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(paveikslas dingęs)

VYRIAUSYBĖS KRIZĖ
AUSTRALIJOJE

MIRĖ
J. PYRAG IUS

Spalio 14 d. rastas..;a.«uavo 
namuose širdies smūgio ištiktas bu
vęs Lietuvos trečios eskadrilės va
das atsargos majoras Jonas Pyra
gius. Velionis jau anksčiau jautė šir
dies negalavimus, bet iki pabaigai 
jautėsi stiprus ir aktyvus. Jo vie
nintelė duktė Dalia Čibirienė, kuri 
kartu su juo gyveno, šiuo metu iš
vykusi j Vokietijų pas gimines. Pla
čiau apie velionį J. Pyragių skaity
sime vėliau.

ša a © g
Amerikiečių kongresmanams, be

silankantiems Sov. Rusijoje po Hel
sinkio konferencijos, Brežnevas aiš
kino, kaip reikia suprasti Helsinkio 
nutarimus, kokie yra privalomi, ir 
kokie dar reikalingi interpretacijų.

Pagal Brežnevą privalomi esą 
valstybių sienų neliečiamumo prin
cipai ir nutarimas nesikišti į kitų 
valstybių vidaus reikalus.

Neprivalomi ir reikalingi papildy
mų tie nutarimų paragrafai, liečiu 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves.

Kitaip sakant, Helsinkio nutari
mai privalomi pripažinti sovietų 
ekspansinius užgrobimus, bet kas 
liečia žmogaus ir piliečių teises, jų 
santykius su kitų kraštų žmonėmis, 
tai reikalus sovietams visai abejoti
nas ir reikalingas aiškinimų, nors iki 
konferencijos buvo skelbiama, kad 
visi nutarimai moraliai privalomi vi
siems.

Plačiai pasauly paplitęs žurnalas 
’’Reader’s Digest”, leidžiamas aš- 
tuoniomis kalbomis, rugpiūčio nu
mery amerikietiškoje ir šveicariš
koje laidoje paskelbė ilgą straipsnį 
apie Simą Kudirką, kur dramatiškai 
pavaizduota jo bandymas pabėgti 
nuo sovietinio laivo, jo išgyvenimai 
sov. kalėjimuose ir išvadavimas.

Amerikos Dr. Kissinger buvo nu
vykęs pasitarimams į Kiniją, atrodo, 
paruošti kelių prez. Fordo vizitui, 
kuris numatomas dar šiais metais. 
Kiniečiai pel spėja, kad detente yra 
sovietų išmonė savo hegemonijai 
plėsti. Viena iš stipriausių Kinijoje 
figūrų po Mao vicepremjeras Teng 
Hsia Ping teigia, kad pavojingiau
sias karo šaltinis vienoje iš pasaulio 
galybių, kuri labiausiai užsispyrusiai 
perša draugystę ir taikų. Toji galybė 
yra Sovietų Sąjunga.

***

Australiškoje laidoje tokio straips
nio nebuvo.

DAIL. VACLOVO RATO PARODA

Rugsėjo 19 d. Vilniaus Dailės Mu
ziejuje atidaryta Australijoje gyve
nusio 1973 m. mirusio dailininko 
Vaclovo Rato pomirtinė paroda, ku
rioje išstatyta 49 dailininko kūriniai, 
iš kurių išstatyta dvylika Rato dar
bų, sukurtų dar Lietuvoje, visi kiti 
užsienyje, daugiausia Australijoje.

Paroda surengta be priekaištų: 
darbai išdėstyti labai skoningai, visi 
įrėminti, išleistas puikus katalogas 
su 17 labai švariai atspausdintų re
produkcijų ♦♦♦

Žinoma Pietų Amerikoje, ypač 
Kolumbijoje dailininkė - keramikė 
Nijolė Mockienė rugpiūčio pabaigoje 
Medellin mieste (Kolumbijoje) ati
darė savo freskų ir skulptūrų paro
dą, kuri truko iki spalio pradžios. 
Dailininkė gerai pažįstama ir eilei 
Sydnejaus lietuvių, kai ji prieš kele
tą metų buvo apsilankiusi Australi
joje pas savo seserį p. Grinienę 
Sydnejuje. Jos keraminių ir skulp
tūrinių darbų turi nevienas sydne- 
jiškis lietuvis.

Ilgą laiką trukusi Australijoje po
litinė įtampa pagaliau sprogo opozi
cijai per senatą užblokavus finansi
nius išteklius, kas normaliai vestų 
prie naujų generalinių rinkimų. Ta
čiau atrodo, kad reikalai nesivysto 
taip programiškai, kaip kad buvo 
pramačiusi opozicija - krašto ir libe
ralų partijų koalicija. Vyriausybėje 
esanti darbo partija šito žingsnio 
neišsigando ir dės visas pastangas, 
kad nebūtų prieita prie naujų rinki
mų. Pastaruoju metu spaudoje 
vyksta aršūs debatai, ar toks opozi
cijos finansų užblokavimas konsti
tuciškai teisėtas.

Opozicija motyvuoja, kad per tuos 
trejus metus dabartinė vyriausybė 
visiškai neturinti nuovokos, kaip 
valdyti kraštą ir spręsti ekonomi
nius reikalus ir dėl to visą reikalą 
būtina atiduoti spręsti gyvento
jams. Keturių valstijų premjerai 
išleido tuo pačiu reikalu bendrą pa
reiškimą kad neatidėliojant būtini 
nauji rinkimai, kuriame akcentuoja
ma:

Kraštas privestas prie bedarbės. 
Jau dabar yra virš 300.000 bedarbių, 
o metų pabaigoje šis skaičius gali 
net padvigubėti.

Infliacija kyla nesustabdomai ir

Juozas Kvietelaitis

III-jo PLJ Kongreso ruoša jau ei
na prie galo, o ryšium su tuo, suak
tyvėjo ir Australijos Lietuvių Jau
nimo Sąjungos skyrių veikla: pinigo 
telkimas, pasiruošimas kongresui ir 
kelionei.

Džiugu, kad jaunimo veiklai neli
ko abejinga ir visuomenė. Visuome
nės moralinė ir finansinė parama 
įgalina jaunimo pastangas nuvykti į 
KONGRESĄ.

Pasikeitė laikai, pasikeitė ir kovos 
ginklai, bet liko tie patys idealai - 
lietuviškumo išlaikymas ir politinė 
Lietuvos nepriklausomybė.

Jaunimo pastangas remia ne tik 
lietuviškoji visuomenė, bet ir paski
ri asmenys. Vienas iš tokių rėmėjų 
yra Juozas Kvietelaitis iš Yaravi- 
llės, paaukojęs 1000 dolerių Mel
bourne Jaunimo Sąjungos kongresi
nei veiklai. Pastebėtina, kad Juozas 
Kvietelaitis, marijampolietis, 
savanorio kūrėjo sūnus, savyje iš
laikė nepalaužiamą ryžtą mūsų tau
tinėms aspiracijoms, skatindamas 
tuo keliu eiti ir jaunimą. Gerb. Juo

nesimato, kad vyriausybė imtųsi 
kokių priemonių infliacijai pastoti 
kelią.

Pramonė ir prekyba prarado pa
sitikėjimą biznyje, ypatingai smul
kioji pramonė.

Sustojusi beveik visuose sekto
riuose statyba.

Nepakeliamai pakilę bankų nuo
šimčiai.

Pačios vyriausybės nepastovumas 
turint dėmesy iš pareigų atleistus 
visą eilę ministerių, įskaitant ir mi- 
nisterio pirmininko du pavaduoto
jus, kurie apstatinėję parlamentą.

Federalinės vyriausybės 
pastangos panaikinti valstijas, jų 
integralumą.

Pagaliau totalinis gyventojų ne
pasitikėjimas darbiečių partija.

Suminėję šiuos ir dar keletą mo
tyvų premjerai skatina, kad būtini 
nauji rinkimai ir reikia leisti gyven
tojams pasisakyti.

Be abejo, labai daug kas priklau
sys nuo generalinio gubernatoriaus 
ir pagaliau nuo naujų ministerio pir
mininko manevrų. Tačiau šiuo metu 
jaučiamas krašte didelis sąmyšis, 
kuris gali privesti prie visai rimtos 
krizės, kada galutinai išseks vyriau
sybės turimi finansiniai resursai.♦♦♦

Melbourne City aikštėje spalio 20 
d. įvyko didžiulis prodarbietiškas 
mitingas, kuriame kalbėjo ministe- 
ris pirm. G. Whitlam. Dalyvavo apie 
10 -15 tūkstančių žmonių, jų tarpe ir 
pabaltiečiai su plakatais primindami 
Pabaltijo kraštų išdavimą. Plakatais 
nešinus V. Alekną ir B. Stankūnavi- 
čių užpuolė ir apstumdė darbiečiai, 
kad net įsikišo policija. Vėliau inci
dentą keletą kartų rodė televizijoje 
ir įvairiai komentavo.1000 dolerių jaunimui
zui Kvietėlaičiui, už tokią stambią ir 
reikšmingą auką, reiškiu viešą pa
dėką, širdingą lietuvišką AČIŪ!!

Vytautas Juška, 
ALB Krašto Valdybos narys 

jaunimo reikalams

PADĖKA

Žemiau išvardinti asmenys bei 
organizacijos . paaukojo sumas, ku
rios yra reikšmingos Melbourne 
Jaunimo atstovų išvykai į III-jį PLJ 
KONGRESĄ.
Br. Vingrys $10.00
L. Bankus $ 10.00
p. Valionis $ 10.00
J. Mikštas $20.00
Soc. Globos Moterų draugija $ 50.00 
Kun. S. Gaidelis, J.S. $ 10.00
A. ir Z.J. Kasparįūnai $ 20.00
P. Naujokaitis $ 60.00

iš viso:$190.00

Dėkingas
V. Juška
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Kova už ką

ir prieš ką?
Jau kelinti metai ne tik pas mus, 

bet ir visoje išeivijoje vyksta kovin
ga įtampa dėl atvykusių tautiečių 
pasisvečiuoti iš okupuotos Lietuvos, 
kai kur net toji įtampa prasiver
žianti skaudžiais išpuoliais. Vieni į tą 
patį reikalą žiūri palankiai, įmaty- 
dami net abipusę naudą, nes tai esąs 
dirbtinu būdu atskirtų tautiečių su
artėjimas, kiti gi į tokį suartėjimą 
žiūri kaip į piktą išdavystę ir atkak
liai kovoja prieš bet kokį šios ir anos 
pusės tautiečių sąlytį. Jeigu tai būtų 
tokia įtampa iškilusi tik šiandie, tai 
visai būtų pateisinama, nes staiga 
visados sunku susigaudyti padėtyje 
ir spręsti teisingai. Tačiau šitoji į- 
tampa jau trunka dešimtmečiais, 
nesimato jokio atlydžio ir netgi vie
nur kitur išsivysto aršesnė kova su 
savaisiais išleidžiant iš akių tiesiogi
nį priešą. O rodos per tokį ilgą laiką 
buvo galima reikalus persvarstyti, 
apgalvoti, nuomones suderinti ir 
pasidaryti protingų išvadų. Gaila, 
tokių prošvaisčių nesimato, ir toji 
priešiška nuotaika bei įtampa tebe
trunka. Buvo dėta daug vilčių į mū
sų politinius veiksnius, kurie vieno
kiu ar kitokiu keliu ras vienai ir kitai 
pusei priimtiną formulę, bet gaila, 
tokios išganingos formulės iki šiolei 
vis dar nėra. Prieš apytikr-ai de
šimtmetį veiksnių išleistoji pagar
sėjusi Clevelando rezoliucija reika
lus daugiau sudrumstė, bet nenu
skaidrino. Ir šiandie vieni ar kiti 
grindžia savo veiklą tąja rezoliucija, 
kuri iki dabar jau laiko gerokai nu
blukinta ir tų pačių mūsų veiksnių 
keletą kartų modifikuota ir kuri ta
čiau tinkamo sprendimo neatnešė. 
Vyksta kaip vyko tarpusavio parti
zaninis karas, kuris, deja, vyksta

Melbourno Liet. Klube
PRAEITA TYLOMIS!

M.L.Klubo susirinkimo proga.

Melbourno lietuviai, ar dėl kuklu
mo ar dėl nerangumo, kartais jiems 
reikšmingus įvykius praeina tarsi jų 
nepastebėtų, o tokių yra keli, Šiuo 
kartu tik apie vieną. Ateityje - žiū
rėsiu ką p. Redaktorius sakys!

Melbourno lietuviai džiaugiasi kas 
kartą pažangą darančiais Lietuvių 
Namais. Jie yra Melbourno Lietuvių 
Klubo buvusiu, esamų ir būsimų 
Tarybų rūpesčių, pastangų, darbų 
nepabaigiama grandinė, kuri gražiai 
matoma Klubo metiniuose susirin
kimuose.

Pastarasis Klubo narių metinis 
susirinkimas įvyko rugpiūčio 17 d., 
kuriame dalyvavo rekordinis narių 
skaičius. Jam pirmininkavo Klubo 
pirmininkas p. Antanas Ramanaus
kas, sekretoriavo p. Alisa Baltruko- 
nienė.

Paminėtini iš pirmininko praneši
mo Klubo atlikti darbai: po daugelio 
metų darytų bandymų', p. Juozo Pe- 
lenausko nenuilstamo rūpinimosi, 
gautoji Klubui licenzija Klubo na
riams teikia lauktą paslaugą: penk
tadienių vakarais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais į Klubo patalpas ren
kasi nariai ir jų svečiai maloniam 
bendravimui. Patalpos atremontuo
tos, o kur reikia dar bus remontuo
jamos - gerinamos - puošiamos. Tam 
galo nėra!

mūsų pačių nenaudai. Tarpusavy 
kovodami nei tautos neišlaisvinsim, 
nei Lietuvos neatvaduosim.

