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PASAULIO POLITIKOJE
ISPANIJOS PROBLEMA

Per visą Europą persirito de
monstracijų ir protestų banga, kai 
Ispanijoje buvo pasmerkti ir sušau
dyti penki teroristai, kurie visų pir
ma buvo kaltinami ir smerkiami 
už nušautus policininkus, ėjusius 
savo pareigas. Visuose pasaulio 
kraštuose už policininko nužudymą 
nusikaltėliams taikomos sunkiausios 
bausmės. Tačiau įsiaudrinusi 
Europa išleido iš akių žuvusius 
Ispanijos policininkus ir smerkė 
Franco režimą už persekiojimą poli
tinių veikėjų.

Kaip atsakymą į sukeltą triukšmą 
Madride buvo surengta kontrade- 
monstracija, kurioje dalyvavo virš 
150.000 ispanų, kurie palaikė Franco 
nuosprendžius ir patį režimą. Tai 
buvo lyg ir pačių ispanų atsakymas 
visiems tiems, kurie užstojo teroris
tus, tegu ir su politiniu atspalviu.

Pažymėtina, kad Ispanijos įvykių 
atžvilgiu labai santūriai laikėsi 
Amerika, nadarydama jokių demar- 
šų ar demonstracijų. Lygiai nekėlė 
jokio triukšmo ir rytų blokas. Netgi 
vienas iš komunispi’ų diplomatų 
pareiškęs, kad ’’komunistiniai kraš-
tai netoleruoja policininkų žudikų, 
nesvarbu, kokius politinius įsitikini
mus jie išpažintų”.

Liūdniausia šios visos istorijos iš
vada, kad visas diplomatinis protes
tas ir demonstracijos buvo nukreip
tos prieš Ispaniją, kuris, tiesa, yra 
diktatūrinis kraštas, bet ten nuo 
1960 m. iki dabar tebuvo įvykdyta

Lietuvoj
■*

LIETUVOJE GAUSĖJA EISMO 
NELAIMĖS

Pagal oficialius davinius Lietuvo
je per septynius mėnesius įvyko 
3119 auto nelaimių, kurių metu žuvo 
485 žmonės, o sužeistų - 2698.

**♦
Vakarus pasiekė ’’Lietuvos Kata

likų Bažnyčios Kronikos” 17 ir 18 
numeriai.
Automobiliai Lietuvoje

’’Mokslas ir Gyvenimas” žurnale 
architektas V. Oleka duoda įdomių 
žinių apie automobilizmą Sov. Są
jungoje ir Lietuvoje. Nežinia, ar ty
čia, ar atsitiktinai jis kalba, kad 1974 
m. Ameriko j 1000 gyventojų teko 
454 automobiliai, Prancūzijoje 270, 
Lenkijoje 26 privatūs automobiliai, 
bet neduota tokių davinių apie Sov. 
Sąjungą, tik primena, kad M<askvoje 
1000 gyventojų tenka 16 automobi
lių, Minske - 20.

Tuo tarpu Lietuvoje privačiais 
automobiliais pirmaujama visoje 
Sov. Sąjungoje. Pagal autorių Kau
ne 1000 gyventojų tenka 42 automo
biliai, Panevėžy - 39, Šiauliuose - 28, 
Vilniuje - 28. Kad automobilizmas 
Lietuvoje taip aukštai iškilęs, auto
rius aiškina, jog čia daug reiškia ge
ras kelių tinklas ir palyginamai ne
dideli atstumai. 

tik 13 sušaudymų, įskaitant ir šiuos 
penkis pastaruosius. Betgi niekas 
nekelia triukšmo ir neprotestuoja, 
kai rytų komunistiniuose kraštuose 
nuolat vykdomi masiniai areštai ir 
politinių oponentų likvidavimai arba 
pasmerkimai ilgametėmis bausmė
mis, tai visi tyli. Net tokia Australi
jos dabartinė vyriausybė dažnai pa
kelia balsą kitur užstodama skriau
džiamuosius, tačiau Sovietų Sąjun
gai taip pataikauja, kad jos smurto 
aktus kaip prieš Baltijos kraštus, 
pripažįsta teisėtais! Apie žmonių 
persekiojimus balsiai šaukia toks 
Solženicinas, Sacharovas ir daugelis 
kitų, bet jų balsas tinkamo atgarsio 
nesusilaukia. Jeigu panašūs dalykai 
vyktų kituose kraštuose, tai reikalai 
stovėtų visai kitaip. Matyt, ir šian
die neginčijamai galioja principas, 
kad kieno galybė, to ir teisybė.

RETA DEMONSTRACIJA

Rugsėjo 20 d. Zuerich mieste 
Šveicarijoje įvyko reikšminga de
monstracija. bene vienintelė tokio 
pobūdžio šių'dienų pasaulyje. Apie 
10000 miesto gyventojų su plaka

Sacharovui Nobelio premija

Andrei Sacharov

Šių metų Nobelio taikos premija 
paskirta rusų mokslininkui ir kovo
tojui už žmogaus ir piliečio teises 
Sovietų Sąjungoje Dr. Andrejui Sa
charovui. Jis šiuo metu yra 54 metų, 
nepatikimos sveikatos, nes gegužės 
mėn. turėjęs širdies ataką, bet plie
ninės valios. Jau daugiau kaip de
šimt metų jis yra atviras kovotojas 
Sovietų Sąjungoje už žmogaus ir pi
liečio teises ir laisves, grasomas ir 
persekiojamas sovietinių viršūnių ir 
slaptosios policijos. Jis tapo morali
nio autoriteto simboliu ne tik Sovie
tų Sąjungoje, bet ir visame pasau
lyje. Jo pažiūros ir principai labai 
artimi dabar jau tremtiniui A. Sol- 
ženicinui, ir jam skirtoji Nobelio 
premija šitą moralinį autoritetą dar 
labiau sustiprino ir drauge jam su
teikė daugiau imuniteto ir gal nelie

tais, šveicarų vėliava ir didžiuliu 
kryžium žygiavo miesto gatvėmis 
skelbdami solidarumą tiems, kurie 
kenčia persekiojimus už tikėjimą. 
Buvo nešama daugiau kaip 100 pla
katų, kurių tarpe matėsi keli, liečią 
ir Lietuvą: ”Už laisvą tikėjimo išpa
žinimą Lietuvoje”, ” Lietuva reika
lauja savo vyskupų”, ’’USSR paleis
ki! M. Tamonį iš psichiatrinės ligo
ninės - kalėjimo”. Kituose plakatuo
se buvo reikalaujama žmogaus 
teisių įgyvendinimo ir tikėjimo lais
vės.

Vykstant demonstracijai visą lai
ką skambėjo visų bažnyčių varpai. 
Eisenai sustojus Muensterhof aikš
tėje buvo pasakyta eilė kalbų ir 
vienbalsiai priimta rezoliucija, ku
rioje pabrėžta, kad šveicarų krikš
čionys negali būti ramūs, kai kitur 
jų tikėjimo broliai skaudžiai perse
kiojami. Tad ir rezoliucijoje reika
lauta pripažinti visiems lygias tei
ses, neišskiriant ir krikščionių, pa
leisti visus už tikėjimą nuteistuo
sius. Rezoliucija pasiųsta: Kinijai, 
Šiaurės ir Pietų Vietnamui, Rumu
nijai, Šiaurės ir Pietų Korėjai, Pietų 
Afrikai, Čekoslovakijai, Sov. Sąjun
gai, UNO gen. sekretoriui, Europos 
Tarybai Strasburge, Vatikanui, 
Ekumeninei Tarybai Šveicarijoje ir 
Šveicarijos vyriausybei.

čiamumo sovietinės vyriausybės ir 
policijos galioje. Jo kovos laukas yra 
pačioje Sovietų Sąjungoje ir dėl to 
jis pastaruoju metu bijosi iškelti 
koją iš Sovietų Sąjungos, nes galįs 
būti atgal neįsileistas. Dėl to abejo
tina, ar vyks į Švediją atsiimti jam 
skirtos premijos neturint garantijų, 
kad galės vėl sugrįžti į Rusiją.

Sacharovo tėvas buvo matemati
kos mokytojas, kurio matematikos

pasaulyje
Kasmet Kanados lietuviai suren

gia Kanados Lietuvių Dieną, į kurią 
suvažiuoja lietuviai iš visos Kana
dos, panašiai kaip Australijos lietu
vių Dienose. Šiais metais kanadie
čiai turėjo 21-ją Kanados Lietuvių 
dieną Hamilton mieste drauge su 
pirmąja Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių švente. Šitoji Kana
dos Lietuvių Diena truko visą sa
vaitę nuo spalio 6 iki spalio 12 die
nos. Pats Hamiltono miesto burmis
tras paskelbė oficialiai Lietuvių Sa
vaitę, kurios metu vyko dailės pa
roda (A.A. Tamošaičių), sporto ir 
šachmatų varžybos, dainų ir šokių 
koncertai, jaunimo sąskrydis.

Kovotojas už žmogaus ir piliečio 
teises Sovietų Sąjungoje mokslinin
kas A. Sacharovas norįs pats asme
niškai dalyvauti byloje prieš Sov. 
Sąjungą, kuri įvyks spalio 17 d. Ko
penhagoje (Danijoje), tik visa nelai
mė, kad jam išvykus gali būti ne
leista sugrįžti namo. Greičiausia so
vietų vyriausybė jį prievarta paša
lintų iš Rusijos, kaip A. Solženiciną,

S. Krasauskas Gėlė

vadovėliai ir šiandie tebenaudojami 
rusų mokyklose. Pats Sacharovas 
buvo labiau linkęs į mokslą ir laikėsi 
atokiai nuo politikos. Jis buvo 29
metų, kai buvo priimtas nariu į So
vietų Mokslo Akademiją - pats jau
niausias šios akademijos istorijoje ir 
vienas iš tų, kurie sukonstruktavo 
sovietams pirmą atominę vandenilio 
bombą. Tačiau pramatydamas šio 
ginklo baisias pasėkas jis dar 1958 
m. asmeniškai ir laiškais kreipėsi į 
Kruščevą atsisakyti atominių gink
lų. Nuo čia ir prasidėjo jo disidenti
nė veikla.

bet Sacharovas yra atominių ginklų 
ekspertas, kuris tikriausiai žino 
daug sovietinio ginklavimosi pa
slapčių, kurias galėtų Sacharovas 
atskleisti Vakaruose.

Rugsėjo mėn. prasidėjusi trisde
šimtoji Jungtinių Tautų Organizaci
jos (UNO) sesija arba dar kitaip va
dinama asamblėja be didesnio įtem
pimo. Jungtinių Tautų prezidentu 
išrinktas Luksemburgo ministeris 
pirmininkas Gaston E. Thorn. Nors 
šitos pozicijos ypatingai godžiai sie
kė Australijos užsienio reikalų mi
nisteris Mr. D. Willessee, tačiau va
karų diplomatai jo nepalaikė, nes jis 
pasirodė perdaug vienašališkas ry
tiečių naudai, ypatingai jo markė 
krito, kaip pernai Australija Baltijos 
kraštus de jure pripažino Sovietų 
Sąjungai.

***

— Britų ekspedicija surado Papua Nau
joje Gvinėjoje didžiausius iki šiol žinorgus 
požeminius tunelius, kurių sienose yra ne
žinomų gyvūnų suakmenėję griaučiai.
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Retas 
sutapimas

Laisvojo pasaulio lietuvius nuo 
tėvynės ir joje gyvenančių ir dir
bančių lietuvių skiria šiuo metu la
bai daug neperžengiamų uždangų: 
nekalbant apie konkrečius okupan
to pastaytus barjerus yra labai daug 
ir mūsų pačių susidarytų užtvarų, 
kurios konfrontuoja šios ir anos pu
sės lietuvius. Mus skiria pažiūros, 
ideologijos, politiką^ pagaliau stovi 
skersai kelio net ir skirtingai su
prasta meilė savam ^raštui. Šitos 
neperžengiamos ir nesuderinamos 
skirtybės daugeliu atvejų yra mūsų 
pačių šioje pusėje nusikaltos, o ano
je geležinės uždangos pusėje paties 
okupanto primestos ir užkardintos, 
kurių anoj pusėj gyveną mūsų bro
liai negali nei pakeisti, nei modifi
kuoti.

