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METAI BE ANTANO BAUŽĖS
ANTANĄ BAUŽĘ PRISIMENANT 

Rašo A. Mauragis 
pirties metinių proga dera mums 

msiminti visiems gerai žinomą, prieš 
Vrretu^, mirusį mūsų bendruome- 

Garbės narį Antaną Baužę. Vie-

ir’ąet visam amžiui, visados juos 
malbąu prisiminti. Tai priklauso ne 
įientik nuo atliktų darbų gausos, ar 
svorio^bet ir nuo žmogaus būdo, el- 
jęsio ir net išvaizdos. Baužė mums 
paliko gražių atsiminimų apie save, 
o kartu ir apie mūsų bendruomenės 
išgyventas dienas.
LPirrną-kartą sutikau Antaną bau- 
ę l948 m. birželio 6 d. Sydnejaus 
uoste, ant laivo, kuris atvežė iš Eu- 
ropos imigrantus. Tie imigrantai tai 
buvome mes v;si, išblaškytieji as
menys, Dp va narni. Po II-jo Pa- 
Witiio kar«zp Australiją atvyko 
virš lO.OCt) lietuvių, ne visi buvo 
ikri lietuviai, dalis buvo ukrainie- 

■ t ’ urįe iiętuvių var.
Skaudaus likimo 
nežinomą kraštą, 

nežinią, surišti
V sutartinu. Neži- 

ir* svetimi 
gamtovaizdžiai kėlė rūpestį ir nos
talgiją. Tokiose aplinkybėse didelė 
laimė sutikti savo tautietį su šypse
na veide, besidžiaugiantį tavo 
atvykimu, tave nuoširdžiai sveiki
nantį, ištrūkusį iš karo audrų, pasi
ruošusį kiekviena proga tau padėti 
ir užtikrinti pasisekimą šiame nau
jame krašte. Aš mačiau, kaip Baužė
tada švitėjo iš džiaugsmo pasidi
džiavimu, matydamas tiek daug lie
tuvių atvykstančių į Australiją, jis 
jau galvojo apie savo Lietuvių 
Draugijos narių didelį prieauglį.

Tuo laiku Baužės turėjo Hurlstone 
Parke krautuvę, kurioje abu su 
žmona prekiavo, vaikai dar jauni,
ėjo mokslus. Antanas kaip prekybi
ninkas buvo užimtas darbu, tačiau 
jis turėjo laiko atvykti kone kas sa
vaitę pasitikti laivų ir ten susipažin
ti su atvykusiais lietuviais, praleisti 
kone visą dieną su jais besikalbant, 
juos informuojant ir guodžiant. Jis 
kvietė kiekvieną sutiktą lietuvį pas 
save užeiti ir buvo pasiruošęs kiek
vienam padėti. Daug lietuvių, kurie 
jį lankė, kuriem jis suteikdavo in
formacijų, kuriuos pernakvydindavo 
ir pavaišindavo, pasiliko jam dėkingi 
visą amžių. Tuo laiku Baužių namas 
buvo tapęs vieša įstaiga. Mat, Anta
nas buvo Australijos Lietuvių D-jos 
pirmininkas, perfrazuodami jo tas 
pareigas, jį vadinome Australijos 
lietuvių karaliumi. Taigi, niekas ne
sivaržė pas jį užeidamas ir jo laiką 
gaišindamas, tuo labiau, kad nei 
pats Baužė, nei jo ponia Ona jokio 
nepasitenkinimo neparodydavo, o 
priešingai, juos galėjai matyti besi
džiaugiančius savo svečiais. Kūri
mosi pradžia buvo visiems sunki: 
vieniams reikėjo buto,kitiems darbo, 
tretiems, kalbos nemokantiems, pa
tarimų, vertimų ir kt. Atsimenu 
kaip Baužė kalbėjo: ’’Tiek gražių 
lietuvių atvažiuoja į Australiją, 
greitai susilyginsime su airišiais ir 
škotais, bus gera visiems gyventi 
Australijoje, tik nenusiminkite, bus 

viskas gerai”. Tie jo žodžiai išsipildė 
Patekęs į Bathursto pereinamąją 

stovyklą, radau gerą būrelį lietuvių 
besidarbuojant administracijoje. 
Ten susipažinau su kitu lietuvių va
dovu kun. Tamulių. Kun. Tamulis, 
kaip ir Baužė, man padarė labai gerą 
įspūdį - jaunas, energingas, paslau
gus, gerai kalbąs angliškai, orienta
vosi visuose reikaluose kaip senas 
australas. Jis jau rūpinosi Sydne- 
jaūs lietuvių parapijos įkūrimu, 
buvo jau nužiūrėjęs pirkti sklypą 
bažnyčiai statyti, verbavo mecena
tus. Netikėtas ir greitas jo išvyki
mas į'Ameriką buvo Sydnejaus lie
tuviams didelis nuostolis.