Šitos įtampos atgarsiai grėsminga 
gaida vienu kitu atveju atsiliepia ir 
Australijoje: priekaištai ir įtarinėji
mai nesiliauja, kai kur net išvirsta 
atvirais grasinimais. Štai metų pra
džioje matėme, kiek kraujo buvo 
prigadinta Melbourne dėl radio pus
valandžio, kiek kalbų ir net užmeti
mų pasklido beviešint Australijoje 
Vilniaus operos solistams arba pas
taruoju metu kilęs incidentas Syd- 
nejaus Dainos chore paprasčiausiai 
dėl M.K. Čiurlionio minėjimo. Visa 
tai yra tiesioginiai anos įtampos pa
dariniai, kurie tikrai nieko teigiamo 
neduoda, o greičiau ardo.

Šitoje vietoje nenorima daryti 
kokių nors sprendimų arba duoti 
reikiamų receptų, o tik keliant patį 
klausimą norima atkreipti dėmesį, 
kad toji įtampa neneša nieko pozi
tyvaus, o priešingai - brandina tik 
neigiamus vaisius. Galima įvairiai šį 
reikalą aiškinti, bet principe stovi 
viena ir ta pati problema - santykiai 
su Lietuva ir ten gyvenančiais lietu
viais. Kiekvienas, kuris sustoja ties 
šita problema, prieš atsakydamas 
pirmiausiai turėtų savęs klausti: 
kuo nusikalto tie mūsų broliai iš 
anos pusės, kad juos atstumiame? 
Už ką juos baudžiame? Iš kitos pu
sės ar mes patys jau esame tokie to
bulai nekalti ir kas mums davė teisę 
ar įgaliojo būti jų teisėjais? Kokie 
mes būtume patys gyvendami jų 
vietoje ir jų sąlygose?

Sąžiningai į šiuos klausimus atsa
kius gal palengvėtų surasti sprendi
mą į aukščiau iškeltą pagrindinę 
probfemą. Prieš teisdami kitus nu- 
siimkime fariziejaus togą, nes būda
mi fariziejaus pozoje visados save 
išteisinsime, o kitą ir už krislą pa
smerksime.

(v.k.)

Klubui įgyti nauji baldai, indai, 
šaldytuvas, bilijardo stalas, garsia
kalbiai, mikrofonai, paveikslai ir t.t. 
Tolimesnis Klubo tobulinimas, puo
šimas, tikėkime, bus vykdomas se
kančių Tarybų.

Klubo virtuvės aptarnavimą, ne
atsiradus nuolatinio vadovo, vykdo 
savanorės talkininkės, kas sekma
dienį paruošdamos pietus. Nuolati
nė, paslaugi, darbšti ir maloni talki
ninkė yra p. Anelė Reimerienė, ku
riai priklauso visų padėka. Atskiros 
organizacijos gali, Klubui sumokė
jusios faktinas virtuvės naudojimo 
išlaidas, paruošti sekmadieniais pie
tus, visą pelną paliekant organizaci
jos reikalams.

Pinigų vajus Lietuvių Namų re
monto reikalams, kuris buvo pradė
tas prieš 2-jus metus, narių ir L. 
Namų rėmėjų aukomis ir paskolomis 
davė 8472 dol. Nuoširdi padėka vi
siems prisidėjusiems, o taip pat ir 
būsimiems L. Namų rėmėjams, ku
rie maloniai laukiami.

Klubo iždininkas p. M. Didžys pa
tiekė Klubo balansą 30.6.1975 su
moje 91.537.72 dol bei pajamų ir iš
laidų apyskaitą, sumoje 24.221.86 
dol. Iš pajamų paminėtina: nario 
mok. - 3680 dol., krautuvės nuoma - 
2600 dol., salių nuoma - 6435.19 dol., 
virtuvės pelnas - 4381.83 dol. Išlai
dos: namų priežiūra ir remontas - 
12.835.63 dol., palūkanos už pasko
las bankui - 4771.02 dol., mokesčiai - 
2371.39 dol.

PADĖKA
Mūsų gili padėka visiems mieliems draugams ir bičiuliams, kurie pa

gerbdami staiga mirusį mano mylimą vyrą ir mūsų tėvelį a.a. ANTANĄ 
BAUŽŲ taip gausiai susirinko ražančiaus pamaldoms laidotuvių išvaka
rėse.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie laidotuvių dieną nepaisant lietingo oro 
taip gausiai susirinko išklausyti gedulingų šv. Mišių, kurias atlaikė kun. 
P. Butkus asistuojant kun. P. Martuzui, ir vėliau palydėjo į Lietuvių 
Kapines Rookwoode. Ačiū p. K. Ankui už skaitytą lekciją per šv. Mišias. 
Ypatingai dėkui kun. P. Butkui uš sakytą prasmingą ir jautrų pamokslą. 
Ačiū ramovėnams už tautinę vėliavą, užtiestą ant karsto. Nuoširdi padė
ka mano a.a. vyro draugams, kurie pasikeisdami stovėjo garbės sargybą 
prie karsto. Ačiū Dainos choro dirigentui p. B. Kiveriui ir choristams, 
kurie giedojo šv. Mišių metu, kun. P. Martuzui ir p. A. Kramiliui už gie
dotas solo giesmes.

Nuoširdus ačiū už tartus atsisveikinimo žodžius kun. P. Butkui, p.p. 
Vaclovui Šliogeriui, J. Pelenauskui, K. Stašioniui, Dr. A. Mauragiui, M. 
Reisgienei, J. Petniūnui, V. Kazokui, A. Reisgiui ir A. Kramiliui.

Mūsų gili padėka organizacijoms už užuojautas: ALB Krašto Valdybai, 
ALB Sydney Apylinkės Valdybai, ALB Sydey Apylinkės Komitetui Lie
tuvos Bylai, ALB Perth Apyl. Valdybai, Adelaidės Lietuvių Sąjungai, 
L.S.S. Aust. Rajono Vadijai, skautams ir vadovams, Sydney Liet. Mot. 
Soc. Globos Draugijos Valdybai ir narėms, Lietuvių Sodybos patikėti
nėms, Jungty . Baltų Komitetui, ’’Mūsų Pastogės” Redakcijai ir Admi
nistracijai, Sydney Lietuvių Klubui, ’’Dainos” Chorui, Sydney Liet. Ka
talikų Kultūros Draugijai, Adelaidės ALB Moterų Sekcijai, Melbourno 
Moterų Soc. Draugijai.

Taip pat nuoširdi padėka kun. S. Gaideliui, St. Marys lietuviams, Lie
tuvių Sodybos gyventojams ir visiems už aukotas šv. Mišias, gėles, tele
gramas ir užuojautas, pareikštas mums raštu ir spaudoje. Dėkojame ir 
visiems mūsų bičiuliams, kurie pagerbdami velionį vietoj gėlių aukojo 
Mūsų Pastogei arba kitiems kilniems tikslams.

Nuliūdę
Ona Baužienė. dukros Irena. Antoinette.

Ateinantiems metams priimta są
mata - 23.700 dol. sumai.

Susirinkimas, Tarybai siūlant, 
priėmė garbės - amžinaisiais nariais: 
p.p. Vladą Akumbaką, kuris 600 dol. 
auka prisidėjo įgyti bilijardo stalą; 
Vivą Alekną, kuris darbu ir apara
tūra vertės 650 dol., įrengė Lietuvių 
Namuose garsiakalbių ir mikrofonų 
tinklą; Adomą Vingį, kuris nuo pat 
pirmųjų Lietuvių Namų įsigijimo, 
kaip dailininkas juos puošė, puošia 
ir, tikėkime, juos dar puoš. Jo meni
nis darbas pinigais neapskaičiuoja
mas.

P. Antaną Ramanauską išrinkti 
garbės - amžinuoju nariu, sponta
niškai kilo (pasiūlius p. J. Petrašiū- 
nui) pačiame susirinkime už jo rū
pestį ir įdėtą didelį darbą vadovau
jant M.L. Klubui per pastariuosius 
2-jus metus. Mes visi esame jo atlik
to drabo gyvi liudininkai.

M.L. Klubo Kontrolės K-jon iš
rinkti: p.p. A. Bakaitis, J. Makulis ir 
J. Balbata.

Lietuvių Namų, kurių vertė, rei
kia manyti, jau siekia ketvirtį mili
jono, o ir paties Klubo, kurio veikla 
vis plečiasi, tvarkymui susirinkimas 
pavedė Klubo Tarybai samdyti Rei
kalų Vedėją su pilnu atlyginimu.

Mandatų Komisija, pagal statutą, 
korespondenciniu būdu pravedė Ta
rybos narių perinkimą. Iš patiektų 
10 kandidatų į Klubo Tarybą išrink
ti: p.p. A. Ramanauskas, gavęs 273 
balsus, Martynas Didžys - 169 bal- 
susVincas Žiogas - 131 balsus. Kan
didatais liko: p.p. J. Petrašiūnas - 91 
bals., J. Mašanauskas - 71 bals., V. 
Aniulis - 68 bals, ir F. Sodaitis - 60 
bals. Šie rinkimų daviniai rodo, kad 
Klubo nariai vertina ir pritaria An
tanui Ramanauskui, kaip Klubo 
pirmininkui ir jo vadovautai Tary
bai. Šiems metams, perrinkus tuos 
pačius narius, Klubo Taryba lieka ta 
pati: A. Ramanauskas - pirm., S. 
Tamašauskas - sekret., M. Didžys - 
iždin., V. Adomavičius, A. Klimas, 
J. Kvietelaitis ir V. žiogas.

Tenka tik palinkėti Klubo Tarybai 
gražios sėkmės ir našaus darbo.

Ignas Alekna

sūnus Robertas ir šeimos

ĮSTEIGTA TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
TARYBA

Spalio 14 d. Sydnejuje N.S.W. 
premjeras Mr. Lewis paskelbė 
įsteigiąs Tautinių Mažumų Pataria
mąją Tarybą (Consultative Council 
on Ethnic Affairs) ir pristatė jos na
rius spaudos atstovams. Trumpą 
atidarymo žodį spaudos konferenci
joje tarė Mr. Mauger, ministeris 
jaunimo , tautinių mažumų ir vi
suomeniniams reikalams.

Patariamosios Tarybos pagrindi
nė funkcija būtų patarti ir perduoti 
N.S.W. vyriausybei nuomones apie 
įvairius vyriausybės veiksmus. Ta
rybos pirmininkas turės tiesioginį 
ryšį su ministeriu Mr. Mauger. Ti
kimasi, kad ši taryba duos tautinėm 
mažumom, sudarančiom apie vieną 
ketvirtadalį N.S.W. valstijos gy
ventojų, pirmą kartą reikšpiingą 
balsą įtakojantį valdžios sprendi
mus.

Ši taryba susideda iš 15 narių: 
F. Arena (italė), I. Biržulis (latvis), 
J. Calomexis (graikas), H. Deuman 
(turkas), E.I. Elia (irakietis), A.G. 
Everard (prancūzas), R.T. Gonzales 
(čilietis), S. Lai (fidžietis), J. Pakwai 
Lee (kinietis), A. Luciano (italas), V. 
Menant (slovėnas), I. Molnar (veng
ras), J. Samios (graikas), G. Wojak 
(lenkas) ir J. Zammit (maltietė). Ta
rybos nariai buvo paskirti siekiant 
kuo platesnės reprezentacijos tauti
nių mažumų ir jų kultūrinių aspek
tų.

Tikimasi, kad Taryba valdžiai pa
tars sprendžiant problemas, liečian
čias įstatymų aiškinimą siekiant 
tautinių kultūrų ir tradicijų puose
lėjimo bei plėtotės bendru visų tau
tybių sutarimu N.S.W. valstijoje. 
Tarybai bus paskirti valdžios tar
nautojai, kurie per tautinių mažumų 
spaudą ir kitais būdais išvystys in
formaciją supažindinant gyventojus 
apie valstijos patarnavimus mokslo, 
sveikatos, apgyvendinimo, įdarbini
mo, visuomeninės pašalpos, varto
tojų reikalų ir teisės atvejais.

Asmenys, norį susisiekti su šia 
taryba, prašomi rašyti šiuo adresu: 
N.S.W- Ethnic Affairs Bureau, 323 
Castlereagh St., Sydney, 2000. Tel. 
2 0983.

v.š.
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SIMAS KUDIRKA PASAKOJA
Pokalbis pakrypo į galimybę, kas 

atsitiktų, jeigu esamas režimas Lie
tuvoje ir Rusijoje subyrėtų. Kas 
tada?

Kudirka: Jeigu iš mūsų pasi
trauktų (rusai), aš nežinau, kokia 
pas mus būtų vyriausybė, bet ko
munistinė vyriausybė - ji kapitu
liuotų. Kadangi ką parodė komunis
tai - nu, nuo to, žinote, pašiurpsta 
kūnas. Jiems tiktai žinoma nereikė
tų atsidėkoti tuo, ką jie mums pa
ruošė ir dėl ko mes išvažiavome vie
ni į Sibirą, kiti vos išnešėm gyvybes 
į Vakarus.

— Jūs, esat, reiškia, prieš bet ko
kius kerštus.

Kudirka: Prieš. Antraip mes bū
sime tokie pat, o gal būt iš savo šių 
dienų moralės aukštumų nukrista
me į tą keršto bedugnę, kurios išda
va yra brolžudybė.