Ir vis dėl to net ir tokioje beviltiš
koje situacijoje yra tam tikrų taškų, 
per kuriuos taip skaudžiai perskelta 
tauta sueina ir sutaria. Vienas toks 
ypatingai būdingas taškas yra daili
ninkas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, kurio šimtąjį gimtadienį 
šiais metais ir minime.
Čilurlionis šios dienos aplinkybėse 

nėra tik konkretus istorinis asmuo 
mūsų tarpe, bet jis pasidarė visos 
tautos simboliu, tiesiog tuo jo pa
veiksluose daug kartų vaizduotu, 
per erdves nutiestu fantastiniu tiltu, 
kuris skriodžia visas realias ir dirb
tines uždangas ir jungia nutolusius 
krantus, suveda išblaškytus tautie
čius į vieną tašką. Ir stebėtina: dėl 
jo šiandie nėra ginčų nė vienoje pu
sėje. Abiem pusėm jis stovi kaip

ANTANUI BAUŽEI ATMINTI 
FONDUI AUKOJO

Sąrašas Nr. 2

1. V. Danta $ 5.00
2. J. Grybas $ 5.00
3. P. Liubinskas $ 2.00
4. Jonas Karitonas $ 5.00
5. F. Sipavičius $ 5.00
6. M.R. Samonds $ 5.00
7. P. Daukienė $ 5.00
8.1. ir E. Jonaičiai $ 10.00
9. 0. ir J. Grudzinskai $ 10.00

10. V. Patašius $ 10.00
11. P. Grosas $ 10.00
12. V. ir A. Kabailai $ 10.00
13. V. ir A. Jakštai $ 10.00
14. P. Donielienė $ 3.00
15. M. ir J. Slavėnai $ 5.00
16. M. Eidejienė $ 3.00
17. 0. ir V. Miniotai $ 2.00
18. K. Butkus ir N. Žygienė $ 25.00
19. V. Narušienė $ 5.00
20. V. Vingilis $ 10.00
21. Antanas Kutka $ 5.00
22. J.K. $ 5.00
23. J. Bartininkas $ 1.00

24. Ona Gilandienė $ 5.00
PASTABA: MP Nr. 36 buvo pa

skelbta, kad p.p. S. ir B. Jarem- 
bauskai paaukojo $ 10.00. Iš tikrųjų 
tą sumą jie paaukojo SLMSG D-jai, 
Lietuvių sodybai. Atsiprašome už 
netikslų paskelbimą.

Komitetas.

Ponią Jadvygą Kecorienę, staiga mirus jos vyrui
A.A.

LEONUI KECORIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame

Valerija ir Vytautas Kuncaičiai

švyturys, niekam nemesdamas še
šėlio, abiem pusėm jis yra neginči
jamas simbolis tų pačių siekimų ir 
aspiracijų. Ir mūsų visų pastangos 
Čiurlionį vienaip ar kitaip pabrėžti, 
juo didžiuotis ir pristatyti pasauliui 
ir visiems laikams kaip visos tautos 
kūrybinių galių produktą, niekur 
nesikerta, o greičiau iš vienos ir ki
tos pusės papildo. Jeigu mums, 
esantiems toli nuo tėvynės ir nejau
čiantiems tiesioginės grėsmės iš 
okupanto pusės, Čiurlionis galbūt 
tėra tik genialus kūrėjas, kuris dėl 
istorinių aplinkybių ir sąlygų pasau
liui nėra pilnai pristatytas ir dėl to 
kovojame už jam tinkamą vietą me
no ir kūrybos istorijoje, tai Lietuvo
je galioja ne vien tik šitas motyvas, 
bet ir dar daugiau: Čiurlionis jiems 
yra savotiškas atramos punktas sa
vo aspiracijoms atskleisti, savo tau
tinį identitetą užakcentuoti. Jiems 
Čiurlionis yra tapęs tarsi savotiškas 
legalus ginklas tautinei sąmonei 
plėsti ir ugdyti. Galimas daiktas, 
kad paties Čiurlionio kūrybos inter
pretacijose ir yra skirtingų įžvalgų, 
kadangi į jį žiūrima iš skirtingų taš
kų ir pasaulėžiūrų, tačiau stebėtinu 
būdu čia nesijaučia jokių susikirtimų 
ir konfliktų, o greičiau darnus suta
rimas ir vieni kitų papildymas. Ir tai 
laikytina vienu iš šviesiausių taškų 
mūsų veiklos ir tautinės gyvybės iš
laikymo frontuose.

Šitas pavyzdys atskleidžia gali
mybes, kad įmanoma bendra kalba 
ir sutarimas tarp išskirtų ir išsisky- 
riojusių lietuvių. Turint geros valios 
ir ieškant galima būtų atrasti ir 
daugiau tokių bendrų taškų, per ku
riuos dingsta realios ar dirbtinės 
skirtybės, o sueina į vieną bendrą 
kalbą ir darbą mūsų pačių gerovei ir 
tautos ateičiai.

(v.k.)

INVALIDO PAGARBA A.BAUŽEI

Invalidas J. Bartninkas yra pa- 
raližuotas ir jau kelinti metai inva

lidų namuose. Paraližuota jo visa 
kairė pusė ir pats negali judėti. Jį 
lanko ir globoja Sydnejaus Soc. Glo
bos Moterų D-jos narės. Dar gyvas 
būdamas jį aplankė a.a. A. Baužė su 
ponia. Jis yra viengungis, giminių 
neturi, tai laimingas, jei kas jį ap
lanko.

Po A. Baužės mirties jį vėl aplan
kiau. Jis gauna Mūsų Pastogę, Tėv. 
Aidus. Iš spaudos sužinojęs, kad su
darytas A. Baužės atminimo fondas, 
J. Bartninkas pareiškė, kad ir pats 
norįs prisidėti pagerbdamas A. 
Baužę ir prašė, kad komitetui per- 
duočiau jo du dolerius. Sakė daugiau 
negalįs, nes viskas, ką jis turi.-Iš jo 
paėmiau tik vieną dolerį kaip sim
bolinę auką. Įteikdamas dolerį pa
reiškė, kad A. Baužę asmeniškai 
mažai pažinojęs, tik iš spaudos ži
nąs, koks jis taurus lietuvis.

Ta pačia proga kviečiu tautiečius 
atlankyti J. Bartninką, nes tai jam 
vienintelis džiaugsmas. Jis pasie
kiamas šiuo adresu: Tudor House, 
90 Shaftsbury Rd. ( netoli Burwood 
stoties). Lankymo valandos nenu
statytos.

" • Č. Liutikas

Brangiai motinai, uošvienei ir močiutei
A.A.

ADOLFINAI KABAILIENEI
Lietuvoje mirus, Eleną JONAITIENĘ ir Algį KABAILĄ liūdesy 
nuoširdžiai užjaučia

Balys, Valentina, Laima ir Rita
Barkai

Mylimai motinai
ADOLFINAI KABAILIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrą Eleną Jonaitienę, sūnų prof. Algį Ka
ta a i 1 ą ir jų šeimas širdingai užjaučiame.

J. ir R. Venclovai
_ N. ir I. Venclovai

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus,
p. E. J o n a i t i n ę, prof. A. K a b a i 1 ą, anūkus ir artimuosius giliai 
užjaučia

Bliokai ir Vingiliai

L. Garbaliausko netekus
Rugpiūčio 25 dieną po ilgos ir 

sunkios ligos, žmonos ir dukros glo
boje, atsiskyrė su šiuo pasauliu gar
bingas ir taurus lietuvis Leonardas 
Garbaliauskas. Smarkiai retėjant 
mūsų bendruomenėje veiklių ir ak
tyvių narių gretoms, jo mirtis skau
džiai palietė Adelaidės visuomenę.

Leonardas Garbaliauskas gimė 
1895 m. Iniškių kaime, Papilės vals
čiuje, mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 
1917 m. buvo mobilizuotas, Petra
pily baigė Karo Mokyklą, vėliau bu
vo išsiųstas į Sibirą. 1919 metais 
grįžęs Lietuvon, įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, kurioje išbuvo iki 1927 
m., kartu studijuodamas teisę Lie
tuvos universitete. Į atsargą išėjo 
majoro laipsnyje ir nuo 1927 m. pra-
dėjo tarnybą Teisingumo Ministeri
joje atsakingose pareigose. Susipa
žinau su Leonardu Garbaliausku 
1933 m., kai vadovaudama Kalinių 
Globos Draugijai, o vėliau Patronato 
draugijai, dažnai teko įvairiais rei-

NAUJIENOS
ELENAI J U C I Ū T E I PASKIR
TA KIPRO BIELINIO PREMIJA.

1965 metais miręs Kipras Bielinis 
savo testamentu paliko 3000 dolerių 
premiją tam, kas gerai parašys 
mokslinę ar beletristinę knygą, apie 
bolševikų ar nacių okupuotoj Lietu
voj vykdytą terorą ir genocidą.

Komisija, susipažinusi su jai pri
siųstomis kitomis po K. Bielinio 
mirties išleistomis ta tema knygo
mis, rado geriausią testamento są
lygomis atitinkančią knygą: ’’Pėdos 
Mirties Zonoje” ir jai paskyrė Kipro 
Bielinio premiją. (V).

Taip skelbia ’’Draugas” Nr. 220 
trečiadienis, 1975 m. spalio 1 d.

Tai dar vienas įrodymas, kad Ele
nos Juciūtės parašyta knyga: ’’Pė
dos mirties zonoje” yra tikrai gerai 
parašyta, vaizdžiai lyg dokumen
tuotai atspindi rusų okupacinis bol
ševikų režimas, lietuvių tautos kan
čios, Sibiro tremtis ir t.t. Todėl pra
vertu ir tinka šią knygą turėti savo 
namų knygų lentinoje.

*♦*
Kaip latvių žurnalas ’’Briviba” 

(leidžiamas Stokholme) praneša, 
Rygoje išleistas ir platinamas slap
tas latvių leidinys ’’Pali” (Potvynis). 
Jame skelbiama informacija dau
giausia surinkta iš BBC ir Radio Li
berty pranešimų, ko neskelbia ofi
ciali sovietinė spauda. Daugiau dė
mesio skiriama Sacharovo veiklai ir 
Solženicino kalboms vakaruose.

kalais lankytis Teisingumo Ministe
rijoje, ten pažinau ir įvertinau jo gi
lų humaniškumą, atjautimą kitų 
vargo ir jo artimo meilę. Jo pagalba 
ir pritarimas daug padėjo sumažinti 
vargą ir nelaimę kitiems.

Vėl teko vėliau susitikti Vokieti
jos DP stovyklose, kur mūsų 
šeimos, vaikams kartu lankant mo
kyklas, glaudžiai susidraugavo ir 
arčiau pažino vienas kitą.

Tuo pačiu beveik laiku išemigra
vus į Australiją, vėl susitikome 
Adelaidėje, kur nuo 1950 metų teko 
kartu veikti ir dirbti visuomeninį ir 
kultūrinį darbą, kartu buvome Tei
sininkų Draugijoje, kartu veikėme 
Krašto Garbės Teisme ir Lietuvių 
Namuose. Jis buvo jų steigėju ir rė-
mėju, Lietuvių Sąjungos Garbės ir 
Amžinuoju nariu.

Leonardas Garbaliauskas buvo 
gerai žinomas Adelaidėje ir plačiau 
kaip taurus ir garbingas lietuvis, vi
sų gerbiamas ir mėgiamas už jo ma
lonų ir taikų būdą, už jo toleraciją, 
kitų pažiūroms, už jo sveikus pata
rimus ir pagalbą įvairiuose susikry
žiavimuose ar nesutarimuose, todėl 
ir ponų Garbaliausku namai visų 
buvo lankomi ir mielai sutinkami ne 
tik iškilmingomis progomis, bet ir 
kasdieniniais reikalais ar klausi
mais, kur tikrai galėjai tikėtis nuo
širdaus ir sveiko patarimo.

Didelis būrys lietuvių palydėjo 
velionį į amžino poilsio vietą. Gražų 
pamokslą pasakė kun. Dauknys. 
Vežant į kapines karsto palyda su
stojo ties Lietuvių Namais, kur buvo 
bibliotekos bendradarbių padėtas 
vainikas ant jo karsto ir Lietuvių 
Namai nuleido gedulo kaspinu per
rištą vėliavą. Kapinėse atsisveiki
nant kalbėjo atstovai: Adelaidės 
Apylinkės Valdybos - V. Laurinaitis, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos ir Bib
liotekos vardu - P. Bielskis, LKVS 
Ramovės - K.Taparas, Teisininkų 
Draugijos - M. Rudzenskas, Sava- 
norių-Kūrėjų - S. Čėsna.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviest į Lietuvių Namus pabūti ir 
pareikšti užuojautą skausmo ištiktai 
šeimai - žmonai Kotrynai, dukrai 
Violei Arlauskienei ir R. Arlauskui, 
sūnums Ričardui (Amerikoje), Leo
nardui (Kanadoje) ir jų šeimoms.

Gausus dalyvavimas laidotuvėse, 
gausios aukos lietuviškoms organi
zacijoms jį pagerbiant parodė kiek 
Leonardas Garbaliauskas buvo visų 
gerbiamas ir mylimas. Jo nėra, bet 
jo pavyzdys, jo šviesus atminimas 
liks mūsų širdyse.

E. Reisonienė.
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METAI BE ALBERTO ŠEIKIO
Kažkur skaičiau, kad skaudžiais 

gyvenime momentais nustojama ža
do. Panašiai, atrodo, atsitiko ir su 
manim, kada aš lygiai prieš metus 
spalio 26 d. sužinojau apie bičiulio ir 
draugo Alberto Šeikio tragišką mir
tį. Daugelio nustebimui aš negiedo
jau jo gedulingų pamaldų metu ir 
neatsisveikinau tradiciniu žodžiu 
kapinėse, o pasakyti apie šį ”nebe- 
pakartotiną” tautietį, bičiulį ir 
draugą norėjosi labai daug.

Abertą Šeikį pažinojai jai Aus
trijoje karui pasibaigus, tačia i arti
mesnę kalbą susiradome b-ldami 
Australijoje besisielojant lietuviško 
kultūrinio gyvenimo ateitimi šiame 
žemyne.

Ir čia, Australijoj, man teko Al
bertą pažinti iš arčiau. Pirmiausia 
mane stebino Alberto nepaprastas 
domėjimasis lietuviška raštija čia 
išeivijoje ir paliktoje tėvynėje. Man 
jis buvo tikra jo žodžio prasme ne
pamainoma lietuviška enciklopedija, 
ypatingai nūdienos raštijos srityje.