Tuo laiku jau čia formavosi lietu
viškas veikimas: A.L.K. šv. Kazi
miero draugija ir Australijos Lietu
vių Draugijos skyrius. Lietuviai, 
kurie orientavosi į vieną ar į kitą 
draugiją, buvo pravardžiuojami pa
gal vadovų pavardes - ’’baužinin- 
kais” ir ’’tamulininkais”. Vėliau tų 
draugijų skyriai įsikūrė ir gražiai 
veikė iki Bathursto stovykla buvo 
uždaryta 1^2 metais.

Baužės veikla nesiribojo sydneju- 
mi ir savo namais, jis aplankė visus 
NSW esanči'as imigrantų stovyklas, 
visur stengėsi palaikyti artimus ry
šius su lietuviais. Buvo nuvažiavęs 
su savo ponia ir į Bonegillos stovyk: 
lą susipažinti su pirmojo transporto 
lietuviais; juos pakvietė į ALD su-

N A U J
Žemės drebėjimas Filipinuose pa

reikalavo apie 5000 gyvybių. Kiek 
žuvusių Kinijoje įvykus dviem že
mės drebėjimams neskelbiama. Va

karų spaudoje kalbama, kad aukų 
skaičius galįs siekti virš milijono. 
Skelbiama, kad drebėjimo metu at- 
sivėrusiame žemės plyšyje dingo vi
sa ligoninė ir ištisas traukinys.

Berlyno sienos sargybiniai - rytų 
Vokietijos kareiviai gauna specialias 
premijas, jeigu jie pagauna, sužei
džia ar net nukauna bėgančius per 
sieną.

♦♦♦
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BALIAUS!

Australijos Lietuvių Bendruome- Ju02M , Baao mi 1969 m 
nes buvę garbes nariai: Antanas sausį0 23 d 
Baužė, miręs 1975 m. rugsėjo 1 d. ir

važiavimą Sydnejuje. 1948 m. per 
Velykas įvyko suvažiavimas Dul- 
wichhill salėje, suvažiavimas praėjo 
su dideliu pasisekimu ir entuziazmu, 
jame dalyvavo senieji ir jaunieji lie
tuviai. Bet gal didžiausias Baijęs 
nuopelnas mūsų bendruomene" ir 
lietuvių tautai yra tas, kad jis 1949 
m. sausio 26 d. pradėjo spausdinti 
Mūsų Pastogę. Laikraštis jau eina 
28-sius metus, nesutrikęs nei vienos 
sąvaitės, nors ir iškentėjęs daug 
įvairių krizių. Gerai žinau, kiek laiko 
ir pastangų reikėjo padėti, kiek ne-

IENOS
Lenkijoje įvykusių demonstracijų 

Varšuvoje ir Radome metu buvo su
imta daug demonstrantų ir jie vis 
tebekalinami. Elė lenkų intelektualų 
prancūzų laikrašty "Liberation” 
paskelbė laišką - atsišaukimą pra
šant pagalbos išvaduoti suimtuo
sius. Demonstracijos įvyko protes
tuojant prieš kainų pakėlimą.

**♦

Rugpiūčio 12 d. suėjo 15 metų, 
kaip pastatyta garsioji Berlyno sie
na, kuri turėjo pastoti kelią 
bėgliams iš komunistinės rytų Vo
kietijos į vakarus. Vis dėl to per tą 
laiką į vakarų Vokietiją perbėgo 
26.000 rytų Vokietijos gyventojų. 
Tačiau apie žuvusius perbėgant sie
ną nekalbama.

♦♦♦

Rugpiūčio mėn. bedarbiu skaičius 
Anglijoje pasiekė pusantro milijono, 
arba 6,4°/o visų dirbančiųjų yra be 
darbo.

* *
Europoje ir Anglijoje tebetrunka 

didelės sausros. Anglijoje pradėtas 
normuoti net vanduo, dėl vandens 
trūkumo pramonėje įvesta trijų die
nų darbo savaitė.

