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SĖKMINGAS AKADEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ AKA
DEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS 
MELBOURNE

Šis akademikų suvažiavimas, kurį 
suorganizavo ALB Švietimo vado
vas P. Sungaila, nebuvo sušauktas 
kokioms nors mokslinėms ar švieti
mo problemoms svarstyti, o tik sa
vo, kaip tam tikros kategorijos žmo
nių, būklei bendruomenėje išryš
kinti ir joje vienokiu ar kitokiu būdu 
stipriau pasireikšti. Ypač turėta 
galvoje akademinis jaunimas, kurio 
nutautėjimas yra didelis ir kuris iki 
šiol dar nesugebėjo tinkamai įsi
jungti į bendruomeninę veiklų. Sun
ku būtų šiandien pasakyti, kokios 
reikšmės turės šis akademikų suva
žiavimas mūsų bendruomenės atei
čiai, tačiau jau pats faktas, kad su
važiavime dalyvavo didesnė dalis 
jaunų akademikų, yra iškalbingas ir 
viltį keliantis reiškinys.

Šiame suvažiavime dalyvavo 80 
akademikų, žinoma, galėjo būti žy
miai daugiau, tačiau ir tas skaičius 
rodo, kad akademikų su' ažiavimu 
buvo susidomėta. l\vrs akademikų 
suvažiavimas nedaugkuo skyrėsi sa
vo turiniu nuo Studijų Dienų, tačiau 
savo dalyviais jis skyrėsi, ir tas, gal 
būt, buvo paskatinantis veiksnys 
mūsų jaunimui skaitlingiau daly
vauti suvažiavime.

Suvažiavimas įvyko Melbourne, 
Lietuvių Klubo patalpose rugpiūčio 
30-31 d.d. Programoje numatyta 11 
vai. individualūs profesinių draugijų 
susirinkimai. Tokį susirinkimą turė
jo tik vieni inžinieriai. Kitiems, at
rodo, trūko vadovų. Ypač apgailėti
na, kad mokytojai, kurių buvo ne
mažai, nesugebėjo ar nematė reikalo 
pasitarti savo profesiniais reikalais.

Opozicijos lyderis J.M. Fraser su 
lietuvėmis p.p. Kemežiene ir Balsie
ne

A. Mauragis

Atrodo, kad tam reikalui trūko ini
ciatyvos.

3 vai. p.p. įvyko Suvažiavimo ati
darymas, pirmas kalbėjo ALB 
Krašto Valdybos pirm. p. A. Šim
kus. Trumpu žodžiu jis pasveikino 
suvažiavimo dalyvius, padėkojo 
Švietimo vadovui P. Sungailai už 
gražią iniciatyvą ir jos įgyvendini
mą, ir pakvietė dr. V. Donielą su
važiavimui pirmininkauti.

Po trumpų pranešimų ir sveikini
mų sekė p. S. Stankūnavičiaus refe

ratas pavadintas: ’’Madam, your slip 
is showing”. Šis metaforinis prane
šimo pavadinimas ir po to trumpas 
įvadas į turinį, gal ir nebuvo reika
lingas, nes tai sukėlė tam tikrą ne
pasitikėjimą iškeltų faktų rimtumu, 
o pastatyti klasimai, į kuriuos reikė
jo pačiam klausytojui surasti atsa
kymus, nuskambėjo ironiška prie- 
gaida. Todėl ne vienam galėjo pasi
rodyti paskaita kontraversinė, arba, 
tiesiog, nesuprantama, kas buvo no
rima pasakyti, užtat sekančią dieną 
diskusijų metu D. Žilinskienė atėjo 
su kontra referatu, o kun. Pr. Vase- 
ris su griežta opozicija. Tuo tarpu 
mah S. Stankūnavičiaus referatas 
buvo geras, įdomus ir įdomiai per
duotos mintys galvojimui, svarsty
mui, žinoma, neišleidžiant iš akių to 
ciniško mūsų pasaulio charakterio, 
kuris randamas pačiuose rimčiau
siuose reikaluose.

Autorius ką tik grįžęs iš kelionės 
po pasaulį, patiekia savo įspūdžių ir 
faktų santrauką, kurioje jis mato 
komunizmo pergalę Vakaruose ir 
Vatikano, jei netalkininkavi.mą, tai 
bent nesipriešinimą tam. Sąryšyje 
su tuo, jis paliečia ir mūsų kai ku
riuos kontraversinius gyvenimo as
pektus. Pav ..kodėl Sydnejaus Filis
terių būrelis neįsileidžia senos kar
tos akademikų? Į kokią padėtį yra 
pastatomi Diplomatinė Tarnyba, 
Vlikas ir pati Bendruomenė, kai 
Melbourne Čiurlionio klubas oficia
liai im bendradarbiauti su Lietuva?

Prelegentas baigė savo mintis to
kiu paskatinimu, kad neskubėkime 
vieni kitus kaltinti komunizmu ar 
nacizmu, įvykius ir faktus stenkimės 
išsiaiškinti nepasmerkiant iš anksto 
asmenų.

S. Stankūnavičius savo referate, 
sugretindamas faktus, mums paro
dė, koks kontraversinis yra šių die
nų pasaulis ir mūsų pačių gyvenimas 
bei veikla.

Antras referatas buvo P. Sungai- 
los. Vietoje turėjusios būti dr. V. 
Donielos pakaitos ’’Mintys apie ge
neracijų skirtumą Lietuvių Bend
ruomenėje”, tą pačią temą, tik gal 
kiek plačiau praplėstą, skaitė P. 
Sungaila. Savo paskaitoje jis ryški
no kaip veikia kultūrų skirtingai pa
liestų kartų susiskirstymas mūsų 
bendruomenėje. Iškėlė didelę kalbos 
reikšmę tautinio chrakterio išliki
mui, o taip pat ir mūsų bendruome
nės persiorganizavimo reikalą. 
Kreipdamasis į akademikus, jis ra
gino paieškoti naujų bendruomenei 
reikštis formų, nes veikiantieji mū
sų statutai yra pasenę, surašyti se
nosios kartos žmonių. Gaila, kad

P. Sungaila - 
suvažiavimo organizatorius

pats prelegentas iškėlęs tą mintį 
nepaaiškino, kokie statutai ir persi
organizavimai galėtų apsaugoti 
bendruomenę nuo susiskaldymo ir 
nutautėjimo. Šią mintį kelia ir kiti 
mūsų visuomenininkai, todėl reikė
tų, gal būt, kita proga ją pilniau pa
nagrinėti. Nors man atrodo, kad 
mums trūksta ne gerų statutų, o ge
ro lietuviško sąmoningumo.

Sekančios dienos diskusijose P. 
SungaiJIos iškeltos mintys buvo gy
vai analizuojamos ir svarstomos. 
Reikia manyti, kad paskaita bus at
spausdinta spaudoje.

Tą pačią dieną 5 vai. p.p. buvo 
prof. T.G. Fenell paskaita: lietuvių 
kalbos klausimu. Prof. Fenell nese
niai grįžęs iš baltų lingvistų suva
žiavimo, įvykusio Švedijoje, pasiro
dė esąs giliai susipažinęs su lietuvių 
kalba. Jo paskaitoje matėsi gilus se
nų kalbų pažinimas ir tinkamas jų 
įvertinimas. Plačiai apžvelgęs senų 
kalbų reikšmę mokslui, kultūros pa
žinimui, priėjo prie lietuvių kalbos 
vertinimo. Čia jis iškėlė pirmuosius 
svetimšalius lietuvių kalbos tyrinė
tojus mokslininkus ir vėliau atsira
dusius pačių lietuvių mokslininkus, 
kurie dirbo ir tebedirba lietuvių 
kalbos pažinimui ir jos pritaikymui 
kalbotyrai. Paskaita ypač yra nau
dinga mūsų jauniems akademikams 
ir reikėtų pasirūpinti, kad ji būtų

ĮVYKIAI
Rugsėjo 6 d. įvyko pasikėsinimas 

nužudyti Amerikos prezidentą 
Ford, kada jis vizitavo Kaliforniją ir 
buvo susitikęs su publika. Pasikė- 
sintoja buvo 26 m. mergaitė L. 
Fromme, kuri buvo vos porą žings
nių nuo prezidento ir jau buvo pakė
lus ginklą šauti į prezidentą. Prezi
dento asmeniniai sargai užstojo 
prezidentą, nuginklavo pasikėsinto- 
ją ir suėmė. Revolveryje buvo ketu
ri šoviniai, bet nespėta nė vien.o 
iššauti.

***
Washingtone rašytojui A. Solže- 

nicinui buvo surengtas pagerbimas - 
susitikimas, kuriame dalyvavo 
Amerikos gynybos sekretorius Mr. 
Schlessinger. Tame pagerbime da
lyvavo ir lietuviai, jų tarpe ir Simas 
Kudirka, kuris visiems dalyviams

REZOLIUCIJA

’’Lietuvių akademikų suvažiavi
mas, įvykęs Melbourne rugpiūčio 
30-31 d.d. pageidauja, kad panašaus 
pobūdžio suvažiavimai, svarstą tau
tinius bei akademinius klausimus, 
būtų ruošiami kasmet arba reikalui 
esant. Taip pat pageidaujama:

(a) kad rengėjai dėtų visas pa
stangas ateities suvažiavimus iš
plėsti kiekybiniai ir kokybiniai;

(b) kad būtų sudaryta federalinė 
lietuvių akademikų atstovybė su 
atstovais iš kiekvienos valstijos.

Šios rezoliucijos vykdymas palie
kamas ALB Krašto Valdybai.”

Dr. V. Donielą - 
suvažiavimo pirmininkas

atspausdinta Lituanus ar kituose 
mokslo žurnaluose.

Tą vakarą Melbourne Lietuvių 
Namų Jubiliejinėje salėje įvyko va
karienė kartu dalyvaujant ir sve
čiams australams. Malonu buvo va
karienės metu pasikalbėti su naujais 
sutiktais akademikais ir senais pa
žįstamais. Labiausiai buvo apgultas 
ir klausinėjamas prof. Fenell, tai su
prantama. Teko keliais žodžiais pa
sikalbėti ir man, tuoj įsitikinau, kad 
jo asmenyje mes turime labai gerą 
draugą lietuvių tautai, to neturė
tume pamiršti. Vakarienės metu 
kalbas pasakė DLP vadas McManus, 
Peter Falconer, Lib. cand. for 
Casey, ir Krašto Valdybos atstovas 
Pelenauskas.

(Bus daugiau)

buvo viešai pristatytas scenoje. Sol- 
ženicinas jį pasveikino apkabinda
mas ir dar abu porą valandų priva
čiai pasikalbėjo.

***
Neramumai ir protestai Portuga

lijoje privertė vyriausybę atsistaty
dinti. Prokomunistas min. p-kas 
Goncalves atleistas iš pareigų, bet 
paskirtas vyriausiu ginkluotų pajė
gų vadu.

***
Tarpininkaujant Amerikos 

užsienių reik, ministeriui Dr. Kis- 
singeriui Egiptas ir Izraelis pamažu 
eina prie susitarimo. Egipto prezi
dentas Sadat netgi viešai priekaiš
tauja Sov. Sąjungai, kad ji prie tai
kos pastangų artimuose rytuose ne 
tik neprisideda, bet net kursto kitus 
arabų kraštus nepalaikyti Egipto.
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Gyvenkime
Lietuva

Kaip.mes ’’turime dirbti lietuvy
bės išlaikymo darbą”.

Karta labai seniai manęs vienas 
išmintingas žmogus paklausė,ar aš 
mėgstu virti. Aš jam mėginau išaiš
kinti, kodėl man virti sunku: aš ne
turiu laiko, neturiu geros virtuvės, 
neturiu patyrimo. Jis man atsakė - 
geram virimui viso to nereikia. Ge
ram virimui reikia meilės.

Kiek vėliau savo gyvenime aš ga
vau diplomą. Šventėm ir laistėm jį 
šampanu. Mano tėvas, visuomet 
santūrus ir viešai nekalbas žmogus, 
paprašė balso: ”Aš esu labai laimin
gas, kad mano duktė baigė universi
tetą. Aš esu laimingas ne vien tik 
todėl, kad ji yra mano duktė. Esu 
gal dar giliau laimingas todėl, kad 
per mano dukterį tai atsiekė lietu
vaitė”. Tėvas buvo per daug susi
jaudinęs savo žodį tęsti toliau ir aš 
nustebau pamačius jo akyse ašaras. 
Man tėvo jausmo prasiveržimas bu
vo netikėtas - jis visad toks ’’nepat- 
rijotiškas”, prie lietuviškos veiklos 
neprisidedąs žmogus; jis žmogus, 
kuris man sakydavo, kad patriotiz
mas tai yra ’’zuikio psichologija”!

