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BYLA SOVIETŲ SĄJUNGAI
AR ŽMOGAUS TEISĖS JAU 

NIEKO NEBEREIŠKIA?

Maloniai nustebintas perskaičiau 
The Bulletin, rugsėjo 27 d., infor
macini straipsnį - Repression goes 
before the ’’Court”, kuriame rašo
ma, kad Danijoje, Copenhagoje, 
spalio 17 d. keliama Sovietų Sąjun
gai Tarptautiniame Tribunole byla 
už žmogaus teisių laužymą Sovietų 
Sąjungoje. Tai neįprastas įvykis 
tarptautinėje teisėje, pirmiausia dėl 
to, kad tas Tarptautinis Tribunolas 
nėra valstybių pripažintas, jis negali 
turėti juridine prasme sankcijos; 
antra, jis sudarytas ne pagal galio
jančią teisę ir todėl juridine prasme 
neturi teismui reikalingo autoriteto. 
Tai kuo toks teismas gali remtis ir 
ko jis vertas?

Šitokį Tarptautinį Tribunolą iš
šaukė p'ati gyvenimo būtenybė, jis 
yra precedentinis, jo galia šiuo tar
pu yra moralinė, paremta žmonijos 
sąžinės balsu, teisingumu, žmogaus 
kilnumu, tarptautiniu solidarumu. 
Ar tai mažas pagrindas tapti priva
loma norma? Netolimas kelias iš 
moralinės plotmės pereiti į juridinę. 
Todėl nereikia to Tribunolo reikš
mės numažinti, jis turės begaliniai 
didelės reik NciC'S k. . s kultūros 
istorijoje, pasiliks kaip šviesus 
aukštai iškeltas žiburys. Visi didieji 
įvykiai taip prasidėjo, visi didieji 
laisvės įstatymai nelegaliai praėjo, 
reikėjo sulaužyti tironų galią.
Džiugu yra skaityti, kad šį procesą 
remia tokie žymūs vyrai, kaip buvęs
D. Britanijos ministeris pirmininkas
E. Heath, bu v. Liberalų partijos 
pirmininkas Jo Grimond. Britų 
Akademijos pirmininkas Sir L Ber
lin, The Observer red. A. Astor, ra
šytojai A. Koestler ir J.B. Priestley 
ir kt. Amerikoje: Ambasadorius 
Averell Harriman, prof. McGeorge 
Bundy, senatorius Hubert Hum
phrey, Ed. Kennedy, Henry Jackson 
ir kt. Be abejo, tų žymių žmonių 
skaičius bus labai didelis ir todėl 
teismo autoritetas bus taip pat di
delis.

Kasgi kelia šitokią bylą? Čia tenka 
priminti, kad po A. Solženicino iš
trėmimo iš Rusijos, Sacharovas 
tuojpat (1974 m. vasario mėn.) su 
savo kitais 9 žymiais intelektualais 
parašė į pasaulį atsišaukimą, kur iš
kėlė mintį, kad reikia Sovietų Są
jungą patraukti teisman už žmogaus 
teisių laužymą. Tų minčių įtakoje 
Danijoje susiorganizavo Žmogaus

1976 m. Lietuvių Dienų Melbourne 
emblema. Paruošė dail. V. Siman- 
kevičius

Teisėms Ginti Komitetas, kuris, 
Vakarų intelektualams padedant, 
suorganizavo Tarptautinį Tribunolą.

Bylai kelti pagrindą davė kaip tik 
neseniai panaudota KGB prievarta 
prieš rašytoją Andrei Amalriką, ku
ris buvo jėga be jokio nusikaltimo 
priverstas palikti Maskvą, kurioje 
gyveno. Liudininkais į teismą šau
kiami A. Solženicinas, P. Litvinovas 
ir kiti žymūs sovietiško gyvenimo 
ekspertai bei liudininkai. Sutinka 
atvykti liudininku ir pats Sacharo
vas, jei Sovietų valdžia leis jam at
gal sugrįžti į Rusiją.

Šita byla, gal būt, netiesioginiai 
palies ir mūsų Baltijos Kraštų tau
tas ir jų persekiojimus. Tačiau to 
negali užtekti. Turėdami preceden
tą, turime rūpintis patys suorgani
zuoti panašų procesą dėl Baltijos 
Kraštų klastingo įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Kol dar tebėra gyvi anų 
laikų liudininkai, turėtume pasku
bėti, teismui svarbi medžiaga yra ne 
vien dokumentai, bet ir gyvų žmo
nių pabudimai. Tokio teismo spren
dimas kad ir neturės juridinės ga
lios, bet jis nuplėš nuo vilko avies 
kailį, ko vilkas labiausiai ir bijosi. 
Pasikliaukime liaudies patarle, kad 
ir mažas k jlmas kartais didelį veži- 

c mą apvey a.
A. Mauragis

N A U
Po Helsinkio konferencijos Vaka

rų spaudoje svarstomi klausimai - ar 
Sov. Sąjunga "bandys užimti Vakarų 
Europą ir ar Amerika pasipriešintų 
tokiu atveju Sov. Sąjungai. Visi pri
pažįsta, kad su Helsinkio konferen
cija sovietai įgijo didelių galių. Va
karų Europos silpnybes sovietai ge
rai žino ir jie be vargo pasiektų ne 
tik Pirėnus, bet ir Angliją užimtų, 
tik klausimas, kaip laikytųsi Ameri
ka. Anksčiau Amerika kategoriškai 
buvo nusistačiusi ginti Europą bet 
kokia kaina, bet dabar tuo abejoja
ma, nes Amerika tvirtai nusistačiusi 
gintis, jeigu būtų puolamas šiaurės 
Amerikos žemynas.

***

Pirmoji atominė elektros jėgainė 
Lietuvoje numatoma pastatyti Ig
nalinos rajone prie Visgine ežero. 
Jau padėtas iškilmingai ir kertinis 
akmuo, bet kada toki jėgainė bus 
pastatyta ir veiks, neaišku. Drauge 
numatoma toje apylinkėje įkurti iš
tisą miestą.

***

Australijos lietuviai kas antri me
tai, kaip paukščiai suskrendame į 
Australijos Lietuvių Dienas. Daili
ninkas p. Viktoras Simankevičius 
šią mintį gražiai pavaizdavo, sukur
damas 1976 m. Australijos Lietuvių 
Dienų simbolį - ženklą.

A.L.D.M.R. Komiteto vardu dai
lininkui p. V. Simankevičiui reiškiu 
nuoširdžią padėką.

K.K. Lynikas 
K-to Pirmininkas

V. Ratas Gulbės (grafika, 1953)
Rugsėjo 20 d. Vilniaus Dailės Institute atidaryta dail. Vaclovo Rato pa
roda, kuriai prisiųsta iš /.„stralijos apie 40 dailininko kūrinių.

J I E N O S
Čikagos lietuvių dienraštis 

’’Draugas” paskelbė jau 25-jį roma
no konkursą su 1500 dolerių premi
ja, kurią parūpino mecenatas Zig
mas Umbražiūnas. Rankraščius 
konkursui siųsti ligi lapkričio 1 d. 
Draugo adresu.

***

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba pasiryžusi suregistruoti vi
sus laisvajame pasaulyje aukštąjį 
mokslą (universitetą, institutą, ko
legiją) baigusius lietuvius su adre
sais ir įsigyta specialybe. Taip skel
bia Kanados ’’Tėviškės Žiburiai”. Į 
Australiją tuo reikalu, rodos, dar 
niekas nesikreipė.

Spėjama, kad dešimties metų lai
kotarpyje Kinijos naftos produkcija 
pralenks šiandieninius arabų kraš
tus. Nafta 7 urtingi rajonai yra Gel
tonoji jūra .r beveik visas Kinijos 
pakraštys. Tiek laiko gali užtrukti 
visi pasiruošimai ir įrengimai naftai 
išgauti.

Pastaruoju metu Sov. Sąjunga 
naftos produkcijoje pralenkė Ame
riką.

***

Nors šiais metais Sov. Rusija iš 
Amerikos buvo nupirkusi 10 milijo
nų tonų kviečių, bet dabar vyksta 
derybos Maksvoje su amerikiečių 
delegacija užpirkti dar antra tiek 
grūdų. ***

Argentinoje leidžiamas ’’Argenti
nos Lietuvių Balsas”-pateko į finan
sinius sunkumus, nuo šio mėnesio

M. K. ČIURLIONIO du mėnesius 
truksianti 64-rių kūrinių paroda ati
daryta Maskvoje, Tretjakovo galeri
joje. Tarp Maskvon išvežtų darbų 
yra “Pavasario sonatos”, “žiemos”, 
“Zodiako ženklų” ciklai, “Karalių 
pasaka” ir “Auka”, gimtojo gimta
dienio minėjimai pradėti rugsė
jo 19 d. Kauno muzikiniame teatre 
akademija - koncertu, dalyvaujant 
kampozitoriams, dailininkams, muzi
kologams, rašytojams, M. K. Čiurlio
nio kūrinių atlikėjams. Muzėjuje jau 
atidaryta paroda, kurioje išstatyti 
fonduose saugoti M. K. Čiurlionio 
grafikos bei tapybos kūriniai, pauja 
fotomedžiaga. M. K. Čiurlionio minė
jimas Vilniuje įvyko rugsėjo 22 d. 
naujajame operos ir baleto teatre, 
o Vilniaus dailės muzėjaus rūmuose 

atidaryta Lietuvos dailininkų 
paroda, telkianti jo atminimui skir
tus kūrinius. Didžiajame Maskvos te
atre šimtasis M. K. Čiurlionio gimta
dienis paminėtas spalio 2 d. Su
kakties išvakarėse prie M. K. Čiur
lionio namelio Druskininkuose 
pastatytas skulptoriaus K. Švažo su
kurtas marmorinis didžiojo mūsų 
menininko biustas, Druskininkų 
centre — skulptoriaus V. Vildžiūno 
paminklas M. K. Čiurlioniui.

pradžios pakėlė prenumeratą 100% 
ir iki finansiniai reikalai susitvar
kys, bus leidžiamas tik kartą į mė
nesį. Iki šiol jis buvo dvisavaitinis.

***

Rašytojas-A. Solženicinas važinė
ja po Kanadą ieškodamas pastovios 
vietos apsigyventi. Jis jiori susirasti 
tokią vietą, kuri savo' aplinka la
biausiai primintų jam Rusiją, galėtų 
ramiai dirbti ir būtų saugus nuo ru
sų KGB agentų.

1



Kalbos vaidmuo
Kaskart vis labiau ieškome patei

sinimų, kad lietuvybei išeivijoje pa
laikyti ir ją pratęsti kalba nesąs jau 
toks esminis dalykas: esą, doru lie
tuviu galima būti ir išlikti net nesu
prantant lietuviškai - užtenka tik 
būti sąmoningu tautiečiu ir dirbti 
lietuvių naudai ir jų interesams. Ši
tokios pakraipos žmonės savo pa
žiūrai pateisinti susiranda ir atitin
kamų tikrų ir ar netikrų pavyzdžių, 
kuriais ir grindžia savo įsitikinimus. 
Bet argi tai nėra bandymas bent ki
tų akyse save pateisinti ir tuo pri
dengti savo tuštumą? Kaip įmanoma 
būti sąmoningu lietuviu nemokant ir 
nekalbant lietuviškai?

Jau seniai toji pažiūra, kad iš lie
tuvių tėvų gimsta tik lietuvis, kaip 
neturinti nei racionalaus, nei biolo
ginio pagrindo, nepasiteisino ir nu
mirė. Dar ir šiandie tebedainuojame 
’’Lietuviais esame mes gimę” dainą, 
kuri skamba gana patriotiškai ir su
dilgina jausmus, tačiau romantiškoji 
žodžių prasmė dingo su pačiu ro
mantizmu. Tokiais žodžiais galėjome 
tikėti gyvendami Lietuvoje, tai yra 
savųjų tarpe, kur kitokiu ir negalė
jai išaugti, tačiau gyvenimas patik
rino šių žodžių teisingumą ir pras
mę, kai atsidūrėm už savo tautos ri
bų ir galvojom, kad ir čia mūsų vai
kai taip natūraliai, be jokių pastan
gų, kaip kad kadaise namie, išaugs 
lietuviais. Praktika parodė, kad ši
taip nėra, kad žmogus gimsta visų 
pirmiausia tik žmogum, o tautiečiu 
jis išauginamas. Šitai supratus iškilo 
ir lietuvybės išlaikymo problema, 
kurios anksčiau iš viso neturėjome.