* ♦ ♦

Pabaltijo valstybių - Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos klausimais - apie 
jų neteisėtą Sovietų Sąjungos pa
glemžimą, tragiškus gyventojų trė
mimus į Sibirą, Helsinkio susitarimų 

malonumų išgyventi, kad išlaikytų 
laikraštį, tačiau tvirtas Baužės nusi
statymas ir gilus reikalo supratimas 
visas sunkenybes įveikė. Baužė ne 
vien tik laikraščiu rūpinosi, jis orga
nizavo ir laikraščiui spaustuvę. Jo 
suorganizuota spaustuvė ’’Mintis” 
kurį laiką spausdino laikraštį Mūsų 
Pastogę, tačiau dėl įvairių priežas
čių, o svarbiausia dėl ekonominės 
krizės ir per menką domėjimosi mū
sų visuomenės šia institucija, 
spaustuvė neišvengiamai turėjo pa
tekti į privačias rankas. Baužė pats 
pirmasis pradėjo rūpintis ir Lietu
vių Namais Sydnejuje, jis, dar bū
damas AL D-jos pirmininku, buvo 
sudaręs projektą Lietuvių Namams 
įsigyti, ieškojo pirkti tinkamą pas
tatą, bet Sydnejaus lietuvių bend
ruomenė dar nebuvo gerai susitu
pėjusi, ir tie geri projektai nuėjo 
vėjais. Ne visi reikalai ėjo taip, kaip 
buvo užsimota, bet Baužė visados 
buvo optimistas, pilnas gerų suma
nymų, patarimų ir paslaugos.

(Nukelta į 2. psL) 

kritiką birželio mėn. kalbėjo JAV 
šeši senatoriai ir 49 atstovų rūmų 
nariai. Pavergtųjų tautų savaitės 
proga kalbėjo 4 senatoriai ir 54 at
stovų rūmų nariai.

G. Whitlam atsiprašė

Prisimename pernai Hobarte, 
Tasmanijoje liepos pradžioje įvykusį 
konfliktą tarp tuo metu buv. Aus
tralijos min. pir ko G. Whitlam ir 
gimnazijos mokytojo Mr. T. 
McGlynn, kur viešame mitinge Mr. 
Whitlam davė neteisingus davinius 
apie Pabaltijo kraštus, o minėtas 
mokytojas jį ten pat patikslino. Dėl 
to Mr. Whitlam atsikirsdamas mo
kytoją išvadino gėdą darančiu savo 
profesijai. Mr. T. McGlynn tada min. 
pirmininką padavė į teismą už viešą 
įžeidimą. Pereitą savaitę, matyt ar
tėjant bylai, Mr. Whitlam prisiuntė 
mokytojui McGlynn atsiprašymo 
laišką ir dar 250 dol. kuriuos Mr. 
McGlynn ketina perduoti Pabaltie- 
čių šalpos reikalams.
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' Bibliotekos - 
kam?

Aną sekmadieni sū nemaža iškil
me buvo atidaryta Sydnejaus Lie
tuvių Klubo biblioteka. Pasidžiaugta 
sukauptu nemažu turtu, dėkota eilei 
darbuotojų, kurie su entuziazmu tas 
knygas tvarkė, komplektavo, dėko
ta ir eilei asmenų, kurie biblioteką 
papildė savo suaukotomis knygomis, 
ir dabar, kaip toj dainoj - klėtis pri
krauta ir atvira: ateikite ir naudo
kitės.

Šito šviesaus entuziazmo nuotai
koje gal ne vienam iš dalyvių 
šmėkštelėjo ir ne tokia jau šviesi ir 
džiuginanti mintis - kas ta biblioteka 
naudosis?

Šitoks klausimas ir temdo visą 
entuziazmą. Ne, ne šiandie. Šiandie 
mes dar turime pakankamai lietu
viškai skaitančių ir net ieškančių 
lietuviškos knygos. Gal nedaug tu
rime perkančių naujas lietuviškas 

. knygas, bet skaitančių yra, ypač 
pastaruoju metu, kai mūsų žmonių 
vis daugiau ir daugiau rikiuojasi į 
pensininkų eiles - jie dabar turi ir 
daugiau laiko, ir nori papildyti ir 
praturtinti save gimtosios kalbos 
grožiu, kuris per tiek metų ne sava
me krašte jau gerokai apsitrynė. 

Tačiau klausimas - kaip bus rytoj? Po 
dešimt, dvidešimt metų? Kiek bus 
čia besidominčių lietuviška knyga, 
ar bus skaitančių?

Mes dažnai pasididžiuojame ir vi
sai pagrįstai savo jaunimu: jis verž
lus moksle, gerai sportuoja, mitriai 
pašoka tautinius šokius, bet kiek iš 
jų skaito lietuviškai?