Ta iš susijaudinimo nebaigta kal
ba mano tėvas ’’atliko didelį lietuvy
bės išlaikymo darbą”. Giliai pats 
mylėdamas savo kraštą jis sponta
niškai ir neieškodamas žodžių savo 
meilę perdavė man.

Mes ’’lietuvybės išlaikymo darbe” 
galim padaryti tik vieną tikrą klaidą 
- nustoti mylėti Lietuvą. Visos kitos 
klaidos yra nelabai esminės. Nesi- 
rūpinkim perdaug, kokia forma mes 
savo meilę išreisfciam - keičiasi lai
kai, keičiasi žmonių reikalai, keičiasi 
ir formos. Juk sakom, kad ”ne for
ma, bet turinys svarbu”, kad ’’tušti 
bosai garsiai skamba”, kad ’’forma 
be turinio kaip smuikas be stygų”. 
Turinys visuomet randa formą apsi- 
pavidalinimui. Tuščios formos suby
ra. Gyvenkime turiniu - Lietuva - ir 
lietuviškas darbas iš mūsų savaime

kils, kaip savaime lapoja, žydi ir 
vaisius neša gyvas medis..

Nesigraužkime ieškodami prie
monių, kaip lietuviškumą perduoti 
savo vaikams. Vaikai ir iaunuoliai 
yra labai jautrūs. Jie suaugusių 
jausmus beveik be išimties teisingai 
pagauna. Nesakykim savo vaikui - 
”Tu turi mylėti Lietuvą”; sakykim 
jam - ’’aš myliu Lietuvą!” Lietuvos 
meilė neturi mums būti ta sunki 
našta, kurią mes su pasišventimu 
nešam ant savo pečių, kad galėtu
mėm ją perduoti ateinančiai gene
racijai. Jauni žmonės sunkių naštų 
saugosi. Lietuvos meilė turi būti tas 
džiaugsmas ir jėga, kuri mus įgalina 
siekti ir kurti, netgi nebūtinai lietu
viškoje plotmėje. Meilė tai yra noras 
suprasti, sugebėjimas nujausti, 
meilė yra puoselėjimas ir ugdymas, 
saugojimas nuo pražūties, meilė yra 
džiaugsmas ir tikėjimas. Neleiskim 
Lietuvos meilei užgęsti mūsų širdy
se!

Džiaukimės Lietuva! Džiaukimės 
jos savybėmis, jos atsiekimais. Ne- 
mėginkim nuspręsti iš čia, koks Lie
tuvos veidas dabar turėtų būti - ti
kėkim, kad lietuvių tauta žino, kur 
eina. Lietuvių tautos juk iki šiol dar 
niekas nesunaikino/o bandė daug 
kas. Gal paskiri žmonės Lietuvoje ir 
daro klaidų. Klystam kartais ir mes.

Nebūkime susirūpinę dėl lietuviš
kumo išsilaikymo ateityje. Tai paro
do, kad mes juo abejojam. Rūpinki
mės dabartiniais lietuviškais reika
lais - tuo mes išreiškiam, kad mes ti
kim, jog lietuviškumas yra vertas 
išsaugojimo. Mes esam tik viena 
grandis ilgoj lietuvių tautos genera
cijų grandinėj. Saugokime, kad mūsų 
grandis nesulūžtų - mums nėra skir
ta visos grandinės svorį ant savo 
pečių nešti. Perduokim savo vai
kams meilę Lietuvai - jie patys ži
nos, ką su ja daryti.

Nenusiminkim pergiliai, kai 
mums kartais atrodo,jog jau priėjom 
liepto galą. Ir gamtoj yra pavasariai 
ir rudenys. Gal ir mūsų lietuvišku
mo medis turi kartais numesti savo 
lapus ir pasidaryti tuščias ir nykus, 
kad sukauptų jėgas naujiem pum
puram - naujom idėjom ir formom 
kurti.

Danutė Žilinskienė

Senam bičiuliui
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną, dukrą, sūnus ir jų šeimas bei 
artimuosius

Ona Šalkauskienė
Henrikas Šalkauskas

A.A.
LEONARDUI GARBALIAUSKUI

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia jo žmonai Katrinai ir 
artimiesiems

Adelaidės ramovėnai

A.A.
LEONARDUI KECORIUI

mirus, skausme palikusią jo žmoną nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Giniočiai
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A.A.
ANTANUI BAUŽEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Onai, vaikams Irenai, 
Antuanetei, Robertui bei jų šeimoms.

Ona Šalkauskienė
Eva Kubbos
Henrikas Šalkauskas

į a.a. 1
ANTANUI BAUŽEI 

mirus, p. Onai Baužienei ir šeimai gilią užuojautą reiškia
Janavičių šeima

A.A.
ANTANUI BAUŽEI

mirus, jo liūdinčią žmoną, vaikus su šeimomis ir visus artimuosius 
skausme nuoširdžiai užjaučiame.

1 A.V. ir G. Dantai
J. Kantonas

I A.A.
ANTANUI BAUŽEI

mirus, jo žmoną, vaikus su šeimomis ir artimuosius giliai užjaučia g M. ir M. Zakarai

A.A.
ANTANUI BAUŽEI

U mirus, jo žmoną Oną, vaikus bei jų šeimas ir visus artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

T. ir V. Simniškiai

A.A.
ANTANUI BAUŽEI

mirus, skausmo valandoje jo žmoną Oną, vaikus, jų šeimas ir artimuosius 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

J. Kustienė
0. ir B. Zakarauskai

Mielą p. Oną Baužienę ir šeimą,
A.A.

ANTANUI BAUŽEI 
mirus, skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu lindime,

^O.A. Leveriai
V. Šopis

A.A.
ANTANUI BAUŽEI

mirus, jo žmoną Oną, vaikus su šeimomis ir visus artimuosius skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Giniočiai
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paper for all to read and be proud of.

This is the second issue of Studentų 
Žodis released under my editorship, 
and from the time I accepted to be 
Editor, I have not received one letter 
from our students. Not One letter - not 
one piece of information. No-one has 
answered my call from the first Edito
rial to have the guts to ’’stand up and 
be counted”. I now ask: why?

Studentų Žodis exists for the pur
pose of being informative for, and 
about, i Lithuanian students in Austra
lia; also as an educative and creative 

source of print for, and by, those same 
students. Where are they? Where is all 
the information that is relevant to the 
approaching Kongresas,? Where are 
the organizers? (Beside sitting on their 
backsides, scratching their heads). 
Where are the Studentų Valdybos? 
They all seem to be sleeping in sweet 
apathy.

Things are being done, that is un
deniable. But, a great deal more could 
be done if we lent our united support. 
Instead, we only find personal jealou
sy, envy and dissatisfactions pre
occupying our minds, instead of wor
king for the united aim, the initial aim: 
- keeping the Lithuanian community 
existing and thriving in Australia. We, 
too quickly, forget why we are wor
king, and what we are working for. We 
accuse our organizers of personal am
bition, and some are working for per
sonal ambition. Neither remember 
what we are truly working for.

Studentų Žodis is here to tell the 
students and the Lithuanian commu
nity what is being done for the im
provement of that community. It 
should not exist to have to drag out 
information from people; it should 
exist to present the enthusiasm of the 
work done in the format of a student

KALBĖKIME ATVIRAI
G. VILIūNAITĖS ŽODIS TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIME

1975.9.7 SYDNEJUJE

Tautos Šventė - Rugsėjo 8-ji - tu
rėtų būti džiugesio diena. Nepri
klausomos Lietuvos laikais tą dieną 
buvo minima istorinės Lietuvos ga
lybė ir jos viršūnė - Vytauto Didžio
jo sukaktis. Tauta buvo laisva, buvo 
dirbama tos tautos ateičiai, o iš pra
eities buvo semtasi daugiau stipry
bės. Likimui, tačiau, taip žiauriai 
suardžius mūsų taikios tautos pla
nus, leiskite man pakalbėti apie ar
timesnę praeiti ir gal net apie da
bartį.

Paskutinio Didžiojo karo audra 
išrovė iš Lietuvos ir išblaškė po visą 
pasauli didelį skaičių lietuvių. Išgy
venę daug vargo, sunkumų ir ieško
jimų, kiti perkeliavę daug kraštų, 
įsikūrė jie pagaliau didesnėm ar 
mažesnėm grupėm įvairiose pa
saulio vietose. Iš tėvynės vargu ką 
tespėjo išsivežti, išskyrus artimųjų 
meilę ir palikto krašto ilgesį, kuris 
laikui bėgant tik didėjo.

Įsikūrimo pirmiesiems sunku
mams praėjus ar net besikuriant, jie 
pradėjo ieškoti savo krašto žmonių, 
prisijungė ar prie esamų draugijų, 
ar naujas pradėjo steigti, atgaivin
dami savo šventes, papročiųs,m i n ė- 
jimus.

Šito laikotarpio metu, vieni anks
čiau, kiti vėliau, į pasaulį atėjome 
mes - jaunoji karta, kuri neišvengia
mai buvo įjungta į tėvų einamą 
kelią.

Pirmieji gyvenimo metai, aišku, 
migloti - ėjom ten, kur tėvai vedė. 
Pirmieji mokyklos žingsniai gal 
daugiau prisimena, nors gal ir ne vi
sada buvo aišku, kodėl mes šešta
dieniais - sekmadieniais, kada kiti 
mūsų draugai turi laisvus savaitga
lius, turėdavom eiti į mokyklą ar į 
kokią salę ir mokytis lietuvių kalbos, 
istorijos ir t.t.

What pride can we have now? Can 
we be proud of apathy, laziness, per
sonal bickering, childish disagree
ments? Then, I repeat: what can we be 
proud of?

I have had promises from other 
states of coming information, I only 
hope it will come. Why not tell people 
of what is being done?

In conclusion, I again state that 
Studentų žodis is open to all for infor
mation, reportage, creative literary 
works, photographs, letters of criti
cism and opinion, in either Lithuanian 
or English. This paper is here to pre
sent your enthusiasm, not to force it 
into being. If that enthusiasm exists 
we will support, and praise, it.

EglėŽižytė

ABLINGA
In the carved wooden faces of Ablinga, 
I felt the ache of my father’s earth.
I saw hate

I saw destruction
I saw misery

I saw the seed of my childrens’ 
children, 

and once, half-turned against the wind 
I saw my own face

Protarpiais sekmadieniais, vieno
kiose ar kitokiose uniformose turė
jome eiti grupėmis į bažnyčią, kur 
matydavom vėliavas, klausydavom 
ilgų pamokslų, kurių metu mamos 
dažnai verkdavo.

Metams slenkant ir mums beau
gant, paveikslas įgavo ryškesnes 
spalvas ir mes jau daug sąmoningiau 
supratom tų susibūrimų reikšmę. 
Papročiai ir šventės pasidarė dalis 
mūsų pačių gyvenimo - pasijutom 
kad ir mes savotiškai priklausom tai 
tolimai, niekad nematytai tėvų že
mei.

Tačiau, adoptuotam tėvų krašte, 
sąlygos mums, jauniems, nepapras
tai pasikeitė. Kada tėvai - kaip pa
sakoja - turėjo tokią sunkią pradžią 
svetimoj žemėj, net buvo laikomi 
antraeiliais piliečiais, mes to visai 
nejutom. Jei į mūsų tėvų skirtingu
mą buvo žiūrima lyg ir neigiamai, 
mes tuo skirtingumu net didžiuoja
mės. Mes jaučiamės net savotiškai 
turtingesni, lyg puošnesni už mūsų 
vietinius draugus. Jiems aiškinam 
savo taip įvairius Kalėdų, Velykų ir 
kitokių progų papročius; net šypso
mės skaitydami kai vietiniai parei
gūnai nesusitaria, kaip aprengti jų 
svetur važiuojančias atstoves, kada 
joms reikia pasirodyti tautiniuose 
rūbuose, kai tuo tarpu mūsų spinto
se kabo puošnūs lietuviški tautiniai 
rūbai.

Kada mūsų tėvams buvo prime
tama ’’why don’t you speak Eng
lish?”, mes girdim iš savo draugų 
”How do you say this in Lithua
nian?” ir mes jiems gimimo dienai 
nuperkam lietuvių kalbos pradžia
mokslį...