Kuone visas išleistas knygas, 
laikraščius, brošiūras jis turėjo įsi
gijęs, ragino visus kitus pirkti, pa
dėdamas net užprenumeruoti. Jis 
nuoširdžiai rūpinosi, kad kuo dides
nis skaičius tautiečių, o ypač drau
gų, knygas pirktų ir skaitytų.

”Ką, tu dar nežinai apie Lietuvoje 
pagarsėjusį rašytoją Avyžių ir jo 
puikų romaną ’’Kaimas kryžkelė
je?” - su panieka prabilo jis kartą į 
mane mums besišnekučiuojant apie 
dabartinę lietuvių literatūrą.

Nenuostabu, kad domėdamasis 
lietuvišku raštu ir žodžiu jis nepap
rastai rūpinosi lietuvišku švietimu. 
Jam labai rūpėjo, kad mūsų jauni
mas mokėtų lietuviškai, dalyvautų 
lietuviškoj visuomeninėj ir kultūri
nėje veikloj. Jaunimą jis nepapras
tai mylėjo ir kur tik galėdamas jam 
padėjo. Tarp jo ir jaunimo nebuvo 
jokio kartų plyšio; per visą savo 
trumpą 50 metų gyvenimą jis išliko 
jaunas dvasia ir kūnu. Rūpindama
sis švietimo reikalais jis ėjo įvai
riausias švietimo vadovybės parei
gas, organizuodamas studijų dienas, 
dažnai skaitė referatus švietimo 
klausimais simpoziumuose. Ilgus 
metus ėjo Australijos Lietuvių 
Krašto Kultūros Tarybos lituanisti
nės sekcijos bibliotekos vedėjo pa
reigas. Ši biblioteka jam buvo kartu 
ir bazė kultūriniams polėkiams ir 
siekiams bibliotekos vardu, tačiau 
mes visi žinojome, kad tikrasis šių 
kultūrinių poraiškų rengėjas buvo 
Albertas Šeikis.

Mėgdamas spaudą Albertas kar
tas nuo karto parašydavo įdomias, 
konstruktyvias choro koncertų ir 
teatro spektaklių recenzijas, o kar
tais ir gilesnius straipsnius lietuvy
bės išlaikymo klausimais.

Per visą savo buvimą Australijoj 
jis nebuvo praleidęs nė vienų kas 
antri metai rengiamų Lietuvių Die
nų. Aš žinau, kad šios Lietuvių Die
nos, rengiamos Kalėdų atostogų 
metu, jam buvo didžiausia puota ir 
šventė; vykdamas į jas kiekvieną 
kartą jis pasisiūdindavo ar nusi
pirkdavo naują eilutę, kad kuo gra
žiau ir šventiškiau praleidus dienas 
savo tautiečių tarpe.

Nepaprastai mėgdamas teatrą, 
meną jis sielojosi lietuviško mėgėjų 
teatro apraiškomis, o nepaprastai 
rūpinosi lietuvių kultūriniais paren
gimais, stengdamasis ištraukti juos 
iš mėgėjiškumo.

Kada aš tik atsirasdavau Mel
bourne tuoj kildavo jam įvairios 
idėjos sumanymai ką nors vertingo 
suruošti ar kokį iškilesnį lietuvį pa
minėti, pagerbti. Ir čia, šioje srityje 
jis pasireiškė kaip sumanus admi
nistratorius, koordinatorius ir meno 
vadovas. Jis nepaprastai džiaugda
vosi, kada tie renginiai pavykdavo ir

patikdavo atsilankiusiems. Iš gau
saus skaičiaus ruoštų renginių jis 
nepaprastai vertino ’’Vakarą su An
tanu Škėma” ir savo paskutinįjį - 
’’Susitikimas su Metmenimis”. 
’’Metmenų” žurnalą jis nepaprastai 
vertino ir gerbė jo bendradarbius. 
Kaip šiandie pamenu, kaip jis džiau
gėsi ir didžiavosi kad į ruošiamą pa
rengimą ’’Susitikimas su Metmeni
mis” sutiko 'atvykti čia Australijoj 
gyveną metmenininkai - Dr. V. Do- 
niela, rašytojai Vytautas ir Jurgis 
Janavičiai, poetė Aldona Veščiūnai- 
tė ir A. Zubras. Šis vakaras jam 
buvo tikrai didelė šventė. Įrašęs į 
juostą vakaro programos turinį jis 
mėgdavo ir po vakaro pasiklausyti ir 
pasidžiaugti lietuvišku novatorišku 
žodžiu. '

Keista ir savotiškai nuostabu, kad 
ruošiant' šį paskutinį parengimą 
’’Susitikimas su Metmenimis” ir re
petuojant antrąją programos dalį, 
Algimanto Mackaus (jo nepaprastai 
mėgto poeto, žuvusio auto katastro
foj) kūrinį ’’Chapel B”, skirtą A. 
Mackaus žuvusiam draugui rašyto
jui Antanui Škėmai (taip pat Alber
to nepaprastai gerbtą rašytoją) jis 
primygtinai manęs prašė, kad kūri
nio paskutiniosios dalies, pavadintos 
’’Triumfališkoji” žodžius mes dekla- 
muotumėm daug garsiau, šiurpiau ir 
didingiau. O šie žodžiai skambėjo 
taip:

Vyt. Doniela

TURIME IR NETURIME
Reikalų apie Lietuvą spausdinimas

IR PLATINIMAS
tęsinys iš M.P. praeito Nr.

Kalbant apie užstatą arba bendrai 
knygos finansavimą, kyla klausimas, 
ar apsimoka dėl kelių šimtų dolerių 
skirtumo rinktis vietinę, neprofe- 
sionalinę leidyklą, kaip mūsiškiai 
daro jau ilgą laiką, - tą matome iš p. 
Riaubos sąrašo. Tiesa, kad leidimas 
išeina pigesnis, bet rezultate knygos 
išplatinama daug mažiau. Vėl krei
piamasi į pačius lietuvius, kad jie 
pirktų arba paremtų, bet svarbiau
sia tai, kad tokiu būdu išleista knyga 
neatsiekia savo tikslo, nes ji nepa
tenka kaip tik ten, kur ji turėtų pa
tekti - į svetimtaučių viešąsias bei 
universitetines bibliotekas. Ji ten 
patenka tik tada, kai atsiranda ge
radarių, kurie keletą knygų nupirkę 
pradeda jas dovanoti bibliotekoms.

Ryšys su profesinėmis leidyklo
mis yra daug vertingesnis keliais 
atžvilgiais. Tiesa, kad reikalaujamas 
užstatas bus didesnis. Tačiau, pir-

Pranešimas
IŠVYKOS Į JAUNIMO KONGRESĄ REIKALU

Nesant lėktuve vietos iš Čikagos į Pietų Ameriką, visa kelionė į Pietų 
Ameriką ir atgal tvarkoma ALB Krašto Valdybos per p. Stankūnavičiaus 
firmą.

Lėktuvas Pan-Am 707 Flight 812 išskris gruodžio 15 d. 2.30 vai. p.p. iš 
Melbourne ir tas pats lėktuvas pakils iš Sydney 5 vai. p.p. Pasieksime 
Los Angeles gruodžio 15 d. 4.25 vai. p.p. Išskrenda iš Los Angeles gruo
džio 18 d. 9.45 vai. ryto tas pats lėktuvas Pan-Am Flight 515, kuris nusi
leis Buenos Aires gruodžio 19 d. 7.05 vai. ryto.

Iš Buenos Aires į Montevideo kelionė vyks laivu. Iš Montevideo iš- 
skrendame gruodžio 30 d. S.C. Flight 404, 3.45 vai. p.p. į Sao Paulo, kurį 
pasieksime 7 vai. vak.

Iš Sao Paulo išskrenda atgal į Los Angeles sausio 9 d. Pan-Am Flight 
516 11 vai. vak. ir būsime Los Angeles sausio 10 d. 1.45 vai. p.p.

Iš Los Angeles lėktuvas pakyla sausio 17 d. 7.50 vai. vak. ir pasiekia 
Sydney sausio 19 d. 8.20 vai. ryto, ir Melbourną 10.10 vai. ryto.

Kelionės kaina Sydney - Los Angeles ir atgal $ 565.90.
Kelionė Los Angeles - Buenos Aires ir Montevideo - Sao Paulo iki Los 

Angeles $ 702.30. Tad iš viso kelionė kainuos $ 1268.20.
Prašome visus ekskursantus prisiųsti likusius pinigus ne vėliau spalio 

25 dienos šiuo adresu:
V. Ališauskas

27 Clarinda Rd., Essendon, Vic. 3040
Čekiai adresuojami Lithuanian Community vardu.
Nesumokėjusiems pinigų iki tos datos kelionės kaina pabrangs nema

žiau 7%. Iki tos pat datos (spalio 25 d.) dar yra galimybė prisijungti į iš
vyką ir visiems kitiems prisiunčiant visus kelionės pinigus.

Iš Argentinos esame gavę anketas, kurias prisiųsiu išvykos dalyviams. 
Jos atidžiai turi būti užpildytos ir gražintos mano adresu ne vėliau lap
kričio 10 d.

Kadangi Jaunimo Kongreso atstovai, dalyviai ir svečiai, kurie daly
vaus pilnoje Jaunimo Kongreso eigoje, turės pereiti per trijų kraštų sie
nas, muitines, imigracijos bei sveikatos įstaigas, tai rengėjai iš anketų 
turi paruošti iš anksto sąrašus, kurie šį procesą palengvins.

Pilnai dalyvauti Jaunimo Kongrese galės tik tie asmenys, iš kurių bus 
gautos registracijos anketos. Grąžinant ankeias neužmirškite prisiųsti 
pilną sumą už kongreso parengimus, vietines keliones ir kt. (žiūr. anke
tos paskutinį puslapį).

V. Ališauskas

Niekas negrįš, bet visa išnyks, 
duris aklinai uždarys
Laikas paliks, bet laiko neliks
Ir Mirtis nebus nugalėta.
Apie Albertą Šeikį būtų galima 

dar daug parašyti ir pasakyti, nes jis 
tikrai buvo savos rūšies unikumas, 
tikras lietuvis patriotas, kontraver
siškas savo pasisakymuose, raši
niuose ir kalbose, nebijojęs nė vieno, 
kur jis matė reikalo papeikti ar pa
girti. Kas jį pažinojo iš arčiau, jame 
nustojo tikro nuoširdaus draugo, o 
Australijos Lietuvių Bendruomenė 
kaip jau nekrologuose buvo rašyta, 
didelio nepamainomo kultūrininko.

Paulius Rūtenis

ma, knyga patenka į įvairius sąrašus 
ir tampa reklamuojama. Per ’’Books 
In Print” katalogus, ją gali gauti ir 
po kelių ar daugiau metų - jei jos 
sandėlyje dar yra - nes aiškai žinoma 
ir leidykla, ir leidyklos adresas. 
Antra, reklama sužadina atgarsį pa
čiose bibliotekose, nes jos, kaip tai
syklė, nori turėti informacinės me
džiagos iš kiekvienos srities. Vadi
nasi, jau iš karto pakyla parduoda
mų egzempliorių skaičius, o tada at
puola ir reikalas tokias knygas pirk
ti ir bibliotekoms aukoti. Nenoriu 
eiti į smulkmenas, nes tai atimtų 
daug laiko, bet visvien paminėsiu 
porą pavyzdžių. Gimbutienės knyga 
’’The Balts”, kurią išleido rimta aka
deminė leidykla, pasklido tūkstan
čiais. Tas pats, atrodo, atsitiko ir su 
keliomis kitomis knygomis apie Pa
baltijo kraštus, kurias išleido vardą 
turinčios leidyklos, nes tų knygų 
dabar jau niekur negausi, jos yra iš

parduotos. Latviai turi dvi dideles 
savo tautos istorijas anglų kalba iš
leistas po karo. Viena jų buvo išleis
ta pusiau privatiškai Švedijoje, kita 
per vieną Amerikos universiteto 
leidyklą. Nežinau, kaip ėjosi su Šve
dijoje leistos knygos platinimu. Bet 
kai prieš keletą metų aš norėjau sa
vo universiteto bibliotekai užsakyti 
Amerikoje leistą veikalą, jis jau bu
vo išparduotas. Šitie pavyzdžiai nu
rodo, kame glūdi tikroji platinimo 
problema. Tas kelių šimtų dolerių 
skirtumas, kuris mūsiškius kartais 
skatina eiti į savą, bet plačiau neži
nomą leidyklą, vėliau atsiliepia visai 
neigiamai. Knyga guli sandėliuose, 
mažai kas turi leidyklos adresą, o 
svetimtaučiai apie ja visai net neži
no. Prie to dar prisideda ir grynai 
psichologinis faktas, būtent, mintis, 
kad jei knygą išleido nežinoma 
spaustuvėlė, ji turi būti nevertinga.