— Reiškia, jūs galvojat, kad kerš
to negali būti nei saviems, nei ru
sams.

Kudirka: Nei saviems, nei sveti
miems! Jeigu.... Jeigu įvyktų taip - 
Dievas duotų, kad mes atgautume 
laisvę - mes turime tiems partijos 
darbuotojams ir tiems saugumie
čiams duoti duoną, bet ne kalėjimą 
ir, atsaugok Dieve, ne kapą!

— Gražiai pasakei, Simai. Bet ar 
yra pavojaus, kad Lietuvoje už
tvenktas pyktis prasiverštų kerštu?

Kudirka: Matote, tam reikia pa
ruošti žmones. Aš esu sutikęs ir ten 
ir čia - reikia prisipažint ir būti tei
singam - ir čia yra žmonių, kurie sa
ko, kad vis dėl to padaryta blogai, ir 
už bloga - blogu. Bet reikia tinkamai 
ugdyti žmones. Reikia, kad nė vie
nas žmogus nepakeltų ginklo nei 
prieš savo brolį, seserį, nei prieš 
svetimtautį, kuris liktų Lietuvos ri
bose,kad kuomet mes turėsimą^avo 
rankose valdžią, netaptume žvėri
mis. Tai reikia tvirtai įsisąmoninti. 
Kartą prasidėjus nebus galo kraujo 
praliejimui. Kur kraujo praliejimas, 
ten kerštas. Vienas kerštas ves į ki
tą ir taip nesibaigs sąskaitų suvedi
nėjimas. 0 okupantas tik nori, kad 
mes žudytume vieni kitus... Ką darė 
Maskva 1940, ką daro iki pat šių 
dienų su pavergtų tautų žmonėmis? 
Jos imperijos nepamilusius kleima- 
vo ’’bandito”, ’’buožės” ar ’’anti” 
vardu ir 10,15 ar 25 metams atidarė 
tarybinio pragaro vartus - Vorku- 
ton, Inton, Magdanan, Norilskan... 
Maskva iš kailio nėrėsi Lietuvoje 
sukelti ar bent suvaidinti tarpusavio 
pilietinį karą, kad galėtų klastoti 
Lietuvos užgrobimą ir kad jos val
džia užgrobtam krašte susikurtų sau 
kokią nors kad ir kaip skurdžią vie
tinę atramą ar nors vietinę priedan
gą. Visos imperijos stengiasi skal
dyti ir valdyti.

— Pačiam teko sutikti rusus Lie
tuvoje. Kokia tų Lietuvoj gyvenan
čių rusų nuomonė ir elgsena, kaip jie 
žiūri į lietuvių tautą?

Kudirka: Nu, matot... Dėl ko jie 
atvažiavo į Lietuvą. Visai dėl pa
prastos priežasties. Ta priežastis 
buvo Lietuvos atitrūkimas nuo Ru
sijos 1918 metais. Atgavimas nepri
klausomybės Lietuvą pakėlė iš nu
skurusio krašto, lame krašte buvo 
laisvė, buvo savas tautiškas gyveni
mas. Ir jau nekalbant apie laisvę 
Lietuva klestėjo... Ir kuomet 
1940-41 metais atėjo raudonarmie
čiai, jie pamatė, kad skirtumas tarp 
tos didžiosios Tarybų Sąjungos ir 
Pabaltijo yra toks, kad jie mus pa
vadino ’’Mažąja Amerika”. Mes 
’’Mažąja Amerika” esame išlikę ir 
dabar. Ir dabar pas mus yra geriausi 
keliai, ir dabr pas mus geriausiai 
elektrifikuotas kaimas, ir dabar pas 
mus žmonės nešioja gražiau, žmonės 
ne tiek nusigėrę, nors reikia taip pat 
pabrėžti, kad Lietuvoje girtuokliau
jama nepaprastai. Bet tai iš nusivy
limo. Nepakelia žmonės deformaci

Simas Kudirka su žmona Eugenija.

jos. Ir imamas tuomet stiklelis siel
vartui paskandinti. Tai matote tie 
ruseliai, kurių mes turime apie 
400.000 o gal net ir daugiau - kas pa
sakys tiksliai... Aš buvau radistas, 
matot. Pas mane ateidavo daugelis. 
Vieną kartą, antrą kartą pasikalbi, 
ir pamatydavo, kad nuoširdžiai su 
juo šneki, tai jis atsiskleidžia po tru
putį, ir taip pradedi daryti diagnozę. 
Kaip tai yra? Dėl ko čionai jis atva
žiavo. Pasirodo, kad iš Gudijos kaip 
dabar sakoma, iš Baltarusijos, ku
rioje iki šiai dienai kolūkiečiai, vadi- 
namieji šių dienų baudžiauninkai, 
neturi pasų. Visokiausiomis galimy
bėmis stengiamasi ištrūkti iš tų ko
lūkių. Ar į lavinimosi įstaigas kokių 
amatų išmokti, ar šį ar tą, ir tokiu 
būdu pasiseka išvažiuoti iš kaimo. Ir 
kolūkio pirmininkas yra priverstas 
išduoti pasą. O išgavus pasą jau 
stengiamasi su tuo pasu gelbėtis. Ir 
su daugeliu tokių žmonių aš laive 
esu kalbėjęs. Nu, ir kalba, kaip ten 
vyko gyvenimas. Pasirodo, gyveni
mas - Dieve neduok! Duonos pakan
ka, bet visa ko kito nėra. Visa kita - 

x rūdys, rūdys, socialinis rūdijimas ir 
žlugimas žmogaus kaipo tokio. Reiš
kia, deformuojasi. Bažnyčios perse
kiojamos, tos sektos, kurios išpažįs
ta Dievą ar vienokiu, ar kitokiu bū
du,. yra uždraustos. Jeigu jas iššif
ruoja, tiems žmonėms gresia pavo
jus. Aš su tokiais žmonėmis taip pat 
sėdėjau kalėjime, koncentracijos 
stovyklose. Jie nuteisti po 25 metus 
vien už tai, kad jie yra sektantai... 
Tai dabartės sako: ”Ot, išsigelbėjo
me”. Tai ir klausiu: O kaip jūs jau
čiatės dabartės pas mus Lietuvoje? 
Jie atsako - ’’Pas jus yra Amerika”. 
Taip ir sako: ’’Amerika”. Sako: ’’pas 
jus žmonės kultūringi”. Aš nežinau, 
ką jie čia turėdavo omenyje, tie ma
no pašnekovai, užsimindami kultū-

Vokietija
VOKIETIJOS LB KRAŠTO VAL

DYBA išleido dokumentinę 20 psl. 
apybraižą “Deutsche in Litauen — 
nach 1945 — Dokumentation” (“Vo
kiečiai Lietuvoje po 1945 m.”). Šia
me leidinėlyje yra sutelkti autentiš
ki vokiečių pabėgėlių ir karo belais
vių atsiliepimai apie jiems pokaryje 
lietuvių suteiktą pagalbą. Spėjama, 
kad tokios pagalbos susilaukė apie 
10.000 vokiečių. Jų gilų dėkingu
mą liudija tų dokumentinių praneši
mų antraštės — “Pas miško brolius”, 
“Padėka Lietuvai”, “Lietuviai pasi
gailėjo mūsų”, “Neapykanta ir gero
sios rankos”, “Našlaičiai rado prie
globsti”, “Amžinai mano širdyje”. 

rą. Ar mūsų elgesys, ar mūsų aprė- 
das, ar mūsų namai - neturiu supra
timo. Gal ir viena ir kita. Aš pats esu 
viso to liudininkas. Mačiau grįžda
mas iš Vladimiro kalėjimo. Jau va
žiavau kaip laisvas žmogus, atseit, 
kabutėse laisvas. Nu, bet jau netu
rėjau sargybinio ir per langus galė
jau dairytis kiek noriu. Ir ką ma
čiau? Pagelžkelėmis matėsi krū
mokšniai, matėsi apšiurę kažkokie 
medelynai, retkarčiais vienas kitas 
apdirbtas žemės sklypelis, retkar
čiais viena kita karvutė... Nu, ir aš 
stebėjausi - kur gi galų gale tas 
juodžemio rajonas, kuris maitina vi
są Tarybų Rusiją. Nu, jo man taip ir 
neteko pamatyti, iki mes nepriartė- 
jome jau čia už Vitebsko, jau link 
Latvijos. Ir kai pervažiavome sieną, 
jau atsidūrėme Latvijoje, tuomet 
kažkas žmoniško atsivėrė peizaže 
prieš mano akis. Jau pievelės nušie
nautos, jau karvutės... Jau tų kar
vučių dažniau, jau namukai pana
šesni į žmoniškus namukus, jau ir 
tvorelės vienur kitur, jau žmonės be 
šimtasiūlių... Įvažiavome į Lietuvą - 
vaizdas keičiasi dar į gražesnes 
spalvas... Tai dabartės grįžtame į 
Lietuvą ir Lietuva jau visiškai kas 
kita. Aš turiu akis ir matau - galbūt

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FON
DO ĮGALIOTINIAI

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

Australijos Lietuviu Fondo adre
sas:

Aust. Liet. Fonais, c/o Talka, 50 
Errol St., North Melbourne, Vic. 
*061. i

Čikagos ’’Draugo” dienraščio kul
tūriniame priede per keletą numerių 
buvo leista platus pasikalbėjimas su 
Simu Kudirka, kurio būdingesnes 
vietas perduodame ir Mūsų Pasto
gės skaitytojams. Red.

savotiškai matau, galbūt kaip lietu
vis matau. Bet atvažiuoja ir tas ru
sas. Ir jis atvažiuoja taip pat, su to
kiomis panašiai akimis kaip ir aš, 
nors tikrai be sentimentų, Bet jį re
gėjimas verčia manyti, kad jis pate
ko į Ameriką, atvažiavęs į pavergtą 
Lietuvą. Aiškus dalykas! Ir dėl to 
mano pašnekovai atsakydavo: ’’Pas 
jus Amerika!”. ’’Pas jus viežliavost”. 
Tai yra mandagumas. Be abejo, pas 
mus nėra tiek keiksmų, nors mes ir
gi jau gerokai apsikrėtę.

— Bet ar tas rusas jaučiasi saugus 
šiame krašte?

Kudirka: Taip. Palaukit. Buvo 
anie 68-ji metai. Atsimenate įvy
kius. Atsimenate ir Jan Palach. Tai 
jie mūsų ’’išvaduotojai” pasijuto la
bai nejaukiai ir daugelis jau buvo 
susidėję lagaminus. Todėl kad jie 
atsimena labai puikiai, kas buvo 
1944 m. pabaigoje, net ligi 53-jų me
tų. Jie jaučiasi nejaukiai. Matote, iš 
tų rusų yra irgi įvairių. Jie yra kelių 
atspalvių. Vieni, kurie į mus žiūri 
kaip į didžiausius priešus - fašistus. 
Kiti į mus žiūri kaip, nu... Kažkoks, 
kuris nenorįs, nemylįs rusų, bet jau 
nė toks fašistas, nė toks nefašistas. 
Toks nesavas, geriau, gražiau gyve
nąs. Būtų gerai, kad jis paliktų na
mus ir aš galėčiau užimti jo vietą. 
Treti yra žmonės gana geri, supran
ta mūsų padėtį, supranta, kad mums 
yra skaudu, ir taip pat supranta, kad 
ir jiems skaudu. Yra toks sluogsnis, 
yra tokių žmonių. Su jais išsišneki, 
žinoma, ne būryje, bet išsišneki akis 
į akį, ir jie supranta. Sako: ’’Matote, 
mes buvome apgauti, mus apga
vo...” Ir jie žinotką sako? Jie kaltina 
Vakarus. Jų irgi artimieji taip pat 
užmerkė akis tolimam Sibire. Yra 
gana daug tokių žmonių. Ir tie žmo
nės, jausdami savo skausmą, sugeba 
atjausti ir mūsų skausmą.

— O kuo Vakarai dėti?
Kudirka: ’’Vakarai”, sako, ’’turėjo 

atominę bombą, Vakarai turėjo kor
tas savo rankose. Vakarai turėjo 
aiškias žinias, kas yra Stalinas, kas 
tie 36-ji, 37-ji metai kas tai apgavi
mas vienam, antram, trečiam fron
te, ir jeigu Vakarai pasielgė taip ak
lai, tai arba jie buvo sukomunistėję, 
arba jie buvo tiek kvaili, kad...” Nu, 
nenoriu aš jums sakyt - tai irgi ru
siškas žodis... Teko kalbėtis apie tai 
koncentracinėse stovyklose. Jūs ne
galvokit, kad mes vien tiktai supu
vusius kopūstus ten valgėm. Mes 
taip pat protavome, galvojom, gin
čijomės ir gana karštai...

Bus daugiau)

ADELAIDĖS LIETUVIŲ AUKOS

Australijos Lietuvių Fondo Įga
liotinis Adelaidėje p. S. Dainius pri
siuntė 145.39 dol. tautiečių sudėtų 
aukų A.L. Fondui. Šią sumą sudaro 
aukos: 25 dol. Dr. N. Šurnaitė-Rat- 
kevičienė iš Hawthorndene; 20 dol. 
P. Bareišis iš Norwood; po 10 dol. 
:>.p. K Kaminskas iš Kurralta Park, 
K. Taparas iš Adelaidės; TL ir S. 
Domiai iš Athol Park; jų auna vietoj 
gėlių mirus a.a. A. Garbaliauskui; 5 
d >1.J. Jonavičius iš Croydon Park; 
65.39 dol. - 1974 m. Australijos Lie
tuvių Dienų Adelaidėje Komitetas.