Gal ne vienas iš Jūsų pagalvosit, 
kad tai vaikų žaidimas. Taip,gal tai 
ir yra vaikų žaidimas, bet žaidimai

Redaktorius Rimas Milašas 20/58-60 Oxford st., Epping, N.S.W. 2121 
Tel. 86 4348

KŪRYBOS KELIU EGLĖ ŽI2YTĖ

Iš Lietuvos parsivežti įspūdžiai

KETURIASDEŠIMTA MEŠKA

You called me ’’raganėlė” 
you weaver of spells, 
you pulled from your pocket 
the seeds of childhood, 
the crust of rainbows.
Together we sprinkled a path of 

flowers

a little world 
for dreamers

Ginta Viliūnaitė
įveda į rimtus darbus. Tą žaidimą 
paversti rimtu darbu yra tiek mūsų - 
jaunimo, tiek vyresnės kartos pa
reiga. Suprantama, kad jaunimas 
neišvengiamai turės perimti tauti
nio veikimo estafetės lazdelę, bet to 
pasisekimas priklausys ne vien nuo 
bėgikų, bet ir nuo trenerių. .

Vyresnieji tačiau daug kartų nu
siskundžia, kad neklausomjų nuro
dymų ir vadovavimų. Bet kad kar
tais nežinia, kurių nurodymų klau
syt. Juk turim pripažinti, kad ir vy
resnieji nevisada savo tarpe susita
ria ir ilgą, brangų laiką leidžia gin
čams ar netpykčiams. Dėl visokių, 
dažnai mums nesuprantamų prie
žasčių, lietuvis su lietuviu neranda 
bendros kalbos, ar nenori visai kal
bėti.

O kiek vyresniųjų pašventė daug 
savo laiko jaunimo tautiniam paruo
šimui? Jie ant pirštų tesuskaitomi 
ir, kiek žinau, juos labai sunku rasti. 
Spaudoj skaitom apie specialių kur
sų suorganizavimą lietuviškojo jau
nimo vadovams paruošti, bet tas, 
kiek žinau, tik pasiūlymu ir baigėsi.

Išgirstame stiprių kritikų dėl jau
nimo veiklos, organizacinių grupių 
nepastovumo, o kiek kartų mes, ku
rie jau perėmėm pačių mažiausių 
vadovavimą, turėjom važiuot namo 
iš tuščios salės ar klasės, nes patys 
tėvai nerado laiko vaikų atvežti į 
sueigą ar pamoką.

Girdime kalbų dėl mūsų tautinių 
šokių grupės nepastovumo ar tų šo
kių žemo lygio, kuriuos paruošti iki 
tobulo pasirodymo yra brangus da
lykas tiek laiku tiek pinigais. Įdomu, 
kiek tie kritikai prisidėjo prie šito 
tobulumo savo laiku ir savo lėšomis.

III
Neris, my beloved,
I ache for your dark and surly depths. 
So often you were my companion 
I entrusted in you all my secrets, 
you with your shards of ice, 
you defy the death of which i am so 

afraid 
(implied: that life somehow 
is worth living) 

you carry in your deep womb 
an endless cycle 
while for me, in another world, 
the right words 
bind meaninglessly together

Vėl kartais mes visai ’’nurašomi” - 
ir rengtis ir šukuotis nemokam ir 
susikalbėti su mumis negalima - žo
džiu generacijų plyšys neperžengia
mas. Tačiau generacijų plyšio prob
lema yra tiek sena, kiek pasaulis, čia 
nieko naujo ar charkteringo šitai 
generacijai. O dėl nesusipratimo tai 
abi pusės kaltos.

Toliau eidama, noriu priminti ir 
pabrėžti, kad mes savo laiką turime 
dalinti į dvi dalis - mes turim pasi
ruošti savo asmeniškai, profesinei 
ateičiai (kas atima didžiąją mūsų 
laiko dalį) ir rasti laiko lietuviškam 
veikimui. Abi dalys tampriai rišasi. 
Jei kas sako, kad mes permažai laiko 
skiriam lietuviškajai pusei, turi at
siminti, kad diplomas ir profesiniai 
atsiekimai daug balsiau lietuviškai 
kalba negu skardžiausias balsas. 
Kuo daugiau turėsime akademiniai 
pasiruošusių, tuo daugiau ir efek
tingiau galėsime pasitarnauti tauti
niam tikslui.

Visa tai sakydama aš nenoriu vi
sai išteisinti ir jaunimo - nukryps
tami ir suklystam ir mes, bet būkit 
mums atlaidesni - jaunystė yra lai
kas klysti ir iš klaidų mokytis. Pa
galiau taip blogai nėra. Viens po kito 
mes apsirengsim kaip visi, susišu- 
kuosim ir vėl mus atpažinsit. Užsi- 
krėtėm iš tėvų ir iš Jūsų visų ta gin
taro žemės meile, atrodo, nepagy
domai. Ugnelė teberusena ir kurs
toma bendrom jėgom - vyresnių ir 
jaunesnių - rusens ir toliau.

Šios dienos minėjimą suruošėm 
mes - Sydnejaus jaunimas, savo jė
gom, savo supratimu. Tie krentą 
rudens lapai ir rudens temos prog
ramoje sakysit nesiderina su jau
nyste, bet jie mums simbolizuoja 
Lietuvos rudenį, kuris šiuo metu ten 
prasidėjo, simbolizuoja mus visus, 
kaip rudens lapus išblaškytus, iš
pustytus po visą pasaulį. Šių metų 
gale vienas vėjo sukūrys suneš jau
nus lapus - lietuviškąjį jaunimą - į 
Pietų Ameriką, į Jaunimo Kongre
są.

Tikimės, kad gausime Jūsų visų 
pritarimą tai kelionei. Juk ten užsi
megs naujos suvažiavusių pažintys, 
bus pasidalinta patyrimais ir pla
nais, bus pozityvios lietuviškos 
veiklos, bus ir klaidų iš kurių bus 
progos pasimokyt.
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Where were our parents? Where 
were they on September the 6th.? 
Where, also, was Lithuanian’s 
youth?

It was a warm, sunny Saturday 
morning and a demonstration that 
had been advertised for the last two 
weeks in Mūsų Pastogė, and orga
nised long before, was held to 
attract the general publics’ attention 
to the plight of the Captive Nations 
under Russian dominance. The de
monstration began from Strathfield 
with three trucks and a few cars for
ming the first part of a motorcade, 
which then proceeded to Wentworth 
Park. At Wenthworth Park the mo
torcade was further joined by other 
cars, and the demonstration then 
proceeded to drive through the city 
streets (approx. 10.00 am to 11.00 
am), and then to the Polish Consu
late where certain papers were pre
sented. The to the Russian Consu
late where Mr. D. Darby, M.P. gave a 
patriotic speech on behalf of the 
Baltic people. The Russian Consu
late itself was no more than a square 
building consisting of bricks, closed 
and curtained windows, and a group 
of Russian diplomats hiding frigh
tened behind their automatic, 
electric security gates. Between the 
Consulate and demonstrators stood 
the Police, consisting of plain 
clothes and uniformed officers 
mostly of senior rank. The Russian 
Consulate refused to accept the 
documents from Mr. Darby, and only 
emerged from within the building to 
close the security gate, which Police 
officers were unable to do. (The gate 
had to be slammed, not shut). After 
Mr. Darby’s speech, the demonstra
tion moved to the Hungarian Consu-

Sydnejaus studentų veikloj

PRAW & FILM NITE

Pradedant pirmiausia nuoširdžią 
padėką reiškiame p.p. Badauskams, 
kurie studentams leido tą vakarą 
naudotis jų erdviu garažu, o vėliau 
ir svečių kambariu ir virtuve. Ir 
nors studentai pamylėjo šeiminin
kus buteliu šampano, vis tiek jiems 
dar kartą nuoširdžiai dėkojame.

Filmų ir vėžiukų vakare dalyvavo 
40 studentų. Matėme filmus: 1) 
’’Performance” ir 2) ’’Don’t Look 
Now”. Reikia pripažinti, filmai tam 
vakarui buvo persunkus, ir dėl to 
kartas- nuo karto pasigirsdavo ko
mentarų - kas čia vyksta? Kas atsi
tiko? Boy! Kita nesėkmė, kad buvo 
nepakenčiamai šalta, ir dar šalčiau į 
naktį. Gindamiesi nuo šalčio vieni 
bandė apsisiausti kuo rasdami, kiti 
išėjo namo, o dar kiti skundėsi ir de
javo. Nebuvo jokio rūpesčio dėl 
maisto. Pasibaigus vakarui maisto ir 
grogo pakankamai liko dar ir kitam 
tokiam vakarui.

Edis Karpavičius žaidė bulkučių 
kniaukimu kol šaltis jį privertė 
vaikščioti nueinant dešimt pėdų per 
valandą. Darius buvo laimingesnis 
savo kailinukuose. Lialė Gečiaus- 
kaitė su Roma Maksvytyte buvo pa
stebėtos nualpusios po visos nakties 
darbo virtuvėje beruošiant šiltus 
užkandžius ir kavą. Tarp visų buvo 
ir du Ričardai su žilais dryžais plau
kuose. Kodėl?

Po kavutės jau paryčiais visi suti
ko, kad vakaras būtų buvęs puikes
nis, jeigu būtų buvusios lengvesnės 
filmos, šiltesnė aplinka.

Bet nežiūrint to, vyručiai, tai bu
vo pirmas parengimas, suorgani
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WHERE WERE OUR PARENTS?
late were a further speech was made, 
and papers presented and accepted. 
Here the official demonstration fi
nished.

But, where were all the patriotic 
Lithuanians? The Lithuanian jauni
mas was represented by seven 
people: 1 student, 1 teacher, 5 
schoolchildren. Any excuse that the 
jaunimas can find for not supporting 
the demonstration would be feeble 
to say the least.

But what excuses can our parents 
find for not being there? There were 
only eight cars, carrying 13 people, 
who were to represent the Sydney
Lithuanian community. I think I 
could safely say that those who did 
not attend this demonstration would 
be the first to say that no-one 
(especially the jaunimas) cares 
about "Lietuvybė” anymore, and that 
the jaunimas has forgotten what

Jauni veidai liet, akademikų suvažiavime Melbourne

zuotas naujos valdybos, kuri dar be 
patyrimo.

Taigi, o kaip apie kitą filmų ir 
vėžiukų vakarą?!

SLSS Valdyba
CAR RALLY

Rugpiūčio 17 d. Studentų valdyba 
suorganizavo ’’Car Rally”, pravestą 
pro Bobbin Head, Berowra Waters, 
Crosslands ir Galston, bet labai ne
sėkmingai, nes pribuvo tik penkios 
mašinos iš kurių tik dvi buvo stu
dentų (Darius - Edis ir Nitą ). Kitos 
trys mašinos buvo vairuojamos tik 
susidomėjusių pašaliečių. Atrodo, 
kad neužteko aštuonių tuzinų kany- 
čių alaus ir devyniasdešimties keps
nių su salotom žmonėms privilioti. 
Po tiekos pastangų ir darbo organi
zuojant ’’Car Rally” Studentų val
dyba suabejojo, ar yra Sydnejuje 
studentų, dėl kurių taip reiktų pasi
švęsti.

SENIAUSIOJI KALBA
Mūsų aušrininkai dar pereito 

šimtmečio gale neabejodami teigė, 
kad Dievas su Adomu rojuje kalbė
josi lietuviškai. Nėra prasmės dėl 
šito ginčytis, bet faktas, kad lietuvių 
kalba tarp gyvųjų kalbų laikoma pa
ti seniausia. Štai Anglijoje dar 1950 
m. išleista prof. Simeon Potter stu
dija ”0ur Language”, kuri studijuo
jantiems kalbotyrą pasidaro pagrin
diniu vadovėliu. Iki šiandie tos kny
gos išleista net 17 laidų. Apie tą 
knygą taip rašoma ’’Europos Lietu
vyje”:
Prileidęs, kad anglų kalba priklauso in

doeuropiečių kalbos šeimynai, prof. S. Pot
ter nurodo, kad raktas indoeuropiečių pra-

’’Lietuvybė” is, and that all that we 
once held in terms of patriotism, re- 
memberance, and thirst for national 
freedom, are now being forgotten.

What example is the jaunimas 
getting from their parents? Who is 
more apathetic to ’’Lietuvybė”? Per
haps, the jaunimas would do more if 
their parents did more than play hy
pocritical games with political ideo
logies and life styles. I blame 
no-one, nor have I the right to say 
that the blame lies with anyone in 
particular. Each of us should feel 
something in ourselves which will 
tell us where the blame lies.

If in ten years time Lithuanians are 
just another ethnic group in Austra
lia’s hotch-potch population, who 
will be the first to cry: what went 
wrong?

R.