Kitą pavyzdį paimsiu iš arčiau na
mų. Turiu iš karto pasakyti, kad ne
žinau visų faktų, todėl mano inter
pretacija gali būti visai klaidinga. 
Jei ji yra klaidinga, paliestuosius iš 
karto, atsiprašau ir prašyčiau, kad 
mane pataisytų. Turiu galvoje prieš 
aštuonetą metų atspaustą knygą 
’’Eleven Lithuanian Artists in Aus
tralia”, kurios leidėjas buvo Austra
lijos Lietuvių Bendruomenė. Kiek 
žinau, kapitalą, visą ar didoką dalį, 
suteikė tada buvęs ALB pirminin
kas a.a. S. Narušis. Knyga išleista 
ALB vardu, t.y. ne per profesinę 
leidyklą, ir ji buvo platinama lietu
vių tarpe (aš pats ją pirkau ant 
šventoriaus), nors tikslas ir buvo ją 
kaip galima plačiau paskleisti aus
tralų tarpe. Visai nežinau, kiek jos 
buvo atspausdinta ir kiek išplatinta. 
Nežinau, ar ji dar guli sandėlyje. 
Tačiau ji pasklido, mano manymu, 
mažiau, negu galėjo pasklisti. Spėju, 
kad leidėjų buvo ne profesinė lei
dykla todėl, kad ju būtų reikalavusi 
anksčiau minėto užstato, todėl dėl 
finansinių sumetimų tokios galimy-
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E M z NAMTETR. PASAULY
Dail. L. URBONO PARODA 
ATIDĖTA

Mūsų Patogūs Nr. 39 buvo pa
skelbta, kad dail. L. Urbono indivi
dualinė paroda bus atidaroma spalio 
31 d. Newcastle Meno Centre. Da
bar paaiškėjo, kad Newcastle Daili
ninkų'Sąjunga - tos parodos rengė
jas apsisprendė dail. L. Urbono pa
rodą nukelti į ateinančių metų pra
džią. Tokiu būdu šiais metais jo pa
roda neįvyks.

***

Į Jaunimo Kongresą iš Adelaidės 
vyksta šie jaunuoliai: Birutė Miku- 
žienė, Nemyra Masiulytė, Linas 
Varnas ir Jonas Mockūnas.

***

Spalio 25 d. Adelaidės Liet. Na
muose įvyksta metinis Lituanijos 
choro koncertas.

***

Adelaidės Lietuvių Sąjungai su
eina šiemet dvidešimt metų. Ta 
proga Sąjungos valdyba spalio 18 d. 
Liet. Namuose rengia sukakties pa
minėjimą ir sukaktuvinį balių.

***

Kabramatiškis Kazys Butkus vėl 
išvyko į pasaulį pasižmonėti. Pernai 
apie šitą laiką abu su P. Alekna 
lankėsi pietryčių Azijos kraštuose, o 
dabar K. Butkus išsileido trim sa
vaitėm susipažinti su Indonezija.

*♦*

TURIME IR ...
Atkelta iš psl. 3

bės buvo atsisakyta. Bet pažiūrėki
me, kai būtų buvę, jei ji būtų buvusi 
atspausta ir platinta profesiškai. 
Vien dėl to, kad knyga liečia Aus
traliją, ją garantuotai būtų nupirkę 
apie 100 bibliotekų (turiu galvoje 
viešąsias bibliotekas, universiteti
nes, koledžus ir meno mokyklų bib
liotekas). Prie to reikia dar pridėti 
geroką skaičių asmenų, kurie domisi 
menu. Iš karto jau yra keli šimtai 
garantuotų pirkėjų, kurie, mokėda
mi po 5 dol (tokia buvo knygos kai
na), kaip ir sugrąžina užstatą. Kaip 
priešingas pavyzdys yra neseniai 
Tasmanijoje išleista ’’The World of 
Olegas Truchanas”, kuri, kiek teko 
girdėti, buvo stipriai perkama jau 
pačioje Tasmanijoje ir šiuo metu yra 
arba išparduota arba netoli išparda
vimo. Bet kiek egzempliorių būtų 
buvę parduota, jei ji būtų buvusi iš
leista privatiškai, pačių lietuvių tar
pe? Šią knygą automatiškai įsigyja 
visos didesnės bibliotekos. Tyčia 
patikrinęs pastebėjau, kad ją turi ir 
Newcastlio viešoji biblioteka ir uni
versiteto biblioteka, o tai jau gera 
nuoroda, kaip eina knygos platini
mas.

-Lygiai tą patį galima pasakyti ir 
apie porą naujų veikalų apie Lietu
vos istoriją, kurias išleido Amerikos 
universitetų leidyklos. Turiu minty
je prof. Vardžio ’’Lithuania under 
the Soviets” ir prof. Sabaliūno ’’Li
thuania in Crisis”. Jos yra matomos 
visuose kataloguose, todėl jas perka 
pačios bibliotekos, nelaukdamos, 
kad jas kas nors dovanotų. Gal san
dėliuose jų dar yra daugiau. Tačiau 
mokslines knygas retai kas iš karto 
visas išparduoda. Jos yra parduoda
mos visą laiką, kai atsiranda dokto
ratų ar panašiai, kuriems tokios 
knygos reikalingos temos išvysty
mui. Bet kaip gauti sakysime prieš

AUKOS
TAUTOS FONDU I

Gražu yra konstatuoti, kad mū
sų tautiečiai išsisklaidę po platųjį 
Australijos kontinentą įvairiomis 
progomis vis dažniau aukoja Tautos 
Fondui.

Štai iš tolimojo Pertho per p. V. 
Skrolį gauta $ 65.00 auka Nepri
klausomybės kovų savanorį - kūrėją 
a.a. A. Baikauską, mirusį 4.8.75, pa
gerbiant. Tai gražios gėlės, kurios 
nenuvysta. Pertiečiai pagerbdami 
a.a. A. Baikauską aukojo Tautos 
Fondui: A. Klimaitis $ 10.00* po 
$5.00 J. Miliauskas, V. Valaitis, A. 
Kateiva, V. Skrolys ir B. Steckis 
(Ramovėnų vardu). Po $3.00 P. 
Krutulis ir O. Liutikienė. Po $2.00 
A. Balakauskas, A. Valiukėnas, A. 
Čižeika, J. Petrukėnas, p. Mocevi- 
čienė, O. Jurgelienė, A. Malinaus
kas, A. Kasputis. Po $1.00 P. Plučas, 
V. Miliauskienė. P. Žulys ir J. Žu
kauskas.

Nuoširdus ačiū Pertho lietuviams 
už šią gražią auką Lietuvos laisvės 
reikalams.

Lietuvių Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje

NAUJA TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ AUSTRALIJOJE

Pasitraukus iš Tautos Fondo Val
dybos iždininkui K. Stašioniui, sek
retoriui A. Dudaičiui ir nariui J. 
Petniūnui, Tautos Fondo Pirminin
kas ir Įgaliotinis Australijoje kun. P.

keletą metų Švedijoje išleistą vei
kalą apie Baltijos kraštus, kurį at
spausdino Stokholme esanti Pabal- 
tiečių taryba?

Kas žino jos adresą? Pabaltiečiai 
gal gali sužinoti teiraudamiesi savo 
tarpe. Bet kaip adresą suras biblio
tekos ar knygynai?

Užbaigai, viena mintis, kuri irgi 
jau seniai kelta bet dar neįgyven
dinta. Yra keistas dalykas, kad jau 
virš dvidešimt metų gyvenant an
glosaksų kraštuose, vis dar neturi
me žmoniškos Lietuvos istorijos. 
Kiek žinoma, tokią istoriją lyg buvo 
apsiėmęs rašyti prof. Ivinskis, bet. ją 
visvien būtų reikėję versti į anglų 
kalbą. Neturint tokios istorijos, ne
nuostabu, kad ir informacija apie 
Lietuvą, kurią perteikia žurnalistai, 
gali būti klaidinga. Istorija apie Lie
tuvą anglų kalba yra pats svarbiau
sias mūsų kultūrinis uždavinys šia
me laikotarpyje. Negalima priešta
rauti premijoms beletristikai, dailei, 
muzikai, bet būtų vertinga, kad ku
ris nors fondas apsiimtų finansuoti 
leidimą Lietuvos istorijos anglų kal
ba. Iš tiesų, vakarų pasaulyje turi
me tik vieną vienintelę istorijos 
knygą - tai nedidelis prof. Hell- 
mann’o veikalėlis ’’Geschichte Li- 
tauens und dės litauischen Volkes”, 
bet labai objektyvus ir naudingas, 
tačiau, deja, jis yra vokiečių kalboje.

Čia tenka pridėti dar vieną daly
ką. Anksčiau, lyg tradiciškai, buvo 
galvojama, kad stambesni veikalai 
turi būti vieno žmogaus darbas. Šita 
mintis yra bereikalinga. Per pasku
tinius metus matėme keletą gana 
gerų kolektyvinių veikalų Lietuvos 
klausimais, todėl ir Lietuvos istori
ja, kaip plati ar siaura ji bebūtų, gali 
būti kelių istorikų jungtinis darbas. 
Šitokiu pagrindu ir patsai užsimoji
mą yra lengviau išpildomas, ir ob
jektyvumo reikalavimai gali būti be 
vargo ištesėti. Bet kaip bebūtų, is
torijos mums reikia, ir jei kaltiname 
kitus dėl klaidingo faktų apie mus 
perdavimo, reikia mesti žvilgsnį į 
save. Yra mūsų pačių trūkumas, kad 
anglosaksams nesugebėjome pa
teikti savo pačių istorijos.

ODRA TRAVEL
Į Vilnių ir atgal
Į Frankfurtą ir atgal

*Į Čikagą ir atgal
♦Į Los Angeles ir atgal 
Aplink pasauli lėktuvu

Taip pat Ansett Airlines bilietai 
vietiniams skridimams

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

Skyrius Sydnejuje: 647 George St. Tel. 2115655
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Butkus sudarė naują valdybą, kuri 
jau yra pripažinta T.F. Centrinės 
Valdybos Amerikoje.

Naują Valdybą sudaro:
Kun. P. Butkus - Pirmininkas, 68
The Boulevarde, LEWISHAM 
N.S.W. 2049 Tel. 560 8989.
J. Veteikis - Sekretorius, 24 Lovoni 
str. CABRAMATTA, N.S.W. 2166 
Tel. 728 1078.
A. Kramilius - Iždininkas, 83 Queen 
str. CANLEY VALE, N.S.W. 2166 
Tel. 727 3131.

PADĖKA.

Melbourne atstovai į III PLJ 
Kongresą Pietų Amerikoje kartu su 
R. Steponavičių dėkoja visiems at- 
silankusiems į jų suruoštą 
’’KONGRESO BALIŲ”, kuris įvyko 
rugsėjo 27 d. Melb. Lietuvių Na
muose. Gaila, kad mažai mūsų tau
tiečių atsilankė į jaunimo suruoštą 
parengimą.

Ypatinga padėka šio baliaus šei
mininkėms: p. A. Statkuvienei (va
dovė), p. L. Milvydienei, p. Arienei 
(senj), p. M. Prašmutienei ir p. Ste
ponavičienei kurios taip puikiai pa
ruošė stalus ir vakarienę.

Dėkojame visiems loterijos fantų 
aukotojams: p. Bikulčienei - gražus 
tortas, skautų organizacijai - išsiu
vinėta pagalvėlė, p. Reimerienei - 
šampano bonka ir nuotraukų albu
mas, p. D. Čižauskienei - dešra ir p. 
Jasulaičiui - vyriški baltiniai.

Tuo pačiu dėkojame visoms po
nioms ir panelėms kurios iškepė to
kius gražius pyragus ir p. Prašmutui 
už parūpinimą lemonado.

Ačiū ’’Dainavos” grupei už lietu
viškai ir ispaniškai padainuotas dai
neles.

Širdingas ačiū visiems svečiams ir 
prisidėjusiems, kad ir nepaminė
tiems, prie mūsų ’’Kongreso Ba
liaus”.

Rengėjai: V.Araitė, A. Milvydas, 
Z. Prašmutaitė, B. Prašmutaitė, G. 
Statkus, R. Steponavičius.

PRANEŠIMAS

Dėl susidariusių aplinkybių, pasi
traukus Vytautui Juškai ir Aldonai 
Juškaitei iš Melbourne Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Valdybos, liku
sieji valdybos nariai kartu su jauni
mo atstovais kurie važiuoja į Pietų 
Ameriką, papildė Melbourne Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Valdybą ku

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL. 72 5408. Veikia 24 valandas per parą.

$ 946.00
$ 865.50
$ 1027.70
$ 817.10
$ 914.30
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P. Protas - Narys, 16 Jubilee str. 
CARLTON, N.S.W. 2218 tel. 
587 8031.

Dėkojame buvusiems pareigū
nams: K. Stašioniui, A. Dudaičiui ir 
J. Petniūnui už talką, o naujiems 
nariams linkime ištvermės šiose 
svarbiose ir kilniose pareigose.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ 
Australijoje

rios sudėtis nuo spalio 5 d. yra:
Pirmininkė - Birutė Prašmutaitė, 

vice-pirmininkas - Gediminas Stat
kus, iždininkas - Ričardas Stepona
vičius, iždininko padėjėjas - Algis 
Milvydas, sekretorė - Zita Prašmu
taitė, narė - Viltė Araitė.

Ši valdyba toliau eis PLJS Aus
tralijos Rajono Centrinės Valdybos 
pareigas kartu ir Melbourno Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Valdybos pa
reigas.

PLJS Austr. Rajono Centrinė 
Valdyba.

Pirmininkė: Birutė Prašmutaitė.

