premicijantas 
susilaukė daug asmeniškų sveikinimų 
ir linkėjimų. Oficialiai sveikino ALB 
Krašto Valdybos vardu p. Jurgis Va
siliauskas, įteikdamas dovaną, Kat. 
Federacijos vardu p. Pr. Pusdešris ir 
Adelaidės Arkivyskupo vardu kun. T. 
Horgan. Šis pasisakė lietuvius pažįs
tąs jau 25 metai. Gyrė jų tautinį cha
rakterį ir dainų grožį. Jo nuomonė.tiek. 
pačiuose lietuviuose tiek ir jų daino
se išryškėja du bruožai - jėga ir gro
žis...

Gale kalbėjo pats premicijantas. 
Jo lietuvių kalba graži ir aiški, nežiū
rint, kad paskutinius aštuonius metus,
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būdamas kunigų seminarijoje, jis jos 
beveik negirdėjo. Pasidžiaugė lietuvių 
nuoširdūmu ir prašė jaunuosius lietu
viukus pagalvoti apie kunigystę. Pra
šė rimtai pagalvoti apie tai, nes šian
dieninis pasaulis jų yra labai reikalin
gas, labiau negu bet kada buvo.

Na, žinoma, lietuviai nebūtų lie
tuviais, jei prie vaišių stalo neuž
trauktų dainos. Ir skambėjo dainos dar 
ilgai, ilgai.

Kunigas Jonas Vildžius, gimęs 
Vokietijoje, su tėvais atvyko į Austra
liją 1948 metais, vos pradėjęs vaikš
čioti. Jo sesutė liko Lietuvoje. Augo 
vienas mylinčių tėvų globoje. Jo tėvai 
Jonas ir Petronėlė Vildžiai, nuoširdūs 
lietuviai, abu skautininkai. Tėvas 
Akademinio Skautų Sąjūdžio narys, 
anksčiau aktyviai reiškęsis Skautų 
Organizacijoje, ėjęs ASS Pirmininko 
pareigas Adelaidėje. Paskutiniu metu, 
dėl sveikatos iš veiklos pasitraukęs. 
Ir taip ši skautų, idealistų pora, išau- 
giho žiedą, kuriuo gėrisi ir didžiuojasi 
ne tik Adelaidė, bet, manau, ir visa 
Australija.

Jaunas Jonukas mokėsi pradinėje 
Šv. Tomo mokykloje Goodwood’e, o 
vėliau lanke Christian Brothers’ Col
lege Adelaidėje. į St. Francis Xavier’s 
Kunigų Seminariją įstojo 1964 metais. 
1971 m. rugsėjo mėn. 4 d., kartu su 
dešimčia kitų klierikų, buvo įšventin
tas kunigu Šv. Pranciškaus Ksaviero 
Katedroje. Šventimus atliko Arkivys
kupas Gleeson. Savaitę vėliau, kun. 
Jonas laikė pirmas Šv. Mišias savo 
australiškoje parapijoje, Švento Ap
reiškimo Bažnyčioje, Hectorville. Žiū
rovus stebino ir jaudino tas ryžtas ir 
meilė su kuria jaunas • premicijatas 
žengė prie Dievo stalo.

Kun. Jonas turi labai patrauklią 
išvaizdą ir malonų linksma^ būdą. Drau
gų, atrodo, jam gyvenime netruks. Tiek 
australiškoje tiek ir lietuviškoje para
pijoje būna apsuptas būrio jaunimo.

Mes tikimės, kad turėsime gerą 
kunigą ir draugą kunigo Jono asmeny
je.

Bronė Mockūnienė

SYDNĖJAUS LIETUVIU MOKYKLA

Tautos Šventė pas mažuosius

Sydnėjaus savaitgalio mokykla 
pirmą kartą suruošė Tautos Šventės 
minėjimą. Šis bandymas labai gražiai 
pasisekė. Pasisekė ta prasme, kad į 
vaikų sąmonę įsiliejo daugiau tautinio 
turinio, kad vaikai turėjo progos pa
rodyti ką išmoko, o tėvai galėjo pasi
džiaugti savo vaikų gražiomis pastan
gomis. Gi mokytojai gal labiausiai 
džiaugėsi, nes tai jų darbo rezultatai 
buvo matomi. O kaip su visuomene? 
Visuomenė galėjo skaitlingiau daly
vauti, entuziastiškiau tokią jaunųjų 
paruoštą šventę sutikti. Įvertinti vai
kų, mokytojų ir tėvų sutartines pastan
gas dar vienoje kartoje išlikti lietu
viais.

Sydnėjaus lietuvių savaitgalio mokykla

Juozas Almis Juragis
TRYLIKTOJI KOMPOZICIJA

Melsvam sapnį/ pasaulyje pražydo neregėtas žiedas 
Liepsna dar žemėje nesurastos spalvos, 
Ir grakščios, jaunos moterys, 
atplaukusios miglos laivais, 
kasas išpynusios, paupyje susėdo, 
užburtos tos gėlės keistos.

Ant vakaru užtvindytos kalvos 
Medis, nudžiūvęs, nuogas,
Vėtrų nulaužytas šakas beprasmiškai erdvėn iškėlęs, 
Sustingęs išgąstyje, žiūri 
kaip juodai tempera saulėleidį uždažo 
Šalta, poliarinė naktis,
Kaip atsidaro horizonto durys, 
Parodo veidą pilnatis.

Staiga erdvėj sudunda žaibo kirčiai, 
Ir uraganą baisų priartėjantį girdžiu. 
-Jis neša siausdamas šitos planetos mirčiai 
Nuodingus dulkių debesis
Prieš milijardus šviesmečių sudužusių žvaigždžių...

O aš norėjau šviesmečiais dalyti 
Žemėj gyventus neramius metus, 
Bet ima lyti, ima lyti, ima lyti 
Atominis lietus.

Šiam dideliam darbui buvo ruošta
si iš palengvo ir be jokios reklamos, ir 
gaila, kad toks parengimas nebuvo net 
spaudoje paskelbtas, net fotografas 
nepakviestas užfiksuoti tokią didelę 
vaikų šventę. O pasižiūrėti ir pasi
džiaugti tikrai buvo kuo. Beveik visi 
programos dalyviai buvo tautiniuose 
kostiumėliuose ir visi dalyvavo pro
gramoje ant scenos. Pranešinėjo moki
nė Regina Badauskaitė. Sunku čia vi
sus mokinius būtu išvardyti kas ką da
rė, todėl tik pasitenkinsiu suminėjęs 
programos įvairumą, ir dalyvių skaičių. 
Keturi mokiniai paskaitė savo raši
nius apie Tautos Šventes reikšmę, ge
ras kalbos akcentas, lengvas skaity
mas ir pakankamai geri rašinių turiniai 
rodo, kad mokiniai tikrai galės skai
tyti ateityje, jei ir toliau bus su jais 
dirbama. Devyni mokiniai padeklama
vo eilėraščius, kurių tarpe buvo tokių 
kuriuos galėtume i bent kokią musu, 
parengimu programa, įdėti. Buvo pašok
ta keturi grupiniai rateliai, kelios tau
tinės daineles sudainuotos ir progra
ma užbaigta tautos Himnu.

Po programos jaunieji turėjo ar
batėle.

Reikia pasidžiaugti kad mokyk
los vadovybė ir mokytojai išvedė vai
kus į viešumą ne tik ,kaip buvo įprasta, 
viena, kartą įmetus per Kalėdų eglutės 
šventę ,bet rado prasminga išvesti ir 
paruošti vaikus per tautiną šventę. 
Tas gali turėti labai teigiamos reikš
mės mūšų tautiniam gyvenimui.

A.M.

UŽ SAVAITES PO SPAUDOS BALIAUS
Rašo Kintas

‘Nėra mažiausios abejonės, -skun
dėsi man per tvorą kaimynas, - Spaudos 
Baliuje bus manęs būta!..,. O kur gi, 
kitur tiek sveikatos prarasi per vieną 
naktį?!... Visa jau savaitė nuo anos, 
kelendoriuje raudonai paženklintos, da
tos... o blauzdos vis dar linksta it bū
tų alksninės, pusė ūso kvepia brendu- 
ku, kita- viskiuku, kišenių j e radau pu
sę kopustuotos dešrelės ir sidabro - 
anei ženklo. Gi apie ‘sulankstomuo
sius’ nėra ko ir kalbėti...

Taigi! Ir mano piniginė švari, bet 
užtat švari ir sąžinė. Broliukas! kai 
parėmiau ‘Mūsų Pastogę’ tai šioji vi - 
sus metus aitvaru su kaukais neš kul
tūrą į mano pastogę, kurion, jeigu sū
nus būtų už pažastų neprilaikęs, kaž- 
naar būčiau pataikęs...!