Tačiau svarbiausias mūsų tautinio 
tęstinumo rūpestis yra lietuvių kal
ba, kuri yra visas tautiškumo pa

MOŠŲ MIRUSIEJI
A.a. LEONTIJA ŠULCIENĖ

Rugsėjo 22 d. Cabramattos ligo
ninėje po labai sunkios ir ilgos ligos 
sustojo plakusi širdis Leontijos 
Šukienės (Orlauskaitės). Ji gimė 
1902 m. Kašėtų km. Kaniavos valse. 
Lydos apskr.

Velionė iki 1970 m. gyveno Lietu
voje, Kaune. Dukters Lionės ir žen
to Vytauto Bukevičių kviečiama 
1971 m. pradžioje atvyko į Sydnejų 
nuolatiniam apsigyvenimui. Būdama 
labai gyvo chrakterio, visuomet 
draugiška ir linksma, greitai įaugo į 
lietuvišką bendruomenę ir kas ją 
pažino, ją pamėgo ir dalinosi žinio
mis apie pokarinį gyvenimą Lietu
voje. Ją matėme lietuviškuose pa
rengimuose ir lietuvių pamaldose.

Deja, jos laimingas gyvenimas 
Australijoje neilgai tęsėsi. Jau po 
metų nuo atvykimo padaryta jai 
operacija parodė turimą vidurių vė
žį. Po dviejų metų ir vėl padaryta 
operacija, po kurios jos jėgos pama
žu menkėjo ir po metų ji pasimirė. 
Būdama ligoninėje išgyveno didelį 
skausmą, kai neteko savo mylimos 
dukters Lionės.

Velionė paliko liūdinčius žentą 
Vytautą ir anūką Ričardą Bukevi- 
čius ir Lietuvoje likusias dvi seseris 
ir brolį.

Rugsėjo 25 d. kun. P. Butkaus ir 
būrio p.p. Bukevičių šeimos draugų 
velionė palydėta paskutiniam poil
siui į Rockwood’o kapinių lietuvių 
sekciją. Ilsėkis ramybėje!

I.J.

grindas, nes ji yra ir tautinės kultū
ros pagrindas. Negalima įsivaizduoti 
lietuvio, kuris nemokėtų lietuviškai. 
Koks tokio lietuviškai nekalbančio 
lietuvio lietuvybės pagrindas? At
sakymas - joks pagrindas, nes kas 
nekalba lietuviškai, tas ir negalvoja 
lietuviškai, o kas negalvoja lietuviš
kai, tas ir negyvena lietuviškai. Ši
toji tiesa tokia aiški ir paprasta, kad 
jai nereikia jokių įrodymų ir turėtų 
būti imama kaip aksioma.

Apie lietuvių kalbą turime prisi
rinkę daugybę gražių atsiliepimų, ką 
mano ir galvoja mokslo autoritetai, 
kiek ji yra nepamainoma ir svarbi 
kalbotyrai, istorijai ir t.t. Bet kas
dieniniame gyvenime šitai negalioja 
kaip motyvas, dėl ko turime savo 
kalbą mokėti ir ją vertinti. Juk ne
galima ir esamomis sąlygomis net 
nepateisinamas joks naudos moty
vas: ar apsimoka? Žinoma, kad ne
apsimoka, nes netoli su lietuvių kal
ba nukeliausi. Toks požiūris yra 
gryniausia nesąmonė, lygiai kaip 
nesąmonė klausti - ar apsimoka būti 
lietuviu? Sąmoningas žmogus šitaip 
neklausia, nes nei tautybėje, nei 
kalboje jis neieško naudos, o pras
mės. Nauda tėra tik dalykai, stovį 
šalia žmogaus, gi prasmė yra paties 
žmogaus dalis, sudaro jo asmenybę, 
su ja suaugama. Ir dėl to kam yra 
prasminga būti lietuvių, tai savaime 
suprantama, yra nemažiau pras
minga ir kalbėti lietuviškai.

Liūdniausia, kad besivejodami 
gerbūvį šias dvi sąvokas - naudos ir 
prasmės - sumaišome, naudą pasta
tydami aukščiau visko. Ir dėl to ne
nuostabu, kad ir lietuvybę kaip ir 
kalbą imame matuoti naudos matais. 
O šito iš viso neturėtų būti. Jeigu 
malkas prasminga, aš tuo didžiuo
juos, nes tas sudaro manąjį aš. Ly
giai ir kalba įeina į mano asmenybę 
kaip tam tikra nenuperkama dalis.

(v.k.)

A.a. L.šulcienė

Mielai uošvei ir močiutei

LEONTIJAI ŠULCIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame Vytui ir Ričardui Bukevičiams. 

Vida, Algis, Paulius ir Rimas
Kabailai

Milda ir Petras Dulhunty 
Antanas Mikaila

Uošvei ir senelei

LEONTIJAI ŠULCIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame Vytautą ir Ričardą Bukevičius.

A. ir M. Balsiai

A.A.
JONUI JARMALAVIČIUI

mirus, jo žmoną, dukras Ireną ir Silvą bei visus artimuosius liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia • -

S. ir A. Montvidai

A.A.
JONUI JARMALAVIČIUI

mirus, skausmo valandoje jo žmoną Oną ir dukras giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime

S. O. Abramavičiai

JONĄ JARMALAVIČIŲ
PALYDINT

A.a. Jonas Jarmalavičius

Rugsėjo 21 d. vėžio ligos pakirs
tas, ligoninėje mirė Jonas Jarmala
vičius. Gimęs 1903.4.10 Rygoje, kur 
tėvai vertėsi langvo transporto biz
niu, velionis augo penkių brolių ir 
sesers gausioje šeimoje. 1917 m. vi
sa šeima pasitraukė į savo ūkį Šimo
nyse, Kupiškio valsčiuje. 1922 m. jis 
buvo pašauktas į Lietuvos kariuo
menę ir, tarnaudamas Vilkaviškyje 
buvusiame 4-me artilerijos pulke, 
pasiekė viršilos laipsnį. Ten laisvu 
laiku baigė suaugusių gimnazijos 
keturias klases. Būdamas kariuo
menėje 1928 m. vedė Oną Bizlingar- 
tę ir Vilkaviškyje susilaukė dukterų 
Valės ir Silvijos. 1932 m. dėl nesvei
katos iš kariuomenės išstojo ir pe
rėjo dirbti į pasienio policiją, būda
mas Vištyčio rajone sargybos virši
ninku. Ten gimė ir jų trečioji dukra 
Irena. Karo metu dirbo Kybartų 
plytinėje kaip ekspeditorius. Išbė
gus iš Lietuvos ilgiausiai gyveno 
Bambergo stovykloje, kur suorga
nizavo gražiai veikusią teatro vai
dintojų grupę ir jai vadovavo, pats 
atlikdamas svarbiąsias roles.

Atvykus į Australiją 1949 m. buvo 
atskirtas nuo žmonos ir dukrų ir sa
vąjį kontraktą atliko prie prie Wa- 
ragambos vandens užtvankos. Po 

dviejų metų sutarties visa šeima vėl 
susijungė Sydnejuje ir nupirko na
mą Mortlake, vėliau iki pensijos 
dirbdamas atsargos karių ligoninėje 
Concord’e. Tik prieš porą metų savo 
puikiuose namuose atšventęs 70-ties 
metų jubiliejų, velionis buvo toks 
guvus ir stiprus, nejausdamas jokių 
negalavimų, kad jo artimieji tikėjo
si, jog ir jis kaip ir jo motina, prieš 
keletą metų mirusi Sydnejuje, su
lauks garbingų 102-jų metų.

Nuo pat jaunystės turėdamas 
įgimtą vaidintojo gyslelę velionis 
tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje, tiek 
ir čia Australijoje scenoje parodė 
labai gražiai sukurtus chrakterius. 
Sydnejuje įsijungęs į ’’Atžalos” te
atrą jis labai sėkmingai reiškėsi ir 
ne kartą Joną matėme rimtose ir tė
viškose rolėse.

Šalia teatro, J. Jarmalavičius bu
vo aktyvus bendruomenės narys, 
priklausė atsargos karių draugijai 
’’Ramovė” ir paskutiniuoju laiku bu
vo aktyviai įsijungęs į ’’Dainos” cho
rą. Malonu Joną būdavo matyti kone 
visuose lietuviškuose
parengimuose, kai paprašytas, jis 
niekuomet neatsisakydavo padėti. 
Jis buvo kilnus ir susipratęs lietu
vis, labai mėgęs lietuvišką spaudą, 
lietuviškas, daįnas ir jaudindavęsis 
dėl kiekvienos lietuviškos negero
vės.

Pažinau velionį ir jo šeimą nuo pat 
pirmųjų atvykimo į Australiją die
nų. Jo namai buvo visuomet atviri, 
jo nuoširdžiais tėviškais patarimais 
ir pagelba, be daugelio kitų, pasi
naudojau ir aš. Jo kietas rankos pa
spaudimas, dar net trumpą laiką 
prieš mirtį, būdavo lyg to lietuviš
kojo ąžuolo stiprumo parodymas, 
niekuomet nieko neužgaunant, nie
kuomet nieko nenuskriaudžiant. 
Šiandien gi, šis taip mėgiamas ir 
gerbiamas taurus lietuvis, iškeliavo 
Anapilio.

J. Jarmalavičiaus laidotuvės buvo 
ypatingai gražios. Giedant ’’Dainos” 
chorui, prie Lietuvos trispalve ap
dengto karsto, garbės sargybą visą 
laiką ėjo jo draugai ramovėnai, ir 
kone pilnutėlė lietuvių bažnyčia jo 
artimųjų atidavė jam paskutinį reli
ginį atsisveikinimą. Pamaldas ir vė
liau atsisveikinimo žodį tarė klebo
nas kun. P. Butkus, kai užuojautos 
pamokslą pasakė dalyvavęs šeimos 
prietelius australas monsignoras.

Lietuviškose kapinėse prie ypa
tingai gausiai gyvų gėlių ir vainikų 
apdengto karsto paskutiniuosius at
sisveikinimo žodžius tarė: Sydne- 
jaus Apylinkės vardu - J. Zinkus, 
’’Ramovės” vardu - M. Zakaras ir 
’’Dainos” choro, bei Lietuvių Klubo 
vardu - Pr. Nagys, visiems pabrė
žiant velionies nuopelnus, bei taurią 
jo asmenybę. Po religinių apeigų ir 
giesmių, amžinajam poilsin J. Jar
malavičius buvo palydėtas Lietuvos 
Himnu.

Užjaučiant ir kartu liūdint su šei
ma ir artimaisiais čia, Kanadoje ir 
Lietuvoje, paskutinį kartą atsisvei
kinant su Jonu, galiu tik didžiuotis, 
kad jo taurus gyvenimo ir lietuviškų 
darbų pavyzdys nebus dar ilgai mū
suose pamirštas ir jo taurus vardas 
dar ilgai liks gyvas čia. Ilsėkis ra
mybėje, mielas Jonai.

A.L-tis.
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Dar J. Kongreso reikalais
KAS PO KONGRESO?

Iki Trečiojo Jaunimo Kongreso 
laiką skaičiuojame jau ne mėnesiais, 
o savaitėmis. Visur, kur jaunimas 
yra nors kiek susiorganizavęs, 
vyksta paruošiamieji Kongreso dar
bai. Tame ruošos įkarštyje, vertėtų 
savęs paklausti, ko mes laukiame iš 
Jaunimo Kongreso. Tokia didelė lie
tuvių išeivijos investicija turės duoti 
tam tikrų vaisių. Tad, kokia bus 
jaunimo veikla ateityje ir koks bus 
Kongreso įnašas ateities veiklai nu
statyti?

Tie klausimai yra tiek sudėtingi, 
kad vieno puslapio straipsnyje jų 
negalima atsakyti.

Lengviausia būtų pradėti nuo 
Jaunimo Sąjungos, kuri organizuoja 
šį Trečiąjį Kongresą, Psaulio Lietu
vių Bendruomenės globoje.

Per' pastaruosius trejus metus 
matėme, kaip Jaunimo Sąjungos įsi
kūrė Venecueloje, Australijoje, Vo
kietijoje, Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Vienur jos 
greitai prigijo, kitur dar iki šiai die
nai tebėra tik formavimosi tarpsny
je. Šiame Kongrese teks kalbėtis ne 
vien apie Sąjungos organizacinį 
stiprinimą, bet ir apie Jaunimo Są
jungos uždavinius. Vienas iš tokių 
uždavinių bus atitolusio ir lietuviš
kai nekalbančio jaunimo sugrąžini
mas ir įjungimas į aktyvių lietuvių 
gyvenimą.

Kitas klausimas, kuris daugumai 
jau nebenaujas, bus tarpvalstybinių 
saitų palaikymas ir prasmingų or
ganizacinių ryšių tarp įvairiuose 
kraštuose gyvenančios jaunuome

SU ARMONIKA Į BRAZILIJĄ 0
DĖMESIO! DĖMESIO!