A.L. Fondo Valdyba nuoširdžiai 
ėkoja aukotojams ir darbščiam 

įgaliotiniui p. S. Dainiui, tikėdamas, 
kad tautiečiai suprasdami A.L. Fon
dui skirtą uždavinį remti Australijos 
ietuvių kultūrinę veiklą, atviromis 

širdimis dosniai jungsis į jo rėmėjų 
gretas.

Visi nuoširdžiai laukiami!
A.L.F. Valdyba
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KLUBO SUSIRINKIMAS

Spalio 14 d. įvyko visuotinis Syd
nejaus Lietuvių Klubo narių susi
rinkimas. Tai iš viso tryliktasis me
tinis susirinkimas, kuriame buvo 
duota metinė klubo veiklos apyskai
ta, paskelbti paštu pravestų rinkimų 
rezultatai ir pasitarta bendraisiais 
klubo reikalais.

Susirinkimą pravedė klubo pirmi
ninkas p. V. Simniškis pats davęs 
ataskaitinį pranešimą apie klubo 
veiklą. Finansinė atskaitomybė 
buvo kiekvienam~nariui pasiųsta as
meniškai, tad nereikėjo susirinkimui 
jos iš naujo pristatyti. Pirmininko 
pranešimas ir finansinė apyskaita 
priimta be didesnių diskusijų.

Sekė naujos klubo valdybos pri
statymas. Balsavimų K-jos pirm. p. 
J. Zinkus pranešė, kad buvo paduo
ta 479 balsavimo kortelės, iš kurių 
rastos 24 negaliojančios. Pagal balsų 
daugumą į Klubo Valdybą išrinkti ir 
klubo direkciją sudaro: B. Genys 
(264), A. Migus (371), P. Nagys 
(344), M. Petronis (346), A. Reisgys 
(388), V. Simniškis (397) ir V. Šlite- 
ris (288). Kandidatavę, bet nepatekę 
į klubo valdybą: B. Kaufeldas (200), 
S. Kavaliauskas (139), V. Mickevi
čius (142), A. Mikus (89), M. Nakutis 
(108), P. Zaremba (109).

Klausimuose ir sumanymuose pa
kalbėta bendrais klube tvarkos rei
kalais, iškeltas klausimas, ar įsileisti 
į klubą svečius menininkus, atvyku
sius iš okupuotos Lietuvos, šiuo 
klausimu tačiau diskusijos nukrypo į 
politiką ir dėl to neprieita jokių iš
vadų. Bendra nuomonė,, kad klubo 
direkcija pati sprendžia iškilusius 
panašius klausimus.

PASISAKYMAI
LAIKRAŠČIŲ SUJUNGIMO 
KLAUSIMU

Mūsų Pastogės Nr. 39 p. A. Kant- 
vilas jau ne pirmą kartą kelia Mūsų 
Pastogės ir Tėviškės Aidų susijun
gimo reikalą.

Pažvelgus į reikalą rimčiau pama
tysime, kad yra argumentų ir už su
sijungimą, ir prieš susijungimą. Už 
susijungimą kalba svariai tik ekono
miniai motyvai: sujungus bendruo
menė turėtų pakelti žymiai mažiau 
išlaidų. Dėl prenumeratorių skai
čiaus padidėjimo didelių vilčių, man 
rodos, netenka laukti. Mat, kiek te
ko patirti, dauguma prenumeratorių 
prenumeruoja abu. Be to, anksčiau 
buvo ir dar vienas motyvas, kad su
jungtas laikraštis turėtų daugiau 
bendradarbių ir jo turinys galėtų 
būti svaresnis, įvairesnis. Šiandie 
tas paskutinysis motyvas gerokai 
susilpnėjo - mat, laikraščių bendra
darbių skaičius - senoji karta dėl na
tūralių priežasčių (mirties, senatvės 
negalavimų bei apatijos) labai su
mažėjo. Senoji karta dažniausiai 
dėl ideologinių skirtumų jei rašo, tai 
tik į vieną kurį laikraštį. Retas kas 
rašo į abu laikraščius. Abejotina, ar 
likę dar pajėgūs bendradarbiai visi 
rašys į sujungtą laikraštį. Spėju, 
kad dalis dar likusių bendradarbių į 
tokį sujungtą laikraštį nustos rašyti. 
Rezultate tokio sujungto laikraščio 
bendradarbių skaičius bus nedaug 
didesnis, kaip kad turi dabar kiek
vienas iš abiejų laikraščių. Taigi, tu
rinio pagerėjimo atžvilgiu bus lai
mima mažiau, nei tikimasi.

Vidurinioji karta, mūsų išmoks
linti vaikai su retomis išimtimis nėra 
greiti bendradarbiauti ir neatrodo, 
kad prisidės ateity. Mat, retas jų 
moka gerai lietuviškai, be to, neturi 
patraukimo žurnalistikai ir, deja, 
retas' jų turi kiek daugiau idealizmo.

Prieš sujungimą svariai kalba 
abiejų laikraščių dalinai skirtingi 
pagrindiniai tikslai.
MŪSŲ PASTOGĖS TIKSLAI:

1/ bendruomenėj lietuvybės išlai
kymas ir su tuo surištas veiklos 
propagavimas;

Namie ir svetur
Buvo pasiūlyta ilgametį klubo 

pirmininką Vytautą Simniškį pripa
žinti amžinuoju Klubo garbės nariu. 
Gausus susirinkimas vienbalsiai 
pritarė. Tad šiuo metu Sydnejaus 
Lietuvių Klubas turi tris garbės na
rius: Emilijoną Kolakauską, Mykolą 
Petronį ir Vytautą Simniškį.

SAVANORIUI — KŪRĖJUI
JUOZUI KAPOČIUI 75 M.

Buvo maloni staigmena giminių 
bei artimų bičiulių tarpe dalyvau
jant pagerbti Juozą Kapočių jo 75 
metų sukakties proga.

J. Kapočius gimė 1900 m. rugsėjo 
20 d. Aukštojoj Panemunėje. 1919 
m. įstoja savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę ir po trumpo 
apmokymo paskiriamas į raitųjų 
žvalgų komandą ir pasiunčiamas į 
frontą. Kovojo daugiausia prieš bol
ševikus ir bermontininkus. 1920 m. 
paleidžiamas į atsargą ir stoja civili- 
nėn tarnybon, pradžioje mokesčių 
inspekcijos įstaigon, o vėliau paski
riamas į akcizo kontrolierius. Tar
naudamas lanko suaugusių gimnazi
ją, kurią baigia 1928 m. Nuolat ak
tyvus visuomeniniame gyvenime, 
rašinėja į laikraščius, dainuoja cho
re. Buvo įstojęs į universitetą studi
juoti teisės, bet dėl daugelio prie- 
žaščių ir aplinkybių studijų negalėjo 
baigti.

1941 m. laikinoji Lietuvos vy
riausybė paskiria J. Kapočių Trakų 
apskrities viršininku, bet netrukus 
vėl grįžta į finansų ministerijos tar-

2/ prisidėjimas prie Lietuvos 
valstybės suverenumo atstatymo ir 
tos idėjos rėmimas;

3/ visų tikybų ir pasaulėžiūrų 
tautiečių - ALB narių vienybės ska
tinimas bei propagavimas.
TĖVIŠKĖS AIDŲ PAGRINDINIAI 
TIKSLAI, kiek aš suprantu:

1/ Romos katalikų tikėjimo išlai
kymas tautiečių tarpe ir jaunos kar
tos toje ideologijoje auklėjimas;

2/ Romos katalikų bažnyčios pa
saulyje stiprinimas ir su tuo surištos 
veiklos skatinimas;

3/ mūsų kunigų gerų patriotų 
nuoširdus prisidėjimas prie lietuvy
bės išlaikymo ir Lietuvos suverenu
mo atstatymo veiklos propagavimas 
Čia esmėje analogiška, kaip ir M.P. 
tiksluose.

Vienu žodžiu, Mūsų Pastogės tiks
las pirmoje eilėje lietuvybė, o Tė
viškės Aidų tikslas pirmoje vietoje 
katalikybė.

Negalima tvirtinti, kad lietuvybė 
ir katalikybė tai yra tas pats. Geru 
lietuviu gali būti ir kitokių pažiūrų 
asmuo, gi iš kitos pusės ypač geras 
katalikas gali būti ir prastas lietu
vis, ir nelietuvis.

Kiti abiejų laikraščių tikslai yra 
maždaug vienodi, kaip pav., skaity
tojų visokeriopa informacija ypač 
apie lietuvių gyvenimą Australijoj ir 
labai ribotai apie gyvenimą priklau
somoje Lietuvoje.

Po Helsinkio konferencijos, ku
rioje Romos popiežiaus atstovas 
kardinolas A. Casaroli pasirašė ati
davimą Sov. Sąjungai jos nuožiūra 
valdyti arti 80 milijonų rytų Euro
pos katalikų, tame skaičiuje ir Mari
jos žemės - Lietuvos katalikus, kokią 
liniją - tikslus pradės rodyti Tėviš
kės Aidai, dar neaišku. Iki šiol mūsų 
geri patriotai katalikai per Tėviškės 
Aidus, priešingai Vatikano vedamai 

- bendradarbiavimo su Sovietų Są
junga politikai, dar galėjo rašyti ne 
pagal popiežiaus politikos liniją. Ar 
Tėviškės Aidai ir toliau galės taip 
rašyti? Jei Vatikanas veda bendra
darbiavimo su Sov. Sąjunga politi
ką, ar galės, turės drąsos eilinis 
dvasiškis redaktorius rašyti pats ar

Juozas Kapočius

nybą. Artėjant bolševikams 1944 m. 
pasitraukia į Vokietiją, o 1948 m. 
lapkričio mėn. atvyksta į Australiją. 
Vokietijoje gyvendamas buvo akty
vus visuomenininkas, drauge su A. 
Urbonu Stuttgarte įsteigęs leidyklą 
ir išleidęs eilę lietuviškų knygų ir 
vadovėlių.

Australijoje darbavosi Australi
jos Liet. Draugijos valdyboje drau
ge su' A. Bauže, vėliau, Draugijai 
persiorganizuojant į Australijos 
Liet. Bendruomenę dirbo bendruo
menės Laikinajame Organizacinia
me Komitete, kol buvo išrinkta pir
moji ALB Krašto Valdyba.

Gyvendamas Mortlake drauge su 
kitais vietos lietuviais suorganizuoja 

skelbti kitų rašinius kardinaliai 
priešingai? Aš abejoju. Kunigui 
bažnyčios įstatymai ar jos galvos 
nurodymai yra aukščiau už tėvynės 
stipriausią meilę. Bent aš taip su
prantu.

Dar 1939 m. girdėjom gandus apie 
Molotovo - Ribentroppo paktą, lie
čiantį Lietuvos likimą, tačiau eilinis 
tautietis apie pakto slaptus priedus 
sužinojo daug vėliau.

Prieš pasirašant Helsinkio aktą 
tarp Vatikano ir Sov. Sąjungos vy
riausybės atstovų eilę metų ėjo 
slapti pasitarimai bei abipusiai at
stovų vizitai. Tų pasitarimų rezulta
te buvo pasiekti mums nežinomi su
sitarimai, kurių rezultate Vatikano 
atstovo parašas po Helsinkio dekla
racija. Ką gavo iš to Vatikanas, mes 
nežinome. Kas šiame politiniame 
žaidime laimėjo? Viena aišku, kad 
Lietuva yra auka ant ’’taikos” auku
ro.

To Helsinkio akto pilno turinio, 
taip pat slaptų priedų neteko užtikti 
ir anglų spaudoje. Nėra abejonės, 
kad tokių slaptų priedų yra. Kai ku
rie dalykai, nemalonūs specialiai 
mums lietuviams ir katalikams jau 
pradeda aiškėti. Pagal gandus tenka 
laukti skaudžių reveliacijų.

Išvadoje: laikraščių sujungimą 
nereikėtų skubinti jau vien dėl poli
tinių skirtumų. Mat, vienas laikraš
tis negali viename puslapyje vesti 
vienokią politinę liniją, o kitame 
puslapyje visai priešingą.

Vaclovas Šliogeris

NEGALIMA NUTYLĖTI

Kad žmonės skiriasi savo požiū
riais, tai nieko nuostabaus, bet kai 
savo pažiūras nori agresyviai pri
mesti kitiems, tai negalima nutylėti.

Spalio 14 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klubo susirinkime buvo užklausta 
Klubo Valdyba, kodėl viešniai iš 
Lietuvos Vilniaus operos solistei 
Nijolei Ambrazaitytei nebuvo leista 
surengti atsisveikinimo. Užklausė- 
jas priminė, kad metų pradžioje Pa
saulio Liet. B-nės pirm. p. B. Nainys 
pareiškęs, kad tokius svečius iš Lie- 

lėšas ir išleidžia Mortlakiečių vardu 
Mūsų Pastogės 1954 m. 48 nr. Be ki
tų visuomeninių pareigų J. Kapočius 
visą laiką buvo aktyvus veikėjas ra- 
movėnų ir savanorių - kūrėjų tarpe. 
Jis buvo tasai iniciatorius ir vėliau 
realizuotojas įsteigti lietuvių sekci
ją Rookwood kapinėse, išgavo lietu
viams nemažą sklypą žemės, kur 
šiandie ilsisi jau keli šimtai lietuvių. 
Kaip veikėjas Juozas sutinkamas 
beveik visose visuomeninio darbo 
srityse: jis ir bendruomenės veiklo
je, ir spaudos darbuotojas, ir rėmė
jas, entuziastingas šachmatininkas 
ir pagaliau net vaidintojas (’’Atžaly
no” pastatyme sėkmingai suvaidinęs 
gimnazijos direktorių).