JAUNIMO KONGRESO 
INFORMACIJA

Pasikeitę svarbūs adresai:
KONGRESO INFORMACIJOS 

TARNYBA persikėlė į naujas patal
pas. Dabar visais reikalais kreiptis 
naujuoju adresu: Romas Sakadols- 
kis, 805 Houston Ave., Apt. 4, Ta- 
koma Park, Maryland 20012, U.S.A. 
Čia paminėtu adresu pasiekiamas ir 
Kongreso informatorius bei koordi
natorius Romas Sakadolskis asme
niškai.
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SPAUDA — ŠALTINIS ISTORIJAI
Spauda yra žodžiu išreikštos 

žmogaus minties fiksavimo priemo
nė. Spaudos pagelba pelnytas neap
skaičiuojamas dvasinis turtas išsis- 
kleidžiąs mokslo, meno, istorijos, 
technikos ir visoje eilėje kitų civili
zacijos sričių. Tačiau drauge su tuo, 
spauda yra kurianti ir griaunanti, 
vienijanti ir skaldanti, dorinanti ir 
ugdanti pasipiktinimus bei nedory
bes. Visa tai pareina nuo to, kieno ir 
kokio mentaliteto žmonių rankose ši 
galingoji civilizacijos priemonė atsi
duria ir kuriems iš daugelio tikslų ji 
panaudojama.

Lietuvių išeivių periodinė spauda 
skirta mūsų tautinės bei kultūrinės 
buities apraiškoms gvildenti. Joję 
atspindi mūsų bendruomeninės 
veiklos tikslai, tų tikslų siekimo 
priemonės ir rūpesčiai savosios tau
tos ateitimi. Tad laiko tėkmėje, mū
sų perijodinė spauda bus lietuvių 
išeivių bendruomeninės veiklos 
pagrindinis istorijos šaltinis.

Taip mūsosios spaudos paskirtį 
suprantant, laikraščių redaktoriams 
ir bendradarbiams gvildenantiems 
spaudoje vienų ar kitą temą privalus 
šios paskirties gilus supratimas ir 
bendruomeninio atsakingumo pojū
tis. Tad šio tikslo siekiant, laikraščių 
redaktoriais kviečiami parinkti as
menys, kuriems greta žurnalistinių 
sugebėjimų patikimas laikraščio 
orumo, jo turinio teisingumo bei es
tetinio moralumo išlaikymas. Re
daktorius naudodamasis bendruo
meniniai moralinio atsakingumo tei
se savo bendradarbių straipsnius 
koreguoja, arba visai laikraštyje 
nespausdina.

Žinome tačiau, kad mūsų vietinės 
spaudos darbuotojų sąlygos nenor
malios, nes šioms pareigoms atlikti 
naudojamas ne nuolatinis, bet pri
puolamas, nuo poilsio ’’nuvogtas” 
liuoslaikis, dėl to ir pats darbas kar
tais nebūna taip sėkmingas. Be to, 
mūsosios spaudos bendradarbiai yra 
atsitiktiniai, be šiam darbui reikia
mo pasiruošimo, dažnai kurį nors 
reikalą gvildendami prasilenkia su 
spaudos etika nuklysdami į ’’lankas” 
ir asmeniškumus.

Lietuvių išeivių bendruomenės 
organizacija bei jos veiklos struktū
ra neatsirado pati, ji buvo sukurta į 
išeiviją patekusios politinių pabėgė
lių - tautos dalies. Šių žmonių bei jų 
prieauglio pasišventimu mūsų 
bendruomenės veikla tęsiama, to
bulinama sekant laiko patiekiamus 
reikalavimus ir besivystančius bei 
besikeičiančius šios bendruomenės 
narių nusiteikimus. Tad spaudoje 
aptariant bendruomeninę veiklą ba- 
zuojamasi ant tos veiklos iniciatorių 
bei jos vykdytojų, pasidžiaugiant jų 
pastangų pasekmėmis. Va, šioje 
plotmėje bendruomenės reikalus 
svarstydama mūsų spauda ir pasi
meta objektyvume: užuot gvildenu
si vienos ar kitos veiklos įnašo 
reikšmę bendruomenei, visą dėmesį 
nukreipia asmeniniams liaupsini
mams.

Jau kuris laikas kalbama ir rašo
ma apie knygos ’’Australijos lietu
viai” išleidimą. Savu laiku buvo pa
skelbtas net jos turinio planas. 
Renkant šiai knygai medžiagą teks 
naudotis Australijos lietuvių perijo- 
dinėje spaudoje tūpusiomis žinio
mis. Tad ir norima čia prisiminti tuo 
reikalu vieną kitą užuominą.

Laiko tėkmėje, sulaukėme mūsų 
bendruomeninių organizacijų ilges
nės ar trumpesnės veiklos jubiliejų. 
Jubiliejus minint peržvelgiama mū
sų spaudoje tų organizacijų Įsteigi
mas, jų steigėjai ir veikla. Būdami 
negausūs, mūsų bendruomenės vei
kėjus bei pačią veiklą artimai jau
čiame ir jos pasisekimais džiaugia
mės, o dėl nesėkmių sielojamės.

Štai buvo švenčiamas vienos lie
tuvių savaitgalio mokyklos 20-ties

metų jubiliejus. Tačiau jos veikimo 
pradžia laikoma ne nuo šios mokyk
los faktino įsteigimo, bet nuo perė
mimo kito vedėjo šiai mokyklai va
dovauti. Tebeveikiančią mokyklą 
perėmus kitam vedėjui vadovauti, 
pakeistas tos mokyklos pavadinimas 
ir naujasis mokyklos vedėjas pasi
skelbia šios mokyklos steigėju bei 
jos globėju. Faktinai gi tas tariama
sis mokyklos ’’steigėjas” šią mokyk
lą steigiant dar ir Australijoj nebu
vo, o atvykęs į Australiją jau įsteig
toje mokykloje dirbo ne vadovauja
mąjį, bet mokytojo darbą.

Tai pat buvo švenčiamas vieno 
choro 25-rių metų jubiliejus. Rašant 
apie choro veiklą nė žodžiu neužsi
minta apie šio choro steigėją ir ilga
metį jo dirigentą, nevengiant tačiau 
šio dirigento chorui vadovavimo 
metu pareišti kai kurių neigiamų 
pastabų.

M. K. Čiurlionio Piramidžių sonata

M.K. Čiurlionio 100 m. sukakties minėjimas 
spalio 26 d., 3 vai. Bankstown Civic Centre

TAUTINIŲ ŠOKIŲ PRADININKĖ

„Tarybinė Moteris“ įsidėjo Australijoje 
gyvenančios Marijos Baronaitės darbų ap
rašymą ir nuotrauką. Pasirodo, M. Baro
naitė buvo pirmojo Lietuvos tautinių šo
kių ansamblio baletmeisterė. Nuo 1935 m. 
dirbdama Aukštuosiuose kūno kultūros 
kursuose Kauneį ji sudomino tautiniais 
šokiais lietuvių visuomenę ir pati pirmoji 
dalyvavo su savo grupe tautinių šokių fes
tivalyje Londone. Vėliau ji keliavo po ki
tus Europos kraštus ir JAV. Dar 1937 m. 
M. Baronaitė rašė: Iki šiol mes dar jokių 
šokinių ratelių neturėjome. Jei kur ir su
sidarydavo kokia grupė, kuri tautiškų šo
kių juokėsi, tai buvo daroma kiek mažiau 
ar daugiau uždarai ir tai tik pasirody
mams“. 1940 m. ji su J. Lingiu įsteigė pir
mąjį ansamblį, iš kurio vėliau išsivystė 
ansamblis „Lietuva“.

Gyvendama Australijoje M. Baronaitė 
taip pat dirbusi su taut, šokių šokėjais.

Dainų šventėje Vilniuje jai labiausia iš 
visų patikusi „lEUezdiingėlė“.

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų. Pastogę!

Bendrai, mūsų spaudi daugeliu 
atvejų, naudojama reikšti asmeni
nes pagyras, nevengiant prie kai 
kurių pavardžių paberti nelabai pel
nytų bendruomeninės veiklos puoš- 
menėlių.

Užsiminus apie mūsų perijodinę 
spaudą, verta žvilgterėti į išeivijoje 
išleistus lietuvių veikalus, kuriuose 
paskelbta žinia įprasta laikyti pati
kimiausia Tokių veikalų tarpe 
yra trisdešimt šešių tomų Lietuvių 
Enciklopedija. Beieškant joje žinių 
apie dabar leidžiamo ALB savait
raščio ’’Mūsų Pastogės” steigėjus ir 
jos leidimo pradininkus štai kas pa
tirta:

LE I tomo 453 pusi, rašoma: 
’’Sydnejuje, be kitų organizacijų 
skyrių, veikia ir 1948 suorganizuota 
Australijos Lietuvių Katalikų 
Draugija, kuri leidžia ’’Mūsų Pasto
gę”.

LE XIX tomo 427 pusi, patiekia
ma tokios žinios: ’’Mūsų Pastogė”, 
Australijos lietuvių savaitinis laik
raštis Sydnejuje, įsteigtas 1948 A.

Maloniai kviečiami visi.i MELBOURNO LIET. KLUBO

METINI BALIU
spalio 25 d. Melbourno Lietuvių Klubo patalpose
Gros geras orkestras, gera vakarienė, puiki programa

Vakarienė 5 doleriai asmeniui
Pradžia 7 vai.

Stalus užsisakyti pas p. Žiogą tel. 45 6266

ŠYPSENOS

Pirmasis Lenkijos komunistų 
partijos sekretorius E. Gierek 
nuėjo į barą pasikalbėti su liau
dimi ir patirti jų nuotaikų. Be
sikalbant vienas pilietis paklau
sė:

— Pasakyk man, drauge, kas 
išrado komunizmą — darbinin
kai ar mokslininkai?

— Žinoma, darbininkai, — 
atsakė Gierekas.

— Ir aš taip manau, nes 
mokslininkai komunizmą pir
miausia būtų išbandę su žiurkė
mis ...

Uaužės irU.Žukausko. Nuo 1951 su
jungtas su Užuovėja. Leidžia Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenė.

Australijos Lietuvių Metraščio 15 
pusi, šiuo reikalu taip rašoma: ”1949 
m. sausio mėn. 26 d. išėjo pirmas 
spaustuvėje spausdintas lietuvių 
laikraštis, pasivadinęs ’’Mūsų Pa
stogė”, Australijos Lietuvių Drau
gijos savaitinis laikraštis.

’’Mūsų Pastogės” leidimą tuo pa
čiu laiku savinantis net trims leidė
jams, buvo manyta, kad ALB Kraš
to Valdyba, kaip paskutinioji M.P. 
leidėja, šį reikalą išaiškins ir papil
domame LE tome tinkamai patai
sys. Tačiau 1969 m. LE XXXVI to
mo 60 pusi, šiuo reikalu taip rašoma: 
’’Didelis ugdomasis uždavinys tenka 
ALB leidžiamam ’’Mūsų Pastogės” 
savaitraščiui, pradėjusiam eiti 
1949”.

Mūsų spaudos bendradarbiams, 
turint gerų norų, viso to lengvai ga
lima buvo išvengti atsivertus Mūsų 
Pastogės pirmąjį numeri, kuriame 
taip rašoma:

MŪSŲ PASTOGĖ Nr. 1, 1949 m. 
sausio mėn. 26 d., Sydney. Atsakin
gasis redaktorius Antanas Baužė. 
Redaktorius Juozas Žukauskas. Re
dakcijos ir administracijos adresas - 
5 Hamden Street, Hurlstone Park, 
Sydney, N.S.W. Printed by 
publicity Press (1938) Pty. Ltd. for 
the publisher, Antanas Baužė, 5 
Hampden Street, Hurlstone Park, 
Sydney, N.S.W.

Sukėlė didelio nepasitenkinimo ir 
rūpesčio Encyclopedia Britanica 
paskutinėje laidoje paskelbtos apie 
Lietuvą neteisingai tendencingos 
žinios bei lietuvių kalbos gramoz
diški netikslumai. Tuo reikalu suda
ryta speciali lietuvių komisija enci
klopedijos redakcijai pareiškė pro
testą.

Piktinamės, kad Australijos poli
tikai pateisindami Baltų valstybių 
įjungimą i Sovietų Sąjungą nežino 
Lietuvos istorijos bei jos valstybin
gumo pradų.

Berūstaudami ant kitų, kodėl mes 
patys kuklią savos bendruomenės 
veiklą klastojame pasisavindami sau 
arba mūsų vadovaujamoms organi
zacijoms nepelnytus tos veiklos 
nuopelnus. Tokiomis spaudos žinio
mis naudojantis ar bus teisingas iš
leistas ALB metraštis.

Liudas Barkus

šokių vakarėlyje
— Dabar aš negaliu eiti šokti 

su tavim. Aš tave supažindinsiu 
su padoria mergina.

— Aš nenoriu su padoria. No
riu su tavim.