Prof. Dr. Z. Budrikis (W.A.) kalba liet, 
akademikų suvažiavime Melbourne

Tačiau dalyvavusieji tikrai nesi
gailėjo. Po visų nuotykių ir pasikly
dimų v.isi smagiai dalinosi įspū
džiais, kiti spardė futbolą arba dai
navo Dariui pritariant gitara. Pir-
moms trims vietoms premijas pa
skyrė Lietuvių Klubas, antrai ir 
trečiai vietai premijas davė p.p. 
Simniškis, Butkus, Pilka ir Maksvy
tis. Už visus paruošiamiesiems dar
bams popierius ir žemėlapius apmo
kėjo p. Milašas. Šiems asmenims 
Studentų Valdyba reiškia didelę ir 
nuoširdžią padėką. Pirmoji premija 
atiteko australui vairuotojui, antrą 
vietą laimėjo Nita Wallis ir trečioji 
atiteko Dariui ir Edžiui.

Artėjant vakarui visi susėdo prie 
laužo, dainavo dainas ir planavo 
naują ’’Car Rally”. Visiems šio pa
rengimo dalyviams ir parėmusiems 
Studentų valdybą aukomis, nuošir
džiai dėkojame.

SLSS Valdyba

RAŠYKITE STUDENTŲ 
ŽODŽIUI

eičiai pažinti yra lietuvių kalba.
„Galima sakyti, kad mūsų kalbos seno

viniai šaltiniai siekia Lietuvą. Tą vidur
amžiškąją Lietuvą, kuri iš tikrųjų užėmė 
plotą nuo Baltijos -jūros, per Ukrainą iki 
Dniepro žemupio. Neabejotinai galima 
teigti, kad iš visų gyvųjų Europos kalbų 
lietuvių kalba yra archaiškiausia, ištiki
miausiai išsaugojusi primityvias indoeuro
piečių kolbos formas. Tai yra priežastis, 
kodėl kalbininkai lygiai tiek pat domisi 
moderniška lietuvių kalba, kiek sanskritu 
ar senovės graikų kalba. Hindu ir moder
niškoji graikų kalba pasikeitė greičiau ne
gu lietuvių, nes lietuviai gyveno daug 
šimtmečių miškų ir pelkių atskirti nuo iš; 
orinio pasaulio. Lietuvių kalba išsaugojo 
septynis linksnius, keturis veiksmažodžių

Coming Attrac+’’z'ns
SOCIALLY

1. On October 18th. the S.L.S.S. 
Valdyba will present for your appre
ciation and enjoyment the ”1975 
Studentų Balius”. The Balius will be 
held at the Lithuanian Club, Banks- 
town (where else is there?), be
ginning at approx. 7.30 pm. The 
main highlight of the evening will be 
the smash hit, million dollar pro
duction, of the original, witty, hu
mourous, socio-economic-political, 
student play: ’’Viena Diena gyveni
mo Kęstučio Studento.” So, don’t 
miss it - be there, and bring all your 
friends to witness this exclusive, 
one-show only spectacular.

OTHERWISE

1. The next issue of Studentų Žo
dis will (hopefully) have news from 
other states concerning student and 
Kongreso- news. All by special re
porters.

2. Also, in the next issue, another 
first: book, record and film reviews 
from the Australian scene. To be
followed by reviews of Lithuanian 
material once it has been made 
available for review.

3. And, a feature article, entitled: 
’’The Sociology of The Lithuanian in 
Australia.”

4. Lots of photos from student 
functions.

5. N.B. More Lithuanian articles for 
the sophisticated readers, and to 
excuse the large degree of Austra
lian content in this particular issue.

’’DOGS’ DAY”
(To the U.S.S.R.)

Dog’s (day) lounging satiated, 
snarling 

protective over the half-fleshed 
bones 

lying side by side beneath the paws, 
covered in torn, pink skin. 
Teeth exposed, a lifted lip 
that speaks but of battled blood, 
each victim gave to die;
to die to try to live.
Breathing heavily, thick tongje 
hanging, licking, the eyes flickering 
fast fire - afraid, 
dog’s day is coming.

R.A.

laikus, keturias nuosakas, dalyvius ir dau
gybę žodžių kaitymo formų“.

Toliau prof. S. Potter pasakoja, kaip 
Prahos universiteto kalbų profesorius Au
gustas Šleicheris (1821-1864) praleisdavo 
savo vasaros atostogas besikalbėdamas su 
lietuviais ūkininkais, besimokydamas jų 
kalbos ir dainų. Bendraudamas su lietu
viais, Šleicheris patyręs, kad jų kalba yra 
žymiai lankstesnė, negu jo gimtoji vokie
čių kalba ir kad ji labai daug gali padėti 
besigilinantiems į indoeuropiečių prokal
bes.
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ŽVELGIANT ABIPUSIAI
’’Nusivylimas vakarais” pavadini

mu perspausdinto š.m. M.P. Nr. 26 
straipsnio autorius palietė labai pla
čia temą. Neliečiant tos straipsnio 
dalies, kurioje autorius kalba apie 
’’Vakarietišką provincionalizmą”, 
nes iš patiektos pokalbių temos bei 
jų metu paryškėjusių nuomonių aiš
ku, su kokios pažiūros žmonėmis te
ko laimės autoriui pirmiausia vaka
ruose susitikti. Ilgiau čia begyven
damas autorius patirs, kad žmonės 
vakaruose nesivaržo savo nuomonės 
reikšti net visai nepažįstamiems as
menims, norėdami juos nuteikti sa
vų politinių pažiūrų linkme. Tad iš 
pripuolamų su vienu kitu asmeniu 
pasikalbėjimų negalima daryti vi
suotinės išvados apie Vakariečių 
analfabetizmą Sovietų Sąjungos po
litikoje. Ilgiau begyvenant Vaka
ruose, straipsnio autoriui teks susi
tikti ir su diametraliai priešingų 
nuomonių žmonėmis, kurių bus ne
ginčijama dauguma... Neginčytina 
tačiau, kad politinio analfabetizmo 
Vakaruose yra ne tik eilinių žmonių 
tarpe, bet net ir tarptautinei politi
kai vadovaujančiuose asmenyse. Šią 
nuomonę akivaizdžiai paryškina 
paskutinės Helsinkio konferencijos 
nutarimai.

Vakarų liberalizmas ir demokra
tinės sąvokos grupinis bei profesinis 
egoistiškas interpretavimas iš
kreiptai naudojamas pačios demo
kratijos sunaikinimui. Tokiuose de
mokratinio liberalizmo labirintuose 
pasiklydo ir mūsų kai kurie tautie
čiai. Naudodamiesi demokratine 
teise veikti pagal savo nuovoką ir 
pažiūras dažnai nesutaria dėl bend
ruomeninės veiklos būdų bei jos 
metodų. Dėl to bendruomeninė 
veikla nukenčia, nes to paties tikslo
siekiama skirtingais keliais, kurie 
tik tikslo rezultate sueina draugėn.

Visuotinę abejonę kelia autoriaus 
nusiskundimas, kad lietuvių išeivija 
nesidomi gyvenimu Lietuvoje, ar 
bendrai tuo kas vyksta už ’’geležinės 
uždangos”. Tokį priekaištą paneigia 
patys faktai, kurių ryškesnieji yra 
Simo Kudirkos, pasitraukusio iš pa
vergtos Lietuvos, nuolatinis kvieti
mas į Amerikos, Kanados, Vakarų 
Vokietijos lietuvių kolonijas su pra
nešimais apie gyvenimą Lietuvoje. 
Buvusio komunistų partijos nario 
Aleksandro Solženicino, už bekom- 
promisinį nepaklusnumą komunistų 
doktrinai sėdėjusio bolševikų kalė
jimuose, vėliau ištremto iš Sovietų 
S-gos į Vakarus parašyta knyga: 
’’The Gulag Archipelago”, ne tik lie
tuvių bet ir vakarų valstybių gy
ventojų sluoksniuose sukėlė didelio 
susidomėjimo. Šio paties Solženicino 
vieši pranešimai apie Sovietų S-gos 
politinius kėslus vakarų linkme da
ryti Švedijoje, Šveicarijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Amerikos Jungtinės 
Valstybėse rodo, kad vakarų val
stybių gyventojai, tame skaičiuje ir 
lietuviai išeiviai su dideliu dėmesiu 
seka Sovietų S-goje, tame skaičiuje 
ir jos pavergtose tautose vykdomą 
žiaurią priespaudą.Sekant tuo, 
straipsnio autoriui nevertėtų pulti į 
neviltį dėl pasekmių perteikiant va
kariečiams savus komunistinio reži
mo patyrimus, nors tokių pranešimų 
metu būtų susilaikta iš oponentų 
tam tikrų replikų, žinant, kad vaka
ruose žmonių nuomonė bei jų politi
nės pažiūros laisvos, nesubordinuo
tos kuriai nors vienai politinei parti
jai, kaip yra Sovietų Sąjungoje.

Svarstymai dėl ryšių su pavergta 
Lietuva palaikymo straipsnio auto
riui esą visai nesuprantami. Kam gi 
esą jūs (lietuviai išeiviai) čia egzis
tuojate jei nesinaudojate proga lei
džiančia su mumis (pavergtais lietu
viais) bendrauti, pažinti krašto da
bartį ir jo problemas; nešti mums 
savo idėjas, savus rūpesčius krašto 
ateitimi, savo spaudą. Nesant ryšio 

tarp išeivijos ir tautos, esą negalima 
sukurti vienybės galinčios laiduoti 
pozityvias perspektyvas tautos 
ateičiai.

Toks straipsnio autoriaus galvoji
mas lietuviams išeiviams puikiai 
suprantamas ir neginčytinas. Tačiau 
apie šios minties įvykdymą straips
nio autorius matomad neturi pakan
kamai žinių.

Korespondenciniai, o jų pasėkoje 
siunčiamos saviems giminėms ma- 
terialės pašalpos ryšiai užsimezgė 
prieš 19 ar 20 metų. Į pavergtą Lie
tuvą lietuviai išeiviai dabar gausiau 
galėtų vykti, jei ten, kaip kad kitose 
vakarų valstybėse, būtų laisvos lai
ko ir vietos judėjimo sąlygos. Dabar 
gi, į Lietuvą tegalima vykti vos tik 
penkioms dienoms. Nuvykęs tas 
penkias dienas gali būti tik Vilniaus 
mieste, vykti į kitas krašto gilumoje 
esamas vietoves neleidžiama. Tad 
nuvykęs,Lsavąjį gimtąjį kraštą esi 
laikomas tarsi Vilniaus miesto kali
niu, be teisės iš jo pajudėti. O iš- 
anksto sukviesti giminės iš įvairių 
Lietuvos vietovių, norėdami pasi
matyti, turi atvykti į Vilnių, kame 
neturint pažįstamų nėra kur apsi
stoti. Norint apsistoti viešbutyje, 
tenka kambarį užsakyti savaitėmis 
ar net mėnesiais iš anksto. Tokioms 
sąlygoms esant, tiek nuvykęs iš už
sienio į tėvynę svetys, tiek jo sulau
kusieji giminės neturi padoraus 
kampo susitikti ir savais rūpesčiais 
pasiguosti.

Tiesa, paskutiniuoju metu leista 
turistams iš Vilniaus vykti į Kauną. 
Tačiau ar gi tik Kaune gyvena nu- 
vykusiųjų turist ų giminės bei pažįs
tami? Be to, išvykusieji tą pačią die
ną iš Kauno privalo grįžti atgal į 
Vilnių.

Newcastle Lietuvių chorui 20 m.

Šioji sukaktis jau buvo metų pra
džioje - balandžio 15 d., tačiau cho
ras ir apylinkė šią sukaktį paminėti 
nukėlė į metų pabaigą, kad būtų kuo 
geriau pasirengta ir iškilmingiau at
žymėta.

Choro steigėjas, organizatorius ir 
dirigentas nuo pat pradžios iki da
bar yra nepavargstantis Stasys Žu
kas, kuris šia proga ir sutiko papa
sakoti apie chorą ir savo darbą.