Nepriklausomybės kovose gauti 
sužeidimai atsiliepė net pastaruoju 
metu: neseniai turėjo dvi rimtas ko
jos operacijas, bet nežiūrint to jis 
visą laiką žvelgia į gyvenimą pilnas 
optimizmo, be skundų.

Nuoširdžiai linkime ištvermės ir 
džiaugsmo ateityje.

Č. Liutikas

ČIKAGOJE SUDARYTAS KOMI
TETAS stengiasi gauti leidimą muz. 
Aloyzo Jurgučio žmonai Marijai ir 
dukrai Dainai atvykti į JAV. Pas
kutiniame posėdyje paaiškėjo, kad 
M. Jurgutienė po Helsinkio konfe
rencijos ketvirtą prašymą pasiuntė 
pačiam kompartijos vadui L. Brež
nevui. Ligšiolinės jos pastangos bu
vo nesėkmingos, atnešusios tik dar
bo praradimą ir kompartijos, ma
tyt, sąmoningai sudarytas sunkias 
gyvenimo sąlygas. Simo Kudirkos va
dovaujamas komitetas leidimą A. 
Jurgučio šeimai atvykti Į JAV sten
giasi iškovoti su įtakingų amerikie
čių parama. Šioje srityje plačią veik
lą yra išvystęs adv. Povilas žumba- 
kis.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO akivaizdinis skyrius Či
kagoje naujuosius mokslo metus pra
dėjo rugsėjo 13 d. f neakivaizdini 
skyrių betkuriuo laiku gali įsijungti 
viso laisvojo pasaulio jaunimas. Ad
resas: Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas, 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, HL 60630, USA.

tuvos reikėtų priimti nuoširdžiai. 
Klubo pirmininkas pareiškė, kad 
narių tarpe esą įvairių nuomonių 
viršminėtu klausimu, o klubas esąs 
nepolitinis. Be to, net buvę pagra
sinta: jei būsią leista jai klube dai
nuoti, tai klubas nukentės.

Išvada: grasintojai diktuoja klubo 
valdybai ir įvelia klubą į politiką.

Tolimesnėse diskusijose pasireiš
kė daugiau nuomonių. Vienas pa
reiškė, kad jis nustebintas dėl daini
ninkės boikotavimo: ji kentėjusi de
vynerius metus Sibire ir tik per sa
vo didelius gabumus iškilusi į pir
maeiles dainininkes. Vienas kalbė
tojas net pagrasinęs bendruomenės 
suskaldymu, panašiai kaip Ameri
koje, jeigu bus nesilaikoma jų nusi
statymo. Argi tai demokratija, kai 
nesiskaitoma su daugumos valia ir 
mažuma primeta savus diktatus?

Reikia apgailestauti, 1 id atsiran
da mūsų tarpe tokiu, neįsigili
na į Lietuvoje gy’ ..ančių padėtį. 
Kokios nuotaikos •.abartinėje Lie
tuvoje, plačiausia' sužinome iš tų, 
kurie pasitraukė iš Lietuvos nesu
grįžtamai, kaip buvęs Kauno teatro 
režisorius Jonas Jurašas, Simas 
Kudirka ir kiti.

Įdomu ir toks faktas, kurį priminė 
kubo susirinkime vienas iš kalbėto
jų: esą jam einant į iš Lietuvos at
vykusių menininkų koncertą buvęs 
ir perspėtas, kad neitų, bet kai gas
troliavo sovietų baletas Australijo
je, tai tie patys, kurie grasinančiai 
verčia boikotuoti saviškius, patys 
sėdėjo pirmose eilėse gėrėdamiesi 
sovietišku baletu. Pagalvokime ir 
pasidarykime išvadas, ką reiškia to
kia dviveidė akcija?

Antanas Kutka
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Šiame, Šventosios Marijos vardo 
Sydnejaus priemiestyje ir apylinkė
se, esančiose apie 40 mylių nuo Syd
nejaus, gyvena gražus būrys lietu
vių. Pirmiausiai čia buvo įsikūrę 
įvairių tautybių pokariniai emigran
tai netoli buvusiame šeimų lageryje. 
Atlikus kontraktus ir šeimoms pra
dėjus vėl jungtis, buvo perkami tuo 
laiku ten buvę pigūs sklypai, stato
mi namai ir, su vietiniais paskiruose 
fabrikuose darbais, prasidėjo kūri
masis. Seniau šioje vietovėje gyve
no virš 30-tis šeimų, tačiau vėliau, 
vieniems persikėlus į kitas vietoves, 
ar išsikėlus į užsienį, šiuo metu čia 
yra apie 20 liet, šeimų. Kaip ir dau
gumas Sydnejaus lietuvių, gyvena 
jie gerai, ar net, procentiniai paė
mus, geriau. Daugumas jų lankosi 
mūsų įvairiuose Sydnejaus parengi
muose, yra Lietuvių Klubo ir kitų 
organizacijų nariai, dažnai atsilankę 
į Bankstowną pabendrauja su kitų 
vietovių tautiečiais.

Viena iš seniausiai čia įsikūrusių 
yra Grosų šeima. Tik prieš metus 
miręs tauragiškis šeimos galva, 
kartu su savo žmona, trimis sūnumis 
ir dukra, yra labai gražiai įsikūrę. 
Vyriausias sūnus Alfredas didelis
lietuviškos spaudos mėgėjas, vedęs

Gyvenimas Adelaidėje
V. Dumčius

Svarbiausiu anos savaitės įvykiu, 
buvo Vilniaus Operos solistės Nijo
lės Ambrazaitytės koncertas L. Na
muose 10.10.75. Pirmasis jos kon
certas prieš keletą savaičių įvyko 
Adelaidės Rotušės Salėje, kurio re
cenziją, aprašytą A. Binkevičiūtės 
- Gučiuvienės, skaitėme M.P. Nr. 35.

Koncertas susidėjo iš 16 Operų 
arijų ir lietuviškų liaudies dainų, 
plius bisui dvi arijos iš jų viena 
Margaritos arija gėlių darže iš ope
ros Faustas.

Tokio galingo, sodraus ir švelnaus 
soprano iki šioliai adelaidiškiai ne
girdėjo. Balsas, kuris gimė Dzūkijos 
pagojuos, mito ašakota rupia lietu
viška duonute, brendo ir pasiekė 
rampos šviesą, Vilniaus konserva
torijoje, o vėliau Operoje, L. Na
muose skambėjo didingai. Pertrau
kos metu dalinamės įspūdžiais ir

KELIONĖMS Į EUROPĄ,

PAS ST. MARYS LIETUVIUS
Australijos žinomo futbolininko 
(soccer) Manfred Schaeffer seserį, 
todėl nenuostabu, kad ir jo trys sū
nūs yra kylą fotbolo žaidėjai. Aus
tralijoje man teko sutikti įvairiausių 
profesijų žmonių, tačiau pažinau tik 
pirmą lietuvį aukso kasyklų savi
ninką ir profesionalą aukso kasėją. 
Tai Haris Grosas, kartu su kitu aus
tralu. Jie turi šios valstijos vidury 
aukso kasyklas ir jis dažnai važinėja 
į jas savo aukso apdirbti, kai jo 
partneris ten gyvena ir dirba visą 
laiką. Anksčiau šios kasyklos buvo 
apleistos, ir jie, su valdžios sutikimu 
ir parama, jas vėl atnaujino, įsitaisė 
mašinas ir auksas eina per lietuvio 
rankas. Pakvietė jis ir mane jo ka
syklų apžiūrėti, taip kad jeigu ir 
pats nerasiu aukso ir nesusigundy- 
siu jo blizgesiu, tai vėliau plačiau 
parašysiu apie šį nežinomą mums 
biznį. Šalia aukso, būdamas jaunas 
viengungis, jis dar prie vandens turi 

Kristina Grosienė tautinių išdirbinių parodos lietuvių skyriuje.
Dalis eksponatų parodos lietuvių skyriuje

džiaugiamės puikiu dvasiniu pasi- 
smaguriavimu. Sakyčiau tai barš
čiai, su plakta grietinėle, permier 
išalkusiam. Koncertui sekmningai 
akompanavo pianistė N. Masiulytė. 
Abidvi buvo apdovanotos puikiom 
gėlių puokštėm.

Koncertą organizavo ir bilietus 
platino Ramovės V-bos nariai. Senas 
apkasuose užgrūdintas, Ramovės 
pirm K. Taparas buvo pagrindinis 
organizatorius. Priėmimas buvo su
neštinis, kuriame dalyvavo apie 50 
asmenų. Visiems susėdus už atskirų 
stalų, lengvu žingsniu, skoningai 
pasipuošusi, mažojoje salėje pasiro
dė solistė, lydima K. Taparo, kuris 
atrodė mažiausiai 5 metais pajaunė
jęs. Susirinkusių vardu solistę svei
kino G. Vasiliauskienė. Po to ji įtei
kė Adelaidės koncertų prisiminimui, 
gražų opalą, primindama, kad Pietų

BIURĄ’

ir vasarojimo butus. Tikrai gaila, 
kad mergina nesu, o taip jau bandy
čiau prie šio auksinio viengungio ar
čiau gretintis. Pats jauniausias šios 
šeimos viengungis sūnus Erinas ir 
nuo brolių neatsilieka ir yra labai 
gerai įsitaisęs. Sesuo Zina, buvusi 
mūsų tautinių šokių šokėja, yra iš
skirtinai prabangių moterų rūbų 
krautuvės vedėja ir, po ilgesnės 
pertraukos, vėl pradėjo su lietuviais 
artimiau bendrauti.

Čia gyvena ir sydnejiškiams gerai 
pažįstama Leverių šeima, kurių 
dukra Sydnejaus universitete labai 
gražiai kėlė lietuvių vardą, matyti, 
nesurado ko nors sau artimesnio 
Sydnejuje (apsileidęs tas mūsų jau
nimas) ir persikėlė - tikėkimės tik 
laikinai - gyventi į Melbourną. Gi tė
vai, be savo puikios rezidencijos čia,

Australijoje yra opalų kasyklos. 
Viešnia gauta dovana labai apsi
džiaugė ir nuoširdžiai dėkodama pa
reiškė, kad jis ilgam primins tos to
limos Adelaidės lietuvius. Po to K. 
Taparo buvo apvesta apie visus sta
lus, išskyrus vieną prie kurio sėdėjo 
vienas Ramovės narys su savo duk
ra ir Adelaidės L.B. Pirmininkė B. 
Mikužienė. Būdinga, kad tas ramo- 
vėnas, kaip tik buvo minimo opalo 
pirkimo iniciatorius ir tam tikslui 
davė auką.

Prie kavos puoduko ir skaniai 
moterų Sekcijos paruoštų užkandžių 
solistė turėjo progos susipažinti su 
eile adelaidiškių. Po to ji apžiūrėjo 
muziejų, virtuvę ir pagaliau barą. 
Pobūvy dalyvavo ir parapijos klebo
nas kun. A. Spurgis.

Taigi nepilnų 5 metų eigoje turė
jome progos išgirsti net 4 Vilniaus 
Operos solistų koncertus. Du E. Ka
niavos ir du N. Ambrazaitytės. Už 
pirmuosius du turime būti dėkingi 
solistei G. Vasiliauskienei, kuri su 
moterišku užsispyrimu padarė gele
žinėje uždangoje mažą plyšį, pro 
kurį visgi išlindo solistas E. Kania
va- Solistei Nijolei Ambrazaitytei, 
atrodo jau buvo lengviau.

Kol tas mūsų tariamas bendravi
mas vyksta tik koncertų formoje jis 
turi abipusės naudos. Solistai pama
to, kaip tariamai ’’vargsta” Austra
lijoje buvusių Vokietijos DP sto
vyklų nudriskę lietuviai, o mes iš
girstame tai, ką girdi dabartinė, 
mūsų visų pasiilgtoji Jeruzalė, mūsų 
tėvynė Lietuva.

Gerą duoną turėjo, tik valgyti 
nemokėjo.

Kvailas mares perbrenda, kla
ne prigeria. 

turi kažką tai puikaus ir Gosforde.
Dažnai Sydnejaus Lietuvių Klube 

galima pamatyti ir Joną Palioką su 
savo besišypsančia bliondine žmona. 
Jonas tai tikras dainos žmogus, gaila 
tik kad savo talento plačiau neparo
do ’’Dainos” chore. Sūnus žaidžia 
pas ’’Kovą” krepšinį, kai tėvai be 
namų čia turi ir puikias vasarvietes 
Illawarra Lake.

Vienas gal iš turtingiausių lietu
vių čia yra Petras Jonušaitis su po
nia. Malonus, linksmas ir lietuvius 
dažnai aplankąs savame klube, jis 
jau gyvena vien tik iš savo butų ir 
džiaugiasi gyvenimo malonumais.

Pats pirmasis St. Marys fotogra
fas, dabar jau savo biznį labai išplė
tęs yra latvis B. Gross, tačiau jo 
žmona yra lietuvaitė, p. Paliokienės 
sesuo, kai dukra ištekėjusi už buvu
sio bankstowniškio Baravyko. Abu 
jie sėkmingai dirba tame pačiame 
foto biznyje.

Gerai žinoma čia Hopų šeima, ku
rių dukros anksčiau buvo gerai ži
nomos kovietės krepšininkės, turė
jusios savo krautuvę. Tačiau že- 
natvė, šeimos jas atitolino nuo spor
to ir gal lietuvių. Tikrai įdomu, ką 
jos dabar daro?