Garsusis prancūzų rašytojas Jean 
Cocteau klausiamas, ką jis galvojęs 
apie dangų ir pragarą, šypsodamasis 
atsakė:

— Atleiskite, kad neatsakysiu: aš 
turiu draugų ir vienoje, ir kitoje 
vietoje.
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___  VI. Dumčius

Musu Pastogės
Pagunda pamatyti Sydnejaus lie

tuvių bendruomenės tvirtovę, 
Bankstauno kunigaikštystėje, buvo 
stačiai nenugalima. Atsiėmęs algų 
už 6 savaičių atostogas, pareiškiau 
žmonai tvirtai, neatšaukiamai: Va
žiuosiu į M. Pastogės balių.- Regis

dar mažai važinėjai: Tahiti, Hava
jai, Amerika, Kanada, Meksika, 
Tasmanija ir kaip čia ta Grenlandija 
(ji norėjo pasakyti N. Kaledonija). 
Namų padangė' staigiai apsiniaukė 
sunkiais rūgasties ir priekaištų de
besimis. Kai pasakiau, kad turiu du 
bilietus lėktuvu į Sydnejų ir atgal, 
žmona netikėjo. Ji užsidėjo akinius 
pasiėmė padidinimo stiklą ir aty- 
džiai, eilutę po eilutės studijavo bi
lietus. Po to namų dangus pasidarė 
giedras, saulėtas. Skridome tiesiai 
per bušą, patvoriais, pakiemiais, 
padvarijomis. 1200 km. keliuką plie
no žirgelis T 727 sukorė per 80 min. 
Geriant kavą lakūnas painformavo, 
kad skrendame 35.000 pėdų aukšty ir 
išvystome greitį 1040 km. per vai. 
Adelaidėje išvykstant lijo ir buvo 
vos 6°C. Sydnejuje bus 19°.

Išlipęs pagloščiau žirgeliui papilvę 
ir pasakiau, kad nesigailiu tų pinigų 
kuriuos’ sumokėjau jam už avižas. 
Sveriant viską ant lietuviško bez- 
mėno būtų lygiai toks pat atstumas, 
kaip iš Karaliaučiaus pro - Kauną, 
Rygą į Maksvą.

Šeštadienio rytą, kartu su mielu 
šeimininku, p. Bitinu vykstava į 
Bankstauną. Jis, kaip šeimininkas 
būsimo baliaus, stumdyti stalų ir 
kėdžių, o aš nuodugniai inspekcijai.

Ilgai sydnejiškiai planavo, svars
tė, ginčijosi, dėl bendruomenės na
mų geografinės padėties, dydžio, 
paskirties ir statybos pobūdžio. Bet 
tas viskas išėjo į sveikatą. Namai 
nauji, erdvūs ir pilnai atitinka savo 
paskirčiai. Pagrindinė salė yra 60’ x 
40’, erdvi gražiai įrengta valgykla, 
moderniška virtuvė, nedidelė scena 
ir virš jos puikus svečių kambarys 
su atskiru stilingu baru, ir visai at
skiru įėjimu. Bibliotekos kambarys 
gana erdvus ir pilnai atitinka savo 
paskirčiai. Prie pat durų yra saky
čiau kaip ir sargybos būstas arba 
namų komendantūra. Savo namų 
baru sudnejiškiai gali tikrai pasidi
džiuoti. Apie jį gali laisvai stovėti 
mažiausiai 50 ištroškusių. Jis yra 
kiaušinio formos su vieno išilginio 
šono gražiai laužta linija. Grindys 
padengtos storu tamsiai mėlynu ki
limu. lubų lempos drapiruotos sklei
džia blankia šviesą. Baro pasieniais 
tankine rikiuote sustoję apie tuzi
nas, taip vadinamų vienarankių 
banditų (arba pokerio mašinų). Jie 
nors ir vienarankiai, bet pilnai išlai
ko ant savo pečių visą namų balanso 
svorį, suka Sydnejaus liet, kolonijos 
tautinės veiklos dyselį, vieniems su
keldami pagiežą kitiems suteikdami 
malonaus džiaugsmo. Pirmą kartą 
išmėginau savo laimę Yelowstone 
Parke Amerikoje, kai reikėjo laukti 
autobuso. Gi mėginsiu ir dabar. Pa
garbiai nusilenkęs supyliau vienam 
iš jų į gerklę 10 sidabrinių monetų. 
Gražino tris, vadinasi šiokia tokia 
paguoda. Kol iškeičiau popierį į si
dabrą tą laimingą mašiną užėmė ki
tas. Mėginau ant kitų, bet viskas 
veltui. Sąžinės graužimo nejutau, 
nes tai auka Sydnejaus lietuvių 
bendruomenei.

Kiekvienos kolonijos balius turi 
tik jai vienai tipinga ypatybę, ele
gancijos gėrimo ir programos išpil
dymo forma. Jei vyrų apsirengimas 
buvo išeiginis tai moterų gana ele
gantiškas ir iš to galima spręsti apie 
kolonijos kišenių. Jeigu Adelaidėje 
šampanas paduodamas, kaip ir pap
rasto gėrimo bonka tai čia jam jau
čiama daug didesnė pagarba. Čia jis 
atnešamas ant didelio padėklo, kurio 
dugnas būna išgrystas mėlynai, ir 
pati bonka oriai sėdi kibirėly leduo-

še. Aplinkui apstatyta tiek šampano 
stiklų, kiek esi užsakęs. Tas greitai 
sudaro naktinio klubo atmosferą.
, Orkestras griežia ramiai be įpras
to šiais laikais įkyrumo, publika su-: 
sirinko gana greitai, jokių nesusi
pratimų dėl vietos. Girdžiu kaip 
grupelė ponių burbia, kad girdi to
kiam baliui Lietuvių Namų salė per 
paprasta. Tuojau įkišau savo dvyle
kį: - Salė,mano nuomone,tikrai graži, 
nauja, beto ir baliaus paskirtis iš 
anksto paskelbta: Kuo mažiau išlai
dų ir kuo daugiau pelno M. Pasto- 
gei.-

— Iš kur Tamstyte būsi? Jūs čia 
turbūt retai užeinate? Prisipažinau, 
kad esu iš smarkiai išaugusio kaimo, 
iš Adelaidės. Šneka staiga nutrū
ko...;..

audos Balius
Scenoje pasirodo V. Bitinas ir 

kaip vyriausia baliaus galva sveiki
na atvykusius, o jų pasirodo salėje 
esama apie 300. Tai vis mieli M. 
Pastogės skaitytojai - sydnejiškiai. 
Čia pat p. Bitinas išdavė paslaptį. 
Pasakė, kad aš Adelaidėje surinkau 
šio baliaus proga M. Pastogei lauk
tuvių. Buvau iškviestas scenon (Tik 
apmislykit, mieli adelaidiškiai, kokia 
nežmoniškai didelė garbė). Kiek 
prisimenu rodos pasakiau taip: Jei
gu šį vakarą čia pas Jus svečiuotus! 
Tolminkiemio klebonas Dr. Duone
laitis, jis tikriausiai pasakytų taip: 
Jau saulelė ir vėl atkopdama budina 
svietą,
Irgi M. P. iškaščius didindama, beigi 
biudžetus
Visokius, pargriaudama juokias,....

Loterijos bilietų ataka buvo taip 
rūpestingai paruošta, kad nuo jų 
pasislėpti arba pabėgti buvo tikrai 
neįmanoma.

Moterų sekstetas švelnus, kaip 
vasaros naktis, permier romantiš
kas, nors ir smarkiausiai užkietėjusį 
viengungį, atsidūsėti privertė.

Švelnus tango...Pro šampano 
stiklo kristalinę prizmę stebiu ryš
kiuosius baliaus veidus. Dr. Maura- 
gis spiovęs senatvei į veidą, smar

ČIURLIONIO 100 m. SUKAKTIS

Nedaug turime taip plačiai pagarsėjusių lietuvių, koks yra prieš šimtą 
metų gimęs dailininkas ir muzikas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Šiandie jo sukaktis minima visų lietuvių visame pasaulyje. Apie jį išleista 
daugiau knygų, negu apie kurį kitą istorijoje žinomą lietuvį.

Ir Sydnejaus lietuviai spalio 26 d. Bankstown Civic Centre ketina šį 
didįjį lietuvį pagerbti

IŠKILMINGU MINĖJIMU

Maloniai kviečiami visi iš arti ir toli. Pradžia 3 vai.
M.K. Čiurlionis nėra mums tik dailininkas ar muzikas - jis yra mūsų 

visos tautos kūrybinės dvasios simbolis, šiandie tapęs tautos šaukliu į 
kūrybą, o tuo pačiu ir į ateitį.
..Įsidėmėkite: M.K. Čiurlionio minėjimas spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
Bankstown Civic Centre.

M. K. Čiurlionis Iliustracija

kiai krakmoli-ntais marškiniais pa
sipuošęs šokdina dukterį. Buvęs 
Krašto V-bos Pirm. Zakaras savo 
rieboką kūną sukišęs į admirolišką 
švarką, derasi su p. Kemežiene. Nuo 
Tamaros Simniškienės skruostų, 
kaip nuo gulbės sparnų vanduo, 
dingsta laikas nepalikdamas žymių. 
Tamsi, kaip nakties dvasia, taiklaus 
sąmojaus kupina p. Daudarienė, ra
gina visus šampano putelėje pa
skandinti rūpesčius. Specialiai ba
liaus reikalams suspėjusi truputi at- 
sideginti Bondi pajūryje, savo vei
duką, stovi baro rajone p. Reisgienė 
ir akimis kažko ieško minioje. Virš 
jos galvos kyšo sodri, žilstelėjusi p. 
Šerno barzda. Rodau čia pat su ma
nim buvusiai dail. E. Kubos ir 
sakau: Tik veizėk-taigi ’’gancnas” 
(visai panašus) admirolas Reader. - 
Na jo, ale tikrai. Ji pritaria. Žurna
listas Laukaitis apsigniaužęs saujoje 
sidabrą lipte prilipo prie pokerinės 

ir pasidarė visai nesukalbamas. Ku
nigas Butkus ganytojiška akimi ap
žvelgia savo aveles, kurios jau pa
lengva plaukia į pirmuosius svaigu
lio vandenis. Sidabro žvangesį už
kalbinu. - Atrodo, kad žmonės ieško 
dvasinio išsilaisvinimo nuo kasdie
ninės rutinos?

- Taigi. Jie čia išlaisvina savo pi
nigą iš kišenės tamsos ir sukiša jį į 
mašinas, šypsodamas atsako mielas 
kapelionas. Pamisliau, kad bent da
linai tokiu tempu kristų sidabras 
Lidcombes lietuvių bažnyčioje, tai 
jos bokštai galėtų lygintis su Pary
žiaus Eifeliu.

Alkūnėmis prisiįręs arčiau baro 
atsimušiau į buvusį K. Naumiesčio 
manufaktūros krautuvės savininką 
Šidlauską, kurio nemačiau daugiau 
kaip 45 metus. Staiga tarytum kas iš 
pakaušio ištraukė ir pastatė prieš 
akis didžiulę skaidrę kurioje matova 
taip mielą Šešupės ir Širvintos san
taką, Baltkalnį, Kudirkos tiltą šabo 
metu apgultą žydų. Jie pakaitomis 
spjaudydavo į vandenį keldami bū
dingą erzelį. Škotų miežine drėkina- 
va senai išdžiuvusią pažintį. Maks
vyčio šeima dirba baliuje visa. Tėtis 
kai kurių dainų kompozitorius ir 
akompanuotojas, mama dainuoja, 

dukterys šoka baletą. Bitinai irgi 
triūsiasi visi. Violeta pardavinėja 
nuostabiai gražias p. Stašionienės 
augintas orchidėjas, mama dainuoja, 
o tėtis atsakingas už viską. Girdėjau 
kalbant, kad p. Bitinienė norėdama 
išlaikyti savo linijas laikosi labai 
griežtos dietos ir radusi pyrage 
aguonos grūdą jį tik pusiau perkan
da. Ponia Jablonskienė, kuri mano 
siunčiamas korespondencijas, sura
šo į M.P. jau nuo ankstybo ryto plū
kiasi virtuvėje su visokia gaidiena ir 
vištiena. Redaktorius V. Kazokas 
savo šukuosena man labai primena 
kur tai matytą vokiečių poetą Heine. 
Jo panosėje tamsus lopas kuriame 
bus auginami ųsai. Sakau, Vinceli 
mielas, kai apželsi visas,sunku bus 
tau prieš vėją paeit. Plaukai jau ge
rokai apšarmoję, o ūsai atrodo bus 
tamsūs. Tai kaip čia? — Matai ūsai 
visą dvidešimtį metų jaunesni už 
plaukus, atsikerta p. redaktorius.

Šampanas atrodo savo pareigas 
atliko patenkinamai. Ponių skruos
tai paraudo, pagražėjo, vyrų raukš
lės, gautos darbe, išsilygino, bet tos, 
kurias vis tebeėda skola sunkiai pa
siduoda nuotaikos potvyniui. Per
dėm ūžia klega visas baro rajonas. 
Maloniai ausį kutena tas mielas lie
tuviškas zirzimas. Staiga vienas 
sydnejiškis manęs klausia: Sakyk 
kas ta ponia kur traukė scenoje lai
mingus loterijos bilietus, ji man ma
tyta?. - Nugi mano žmona. Ale tu, 
Petrai,pasidarei ne tik glušas, bet ir 
spangas. Užsiduok pats sau bausmę 
už žioplumą - Na, ką padarysi, buvau 
visai pamiršęs. Šaukiu po dvigubą...