Tiesa, šis amžius gerokai skiriasi 
nuo anų laikų, kada mes patys bu
vome jaunimas, tada mėgome skai
tyti ir ieškojome knygos. Dabar ir 
šio krašto jaunimas nelinkęs prie 
knygos. Vaikai skaito komikus, o 
mokslus einąs jaunimas skaito tik 
tiek, kiek mokslo programose nuro
dyta. Ir daugiau nieko. Ir čia knyga 
tebelaukia jauno skaitytojo. Juo la
biau lauks nesulaukdama jauno

Metai be A. Baužės
Atkeltą iš psl. 1

1949 m. pirmą kartą atvažiavau iš 
Gretos stovyklos į Sydnejų pas 
Baužę, norėdamas patyrinėti sklypų 
kainas ir galimybes jį įsigyti. Baužės 
pakvietė mane pas juos pernakvoti 
ir rytojaus dieną, sekmadienį, 
pašvęsti sklypų apžiūrėjimui. Kitą 
dieną važinėjome su Antanu trauki
niais ir tramvajais apžiūrėdami 

. Sydnejaus didelį miestą ir priemies
čius, pagaliau aš jam sakau: ’’Norė
čiau pamatyti Panania, ten mano 
pažįstamas p. J. Zinkus ir dar keli 
lietuviai nusipirko sklypus ir aš no
rėčiau būti arčiau su lietuviais”. 
’’Gerai”, sako jis, ’’sėskime į East 
Hill traukinį ir važiuojame”. Taip ir 
padarėme. Važiuojariie traukiniu 
pro stotį Tempe, jis ir sako: ’’Žiūrėk 
čia miestas turi lietuvišką vardą 
tempe, ar ne keista?” ’’Tai kas ką 
tempia?” - aš paklausiau. ’’Trauki
nys tempia žmones į miestą, nu ar 
ne taip?”. Važiuojame pro sekančią 
stotį Turrella. ”Ir čia lietuviškas 
vardas, tik jie rašyti nemoka. Visa
dos anglai prideda nereikalingų rai
džių. Turela, tai turėti, gražiai lietu
viškai skamba”. Atvažiavome į Pa
namą ir čia radome, kad vardas tu
rėtų būti lietuviškas, nesgi turime 
panaviją, paną ir kt. panašius žo
džius. Taip besidairydami ir lietu-
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skaitytojo lietuviška knyga.
O gal dar galima reikalus kaip 

nors pataisyti? Juk ir dabar tebetu
rime jaunimo organizacijas, savait
galio mokyklas ir knygą mylinčius 
tėvus ir senelius, ypač senelius, ku
rie nepaprastai prisirišę prie savo 
vaikaičių ir kurie gali daug daugiau 
laiko skirti su jais užsiimdami, negu 
tėvai. Galimas daiktas, kad čia ir 
glūdi mūsų lietuviškasis renesansas, 
tautinis atgimimas.

Nemažai mūsų jaunųjų lanko lie
tuviškas savaitgalio mokyklas. Įdo
mu, ar mokyklose įvestas ir prakti
kuojamas skaitymas, sakysim, bent 
vyresniems vaikams aukštesniuose 
skyriuose, kad jiems būtų privaloma 
per metus perskaityti tiek ir tiek 
lietuviškų knygų, nekalbant apie 
patį vadovėlį. Jeigu taip kad ir prie
vartos keliu vaikas perskaitytų bent 
keletą lietuviškų knygų, tai be abejo 
ir vėliau lietuviška knyga jam nebus 
svetima ir jis kiekvienu kartu pasi
domės ir gal net pats ieškos.

Tą patį galėtų praktikuoti ir kitos 
jaunimo organizacijos, kaip skautai, 
sportininkai, studentai ir t.t. Juk 
organizacija, kokia bebūtų, šalia tie
sioginių uždavinių, turėtų domėtis ir 
savo narių lietuviškumu. Nebūtų 
perdidelis reikalavimas ir apkrovi
mas, jeigu organizacijos narys per 
metus būtų verčiamas perskaityti 
bent porą ar daugiau lietuviškų 
knygų. 0 perskaičius vieną, jau kita 
būtų nepalyginamai lengviau skai
tyti. Žinoma, čia reikia ypač iš vado
vų pusės ir pasišventimo, ir draus
mės. Tačiau toji drausmė visur pri
valoma. 0 čia mūsų visų rūpestis ir 
interesas dėti visas pastangas, kad 
organizacija ne vien tik vardu būtų 
lietuviška, bet ir nariais.

Šiandie mes jau viską turime - ir 
namus, ir klubus, ir organizacijas. 
Belieka tik visą dėmesį sukaupti į 
patį svarbiausią -atlietuvinti ar su
lietuvinti mūsų jaunimą. 0 kai bus 
pastangos, bus ir rezultatai. Tada ir 
mūsų bibliotekos bus lankomos ir 
išnaudojamos.

(v.k.)

viškumo beieškodami susiradome 
’’bušuose” sklypus. Baužė gyrė ra
joną, o ir kainos sklypų buvo priei
namos, taip čia ir nutūpiau. Kai no
rėjau Baužei atsilyginti už sugaištą 
dieną, ar bent už kelionės išlaidas, 
jis mane subarė sakydamas, kad 
mes lietuviai taip nerpivalome elg
tis, čia esąs tik geras darbelis, jei 
paimsime už jį pinigą, tai nebebus 
gero darbo.