****
Man, sakyčiau, geri laikai pasi

baigė,.. Kol buvo vienas redaktorius, 
tai, būdavo, parodai jam bendradarbio 
pieštuką ir jis tave nuvedęs, ne tik kad 
pasodina, bet dar ir kėdę su savo pa
ties nosine nudulkina! Dabar, kai re
daktoriai penki, tai juokai menki; 
džiaugiesi pats šeštąją kėdę susira
dęs. tuo labiau, kada, kaip ir papras
tai, Spaudos Baliuje laisvų kėdžių ne
simatė.

****
Labiausiai, taip bent man atrodė, 

patenkintas sėdėjo Ex-redaktorius. 
Kagi?.. į dešimt Spaudos Balių mus 
sukvietęs ir susodinęs, šiuometiniame 
- ilsėjosi. O nors daugelis spaudos 
pritarėjų ir patarėjų, taip girdėjau, ta
rė, kad jis esąs šio ir tokio poilsio 
neužsitarnavęs..?

**
Kaltas neprisipažystu dar ir šian

dien, bet visa eilė baliuškininkų ( su 
kelnėmis ir be) man taikstėsi barzdą 
nurauti. Esą - kam nepaperėjęs Kuku
čio!?. Teisinausi visaip, bet labiau
siai gelbėjo: - “Redakcinė Kolegija 
juoko nepripažysta!” “Tai juokingi 
žmonės?!”, - paguodė mane apstojusi 
ir pečiais patraukiusi paleido mano 
peisus. Reikia, matote, mokėti kalbėti!

**
Šiek tiek buvo neramu, kad iš 

penkių esamu, (ir keturių buvusių!) re
daktorių oficialiai ne vienas neišdrįso 
palypėti ant scenos.

Prie buvusiu kainų SLMSG D-jos 
bufete, pamidorus valgėme patys, o 
orchidėjas dovanojome tik užsitarna
vusioms...

(Nukelta | 4 psl.)
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JAUNIMO KONGRESĄ
ADELAIDĖS JAUNIMO KOMITETO

VEIKLA

Kada š. m. birželio mėn. Il-ro Pa
saulio Lietuviu Jaunimo Kongreso, 
Adelaidės Jaunimo Komitetas paskel
bė, kad jie jau turi lėšų pasiųsti vieną 
su ‘gabalėliu’ atstovų į Jaunimo Kon
gresą JAV, daug kas nustebo ir dar 
daugiau kas netikėjo: - iš kur?

Kitų kolonijų nustebimas ir abejo
jimas yra suprantamas, bet mūsų vie
tinių, adelaidiškių, nežinojimas, paro
do kiek mažai buvo domėtasi jaunimo 
pastangomis.

Mūsų jaunimas labai gerai supran
ta, kad dalis materialinės pagelbos, 
jiems dalyvauti kitų metų Jaunimo 
Kongrese, ateis iš Įvairių organizaci
jų, kurios pasiims išsiųsti kandidatus 
Į kongresą ir iš pavienių asmenų pa
ramos.

Tačiau, kiek jų laikas ir jėgos 
leidžia, jie stengiasi patys surinkti 
kuo daugiausia lėšų. Lig šiol ne vie
na Adelaidės lietuvių organizacija ne- 
suruošė nei vieno parengimo, kurio 
tikslas būtų paremti mūsų jaunimą, 
vykstantį į Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą.

Atskirai, betgi, yra parėmę:
Adelaidės Lietuvių Sąjunga: $50, 
LKVS ‘Ramovė’, kuri laike 20-tiee 

metų jubiliejinio pobūvio pusę surink
tų pinigų loterijos metu, ($40) pasky
rė J. Kongreso Komitetui.

Adelaidės Moterų Sekcija dalį 
Sekmadienio pietų Lietuvių Namuose, 
pelno taip pat perdavė Jaunimo Komi
tetui.

Taigi šį kartą (bent iki šiol), mū
sų jaunimas patys stengiasi sau pasi- 
gelbėti. Tuomi ne tik nuimdami naštą 
nuo organizacijų ir visuomenės, bet 
taip pat įrodydami savo darbais, kad 
yra verti atstovauti Adelaidės lietu
vius kituose kraštuose. Užtikrindami, 
jog be reikalo bijome lietuvybės išny
kimo su vyresniąja karta ir taip pat 
savo elgesiu užakcentuodami kai ku
rių mūsų tautiečių visišką pasitrauki
mą nuo lietuviško kelio.

Iš kurgi mūsų jaunuoliai gavo lė
šų (jau dabar) beveik dviem kandida
tams padengti kelionės išlaidas į 2-rą, 
Pasaulio Lietuvių. Jaunimo Kongresą 
JAV? 'Štai faktai:

1^70 m. rugsėjo mėn., tuolaikinis 
Bendruomenės Valdybos Pirmininkas 
V. Straukas, sukvietė Adelaidės jau
nimo atstovus ir sudarė 2-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Adelaidės 
Jaunimo Komitetą.

Komitetan Įėjo:
A. Grėbliūhas, R. Kubiliutė, N. Ma
siulytė, B. Mikužienė, J. Mikužis, J. 
Stepanas, G. Šimkus, L. Vasiliūnas ir 
J. Vitkunaitė.

G.. Šimkui atiteko pirmininko pa
reigos.

B. Mikužiene sekretorė ir iždin
inku J. Mikužis. Kiti paliko komiteto 
nariais.

Pirmas dalykas, kurio pagelba 
pradėjo plaukti pinigai, buvo “Skylo- 
badis”. Tai žaidimas-savotiška lote
rija.Už 20č, degtuku išstumiamas bi
lietėlis, kuris gali atnešti laimėjimą 
nuo 20 centų iki 5 dolerių. Žinoma - ir 
nieko!

Įdomu, kad išloštas sumas beveik 
visi vėl paaukoja komitetui.

‘Skylobadis’ reguliariai buvo pra
vedamas L. Katalikų Centre ir Lietu
vių Namuose, dažniausia sekmadie
niais. Toliau:

1970.12.6d. Jaunimo kongreso Ko
mitetas pravedė ‘Mugę’ Lietuvių Ka
talikų Centre.

1971. 2. 29d. - Pasilinksminimas 
Lietuvių Namuose.

1971. 3. 14d. - Jaunimo paruošti 
pietus, Lietuvių Namuose.

Dėl įvairių priežąščių, pasitrau
kus keliems komiteto nariams, 1971m. 
3.16d. vėl buvo sušauktas susirinki
mas, kurio metu komitetas persitvarkė 
taip:

Pirmininke - M. Neverauskaitė; 
sekretorė - R. Kubiliutė; iždininkas - 
J. Mikužis. Nariai: R. Bielskytė, B. 
Mikužienė, N. Masiulytė, J. Neveraus
kaitė- Vasiliūnienė, V. Neverauskas, 
L. Vasiliūnas, J. Vitkunaitė.

1971.4.18d. surengta trijų premijų 
loterija ir pietus Lietuvių Namuose.

1971.5.30d.Lietuvių Katalikų Cen
tre suorganizuotas ‘Turgus’, loterija 
ir pietus.

Studentai su Jaunimo Komitetu, 
bendromis pastangomis suruošia šau
nų balių ir gauta pelną pasidalina pu
siau.

1971.6.12d. Įvyko įspūdingas, Jau
nimo komiteto surengtas literatūros, 
poezijos ir muzikos vakaras, apie ku
rį jau buvo rašyta.

Kitą dieną (6.13) - pietūs Lietu
vių Namuose.

1971.7.30d. ir 31d. ir 8-ld.^- di
dysis ‘įvykis’, kuris susidėjo iš dai
lės parodos Lietuvių Katalikų Centre, 
Tautinių šokių vakaro Lietuvių Namuo
se ir pietų, sekmadienį, Lietuvių Kat. 
Centre ir Lietuvių Namuose..

Tautiniu šokių vakare dalyvavo 
Adelaidės‘Zilvynas’, Melboumo ‘Klum
pakojis’, estų, ukrainiečių ir vokiečių 
tautinių šokių grupės.

Džiugu! ‘Įvykis’ davė arti $300 
pelno.

Jaunimo komitetą remia Adelaidės 
Lietuvių Moterų Sekcija ir Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugija suteikdamos 
sąlygas ruošti sekmadieniniams pie
tums, kurių pelnas eina jaunimui.

Ir štai jau arti tų dviejų atstovų 
kelionės apmokėjimo. Ateities planai:

Š.m. rugsėjo 11 d. Jaunimo Komi
teto balius Lietuvių Namuose žada bū
ti kitoks, kaip baliai iki šiol. Jauni
mas laukia daug, daug svečių.

Š.m. lapkričio 28d. gegužinė ir 
dar viena loterija, na ir žinoma ‘ištiki
masis’ ‘Skylobadis’.