Baro gale, tarsi kapitonas nuo til
telio, visos nuotaikos ašis Br. Sta- 
šionis garsiai komanduoja: - Maryte, 
18 stalui reikia dviejų bonkų šampa
no. Dail. Šalkauskas prašė likerio. 
Paieškok. Ir taip visą mielą vakarėlį, 
be atvangos. Tik po pirmųjų gaidžių 
žmonės bandė skirstytis. Surandu ir 
aš savo šeimininką p. Bitiną. Jis nuo 
betkokių pareigų jau laisvas o beto 
mudviejų žmonos išvyko ankščiau.... 
Staiga, kaip iš žemės išdygo V. Sim- 
niškis, jo Tamaros irgi jau nėra... 
Sustojome aptarti ’’visuomeniško 
pobūdžio” reikalų.....Pradėjau tar
dyti, kiek apytikriai M. Pastogė tu
rės naudos iš šitos puikios sydne- 
jiškių kultūrinės demonstracijos. 
Simniškis panosėje kažką sumur
mėjo ir tarė: - Nugi aš mislinu, kad 
2,000 dolerių turėtų būti. Aš baisiai 
nustebau. 300 žmonių ir tokia baisy
bė pelno. Pasirodo, kad vien tik lo
terija davė 460$ pajamų. Taigi už
tarnauta pagarba mieliems sydne- 
jiškiams, M. Pastogės rėmėjams....

Šaukiame taksi ir esame tvirtai 
nusistatę vykti namo. O Viešpatie, 
kaip čia viskas toli. Snustelėjau ir 
klausiu ar dar toli tas Mosman? 
Tuojau bus pusiaukelė. Atstumas 
tarp Bankstauno ir Mosman yra ly
giai toks, kaip iš Kauno į Jonavą, o 
pusiaukelė tai vadinasi Karmėlava. 
Sunkiausiai mudviem buvo kai rei
kėjo lipti Almora gatvės laiptais že
myn prie vartelių. Jie rodos pasta
tyti tik milžinams laipioti, toki 
aukšti, statūs o visgi reikėjo turėti 
pilietiškos drąsos nulipti jais. Man 
atrodo, kad tas gerasis angelas kuris 
nematomai žmogų seka mudu pri
laikė už apikaklės.
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GYVENIMAS KOVO KLUBE
Smagus Subatvakaris.

Spalio 25 d. (šeštadienį) po visų il
gojo savaitgalio malonumų ir nema
lonumų, visi Sydnejaus koviečių 
draugai, prieteliai, buvę ir būsimi 
sportininkai maloniai kviečiami į 
Sportinį Subatvakarį Lietuvių 
Klube. Kaip ir visuomet, taip ir šį 
kartų tikrai bus jaunatviškai smagu, 
nes bus visko po truputį. Koviečiai 
tikisi, kad jų rėmėjai gausiai šiame 
subuvime dalyvaus, nes jau čia pat 
ir Geelongo sporto šventė, kuri pa
reikalaus nemažai lėšų. Atvyksite - 
neapsivilsite, tat iki pasimatymo 
spalio 25-tą Lietuvių Klube.

GRANDIJOZINĖ LOTERIJA.

Šiais metais ir vėl Sydnejaus kovo 
valdyba daro savo didžiulę metinę 
loteriją. Jeigu iki šiol būdavo gerų ir 
didelių laimėjimų, tai šiais metais 
Kovo loterija yra kaip niekada iki 
šiol. Pirmasis loterijos prizas yra 
dviems asmenims maždaug dviejų 
savaičių kelionė į Singapore. Iš Syd
nejaus skrendama lėktuvu į Perth ir 
iš ten laivu į Singapore ir vėliau 
tokiu pačiu maršrutu atgal. Šį pir
mąjį loterijos prizą paskyrė kelionių 
biuro ’’Palanga” savininkai Marica ir 
Romas Cibai. Jeigu iki šiol, vien
gungiu būdamas, Romas daugiau 
priklausė skautams, studentams ir 
jaunimą atstovavo I-me Jaunimo 
Kongrese, tai dabar, sukūrus-šeimą 
ir pradėjus auginti įpėdinius, šiame 
sportiškame Australijos krašte, no- 
roms ar nenoroms, vaikus reikės 
pradėti auklėti irgi sportiškoje dva
sioje, taip kad ir be šios puikios 
sportininkams dovanos, už ką visas 

Kovas Maricai ir Romui nuoširdžiai 
dėkoja, sportininkai laukia ir toli
mesnio gražaus prieauglio ir busi
mųjų Kovo spalvų gynėjų iš jauno
sios Cibų šeimos.

Antrąją premiją paskyrė mūsų 
veteranas krepšininkas ir Kovo klu
bo vardo davėjas dail. H. Šalkaus
kas. Nors Henrikas ir buvo jau pri
sižadėjęs daugiau savo paveikslų 
lengvai nedalinti, tačiau Kovui, jo 
25-rių metų jubiliejaus proga, jam 
širdis atsileido ir jis paskyrė savo 
paveikslą.

Trečioji dovana yra mūsų žino
mojo dailininko L. Urbono paveiks
las. Leonas tik paskutiniuoju laiku 
pradėjo gana smarkiai ’’sportuoti”, 
kasdamas ir statydamas savąją stu
diją, todėl ir jo širdis sportininkams 
atsileido ir jis padovanojo savo pa
veikslą.

Penktasis prizas yra mūsų'iabai 
mielo ir artimo bičiulio dail. St. 
Montyido paveikslas.

Penktasis prizas yra Sydnejaus 
žinomojo medžio drožinių meistro E. 
Lašaičio darbas.

Sekantieji prizai yra pavardės 
nesiskelbiančio Kovo mecenato do
vanotos naujos slidės, V. Jankaus 
(jnr.) dovanotas išdirbtas kengūros 
kailis ir kt.

Bilietai jau baigiami atspausdinti, 
jų skaičius yra nedidelis, taip kad 
visiems yra gera proga laimėti tikrai 
vertingus prizus ir tuo pačiu padėti 
taip finansų stokojantiems sporti
ninkams. Loterija bus traukiama 
per Kovo 25-čio balių 1976 m. kovo 
20 dieną.

Kovo valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems dovanų aukotojams, saky
dama stiprų sportišką AČIŪ.

XXV-čioKOVO BALIUS.

Kitų metų kovo mėnesį sueina 
25-ri metai nuo Sydejaus Sporto 
Klubo Kovo įsisteigimo. Šia jubilie
jine proga valdyba rengia labai iš
kilmingą balių, kuris įvyks kovo 20 
dieną didžiojoje ukrainiečių salėje. 
Jeigu iki šiol Spaudos Baliai Sydne- 
juje būdavo lietuvių metinė pažiba, 
tai, kiek girdisi, ateinantis balius 
bus ypatingai iškilmingas ir žavus. 
Šiame baliuje programą sutiko pa
rengti ir atlikti mūsų iškilioji jaunoji 
dainininkė Gražina Zigaitytė. Prog
rama, atrodo, bus tokia gera, kad ji 
net bus filmuojama. Baliaus metu 
bus renkama 25-čio baliaus ”Miss 
Kovas”. Taip čia bus traukiama ir 
grandiozinė Kovo loterija. Gi virtu
vę su jos skanumynais apsiėmė 
tvarkyti mūsų jau pasižymėjusi ku
linarė Birutė Binkienė, kai Kokteilio 
barą su visais užburtais gėrimais 
organizuoja ir tvarkys veteranės 
kovietės Valė Laukaitienė ir Milda 
Karpavičienė. Šviesas ir specialius 
psichadelinius apšvietimus sutiko 
paruošti buvęs rugby league 
’’žvaigždė” Viktoras Šliteris, kai 
Kovo Garbės viceprezidentas Algis 
Plūkas sutiko atlikti viską ko tik 
šiam baliui reiks. Tačiau apie tai dar 
girdėsite vėliau, nors jau laikas šią

SKAITYTOJO BALSAS

Jungtis ar nesijungti?

datą paskirti šiam išskirtinam tik
ram, to žodžio prasme, baliui.

Merginų laimėjimai

Kovo iškiliosios krepšininkės šia
me pavasario turnyre jau yra laimė
jusios iš eilės devynias rungtynes, 
kas įrodo, kad po sunkaus ir įtempto 
darbo metų merginos įgavo koman
dinį susicementavimą ir pradėjo 
žaisti ypatingai gerai.

Kovas - Polonia rungtynėse ko
vietės pasirodė žymiai stipresnės už 
savo priešininkes lenkaites ir gana 
lengvai laimėjo 42:24. Taškai: I. 
Kaciušytė 10, R. Kasperaitytė 11, E. 
Alder 14, M. Čerkesienė 5 ir A. Lie
sytė 2.

Gražioje ir gana įtemtoje kovoje 
merginos išplėšė pelnytą pergalę 
prieš W. Suburbs 28:17. Taškai: R. 
Kasperaitytė 6. I. Kaciušytė, A. 
Liesytė, E. Alder ir L. Blake po 4, S. 
Gustafson, R. Laukaitytė ir M. Čer
kesienė po 2.

Paskutiniosios savaitės rungty
nėse kovietės ir turėjo gana kietą 
pasipriešinimą, tačiau rungtynes 
laimėjo prieš St. George 27:15. Taš
kai: R. Kasperaitytė 6, I. Kaciušytė 
5, R. Araitė ir E. Alder po 4, S. Gus
tafson, R. Laukaitytė, M. Čerkesie
nė ir L. Blake po 2.

I.K-te.

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją, greičiau, pigiau, geriau. Siūlome labai aukštos 

kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai 
Lietuvoje;

KALĖDINIS 1975.

3 metrai puiki vilnonė angliška medžiaga eilutei, 2,75 m. stora crimp
lene medžiaga meteriškam kostiumėliui, arba moteriškam paltui, vyriški 
nailoniniai marškinai, arba bliuskutė; vyriškas arba moteriškas labai 
geras megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės skarelės, 2 
poros vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių kojinių, 1.80 m. 
crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. 
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis. $ 130.00

Paruošiame specialius maisto produktų siuntinius. Kaina su muitu ir 
persiuntimo išlaidomis. $ 35.00

Tam, kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai gera angliška kostiuminė medžiaga $ 34.00
Stora-sų ornamentais crimplene medžiaga 1 m. $ 5.50
Crimplene medžiaga suknelėms 1 m. $ 5.00
Nailoninis kailis moteriškam paltui $ 27.00
Dirbtinis mink moteriškam paltui $ 42.00
Vilnonė žieminiam paltui medžiaga $ 30.00
Vilnonė gėlėta skarelė $ 5.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $ 8.00
Įvairių spalvų perukai $ 24.00
Nailoniniai marškinai $ 8.00
Vilnoniai arba Acryleno nertiniai $ 13.50
Šitos kainos yra su įskaičiuotu sovietiniu muitu. Reikia dadėti tik per
siuntimo išlaidas $ 13.00

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias 
negalima iš čia pasiųsti.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E.2, England.
Tel. 01-739 8734 arba 01-460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

A. Kantvilas nuolat kelia dvejų 
mūsų laikraščių susijungimo klausi
mą. Štai Mūsų Pastogės Nr. 39, jis 
vėl argumentuoja, kodėl geriau būtų 
vienas laikraštis kaip du. Tas klau
simas yra senas ir argumentai tie 
patys, bet niekas pilnai iki šiol nėra 
pasisakęs nei už, nei prieš. Taip 
klausimas tebestovi neišspręstas. 
Man rodos, kad šį kartą A. Kantvilo 
iškeltas klausimas yra laiku ir jį tu
rėtume vispusiškai apsvarstyti.

Argumentuoti aš čia nenorėčiau, 
man rodos, tie visi argumentai žino
mi ir suprantami. Susijungimui 
svarbu ne tiek argumentai, kiek 
prinokęs laikas. Kai pinigų užtenka, 
kai redaktorių netrūksta, tai kodėl 
neleisti sau tokio liuksuso, kaip tu
rėti du ar net ir daugiau laikraščių? 
Bet kai trūksta pinigų, kai sunku 
susirasti redaktorių, tada netinka
mas laikas klausimą svarstyti, nes 
kai pritruksime pinigų, ar nebesusi- 
rasime redaktoriaus, tada jau bus 
per vėlu. Taigi skaitau, kad dabar 
pats laikas mums tartis. Turime dar 
vieną palankią aplinkybę: šiuo metu 
Krašto Valdyba ir Kat. Federacija 
yra viename mieste - Melbourne. 
Tai lengva kalbėtis. Nemažiau svar
bi yra ir trečioji aplinkybė: šiuo me
tu mes esame nusistovėję, išsifer- 
mentavę ir nematyti, kad būtų nau
jų židinių, ar taškų, iš kurių galėtų 
kilti nauji nesantaikos pūliai, kad vėl 
nagais imtume draskyti žaizdas ant 
savo pačių kūno. Nežiūrint tų visų 
palankių aplinkybių, mes galime ir 
nesusitarti, tai priklauso nuo to, 
kiek skiriamės vieni nuo kitų.

Kiek skiriasi Katalikų Federacija 
nuo A.L. Bendruomenės? Sąvokos 
skirtingos, bet turinys nėra taip jau 
labai skirtingas, kaip kai kam gali 
pasirodyti. Nėra abejonės, kad di
desnioji dalis narių sutampa visais 
taškais. Tik nežymi dalis negalės 
sutapti. Tai būtent toji, kuri katali
kybę savo vertybių gradacijoje laiko 
aukščiau už tautybę, arba atvirkš
čiai, ir tai tik toji mažytė dalis iš jų, 
kuri dėl savo šovinistinių nusiteiki

mų negali rasti vietos bendradar
biavimui ir tolerancijai. Tai labai 
nedidelė grupelė žmonių, bet ji gali 
būti vadovaujamose vietose, ir, tada 
kliūtys susitarti gali pasirodyti ne
nugalimos.