”Po karo atsidūriau Danijoje, kur 
gyvenant Kopenhagoje teko diri
guoti lietuvių vyrų akademikų cho
rą. Bet vykdamas į Australiją nie
kad netikėjau, kad teks ir čia chorui 
vadovauti. Atvykęs į Australiją ke
letą metų gyvenau laimingą vien
gungio gyvenimą. Bet... Jurgio Vis- 
kausko iniciatyva buvo sušauktas 
pirmas Newcastle lietuvių susirin
kimas, išrinkta valdyba, į kurią ir aš 
patekau. Valdybos iš pat pradžių 
buvau spaudžiamas suorganizuoti 
vietos lietuvių chorą, bet visaip tei
sindamasis šio darbo imtis nesisku
binau. Bet jau 1955 m. pradžioje 
valdyba sušaukė dainos mylėtojų 
grupelę ir apsiėmiau juos pamokyti 
lietuviškų dainų. Jau pačioje pra
džioje atsirado nuomonių skirtumų. 
Susirinkus p.p. Skuodu namuose 
vieni siūlė mokytis tik lietuviškų 
giesmių, kiti tik dainų, o dar kiti 
siūlė dainuoti lietuviškas dainas 
angliškai. Pasiginčiję taip ir išsi
skirstėm nieko nenutarę tikėdamie
si netrukus susirinkti pirmai repeti
cijai, bet toji repeticija įvyko tik po 
gerų kelių mėnesių, kai Dr. Šeškaus 
iniciatyva buvo įsteigtas Diskusijų 
klubas ir pasišovė surengti litera
tūros vakarą, pasikviečiant poetų iš 
Sydney. Man kaip klubo nariui buvo 
pavesta suorganizuoti muzikinę to 
vakaro dalį. Teko kalbinti kiekvieną

Džiugu, kad lietuviai, nors ir So
vietinės letenos spaudžiami, sugeba 
veikti savo tautos kultūrinėje srity
je. Tačiau apie lietuvių išeivių 
bendruomeninę bei kultūrinę veiklą 
į pavergtą Lietuvą negali prasiverž
ti mažiausia vieša žinutė. Nė vieno 
vakaruose leidžiamo lietuvių lai
kraščio bei knygos pavergtoje Lie
tuvoje gyvenantiems negalima pa
siųsti. Siunčiami į Lietuvą ir gauna
mi iš jos visi laiškai cenzūruojami, 
tad juose vengiant cenzūros galimų 
išvadų, vengiama atviriau ką nors 
parašyti. Pasiųsta kokia maža dova
nėlė ne per siuntinių persiuntimo 
agentus, bet betarpiai paštu, grąži
nama atgal su pastaba, kad siunčia
mi daiktai draudžiama įvežti. Tačiau 
tokius pat daiktus siunčiant per 
siuntinių persiuntimo agentus, 
apmokant muitą siuntinio siuntėjui 
išsiuntimo šalies valiuta, siuntiniai 
adresatą pasiekia. Nesunkiai suvo
kiamos tokios machinacijos prięžas 
tys: norima kuo daugiau gauti už
sienio valiutos, nesiskaitant su be
gėdiškiausiomis priemonėmis; nes 
nė viena vakarų valstybė gautų ma
žų dovaninių siuntinių nemuituoja.

Sovietų Sąjungos ’’Inturist biuro 
nustatytos pavergtos Lietuvos lan
kymo sąlygos žmoniškuoju bei ma
terialiniu požiūriu taip suvaržytos, 
kad bevaik neįmanoma jomis pasi
naudoti. Iš Australijos vykstant į 
Lietuvą kelionėje tenka išbūti be
veik 40 valandų. Ji kaštuoja kelioli- 
ką šimtų dolerių. Už kelionės nuo
vargį ir jai padarytas išlaidas gauni 
teisę pabūti tėvynėje penkias, o 
kartais, dėl susitrukdymų kelionėje, 
vos tik keturias dienas. Nuvykęs 
turistas, to pat ’’Inturist” biuro ma
terialiai išnaudojamas: už viešbutį 
jis turi mokėti įkalkuliuotus į kelio
nės išlaidas 22 dolerius į parą, tuo 
tarpu lietuvos gyventojas moka vos 
tik 2 rublius į parą.

Dirigentas S. Žukas

newcastlietį lietuvį. Tas vakaras 
įvyko rugpiūčio 6 d. ir tą dieną 
Newcastleio lietuvių choras pirmą 
kartą pasirodė scenoje. Neturint 
gaidų dainavome gražias sutartines. 
Nuo tos dienos skaitėme jau turį 
chorą, kuris iki dabar išsilaikė. Teko 
susirišti su kitais dirigentais, išsi
rūpinta gaidų. Vėliau susidrauga
vom su Sydnejaus Dainos choru ir jo 
dirigentu p. K. Kavaliausku, ir toji 
draugystė buvo ir tebėra mums 
prasminga ir moraliai pelninga.

Pradžioje choras buvo Apyl. Val
dybos priklausomybėje,bet vėliau 
choras tos priklasomybės atsisakė, 
kas kaip meniniam vienetui buvo 
sveikiau. Ir taip choras išvystė savo 
gyvenimą: repetavome, barėmės, 
juokėmės, dainavome, mušėmės ir 
vėl dainavome. Organizavome kon
certus, vykome į dainų šventes, dai
navome per radiją, televizijoje, par
kuose, universitete, giedojome baž-

Leidus turistams; laikytis-,Kaune1, 
sugalvotas kitas - trukdy irias? Va
žiuojant į Kauną neleidžiama nau
dotis viešąja susisiekimo priemone - 
traukiniu, kuriuo kelionė kaštuotų 
apie porą-trejetą rublių, bet šiai ke
lionei leidžiama naudotis taxi (auto 
mašina) už kurį reikia mokėti 80 iki 
90 dolerių. Šiame potvarkyje slepia
si du tikslai: pirmas, vengiama tu
ristui leisti susitikti su didesniu 
skaičiumi vietos gyventojų, važiuo
jančių traukiniu; antras, materialiai 
gerokai pasipelnyti.

Kokią moralinę skriaudą ir žmo
gaus socialinės nelygybės jausmą 
iššaukia momentas, kada į vadinamą 
DOLERINĘ KRAUTUVĘ Vilniuje 
įėjęs turistas pardavėjų su šypsena 
sutinkamas, o nepastebimai drauge 
su juo įėjęs brolis ar sesuo, vietos 
gyventojas, su panieka grubiai už
klausiamas: ”Ko čia atėjai?” Reiškia 
čia galima įeiti tik ’’išrinktiesiems”.

Va štai kasdieninės gyvenimo ap
raiškas stebint išryškėja komunisti
nės sistemos propoguojamas ’’lygy
bės ir brolybės” principas bei kovos 
su kapitalizmu metodai.

Vie tik Vilniuje pabuvojus, nema
čius taip mielo ir iš vyresniųjų pa
sakų girdėto gražaus Lietuvos kraš
to, nesutikus ir neišsikalbėjus su 
krašte gyvenančiais žmonėmis, ne
susipažinus su socialinėmis, kultūri
nėmis, ekonominėmis jų problemo
mis, kaip ir kokiais būdais turistas 
gali pavergtiems broliams pareikšti 
savas idėjas, rūpesčius krašto atei
timi, supažindinti .su laisvame pa
saulyje leidžiama lietuvių spauda, 
kada ją čia atsivežti draudžiama. 
Trumpalaikis pasimatymas vien tik 
su giminėmis labiau yra artimai 
emocinio o ne tautinai visuomeninio 
pobūdžio problemų aiškinimasis.

Tik keliais čia suminėtais klausi
mais straipsnio autoriaus daromi 
lietuviams išeiviams priekaištai ne
tikslūs ir su tikrove nesiderina.

Dėl suminėtų negerovių, kurias 
tenka patirti Lietuvoje atsilankius, 
lietuviai išeiviai nekaltina savo pa
vergtų brolių, nes jie supranta, kad 
tokias sąlygas diktuoja okupantai. 
Pavergtai Lietuvai Sovietų Sąjun
gos nustatytas su lietuviais išeiviais 
kultūrinio bendradarbiavimo kelias 
yra tik vienos krypties: visą iš ana
pus geležinės uždangos komunistinę 
propogandą užsienio lietuviams, o iš 
jų atgal jokio laisvo spausdinto žo
džio. Nors ir prievartaujami, bet, 
laiko tėkmėje, lietuviai savajame 
krašte pasiekė gražių kultūrinių lai
mėjimų, tačiau politinės komunisti
nės propogandos varžtai Lietuvai 
nepakito nė per colį.

Viržis

nyčioje.
Dvidešimt metų - gana ilgas lai

kas: keitėsi dainininkai, išaugo nau
ja generacija. Jau 20 metų, kaip 
Newcastle padangėje skamba lietu
viška daina. Mums dainininkams 
buvo daug vargo ir pasiaukojimo, 
bet nešė kartu ir daug šviesių ir ne
pamirštamų valandų.”

J.L.

Newcastle Liet. Choro veikloje

Newcastle Liet. Choras nutarė 
suruošti didelį koncertą - vakarą šio 
choro dvidešimties metų sukakčiai 
atžymėti lapkričio 1 d. (šeštadienį) 
Lenkų Kultūros Namuose, Broad
meadow. Į koncertą pakviestas ir 
maloniai sutiko dalyvauti Sydnejaus 
’’Dainos” choras su dirigentu Br. 
Kiveriu. Abu chorai jau ilgus metus 
glaudžiai bendradarbiauja, ir šitoji 
draugystė, tikėkime, truks dar ilgus 
metus.

Choro valdyba ir dirigentas S. 
Žukas tikisi sulaukti daug svečių iš 
artimų ir tolimų vietovių.

J.L. -
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Narni e ir s v e t u r
TAUTOS ŠVENTĖ SYDNEJUJE

Tautos Šventė Sydnejuje praves
ta dviem etapais: rugsėjo 6 d., šeš
tadienį Apyl. Valdyba Klubo patal
pose buvo surengusi gražų linksma- 
vakarį, kurin susirinko gana gausiai 
tautiečių. Programoje pasirodė A. 
Plūkas su savo oktetu, sudainuoda
mi keturias smagias vyriškas dai
nas. Pažymėtina ir vakaro metu 
pravesta loterija, davusi valdybai 
gražių pajamų.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos ir po 
jų ukrainiečių salėje Lidcombe įvy
ko minėjimo iškilmės. Minėjimą at
liko ir pravedė išimtinai jaunimas. 
Jaunieji, vadovaujant Apyl. valdy
bos narei p-lei E. žižytei, patys su
darė programą ir patys ją išpildė.

Minėjimą atidarė apyl. p-kas p. K. 
Stašionis, invokaciją perskaitė kun. 
P. Butkus ir toliau sceną perėmė 
jaunimas. Su deklamacijom pasirodė 
R. Milašas, E. žižytė, J. Bogušaitė, 
V. Viliūnaitė, pianinu skambino A. 
Šliterytė ir J. Bogušaitė, labai aktu
alią ir įdomią paskaitą skaitė G. Vi
liūnaitė (paskaita skelbiama šiame 
M.P. Nr.). Dar prozos skaitė V. Biti- 
naitė, 4 mergaitės, vadovaujant A. 
Šliterytei, padainavo, jaunųjų šokė
jų skaitlinga grupė pašoko tautinių 
šokių ir minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Malonu pastebėti, kad šis minėji
mas visu savo charakteriu ir nuotai
ka skiriasi iš bet kada turėtų šios 
rūšies minėjimų. Svarbiausia kad jis 
buvo labai šiltai gausių minėjimo 
dalyvių priimtas ir užgirtas. Sveiki
name jaunimą su gražiu debiutu!

PADĖKA

Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
dėkoja p.p. V. Kabailienei, A. Plūkui 
ir dainininkams, Sydnejaus Klubo 
Valdybai, J. Burokienei, D. Šums
kienei, M. Cox, kun. P. Butkui, Dai
nos chorui, E. žižytei, jaunimui ir 
visoms organizacijoms prisidėjus 
prie Tautos Šventės linksmavakario 
bei minėjimo paruošimo.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba

MELBOURNE
Spaudos baliaus atgarsis
MELBOURNE.

Mus, plačiai pasklidusius po 
Australijos kontinentą, jungia į vie
ną lietuvišką šeimą, gaivina rašytu 
lietuvišku žodžiu ir padeda palaikyti 
gimtosios tėvynės tradicijas, 
spauda.

Rugpiūčio 23 d. Melbourne Apy
linkės Valdyba suruošė ’’Mūsų Pa
stogės” tradicinį balių. Į balių svečių 
prisirinko pilnutė Lietuvių Namų 
salė, abiejų kartų lietuvių. Visų

ANTANUI BAUŽEI ATMINTI 
------------------FONDAS--------------------

Antanui Baužei prisiminti ir pa
gerbti Sydnejaus Apylinkės Valdy
bos yra sudarytas specialus komi
tetas iš šių asmenų:
V. Kabailienės, M. Reisgienės, L 
Jonaičio, B. Barkaus, L. Simanausko 
ir A. Mauragio.