Būdamas Bendruomenės Garbės 
narys, Baužė rūpinosi bendruome
nės vienybe, garbe ir ateitimi. Kai 
iškilo bendruomenėje bylos, skilimai 
ir kitokie nemalonumai, jis rūpinosi 
sutaikinti, šaukė pasitarimus, tarpi
ninkavo, apeliavo į tautiečių gerą 
valią ir į tautinę garbę. Jei kas jam 
nepavyko, ne jis kaltas, kalti tie, 
kurie nepaklausė jo protingo žodžio.

Paskutinius 15 metų Baužė daug 
dirbo padėdamas Sydney Lietuvių 
Moterų Socialinės Globos Draugijai. 
Čia jis prisidėjo ne tik prie vakarų, 
gegužinių, parodėlių parengimo, bet 
ir prie statybinio sklypo paruošimo. 
Jis organizavo talkas, kasė ir lygino 
žemę, rinko akmenis, kirto medžius, 
pats sunkiai dirbdamas. Statant na
mus taip pat buvo įvairių darbų, 
kuriuos Antanas su savo miela žmo
nele Ona, draugijos pirmininke,

VIETOJ 
GĖLIŲ

PADĖKA

A.a. J. Palaitį pagerbiant vietoj 
gėlių po $ 5 Lietuvių Sodybai aukojo 
p.p. V. Barstienė ir J. česnaitis.

Sydney Liet. Moterų Soc. Globos 
D-jos reikalams p. K. Butkus aukojo 
$ 100. Visiems aukotojams širdin
giausias ačiū.

Valdyba

Plkn.V. ŠLIOGERIO SUKAKTIS

Rugpiūčio 21 d., šeštadienį, Syd. 
Liet. Klube Mūsų Pastogės bendra
darbis plkn. V. Šliogeris savo arti
mųjų ir bičiulių tarpe atšventė savo 
75 gimtadienį. Pietums buvo su
kviesta apie 40 asmenų, kurie prie 
vaišių stalo gražiai pabendravo su 
sukaktuvininku. Ta proga kalbas 
pasakė p.p. E. Kolakauskas ir ginklo 
draugas majoras A. Kutka.

daug praleido sunkių valandų, bet 
niekados jų nemačiau nusiminusių 
ar pavargusių. Jiedu abu dirbdami 
pasiekė didelių laimėjimų. Antano ir 
Onos Baužių gyvenimas yra retas 
pavyzdys gražaus gyvenimo, suta
rimo ir darbo. Ieškodamas pavyz
džių, sustojau ties amerikiečio Juozo 
Bachuno ir jo žmonelės ’’Generolo” 
veiklos ir darbų. Bachunus ir mes, 
australiečiai turėjome progos gerai 
pažinti ir pamilti. Man rodos, kad 
šios dvi šeimos yra daug kuo pana
šios, ypač šių šeimų vyrai: abu pat
riarchalinės išvaizdos lietuviai pat
riotai, abu vadovavosi savo gyveni
me ir veikloje sveika ūkininko logi
ka. Neturėjo jie mokslo laipsnių nei 
titulų, bet turėjo tvirtą socialinį 
jausmą, su kuriuo jie lengvai galėjo 
prieiti prie žmonių ir juos nuteikti, 
įsigyti pasitikėjimo ir meilės. Abu 
atsidėję dirbo savo bendruomenės 
labui nepavargdami ir nesustodami, 
abu turėjo didelės įtakos savo bend
ruomenėse, abu pasireiškė kaip 
laikraštininkai, spaudos mylėtojai, 
rėmėjai.

Čia dar noriu iškelti vieną gerą 
Baužės ypatybę, kuri rodo jo gilų 
žmoniškumą ir prisirišimą prie savo 
draugų ir pažįstamų. Nadaug turime 
žmonių,kurie giliai išgyventų savo 
draugų mirtį ir jų nelaimes, tai gali
me matyti iš to, kiek ir kokie žmonės 
dalyvauja laidotuvėse. Baužė kadai
se sutiko daugelį lietuvių su šypsena 
ir šiltu žodžiu ant laivų, bet jis dau
gelį lietuvių ir palydėjo amžinan 
atilsin, atsisveikindamas su gailia 
ašara akyse ant kapų, aprašydamas 
jų gyvenimą ir mirtį laikraščiuose.