Prieš keletą metų iš Anglijos at
vykęs Juozas Sirutis su žmona, di
delis lietuviškos spaudos mėgėjas ir 
karštas lietuvis, sau prieglaudą taip 
pat rado St. Marys apylinkėje. Dau
giau iš lietuvių čia gyvena Snapai- 
čiai, Naujokienė, Česnienė, Tamo
šauskai, Lingės, Amstramskiai, ne
seniai į Čikagą išvykę Mickevičiai ir 
truputį ankščiau išvykę į Kanadą 
Leveriai ir kt.

Be visų eilinių mirtingųjų čia savo 
specialisto medicinos kabinetą turi 
ir dr. Irvis Venclovas, mūsų žinomas 
šachmatų čempijonas, bei filisterių 
ir gydytojų draugijų pirmininkas. 
Netoliese savo kabinetus turi dr. 
Alf. Viliūnas ir dr. J. Miknius.

Pusė St. Marys lietuvių yra liute
ronų tikybos ir jie čia plačiai įsijun
gę į vietinės liuteronų parapijos 
veiklą, vadovaudami chorui, savait
galio mokyklai, jaunimo organizaci
jai ir kt. Seniau juos aplankydavo ir 
lietuvis kunigas, tačiau dabar, jam 
išsikėlus į Melbourną, visus reikalus
tvarko australas.

Švęsdama šios apylinkės 16-sias 
metines. Liuteronų D-ja buvo su
rengusi tautinių išdirbinių, knygų, 
juostų ir savo kraštą reprezentuo
jančių dalykų parodą, kurioje daly
vavo suomiai, vokiečiai, australai, 
anglai, vengrai, latviai, estai, bava
rai, danai ir lietuviai, turėdami po 
atskirą didžiulį stalą. Lygiai taip pat 
kiekviena tautybė buvo paruošusi 
savo tautinių valgių, kuriuos puošė 
tautinės vėliavėlės ir užrašai. Šią 
parodą aplankė labai daug žmonių 
ir, reikia pasakyti, kad lietuviškas 
kampas buvo gražiausiai paruoštas 
ir sutvarkytas, patraukė ir daugiau
siai lankytojų, kuriems apie mūsų 
kraštą, gintarą, tautinius audinius ir 
kt. su didžiausiu užsidegimu ir nuo
širdumu aiškino tautiniais drabu
žiais apsirengusi Kristina Grosienė. 
Pati nors būdama ir vokiečių tauty
bės ir Lietuvos niekada nemačiusi, 
tačiau savo propogandinį darbą apie 
Lietuvą ir jos tautines puošmenas ji 
atliko ypatingai gerai, susilaukdama 
gilios padėkos iš gausių lankytojų ir 
ypatingai iš kitų lietuvių.

Sveikinant St. Marys lietuvius su 
jų gražiu įsikūrimu ir ypatingai gra
žiu lietuviškų reikalų reprezentavi- 
mu šioje tarptautinėje parodoje, di
džiojo Sydnejaus lietuviai ir paski
ros organizacijos, ypatingai jauni
mo, kviečia ir tikisi, kad šio prie
miesčio ir apylinkių lietuviai ir to
liau aktyviai dalyvaus lietuviškame 
Sydnejaus gyvenime, kai tiems, ku
rie dėl tolimo kelio ar kurių nors ki
tų priežasčių, dar yra nuo lietuviško 
gyvenimo atitolę, niekada nėra per- 
vėlu į jį įsijungti. Geriausios sėkmės 
ir toliau mieliems St. Marys lietu
viams!

A. L-tis.
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AČIŪ TALKININKAMS PADĖKA

Kaip iš skelbtų raportažų sužino
jome, Mūsų Pastogės spaudos balius 
Sydnejuje, įvykęs rugsėjo 20 d. 
Liet. Klube, praėjo ypatingai gražiai 
ir iškilmingai. Nors galutinai dar 
nesuvestos visos sąskaitos, bet at
rodo, šis balius davė Mūsų Pastogei 
apie 1500 dol. pajamų. Mūsų Pasto
gės leidėjai ir administracija dėkoja 
visiems skaitytojams ir rėmėjams 
už palankumą ir dosnią paramą. Šį 
balių rengiant daugelis asmenų ak
tyviai prisidėjo darbu ir aukomis. 
Jiems reiškiame specialią padėką:

1/ aukojusiems fantus spaudos 
baliaus loterijai: dailininkams E. 
Kubbos, L. Urbonui, S. Montvidui 
už paveikslus, L. Stašionienei už or
chidėjų kerą, A. Jablonskienei už 
tautinę lėlę, M. Zakarui už ’’sjjaudos 
antį”, J. Šimborui už rankų darbo 
stalinę lempą, B. Baltramijūnienei 
už tortą, S. Mauragienei už siuvinė
tą pagalvėlę. Vien tik iš loterijos 
gauta 460 dol. pajamų.

Ačiū p. J. Viliūnienei ir jos talki
ninkėms už sėkmingą loterijos pra- 
vedimą.

2/ Prie spaudos baliaus iškilmės 
labai daug prisidėjo ir nuostabūs or
chidėjų žiedai, kurie puošė daugelio 
ponių krūtines ir kuriuos aukojo p. 
L. Stašionienė. Ačiū poniai.

3/ Reikėjo daug darbo rankų, kad 
paruoštų vakarienę ir aptarnautų 
gausius svečius. Ačiū virtuvėje dir
busioms ponioms: G. Kasperaitie- 
nei, A. Jablonskienei, p. Liubians- 
kienei, J. Kustienei, P. Šidlauskie
nei, p. M. Sirutienei, V. Ramanaus
kienei, p. Donielienei, R. Kasperai- 
tytei.

Dėkingi aukojusiems maistu: D.

■ MURRAY’S ILF. STORES
646 GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 -1768 

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius į USSR, 
Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Per 27 metus tarnybos nėra dingęs nė vienas siuntinys. Mes 
siunčiame pinigais [ Sovietu Rusiją, kur jūs galite nuprikti ''Sve
tima Valiuta” krautuvėse [vairias prekes? automobilius, motociklus, 
Šaldytuvus, televizorių, siuvinio ir skalbimo mašinas, o taip pat ir 
butą unituose. Smulkesne informacija duodama telefonu arba as
meniškai atsilankius mūsų įstaigoje.

H EA D- OFFICE MURRAY’S H.F. STORES 

646

Sydney, N.S.W. 
Cabramatta:

GEORGE ST., SYDNEY TEL. 26 - 1768

Murray’s H.F. Stores, 155 Cabramatta Road 
Cabramatta. Tel. 728 - 6273
Murray’s H.F. Stores, 5 Kitchener Parade,
Bankstown. Tel. 709 - 8089
Murray’s H.F. Stores, 293 Church Street,
Paramatta. Tel. 635 - 9728

Bankstown:

Paramatta:

Newcastle, N.S.W.
Murray’s H.F. Stores, S3 Northumberland St 
Wickham. Tel. 61 - 5180

MELBOURNE, VIC.
Murray’s H.F. Stores, c/o Cental Co. 
Mutual Arcade, 266 Flinders St., 
Tel. 63 - 7895.

Skorulienei, p. Liutikienei, K. Biti- 
nienei, V.K., A. Mikutavičienei, O. 
Osinienei, A.J., V. Kabailienei, L. 
Stašionienei.

4/ Žavėjo baliaus svečius ir puiki 
programa. Užtai dėkingi programos 
paruošėjui ir vodovui J. Maksvyčiui 
ir dainininkėms J. Viliūnienei, O. 
Maksvytienei, K. Bitinienei, M. 
Reisgienei, V. Antanaitienei ir G. 
Zigaitytei. Dėkui šokėjoms Romai ir 
Violetai Maksvyty tems.

5/ Puikią baliaus nuotaiką sudarė 
ir salės išdekoravimas. Čia didelė 
padėka Algiui Plūkui ir jo talkinin
kams.

Ypatingai dėkojame Lietuvių 
Klubo Direkcijai už patalpas, muzi
ką ir visokeriopą pagalbą.

Taip pat reiškiame gilią padėką 
svečiui iš Adelaidės p. V. Dumčiui, 
kuris specialiai atvyko į balių ir ne 
tuščiomis rankomis: jis atsivežė ir 
gražią staigmeną - pluoštą aukų, su
rinktų iš adelaidiškių Mūsų Pasto
gės rėmėjų. Adelaidiškių aukos: Po 
20 dol.: T. ir V. Dumčiai, P. Luko
šiūnas, A. Levickis, I. Taunys, 
L.K.V.S. Ramovė; po 10 dol.: V.N. 
Ratkevičiai, P. Bielskis, Č.J. Za-

PRAKTIŠKAS PATARIMAS
PARD AVIMAS — PIRKIMAS 

namo, buto, žemės sklypo be agento

Či mano tikslas yra painformuoti 
’’Mūsų Pastogės” skaitytojus, no
rinčius parduoti - pirkti namą, že
mės sklypą ir kitą panašių nekilno
jamą turtą be agento patarnavimo. 
Paprastai tokio agento patarnavimo 
mokesčiai, kitaip tariant, komisijos, 
yra didelės. Jos pridedamos prie 
parduodamo objekto kainos sumos.

Nuoširdžiai dėkajame visiems pažįstamiems, draugams ir bičiuliams 
kurie lankė a.a. Eduardą Migevičių sunkios ir ilgos ligos metu, kurie 
pagerbė jį savo maldomis, šv. Mišių aukomis, gėlėmis, kalbomis, užuo
jautomis ir kurie jį palydėjo į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka Dr. V. Barkienei ir Dr. B. Vingiliui už rūpestingą 
priežiūrą ir pagelbą jo ligos metu; kun. P. Butkui ir kun. P. Martuzui už 

atliktas bažnytines apeigas; Br. Kiveriui ir dainininkams už vargonavimą 
ir giedojimą bažnyčioje; savanoriams - kūrėjams , ramovėnams už garbės 
sargybą.

Visiems,kurie atjautė mus liūdesio valandoje, nuoširdžiai dėkojame.
Nuliūdę

Žmona Magdalena, 
Dukterys, sūnus ir jų šeimos

moiskiai, E.S. Dainiai, G.B. Strau- 
kai, K. Pocius, M. Pocius, Adei. Liet. 
Namų Spaudos kioskas; po 5 dol.: J. 
Čėsna, B. Nemeika; po 2 dol.: J. 
Kutkienė, J. Pyragius; po 1 dol.: A. 
Maželis. Dėkui p. T. Dumčiuvienei 
už loterijos traukimą.

Baliaus proga Mūsų Pastogei 
gauta specialiai aukų ir iš sydnejiš- 
kių: M.C. 20 dol, V. Narušienė 5 dol., 
J. Šimboras 5 dol., aukojusieji per 
A. Jablonskienę 20 dol., G. Antanė
lis 5 dol. Visiems nuoširdi padėka.

Dėkojame ir visiems mieliems 
spaudos baliaus svečiams, kurie pa
rodė Mūsų Pastogei nuoširdaus pa
lankumo ir savo atsilankymu ją 
gausiai parėmė.

Mūsų Pastogės Leidėjas 
ir Administracija

Kartais tokia aukšta kaina už namą 
arba butą patį pirkėją verčia atsisa
kyti nuo pirkimo. Žinokite, kad 
agento komisijas apmoka pirkėjas, 
bet ne namo pardavėjas.

Norėdamas parduoti - pirkti ne
kilnojamą turtą be agento turi žino
ti, ką reikia daryti ir kur kreiptis, 
nes priešingu atveju, teks vienaip ir 
kitaip nukentėti.

Nekilnojamo turto pardavimo - 
pirkimo dokumentus sutvarkyti 
procedūra yra šitokia:

1. Pirmiausia parduodamo objek
to savininkas pats paskelbia 
parduodamą objektą vietos spaudo
je, arba iškabina skelbimą priešais 
namą, butą, žemės sklypą ir pan., 
nurodydamas savo adresą bei tele
fono numerį dėl susitikimo ir derybų 
pardavimo - pirkimo reikalu;

2. Savininkui (pardavėjui) 
suradus pirkėją susitariama dėl lai
ko turtui apžiūrėti ir kontraktui pa
ruošti;

3. Turto savininkas paruošia par
davimo - pirkimo kontraktą (jo for
mą galima gauti pirkti knygų ir kitų 
rašomųjų reikmenų krautuvėje - 
stationary už kelis centus) vadina
mas ’’CONTRACT FOR SALE OF 
LAND”. Čia įrašoma pirkėjo ir par
davėjo pavardės, adresai, žemės 
sklypo dydis, gatvė, namo Nr., ko
kios medžiagos namas statytas, jo 
amžius, stovis, kiek kambarių, vi
daus įrengimai, kad paliekama na
mie, kieme ir t,t, ir t.t. Namo kaina 
(suma pakartojama žodžiais). Susi
tariama dėl depozito ir balanso mo
kėjimo sąlygų. Viską surašoma ir, 
po to, abiejų pasirašoma (gerai yra 
jei dar po jų parašais pasirašo du 
liudininkai). Toks kontraktas sura
šomas dviejuose egzemplioriuose. 
Dabar čia įvyko kontrakto pasidali 
nimas ir pirkėjas sumoka pardavėjui 
depozitą (dalį susitartos namo kai
nos).