Žiūrėkite kas laukia mūsų Sao. Paulo

Leiskite man jus visus ’’Mūsų Pa
stogės” skaitytojus supažindinti su 
Daina Vasiliauskaite. Daina yra 
Brazilijos Jaunimo Komiteto narė ir 
yra mano (Kreivos Strėlės) pusese- 
rė. Daina studijuoja architektūrą - 
ką kitą ji galėtų studijuoti būdama 
pati taip gražiai pastatyta (built). 
Dėmesio! Dėmesio!

Sydnejaus Jaunimo Kongreso 
atstovams baisiai dega išvažiuoti į 
Braziliją kuo greičiausiai. Regina 
Laukaitytė negali miegoti per išti
sas naktis vis galvodama apie Brazi
lijos ekonomiją ir tamsius romantiš
kus Brazilijos vakarus. Ričardas 
Bukevičius netelpa skūroj galvoda
mas apie kongreso filisofiškas temas 
ir visokias Brazilijos landynes. Arū
nas Pilka negali daugiau maloniai 
šypsotis būdamas baisiai susirūpi
nęs apie Brazilijos lietuvių kultūrą ir 
Brazilijos alaus skonį. Eduardas 
Karpavičius negali daugiau išmin
tingai išsireikšti ir ginčytis būdamas 
amžinai persigalvojęs apie garsius 
Brazilijos rašytojus ir Sao Paulo 
Lietuvių Klubo uždarymo laiką. Ri
čardas Badauskas negaliu daugiau 
rimtai mokintis būdamas amžinai, 
nervuotas ir pritrenktas lietuvių 
bendrinių organizacijų problemų ir 
Brazilijos panelių nuoširdumu.

Dėmesio! Dėmesio!

Sydnejaus Jaunimo Kongreso 
atstovai važiuos į Braziliją atgaivinti 
visokių jausmų. Jiems visiems rei
kia išsiblaškyti po sunkių 1975-tų 
metų. Bet prieš važiuodami į Brazi
liją jie žada visi mesti pobūvį (throw 
a party) Sydney’jaus Lietuvių Klu
be. Programa bus DOLSKIO DAI
NŲ EXTRAVAGANZA. Jūs turbūt 
visi atsimenat:
’’Onyte, einam su manim pašokti.

Leisk man karštai priglaust tave 

nės, sudarymas, šįkart teks pa
svarstyti ne vien kaip Šiaurės Ame
rikiečiai gali padėti kitiems kraš
tams, bet kaip tarpvalstybiniai ry
šiai galėtų būti abipusiai naudingi.

Ne paslaptis, jog lietuvių tautos 
apsisprendimo bei valstybinio su
verenumo teisės pareikalaus dar la
bai daug pastangų ir ilgalaikio rū
pesčio tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje. 
Tai tvirtina ir Helsinkyje pasirašy
toji Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos deklaracija. 
Šis Trečiasis Kongresas negalės ne
jučiomis pro šį reikalą praeiti. Vie
nas iš pagrindinių šio Kongreso 
klausimų turės būti: kaip išeivijos 
jaunimas gali būti naudingas Lietu
vai.

Diana pliaže

Visokių šokių gali greit išmokti, 
Jei tu paklausysi mane”.

arba-
’’Leisk man, leisk man

Karštai pabučiuot tave 
Tik vieną siek, tik vieną kartą. 
Leisk man, leisk man 
Vieną siek priglaust tave
Meldžiu aš - leisk man, leisk man, 

leisk man...
arba-
’’Palangos jūroj nuskendo mano 

kelnės
ir šaltos bangos jų neatiduos”.

laus jumoro jūroj.

Nojaus arkoj
—Ką, manai, veikė Nojus savo ar

koj?
—Meškeriojo.
—Vargu ar galėjo ką pagauti, tu

rėdamas tik du sliekus.
Vargas su žmona...

— Turiu vargo su žmona. Įsivaiz
duok, ji niekad neina gulti anksčiau 
kaip trečią valandą ryto.

— Iš tikrųjų? 0 ką ji veikia iki to 
laiko?

— Laukia manęs namo sugrįž
tančio.

Antrasis Jaunimo Kongresas mus 
daug ko pamokė. Buvo sudaryta tiek 
daug gražių planų ir sumanymų ku- 
. ie iki šios dienos nėra išvydę dienos 
/iesos. Todėl, šiame Kongrese, ša- 
;a ateities veiklos gairių nustatymo 
eikėtų suprasti mūsų veiklos gali- 
aybes ir sąlygas. Teks uždavinius 
•ikiuoti į ilgalaikius ir trumpalai
kius, reikės apsispręsti, kurie užda
viniai būtini atlikti kelių metų bėgy
je. Tik tada Jaunimo Kongresas - 
lietuvių išeivijos didžioji investicija - 
save pateisins. Šis Trečiasis Jauni
mo Kongresas ir bus vertinamas 
pagal tai,ką pajėgsime per ateinan
čius kelerius metus įvykdyti.

RS

arba-
”Štai jums kariškas vaizdelis......

tra-lia-lia etc.

Dėmesio! Dėmesio!

Data šito pobūvio dar nėra nusta
tyta - reikia mums dar pasitarti su 
ponu (’’Ponai ir Ponios,uždarome ba
rą už penkiolikos minučių, prašome 
pasirūpinti paskutinius gėrimus”) 
Stašioniu. Tikimės, kad pobūvis 
įvyks prieš pat Sydnejaus atstovų 
išvažiavimą į Braziliją. Mes prane-
Šime datą per ateinančias savaites. 
Sekite ”Su Armonika į Braziliją” 
kiekvieną savaitę ir sužinosite vis
ką, jeigu tik nepaskęsite mūsų gi

Koks klausimas, toks atsakymas

Atsilankiusi kalėjime, žurnalistė 
klausia vieną kalinį:

—Ar jus atvedė į kalėjimą per di
delė’ meilė stikliukui?

—Kur jau ten! Ar jūs, panele, 
galvojate, kad čia duoda kas bent 
lašelį?

Ką darytum?
— Ką pats darytumei, būda

mas mano batuose?
— Gerai juos valyčiau.

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS

KVIESKIME SVEČIUS!

Laikas bėgte bėga. Dar tebesida
liname Lietuvių Dienų Adelaidėje 
įspūdžiais, o jau tikrai laikas pradėti 
ruošą būsimoms Lietuvių Dienoms, 
kurios ivyks 1976 m. gruodžio mėn. 
26-31 dienomis Melbourne. Šių Lie
tuvių Dienų organizavimas jau kuris 
laikas vyksta, apie ką mūsų spaudo
je buvo rašyta. Šiuo kart rūpi kas 
kita.

Dažnai mes patys išsiruošiam ke
lionėn į užjūrius aplankyti savo gi
minių bei draugų. Taip pat ne kartą 
girdėjome, kad ir mus, esančius že
mės pakraštyje, ne vienas aplankė ir 
dar aplankys. Kodėl nepasinaudoti 
gera proga? Kvieskime svečius, kad 
jų atsilankymas pas mus sutaptų su 
Australijos Lietuvių Dienomis.

Atvykę svečiai pamatys mūsų 
gyvenamą kraštą, mūsų asmeninį 
gyvenimą, o Lietuvių Dienose pajus, 
kad ir Australijos lietuviai, kiek pa
jėgia, dirba tautinį darbą, kad mūsų, 
kaip ir jų, širdyse dar dega Tėvynės 
meilės ugnelė, kad mes, kaip ir jie, 
sielojamės jaunosios kartos ateitimi, 
kad mes, kaip ir jie, džiaugiamės 
vieningo darbo vaisiais.

Praeitis parodė, kad Lietuvių 
Dienos sutelkia didelį būrį tautiečių 
iš visos Australijos: sutinkame seniai 
matytus gimines ar draugus, atnau
jiname pažintis ar randame naujų 
draugų. Lietuvių Dienose ir mū
sų užjūrių svečiams bus labai gera 
proga daugiau pamatyti, daugiau 
sutikti senų ir naujų draugų, dau
giau pabendrauti ir daugiau pažinti 
mūsų gyvenamą kraštą - Australiją.

Tolimesnei ir ilgesnei išvykai rei
kia iš anksto pasiruošti, todėl jau 
dabar yra pats laikas kviesti sve
čius.

Padarykime Australijos Lietuvių 
Dienas malonaus ir broliško ben
dravimo švente.

K. J. Lynikas
A.L.D.M. Rengti 

K-to Pirmininkas
Ig. Alekna

Spaudos ir Informacijos
K-to narys

Taip atsitinka Amerikoje.
New Yorke, vienas didžiulio vieš

bučio direktorius, eidamas korido
riumi, sutinka kilimu vialytoją, ku
ris, atrodo, nusiminęs.

— Pakelk galvą aukščiau, tams
tele! Aš irgi dirbau kaipo valytojas, o 
dabar - viešbučio direktorius. Tai 
yra Amerika!

Vyruko veide pasirodo dar di
desnis nusiminimas.

— Matote, garbingasis, aš irgi 
pradėjau kaip didelio, viešbučio di
rektorius, o dabar - esu valytojas. 
Tai irgi yra Amerika!
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A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną M. Migevičienę, dukteris Laimą ir 
Ireną, sūnų Alių ir jų šeimas.

A. V. Kabailai

Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyviui Kūrėjui - Savanoriui 
EDVARDUI MIGEVIČIUI

mirus, jo žmonai Magdalenai, dukroms Irenai , Laimai ir sūnui Aliui ir jų 
šeimoms reiškiu nuoširdžią užuojautą.

P. Alekna

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI

mirus, sielvarte palikusius žmoną Magdaleną, dukras Laimą ir Ireną bei 
• sūnų Alių su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

T. ir V. Simniškiai

Brangiam kaimynui
A.A.

EDVARDUI MIGEVIČIUI
mirus, jo žmoną Magdaleną, dukteris Ireną ir Laimutę, sūnų Alių su 
šeimomis liūdesy ir skausme giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

M.A. Statkų šeima
W.J. Cervin šeima

Mūsų brangiam draugui ir kaimynui
A.A.

EDVARDUI MIGEVIČIUI
mirus, giliai liūdinčią žmoną Magdaleną, dukteris ir sūnų su šeimomis bei 
visus artimuosius giliai užjaučiame ir drauge liūdime.

Valerijonas, Kazimiera ir Violeta
Bitinai

Onutė, Vyta.s ir Rūta Arai

Aukos
Australijo Lietuvių Fondui.

Pastaruoju metu Australijos Lie
tuvių Fondui aukojo:

11 dol.- Sudėtinė auka vaišėse pas 
p. Klimus, Melbourne,
160 dol.- Savanorio-kūrėjo pulk. Ka
zimiero Labučio atminimui, šeimos 
ir artimųjų auka, Canberroje;

75 dol.- Melbourno Lietuvių 
Klubas;
238 dol.- Tautos Šventės išvakarių 
pobūvio svečių sudėtinė auka, Mel
bourne. Šią sumą sudėjo: po 20 
dol.-p.p. V.Daugvila, J. Šniras, 
A.Zubras; po 10 dol.- p.p. V. JAKU- 
tis, S.Meiliūnienė, J. ir N.Meiliūnai, 
A. ir B. Staugaičiai, R. Šemetas, J. 
Petraitis, A.Vaitiekūnas, G. Žem
kalnis, V. Žiogas; po 5 dol: p.p. A. 
Adomėnas. A. Bajoras, P. Baltutis, 
J. Balbata, A. Bladzevičius, P. Nau
jokaitis, R. ir A. Pociai, A. Rama
nauskas. V. Simankevičius, kun. P. 
Vaseris, B. Vingrys, A.G.K., J. Žal- 
kauskienė ir kiti mažesnėmis sumo
mis.

40 dol.- Melbourno tautiečiai, ne
galėję dalyvauti pobūvyje: 20 dol.- 
Aleksandras Klimas, po 5 dol.: p.p. 
V. Ališauskas, F. Ročius, K.A.Zda- 
nius, 3 dol.- p. J. Paragienė, 2 dol.- 
V. Savickas.

A.L. Fondo Valdyba visiems au
kotojams nuoširdžiai dėkoja, tikė
dama, kad A.L.F. visų Australijos 
lietuvių remiamas auga, stiprės ir

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

Sydney - B.Stašionis, Liet. Klubas, 
16-18 East Terrace, B anksto wm,2200 
Adelaide - St.Dainius, 25 Manuel 
Ave., Blair Athol, S.A. 5084
Newcastle - J.Lizdenis, 17 Michael 
St., Maryville, N.S.W. 2293

Australijos Lietuvių Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fondhs, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
3051.

pajėgs atlikti jam skirtą uždavinį 
-remti Australijos lietuvių kultūrinį 
reiškimąsi.