Tai toks buvo mūsų bendruome
nės garbės narys Antanas Baužė, jį 
dar giliai jaučiame savo tarpe, ma
tome ir naudojamies jo darbais.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

MELBOURNO DAINOS SAMBŪ
RIS DŽIAUGIASI IR DĖKOJA

Praėjo Sambūrio metinis balius, 
kuris buvo tikrai skaitlingas ir gana 
pakilios nuotaikos. Džiaugiamės ir 
esame laimingi turėdami tiek rėmė
jų ir draugų. Ačiū visiems už atsi
lankymą. Išskirtina padėka priklau
so mieliems rėmėjams, aukojusiems 
fantus loterijai: p. A. Reimerienei, 
p. T. Bikulčienei, ponams Vaške
liams, p. Penkaičiui, p. V.Sivickui, p. 
Marganavičiui, p. Rakšteliu! ir p. B. 
Leitonui. p. J. Kaplūnui už $ 5 auką 
ir p. Onutei Szentimrey už puikų 
tortą. Širdingas ačiū visiems!

’ •" . ■ / , •' ■

MIRIMUI
BRISBANE

Atostogaudam a p
Aldoną Johnson, gyvenat 
sville, mirė Stanislava Kr c 
69 metų amžiaus. Kaįv^ metinis 
priklausė prie anksty^5 šaukiamai 
grantų, irskžda į čia£^-ad^^< >■ 
žiuoti vadinami dypnkai; jau jie bu 
vo Brisbanėj gražiai įsikūrę ir naujai 
atvykusioms lietuviams daug padė
jo, darbo susiradimu bei visu kuo. 
Taip pat jų šeima buvo čia žinoma, 
kaip viena iš vaišingųjų. Vėliau, 
ypatingai velionės vyrui Jonui Kal
vaičiui gal jau daugiau, kaip prieš 
dešimt metų mirus, velionė vedė 
uždarą gyvenimą ir lietuvių tarpe 
nebesirodė. Josios palaikai buvo 
perveržti į Brisbane ir rugp. 19 d. 
palaidota Nudgee kapinėse šalia jo
sios vyro. Amžino jau atilsio.

LATROBE VALLEY

Ir vėl naujas kapas.

Rugpiūčio 1 d. staiga mirė vos 45 
metų sulaukęs Jonas Mečeckas. Jo 
mirtis buvo skaudus smūgis netik jo 
artimiesiems, bet ir seniūnijai, nes 
velionis buvo ramaus būdo, daly
vaudavo lietuvių parengimuose, au
kodavo lietuvių organizacijoms ir 
užsimokėdavo A.L.B. nario mokestį.

Buvo kvalifikuotas sportinių lėk
tuvų pilotas, tai laisvalaikius ir pra
leisdavo aerodrome.

Gausiai susirinko Latrobe ir Sale 
seniūnijų tautiečiai į Moe Katalikų 
bažnyčią kur kun. P. Dauknys atliko 
laidojimo apeigas. Prie karsto atsi
sveikinimo žodį tarė V. Koženiaus- 
kienė ir E. Eskirtienė, o poetas J. 
Mikštas jautriais savo kūrybos so
džiais atsisveikino su Jonu.

Nuliūdę liko tėvai - Kazimieras ir 
Antanina Mečeckai, seserys Genė ir 
Veronika su šeimomis ir brolis Ed
vardas.

Ilsėkis ramybėje. .
a.a.
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BENDRUOMENĖS
rūpesčiais

Ir vėl atėjo tas kasantrametinis 
laikas, kada pradedame rūpintis 
bendruomenės reikalais. Visai tei
singai Mūsų Pastogės redaktorius 
graudena dėl bendruomenės abejin
gumo ir skatina paskirus bendruo
menės narius pasisakyti.

Rašiau prieš ketverius metus, ra
šiau prieš dvejus. Galėčiau, esu- tik
ras, perspausdinti tuos pačius 
straipsnius, ir niekas nežinotų, kad 
jie kartojasi.

Prieš dvejus metus į mano išve
džiojimus išmintingai atsakė A. 
Šimkus, vėliau tapęs Krašto Valdy
bos Pirmininku. Po tiek laiko, aišku, 
nedera diskutuoti nuomonių pasi
keitimo, tačiau šio straipsnio minčių 
pailiustravimui naudosiu vieną kitą 
p. A. Šimkaus pasisakymą atspaus
dintą Mūsų Pastogės 47 nr. 
1974.11.25.

Mano intencija nėra tik kritikuoti 
ir ieškoti kas yra blogai mūsų bend
ruomenėje. Yra daug gero, tačiau 
norėdami tobulėti turime žinoti ir 
nugalėti trūkumus. Tikiuosi kad 
mano asmeniška pažiūra gal ir vėl 
susilauks išmintingų atsakymų.