4. Po to, namo pirkėjas daro pasi
teiravimus tikslu gauti raštiškus 

pažymėjimus turto patikrinimo pa
dėčiai nustatyti šiose įstaigose:

a) Water Board - vandens reikalu;
b) Minicipality of Councils - Savi

valdybės mokesčiai;
c) Department of Main Roads;
d) Department of Railways;
e) Department of Health;
f) Electricity Commissions;
g) Education Department; , .

h) State Planing Department ir t.t.
Svarbiausia turto pirkėjas turi 

susirasti perkamo objekto titulą, ki
taip tariant, TITLE of THE 
PROPERTY at REGISTRAR 
GENERAL OFFICE. Turto nuosa
vybė grupuojama į tris titulus, bū
tent:

a) Torrens Title - nekil. turtas - 
namas su žemės sklypu; ir pilna 
nuosavybės teisė;

b) Strata Title - butas, turįs pilną 
nuosavybės teisę, esantis po bendru 
stogu su keliais tokios pat rūšies 
butais viename pastate, ir

c) Company Title - butas, neturįs 
nuosavybės teisės ir esąs po vienu 
stogu kelių būtų skaičiuje viename 
pastate, vienos ar kitos kompanijos 
žinioje ir kontrolėje. Šio buto savi
ninkas yra tik Kompanijos narys, 
atseit, akcininkas.

Iš visų tų anskčiau mano pažymė
tų įstaigų pažymėjimai gaunami 
lengvai sumokėjus nustatytą mo
kestį (centais).

Dabar objekto pirkėjas su visais 
pažymėjimais ir pirkimo - pardavi
mo sutartimi eina į STAMPS DUTY 
OFFICE apmokėti sutartį reikalau
jamų žyminių mokesčių. Čia jis taip 
pat paruošia objekto - turto perlei
dimo aktą - transfer, kurio formą 
gaunama nusipirkti stationery 
krautuvėje. Po to, jis sutvarkęs 
šiuos visus reikalus, transfer - turto 
perleidimo aktą atduoda perkamo 
objekto - turto savininkui. Tuo pačiu 
laiku abidvi partijos sutaria laiką ir 
vietą galutinam dokumentų pasira
šymui REGISTRAR GENERAL’S 
OFFICE. Čia padaromi sutartos ob
jekto kainos balanso išlyginimai, 
apskaičiavimai ir pinigų sumokėji
mas grynais arba čekiais. Visą tai 
atlikus turto savininkas atiduoda 
naujam savininkui - pirkėjui turto 
dokumentus - ’’DEEDS” kartu 
abudu sulygina ir patikrina visus 
dokumentus su Registrar General’s 
Office turto titulo įrašais. Ir viskas.

Tokiu būdu pirkdamas - parduo
damas namą sutaupo daug pinigų ir 
laiko. Agento komisijos už patarna
vimą yra: už pirmuosius $ 15.000, - 
5%, ir po to, - 3 % Sakysime namas 
parduotas už $ 50.000. Teks sumo
kėti agentui už patarnavimą: už pir
mus $ 15.000 X 5% -j- $ 750; už 
sekanč. $ 35.000 X 3% = $ 1050. Vi
so komisijos $ 1800. Dar kitos išlai
dos advokatui. Jos yra taip pat ne
mažos.

Kitą kartą ’’Nekiln. turto naujų 
savininkų nuosavybės įrašai”.

M.Zakaras

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
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Žinomesni lietuviu
KALVELIS — plačiai paplitęs ir 

smagus pramoginis šokis. Yra stilizuo
tas iš to paties vardo liaudies žaidi
mo, vaizduojančio kalvio darbą. Šokis 
labiausiai žinomas Augštaitijoje. Šito 
šokio kūrėja — Marija Baronaitė.

KUBILAS — senas šokis, tariamai 
susijęs su derliaus nuėmimo švente ir 
jos apeigomis, tačiau savo pobūdžiu 
yra labiau' pramoginis negu apeiginis. 
Vienas pirmųjų šokių, liaudies šokių 
atgaivinimo metu 1936 metais Rytų 
Augštaitijoje, rastas Aldonos Rūgytės 
- Bulotienės.

AUDĖJĖLĖ — audimą vaizduojąs 
merginų šokis, kurio pirmojoje daly
je matome audimą dar staklėse — 
prasiskiriančius, bei vėl susieinančius 
metmenis, skriejančias šaudykles, at
audus, skietą. Antroje dalyje išreiš
kiamas džiaugsmas pavykusiomis dro
bėmis. Sis žodis kilęs iš to vardo žai
dimo.

RUGUČIAI — vaizduoja rugiapjū
tės darbus — dalgio galandymą, ru
gių kirtimą, jų rišimą, statymą ir ve
žimą. Greičiausia bus kilęs iš dzūkų 
krašto, nes ten smėlynuose menkai 
užaugę rugiai vadinami rugučiais. Sti
lizuoti rugučiai pirmą kartą pasirodė 
Lietuvos gimnazijų varžybose 1938 m.

BLEZDINGINIS JONKELIS — Už
gavėnių šokis, dar ir dabar tebešoka
mas Žemaitijoje. Užgavėnių papro
čiuose šalia kitų kaukių yra ir žydo 
(“Jankelio”) personažas. Kartais visi 
persirengėliai būdavo vadinami janke
liais ar jonkeliais. Sis šokis iš kitų 
jonkelių skiriasi blezdingėlę prime
nančiais motyvais.

VĖDARAS yra mažiau žinomas, ta
čiau smagus šokis. Išsivystęs iš žaidi
mo - ratelio. Jo kilmė sunku beatsek- 
ti. Šokis tinkąs ne tik pasirodymams 
scenoje, bet ir pobūviams.

MIKITA. Mikitos vardas yra gudiš
kos kilmės. Atrodo, kad jis išsivystęs 
iš šokio su lazdomis, kurį šokdavo 
Dzūkijoje į lietuvių vestuves įsibrovę 
svetima kalba kalbą “Nikitos”, atseit 
gudai. Dar ir dabar vestuvėse nekvies
ti svečiai Sūduvoje vadinami kruki- 
ninkais. Mikita yra vienas mėgiamiau- 
siųjų, nors ir sunkiausiųjų vyrų šo
kių, reikalaująs iš šokėjų didelės iš
tvermės ir miklumo.

BLEZDINGĖLĖ — bene pats bū
dingiausias, o gal ir seniausias lietu
vių liaudies šokis. Jau minimas Va
lančiaus, Juškos ir kitų senuosiuose 
raštuose. Šokis yra laimėjęs daug 
svetimtaučių publikos ovacijų nuo pat 
pirmo jo pasirodymo 1936 metais 
Londone, Anglijoje. Blezdingėlė yra 
išlaikiusi senąsias šokių formas, ku
rios jau yra išnykusios kituose lietu
vių ir kitų europiečių šokiuose. Pa
gal grožį ir senumą blezdingėlei skir
tina pirma vieta kitų lietuvių liaudies 
šokių tarpe. Šokis yra siejamas su 
gamtos atbudimu ir derlingumu.

MALŪNAS vaizduoja grūdų malū
ną. Geometrinėmis šokio figūromis 
pavaizduojamas grudų sijojimas, jų 
vežimas, pats malūnas — sparnai, gir
nos ir galiausiai, sumaltų miltų par
vežimas. Šokis labai gyvas ir išraiš
kus. Jis yra išsivystęs iš nesudėtingo 
Malūnėlio žaidimo. Malūnas šokamas 
Sūdavijoje — (Suvalkijoje) ir Rytų 
augštaičiuose.

Konkursas
paminklui

A.A. PROF. STEPONO KAIRIO 
PAMINKLUI SUPROJEKTUOTI 

KONKURSO TAISYKLĖS

1. Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Centro Valdy
ba (PLIAS — CV), susitarusi su 
Prof. Stepono Kairio Paminklui 
Statyti Vykdomuoju Komitetu (Ko
mitetas), skelbia konkursą a.a. prof. 
Stepono kairio paminklui suprojek
tuoti.

2. Komitetas skiria konkurso lai
mėtojui $ 500 (penkis šimtus) JAV 
dolerių ir $ 150 antro tinkamiausio 
projekto autoriui.

3. Konkursas yra atviras visiems, 
t.y. konkurse gali dalyvauti PLIAS 
nariai ir ne nariai, architektai, 
skulptoriai, menininkai ir kiti suge
bą paminklo projektu simbolizuoti 
prof. Stepono Kairio asmenybę.

4. Projektas turi būti atliktas pa
gal čia pridedamas projekto taisyk
les.

5. Konkurso projektai turi būti 
atsiųsti paštu 11-am paragrafe nu
rodytu adresu iki 1976 m. vasario 
16 d.

tautiniai šokiai
VOVERAITĖ — šokis sudarytas iš 

ratelinio žaidimo. Vaizduoja kiškelio 
pasisveikinimą su voveraite.

ŠEINIS ♦— nesenas pramoginis šo
kis žinomas Sūdavijoje. Legenda kal
ba apie vikrų, dailų jaunikaitį, atvy
kusį iš Prūsų ir atsinešusį šį šokį. Ir 
šokio pavadinimas vokiškos kilmės.

ŽILVITIS — taip pat iš žaidimo su
darytas šokis, kurio pagrindinis jude
sys yra pynimas, žilvičio pavadinimas 
yra greičiausia dėl ypatingai lanks
taus “pynimo”.

DZŪKŲ POLKA yra viena iš dau
gelio polkų, šokamų Lietuvoje. Pol
kos šokis susiformavo Čekijoje XIX 
amž. pradžioje. Dzūkų polka nuo kitų 
polkų skiriasi savitu žingsniu. Pirmą 
kartą Amerikoje ji buvo šokta 1933 
m. Lietuvių dienoje Čikagoje Century 
of Progress World’s Fair of Chicago 
proga.

SUBATĖLĖ — Žemaičių pramogi
nis liaudies šokis, dar ir dabar tebe
šokamas subatvakariuose. šokis vaiz
duoja, kaip į tokius pasilinksminimus 
merginos paprastai susirenka anks
čiau ir pradeda vienos šokti. Vyrai 
randa merginas jau bešokančias, iš 
jų išsirenka sau patinkamas ir toliau 
šoka mišriomis poromis.

GYVATARAS — linksmas, nuotai
kingas, dar ir dabar žemaičiuose te
bešokamas pramoginis šokis. Spėja
ma, kad į kaimus bus patekęsDš dva
rų, kaip ir kiti kadrilinio pobūdžio šo
kiai. šokis dar vadinamas gyvatvore.

NORIU MIEGO nėra lopšinė, kaip 
iš pirmųjų dainos žodžių atrodytų, bet 
priešingai, jis vaizduoja negalintį už
migti ir apie merginas svajojantį jau
nikaitį. šokis yra žinomas ne vien 
Lietuvoje.

OŽELIS — vienas seniausių že
maičių šokių, šokamas vyrų. Mėgia
mas dėl komiško charakterio: šokis 
pamėgdžioja ožių šokinėjimą, badymą- 
si ir imtynes. Kai kas oželį sieja su 
panašių bruožų turinčiais švedų šo
kiais. Oželis yra vienas sunkiausiųjų 
šokių, reikalaująs ne tik miklumo, bet 
ir vaidybinių gabumų.

SADUTĖ yra pats lyriškiausias, bet 
kartu ir neliaudiškiausias mūsų mer
ginų šokis. Sadutės choreografija, 
žingsnis ir pats šokio charakteris yra 
daugiau klasinio baleto, bet ne liau
dies šokio pobūdžio.

Ši šokį sukūrė Biržų gimnazijos kū
no kultūros mokytoja Elena Šlekienė.

Sadutės meliodija paimta iš nežino
mu vardu vadinto šokio. Ją prisimi
nusi sena Biržų aoylinkės audėja Ona 
Ciūdurienė. To šokio refrene buvo 
dainuojama saduto — tuto. Iš to sa- 
duto sugalvotas ir sadutės pava
dinimas.

ŠUSTAS — pramoginis kadriliaus 
tipo šokis. Rastas Prienų - Balbieriš
kio apylinkėje. Spėjama, kad jo var
das bus kilęs iš žodžio šusti, kuris 
turi prasmę “keistis, mainytis”, šoky
je ypač daug tokio mainymosi ir kei
timosi vietomis.

SUKTINIS — nesudėtingas, links
mas ir gyvas šokis, plačiai prigijęs 
lietuvių liaudyje.

6. Kiekvienas konkurso dalyvis 
gali pateikti daugiau kaip vieną pro
jektą bei jo variantą.

7. Atsiųsti projektai pasilieka 
PLIAS — CV nuosavybėje, nebus 
autoriams grąžinami ir PLIAS — 
CV nuožiūra galės būti skelbiami 
spaudoje ar išstatomi parodoje.

8. Projektus įvertins trys PLIAS 
— CV ir Komiteto atstovai.

9. Konkurso laimėtojai bus pa
skelbti lietuviškoje spaudoje.

10. Susidarius ypatingoms sąly
goms, Komitetas, į kurį įeina ir prof. 
Stepono Kairio giminių atstovas, 
pasilieka sau teisę nepriimti nei vie
no projekto ir neskirti premijų.

11. Dėl Konkurso, projektų taisyk
lių, dėl prof. Stepono Kairio biogra
finių duomenų bei papildomų infor
macijų prašoma kreiptis į PLIAS — 
CV narį inž. Bronių Masioką, 6033 
N. Sheridan Rd. 44 M, Chicago, 
Illinois, 60660 USA Tel. (312) 
271-4333.

PROJEKTO TAISYKLĖS

1. A.a. prof. Stepono Kairio pa
minklas turi simbolizuoti jo asme
nybę, jo gyvenimo reikšmę lietuvių 
tautai ir nepriklausomai, demokra
tinei Lietuvos valstybei. Tam sim
boliui išreikšti paminklo projektuo
tojai prašomi arčiau susipažinti su 
prof. Stepono Kairio šakota asme
nybe bei jo plačia veikla įvairiose 
srityse.