Po Kalėdų, kitais metais, numato
ma pravesti platų vajų ir dar daug ki
tų parengimų, kurie nėra dar galutinai 
nutarti. Dėl daugelio jų reikia laukti 
gale šių metų įvykstančio Adelaidės 
Lietuviu parengimų kalendoriaus suda
rymo.

Taigi matome, kad mūsų jaunimas 
stengiasi visomis jėgomis pelnyti lė
šas, paremti vykstantiems į 2-trą Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, tuo 
pačiu laiku praturtindami patys save 
ir mus, žengiant lietuvybės keliais.

Valė Neverauskiene

ŽVILGSNIS L JAUNIMO KONGRESĄ. 
IR MŪSILATEITį

Henriko Antanaičio Kalbos santrauka.
Supažindinęs Tautinės Šventės 

Melbourne dalyvius su 2-ju Jaunimo 
Kongresu ir jo programa, kiek iki šiol 
gauta žinių, p. Antanaitis mano, kad 
svarbiausia jo dalis būsianti studijų 
dienos, kurių metu, be pranešimų, bū
siančios diskusijos aptarti visiems 
lietuviams išeiviams rūpimų klausimų.

Toliau, nagrinėdamas Jaunimo 
Kongreso uždavinius, p. Antanaitis 
aptaria ir mūsų - Melboumo, o taip pat 
ir visos Australijos, lietuviško jauni
mo tikslus. Bendras visų tikslas - 
lietuvybės išlaikymas ir Lietuvos iš
laisvinimas. Kad išlaikyti gyvą lietu
vybę reikia gyventi ne vien tik šia 
diena, bet pramatyti bent 10-20 metų 
ateitį ir jai ruoštis.

Norime ar nenorime, bet turime 
sutikti su faktu, kad mūsų ateitis, mū
sų lietuviška veikla yra ir bus tamp
riai surišta su Australija. Mes čia 
gimėme (bent didžioji dalis), mes čia 
augome, mes čia kūrėme ir kursime 
šeimas. Čia auginsime savo vaikus, o 
vaikai savo vaikus. Čia mūsų namai, 
mūsų ateitis, taigi ir mūsų ateitis lie
tuviško gyvenimo rūpeščiai. Siam atei
ties gyvenimui turime ruoštis dabar, 
pramatydami tą ateitį, turime atatinka
mai planuoti ir veikti.

Jaunimo Kongresas, kuriame mūsų 
atstovai galės susitikti su antros ar

R. Sakodol ski s, Jaunimo kon
greso k-to pirm.

trečios kartos lietuvišku jaunimu iš' 
Argentinos, Brazilijos bei Amerikos 
Vyčiais ir patirti jų veikimo metodus, 
kurie jiems nešė pasisekimus ir nusi- 
vilimus, išgirsti, aptarti, išnagrinėti 
problemas, kurias jie išgyveno ir iš
gyvena norėdami išlaikyti gyvą lietu
vybę. Juk šias problemas mes Austra
lijoje pradedame sutikti ar sutiksime 
jau netolimoje ateityje.

Viena tokių problemų yra sudary
mas mišrių šeimų, kurių skaičius atei
tyje didės. Statistika jau dabar rodo, 
kad per paskutinius 10-tį metų tokių 
šeimų sudaryta daugiau kaip pusė. 
Kur tos šeimos ir jų vaikai? Ką reikia 
daryti, kad Įtraukus jas į lietuvišką 
gyvenimą? Kaip ir kokiomis sąlygomis 
jas įtraukti? Šiuos ir panašius klausi
mus turėtų mūsų atstovai kelti Jauni
mo Kongreso studijų dienose, nes jie 
bendri ir aktualus visiems lietuviams 
išeiviams.

Būdingas aspektas mūsų ateities 
pasiruošime yra lietuviškasis švieti
mas, kuris ypatingą dėmesį turėtų at
kreipti į tautinį-istorinį sąmoningumą 
ir jo ugdymą. Ne vien faktų žinojimas 
apie Lietuvą ir lietuvybę padaro žmo
gų geru lietuviu, bet sąmoningas įsi
savinimas tų faktų, kai jie pasidaro 
asmens pasididžiavimo vertybėmis. 
Mūsų atstovams uždavinys butų ieško
ti ir rasti tuos metodus - būdus, kaip 
ugdyti tą tautinį - istorini sąmoningu
mą.

Pažymėjęs, kad iškėlęs pačius 
svarbiausius mūsų jaunimo rūpimus 
klausimus, savo pranešimą baigė PLB 
pirmininko ir II P.L.J.K. Komiteto 
Prezidiumo Pirmininko kreipismosiį 

lietuvius žodžiais, kuriais nusakoma, 
kad visi žiūrime į jaunimą nes jis uži
ma vyresniųjų vietas, perima darbus, 
kūria naują ateitį, kuri turi būti lietu
viška, atatiktų siekimus, kuriais gy
veno mūsų pirmtakai, ugdydami tautinę 
sąmonę, kurdami tautinę kultūrą, orga
nizuodami savo valstybę. Mūsų jauni
mas turės tęsti kovą už Lietuvos lais
vę ir apsispręsti už svetur gyvenan
čio lietuvio išlikimą savo tautoje.

Santrauka paruošė Ig. Alekna

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Sydney Jaunimo Komiteto

Pranešimas

Dėl susidėjusių aplinkybių, lig- 
šioliniui Sydnėjaus Jaunimo Komiteto 
Pirmininkui Ričardui. Badauskui atsi
statydinus, 1971 m. rugsėjo 30 d., 
Sydney Jaunimo Komiteto Pirmininke 
išrinkta Jūratė Reisgytė.

Komitetas pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Pirmininkė - Jūratė Reisgytė, 
Vice-pirmininkas - Vytenis Vasaris; 
I Sekretorė - Vijoleta Bitinaitė; II Se
kretore - Liuda Apinytė; Iždininkas - 
Dr. Bagdonavičius; Nariai: G. Sauka, 
B. Aleknaitė, R. Sadauskas, K. Matu
lis, G. Zigaitytė.

Visais Komiteto reikalais prašo
me kreiptis pas J. Reisgytę":

135 Mimosa Road,
Greenacre, 2190, N.S.W.
Tel. 703978 Komitetas

JAUNIMAS KALBA
Jaunimo Kongresas įvyksta 1972 

metų birželio-liepos mėn., Chicago ir 
Toronto.

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komitetas (Melbourne) kviečia 
Viktorijoje veikiančias lietuviškas 
organizacijas, seniūnijas, valdybas ir 
pavienius asmenis siūlyti delegatus į 
šį Kongresą:

Siūlomas delegatas privalo:
1. Raštu (lietuviškai arba angliš

kai) pareikšti savo sutikima vykti į 
Kongresą ir pateikti savo trumpą auto
biografiją.

2. Būti aktyvus lietuvių veikloje.
3. Gerai kalbėti lietuviškai.
4. 3ūti potencialus lietuvių ben

druomenės veikėjas.
Pagal turimas lėšas delegatų ke

lionės išlaidos bus bent puse lėšų 
padengtos.

Kandidatuojančius delegatus siū
lyti iki 1971 m. lapkričio mėn. 15 d. 
prisiunčiant pareiškimus II PLJK Ko
mitetui:

C/O '91 Shaftesbury. Pde., 
Thornbury. 3071
Victoria.

Delegatus vykti į Kongresą renka 
Rinkiminė Komisija susidedant iš:

1. Gabrielius Žemkalnis - ALB 
Melboumo Apylinkės Valdyba;

2. kun. Pranas Vasaris.
3. Jonas Stankūnavičius - Korp! 

Romuva;
4. Vladas Stasiliūnas - Skautus;
5. Romuoldas Vyšniauskas - Spor

tininkus;
6. Paulius Jokūbaitis - Studentus
7. Halina Statkuvienė - Tautinių 

Šokių Grupė “Gintaras”;
8. p-lė Jie va Didžytė - Tautinių 

Šokių Grupė “Klumpakojis”;
9. Henrikas Antanaitis - II PLJK 

Komitetą.
Rinkiminės Komisijos narys ne

gali būti delegatu.
II PLJK Komiteto finaųsinę at

skaitomybę tikrina Melboumo Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės Kontrolės 
Komisija.

II PLJK Komitetas (Melbourne)
ALB Melboumo Apylinkės Valdyba.

UŽ SAVAITĖS PO SPAUDOS BALIAUS 
(Atkelta iš 4 pusk)

‘Plūkas mirė!’ - sako vienas. ‘Ne
gyvai?’ - klausia kitas. ‘Ne! Ne negy
vai, bet meniškai... Vis būdavo kur 
akys įdurti; jeigu senokai nematytas 
prietelius nupliurpdavo pro salį! O da
bar - žiūrėk į ką?’ - Tuščias sienas... 
Ir abu nulingavo laiptais žemyn...

Tuščios sienos fone stovėjo gy
vas Plūkas ir dūmė pipkutę, kad net 
ei bukas linko. (O kur ‘įdursi’ akis, kai 
du taip ‘nupliurpė’?!)