A.L.F. Valdyba

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI

mirus, jo žmoną Magdaleną, dukteris Ireną ir Laimą bei sūnų Alių su 
šeimomis .visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

A. ir M. Balsiai

BEasasni

Bendruomenės sukaktis
Rugsėjo 28 d. Sydnejaus apylin

kės valdybos pastangomis buvo su
ruoštas Lietuvių klubo viršutinėje 
salėje Australijos Liet. B-nės 25-rių 
metų sukakties paminėjimas, kuris 
buvo rūpestingai paruoštas ir savo
tiškai originalus.

Minėjimą pradėjo apyl. pirm. p. 
K. Stašionis trumpai pristatydamas, 
kas turėta anksčiau prieš bendruo
menei įsikuriant ir kaip ji buvo 
įkurta. Toliau sekė buvusių ALB 
Krašto Valdybos pirmininkų ta pro
ga pasisakymai. Tuos, kurie jau mi
rę, kaip A. Baužė, J. Vaičaitis, S. 
Kovalskis, B. Daukus, S. Narušis, 
girdėjome iš magnetofoninių juos
telių, visi kiti - kun. P. Butkus (pir
mos Krašto Valdybos vicepirminin
kas), V. Simniškis, L. Karvelis, V. 
Skrinska, I. Jonaitis, M. Zakaras, J. 
Maksvytis, patys asmeniškai daly
vavo ir kiekvienas tarė savo žodį. 
Taip pat iš juostelės buvo pade
monstruota J.J. Bačiūno - ALB Gar
bės nario ir Pasaulio Liet. B-nės pir
mininko kalba. Visi gyvieji kalbėto
jai padarė po trumpą pranešimą iš 
to meto bendruomenės veiklos, kada 
jie buvo pirmininkais, išskyrus tik 
vieną, kuris pakalbėjo visai iš skir

tingo požiūrio su grėsmės užuomi
nom.

Pabaigai dabartinis ALB Krašto 
Tarybos pirmininkas prof. A. Ka- 
baila tarė žodį paliesdamas dabarti
nę politinę padėtį ir bendruomenės 
vaidmenį joje.

Visą minėjimą gražiai pravedė 
apyl. valdybos narė p. M. Reisgienė. 
Uždarydamas minėjimą apyl. pirmi
ninkas padėkojo visiems dalyviams 
ir pakvietė sugiedoti Tautos Himną.

Drauge su minėjimu P. Alekna 
buvo surengęs kuklią parodėlę, iš- 
statydamas bendruomenės leidi
nius. Jis taip pat atrinko ir iš juos
telių demonstravo mirusiųjų bend
ruomenės pirmininkų kalbas ir jas 
pademonstravo.

Šia proga tiktų padėka Apylinkės 
valdybai už gražią iniciatyvą tokį 
minėjimą surengti.

Inf.

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS ADRESU: 

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Gilioje skausmo valandoje, į amžinybę iškeliavus
A.A. |

EDVARDUI MIGEVIČIUI, g
jo našlei p. M. Migevičienei, dukroms Irenai ir Laimai, sūnui Aloyzui ir jų E 
šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

B. ir L. Žaliai
ir Gaidžionių šeima

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Magdalenai, dukroms Laimai ir 
Irenai ir sūnui Aliui su šeimomis. .

Rotcų ir
Flackett šeimos

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI 

mirus, liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškiame mielai M. 
Migevičienei, dukroms, sūnui ir jų šeimoms.

Grybų šeima

........................................ ................................... ...........................tt—nnrr—..........r,

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI

mirus, jo žmoną Magdaleną, dukras Ireną ir Laimutę ir sūnų Alių su 
šeimomis ir visus artimuosius giliai užjaučiame.

B. ir J. Kaufeldai
LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

Kūrėjų Savanorių Sąjungos Sydney Skyriaus pirmininkui atsargos 
kapitonui

A.A.
EDVARDUI MIGEVIČIUI

mirus, jo žmoną Magdaleną ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Skyriaus nariai
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ŽVILGSNIS Į AKADEMIKŲ
SUVAŽIAVIMĄ

jlogooioaaoiūūiaūiaūiDotooloūiootoaioūioūiūPiocjioniooiaūiooiaūiūciiofJngaoianrTmnirff

(Įspūdžiai iš akademikų

Tvirčiau pajutę po savo kojomis 
žemę šiame krašte ir prisiauginę 
nemažą būrelį diplomuotų lietuvių, 
ėmėme dairytis - kur jie?

Mūsų bedruomeniniai ratai vis 
sukosi dinamiškai vyresniosios kar
tos pastangomis viltingai laukiant, 
kad juos dar labiau stumtelės mūsų 
išmokslintasis jaunimas.

Metai bėgo, diplomuotųjų skaičius 
vis didėjo, tačiau visuomeniškoj 
veikloj jų tepasirodydavo tik maža 
dalis. Tokia padėtis tebėra ir dabar.

Jau daugiau kaip prieš dešimtį 
metų ėmėme dūsauti ir ieškoti prie
žasčių kodėl mūsų jaunimas, perva
rytas per savaitgalio mokyklas, jau
nimo organizacijas (skautus, ateiti
ninkus, sporto klubus, tautinius šo
kius ir 1.1.), vos įsigiję profesijas nuo 
tautinės veiklos nusišalina arba vos 
vos joje retkarčiais pasirodo.

Save guosdami pradėjome kalbėti 
apie generacijų plyšį. Ir visą kaltę į 
šį plyšį suvertėm. Kuo mes čia dėti? 
Kaltas plyšys! Jis egzistuoja visose 
bendruomenėse. Ir net mūsiškė 
australų tauta tokiu plyšiu skun
džiasi. Tad kuo mes geresni ir kaip 
to galėtumėm išvengti būdami tik 
maža grupė svetimoj aplinkoj.

Kaltinom generacijų plyšį, jį lai
kėme savaime suprantamu ir neiš
vengiamu. Niekas nė nebandė piršto 
pakrutinti, kad šis plyšys bent kiek 
susiaurėtų arba jį kaip nors užglos- 
tytumėm, kaip tokiais atvejais jau 
esame išmokę daryti savo reziden
cijų sutrūkusiose sienose.

Ieškojome receptų, kaip išsisky
rusias generacijas perkelti į vieną 
plyšio pusę ir jas tuo būdu kiek su
artinti ir apjungti.

Konkrečiai šią problemą spręsti 
ėmėsi dabartinė Krašto Valdyba. Ji 
pavedė savo nariui švietimo reika
lams p. P. Sungailai sušaukti Aus
tralijos lietuvių akademikų suvažia
vimą. Suvažiavimo tikslas - suartinti 
lietuvius (vyresnius ir jaunesnius) 
akademikus glaudesniam bendra
darbiavimui lietuvių bendruomenės 
plotmėje.

P. Sungaila ant savo pečių pasiė
mė tikrai nelengvą naštą. Reikėjo 
išdirbti suvažiavimo planą ir prog
ramą. Pasimokyti ar sekti nebuvo 
iš ko, nes tokio pobūdžio suvažiavi
mas buvo pirmas. Šio uždavinio p. 
Sungaila ėmėsi su žemaitišku at
kaklumu ir kantrybe. Suvažiavimo 
dalyvių ieškojo per spaudą pakarto
tinais kvietimais, šnekino gyvu žo
džiu, siuntinėjo asmeniškus laiškus, 
prašydamas visus atvykti rugpiūčio 
30-31 d.d. į Melbourną. Džiugu 
konstatuot, kad pastangos ir įdėtas 
darbas nebuvo bevaisiai.

Rugpiūčio 30 d. Lietuvių Namuo
se ėmė rinktis suvažiavimo daly
viai. Jų sugūžėjo virš 70 asmenų. Šis 
skaičius galėjo ir turėjo būti kele
riopai didesnis, bet pradžiai ir pir
mam suvažiavimui rengėjams tikrai 
buvo paguodžiantis, nes kvietimas 
nebuvo šauksmas tyruose.

Didžiausią dalyvių procentą 
suprantama sudarė melburniškiai, 
kurie buvo ’’namie” ir niekur nerei
kėjo važiuoti. Po mažesnį akademi
kų skaičių atstovavo beveik visos 
didesnės lietuvių kolonijos įskaitant 
ir tolimąjį Perthą.

Kaip suvažiavimo rengėjai buvo 
skelbę, kad suvažiavimo tikslas ap
jungti visus lietuvius su aukštuoju 
mokslu glaudesniam bendradarbia
vimui bendruomenės plotmėje, tad 
ir kalbėtojai daugiau lietė ne profe
sinius, bet mūsų bendruomenės 
opiuosius dabarties ir ateities klau
simus. Tokių kalbėtojų iš lietuvių 
buvo septyni ir vienas australas, 

“Flinders ; universiteto ordinarinis 
profesorius T.G. Fenell, tarptautinio 
masto mokslininkas kalbotyrinin- 

suvažiavimo Melbourne)

kas. Jo tema - "Lietuvių kalbos 
klausimu”. Jo paskaita buvo svari, 
perduota auditorijai, kurios daugiau 
kaip pusę sudarė jaunimas. O jauni- 
Įnui palieka didesnį įspūdį, kai apie 
lietuviškus reikalus kalba svetimie
ji, ne savi. Kadangi jaunoji’karta 
geriau supranta angliškai, negu lie
tuviškai, tad ir prof. Fenell paskaita 
ilgai išliks jų atminty.

Ne visi lietuviai paskaitininkai 
savo temas pilnai išvystė. Kai ku
rioms trūko akademinio gilumo, ir 
atrodė buvo paruoštos paskubomis.

Per dvi dienas suvažiavimo daly
viai išklausė aštuonias paskaitas, 
kurių kai kurios nors ir buvo trum
pos, bet visumoj išsėmė suvažiavi
mo laiką ir to laiko diskusijoms pali
ko labai mažai. Diskusijose kalbėto
jai buvo verčiami skubėti, net ne
leista pasisakyti antrą kartą nors ir 
ne tuo pačiu klausimu.

Argi buvo siekta susirinkusius 
’’šviesti” lituanistiniais klausimais 
nesudarant pakankamos progos da
lyviams statyti jiems rūpimus klau
simus ir gauti į juos atsakymus? Ar 
nebūtų geriau buvę suruošti per pu
sę mažiau bet platesnės apimties 
referatų ar paskaitų, daugiau laiko 
skirti diskusijoms, kurios galėtų 
liesti ne vien paskaitos turinį. Tik 
plačiau išsikalbėję galime geriau 
vieni kitus atskleisti ir prieiti vie- 
ningesnių pažiūrų mums visiems 
rūpimais klausimais. Ypatingai aka
deminis jaunimas visuomet labiau 
linkęs reikšti savo nuomonę, negu 
klausytis kitų. Šį kartą tokia gali
mybė nebuvo pilnai išnaudota. Jie 
jautėsi vyresniųjų užgožti, ir tą ge
neracijų plyšį gal ne kažin kiek su
siaurino.

Diskusijose apie lietuvybės (tau
tinių tradicijų ir lietuvių kalbos) iš
laikymą jaunojoje ir ateinančiose 
kartose buvo keliama pažiūra, kad 
gali jaustis geru lietuviu ir nemokė
damas lietuvių kalbos. Šį teiginį pa
tvirtino gražiai lietuviškai kalbanti

Po Spaudos Baliaus
Rugsėjo 20 d. Sydnejuje įvykęs 

Mūsų Pastogės spaudos balius jau 
praeity, bet jis dalyvių ilgai bus at
simenamas, kaip vienas iš iškilmin
giausių ir nuotaikingiausių metinių 
tos rūšies parengimų Sydnejuje. 
Jau pati Lietuvių Klubo salė, A. 
Pluko sumaniai dekoruota, pačioje 
pradžioje sudarė nekasdienišką 
nuotaiką. Pati salė erdvumu, tiesa, 
nepasižymi, teko gerokai susiglaus
ti, bet tas nekliudė susidaryti gerai 
nuotaikai.

Malonu pastebėti, kad gausių 
svečių tarpe matėsi malonių Mūsų 
Pastogės bičiulių ir iš ’’užsienio”: D. 
Žilinskienė iš Melbourne, p.p. Ma
kūnai, Žilinskai, K. Intas iš Can- 
berros, p.p. Vaboliai, A. Liaksas ir 
Dumčiai iš Adelaidės. V. Dumčius, 
Mūsų Pastogės bendradarbis ir rė
mėjas atvyko į M.P. spaudos balių 
netuščiomis rankomis: jis atvežė ir 
oficialiai Mūsų Pastogei įteikė dova
ną - apie 300 dolerių, surinkęs iš tų 
Mūsų Pastogės bhčiulių adelaidiš- 
kių, kurie negalėjo patys baliuje da
lyvauti. Tokia svečių gausa ir dosni 
parama liudija, kad bendruomenės 
nariai myli ir palaiko savo spaudą ir 
kad Mūsų Pastogė bendruomenėje 
yra centrinė ašis, mylima ir palaiko
ma.