Komiteto tikslas rinkti aukas ir 
rasti tinkamą vietą paminklinei len
tai įmūryti. Aukos bus renkamos iki 
lapkričio 1 d. Aukotojų pavardės 
bus skelbiamos spaudoje ir pinigai 
laikomi Sydnejaus Apylinkės Val
dybos specialioje sąskaitoje.
Antano Baužės Atminimo Fondui
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aukojo:
1. J. Ramanauskas $ 5.00
2. E.Č.Liutikai $ 5.00
3. S.A.Mauragiai $ 5.00
4. Valė Stankevičius $ 5.00
5. A.Ankudavičienė $ 5.00

buvo noras pagerbti ir paremti lie
tuvišką spaudą. Bendruomenės pir
mininkas p. Albinas Pocius maloniai 
pasveikino visus į balių atvykusius 
ir palinkėjo linksmai praleisti vaka
rą. Baliuje matėsi svečių iš tolimų ir 
aplinkinių vietovių. Taip pat džiugu 
buvo matyti ’’Tėviškės Aidų” vy
riausią redaktorių kun. P. Vaserį ir 
Federacijos pirmininką p. Laukaitį.

Nuotaika viso baliaus metu buvo 
pakili ir prie kontinentalinės kapelos 
šokių muzikos, valandos tirpo. Val
dybai prisiėjo balių pratęsti, nes 
niekas nenorėjo eiti, kai artėjo lai
kas palikti nerūpestingo užsimirši
mo pokylį.

Soc Globos Moterų D-jos paga
minta vakarienė buvo netik skani, 
bet savo pasirinkimu įvairi. Pyragai 
pačių moterų kepti ir tikrai klasiški. 
Ačiū Joms.

Apie 11 vai. loterija patraukė visų 
dėmesį. Šį kartą ji ypatingai pasi
žymėjo fantų gausumu ir vertingu
mu. Viso buvo paaukota 12 fantų. 
Fantus aukojo: p. V. Aniulis - butelį 
brandį, p. Bajoras - antį, (tikrą, ne 
spaudos) iškepė ją p. J. Vingrienė. 
Alisa Baltrukonienė - tortą, p. Ilona 
Hare - pagalvėlę, p. Lipčius - mote
rišką laikrodėlį, kasetę ir trečio, at
siprašau, šiuo momentu 
neprisimenu. P. Anita Mat ūke vi- 
čienė - tautiniai aprengtą lėlę ir pa
galvėlę. M.L. Klubas - šampano bu
telį, p. M. Sodaitienė - šampano bu

Ateisite - nesigailėsite!
Mūsų Pastogės spaudos balius jau 

prie pat slenksčio. Atsiranda tautie
čių, kurie nepatenkinti, kodėl spau
dos balius, kuris per eilę metų Syd
nejuje galiojo kaip visų balių balius, 
ruošiamas ne liuksusinėse salėse, 
Bet Lietuvių Klube. Esą, klube yra 
taip viskas jau kasdieniška, kad iš
kilmingas balius prarandąs savo 
blizgesį.

Tokie ar panašūs priekaištai dali
nai turi pagrindo, bet taip pat ne
mažiau pagrįstų motyvų turi ir pa
tys baliaus rengėjai, pasirinkdami 
ne kurią kitą, o kaip tik šią vietą - 
Lietuvių Klubą.

Tik paklausykite. Kiekvienas ba
lius turi savo specifinių tikslų, dėl ko 
jis ruošiamas. Vieni baliai organi
zuojami. vien iškilmei ir pramogai. 
Tokių balių pirmas rūpestis, kad da
lyviai kuo daugiau pasidžiaugtų ir 
kad iš to nebūtų nuostolių. Tačiau 
daugumas balių būna vien labdaros 
tikslais. Tokiems baliams pirminis 
uždavinys sukaupti lėšų, ir tik ant
rinis - tam tikrose ribose patenkinti 
savo svečius.

Toks šalpos ar labdaros balius yra 
Mūsų Pastogės spaudos balius. Jis 
yra pagrindinis pajamų šaltinis pa

6. P.Jurjonas $ 10.00
7. E.Rašimas $ 20.00
8. J.L.Janavičiai $ 20.00
9. L.Simanauskas $ 10.00

10. P.Alekna $ 10.00
11. A.L.Šeferiai $ 10.00
12. S.Osinas $ 10.00
13. V.Januškevičienė $ 10.00
14. V.S.Šimkai $ 20.00
15. A.Sabaliauskienė $ 5.00
16. M.Migevičienė $ 2.00
17. R.Pukienė $ 2.00
18. S. ir B.Jarembauskai $ 10.00
19. A.ir M.Reisgiai $ 10.00
20. A. ir I.Milašas ir šeima $ 10.00
21. Skeivių šeima $ 10.00
22. 0. Šliterienė $ 5.00
23. p. Zenkevičienė $ 3.00
24. Dr. ir G.Petrauskai $ 10.00
25. V. ir V. Šliogeriai $ 20.00
26. S. ir B. Jarembauskai $ 2.00
27. J. ir M.Zinkai ir šeima $ 10.00
28. Syd.Liet.Apyl. V-ba $ 20.00
29. A. ir J.Viliūnai $ 10.00
30. V. ir B.Barkai $ 10.00

Gilaus liūdesio valandoje, į amžinybę iškeliavus lietuvių pirmūnui, 
a.a. ANTANUI BAUŽEI,

jo žmonai, našlei 0. Baužienei ir visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 
LSS Australijos Rajono Vadi ja, 

skautai-skautės ir vadovai.

telį ir p. F. Sodaitis - foto aparatą.
Valdybos Pirmininkas visiems 

aukojusiems fantus nuoširdžiai pa
dėkojo.

Vietoj Spaudos Anties, Melbour
ne jau kelinti metai, per Spaudos 
Balių pasirodo ’’Spaudos Aitvaras”. 
Ir šiais metais jis išėjo kruopščiai 
paruoštas, išryškintu turiniu. Klys
tančiam žmogaus protui neapiman- 
čias žinias, nuotykius ir žinutes, 
’’Aitvaras”, sugaudęs išminties kos- 
mosinėmis bangomis, kartą metuose 
leidžiasi privilegiją, į balių atsilan
kiusius, ’’apšviesti”.

Skirstėsi žmonės iš baliaus labai 
tingiai. Muzikos garsams pasibai
gus, tai vienoje salės pusėje, tai ki
toje, dar skambėjo sutartinė daina.

Melbourne Bendruomenės Valdy
bos vardu dėkoju visiems taip gau
siai atsilankiusiems ir visiems vie
nokiu ar kitokiu būdu prisidėju- 
siems prie baliaus pasisekimo. Jeigu 
kas-nors jaustųsi įžeistas at nepa
tenkintas, kad galėjo atsitikti neno
rom, per skubėjimą ar neapdairumą, 
atleiskite. Yra patarmė: Kas nedir
ba - tas neklysta!

Alisa B.

pildyti į metų pabaigą tuštėjančią 
Mūsų Pastogės kasą. Nedaug yra 
mūsų tarpe tiek pasiturinčių žmo
nių, ypač iš Mūsų Pastogės skaity
tojų, kurie pajėgtų už įėjimą į liuk
susinę balinę salę mokėti didelį pini
gą, ten gal kiek kitokioje atmosfero
je pasilinksminti, bet praktiškai tie 
visi pinigai eitų į svetimą kišenę, o 
M. Pastogei paliktų vos trupinėliai, 
jeigu ir jų būtų. Ar toks balius pasi
teisintų?

Pagaliau ir savo tarpe ir savoje 
salėje galime patys susikurti atitin
kamai šiltą ir jaukią nuotaiką, kuri 
kiekvienu atveju gali būti mielesnė 
už šaltą iškilmių blizgesį. Šioje vie
toje prisimena prasmingas posmas 
iš suomių tautinės poemos Kaleva- 
los:
’’Jau geriau savoj šalelėj 
Vandenėlį gert iš vyžos, 
Negu šaly svetimojoj 
Midų gert iš aukso taurės”

(A. Sabaliausko vertimas) 
Ir šitoje vietoje Lietuvių Namai 

arba Lietuvių Klubas ir yra tarsi 
lietuviška sava sala milžiniškame 
mieste. Argi ji lietuviui nėra mie
lesnė už puošnias bet svetimas sa
les? Sakysite - patriotinis patosas? 
Neginčijam. Jo yra, bet dar daugiau 
jo reikia. Argi tai būtų pateisinamas 
patriotinis motyvas, jeigu mes kad 
ir dėl baliaus už liuksusą ir blizgesį 
papiltume krūvas pinigų kitiems sau 
nepalikdami nieko?

Galbūt toks pasisakymas skamba 
kiek pamoksliškai, ir kitas net pa
galvos, - kas gi pamokslais kviečia į 
balių? Bet čia ne pamokslai, o gyve
nimo faktai ir su jais reikia skaitytis.

0 baliaus nuotaika priklauso tik 
nuo mūsų pačių: ateisime nusiteikę 
giedrai ir šventiškai, ir balius bus 
didelė ir skaidri šventė. Bet jeigu 
eisime ne liepsnojančiom širdim, o 
vien pareigos stumiami, užanty pri
sikrovę priekaištų, kaip akmenų, ži
noma, kartybė jausis burnoje ir be
geriant likerį.

Tai ir kviečiame visus: ateikite 
visi su lengva širdim ir šventiška 
nuotaika. Visi bus pasitinkami su 
džiugia šypsena ir orchidėjų žiedais.

PASTABA: patariame bilietais 
apsirūpinti ir vietas baliuje užsi
tikrinti iš anksto. Tačiau jeigu kar
tais kas nebesuspėtų, bilietų gaus 
prie įėjimo.

TRUMPAI
Australijos Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos Melbourne 
Skyrius rugsėjo 21 d. 3 vai. rengia 
viešą paskaitą Lietuvių Namuose 
Melbourne.

Paskaitą skaitys Inž. Rimga Sli
žys apie atominės energijos panau
dojimą. Puikios skaidrės paįvairins 
gerai paruoštą medžiagą ir padarys 
lengvai suprantamą kiekvienam. 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti ir 
pasinaudoti reta proga išgirsti apie 
atominę energiją iš toje srityje dir
bančio specialisto.

Linksma naujiena Spaudos Ba
liaus loterijai po paveikslą padova
nojo dail. Eva Kubbos ir S. Montvy- 
das. Labai puikią ’’Spaudos Antį” 
baliui dovanoja Mykolas Zakaras. 
Numatoma Spaudos Baliaus loteri
joje ir daugiau vertingų laimikių. 
Lauks jūsų laiminga p. A. Jablons
kienės padovanota puošni tautiniais 
rūbais lietuviška lėlė!

Bepigu M. Petroniui Sydnejaus 
Liet. Klube žaisti su pokerio maši
nom: ką jis sukiša į pokerio mašinas, 
atsiima iš valstybinės loterijos?

**♦

Kiek laiko pasirgęs vėl knygnešio 
pareigoms sugrįžo melburniškis N. 
Butkūnas.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
būkite malonus patalpinti ’’Mūsų 

Pastogėje” šį mano atvirą laišką p. 
V. Juškai.

Gerb. Vytautai,
perskaitęs tavo laišką Lidijai 

Pocienei (M.P. nr. 32, psl.6) teko ge
rai nusišypsoti, ir tuo pačiu giliau 
pagalvot apie iškeltas mintis.

Daug diskusijų kilo, kai paskaitė- 
me tavo nuomonę apie buvusius 
kongresantus ’’Pokalbyje su Romu 
Sakadolskiu”. Krito į akis ne tik ta
vo kritika II-jo Kongreso atstovams, 
bet ir pagalvojom apie savo, busi
mųjų II-jo Kongreso atstovų ateitį; 
t.y. grįžę iš Kongreso, vėl prisidėsi
me prie visuomeninio darbo Aus
tralijoje. Reikia tikėtis, kad dirbsi
me kiek įmanoma, tiek kiek asmeni
nės sąlygos kiekvienam leis. Bet vis 
dėl to, kaip ansktyvesniems kon- 
gresantams, taip ir mums, be abejo, 
bus skirta šiek tiek neužtarnautų 
pastabų ir kritikos. Taigi, gal kas 
nors panaudos tavo žodžius, ’’pada
rėte daug, bet to neužteko”. Bus 
ypatingai nemalonu, jei tie žodžiai 
kris iš kokio nors aukšto pareigūno 
lūpų, kaip Krašto Valdybos nario.