****
“Tai ar matei? Sako paukščiai 

glėbesčiavosi; Kukutis su Aru iš vie
no stiklo lesė!”

“E-che!.. Bus oro permaina 'kur 
nors?..”

“Be abejo; apie ‘Spaudimus’, gir
dėjau, kalbėjo.”

**
Baliaus gražuolė-karalaitė-prin- 

cesė šiais metais nerinkta. Gal ir ge
rai! Kiekvienas galėjo pasidžiaugti 
savo “Hobbsons Choice”...

Gal todėl ponios šoko su šypsena 
ir ponai... susiraukę. Nenusiminkite 
vyrai! Jeigu mane sekantį kartą val
džion, tai aš jums sekantį Spaudos 
Baliu dermai pakelsiu!..

Lažybų neičiau, bet to vakaro vy
riausio šeimininko, t.y. K-to V-bos 
Pirmininko žodis ar nebus trumpiausias 
visoje jo bendruomeninėje karjeroje?

Žodžio jam į burną, žinia, nei- 
spausi, bet sukorus tūkstantį mylių 
ir į tūkstantį akių žiūrint galėjo, net 
nemirkčiodamas mums paaiškinti, ko
kiais sumetimais mūsų Vieno kiemo 
Gyventojai persikraustė Adelaidėn?.. 
Šis reikalas visdelto gali neigiamai 
atsiliepti į pusiau dar teužgijusi ran
dą sportinėse sferose...!
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KAP.ALG.ANRIJŪNAS į VIETNAMĄ

Gražus antradienio vakaras po
nios ir p. Andrijūno, buvusio Lietu
vos veterano futbulininko, Bankstow- 
no ‘Neries’ sporto klubo steigėjo ir 
pirmininko , namuose. Kažkaip neį
prasta, kai subuvimas, prie maloniai 
skambančios plokšteliu muzikos, pu
tojančio alučio ir skanių dukros Da
nutes padarytų sumuštinių, vyksta 
pradžioje savaitės. Kieme ir namuo
se matosi didokas skaičius jaunimo, 
daugintoje sportininkų, daugiausia 
neriečių, nemažai koviečių ir links
mai tarp lietuvių besimaišančių aus
tralu, klubo ‘Moore Park’ krepšininkų. 
Gi tarp visų gausių svečių, besišyp
sodamas savo malonia šypsena vaikš
tinėja ir kalba šio subuvimo kaltinin
kas Algirdas (Endy) Andrijūnas. Pa
sipuošęs nauja blizgančią australų 
karininko uniforma, trimis auksinė
mis žvaigždėmis žyminčiomis jo ka
pitono laipsnį, jis su visais maloniai 
sveikinasi ar atsisveikina, nes jau 
rytojaus dieną, tai yra trečiadienį, 
rugsėjo 29-ja jis išskrenda į pavojin
gąjį Vietnamą, atėmusi jau ir ne vie
nam Amerikos lietuviui jauną gyvybę. 
Atrodo, kai tenai karas jau visiškai 
baigiasi ir ne tik Amerikos, bet ir 
Australijos kariuomenės daginiai atei
nančioms Kalėdų šventėms visiškai 
grįžta namo, mūsų Australijos lietu
vių krepšinio rinktinės dalyvis, vie
nas iš daugiausiai iškilusių gerųjų 
mūsų krepšininkų, buvęs ‘Neries’ ka
pitonas ‘Endis’, pakeitė savo sportiš
ka, kapitono uniforma kariška ir, prie
šingai visiems grįžtantiems kariams, 
išskrenda į ta, buvusį Vietnamo pra
garą. Prasimušęs pro gražių merginų 
būreli, kurių ne vienos akyse ir gai
lesčio ašarėlė pasirodė, nes ‘Endis’ 
visuomet buvo labai populiarus ir mė
giamas tos mūsų gražiosios lyties, 
pasitraukęs naująjį kapitoną, prieš 
eilę metu, buvusį ir mano krepšininką, 
pradėjau jį klausinėti, norėdamas jo 
taip staigu gyvenimo pasikeitimą per
duoti ir kitiems jo sportininkams 
draugams ir draugėms, kurių ir kituo
se miestuose jis turi begalybę.

- Nors meę ir gyvename atomi
niam amžiuje, Endi, bet tavo gyveni
mo pasikeitimas tai jau tikrai prilygs
ta raketiniam, gal tu galėtum plačiau 

TREČIOJI ŽIEMOS ŠVENTĖ

Trečia Žiemos Šventė - su malo
numu laukiamas, jau tradicija pavir
tęs įvykis,buvo “pergyventas” “Smig- 
gins Holes” sniegu apvirtusiuose šlai
tuose.

Rinkosi visi - keli Sydnejiškiai 
jau net penktadieni, ryte atsirado - Jin- 
dabyne miestelyje, kur buvo visiems 
parūpintos nakvynės: karavanuose, 
“flatuose”, kaip paprastai pas p. Pil
kas, ir net “normaliame” name. Susi
rinko daug slidininkų, dar daugiau žmo
nių - iš Canberros, Sydnėjaus, tiktai 
iš Melbourne - nei vieno; bent pusę 
slidės būtų atsiuntę. Tiek to, šventė 
vyko toliau.

Šeštadienį ryte rinkomės kalne 
greito važiavimo, o po to slalom, lenk
tynėms. Čia sniegas padarė visiems 
siurprizą: per slalom išvertė visus 
prityrusius slidininkus iš kojų; nei 
vienas iš vyresniųjų sveikai neprava
žiavo - kuo geresnis slidininkas, tuo 
smarkiau vertėsi. O jaunųjų klasė pa
vyzdį parodė - “lėtai bet nesustabdo
mai”. Mat sniegas buvo minkštas gi
lus ir drėgnas, su juo reikėjo labai 
atsargiai elgtis - jaunieji gal daugiau 
tam sniegui respekto turėjo. Buvo ir 
ne visai laimingas įvykis: poniai “Špo
kienei” bepradedant suaugusių lenk
tynes slidės paklydo sniege ir susi- 
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Sporto Skyriaus skaitytojus ir savo 
tolimesniuosius prietelius painfor
muoti apie tokį staigų išvykimą, į ta, 
pavojingąjį Vietnamą,?

- Mielu noru, besišypsodamas 
atsakė mūsų jaunasis kapitonas. Aš 
jau apie penkerius metus dirbau Syd- 
nejaus kariuomenės štabe, kaip civi
linis tarnautojas. Pradėjau ten kaip 
raštines tarnautojas, bet nepasiten
kinęs tuo, vakarais tęsiau tolimesnes 
studijas buhalterijoj, tuo pačiu ir tar
nyboje kildamas aukščiau, kol paga
liau pasidariau kariuomenės revizo
rius. Baigiantis karui Vietname ir 
Australijos kariams galutinai prieš 
Kalėdas grįžtant namo, reikia ten pa
daryti galutinį viso turto atsiskaity
mą, daugelio dalykų perdavimą viet
namiečiams ir kt. Todėl pereitą savai
tę man buvo pasiūlyta pereiti iš civi
linio darbo į reguliarią kariuomenę, 
kadangi į Vietnamą civiliai negali 
tam darbui važiuoti ir, pagal mano 
dirbamą revizoriaus darbą, man buvo 
pasiūlytas kapitono laipsnis. Pasi
taręs su svo stirna, aš sutikau, nes 
sąlygos dabar ir vėliau grižus yra 
tikrai labai geros, nors ten teks būti 
tarp trijų ir šešių mėnesių ir, kaip 
mes visi žinome, yra gana pavojinga, 
nes negali žinoti kada ir kur gali bū
ti įmesta bomba.

Apžiūrėjęs naujuosius Endzio 
dokumentus, kur aiškiai parašyta jo 
gimimo vieta - Lietuva, kur jo lietu
viškai nesutrumpintai, ar nepakeis
tai pavardei, kaip daugelis tą padarė, 
yra pridėtas angliškasis kapitono 
laipsnis ir palinkėjęs daug asmeni
nės sėkmės Vietname, paprašiau jo 
savaisiais įspūdžiais per spauda pa
sidalinti ir su savo sportiniais drau
gais, ką jis mielai pažadėjo.

Malonus vakaras slinko tolyn, 
Endziui ‘Neries’ pirmininkas Bielkus 
įteikė simbolinį grįžimo bumerangą, 
draugai atsisveikindami daug ką pa
tarė, kai Endzio ir, ypatingai jo ma
mos akyse, matėsi kelionių rūpesčių 
šešėliai, tačiau kaip mano, taip ir 
visų jo draugų ir prietelių yra geriau
si sportiniai linkėjimai jo naujose 
pareigose Vietname, linkint laimingo 
sugrįžimo ir tolimesnio sportinio dar
bo savųjų tarpe.