Prie baliaus nuotaikos ir iškilmės 
labai daug prisidėjo puikūs orchidė
jų žiedai, puošę beveik kiekvienos 
ponios krūtinę. Tai p. L. Stašionie- 
nės, M.P. administratorės, rūpes
tingai išaugintos ir dovanotos gėlės.

Kalbant apie akivaizdų dosnumą

O D R A
Į Vilnių ir atgal 
Į Frankfurtą ir atgal 

*Į Čikagą ir atgal 
*Į Los Angeles ir atgal
Aplink pasaulį lėktuvu

Taip pat Ansett Airlines bilietai 
vietiniams skridimams

* Specialūs bilietai. Iš Sydney pigiau. 
Mano 15 metų patyrimas - Jūsų garantija! 
ALGIS ŽILINSKAS — ODRA TRAVEL
311 Latrobe St., Melbourne, Tel. 67 9454 

Skyrius Sydnejuje: 647 George St. Tel. 211 5655

motina patiekdama tokį dialogą su 
savo sūneliu: ”Mamy, I am proud to 
be Lithuanian”. Mama: ”So am I, 
darling”. Kita lietuvė motina susi
graudinus klausia patarimo, ką da
ryti, kad vaikelis lietuviškoj šeimoj 
kalbėtų lietuviškai.

Aukštasis dangau! Ką ir kas to
kiais atvejais gali patarti! Juk vai
kas bent iki penkerių metų beveik 
neapleidžia mamos skraistės. Negi 
jis atsakinės abisiniškai tėvelių lie
tuviškai kalbinamas. O penkiametis 
kiekvienoj šeimoj ir tautoj jau gra
žiai čiauška. Kai vaikelis pradeda 
lankyti australišką mokyklą, nerei
kia jo už angliškų žodžių maišymą 
lietuvių kalboj nei bausti, nei versti 
tiesinti senas vinis, o tik kantriai ir 
visuomet su juo lietuviškai kalbėti, 
ir jis lietuviškai čiulbės, kaip lakš
tingala. Kaip tai paprasta ir lengva! 
Ovienk pasirodo, kad ir taip nesise
ka.

Suvažiavimo metu privačiai teko 
susitikti su vienu aukštai Australi
jos visuomenėje iškopusiu lietuviu. 
Iš Lietuvos jis pasitraukė neturėda
mas nė dešimties metų. Taigi, neka- 
žin koks vyras, kad apsispręstų. Jo 
motina nelietuvė, žmona taip pat, 
tačiau jis ne tik kad be priekaištų 
pats kalba lietuviškai, bet iš tėvelio 
perėmė žemaitišką tarmę, kurios 
jam galėtų pavydėti net Palangos 
Juzė. Tai pasiekti reikėjo šiek tiek 

negalima tylomis praeiti nepaminė
jus loterijos, kuri ir šį kartą pasižy
mėjo gausumu ir kokybe: puikūs 
mūsų dailininkų E. Kubbos, L. Ur
bono ir p. Montvydo paveikslai, p. L. 
Stašionienės pilname žydėjime or
chidėjų keras, A. Jablonskienės 
puošni lėlė - lietuvaitė, - tai tik dalis 
loterijos fantų, kurie patys kalba už 
save. Nenuostabu tad, kad baliaus 
svečiai loterijos bilietus pirko glė
biais: toks G. Antanėlis vienas nu
pirko visą bilietų knygutę (100) ne
skaitant kiek dar pirko palaidų.

Negalima aplenkti nepaminėjus ir 
Klubo šeimininkės p. G. Kasperai- 
tienės bei visos eilės Moterų Drau
gijos narių - darbščių ponių, kurios 
darbavosi neatsikvėpdamos, kad 
baliaus svečiai būtų sočiai ir skaniai 
pavaišinti.

Būtina pasigėrėti ir baliaus prog
rama, kurią paruošė J. Maksvytis ir 
šešios ponios dainininkės: O. Maks- 
vytienė, M. Reisgienė, V. Antanai
tienė, K. Bitink ė, J. Viliūnienė ir 
G. Zigaitytė. Kadangi spaudos ba
lius vyksta pačian pavasario žydė
jime, tai ir viso s< ksteto su pačiu 
vadovu apranga buvo pavasarinė: 
ryškiai žalios bliuskos ir ilgi gėlėti 
sijonai. Na, ir dainos ir jų išpildy
mas dvelkė pavasariu ii jaunatve. Ši 
spaudos baliui sukurta ( upė savo 
burtais taip užimponavo lausyto- 
jus, kad šie ilgais plojimais is ir vis 
šaukė kartoti. Baliaus svači > malo
niai nuteikė ir egzotinis šok kurį 
gana patraukliai atliko sesutės 
Maksvytytės.

TRAVEL
$ 946.00
$ 865.50
$ 1027.70
$ 817.10
$ 914.30

i autinės ir asmeninės ambicijos ir 
geros valios. Ir tai jam nepastojo 
keli iškilti į profesorius.

Tik vienas jaunuolis drąsiai išdės
tė, girdi, koks čia lietuvis, jei lietu
viškai nemoka! Ir iš tiesų, kokia 
prasmė besivadinti lietuviu, jei per
siėmęs svetima kultūra ir svetimais 
papročiais ir svetima kalba. Belieka 
gal tik lietuviška pavardė, vardas ir 
egzotika priklausyti kuriai nors et
ninei (šiuo atveju lietuvių) grupei. 
Bet ir tokių niekas nebando ir nenori 
išstumti iš lietuvių tarpo.

Beveik nė vienas mūsų didesnis 
subuvimas nepraeina nepasigrau
denus, kad mūsų tarpe veikia priešo 
agentai, kurie stengiasi mus supiu- 
dyti ir suskaldyti. Gal jų ir yra. Pri- 
leiskime, kad taip. Na, ir ką jie 
mums gali padaryti ir kuo jie pa
kenkė mūsų bendruomenei per 
25-rius metus? Senas arabų posakis 
moko: ’’Tegu šunes loja, o karavanas 
žygiuoja toliau”. Kas būtų, jei dėl 
šunelio viauktelėjimo karavanas su
stotų ar keistų kryptį? Labiausiai 
patys savanoriškai skaldomės be 
rimtų įrodymų vieni kitus įtarinė- 
dami. Nieko nėra lengvesnio, kaip 
apjuodinti asmenį. Tuomet ir nuo 
savęs įtarimą atitolini, ir kitą su
niekini. Gali būti ir taip, kad kitų 
įtarinėjimais gali švaistytis ir labai 
žemos sąžinės žmonės.

Štai kad ir dėl to pat generacijų 
plyšio. Visi sutinkame, kad jaunimas 
galvoja skirtingai ir visuomeninėj 
veikloj kitaip reiškiasi, negu vyres
nieji. Ar mums patiks, ar ne, o paė
mę bendruomenės vairą į savo ran
kas. daugelį dalykų darys kitaip ir 
tų pačių tikslų sieks skirtingais bū- 

Tęsinys 6 psl.

Jaukumas ir iškilmingumas yra 
du pagrindiniai ramsčiai, kuriais re
miasi baliaus pasisekimas. O tam 
sąlygas sudarė Lietuvių Klubo di
rekcija, užleidus baliui klubo salę ir 
suteikusi visus patarnavimus. Tiesa, 
tokios apimties baliui klubo salė 
kiek mažoka, bet gal tas daugiau su
artino, pridavė šeimyniškos šilumos 
ir jaukumo, o svarbiausia, kad visi 
jautėsi tarp savųjų ir savoje pasto
gėje, kur niekas nenubyra pro šalį, o 
palieka savose - lietuvių rankose. 
Tai dorybė, kurią ir ateity turėtume 
įsikalti kaip geležinį įstatymą: 
geriau šiltas jaukumas savuose na
muose, negu šaltas ir brangus bliz
gesys svetur.

Be abejo, baliaus branduolį suda
ro ne priemonės, kaip vaišės, dova
nos, muzika, bet patys svečiai: jų šį 
kartą turėta spaudos baliuje virš 
trijų šimtų, ir apgailėtin: 1 >d ne 
visi norėjusieji patek< . joję 
spūsties.

žodžiu, reikia pasidžiaugti, kad 
šis spaudos balius buvo visapusiškai 
sėkmingas. Žinoma, neišvengta ir 
techniškų nesklandumų, tačiau tokio 
masto parengimuose panašūs daly
kai neišvengiami. Reikia tikėtis, kad 
su kiekviena praktika vis daugiau 
pasimokoma, ir kitais metais spau
dos baliuje susitiksime dar jaukes
nėje ir iškilmingesnėje nuotaikoje.

L.D.
Mūsų Pastogė Nr. 39, 1975.10.6, psl. 5
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Šaunios vestuvės Geelonge PADĖKA
Rugpjūčio 30 d. iškilioji Geelongo 

sportininkė ir tautinių šokių grupės 
vadovė Birutė Gailiūtė susituokė su 
Ruediger Liebich.

Sutuokė specialiai iš Sydnejaus 
atvykęs, kun. P. Martuzas St. 
Marys of the Angels katedroje.
* Labai įspūdingai vestuvines apei
gas pravedė kun. P. Martuzas, gro
jant iškilmingai vargonams ir gie
dant solistei p. Lipšienei solo ”Ave 
Maria”.

Po mišių prie bažnyčios durų jau
navedžius pasitinka Geelongo tauti
nių šokių ’’Šešupės” šokėjai V. Šutas 
ir Kr. Adomaitytė su sveikinimais ir 
įteikia gražią gėlių puokštę savo šo
kių vadovei Birutei.

Šventorius pilnas žmonių, kaip 
Žemaitijoje per atlaidus ir nenoro
mis pagalvojau, kur jie visi sutilps 
Lietuvių namuose. Atrodo, kad 
Juozas Gailius, kuris Lietuvių na
mus statė ir vėliau pristatė, nepa
galvojo apie savo dukters vestuves.

Bet čia netik svečių, bet ir austra
lų korespondentų dėmesį atkreipė 
50 metų senumo mašinos, 1925 metų 
Fordai, kuriais jaunavedžiai ir ves
tuvinė svita į bažnyčią atvažiavo ir 
iš čia važiuos į Lietuvių namus.

Sekančią dieną vietos laikraštyje 
’’Geelong Advertiser” primame 
puslapyje tilpo jaunavedžių foto
grafija su tais Fordais ir trumpu 
antgalviu, kad vestuvės sutapo su 
’’Fordo” mašinų 50 metų jubiliejumi. 
Kitas laikraštis ’’Geelong News” pa
talpino jaunavedžių fotografiją su 
aprašymu ir antgalviu ’’Lithuanian 
Wedding”.

Prie išpuoštų Lietuvių namų ir 
užbarikaduotų vartų canberiškis 
muzikas Feliksas pasitinka jauna
vedžius su maršu ”Du broliukai”, 
kur vyksta derybos dėl išsipirkimo. 
Vartai atkeliami, kada pabrolis pa
rodo litrinę, o pamergė šokalado dė
žę. Prie durų su duona druska ir vy
nu jaunavedžius pasitinka šeiminin
kai p.p. Gailiai ir kun. Martuzas.

Salėje stalai lūžta apkrauti 
valgiais, gėrimais, saldumynais, bet 
visų dėmesį atkreipė ant jaunave
džių stalo ’’pasipūtęs Raguotis” ir 
mųfcs lietuviškas ’’ežiukas”. Iš šei
mininkų sužinojau, kad 
”Raguotį”pagamino melbourniškė p. 
J. Vingienė ir geelongiškė p. . Obe- 
liūnienė, o ežiuką adelaidiškė p. Bu- 
tautienė, bet jį atvežė p. Jucių šei
ma.

ŽVILGSNIS...
Atkelta iš psl. 5

dais. O jau ir dabar, kai jaunesni 
imasi iniciatyvos ir kur nors sava
rankiškai pradeda reikštis, tuoj pri- 
sistatome su savo vyresniškumais ir 

/priklausomybėmis, ir, užuot ieškoję 
bendros kalbos ar vieni kitų supra
timo, imame mauti savo apinasrį, 
arba, kas lengviausia, sviedžiame 
įtarimą. Įtarinėjimas ir lengvabū
diškas kaltinimas jau ne vieną mūsų 
jaunuolį visiems laikams atstūmė 
nuo tautinės ir visuomeninės veik
los.