Bet, grįžkime prie pačio laiško p. 
Pocienei: aš visiškai nematau patei
sinimo tavo kritikos, kad ji nuėjo 
”ne su jaunimu, bet su dideliais 
žmonėmis”. Adelaidės jaunimas 
gerai pažįsta p. Pocienės veiklumą 
jų tarpe ir jos įtaką mūsų Jaunimo 
Sąjungos įsteigime. Prie geriausių 
norų ne visiems yra įmanoma važi
nėti po kolonijas, mėgsti pažintis ir 
ryšius ir verbuoti jaunuolius lietu
vybei. Todėl, Vytautai, gal palikime 
akmenų mėtymą tiems, kurie patys 
yra be nuodėmės.

Anot tavęs, su šypsena,
Jonas Mockūnas.
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Specialiai Mūsų Pastogei iš Kanados

LIETUVAITĖ — PASAULINĖ
BĖGIKĖ

/POSTAM*
Nežiūrint to, kiek daug kalbama 

apie individų ir tautų lygybę, gyve
nimo žiauri tikrovė visada lieka ta 
pati: mažas žmogus ne tik nepaste
bimas, bet dažnai didžiųjų ir ap
stumdomas. Lygiai taip yra ir su 
tautomis: pasaulio dėmesys visada 
krypsta į didžiąsias tautas, o mažo
sios, dažnai ir labai vertingos savo 
kultūriniu ar kitu įnašu, lieka di
džiųjų šešėlyje... pasaulio nepaste
bėtos. Pagaliau ir galimybės yra vi
sai kitokios: iš poros šimtų milijonų 
gyventojų, savaime aišku, atsiranda 
daug daugiau žymių mokslininkų, 
menininkų, sportininkų ir t.t., negu 
iš trejetos milijonų tautos, nes yra 
visai kiti žmonių ir lėšų ištekliai. 
Todėl su ypatingu dėmesiu ir pa
garba turėtų būti vertinami mažųjų 
tautų atstovai, prasiveržę į mokslo, 
meno ar sporto viršūnes ir tuo at
kreipę pasaulio dėmesį.

Liepos mėnesį per pasaulio infor
macijos centrus nuskambėjo ir viena 
lietuviška pavardė. Nenorėdamas 
korespondencijos ištęsti, pasiten
kinsiu tik vienu pavyzdžiu. Kanados 
Londono didelio tiražo dienraštis 
The London Free Press, išeinąs 
kasdien dviem laidomis, po 100 ar 
daugiau puslapių kiekviena, apraši
nėdamas tarptautines lengvosios 
atletikos varžybas, vykusias liepos 
mėnesį Švedijoje, per kelis nume
rius ryškiomis antraštėmis štai ką 
pranešinėjo: ’’Valaitis antra 800 m. 
bėgimo varžybose”, ’’Valaitis antra 
1500 m. varžybose, tuoj po... 
Larrieu” ir t.t. Danutė Valaitytė iš 
Mount Brydges, esančio Kanados 
Londono, Ont., apylinkėje, pralenkė 
žymiąsias Kanados bėgikes T. 
Wright, G. Reiser ir A.M. Davis ir 
laimėjo antrą vietą 1500 m. bėgime 
pasekme 4:16.6. Pirmą vietą laimėjo 
žymioji J. Amerikos Valstybių bėgi
kė Francie Larieu. Šios varžybos 
vyko Švedijos sostinėje Stokholme, 
Olimpijados stadijone, dalyvaujant 
apie 20.000 žiūrovų. Laikraštis pa
stebi, kad Valaitytės pasirodymas 
buvo pats geriausias (’’best perfor
mance”) iš kanadiečių moterų bėgi
kių! Kitą žinutę laikraštis patiekia iš 
Karlstad 800 metrų bėgimo varžybų 
ir pabrėžia, kad Valaitytė laimėjo

Karas su 
taisyklėm

Dar ir šiandie lieka neatsakytas 
klausimas, kodėl amerikiečiai pralo
šė karą Vietname. Kiek šviesos įne
šė šiais metais US senatorius Barry 
Goldwater Kongrese paskelbęs 
slaptas instrukcijas kariu omeneiko- 
vojusiai Vietname. Tai buvo taisyk
lės, kurių amerikiečiai kariai turėjo 
laikytis ir kurios laikė surištas ka
riaujančių rankas. Praktiškai tos 
taisyklės daugiau padėjo priešui, 
negu pakenkė. Taisykles parengė 
buvęs Amerikos krašto apsaugos 
ministeris (gynybos sekretorius) R. 
McNamara dar 1965 m. kurios buvo 
dar papildytos ir priimtos Baltuo
siuose Rūmuose. Pasiklausykime, 
kas buvo pagal tas taisykles Viet
namo kare Amerikos kariams drau
džiama:

1. Draudžiama buvo pulti kaimus 
ir miestelius, kur buvo įsitvirtinę 
komunistai. Pirmiau reikėjo per 
garsiakalbius arba paskleistais la
peliais perspėti civilius gyventojus, 
kad jie pasitrauktų. Priešui to tik ir 
tereikėjo: jie žinojo puolimą iš anks
to ir pasiruošdavo tinkamai gintis 
arba pagal aplinkybes patys pasi
traukdavo.

2. Amerikos kariai gali tik tada į 

’’antrą vietą pasekme 2:07.6... tik 
viena sekunde teatsilikusi nuo pir
mą vietą laimėjusios švedės Liz 
Hjalmarson”. Tikrai malonu patirti, 
kad ir mažos tautos atstovai paga
liau turime tarptautinio masto bėgi
kę, tik viena sekunde teatsilikusią 
nuo pirmavietės švedės ir lipusią 
ant kulnų pasaulio rekordistei 
Francie Larrieu. Jos aukštą įverti
nimą rodo dar ir tai, kad jos, o ne ki
tų pirmas vietas kitose atletikos sri
tyse laimėjusių kanadiečių, pavardė 
buvo parinkta tų visų aprašymų 
antraštėms. Netenka abejoti, kad 
šiuo metu ji yra mūsų išeivijos žy
miausia lengvatletė. Jos talentas - 
kojų pranašumas - buvo pastebėtas 
dar jos vaikystėje, kai vaikams 
lenktyniaujant vienas jos brolių su
šuko atkreipdamas motinos dėmesį: 
’’Mama, žiūrėk... tik žiūrėk, kaip 
Danutės kojos dirba... visai kitaip, 
negu kitų vaikų”. Ir taip buvo at
kasta tarptautinio masto lengvatle
tė. Tėvų buvo atkreiptas į tai rei
kiamas dėmesys, o ir pati Danutė 
pasirodė tam labai tinkama: nebi
janti įdėti daug planingo darbo, 
tvarkinga, energinga ir visada užsi
spyrusi pasiekti užsibrėžtą tikslą. 
Jos pasiekti rezultatai pateisino jos 
ir tėvų įdėtas pastangas. Jau būda
ma gimnazijoje ji laimėdavo pirmas 
vietas savo rajone, o paskui pirmavo 
Ontario provincijoje. Ji dalyvavo ir 
lietuvių pirmenybėse, o taip pat 
varžybose, surengtose Vašingtone 
paskutiniojo Pasaulio Lietuvių Sei
mo metu ir, žinoma, visur be konku
rencijos laimėjo pirmas vietas. Ji 
gerai kalba lietuviškai ir aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. Pas
kutiniu laiku ji buvo viena iš pirmų
jų vietų laimėtoja iš visų tautybių, 
visos Kanados mastuo dabar 
triumfališkai sužibo tarptautinėje 
plotmėje. Netenka abejoti, kad ji, 
kaip stipriausia paminėtų distancijų 
Kanados bėgikė, bus įtraukta ir į 
1976 m. Kanados Montrealyje vyks
tančios olimpijados geriausių pa
saulio sportininkų sąrašą ir kad jos 
graži pavardė dar nesykį nuskam
bės per pasaulio informacijos cent
rus. Tikiu, kad jai to nori palinkėti ir 
viso pasaulio lietuviai.

Darūnas

priešą šauti, kada jį aiškiai mato ir 
yra tiesioginiame kontakte. Jeigu 
amerikiečius apšaudo vienas slaptu- 
kas (snipper), tas nesiskaito kon
taktu.

3. Civilių gyvenamuose rajonuose 
į priešą tegalima šaudyti tik šautu
vais ar kulkosvaidžiais. Kad galėtų 
tiesiai šaudyti amerikiečiai patys 
turi pasidaryti atviru taikiniu, t.y. 
pakilę iš apkasų arba išėję iš slėptu
vių. Priešas žinoma, nesilaikė jokių 
taisyklių ir jie šaudė bet kokiais 
ginklais pasislėpę ar užsimaskavę.

4. Kovos lėktuvai gali atsišaudyti 
į priešlėktuvines baterijas tik to
kiais atvejate, jei aiškiai mato prie
šą, tačiau negali atidaryti ugnies, jei 
priešas užsimaskavęs.

5. Bombarduoti šiaurės Vietnamo 
aerodromų nebuvo leista, jei šalia 
priešo ^lėktuvo buvo svetimos val
stybės1 lėktuvas. Tai žinodami ko
munistai savo lėktuvus paženklin
davo svetimos valstybės ženklais ir 
tuo būdavo saugūs.

6. Negalima buvo bombarduoti 
užtvankų, pylimų, jėgainių ar pana
šių įrengimų 11 mylių spinduliu nuo 
Hanojaus, Haiphongo ir Kinijos pa
sienio. Priešas tai išnaudojo ir ant 
tokių vietų buvo išstatęs savo prieš
lėktuvines baterijas.

7. Jeigu reikia ką bombarduoti ar 
apšaudyti iš artilerijos, pirmiau rei
kėdavo gauti leidimą ne tik iš savo 
bataliono ar karinės vadovybės, bet

SPORTAS MELBOURNE
VILKAS - A.N.Z.I. 35:23

Pradžioje Vilkui nelabai sekėsi su 
metimais, nes priešininkas neprilei
do arčiau prie krepšio, o tolimi me
timai daugiausiai lėkė pro šalį. An
trame puslaikyje susilpnėjo gyni
mas, laimė pasisuko mūsiškių nau
dai ir rungtynės lengvai laimėtos.

Taškai: V. Soha 7, G. Brazdžionis 
12, V. Brazdžionis 12, Edis 4, To
mas 0.

VILKAS - St. KILDA 45:38

Pirmas metimas Vilkui krito 
kiaurai, ir žaisdami pilname sąstate 
laisvai dominavo aikštėje. St. Kilda 
dėjo visas pastangas santykį išly
ginti, bet pro Vilko gynybą sunkiai 
pralindo, o tolimi metimai nesisekė.

Vilkas galėjo užkrauti žymiai 
daugiau, bet antrame puslaikyje 
priešininkui perėjus iš zoninio 
dengimo vyras prieš vyrą, mūsiš

NERIS DĖKOJA
Bankstowno Liet. Sporto Klubo Neries Valdyba nuoširdžią padėką 

reiškia Sydnejaus ramovėnams, klubą parėmusiems 20 dolerių auka.
Taip pat gili padėka Sydnejaus Lietuvių Klubui už leidimą pasinaudoti 

Klubo patalpomis rengiant Neries vakarą ir už suteiktą 100 dolerių para
mą.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame.
B.L.S.K. ’’Neries” Valdyba

KELIONĖMS Į EUROPĄ, AZUĄ, AMERIKĄ

KREIPKITĖS

Palanga Travel
364 Sussex St. Sydney City 

Turime įvairių atostoginių išvykų bei ekskursijų po Pacifiko salas, 
Skambinkite TeL 26 3526

Į LIETUVIŲ KELIONIŲ BIURĄ

VISUR VISAIP
Sovietų vergų stovykloje Sale- 

kard, Sibire, turi dirbti šalčiuose 
užtai gaudami tik sriubos bliūdelį ir 
skudurių. Jeigu kas nors suserga, 
tokiam maistas nutraukiamas. To
kiose sąlygose kaliniai išlaiko nuo 
trijų iki šešių mėnesių daugiausiai. 
Mirusiųjų kūnai sukraunami stirto
mis ir laikomi iki birželio mėn., kol 
žemė atšyla ir įmanoma juos palai
doti.

♦♦♦

Amerikiečių mokslininkai teigia, 
kad būtų galima žmogaus amžių 
prailginti 100 ar daugiau metų, jeigu 
kūno temperatūra būtų bent pora 
laipsnių žemesnė;

Dabartinėje Lenkijoje veikia 27 
katalikų kunigų seminarijos su dau
giau kaip 3000 klierikų. Lietuvoje 
veikia tik viena seminarija su kelio
lika studentų.

taip pat ir iš vietinės provincijos ar 
to rajono viršininkų. Priešas lengvai 
patirdavo, kad rengiamasi apšaudy
ti ar pulti, ir laiku pasitraukdavo.