A.L.
fe

pynusios patempė kelią - laimei kau
lai nelūžo ir jau kitą dieną ji galėjo 
ant tos kojos šlubuoti; gavus proga į 
pakalnę nusileisti su sniege garsiuo
ju “banana-boat”.

Vakare, sugryžus į Jandabyne, 
vyko iškilmingoji dalis: trofėjų įteiki
mas, sveikinimai ir pasilinksminimas 
miestelio salėje, šalia kalnų gaubiamo 
fotelių pilno ežero. Rezultatai jau yra 
paskelbti, tad nėra reikalo juos karto
ti; reiktų tiktai paryškinti kas tai yra 
toji “Courage” taurė. Pati trofėja su
sidaro iš taurės stovinčios ant “cou
rage” markės alaus blėkinės, skonin
gai įmontuotos. Kaip ji užsitarnauja
ma? Tai aiškiai pasako vardas: su 
drąsa sniego ir stačių bedugnių aky- 
vaizdoje, su dvigubai greitesniu va
žiavimu negu kad sveikas protas pa
taria ir su meniškais apsivertimais. 
Šią taurę užsitarnavo Viktoras... Jis 
per slalom lenktynes, galva įsmeigęs 
į sniegą, įpatingai gražiai mosikavo 
ore slidėmis.

Aš manau įdomu būtų žinoti kad 
abudu Pilkiukai yra ant tiek geri sli
dininkai kad buvo pakviesti lankyti 
savaitės ilgumo Perisher lenktyninio 
slidinėjimo kursus. Gal dėl to mel- 
bourniškiai nepasirodė... o ‘fantastic’ 
Ugnė visas tris savaites Thredbo pa
kalnėse treniravosi belaukdama šven
tės. Si švente įpatinga jaunaisiais 
slidininkais žemiau dvylikos metų.

KOVO KLUBE

Vasaros turnyre, po gražaus pir
mosios vietos laimėjimo II-je divizi
joje, koviečių vyrų pirmoji krepšinio 
komanda pradėjo žaisti aukščiausio
je I-je divizijoje jr jau turėjo labai 
puikius tris laimėjimus.
KOVAS - ST. GEORGE 66:53(36:30)

Pries St.George laimėjimas, nors 
ir nebuvo lengvas, tačiau užtikrintas. 
Nuo pradžios žaidimo koviečiai pe
rima iniciatyva ir veda taškais visa 
žaidimo laiką. Taškus pelnė; S.Luko
ševičius ir P. Gustafson po 16, M. 
Mikalauskas 18, A. Čerkesas ir D. 
Atkinson po 8.

MERGINOS-MERRYL ANDS 33:27(13:13)
Mūsų merginos, po kelių pralai

mėjimų pirmoje divizijoje, atsiekė 
puikią pergalę prieš ganą stiprią ko
mandą. Nors pradžia ir buvo nesėk
minga, bet jau pirmame puslaikyje 
pavyko taškų santykį išlyginti ir už
baigti lygiomis. Antrajame puslaiky
je merginos susiima ir po kelių minu
čių jau veda 19:13, 23:15 ir rungty
nių tempą neatleisdamos baigia gra
žiu laimėjimu. Taškai: A. Kriaucevi- 
čienė 10, R. Kasperaitytė 8, S. Gus
tafson 6, L Kaciusyte 4, R. Araitė 
3, A. Kasperaitytė 2, R ir V. Laukai
tytės, R. Eismontaitė - 0.

VYRAI-SUTHERLAND 61:50 (27:21)
Trečią laimėjimą iš eilės kovie

čiai atsiekė labai gražiu rezultatu, 
tuo pilnai įrodydami, jog jie pelnytai 
pateko į I-ją diviziją tarp geriausių 
šios valstijos komandų. Australų jau
ni aukšti žaidėjai pradeda žaidimą 
greitu tempu ir po kelių minučių pui
kiais tolimais metimais veda keletu 
taškų. Tačiau mūsų Čerkeso, Mika
lausko nuo lentos ir Lukoševičiaus 
tolimi metimai daro pirmuosius taškus 
kai vėliau Gustafson, Mikalausko ir 
Atkinson metimai santykį daro po 15. 
Jaunasis Gulbi 'as daro iš eilės du 
metimus ir koviečiai jau veda 21:17. 
Pridėjus dar Atkinson ir Čerkesui, 
pirmas puslaikis baigiamas 27:21.

Antro puslaikio pradžioje Gulbi
nas su Atkinson kelia iki 33:25 ir vė
liau visą žaidimą koviečiai veda su 
užtikrintu laimėjimu. Taškai: A. Čer
kesas 14, P- Gustafson 13, D. Atkin
son 12, M. Mikalauskas 10, R. Gulbi
nas 8, S. Lukoševičius 4, J.Liutikas 
ir M. Liubinskas - 0.

MERGAITES KREPŠINIO STOVYKLOJ
Rugsėjo 24-26 dienimis Narra- 

been sporto stovykloje vyko NSW krep
šinio s-gos suruošta jaunų mergaičių 
krepšinio mokykla, kurioje buvo iš
rinkta geriausios 95 sios valstijos 
krepšininkės mergaitės 12-17 metų 
amžiaus ribose Iš koviečių jaunių 
buvo pakviesta šioje stovykloje da
lyvauti: Rūta Araitė, Audronė ir Rita 
Kasperaitytės ir Viki Laukaitytė. At
važiavus specialiu iš Centrinės Sto
ties autobusu, mergaitės penktadie
nio vakarą buvo paskirstytos į ketu
rias amžiaus grupes, kiekvienai gru
pei duodant pagrindinį trenerį su jo 
padėjėju Apsitvarkius, vakare buvo 
rodoma stovyklos salėje krepšinio 
Įdomios filmos. Šeštadienį, atsikėlus 
7,15 vai , po pusryčių, visos mergai
tės turėjo keturias krepšinio pamokas 
mokant pavienį gynimą, puolimą ir 
greitus prasilaužimus. Po vakarienės 
žiūrėjom filmą iš NSW valstijos rink
tinės ir po to tarpusavio rungtynes. 
Sekmadienio ryte buvo dar dvi treni- 

..namuose atrodo būtų baisu vienus 
per gatvę leisti - o čia leidosi jie į 
tas pačias pakalnes su “veteranais” 
... iš jų galima daug tikėtis.

Po trofėjų įteikimų ir pasveikini
mų sekė stipri užkanda, linksmas iš
gėrimas, dainos, šokiai, ir polka su 
ragučiais, kuri vis kartojosi iki trijų 
ryto - atrodo slidininkų kojos nuovar
gio nepažįsta.

Sekmadienį ryte kas ruošėsi į na
mus, o kas vėl į kalnus traukė pašlai
tėmis lankais skriesti. Simas 

ruotės - pamokos ir lavinimąsi meti
muose ir sviedinio nuiminėjimuose 
nuo lentos. Po pietų, stovykla išva
lius. autobusu grįžome į Sydnėjų. Šią 
poros dienų stovyklą prižiūrėjo šiuo 
metu esats viens iš geriausių Ameri
kos universitetų trenerių, kai pati 
stovykla ir joje buvę krepšinio pa
mokos tikrai mums visoms buvo la
bai naudingos

Rūta ir Viki
IŠVYKA Į LITHGOW

Ilgojo savaitgalio metu koviečiai 
krepšininkai vyrai ir moterys, bei jau
niai, viso 4-rios komandos turėjo di
džiulę savo išvyka, i. Lithgow miestą, 
kur vyko didžiulis vakarinės NSW 
valstijos dalies sporto karnivalas . 
Iš viso koviečių į šį karnivalą vyko 
33, nors buvo dar daugiau norinčių, 
tačiau dėl nakvynių stokos negalima 
buvo jų paiimti

Lithgow miestas Sydnėjaus lie- 
tuviąms sportininkams yra labai ge
rai žinomas, neš patys pirmieji iški
lesni laimėjimai .1949-50-53 metais 
buvo buvusių koviečių V. Šuto, P. 
Pilkos, R Gasiūno, A Laukaičio ir 
kitų atsiekti šio miesto karnivaluose 
ir lietuvių vardas čia buvo labai ge
rai žinomas. Platesnis šio kafnivalo 
aprašymas bus vėliau

PRADĖTAS SKLANDYMAS

Švenčių pirmadienyje, susitarus 
su sklandymo instruktorium dr. L- 
Petrausku, buvo padaryta Camdeno 
aerodrome pirmoji lietuvių sklandy
mo iškyla, kuria organizavo Komo jau
nimo vadovas V. Gulbinas. Tarpe da
lyvių buvo ir anksčiau skraidžiusių 
ir sklandžiusių, kai kitiems buvo pir
mą kartą parodyta šis oro sportas. 
Už šią malonią sklandymo iškylą, nuo
širdi padėka priklauso dr. L. Petraus
kui

PERKŪNO KLUBE

Žiemos turnyrui pasibaigus, iš 
keturių Perkūno komandų tik dvi iš
sikovojo į pusfinalius, senieji - vy
rai ir mergaitės iki 18 m. amžiaus, 
berniukai iki 16 m. irgi aikštėje bu
vo išsikovoję ir įėjo į pirmųjų ketver
tuką, bet buvo nubausti, nes jiems 
atėmė 8 taškus už nedalyvavimą mė
nesiniuose susirinkimuose, tai jie 
turėjo pasitenkinti penkta vieta žai
dimo lentelėje.