Kas yra blogai? Abejingumas ir 
apatija. Labai mažas procentas lie
tuvių aktyviai dalyvauja Bendruo
menėje (čia nekalbu apie klubus, or
ganizacijas). Spėju,kad dauguma in
telektualiai pajėgiausiųjų išlaiko 
asmenišką lietuviškumą nesireikš- 
dami platforminėje veikloje. Rezul- 

turime Tarybas, Valdybas ku
rios iš tikrųjų nereprezentuoja 
Australijos lietuvių,bet turi susirin- 
kimaik^ėjusios mažumos mandatą. 
Tokios Valdybos ar tarybos neturi 
užtenkaų^į autoriteto nei didelės 

^plačiosios masės” - tai 
«ra didžiausia veiklos

Jjtis nepagerės, kol 
bendruomenės veikla save ribos nu
statytomis žaidimo taisyklėmis ir 
prisilaikymo prie šablono. Kol mes 
patys save varžysime įvairiais sta
tutais ir bijosime (ar neturėsime su
gebėjimo) pasireikšti su naujais sie
kimais, naujomis idėjomis, naujais 
metodais, mūsų ateitis, man atrodo, 
labai miglota. Atsimenu, beveik 
įpusėjus šiuometinės Krašto Valdy
bos kadencijai, pirmininkas visai 
rimtai spaudoje skundėsi kad sunku 
dirbti dar negavus pereito suvažia
vimo protokolo... Taip pat atsimenu, 
p. A. Šimkus atsakė į mano iškeltus 
klausimus: ’’Tariamieji klausimai ar 
pageidavimai yra statomi visiškai 
neatsižvelgiant, o gal teisingiau pa
sakius nepaisant dabartinio Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės Statu
to...” Vėl toliau: ’’Todėl reikalavimas 
informacijos iš tų ’’tariamų” kandi- 
datųjdant sukeltų kontraversijų bei 
diskusijų ir teigimas, kad jų trūku
mo išvadoje sukelia didelėje bend
ruomenės dalyje apatiją ir merdėji
mą, mano nuomone yra visiškai ne 
vietoje dabartinio Lietuvių Bend
ruomenės Statuto ribose”. Statutas, 
statuto, protokolai... Mojuojama 
melsva ar žalsva knygele - taip kal
bėti draudžiama. Argi galima priim
ti tokius argumentus? Ar reikia ste
bėtis rezultatais?

Beverkiant apie trūkumus aišku 
negalime užmiršti ir amžinai vyks
tančio jaunimo klausimo. Tam turiu 
pritarimą ir iš p. A. Šimkaus tame 
pačiame pasikalbėjime prieš porą 
metų: ’’Jaunimo ir bendruomenės 
darban pritraukimo metodika? La
bai aktualus klausimas ir yra vertas 
diskusijos bei pasisakymo, nes į šį 
reikalą turėtų būti kreipiamas dide
lis dėmesys”. Ir kas toliau? Ar mes 
kada pažiūrėjome į jaunimo klausi
mą iš esmės? Mes esame, nors ir 
išeivijoje, nors ir mikroskopinė, ta
čiau lietuvių tautos dalis. Mes sie
kiame, kaipo bendruomenė, savo 
krašto savarankiškumo ir lietuviš
kumo išlaikymo - krašte ir išeivijoje.

Mūsų ateitis ir siekimų tęstinumas 
išeivijoje priklauso nuo bendruome
nės prieauglio. Bendruomenė be 
jaunimo yra tik neišvengiamai vys
tanti tautos medžio šakelė.

Turiu taip pat padejuoti dėl 
Bendruomenės veiklos supolitinimo. 
Rašiau savo laiku, kad neturėtumėm 
sudėti visų savo kiaušinių į vieną 
politinį krepšį. P. A. Šimkus štai 
kaip reagavo: ’’Man atrodo visiškai 
aiškus reikalas. Laikytis reikalinga 
prie mūsų reikalam palankios parti
jos, išnaudojant laiko momentus ir 
atsiradusias situacijas”. 0 man at
rodo, kad bendruomenė susideda iš 
įvairių lietuvių - yra daug pritarian
čių liberalams, yra daug ir darbiečių 
šalininkų (nekalbant dar apie politi
nes mažumas) - visi turime tam tik
rus savus įsitikinimus plačiąja ideo
logine prasme. Pritardami Valdybų 
protestams ir lietuviškus reikalus 
liečiančiai veiklai mes tačiau negali
me sutikti su bendruomenės paver
timu liberalų partijos ’’filijalu”. 
Bendruomenės tikslas yra jungti, o 
ne poliarizuoti.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE, 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

Mokslus 
baigusieji

PAVYZDINGOJE LIETUVIŲ ŠEI
MOJE NAUJI LAIMĖJIMAI

Vytautas Juška (ALB Krašto 
Valdybos narys jaunimo reikalams) 
ir Danguolė Juškaitė - Jokubaitienė, 
šventė savo aukštųjų mokslų pa
siektų resultatų laimėjimo dieną.