Taip kariaujant jokia galybė ne
gali laimėti.

kiai, vesdami 12 taškų persvara ir 
jausdamiesi saugūs, nesistengė už
mesti daugiau, bet koncentravosi 
pademonstruoti, kaip valdo kamuolį.

Taškai: V. Soha 8, G. Brazdžionis 
11, V. Brazdžionis 14, Vadis 10, 
Pasonatis 2, Edis 0.

VILKAS-MASSEY HOLDEN 47:37

Vilko treneris V. Soha nežaidė, ir 
šias žaidynes teko diriguoti Gintui, 
kuris iš pradžių truputį jaudinosi, 
bet vėliau apsiprato. Iš taškų santy
kio atrodytų, kad lengvai laimėta. 
Bet buvo kritiškų momentų, ypač 
kai Gintas gavo ketvirtą baudą. Ta
čiau antrame puslaikyje Vilkas žaidė 
gerą komandinį žaidimą, ir nors ne
turėdami pakaitų, žaidimo tempą iš
laikė ir dar laimėjo dešimties taškų 
persvara.

Taškai: G. Brazdžionis 19, V. 
Brazdžionis 7, Vadis 10, Edis 6, Pa
sonatis, 5.

Visoje Pietų Amerikoje tėra tik 
viena lokių rūšis, reprezentuojanti 
lokių giminę pasaulyje. Šis Pietų 
Amerikos lokys esąs vegetaras ir 
turi šviesus ratilus aplink akis. Iš čia 
ir jo vardas - akiniuotasis lokys. Jis 
gana stambus - sveria iki 200 svarų.

Du jauni žmonės iššoka iš stovin
čio traukinio. Vienas persigandęs sa
ko kitam:

— Bijausi, kad būsiu pametęs pi
niginę.

— Ar žiūrėjai į kišenes? — klau
sia kitas.

— Taip, į visas, išskiriant vieną.
— Kodėl nepasižiūrai ir į tą vieną?
— Nes, jeigu piniginės ir toje ne

rasčiau, numirčiau vietoje.

— Ar buvo ten karšta, kur jūs 
vasarojote ?

— Nepaprastai. Ir nei vieno me
džio! Mes pasikeisdami sėdėjome vie
nas kito šešėlyje!
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SYDNEY
Informacijos

ŠAUKIAMĖS JŪSŲ 
DALYVAVIMO

šeštadienį, rugsėjo 6 d. Sydnejuje 
pradėta Pavergtų Tautų savaitė 
motorkada per miesto centrą, vėliau 
sustojant prie Lenkijos, Sovietų 
S-gos ir Vengrijos konsulatų. Nors 
ir negausi savo skaičiumi, bet 
tvarkinga ir gerai paruošta motor
kada savo vežamais užrašais atkrei
pė Sydnejaus gyventojų dėmesį, o 
nevieną gal privertė ir giliau susi
mąstyti ’’Wake up Australia” šūkis. 
N.S.W. policija gelbėjo motorkados 
sklandesniam pravažiavimui, o trijų 
T.V. stočių korespondentai beveik 
visą laiką lydėjo ir filmavo motorka
dos eigą. Vakare, visos T.V. stotys 
žinių laidoje Pavergtų Tautų motor- 
kadą nukėlė į T.V. priimtuvų ekra
nus, kuriuos stebėjo milijonai žmo
nių. Motorkadoje jautėsi Baltų tautų 
pranšumas. Dalyvavo ir australų.

Pavergtų Tautų savaitė bus už
baigta didžiule eisena per Sydnejaus 
miesto centrą, rugsėjo 20 d. (šešta
dienį), kurioje mūsų gausus dalyva
vimas yra būtinas. Nesitenkinkime 
vien tik kalboms, kitų įvertinimu 
arba kritika, bet būkime patys ak
tyviais eisenos dalyviais. Tik veiks
mai, o ne kalbos namuose išgelbėjo 
iš kalėjimų Bražinskus ir Simą Ku
dirką su šeima. Jei ne skubi akcija ir 
protestai, gal ir J.A.V. vyriausybė 
būtų atvirai pripažinusi Baltų tautas 
okupantui.

Australijos opozicijos vadas M.J. 
Fraser pažadėjo atšaukti mūsų 
krašto ”de jure” pripažinimą Rusi
jai. Parodykime jam, savo skaitlingu 
dalyvavimu eisenoje, kiek iš mūsų 
laukia jo pažado išpildymo. Tegul * 
Tasmanijoje gyveną lietuviai būna 
mums pavyzdžiu vieningai visiems 
eisenoje dalyvauti. Paraginkime sa
vo jaunimą.

Eisenos dalyviai renkasi nuo 10 
vai. Kent St. (tarp Druitt ir 
Bathurst gatvių) Sydney Town Hall 
užnugary. Eisena prasidės 11 vai.

Tegul tą šeštadienį nelieka nė 
vieno lietuvio neatliekančio, kad ir 
mažos, bet labai reikšmingos tauti
nės pareigos.

PALAIDOTAS ANTANAS BAUŽĖ
Rugsėjo 5 d. visa, galima sakyti, 

skaitlinga Sydnejaus lietuvių kolo
nija susirinko atsisveikinti ir paly
dėti Antano Baužės į amžino poilsio 
vietą. Tokia gausybė žmonių liudijo, 
kad atsisveikinome su nekasdieniš
ku žmogum. Atiduoti paskutinės 
pagarbos a.a. A. Baužei buvo atvy
kusių net iš tolimesnių vietų: daly
vavo ir ALB Krašto Valdybos vice
pirmininkas p. J. Pelenauskas iš 
Melbourne, pribuvo ir duktė Antu- 
anetė iš Afrikos (Nigerijos).

Gedulingas pamaldas. Lidcombe 
bažnyčioje atlaikė kun. P. Butkus 
pamoksle pasakydamas šiltą žodį 
velionio adresu. Kadangi buvo lie
tinga diena, tai tautiečiai atsisveiki
no su A. Bauže čia pat bažnyčioje.

Reprezentuodami organizacijas ar 
institucijas eilės tvarka atsisveiki
nimo žodį pasakė: Vaclovas Šlioge
ris, J. Pelenauskas, K. Stašionis, A. 
Mauragis, M. Reisgienė, J. Petniū- 
nas, V. Kazokas, A. Reisgys ir A. 
Kramilius, kuris taip pat kalbėjo ir 
angliškai apibūdindamas velionį 
tiems, kurie lietuviškai nesupranta. 
Pabaigai jautriai atsisveikino su sa
vo tėveliu Dr. Robertas Baužė.

Iš bažnyčios velionis buvo visų 
palydėtas į Rookwood kapines, kur 
po religinių apeigų sugiedota Vieš
paties Angelas, Marija, Marija ir 
Tautos Himnas.
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

o

Rugsėjo 21 d.
> LESTER COMBES 

Vokalinė vaidyba

Rugsėjo 28 d.
MIMI RUBIN —

VI žavinga prancūzė 
dainininkė

' Sydnejaus Liet. Klube, perkant, X 
gėrimus didesniais kiekiais duodat £ 
ma 10% nuolaidos už spiritinius gė- % 
rimus-ir 5% nuolaidos alui.

“IN SET” KVARTETO ŠOKTŲ MUZIKA: 

šešt. 8-12. sekm. 6-10 vai. vak.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

KLUBAS ATVIRAS:
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai. sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai.

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

šokių vakaro meni ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

PASTOGfiS

BRI
LIETUVIŲ KLUBE BANKSTOWNE

laisvai ir patogiau
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atliktų tiksliai be atidėliojimų. 
Kiekvienas atidėliojimas ar prenu
meratos užtęsimas stato laikraštį į 
kritišką padėtį, nes, kaip minėta, 
Mūsų Pastogė atsarginio kapitalo 
neturi, o išlaidos su kiekvienu nu
meriu yra pastovios ir būtinos ap
mokėti.

Neskaitant pašto išlaidų, įvairių 
raginimų ir priminimų paruošimas ir 
siuntinėjimas atima administracijai 
taip pat daug laiko, kuris irgi kai
nuoja. Skaitytojai turėtų šitą su
prasti ir būti tiek sąmoningi, kad to
kius dalykus atliktų patys sąžiningai 
ir raginimais neskatinami.

Mūsų Pastogės Administracija 
pasitiki skaitytojų gera valia ir jų 
sąžiningumu ir tikisi, kad šitą per
spėjimą priims dėmesin. -

M.P. Administracija
BENDRUOMENĖS MINĖJIMAS

Australijos Lietuvių Bendruome
nės 25 metų įsikūrimo sukakčiai at
žymėti Sydnejaus Apylinkės Valdy
ba ruošia iškilmingą minėjimą, kuris 
įvyks Sydnejaus Lietuvių klubo ma
žojoj salėje rugsėjo 28 d. 3 vai.

Programoje kalbės visi Sydnejuje 
gyveną buvę ALB Krašto Valdybos 
pirmininkai ir kt. Kurių jau nėra 
mūsų tarpe, jų žodžiai bus išklausyti 
iš magnetinės juostos.

Prieš minėjimo pradžią, toj pat 
salėje bus .parodėlė, kurioje matysi
me bendruomenę spaudoje ir vaiz
duose. Paroda rūpinasi p. P. Alekna.

Minėjimas prasidės punktualiai. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

Baliaus bilietus platina: Lietuvių Klubas, L. Stašionienė tel. 649 9062, 
V. Bitinas tel. 969 6394, V. Kazokas tel. 709 8395,

Bilieto kaina - 6 doleriai asmeniui.
Kviečiama užsisakyti vietas jau dabar pas aukščiau minėtus asmenis:

Baliaus metu bus servuojama vakarienė, įdomi programa, loterija ir 
kitokios staigmenos svečių pasitenkinimui.

Įsidėmėkite: M.P. Spaudos Balius yra didžiausias metinis parengimas 
Sydnejuje. Sekite skelbimus. Netrukus bus platinami bilietai, ir 
kiekvienas kviečiamas iš anksto užsitikrinti sau vietą-

PRASMINGA AUKA

Mielas Redaktoriau,
Siunčiu $ 20.00 čekį ’’Mūsų Pasto

gei” vietoj vainiko ant a.a. Antano 
Baužės Įtapo, nes ’’...didesnio pa
minklo didvyriams nebus, kaip vyk
dymas jų idealo”.

Jūsų
Jonas Laurinaitis

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!
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Melbourne Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba 
maloniai kviečia visus tautiečius atsilankyti į

KONGRESO BALIŲ
□ 
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rugsėjo 27., 7.00 v.v. - 12.00 v.v. Melbourne Lietuvių Namuose.
Suaugusiems - $ 6.00, studentams ir pensininkams - $ 4.00.

Bilietus užsisakyti prie lietuvių bažnyčios arba
pas V. Jušką - 398 3629, B. Prašmutaitę - 211 3775.

Pelnas skiriamas paremti jaunimo atstovus važiuojančius į III PLJ
M^JSVa
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£ Kongresą Pietų Amerikoje.
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SKAITYTOJAMS
Beveik dvigubai pakelti pašto ta

rifai skaudžiai palietė kiekvieną šio 
krašto gyventoją, bet juo labiau 
smūgį pajuto spauda, ypatingai to
kia spauda kaip mūsų, kuri neturi 
susikrovusi kapitalo, kuri nebiz
niauja ir kuri yra pačių skaitytojų 
išlaikoma savo lėšomis ir aukomis. 
Todėl mūsų pačių yra tiesioginis 
rūpestis, kad kaip galint sumažintu
me pašto išlaidas mums prieinamu 
būdu nekalbant apie tas, kurios nuo 
mūsų nepriklauso. Tam yra vienas 
kelias, kurio turėtume laikytis: vi
sus įsipareigojimus Mūsų Pastogei 
atlikime be paraginimų ar pakarto
tinų priminimų, kaip prenumeratos 
mokesčiai, sąskaitų apmokėjimai ir 
t.t. Administracijai susitaupytų ga
na stambi suma, jeigu atkristų skai
tytojams raginimų ar priminimų 
siuntinėjimas, o skaitytojai patys 
laiku apsižiūrėtų ar savo pareigas

^MŪSŲ PASTOGĖ

LITHUANIAN AUSTRALIAN 
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenės 
l&ik rastis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V.Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 

I J.Maksvytis, A.Reisgys.
i Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
I Bankstown.N.S.W. 2200;
į Tel. 7098395
i Leidėjo ir Administracijos adresas
i Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
j Administracijos Tel. 6499062

Prenumerata: metams $15.00
6mėn. $ 8.00

Užsieny metams $18.00
Oro paštu užsieny $37.00
Atskiras numeris $00.35
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Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
| savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
| neatsakoma.
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