Tad ir suvažiavimo metu, kai da
lyvių tarpe buvo toks žymus skai
čius mūsų jaunų akademikų, šis 
agentų baubo kėlimas mažai pasi
tarnavo mūsų apdairumui. Mes vis 
budime, o jauni ir išsimokslinę žmo
nės šioj srity turi sukaupę nemaža 
informacijų. Raganų medžioklė 
jiems gali tik sukelti abejonių - ar 
verta jungtis į tokią bendruomenę, 

kuri jau trūnija, agentų apsėsta.-
Kokios peršasi išvados po šio pir

mo akademikų suvažiavimo? Nėra 
jokios abejonės, kad tai buvo pirmas 
pozityvus žingsnis surasti ir suburti 
ypatingai mūsų jaunuosius akade-

Jaunavedžius sveikino kun. Mar
tuzas ir perskaitė kun. Dauknio 
sveikinimą parapijos vardu, įteik
damas dovanėlę knygą ’’Lithuania”.

Geelongo sporto klubo ’’Vyties” 
vardu sveikino pirm. Vyt. Bindokas, 
Geelongo Lietuvių Sąjungos Vald. 
kasininkas p. Adomaitis, Šatrijos 
skautų vardu Vyt. Mačiulis, Dr. V. 
Kudirkos Sav. Mokyklos p. Žvirb
lienė, Memmingeno lietuvių stovyk
los kolegų vardu L. Budzinauskas. 
To vakaro ceremonijų maestro p. 
E. Šutas perskaitė saują telegramų 
iš Amerikos, Kanados, Vokietijos, 
Ispanijos, Anglijos ir A.L.B. Gee
longo Apyl. V-bos, o kitas dėl laiko 
stokos paliko sekančiai dienai, nes 
pagal šeimininko Juozo Gailiaus 
žodžius: Lietuvoje vestuves švęsda
vo visą savaitę, bet Geelonge su
trumpintai švęsim tik dvi dienas.

Įspūdingas įscenizuotas ’’Jauno
sios pavogimas”, kur L. Bungarda 
labai vykusiai suvaidina svetimą 
žmoną ir svečius prijuokina iki aša
rų. Truputį liūdnesnis momentas, 
tai ’’piršlio korimas”, nes pasirodo, 
kad prišlio būta moters p. Meilutės 
Bindokienės, todėl teisėjo sprendi
mas užnerti kilpą buvo neįvykdytas, 
publika pasigailėjo ir išteisino.

Canberiškiui muzikantui pavar
gus, lietuviškos dainos skambėjo iki 
vidurnakčio, kol kas tai užtraukė 
’’Eisim broliukai namo, namo”.

L. Budzinauskas

Geelongo sporto klubo "Vyties” pirm. V. Bindokas ir sek. I. Šimaitienė 
sveikina jaunavedžius: Birutę Gailiūtę su Ruediger Liebich.

Nuotrauka Stasio Valaičio.
mikus ir juos sudominti mūsų tauti
nėm aspiracijom. Toks suvažiavimas 
ar kongresas neturėtų būti ir pas
kutinis. Jis turėtų būti kartojamas 
ir ateity. Panašūs akademikų susi
būrimai turėtų būti organizuojami ir 
kiekvienoj mūsų didesnėj bendruo
menėj, o laikas nuo laiko juos su
kviesti į bendresnius suvažiavimus.

Ateities suvažiavimuose pirmuoju 
smuiku turėtų groti jaunesnioji kar
ta. Programoj turėtų būti plačiau 
nagrinėjama lietuvių kultūriniai at- 
siekimai bei istorija, o ne vien lietu
vių bendruomenės statutai, vargai 
ir rūpesčiai. Tik nuodugniau susipa
žinę su tauta, iš kurios kilę, jauni 
žmonės lengviau apsispręs, kokiai 
tautai jie iš tiesų priklauso. Po tokio 
apsisprendimo nesunku jiems bus 
rasti kelius ir būdus, kokioj dvasioj 
ir savo vaikus auginti. Vien įkyriu 
kartojimu senų metodų ir verkšle
nimais vargu ar ką laimėsime lietu
vybei sekančiose generacijose.

Šis pirmasis akademikų suvažia
vimas tarp kita ko yra akivaizdus 
įrodymas, kad mūsų tautinėj veikloj 
negalima pasikliauti vien privačia 
iniciatyva ir savanoriais. Bet kokia 
iniciatyva šioj srity pirmiausia pri
klauso bendruomenės vadovams’ 
Galime tik pasidžiaugti, kad Krašto 
valdyba savo, atsakomybę bendruo
menei bus teisingai supratusi suor
ganizuodama šį suvažiavimą.

Br. Str.

Visiems mūsų draugams, bičiuliams ir pažįstamiems, kurie pagerbė 
mūsų tėvelį a.a. MYKOLĄ ZAKARAUSKĄ maldomis, gėlėmis, 
aukomis už Mišias ir dalyvavimu jo paskutinėje šios žemės kelionėje, 
tariame nuoširdų ačiū.

Taip pat nuoširdus ačiū Newcastle apylinkės pirmininkui p. A. Šernui 
už tartą atsisveikinimo žodį kapinėse, kun. P. Martuzui už atliktas 
apeigas ir kun. P. Butkui už atlaikytas šv. Mišias Sydnejuje; dėkui 
Dainos chorui, Sydnejaus Liet. Savaitgalio Mokyklai, Newcastle 
apylinkės valdybai ir Newcastle liet, chorui bei draugams už jautrius 
užuojautos žodžius raštu ir spaudoje.

Nuliūdę
dukterys Benigna, Jadvyga Burokienė 
su šeima ir sūnus Česlovas su šeima

SPORTAS
KREPŠINIS

Žiemos sezonui artėjant prie pa
baigos visos mūsų komandos, išski
riant berniukų iki 12 m., įeina į ke
tvirtukus ir atrodo galės žaisti fina
luose. Vyrų komanda po labai blogos 
pradžios, kada iš ketverių rungtynių 
laimėjo tik vienerias, susiėmė, pra
dėjo stropiau treniruotis ir iš pas
kutinių 8 rungtynių laimėjo 7, o vie
nas sužaidė lygiom, ir šiuo metu 
stovi trečioj vietoj.

Moterys ligi dabar tėra pralošu- 
sios tik vienerias rungtynes ir var
žybų lentelėje stovi pirmoje vietoje. 
Berniukai žemiau 14 m. sezono pra
džioje tesusirinkdavo į žaidynes vos 
4-5 žaidėjai, tai ne kažin kaip jiems

ALFAS kviečia
VISIEMS AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ SPORTO KLUBAMS.

ALFAS Valdyba prašo visus 
Australijos lietuvių sporto klubus 
registruotis XXVI-jai sporto šventei 
Geelonge. Šioje sporto šventėje bus 
pravestos varžybos sekančiose 
sporto šakose:-
Krepšinis - moterų , vyrų, mergaičių 
ir berniukų.
Tinklinis - moterų ir vyrų.
Stalo tenisas - moterų ir vyrų, 
lauko tenisas - moterų ir vyrų. 
Squash - moterų ir vyrų.
Golfas
Šachmatai.

Kad neapsunkinus sporto šventės 
rengėjų, prašome klubus regis
truotis tiktai tose sporto šakose, 
kuriose tikrai dalyvausite.

Prašome registruotis tiesioginiai 
pas sporto šventės rengėją, Gee
longo LSK.

’’Vytis” sekretorė:
Mrs. I. Šimaitis, 21 Fraser street, 

HERNE HILL, Vic. 3218.
Visus raštų kopijas prašau siųsti 

ALFAS Valdybai.
Australijos lietuvių fizinio 

auklėjimo sąjungos Valdyba.

GEELONGE
ir sekėsi. Bet dabar, prieš keletą sa
vaičių, Kardui grįžus iš Pivot City į 
Vyties Klubą, vaizdas pasikeitė - 
laimėjimas seka laimėjimą, ir šiuo 
metu jau stovi ketvirtoje vietoje. 
Berniukai žemiau 12 m. daug laimės 
neturi ir lentelėj užima penktą vie
tą. Mergaitės žemiau 14 m. daug 
vilčių nedavė, bet vis tiek stovi ket
virtoje vietoje.

TINKLINIS

Po geros pradžios žiemos sezone 
vyrai ir moterys pasiekė finalus, bet 
ten nekaip sekėsi ir turėjo pasiten
kinti ketvirtom vietom. Dabar 
vykstančiame pavasario turnyre 
vyrų komanda, sugrįžus K. Starins-
kui ir Šutui, atrodo daug stipresnė ir 
iš šešių žaidimų visus laimėjo.

GOLFAS

Prieš porą mėnesių Geelonge vie
šėjo Melbourne golfininkai. Turnyrą 
ir dvi bonkas šampano laimėjo Vy
tas Kuncaitis (Melb. Varpas). Rug
sėjo mėn. klubo mėnesinę taurę lai
mėjo R. Turneris. Vyties golfininkai 
visu įkarščiu ruošiasi sporto šventei. 
Dabar Vyties klube pradėjo žaisti 
R Turneris ir Turnerienė (Mus- 
činskaitė), taigi geelongiškiai sporto 
šventėje bus stipresni.

KREIPIMASIS

Geelongo Vyties Klubo Valdyba 
prašo visus tautiečius, kurie žada 
dalyvauti sporto šventėje ir norės 
apsigyventi hotelyje ar motelyje, 
kaip galint greičiau pranešti ir pri
siųsti depozitą, nes vėliau gali pri
trūkti vietų. Rašyti: I. Šimaitis, 21 
Fraser St., Herne Hill, Vic. 3218.

Lapkričio 18 į Geelongą atvyksta 
Melbourno krepšininkai draugiškom 
rungtynėm su Vyties komandom.

*♦*
Vyties klubo narė krepšininkė Bi

rutė Gailiūtė ištekėjo už Rudi Lie
bich. Klubo Valdyba linki jaunave
džiams geriausios sėkmės.

***
Sporto klubo balius įvyks spalio 

25 d. Taigi, laikas visiems sukrusti.
Vyties Valdyba

EINŠTEINAS IR REPORTERIS
Kartą pas Einšteiną atėjo re

porteris ir ėmė klausinėti:
— Kokiu būdu jūs užrašote sa

vo genialiąsias mintis?
— Kaip tai? — nesuprato moks 

liniukas.
— Ar jūs šiam reikalui turi

te specialią užrašų knygutę ar 
naudojatės kartoteka?

Einštednas įdėmiu žvilgsniu 
permetė stovintį reporterį ir ta
rė:

— Brangusis, genialios mintys 
taip retai ateina į galvą, kad jas 
visai nesunku atsiminti.
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KOVO KLUBE
Gražūs vyrų krepšininkų laimėjimai r

Įvykusiose II-sios grupės N.S.W. 
valstijos krepšinio pirmenybėse ko- 
viečiai, žaisdami už savo distriktą 
Nepean, išskyrus vieną pralaimėji
mą, atsiekė' visus žaidynių laimėji
mus ir tuo pateko į pusiau finalus. 
Paskutines rugtynes prieš pusfina
lius koviečiai žaidė Wollongong’e 
prieš Shoalhaven komandą ir laimė
jo labai užtikrintu rezultatu 100:52. 
Taškai: Čerkesas 24, R. Gulbinas 19, 
M. Mikalauskas 10, G. Kalnins 10, I. 
Duselis 10, G. Eidintas 9 ir P. Gus
tafson 6.

Pūsiaufinalinės šių N.S.W. varžy
bų rungtynės įvyko Nowra mieste. 
Pirmosios rungtynės įvyko prieš 
Hornsby ir jas koviečiai, sužaidė la
bai gerai, laimėjo 65:57. Taškai: R. 
Gulbinas 14, M. Mikalauskas 12, A. 
Čerkesas 12, P. Gustafson, C. Pe- 
cenka, G. Kalnins po 8. Po šių rung
tynių koviečiai pirmą kartą savo 
distrikto Nepean vardą išnešė į fi
nalus. Sekančią dieną, žaidžiant fi-' 
nalus prieš North Sydney, koviečiai, 
nežinia dėl kieno7 kaltės per rungty
nes dėl baudų prarado net keturis 
savo geriausius žaidėjus, kai kiti du 
turėjo po keturias baudas, kas iki 
šiol niekuomet nėra atsitikę. To pa
sėkoje, be geriausių savo žaidėjų, 
koviečiai pralaimėjo 76:94 ir turėjo 
pasitenkinti šios N.S.W. antrosios 
grupės antrąja vieta, kas irgi buvo 
ypatingai gražus atsiekimas. Taš
kai: A. Čerkesas 20, R. Gulbinas 19, 
M. Mikalauskas 16, G. Kalnins 15, V. 
Dulinskas ir P. Gustafson po 2.