Artinantis sporto šventei Sydney, 
Perkūnas jau rimtai galvoja ar galės 
šiais metais joje dalyvauti? Klubo 
finansai nelabai išneša pasiųsti bent 
vieną komandą, o patiems žaidėjams 
jau irgi nusibodo kiekvienais metais 
išleisti gana daug kelionės išlaidoms 
Tik kad tie vandenys neskirtų mus 
nuo Australijos žemyno, tai vyktume 
su visu būriu sportininkų ir pagelbi- 
ninkų, bet dabar tai turime rimtai pa
galvoti.

PERKŪNAS 41 UNLBLACK 101
Perkūno vyrai pusfinalyje labai 

smarkiai pralaimėjo prieš Studentus, 
nors labai stengėsi V. Radzevičius, 
bet jis vienas nieko negalėjo pada
ryti, nes kiti žaidėjai neparodė ge
resnio žaidimo prieš stiprią studentų 
komandą.Taškus pelnė V. Radzevi
čius 22, C. Woodward 8, P. Stanwix 
5, H, Fromas 4, M. Wells 2, A. Kalti
nis 0.

PERKŪNAS 15 CLAREMONT 16
Mergaitės pusfinalyje labai ge

rai sužaidė prieš Claremont, nors 
žaidimą vedė savo naudai visą laiką, 
bet paskutinėse minutėse, apleidus 
aikštę su penkiomis baudomis R.Vai- 
ciulevičiutei ir M. Mikelaitytei, prie
šininkės atsigriebė ir vedė žaidimą 
vienu tašku, bet penkias sekundes 
prieš pabaigą Liucija Vaiciulevičiutė 
gavo mesti dvi baudas ir galėjo nu
lemti žaidimo rezultatą, bet ji labai 
susinervavo ir neimetė nei vieno tas- 
ko. Taškus pelne: R. Vaiciuleviciute 
4, G. Coat 4, M. Mikelaitytė 2, B. 
Paškevičiūte 2, L. Devlin 2, V.O’neil 
1, L. Vaiciulevičiutė 0. ,7
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A. L. Kataliku Kultūros Draugija š.m. spalio nen. 23 d. 7 vai. 
vakare rengia

TĖVIŠKĖS AIDAMS paremti POBŪVI.,

□ris bus DANCERS CLUB, Vaugham St., Lidcombe.
Bus Įdomi meninė programa, geras orkestras ir turtingas bufetas 
Įėjimas tik $2, o nedirbantiems, jaunimui tik $1,- TT ,, , ' Valdyba

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS 
MELBOURNE

Visos Lietuvių Bendruomenės mi
ni tautines šventes, todėl ir Melbour- 
nas nėra išimtis.

Tautinės Šventės minėjimas pra
dėtas pamaldomis, kurias atlaikė kun. 
P. Dauknys ir pasakė šventei atatin
kamą pamokslą. Prie altoriaus išsiri
kiavo organizacijų vėliavos. Gražias 
ir įspūdingas giesmes giedojo parapi
jos choras vadovaujamas p. P. Morkū
no.

Minėjimas įvyko Lietuvių Namų 
koncertų salėje, kurį pradėjo Apylin
kės Pirmininkas p. G. Žemkalnis pa
brėždamas, kad tauta žengia jaunimo 
kojomis. Mūsų pareiga jaunimui padė
ti, kad jis susirastų tikrąjį kelią, ku
riuo eis, o ir saugos mūsų tautos atei
tį. Po to, pirmininkas perdavė rJauni
mo Komitetui tęsti Tautinės Šventės 
minėjimą..

Dr. K. Zdanavičius supažindino 
šventės dalyvius su buvusiu prieš 5 
metus Jaunimo Kongresu Amerikoje, 
paryškindamas jį skaidrių demonstra
vimu.

P. H. Antanaitis, Melbourne Jau
nimo Komiteto pirmininkas gražia lie
tuvių kalbos tarsena metė visiems įsi
dėmėtiną žvilgsnį į būsima. 2-jį Jauni
mo Kongresą. Jo minčių santrauką duo
siu atskirai.

Minėjimo meninėje dalyje dalyva
vo p-lės Z. Prašmutaitė ir E. Deckytė 
paskambinusios lietuvių ir pasaulinių 
muzikų kūrinius.

Aktorius Paulius Rūtenis, kaip 
ir visada, meistriškai paskaitė lietu
viško žodžio kūrybos.

P. Rūbas, sodraus balso savinin
kas, palydint p. R. Vaitiekūnaitei pia
nu, padainavo lietuvių kompozitorių 
dainas.

Melbourno Dainos Sambūris, diri
guojamas p. A. Celnos minėjimo duok
le atliko padainuodamas keturias skam
bias lietuviškas dainas.

Tautos Šventės minėjimo prane
šėja buvo p-lė D. Juškaitė.

Šia proga negaliu nutylėti ir ke
lių pastabų: bažnyčioje organizacijų 
vėliavos pakylėjimo metu privalo būti 
palenkiamos pagarbos ženklan. Deja, 
ne visų organizacijų vėliavininkai tai 
padarė. Nereikėtų tos klaidos daryti 
ateityje.

Minėjimo metu salėn Įnešta vėlia
va buvo labai suglamžyta, kas nėra 
jai pagarbos ženklas. Be to, manyčiau, 
kad laike oficialios dalies vėliava tu
rėtų būti laikoma vėliavininko su gar
bės palydovais. Šiuo kartu Įvyko nei 
šis nei tas. i. Alekna

— Vyrai visi būtų labai tvir
ti, jeigu nebūtų silpnų moterų.

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems draugams ir prieteliams lankiusiems 

mano brangų vyrą A. A. ANT ANA KAPOČIŲ ligoninėje, o vėliau jam 
mirus, palydėjusiems jį įamžiną ramybės vietą. Dėkojame už ypatin
gą paslauga, ligoninėje dr._ Bartkienei ir p. Bartkui, kun. P. Martūzui 
už atlaikytas gedulingas Sv. Mišias, SLMSG D-jai ir visiems mus už- 
jautusiems žodžiu, raštu ir per spaudą, už gėles ir už užpirktas Mi
šias. Mūsų mieliems prieteliams Eliutei ir Rimui Špokevičiaus iš 
Melbourno, Dainos ir Ansamblio chorams ir jų dirigentams už jautriai 
gražų giedojimą bažnyčioje ir abiejų chorų vyrams ėjusiems garbės 
sargybą prie karsto atsisveikinant su senu choristu.

Nuoširdus ačiū Jums visiems.
Elizabieta Kapočiene,

Algis ir Stasys Kapočiai ir jų šeimos

Newcastlio Kronika
Š. m. rugsėjo mėn. 4 d. vakare 

Charlestown Community Hall New
castle Apylinkės Valdybos suruoštas 
Tautos Šventės Vakaras - minėjimas 
sutraukė daug vietos lietuvių. Čia ne
buvo ilgų paskaitų, o tik labai trumpas 
Apyl. Valdybos pirmininko Dr. V. Do- 
nielos žodis, sveikinantis susirinku
sius lietuvius Tautos Šventės proga.

Gražioje, Jūratės Ivinskienės tau
tiniais motyvais išpuoštoje, salėje 
viešpatavo lietuviško solidarumo nuo
taika, dvasia ir lietuviškų žodžių 
skambesys. Pasirodžiusi p. Marinos 
Osinaitės - Cox Tautinių Šokių gru
pė buvo sutikta karštais plojimais. Ir 
po kiekvieno šokio tie plojimai vis 
dar didėjo ir stiprėjo. Kaip žinia, jau 
prieš daugelį metų nutilo Newcastely- 
je tautinių šokių trepsėjimas. Todėl 
mums buvo miela ir gražu pasigerėti 
Sydnėjaus jaunimo tautiniais šokiais. 
Gal dėl to lietuvių buvo tiek daug pri
sirinkę, kad nebeužteko sėdimų vietų 
prie stalų. Reikėjo spaustis. Šokiam 
akordijonu grojo Algis Plūkas. į

Sis gerai nusisekęs Tautos Šven
tės vakaras vėl Įrodė, jog į Įdomiai 
suorganizuotą minėjimą Newcastelio 
lietuviai skaitlingai atvyksta. O tą 
organizavimo darbą atliko visi penki 
Valdybos nariai su grupe talkininkų: 
D. Bajalienė, J. Levickienė, Eliza
beth Lucas ir kitomis poniomis.