Mano giliu įsitikinimu mums už
tektų vieno laikraščio, kurį galėtu
me visi skaityti: partijos ir progra
mos išnyko mūsų tarpe, su ekume
nine dvasia išnyko ir religinė nea
pykanta, krikščioniškoji pasaulėžiū
ra ir moralė yra visiems priimtina: 
su labai maža išimtimi, o lietuvybė 
yra mūsų visų tikslas ir uždavinys. 
Toji labai maža išimtis turėtų vieno
je vietoje daugumai parodyti tole
rancijos, būtent: krikščioniškoje 
moralėje, kuri skaitytume visiems 
yra privaloma.

Niekas mirti nenori, nereikėtų 
numarinti ir vieną iš mūsų laikraš
čių, jie turi abu gyventi viename. 
Reikia juos sujungti ne tik dvasia, 
bet ir redaktorių kolegija ir laikraš
čio vardu. Aš siūlyčiau laikraštį 
pavadinti - Mūsų Tėviškė, tada ne
pasikeistų nei vieno kurio laikraščio 
pavadinimo prasmė, o tik vienas ki
tą papildytų ir sujungtų.

Nesu aš didelis optimistas šioje 
srityje, nes be išminties čia dar rei
kia geros valios, pasitikėjimo ir noro 
drauge dirbti. Tačiau reikia mums 
išsiaiškinti, reikia arčiau vienas kitą 
pažinti ir reikia žinoti, kaip dar toli 
vieni nuo kitų tebestovime. Ekono
miniai interesai kalba už susijungi
mą, o ką kalba mūsų širdys, ar jos 
jau galėtų susikalbėti?

A. Mauragis

Lengva prisitaikinti
Jaunas vyrukas:— Pagalvok, 

mieloji, vakar man burtininkę pasa
kė, kad aš susituoksiu su blondine!

Brunetė:— Taip?O ar ji pasakė 
kada tas bus?

Vyrukas:— Po trijų mėnesių.
Brunetė:— Dėkui Dievui, tad yra 

gražaus laiko į blondinę pavirsti.
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M.K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS
Spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. Bankstown Civic Centre rengiamas 

didingas
M. K. ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Programoje: Čiurlionio kūryba skaidrėse ir jos interpretacija, Čiurlio
nio muzika ir jo harmonizuotos chorinės dainos, poezijos deklamacijos 
apie Čiurlionį ir pasisakymai apie Čiurlionį ir jo kūrybą.
_ Rengia G.E. Kazokienė talkinant Sydney Apylinkės Valdybai. Išpildo 
eilė tam pasiruošusių asmenų įskaitant ir Dainos chorą.

Kviečiami visi kuo skaitlingiausiai Čiurlionio šimtmečio minėjime da
lyvauti. Įeinant aukojama susidarusioms rengimo išlaidoms padengti.

Rengėjai

Mwxwwxionon miunnn n n n mwiiainfwwwwwi n n n n n nowKMweaflnanoam

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

Spalio 25 d. |
’’Kovo” Subatvakaris

Spalio 26 d.
DUO VALENTINES
dainininkai |

Lapkričio 2d..
DAVID VALLON "
dainininkas komikas

NEWCASTLE

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITEI 
PRAĖJUS

Šiais metais Pavergtų Tautų Sa
vaitė, surengta rugsėjo pabaigoje, 
praėjo labai įspūdingai, susilaukusi 
didelio dėmesio tiek iš etninių gru
pių, tiek ir iš australų visuomenės.

Didelė demonstracija pravesta 
rugsėjo 20 d. Sydnejuje, kur eiseno
je dalyvavo virš 1000 pavergtų tau
tų atstovų, kuri pradėta nuo Sydney 
Town Hall ir baigėsi Domain. Į šią 
demonstraciją iš Newcastle atvyko 
pilnas autobusas demonstrantų, ku
rie po demonstracijos sustojo Lietu
vių Klube pietų prieš grįžtant į 
Newcastle. Nors klubo valgykla
ypatingai buvo užsiėmusi ruoša tą 
pat vakarą vykstančiam Spaudos 
Baliui, bet Newcastle svečiai buvo 
išimtinai priimti ir aprūpinti. Ačiū 
Klubo vadovybei, ypač valgyklos 
vedėjai p. G. Kasperaitienei.

Rugsėjo 27 d. įvyko Pavergtų 
Tautų Savaitės demonstracija pa
čiame Newcastle mieste, kuri prasi
dėjo prie Tyrrel Hali ir eisena, 
trumpai sustodama prie žuvusių pa
minklo padėti vainiką su įrašu: ”In 
memory to martyrs for freedom and 
liberty”. O sustojusi Mall aikštėje 
(Hunter St) pravedė reikšmingas 
prakalbas. Eisenoje matėsi aštuonių 
tautų vėliavos ir daug gražiai pada
rytų plakatų su šūkiais, kaip ’’Might 
is not Right”, ’’Resist imperialism of 
U.S.S.R.”, ’’Why Colonies in Eu- 
ropoe?”, ’’Stop Russification of 
Baltic Countries”, ”We condemn 
secret trials of Ucrainian Intelec- 
tuals” ir kt. Eilė gerų kalbėtojų po
litikų kalbėjo pavergtų Europos 
tautų temomis, primindami ir Aus
tralijos padėtį bei pavojų jai tapti 
pavergta auka. Ypač su dideliu susi
domėjimu ir plojimais sutiktos se
natoriaus E Baume ir D. Darby, 
M.L.A. kalbos. Į šią demonstraciją 
buvo atvykusi autobusu ekskursija 
iš Sydney ir prisidėjo prie eisenos. 
Po demonstracijos svečiai iš Sydney 
su senatoriais ir parlamentarais iš 
tolimesnių vietovių nuvyko į lenkų 
namus pietų.

Tiek Sydnejuje, tiek ir Newcastle 
miesto demonstracijos buvo skait
lingos, rimtai pravestos, gausių 
praeivių atidžiai stebimos. Nepaste
bėta jokių trukdymų ar prieštaravi
mų. Netgi daugelis iš stebėtojų gat
vių pakraščiuose jungėsi į eiseną, 
tuo parodydami savo pritarimą.

Newcastle lietuvių Choro 20 metų sukakties minėjimo

KONCERTAS — BALIUS
įvyks lapkričio 1 d., šeštadienį, Lenkų kultūriniame Centre (namuose) 
122 Chatham Rd., Broadmeadow.

Programoje dalyvauja mišrus Sydnejaus liet, choras Daina, diriguo
jamas Br. Kiverio ir Newcastle Liet. Choras, diriguojamas St. Žuko.

Šokiams gros geras orkestras. Vertingų prizų loterija.
Pradžia 7.30 vai. Kviečiami skaitlingai dalyvauti visi mieli tautiečiai su 

savo bičiuliais iš arti ir toli.
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Tą dieną lietuviams pamaldas lai
kė kun. P. Martuzas šv. Lauryno 
bažnyčioje Botadmeadow, pamoksle 
pasidžiaugė įspūdinga demonstraci
ja ir perdavė Pavergtų Tautų Sa
vaitės organizatorių padėką lietu
viams už aktyv.ų dalyvavimą ir 
kvietė skirti maldas už laisvės įgy
vendinimą. Tą dieną visos bažnyčios 
Newcastle mieste skyrė savo mal
das laisvės įgyvendinimo intencija.

A.Š.

PAIEŠKOMAS
VINCAS PRONCKUS, kilęs iš 
Telšių, gyvenęs Šiauliuose. Paieško 
Stefa Mikulskis 2549 W. 71-st Street 
CHICAGO, ILL. 60629 U.S.A.

VISI PAS KOVIEČIUS 
SPALIO 25 DIENA (Šeštadienį) 7 v.v. 

Į LIETUVIŲ KLUBE VYKSTANTĮ

KOVO SUBATVAKARĮ 
Smagu, sportiška ir visko po truputį. Lauksime!

Valdyba

ČIURLIONIO MINĖJIMAS

Spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
Bankstown Civic Centre įvyksta 
M.K. Čiurlionio minėjimas. Rugsėjo 
10 d. suėjo 100 metų nuo jo gimimo. 
Minėjimą rengia G.E. Kazokienė 
drauge su ALB Sydnejaus Apylin
kės Valdyba, Programoje Čiurlionio 
dailės darbų demonstravimas 
skaidrėse ir jų pristatymas, dekla
macijos Čiurlionio temomis, ištrau
kos iš jo paties pasisakymų, Čiurlio
nio muzika ir jo komponuotos dai
nos, kurias išpildys Dainos choras 
vadovaujamas B. Kiverio.

Visame pasaulyje lietuviai mini 
Čiurlionio 100 metų sukaktį. Ypa
tingai jis plačiai ir iškilmingai pami
nėtas pačioje Lietuvoje.

Sydnejaus lietuviai irgi savo mi
nėjimu įneša savo dalelę pagerbda
mi lietuvių tautos didįjį kūrėją. Tad 
visi maloniai kviečiami kuo gausiau 
šiame minėjime dalyvauti.

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

“IN SET” KVARTETO ŠOKIŲ MUZIKA:

Šešt. 8-12. sekm. 6.30 -10.30 vai.

I
 KLUBAS ATVIRAS:

pirm, t treč. nuo 4 iki 10.Q0 vai.,; ketv. 4-11, penkt. 4-12, 
šeštmuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm, 12.30 iki 11 v.v.

Valgykla veflda: pirmad. — penktad. nuo S 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.
n n^*^**^^*""**^^ O M M M MM M>

PRANEŠIMAS

SYDNEY KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L.K.V.S. ’’RAMOVĖS” Sydney 
Skyriaus Valdyba, iškilmingą Ka
riuomenės Šventės minėjimą šiais 
metais ruošia sekančia programa:

1. Lapkričio 23 d. (sekmadienį) St. 
Joakim’s bažnyčioje - Lidcombe, 
11.30 vai. įvyks iškilmingos pamal
dos. Pamaldų laiku giedos ’’Dainos” 
choras vadovaujamas muz. Br. Ki
verio. Ramovėnai ir kitos organiza
cijos dalyvaus organizuotai ir su vė
liavomis.

2. Po pietų 4.00 vai. visi renkasi į 
Ukrainian Soc. Coop. Ltd. salę, 
59-63 Joseph Str., Lidcombe, kur 
įvyks oficialioji minėjimo dalis su 
menine programa dalyvaujant Gar
bės svečiams ir kitų tautybių atsto
vams. Šventės proga paskaitą skai
tys Sav. Kūrėjas - Ats. Pik. V. Šlio
geris.

Visų atvykstančių lauks paruošti 
stalai su užkandžiais ir alučiu. Po 
oficialaus minėjimo veiks karštų 
valgių ir gėrimų bufetas ir šokiams 
gros lietuviška muzika.

Įėjimas tik aukomis.
L.K.V.S. ’’Ramovė” Sydney 

Skyriaus Valdyba

KONGRESO LOTERIJA.

Melbourno Lietuvių Jaunimo Są
jungos Valdyba (MLJS) praneša, 
kad Kongreso Loterija - kurioje pa
grindinė dovana yra spalvuota tele
vizija bus traukiama sekmadienį, 
lapkričio 9 d. per Melb. Kongreso 

atstovų ruošiamus pietus, Melbour
no Lietuvių Namuose. Norime kad 
visi išparduoti ir neparduoti bilietai 
būtų mums iš Adelaidės, Sydnejaus, 
Canberros ir pačio Melbourno kuo 
greičiau sugrąžinti į Melbourną šiuo 
adresu:

Zita Prašmutaitė,
7 Mac Gregor St., East Malvern 

Vic. 3145.
Bilietų knygučių grąžinimo pas

kutinė data yra: TREČIADIENIS, 
29 SPALIO, 1975.

Adelaidė , Sydnejus ir Canberra 
patys pasilaiko išparduotų knygučių 
(bilietų) pinigus, bet mums atsiunčia 
visus išparduotus ir neparduotus 
bilietus.

MLJS Valdybos sekretorė, 
Zita Prašmutaitė.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės 35 Nr. Dainos 
Sambūrio baliaus aprašyme be pa
minėtų asmenų dovanojusių baliaus 
loterijai daiktų liko nepaminėtos p. 
Reimerienė, dovanojusi paveikslą ir 
p. Kairiūkštienė, dovanojusi indus 
saldžiajam.

Už tokį nemalonų nesusipratimą 
choro v-ba paminėtų ponių prašo at
leisti.

|MŪSŲ PASTOGĖ
= LITHUANIAN AUSTRALIAN
E WEEKLY “OUR HAVEN“
= Australijos Lietuvių bendruomenės
E laikraštis
Z Leidžia ALB Krašto Valdyba
Z Redaktorius V.Kazokas
5 Redakcijos Patariamoji Komisija:
Z J.Maksvytis, A.Reisgys.
Z Redakcijos adresas: 13 Percy S.,
5 Bankstown.N.S.W. 2200;
Z Tel. 7098395■>
Z Leidėjo ir Administracijos adressas:
; Box 4558, G.P.O. Sydney 2001
Z Administracijos Tel. 6499062
E Prenumerata: metams $15.00
Z 6 mėn. $ 8.00
S Užsieny metams $18.00
Z Oro paštu užsieny $37.00
S Atskiras numeris $00.35
“ Redakcija rašinius taiso ir skelbia
Z savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
E neatsakoma.
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