Visos N.S.W. pirmenybės buvo 
labai gražiai ir tvarkingai pravestos. 
Šių finalinių varžybų metu koviečiai 
krepšininkai buvo gavę ’’Cinderella” 
vardą (Įdomu gi, kodėl) ir prieš fi
nalines varžybas duotame spaudos 
apibūdinime, nors Nth. Sydney visą 
laiką ir ėję be pralaimėjimo, buvo 
laikomi favoritais, tačiau 
’’Cinderella” Nepean (Kovo) 
komanda, su tokiais žaidėjais kaip 
Čerkesas, Gulbinas ir Mikalauskas, 
gali viską padaryti. Mažai ir betrūko 
ir, jei neperdėtos baudos, koviečiai 
būtų tikrai pasipuošę meisterio var
du.
žaidžiama ir toliau.

Šiuo metu Kovas žaidžia I-sios 
klasės varžybose Aleksandrijos sta- 
dijone. Po dviejų sužaistų rungtynių 
koviečiai dar nėra pralaimėję. Pir
moje kovoje mūsų vyrai išplėšė gra
žią pergalę prieš Nth. Sydney 54:30. 
Taškai: D. Ankeny 12, . Čerkesas 
17, M. Mikalauskas 9, P. Gustafson 
ir S. Lukoševičius po 6, G. Einintas, 
V. Dulinskas ir R. Gulbinas po 4.

Antrąsias šio turnyro rungtynes 
Kovas žaidė prieš Ryde ir laimėjo 
54:50. Rungtynės buvo gana apyly
gės ir įtemptos, tačiau koviečiai 
įstengė atsiekti ir antrąją gražią 
pergalę. Taškai: D.Ankeny 14, C. 
Pacenka 12, A. Čerkesas 11, R. Gul
binas 5, V. Dulinskas ir P. Gustafson 
po 4, S. Lukoševičius ir G. Einintas 
P° 2. R.G-nas

Merginos ir neatsilieka

Po gražaus antrosios vietos lai
mėjimo Newcastle, kovietės mergi
nos vėl pradėjo žaisti pavasario ”A” 
klasės krepšinio varžybose. Pačias 
pirmąsias rungtynes, koviečių pir
moji komanda sužaidė labai gražiai 
ir išsikovojo gana lengvą pergalę 
prieš ’’All Stars” australes rezultatu 
59:21. Taškus pelnė: Araitė ir R. 
Kasperaitytė po 17, Kaciušytė 14, 
Gustafson 7 ir Lie sytė 4.

Antrosios šio sezono rungtynės 
buvo taip pat atsiektos gražiu lai
mėjimu prieš ’’All Stars” II koman
dą rezultatu 40:35. Šias rungtynes 
visos kovietės sužaidė labai gerai. 
Taškai: Alder 15, Kaciušytė 12, 
R. Laukaitytė 8, Liesytė 3, Čerke- 
sienė 2.

Dar nevėlu į treniruotes

Dar nevėlu jauniams berniukams 
ir mergaitėms pradėti treniruotis ir 
žaisti krepšinį su koviečiais. Visiems 
sąlygos labai palankios ir geros, nes 
treniruotės vyksta nuo 11 vai. ryto 
mergaitėms, ir nuo 2 v.p.p. berniu
kams kiekvieną šeštadienį R.S.L. 
jaunių salėje tarp Lidcombe ir Au- 
burno prie pat geležinkelio ir šalia 
esančio maudymosi baseino. Tėvai, 
nepatingėkite savo vaikus atvežti 
pirmą kartą, o paskui jie jau ir patys 
atvažiuos.

Stalo Tenisas.

Antradienių vakarai Lietuvių 
Klube pasidarė taip populiarūs, kad 
reikėjo net trečią stalą pastatyti. Šį 
stalą klubui paaukojo nuoširdūs ko
viečių bičiuliai p. Jablonskiai, už ką 
jiems priklauso didelė sportinė pa
dėka. Kovo valdyba nuoširdžiai dė
koja ir veteranui koviečiui Vincui 
Giliui už duotas transporto priemo
nes atgabenti bet kokius reikiamus 
sportininkams dalykus. Jo žmona 
Nijolė, buvusi viena iš Kovo geriau
sių žaidėjų, vėl aktyviai įsijungė į 
stalo tenisą ir, reik tikėtis, greitai 
atgaus savo buvusią gerą formą. 
Labai aktyviai į stalo tenisą įsijungė 
ir veteranas kovietis Juozas Kalgo- 
vas, kuris ne tik pats žaisdamas, bet 
ir savo visą šeimą įtraukęs, yra ak
tyvus antradienių dalyvis.

Kovo valdyba ir toliau kviečia vi
sus, norinčius žaisti stalo tenisą, at
vykti antradienių vakarais į Lietu
vių Klubą Bankstowne. Vietos yra 
visiems.

Kovo Vitrina.

Jau seniai planuotos stiklinės Ko-

Geelongo ’’Vyties” Sporto Klubo Iždininkui
A.A.

SIMONUI ČESEKUI
staigiai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiam dukrai Birutei, žentui 
Eimai ir anūkams.

’’Vyties” sporto klubo valdyba ir nariai.

;popta$a?

VILKAS-MASSEY HOLDEN 60:54 
Melburniškis Vilkas po sunkaus ir 

įtempto darbo žiemos sezono krep
šinio varžybose išsilaikė pirmoje 
vietoje ir pusfinalinėse žaidynėse 
susitiko su Massey Holden.

Sunku buvo prileisti, kad Vilkas 
nesuklups, nes Vilko treneris V. So- 
ha patempęs kojos raumenis pirma
me puslaikyje nežaidė, o Gintas po 5 
minučių žaidimo viena po kitos užsi
pelnė keturias baudas. Tačiau V. 
Soha savo vyrams puikiai dirigavo, 
o Gintas dosniai krovė krepšius, ir 
pirmas puslaikis baigėsi 32:22 Vilko 
naudai.

Antrame puslaikyje priešininkas 
iš zoninio dengimo perėjo vyras 
prieš vyrą, ir jiems pradėjo puikiai 
sektis, nes Vilko centras tikrai silp
nas ir santykio skirtumas vos trys 
taškai mūsų naudai.

Padėčiai blogėjant pagalbon į 
aikštę išėjo pats treneris V. Soha. 
Nors koja nevisai lanksti, bet šis se
nas veteranas, nemėgindamas pats 
užmesti, sėkmingomis pasuotėmis 
išplėšė laimėjimą, nes iš centro gra
žios pasuotės įgalino vikrųjį Vytą 
krauti krepšius. Neatsiliko Vadis ir 
Edis.

Vilko taškai: G. Brazdžionis 19, V. 
Brazdžionis 20, Edis 10, Vadis 11, V. 
Soha, Pasonatis 0.

vo klubo vitrinos pastatymas Lietu
vių Klube eina prie pabaigos ir ne
užilgo salės kairėje pusėje prie sce
nos galima bus pamatyti dalį kovie
čių sportinio gyvenimo, jų laimėtose 
dovanose, nuotraukose ir kt.

Kovo valdyba nuoširdžiai dėkinga 
visai Lietuvių Klubo vadovybei už 
leidimą šią vitriną įrengti. Visi klubo 
direktoriai, vedėjas ir pirmininkas 
tiek praeityje, tiek ir dabar yra labai 
artimi Kovo sportininkams ir visuo
met jiems nuoširdžiai padeda, už ką 
jiems priklauso didelis sportinis 
ačiū.

Didžiausia padėka dėl vitrinos 
pastatymo priklauso statybininkui 
V. Mickevičiui, už atliktą darbą ir 
dovanotą medžiagą, ir veteranui ko- 
viečiui VI. Šneideriui, už parūpintą 
stiklą. Vitrinos apšvietimą sutiko 
sutvarkyti veteranas kovietis fut
bolininkas Alg. Kapočius, kai visus 
planus padarė nepamainomas mums 
Algis Plūkas. Ačiū visiems.

S MELBOURNE
VILKAS—ST. KILDA 53:63

Iš eilės paskutinieji susitikimai 
Vilko su St. Kilda buvo laimėti mū
siškių, bet šį šeštąjį kartą finalinė
se rungtynėse pirmajai vietai gauti 
baigėsi Vilko pralaimėjimu.

Nuo pat pradžių St. Kilda pradėjo 
žaisti vyras prieš vyrą, ir jiems pui
kiai sekėsi. Tačiau Vilkas savo klai
dų nepastebėjo ir žaisdamas zoni
niame dengime leido priešininkui 
lengvai dominuoti, nes geriausi jų 
metikai nebuvo uždengti. Prie to 
dar nevykusios Vilko pasuotės ir 
netaiklūs metimai vedė mūsiškius 
prie panikos ir pirmas puslaikis bai
gėsi 17:29 St. Kildos naudai.

Antrame puslaikyje Vilkas žaidi
mą tęsė panašiai, ir net vienu laiku 
priešininkas vedė 30 taškų persva
ra. Stebint žaidimą buvo gaila žiū
rėti, kaip mūsiškiai pasimetę sten
gėsi lyginti santykį. Blogiausia, kad 
Vilko treneris pats žaisdamas nega
lėjo savo klaidų pastebėti ir nieko 
nebuvo daroma, kad jas pataisytų. 
Gerai įpusėjus antrame puslaikyje 
Edis, gavęs 5 baudas, apleido aikštę, 
o vėliau, dar likus žaisti apie 3 min., 
jį pasekė treneris su Gintu, ir taip 
žaidimą tęsė tik trys žaidėjai. Atro
dė, kad St. Kilda užkraus iki šimti
nės, bet atsitiko priešingai, nes li
kusi trejukė sužaidė geriau, negu 
penkiese, nes būdami beviltiškoje 
padėtyje nesnaudė, o šovė į krepšį iš 
bet kur, ir krepšys puikiai lindo.

Vilko taškai: V. Soha, G. Braz
džionis 16, V. Brazdžionis 17, Vadis 
10, Edis 6, Pasonatis 2.

Vėliau sekė loterija ir puiki vaka
rienė, kuri buvo suneštinė, paruošta 
mūsų darbščių ponių, už ką ’’Šatri
jos” jaunimas joms labai dėkingas.

Jaukioje nuotaikoje vakaras tru
ko iki 1 vai. ryto. Baliaus pelnas - 
apie 300 dolerių, skiriamas jaunimo 
išvykai į būsimas Lietuvių Dienas.

Reikia neužmiršti, kad Pertho 
jaunimo dalyviams keliaujant į ry
tus dėl didelių atstumų susidaro 
daug išlaidų ir tik per jų dideles pa
stangas tokios išvykos įmanomos.

*♦*

Taut, šokių grupė ’’Šatrija” nuolat 
ir nuolat kviečiama pasirodyti įvai
riuose svetimtaučių parengimuose. 
Rugsėjo 7 d. dalyvavo Pavasario 
šventės festivalyje, rugsėjo 27 grupė 
šoks Baltic Action Group baliuje ir 
tą patį vakarą ukrainiečių parengi
me.

***
Tautos šventės minėjimas įvyko 

rugsėjo 14 d. Paskaitą skaitė prof. 
Dr. Z. Budrikis. Programoje daly

vavo taut. Šokių grupė ’’Šatrija”, 
deklamacijos, dainos, piano muzika.

PERTH
JAUNIMO VEIKLOJ

Tautinių šokių grupė Šatrija rug- 
piūčio 23 d. suruošė tradicinį kaukių 
balių Leederville salėje. Kad ir lie
tingam orui esant salė prigūžėjo pil
na. Jaunimo puikiai išdekoruotoje 
salėje grojant geram orkestrui ma
tėsi daug puošnių kostiumų ir kau
kių. Didelę svečių dalį sudarė sve
timtaučiai. Vakarui įpusėjus pasiro
dė ukrainiečių tautinių šokių grupė 
pašokdama keturis šokius. Buvo 
smagu matyti suaugusių ir jaunų 
(apie 10 m. amžiaus) grupes. Nuo
širdi padėka ukrainiečiams už drau
giškumą.

Naudodamiesi fotografiniais da
viniais iš įvairių taškų amerikiečiai 
vos tik paleidus pirmuosius ardvė- 
laivius aplink žemę jau planavo ke
lionę į mėnulį ir stengėsi nuotraukų 
pagalba sudaryti kaip galint tiksles
nį mėnulio paviršiaus žemėlapį. 
Toks mėnulio žemėlapis, gamintas 
nuo žemės, teapima vos 59% mėnu
lio paviršiaus, nes nuo žemės mato
ma tik viena mėnulio pusė, nes mė
nulis nesisuka aplink save, kaip kad 
žemė. Po eilės kelionių į mėnulį ir 
net porą kartų ant jo nusileidus jau 
žmogui nėra paslaptis ir antroji, nuo 
žetnės nematoma mėnulio pusė.
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panešimai
GEELONG.