Vakaro metu pravestai pelningai 
loterijai buvo suaukota net 14 prizų. 
Svarbiausi prizai buvo dail. Aldonos 
Zakarauskaitės - O’Brien paaukotas 
paveikslas ir A. Šerno viena ‘Mūsų 
Pastogės’ prenumerata.

Newcastelio Apylinkės Valdyba 
jau yra nutarusi surengti grandiozinį 
Naujų Metų sutikimo balių, kokio dar 
Newcastle nebuvo niekados. Sale jau 
užsakyta, muzikantai pasamdyti. Tiki
masi, kad baliun atvyks ir didokas bū
rys Sydnėjaus lietuvių. Daugiau infor
macijų apie šį balių bus paskelbta vė
lesniuose ‘M.Pastogės’ numeriuose.

****
Mirė Simonas Zienius

Š.m. rugpiūčio 30 d. Sandgate ka
pinėse palaidotas Simonas Zienius. 
Jis paliko žmoną, vieną sūnų ir dvi 
dukras.

Newcastle Simonas vertėsi staty
bininko amatu, bet paskutiniais me
tais buvo silpnos sveikatos ir jau bu
vo gavęs invalido pensiją.

Simonas, nors ne per geriausios 
sveikatos buvo nuolatinis Newcastle 
lietuvių choro dainininkas. Be to, jis 
buvo keletą metų išrenkamas į New
castle Apylinkės Valdybą, kur jis ėjo 
kasininko pareigas.

Mūsų visų gili užuojauta Simono 
Zieniaus našlei Marijai ir jo sūnui bei 
dukroms. Korespondentas

3RIS3ANE
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Apylinkės Valdyba Tautos Šven
tės minėjimą nukėlė į rugsėjo 18-tos 
dienos šešetadienio vakarą. Į jaukia, 
tautinėmis spalvomis išdekoruotą Ash- 
grave salę susirinko visa paslankioji 
mūsų bendruomenės dalis pasikviesda- 
ma net kitų tautybių svečių.

Trumpame žodyje, apibūdindamas 
dienos reikšmę, minėjimą pradėjo Apy
linkės Valdybos Pirmininkas V. Loren
cas, i garbės prezidiumą pakviesda
mas N. Reutienę, S. Sagatį ir V. Ka- 
ciūną. Sugiedojus Mariją, Mariją, gana 
išsamią bei jautrią paskaitą skaitė 
kun. dr. P. Bašinskas. Tautos Himnu 
užbaigus oficialiąją minėjimo dali, 
sekė meninė programa.

Pirmasis su deklamacija pasirodė 
mūsų taip vadinamas žvaigždutė - Ry- 
mantas Perminąs. Rymantukas vos tre
jų metų būdamas jau pradėjo šioje me-- 
no srytyje reikštis ir per visą dešimt
metį visus žavėjo ypatingai puikia 
lietuvių kalbos tarsena. Po to mergai
čių grupė vedama R. Platkauskienės 
padainavo tris dainas: Suliko, Polkutė 
ir Pavasarėlis, gitaromis pritarė O. 
Andriulytė ir D. Priemanaitė. Sandra 
Aleksander padeklamavo eilėrašti.Dvi 
tautinių šokių, mažųjų ir suaugusiųjų, 
grupės vadovaujamos^ Virg. Mališaus
kienės kartu pašoko Šustą. Mišrus cho
ras vedamas K. Stankūno padainavo 
keturias dainas: Vėliavos iškeltos pla
ka, Pasvarstyk antela, Kurteliai sulojo 
ir Tykus buvo vakarėlis. Programos 
pabaigai suaugusių tautinių šokių gru
pė pašoko Subatėlę ir Jonkelį. Akor- 
dionu šokiams grojo V. Lorencas, pra
nešinėjo V. Zabukaitė.

Meninė programa nebuvo ilga, bet 
gerai paruošta, nes dainos ir šokiai 
buvo išpildyti be priekaištų, tad ir pub
lika nepagailėjo audringų katučių. Ga
liausiai, grojant lietuviškai kapelai, 
sekė gana nuotaikingas pasilinksmini
mas.

K.S.

SUDIEV, KAZY!
Rugpiūčio 30 d. mirė Kazimieras 

Grincevičius. Palaidotas lietuvių ka
pinėse Rookwoode rugsėjo 3 d.

į Australiją atvyko 1948 m. Apsi
gyveno šiaurės Queenslando cukrinių 
nendrių ir miško pramonės Tully mies
tely. Dirbo miško pramonėj. Būdamas 
darbštus ir sąžiningas gero būdo jau
nuolis pabaltiečių ir australų tarpe 
įsigijo daug draugų.

Tully miestely (apie 3000 gyv.) 
suorganizavo australų vaidintojų gru
pę, jai vadovavo ir režisavo pastaty
damas kelis vaidinimus. Pabaltiečių 
vardu pradėjo ruošti (kas vėliau įėjo 
į tradiciją) akademijas - bankietus su 
anti - komunistiniu antspalviu, į ku
riuos atsilankydavo šimtai vietos ir 
apylinkių australų.

Kaziui rimtai susirgus (buvo para- 
lizuotos jam kojos), įėjusi į tradiciją 
parengimą kartą metuose tęsė jau kiti. 
Vienais metais pelnas buvo nusiųstas 
16 Vasario gimnazijai paremti.

Nežiūrint sunkios ligos, 1958 m. 
korespondenciniu būdu pirmuoju išlai
kė egzaminus Technical College (Com
monwealth Income Tax-Law practice). 
Dirbo kiek galėjo įvairiose pramonės 
bendrovėse. Tarp jų vyr, sąskaitininku 
‘Palmer’ bendrovėje.

Pagaliau jo sveikatą pablogėjo 
ir jis mirė. Kun. Martūzas aukojo ge
dulingas Mišias. P. Umbražiūnienei 
palydint vargonais būrelis lietuvių pa
giedojo kelias giesmes. Po pamaldų 
jo giminių ir draugų palydėtas į kapi
nes atsigulė amžinam poilsiui.

Ilsėkis ramybėje, drauguži, Tu 
užsitarnavai.

Ropė,

— Pajuokos bijo net tas, ku
ns jau nieko nebijo pasauly.

Gogolis

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Melbourne rugsėjo 8 d. palydėjo
me Elzę Treiklerienę Į jos amžino po
ilsio vietą. Velionė buvo gimusi 1887 
metais Tauragėje, ūkininko Dangelos 
šeimoje. Jos mamytė mirė ir paliko ją 
vos šešių mėnesių amžiaus. Jai teko 
užaugti prie pamotės. 1909 metais ji 
ištekėjo už Juliaus Treįklerio ir jie 
susilaukė dukters Martos ir sūnaus 
Augusto. Neužilgo po grįžimo iš di
džiojo karo, jos vyras Julius mirė ir 
jai vienai teko užauginti vaikus. 1944 
metais ji kartu su vaikais išvyko iš 
Lietuvos ir 1949 m. atvažiavo į Aus
traliją. Australijoje ji kurį laiką gyve
no pas sūnų, bet paskutinius 10 metų 
pas dukrą. Šių metų gegužes mėn. pra
džioje ji pradėjo sirguliuoti. Buvo pa
guldyta į Royal Melbourne ligoninę, o 
vėliau, kai pradėjo taisytis ji buvo per
kelta į privačią ligoninę, kur ji neuž
ilgo mirė.

Liūdesy liko jos duktė ir žentas 

p. Budeliai, kurių rūpestingoje globo
je ji gyveno, sūnus Augustas Treikle- 
ris, anūkes: p. M. Pažereckienė ir p. 
E. Jomantienė, kuri gyvena Geelonge. 
Taip proanukai: Jonukas Pažęreckas 
ir Kęstutis, Birutė ir Vytautas Joman
tai.

Velione savo seimos narių buvo 
labai mylima ir gerbiama. Visi, o ypa
tingai jos duktė p. Bučelienė ja labai 
rūpinosi, sielojosi ir kiek galėdama 
padėjo jai iki jos paskutinės gyveni
mo valandos. Lietuvoje liko jos sesuo 
Anė ir tolimesni giminės.

Elzė Treiklerienė buvo susipra
tusi lietuvė moteris. Nežiūrint savo 
silpnos sveikatos ir senyvo amžiaus, 
atsilankydavo į tautinius minėjimus ir 
įvairius pasirodymus, kurie tik būdavo 
Lietuvių Namuose. Ji mylėjo lietuviš
ką žodį ir viską kas buvo lietuvišką. 
Ji buvo pamaldi moteris. Niekada ne
praleisdavo lietuviškų pamaldų Lietu
vių Namų evangelikų koplyčioje. Ji bu
vo mūsų pirmūnė. Labai mėgo giesmes 
ir pati giedodavo iš seno lietuviško 
gotiškomis raidėmis spausdinto gies- 
myno.Ji turėjo ir senas vertingas psal
mių ir maldos knygas. Būtų gerai, jei 
jos artimieji jas galėtų padovanoti 
Adelaidės Lietuvių Muziejui.