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 Į 
poros vyriškų arba moteriškų vilnonių, arba nailoninių kojinių, 1.80 m. ’ 
crimplene medžiaga suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, 1 sv. j 
šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visemis persiuntimo išlaidomis. $ 130.00 J

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.

2. Paminklo metmenys, forma, 
medžiaga, simboliai bei užrašai šių 
taisyklių nėra ribojami. Tačiau 
-kiekvienu atveju paminkle turi būti 
mažiausiai įrašyta: ’’Profesorius 
Steponas Kairys 1878-1964. 1918 m. 
Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklau
somybės Akto signataras.” e

3. Paminklo sąmata neturėtų vir
šyti $ 12ooo (dvylika tūkstančių) 
JAV dolerių.

4. Paminklas bus statomas Lietu
vių Tautinėse Kapinėse (LTK), 
pietvakariniame Chicago’s prie
miestyje: Lithuanian National Ce- 
metry, 8201 So. Kean Ave., Justice, 
Illinois, 60458. Tel. (312) 458-0638. 
Reikalų vedėjas - Stasys Kasias.

Kapinių sklypas, skirtas prof. 
Stepono Kairio paminklui, yra sek
cijos Nr. 6 pietų rytiniame kampe, 
šalia T raidės pavidalo asfaltuotų 
kelių sankryžos. Sklypas yra apie 
30x30 pėdų dydžio.

5. Prof. Stepono Kairio pelenų ur
na šiuo metu laikoma LTK pastate, 
spintoje Nr. 1. Urna yra knygos pa
vidalo, apie 10 inčų aukščio ir 3 inčų 
storio ir yra reikalinga apie 6 inčų 
gilumos nišos. Paminkle turi būti 
numatyta saugi vieta tai urnai.

6. Projektas turi būti paruoštas 
viename brėžinyje ne mažesniame 
kaip 20 x 30 inčų. Tame brėžinyje 
turi būti surašytos medžiagos, pa
statymo specifikacijos ir duoti šie 
duomenys:
a) paminklo perspektyvinis vaizdas,
b) planas - mastelis %”= l’-O” (1:16)
c) priekinis vaizdas - mastelis 3/4”= 
l’-O” (1:16)
d) šoninis vaizdas - mastelis 3/4”= 
l’-O” (1:16)
e) užrašų, simbolių bei ornamentų 
detalės - natūralaus dydžio.

Brėžinys turi būti tinkamas me
džiagų užsakymui ir paminklo pa
statymui kapinėse.

AUSTRALIJA IR NAUJOJI
ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI lapkričio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas - 
bendrąją - Kad nuoširdžiai 
stengtumės savo meile Dievui pa
liudyti meilės darbais žmogaus labui 
misijų- Kad pasauliečių apaštala
vimas ir vienuoliški pašaukimai 
klestėtų ypač Australijoje, Pacifiko 
vandenyno salyne ir Šiaurės Afri
koje.
Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU,ŠVENČIAU
SIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Tikrojo susitaikymo pagrinde vi
suomet glūdi prielankumas artimui. 
Vis tik ne kiekvienas prielankumas 
jau tuo pačiu yra krikščioniškos 
meilės įtaigojamas. Yra gana daug 
humanizmo formų, kurios turi bent 
prielankumo ir meilės pavidalą, ta
čiau toli gražu nesutampa su krikš
čionišku humanizmu. Nors tokie hu
manistai nemažai gero nuveikia, vis 
tik jie stokoja vieno, būtent, iš Die
vo meilės plaukiančių motyvų, kurie 
yra būdingi krikščioniškajam huma
nizmui.

Krikščionis myli savo artimą, nes 
is myli visų pirma Dievą - jo prie- 
ankumas artimui remiasi meile 
Dievui. Kristus pakartotinai yra pa- 
orėžęs, kad mes privalome mylėti 
artimą, kaip Jis mylėjo ir turime 
būti artimui gailestingi, nes Jis gai
lestingas mums.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
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FILMAI KLUBE PRANEŠIMAS
SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS j

Spalio 21 d. klube buvo rodomas 
įdomus ir labai intriguojantis filmas 
’’Day of the Jackall”. Tai politiškai 
kriminalinis filmas, vaizduojąs pasi
kėsinimą prieš Prancūzijos prezi
dentą de Gaulle. Žiūrovai, kurių ne
buvo pergausiai, tikrai buvo šiuo fil
mu patenkinti.

Kitas nemažiau patrauklus ir in
triguojantis filmas klube bus rodo
mas lapkričio 4 d., antradienį. Tai 
komiškas, satyrinis filmas ’’Blazzing 
Saddles” iš Amerikos kaubojų gy
venimo. Klubo nariai ir svečiai ma
loniai kviečiami atsilankyti. Pradžia 
7.30 vai.

TAUTOS FONDAS.

Mūsų Pastogės Nr. 41 20.10.75 
skelbiant Tautos Fondo Valdybos 
naują sąstatą per neapsižiūrėjimą 
išleista ilgus metus einančio Vice
pirmininko pareigas p. Juozo Slavė
no pavardė ir adresas, p. J. Slavėnas 
Tautos Fondo Vicepirmininkas gy
vena 25 Maranoa str., Auburn. 
N.S.W. Tel. 649 3661.

Miela p. Juozą Slavėną už šią ne
malonią klaidą nuoširdžiai atsipra
šome.

Melbourne Lietuvių Klubas šaukia 
visuotinį susirinkimą lapkričio 16 d., 
sekmadienį, 3 vai. Lietuvių Namuo
se. Narių dalyvavimas būtinas. Bus 
svarstomas pakeitimas statuto pa
ragrafo 51 pagal lincenzijos komisi
jos rekomendavimą.

Pakeitimo tekstas iškabintas Lie
tuvių Namuose.

Melb. Liet. Klubo Taryba

SPAUDOS BALIAUS
REZULTATAI MELBOURNE

Rugpiūčio 23 d. Melbourne su
rengtas Mūsų Pastogės spaudos ba
lius atnešė gražių pajamų Mūsų 
Pastogei. Gauta $ 464 gryno pelno. 
Šalia to, minėto baliaus proga spe
cialiai Mūsų Pastogei aukojo: Juozas 
Jarinkevičius 10 dol., A. Bajoras 8 
dol ir A. Čelna 5 dol.

Melbounro Apyl. Valdybai už ba
liaus suorganizavimą ir mieliems 
aukotojams Administracija nuošir
džiai dėkoja.

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

Lapkričio 2 d.
> DAVID VALLON

dainininkas komikas
Lapkričio 4 d. antradienį
• BLAZZING SADDLES

satyrinis komiškas filmas
Lapkričio 9 d.
@ ANNA ALW00D

Žavi dainininkė iš Danijos

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

Vi 8KF KVAKIXTO tOUV MUZttAs
Šeštadieniais nuo 8 iki 12 vai. sekm. nuo 6.30 iki 10.30 vai.

s

• Antradieniais stalo tenisas
• Trečiadieniais šachmatai
• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

£

KLUBAS ATVIRAS:
pirm. - treč. nuo 4 iki 10.Q0 val.4 ketv. 4-11, penkt. 4-12, 

šešt.nuo 2 iki 1 vai. ryto, sekm, 12.30 iki 11 v.v.
Valgykla veikia: pirmad. — penktad. nuo 6 iki 9 v.v., šešted. 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.

Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje.

Rugsėjo 29 d. netoli Goolwa iš 
valties išvirtęs prigėrė Vytautas 
Liudvikas Valauskas, 24 m. amžiaus. 
Jis buvo atvykęs pas savo tetą Ade
laidėje. Palaidotas spalio 7 d.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Užsienio spauda rašo, kad garsioji 

stalo tenisininkė Violeta Nešukaity- 
tė - lietuvaitė šiais metais atstovau
dama Kanadą žaidė Japonijoje ir 
Australijoje, bet apie tai sužinome 
tik iš užsienio pranešimų.

♦♦♦

Dainos choro dirigentas Br. Kive
ris sako, kad rizika tai ne musika. 
Gal už tai sklinda Liet. Klubo viršu
tinėje salėje įvairūs garsai penkta
dieniais ir sekmadieniais. Mat Dai- 
niečiai sparčiai repetuoja ir lapkričio 
1 d. į Newcastlį važiuoja.

Dainos choro metinis koncertas 
balius įvyksta lapkričio 15 d. Father 
O’Reilly salėje Auburne, kur į talką 
atvyksta ir Newcastelio Liet, choras 
vad. St. Žuko. Jie netik pasisve
čiuos, bet ir kartu padainuos.

* * *

Sydnejiškė Ava Saudargienė yra 
paruošusi kelionių įspūdžių knygą, 
kurią leidžia Nidos Klubas Londone. 
Nidos Klubas jau yra išleidęs 100 
knygų, išleido literatūros metraščio 
aštuonias ’’Pradalges” ir jau pakely 
devintoji.

SYDNEY LIETUVIŲ ’’DAINA” CHORO METINIS

Koncertas - balius
Programoje dalyvaujant Newcastle lietuvių chorui 
1975 m. lapkričio 15 d. 7.30 vai. vak. Park Rd. Auburn.
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Lapkričio 8 d., šeštadienį, 7.30 vai. Lietuvių Klube Neries sporto 
klubas ruošia savo tradicinį

HAVAJŲ VAKARĄ
Apranga havajiška. Mūsų sportininkės ’’havajietės” aptarnaus jus prie 

stalų. Bus linksmas vakaras, į kurį kviečiame senesnius, vyresnius ir 
jaunimą (nebūtinai sportuojantį). Taip pat kviečiame savo vyresnius 
giminaičius - koviečius, ramovėnus, skautus, studentus.

Visi norime šauniau pasirodyti Geelonge, taigi, tam tikslui ir subuvi
mas. Visi į HAVAJŲ VAKARĄ! Atvykusioms padėkosime.

Neries sportininkai

Kilus nuomonių skirtumams dėl 
choro dalyvavimo M.K. Čiurlionio 
minėjime Sydnejuje ir chorui prie
šinantis, choro dirigentas p. B. Ki
veris pasitraukė iš Dainos choro.'

* * *

Iš pranešimų ir aprašymų spau
doje gaunasi įspūdis, kad pati veik
liausia yra Newcastle apylinkė: be
veik nėra M.P. numerio, kuriame šio 
to nebūtų iš šios apylinkės. Atrodo, 
apylinkės vadovybė žino ką daro ir 
įvertina informaciją spaudoje.

Tarp dviejų moteriškių.
— Pasakyk, mieloji, ką tu darai, 

kad tavo santykiai su vyru visad to
kie geri?

— Labai paprastai! Laikas nuo 
laiko aš išpiaunu iš vyro drabužių 
porą sagų, kad jis įsitikintų, jog be 
manęs negalės gyventi-...

Skrybėlaitė
— Brangusis, ar graži tau ši 

skrybėlaitė?
— Ne, ji tėra tik gražiai 

brangi.

SYDNEY

Visi Šventieji.
Lapkričio 1 d. - šeštadienį Visų 

Šventųjų privaloma šventė. Lietu
viškų pamaldų nebus. Išklausyti Šv. 
Mišias sau artimiausioj bažnyčioj 
ryte ar vakare.

Vėlinės

Vėlinės sekmadienį - lapkričio 2 d. 
Pamaldos už visus mirusius Lid- 
combe St. Joachim’s bažn. 11.30 vai. 
Pamaldose giedos ’’Dainos” choras 
vad. B. Kiverio. Išpažinčių bus klau
soma prieš ir per pamaldas. Išpažin
tis ir Komunija reikalinga visuoti
niams atlaidams pelnyti aukojant už 
mirusius. Pasimelsti Šv. Tėvo in
tencija, o lankant bažnyčią Tikiu ir 
Tėve Mūsų.

Bus proga ir užprašyti Šv. Mišias 
už savo mirusius, įmetant savo in
tenciją aukų dėžutėn.

Kapinių lankymas.

Vėlinėse tuojau po pamaldų lan
kysime lietuviškas kapines, Rook
wood. Ten bus pamokslas, Libera . 
bei kitos maldos ir giesmės už miru
sius. Prašoma papuošti kapus gėlė-
mis ir žvakutėmis. Vėliau lankymas 
privačių kapų bei paminklų - antka
pių pašventinimas.

Lapkričio 2 d. išpuolančių pamal
dų Wollongong nebus. Visi kviečia
mi į Sydney.

Kun. P. Butkus.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti

MOŠŲ PASTOGE

Prie St. Joachims bažnyčios Lid-
combėje, kur lietuviai katalikai yra 
prisiglaudę jau 12 metų, vyksta pa
rapijos salės remontas, kuris kai
nuos apie $ 70.000.00 dolerių. Lietu
viai šia sale naudojosi visomis pro-" 
gomis. Lidcombės klebonas Mons. 
G- Meanay, nuoširdus lietuvių drau
gas, dar nėra pareikalavęs nuomos 
už šią salę, išskyrus už salės išvaly
mą.

Kun. P. Butkus šia proga kviečia 
lietuvius taip pat parodyti savo ge
ras širdis prisidedant pagal išgales 
sao auka šios salės remontui, kuri 
mums ir ateityje bus reikalinga. 
Aukas priima A. Vinevičius arba 
mūsų kapelionai. Jau yra surinkta 
virš $ 300 dolerių. Būtų gražus pa
vyzdys jeigu mes pajėgtume su
rinkti $ 1000 dolerių atsilygindami 
bent dalele už mums parodytą nuo
širdumą per ilgą eilę metų.

A. Kramilius

Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdy 
ba ir Klubo bibliotekos vedėjas P 
Alekna reiškia nuoširdžią padėką p 
Pr. Andriukaičiui už Klubo bibliote 
kai padovanotas 23 knygas.

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