PRANEŠIMAS.

Spalio 11 d., šeštadienį, 6.30 vai. 
Lietuvių Namuose 128 Douro St., 
Nth Geelong, šaukiamas metinis 
G.L. Sąjungos narių ir rėmėjų susi
rinkimas:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo pirmininko ir sekre
toriaus kvietimas.
3. Mandatų komisijos rinkimai.
4. Sąjungos pirmininko, kasininko ir 
revizijos komisijos pranešimai.
5. Pranešimų diskutavimas ir meti
nės apyskaitos tvirtinimas.
6. Naujos Valdybos ir Revizijos ko
misijos rinkimai.
7. Klausimai ir sumanymai.
8. Susirinkimo uždarymas.

Nesusirinkus pilnam narių kvoru
mui, numatytas susirinkimas įvyks 
prisilaikant G.L. Sąjungos įstatų ir 
visi padaryti nutarimai ir rinkimai 
bus laikomi teisėtais.

Po susirinkimo tradicinė sunešti
nė kavutė, leidimas gėrimams yra 
gautas, o užkanda ir midučiu kiek
vienas apsirūpina pagal skonį.

Lietuviškų plokštelių muzika ir 
turėsite progos pamatyti skaidres iš 
Lietuvos, kurias padarė p. Č. Valod- 
ka praeitą vasarą atostogaudamas 
Vilniuje - Dainų šventėje.

Matysite skaidres ir iš vietos lie-

VALANČIAUS ŠIMTMETIS 
MELBOURNE

bus švenčiamas spalio 12 d., sekma
dienį, 3 vai. Lietuvių Namuose. 
Programoje scenos vaizdelis pagal 
Valančiaus Palangos Juzę, paruoš
tas Prano Pusdešrio. Minėjime, kurį 
organizuoja Australijos Lietuvių 
Fondas, Valančius bus pristatytas 
kaip vyskupas, visuomenininkas, 
rašytojas.

Šiame minėjime pagerbiant mūsų 
didįjį tautos auklėtoją, visi kviečia
mi gausiai dalyvauti.
PRANEŠIMAS

Pranešame visiems Vakarų Aus
tralijos tautiečiams, kad Pertho 
apylinkės valdyba ruošia pobūvį - 
subatvakarį spalio 18 d. 7 vai. di
džiojoje Leederville salėje. Pobūvis 
su programa, ir po programos šokiai 
ir pasivaišinimas atsineštiniais už
kandžiais ir gėrimais.

Visi kviečiami iš arti ir toli atvykti 
su svečiais.

Perth Apyl. Valdyba

Vak. Australijos Baltiečių Komi
tetas susideda iš šių asmenų: pirm. 
J. Grinvalds (latvis), vicepirm. A. 
Statkus, sekr. R. Soots (estas), iždn. 
R. Loorits (estas) ir narys J. Peter
sons (latvis), ryšių reikalams narys 
J. Miliauskas.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel.: 708-1414

SPALIO U D

KAUKIU
BALIUS

Spalio 12 d.
♦ KERRI DYER

vokalinė komedija 
Spalio 19 d.

• DARYL STEWART
TV dainininkas - tenoras

Perkant didesniais kiekiais Klube 
duodama 10% nuolaidos už spiriti
nius gėrimus ir 5% už alų.

IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA: 
šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai. sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai.

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai

__ .„ . _____ . „ • Ketvirtadieniais dvigubi jackpotaiKLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. nuo 4 iki 10 vaLv.; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 

fešt.nuo 2 iki 1 vaL ryto, sekm. 1240 iki H v.v.
Valgykla veflds: pirmad. — pcnktad. nuo 5 iki 9 v.v., šeštad. nuo 5 iki 11 v.v. 

sekmad. nuo 12.30 dienos iki 9 vai. vak.

šokių vakaro metu ir valgykloje kiekvienu metu vyrai dėvi kaklaryšius.

tuvių gyvenimo ir veiklos.
Kviečiame visus narius ir rėmėjus 

su draugais skaitlingai dalyvauti ir 
maloniai praleisti vakarą.

Geelongo Lietuvių 
Sąjungos Valdyba.

i r 4 g* " 3 e — -i g- r — ' .41'g.   4 r— —

S.L.S.S. proudly request the pleasure of the company of any students, 
friends, parents and relatives in attending

STUDENTŲ BALIUS

t 
t

t 
t 
t

t

Spaudos baliuje bene laimingiau
sia buvo p. O. Maksvytienė, loteri
joje laimėjusi net du laimikius: E. 
Kubbos paveikslą ir pagalvėlę. Dail. 
L. Urbono paveikslas atiteko mūsų 
administratorei p. L. Stašionienei.

NEWCASTLE
GRANDIOZINIS KABARETAS

Po ekskursijos į Sydnejų ir sėk- 
. mingos demonstracijos Newcastle 
Pavergtų Tautų Komitetas rengia 
grandiozinį kabaretą spalio 18 d., 
šeštadienį, didžiulėje Police Boys 
Club salėje Broadmeadow. Pagrin
dinę programos dalį atliks New
castle liet, choras, diriguojamas St. 
Žuko. Bilietai ir kita informacija 
gaunama skambinant tel. 63 1653.

Dail. L. URBONO PARODA

Dail. Leono Urbono individualinė 
dailės paroda atidaroma Newcastle 
Art Centre, Tyroll st. spalio 31 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. ir truks tris 
savaites. Ruošia Newcastle Meni
ninkų Sąjunga (Society of Artists). 
Paroda atidara publikai savaitga
liais. Atidaryme dalyvaus pats dai
lininkas ir tą patį savaitgalį (lapkri
čio 1-2 d.d.) menininkų sąjungos na
riams ir svečiams demonstruos ta
pybos techniką ir duos įvairių paaiš
kinimų bei nurodymų ir komentarų. 
Parodoje dail. L. Urbonas numato 
išstatyti apie 30 savo kūrinių.

Tautos Šventės Minėjimas

Šiais metais Apyl. Valdyba nutarė 
nukrypti nuo įprastinių minėjimo 
formų. Kadangi Newcastlyje lietu
vių nėra daug, o svečių tarpe norėta 
turėti ir kitų tautybių bei palankių 
organizacijų atstovus, oficialioji da
lis - skirta lietuviams - buvo pradėta 
apie valandą anksčiau. Minėjimas 
įvyko šeštadienio vakare, rugsėjo 14 
d.

Vietiniams klausytojams buvo la
bai džiugu išgirsti svečią iš Sydne- 
jaus, p. Eleną Jonaitienę. Jos pa
skaita, trumpai palietusi įdomesnius 
momentus iš Lietuvos kunigaikš
tystės laikotarpio, toliau žvelgė į 
mūsų padėtį dabarties pasaulyje, iš
keldama optimistinių bruožų miglo
tame politiniame klimate. Ponios 
Jonaitienės mintys, kaip visada
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to be held at the LITHUANIAN CLUB, East Terrace, Bankstown, on 
Saturday, Oct. 18, beginning 7.30 p.m.

During the evening will be performed smash hit show

’’VIENA DIENA GYVENIMO KĘSTUČIO AR KEISTO STUDENTO”
e~ s. r: j r -ĮĮ-g -s g...... ir ir -a e -ar are

perduotos šiltoje ir tobuloje litera
tūrinėje formoje, klausytojus tarsi 
atjaunino tautiškai ir asmeniškai.

Paties vakaro metu darniai nu
skambėjo kitas svečias iš Sydnejaus 
- Algio Pluko oktetas, nepagailėjęs 
papildomų dainų, kai publika jų pri- 
mygtinai reikalavo. Okteto progra- 
ma ir ypač užbaigai sudainuotas Ka
reivių Maršas iš ’’Fausto” suvienijo 
vakaro nuotaiką ir nusipelnė 
daugiau, negu Valdyba galėjo sim
boliškai atsilyginti.

Vakarą pravedė Apyl. pirm. Al
fonsas Šernas, gelbstint visai valdy
bai. Kaip visada, paramos buvo su
silaukta ir iš kitų. Atitinkamą salės 
dekoravimą atliko p. Jūratė Ivins
kienė su dr. Algiu Ivinskiu, o sve
čius maistu rūpino ne tik ponios Le
vickienė ir Grigaliūnienė, bet ir dr. 
Gerutis Kišonas. Nemažas loterijos 
prizų skaičius suteikė džiaugsmo 
daugeliui vietinių ir svečių, taip kad, 
viską apžvelgus, minėjimas praėjo 
linksmai, darniai ir sėkmingai. Jis 
parodė, kad ir mažos apylinkės gali 
ridenti didokus ąkmenis, kai valdy
ba turi entuziazmo ir randa nedel- 
siančio pritarimo.

vdn.

Sydnejaus Lietuvių Klubo biblio
tekai p. J.A. Jūragis padovanojo is
torinės vertės leidinių, kurių tarpe 
dar 1906 ir 1907 m. ’’Lietuvos Ūki
ninko” 3 numerius ir vieną knygą.

Klubo Valdyba ir bibliotekos ve
dėjas už dovanas nuoširdžiai dėkoja.

Prieš kelias savaites N.S.W. uni
versitetas suteikė magistro laipsnį 
lietuvaitei Rimtai Nakutytei. Ji stu
dijavo ekonomiką ir šiuo metu dirba 
Newcastle universitete.

SKAITYTOJO BALSAS

O VIS DĖLTO MANAU, KAD 
REIKIA ABUDU MŪSŲ LAI
KRAŠČIUS SUJUNGTI Į VIENĄ.

Sakinys kuriuo užbaigiu kiekvie
ną savo rašymą laikraščiams ir kurio 
kažkodėl mieli redaktoriai dar vis 
bijo, šiandien man darosi vis svar
besnis ir svarbesnis.

Kuo daugiau skaitau savąją spau
dą, kuo daugiau galvoju apie mūsų 
bendruomenės reikalus, tuo garsiau 
noriu rėkti savo vadovams: ’’Junki
tės, kol dar nevėlu!”

Prisimenu daugelį Tarybų suva
žiavimų, kur būdavo pasakoma: 
’’Kol finansiniai šiaip taip abu lai
kraščiai išsilaiko ... O, kai jau bus 
nebeįmanoma, tai tada žiūrėsime”. 
Man gi rodos, kad tada bus per vėlu. 
Kodėl mes dabar to klaus imo bijo- 
me. Pasvarstykime,
padiskutuokime dabar iki Tarybos 
suvažiavimo. Paieškokime būdų, 
kad pagaliau savo menkas jėgas ne- 
beskaldytume, kad nebedegintu- 
mėm žvakės iš abiejų galų.

Sutikime, kad abudu mūsų lai
kraščiai ir ’’Mūsų Pastogė” ir ’’Tė
viškės Aidai” atlieka pozityvų dar
bą, reikalingą, svarbų ir būtiną. 
Dviejų laikraščių buvimas tik rodo, 
jog mes vienas kitu nepasitikime 
vienas kito nepripažįstame. Nema
nykite, kad atmetu spaudos laisvės 
principą, varžybas, bet mūsų sąly
gose, desperatiškose aplinkybėse du 
lietuvių kalba laikraščiai, taip kaip 
jie dabar yra, per brangi išlaidą ir 
jėgų eikvojimas.

Pasaulėžiūrų skirtumas, formų ir 
metodų įvairumus išlydintume ir 
viename laikraštyje, kol mūsų visų 
tikslas yra dar tas pats - išlaisvini
mas Lietuvos. a. Kantvilas

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 36 Giniočių 
užuojautoje ir Nr. 37 p. Kecorienės 
padėkoje įrašyta Leonardas, o turi 
būti Leonas Kečorius. Už tai p. 
Kecorienę ir suinteresuotus malo
niai atsiprašome. Red.

Vietoje gėlių ant kapo pagerbda
mi mirusiuosius a.a. L. Šulcienę ir E. 
Migevičių, aukojame ’’Mūsų Pasto
gei” 10 dolerių.

V. ir B. Barkai

Pagerbdami velionį Edvardą Mi
gevičių vietoje gėlių skiriame Mūsų 
Pastogei 10 dolerių.

Andriukaičiai

Pagerbdami a.a. Antaną B a u ž ę, 
vietoj gėlių ant kapo aukojo Mūsų 
Pastogei: J.V. $ 10.00, A.M. $ 5.00, 
A.J. $ 5.00.
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= LITHUANIAN AUSTRALIAN 
E WEEKLY “OUR HAVEN“
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Z Redaktorius V.Kazokas
- Redakcijos Patariamoji Komisija: 
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