į koplyčią kur ji buvo pašarvota, 
laidojimo išvakarėse susirinko gana 
daug tautiečių. Senų evangelikų pa
pročiu buvo sugiedotos kelios giesmės 
ir p. Kempfertas paskaitė kelias mal
das. Palaidoti ją atvyko kun. J. Sim- 
boras ir daug pažįstamų ne tik iš Mel
bourno, bet ir iš Geelongo, Yallourno 
ir kitų vietovių. Gedulingų pamaldų 
metu koplyčioje ir Fawkner kapinėse 
taip pat grįžę šermenims į p. Bučeliu,
namus,pagiedojome jos mėgiamas gies
mes. Po atsisveikinimo žodžio, ant
jos karsto Įmečiaū lietuviškos rūtos 
šakelę, ■ Ilsėkis ramybėje, tauri lietu
ve Motinėle! A. Baltrukonienė

Mirė Osvaldas MOTUZAS
Rugsėjo 24 d. Bankstowno ligo

ninėje mirė Osvaldas Martūzas,54 me
tų amžiaus, paliko žmoną ir sūnų. Pa
laidotas Rookwoodo kapinėse lietuvių 
sekcijoje. Velionis savo laiku buvo 
veiklus lietuvis dalyvavo vaidinimuo
se ir kitokių pramogų parengimuose, 
kurį laiką buvo Bankstowno Apylinkės 
valdybos narys ir nuolatinis įvairių 
pramogų lankytojas.

Ilsėkis ramybėje, Osvaldai.
a.m.
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MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS ADELAIDĖJE
Jau netoli spalio 16 d. Lauksime jūsų SPAUDOS BALIUJE 
Visi ir iš visur laukiami.
Gros gera kapela, valgiais apkrauti stalai.
Užsisakykite staliukus ir pasirūpinkite vietomis jau dabar.

SPAUDOS
SBbaLIUįėjimas, įskaitant maistą tik $3,—-

Įdomi programa ir turtinga loterija, plius skanus alutis neleis 
jums nuobodžiauti.

Riebi spaudos ‘antis’ irgi bus.
Del pakvietimų kreipkitės pas p. Baltutį (tel. 632093), p. J.Ne- 

verauską (tel. 1712884? ir kitus Krašto Valdybos narius.
ALB Krašto Valdyba

SVARBU N.S.W. LIETUVIAMS
Sydney lietuvių kapinių paminklo 

šventinimas įvyks lapkričio mėn. 7 d. 
11.30 vai.

Naujasis Sydney arkivyskupas 
mūsų šventei ir paminklo šventinimui 
paskyrė J.E. Vyskupą Kelly, M.S.C., 
nes Kard. Gilroy tą dieną negalės būti 
su mumis, kaip anksčiau buvo žadė
jęs. Tą, mūsų parapijos šventės dieną 
visi kviečiąmi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Šiai progai koncertui ruo
šiasi choras “Daina” ir S.L. Meno 
Ansamblis bei tautinių šokių grupė. 
Sydney Moterų Draugija ruošia vaišes.

į koncertą ir pietus programos jau 
platinamos ir jų galima gauti prie baž
nyčios ir pas parp. seniūnus.

Išlaidomis, valgiams ir gėrimams 
padengti kainuos asmeniui $3.00, stu
dentams ir pensininkams $1.00, vai
kams iki 12 m. veltui.

Programas įsigyti ir užsimokėti 
už įėjimą reikalinga iki spalių mėn. 
25 dienos. D „B. Genys 

Parapijos Komiteto P-kas.
Dėmesio, dėmesio!!!

Spaudos Baliaus metu buvo iš
statytas dail. L. Urbono tapytas pa
veikslas Vidūnas. Baliaus pabaigoje 
tas paveikslas dingo nuo scenos, buvo 
pagalvota, kad paveikslą bus kas nors 
paėmęs savo apsaugon, bet kadangi 
paveikslas iki šiol nėra grąžintas sa
vininkui, tai prašome jį tuoj grąžinti 
p. L. Urbonui atba MP redacijai.

Yra ramovėnų, kurie eilę metų nė
ra mokėję privalomo nario mokesčio. 
Skyriaus Valdyba, apsvarsčiusi tą rei
kalą, nutarė, kad už ankstyvesnius ne
sumokėtus metus nereikalauti, tačiau 
raginti apsimokėti nario mokestį pra
dedant 1969 m. Už 1969 ir 1970 metus 
po S0,60, o nuo 1971 metų po $1,-Atei
ty toks reiškinys negali būti toleruo
jamas, nes pagal LVS ‘Ramovė’ sta
tutą nario mokestis turi būti mokamas 
kiekvienais metais. Visi nariai prašo
mi nedelsiant nario mokestį sumokėti 
Skyriaus V-bos nariams, arba prie Lid- 
combės spaudos kiosko, prieš ir po 
pamaldų, iždininkui p. A. Vineviciui. 
Kitu atveju, pinigus siųsti paštu: A. 
Vinevičius, 8 Deokiu Street, Concord, 
N.S.W. - 2137. -

L. V. S. ‘Ramovė’ Sydney Skyriaus 
Valdyba
PADĖKA

Jaunimo Kongreso Komitetas Mel
bourne dėkoja visiems prisidėjusiems 
prie Tautos Šventes minėjimo, ypatin
gai Vivai Aleknai už techninę pagalba, 
Dr. Kaziui Zdanavičiui už kalbą apie 
1 Jaunimo Kongresą, Algiui Šimkui ir 
Martynui Didžiu! už parodymą skaid
rių. Zitai Prašmutaitei ir Ernai Dec- 
kytei už skambinimą pianinu, p. P. 
Rūteniui už deklamavimą ir p. Rūbui 
už dainavimą. Dainos Sambūriui ir p. 
Celnai. Jaunimo Kongreso Komitetas.

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.

Siuntinys 1971 (3).

3*4 jardo puikios vilnones angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, V/z 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

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

KIEK SUŽINOJAU!
Dail. Henrikas Šalkauskas vėl 

apdovanotas $200.00; ši, kartą už ge
riausi paveikslą vandeniniais dažais 
nutapytą. Praeitą mėnesi Robin Hood 
Komitetas surengė’ Commonwealth ban
ko patalpose, Martin Place, konkursi
nę dailės kūrinių parodą, iš kurios 
mūsų Henrikas išėjo pirmasis. Valio 
Henrikai!

PADĖKA
Man staiga susirgus ir atsigulus 

ligoninėn, visiems mane lankiusiems 
ligoninėje, namuose ir pareiškusiems 
užuojautą laiškais širdingai dėkoju.

A. Statkus, Cabramatta

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

•*
nW

**
**

**
**

*

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka 

Moka už indėlius 5 % metinių palukams, 
už įnašus iki 6 % dhriaendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių 
iŠ 6—9 % užskaitant kas 3 mėn,

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

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Povilas 
ant a.a. F. 
$8.00 Tautos 
da įsigalėti mūsuose geras paprotys.

Dabrega vietoje gėlių 
Kaunelio kapo paukojo 
Fondui. Malonu, prade-

PIGESNĖS KELIONĖS

PALANGA“ TRAVEL

632 GEORGE ST., SYDNEY
TEL. 26 - 3526

PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR l KITAS 
ŠA I 18 KRFIPJKLTFS L-LETI ’VILKAI.

I. EUROPĄ
UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

mis R Paiioft
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

'W HAVEN”

Remia Mūsų Pastogė. Spaudos 
Baliaus proga mus parėmė St. Žukas 
iš Newcastle $7.00 ir Ad. Laukaitis 
$5.00. Gi p. N. Žygiene iš Cabramattos 
surado kitą progą ir mus parėmė $20. 
Ačiū mieliems rėmėjams.

Teko patirti, kad Sydney Lietuvių 
Klubas jau gavo iš banko $80,000.00 
paskolos. Dabar Klubui linkime gauti 
licenzija.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ
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Jeigu Jums reikia retai gaunamų lietuviškų vaistų, vaista
žolių, ar vokiškų, europietiškų, įvairiausių australiškų vaistų, 
Jus geriausiai aprūpins

MARTYNAS DIDŽYS

13 Harrington Square, Altona, Vic. 3018. Telef. 398 1309.

Po darbo: 398 2469.

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis

LEIDĖJAS . ALB Krašto Valdyba 
adresas! Box 130 P.O. Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir Administracijos

adresas: Box 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 
Užsiejiyje inetams$12.00 

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

ROTARY PRINTERY PTY. LTD
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