Vytautui šių metų liepos mėnesį 
buvo įteiktas ’’Bachelor of Engi
neering” laipsnis, o Danguolei ’’Dip
loma of Business studies and 
accounting”. Abu laureatai kalba 
labai gerai lietuviškai ir yra žinomi 
Lietuvių Bendruomenėje kaipo pa
vyzdingi jauni lietuviai.

Vytautas sąžiningai atlikdamas 
savo pareigas Krašto Valdyboje vis 
dėl to sugebėjo baigti savo studijas 
gerais pažymiais. Tai yra įrodymas 
kitiems lietuvių jaunuoliams, kad 
aktyviai dirbant Lietuvių Bendruo
menėje galima baigti aukštąjį 
mokslą. Lietuvių kalbos naudojimas 
Vytautui ne tik kad nepakenkė 
mokslui,bet dar davė didesnį akade
minį subrendimą.

Juškų šeimoje dega kažkokia tai 
paslaptinga lietuvybės liepsnelė, 
kuri, turbūt, neužges ir ’’šiaurės vė
jams pučiant”. Jų šeimos gyvenimas 
yra visuomet surištas su Lietuvių 
Bendruomenės veįkla.

Danguolė buvo dar tik 10 metų o 
Vytautas vos 7V2 metų, kada jie su 
šeima atvyko iš Anglijos. Danguolė

Kelionėms į Amsterdamą, Frankfurtą, Helsinkį, Londoną, Los Angeles, 
Oslo,-Paryžių, Rygą, Singapūrą, Taliną, Vilnių ir kitas pasaulio vietoves 
kreipkitės į

Palanga Travel

Aptarnaujame visais kelionių reikalais: bilietais, vizomis, kelionių 
čekiais, viešbučių užsakymais ir 1.1.

364 Sussex Street, SYDNEY, 2000 Telf. 262008
Lietuviškai kreipkitės pas Algį Bučinską Telf. 265066

Lengva rasti klaidas, kritikuoti. 
Sunkiau yra siūlyti naujus kelius. 
Norėčiau, kad mes įgautumėm 
drąsos. Kodėlmes negalėtumėm su
važiavę šventėms į Melbourną už
mirštį statutą ir turėti visų suvažia
vusiųjų susirinkimą? Pavadinkime jį 
nors ir ’’Steigiamuoju Seimu”! Išsi
rinkime savo atstovus su naujomis 
idėjomis, su nesuvaržytomis ranko
mis, su mandatu kurti ateitį,bet ne 
konservuoti praeitį. O jei tai neįma
noma, išsirinkime valdybas, kurios 
turėtų drąsą ir viziją. Vėl kartoju 
savo išvedžiojimą, kad kandidatai 
turi turėti idėjų. Jei jie turi idėjų, 
tai jas turėtų ir pasakyti, gi jei ne
pasisako, tai sprendžiu, kad kandi
datuoja ”iš reikalo” ir atliks tik ad
ministracinį ir tradicinį darbą.

Išsirinkime ar paskirkime atskirą 
komitetą rūpintis politiniais reika
lais. Pavadinkime jį konsulatu ar 
Australijos VLIKU ar dar kaip ki
taip ir prigrasinkime,kad politikuotų 
su abiejom partijom.

Sutinku su nuomone, kad jauni
mas pats turi pasisakyti,kaip jie nori 
tvarkytis. Mūsų pareiga yra suda
ryti jiems progą tai pasisakyti ir 
žiūrėti, kad pasisakantieji atstovau
tų mūsų jaunimo daugumą, o ne ge
rai lietuviškai kalbančiųjų ir bend-

•:K

Aukštuosius mokslus baigusieji įgijusi prekybos ir sąskaitybos dip- 
brolis ir sesuo Vytautas Juška, B.E. lomą.
ir Danguolė Juškaitė - Jokubaitienė,

stengėsi pasiekti ne tik aukštą 
bendrą išsilavinimą ir įsigyti profe
siją, bet taip kiek tik galimybės lei
do gilinosi ir lietuvių kalboje. Jai 
neužteko baigti tik parapijos mo
kyklą, bet ėmė ir korespondentiniu 
būdu pamokas iš Amerikos Pedago
ginio Lituanistikos Instituto-, o 
dabar jau ir pati mokytojauja Mel
bourne sekmadienio mokykloje. Pa
garba Danguolei.

Vytautas taip pat stengiasi išsila
vinti kiek galint daugiau lietuvių 
kalboje. Baigė šeštadienio mokyklą 
ir pats asmeniškai domisi lietuvių li
teratūra bei spauda. Skaito ne tik 

ruomenei priimtinų jaunuolių mažu
mą. Toji puiki mažuma jau yra mūsų 
- siekime atitrūkusiųjų. Kritiškai 
pasižiūrėkime į mūsų švietimo rei
kalus. Ar mūsų mokyklos išmokina 
mūsų vaikus lietuviškai kalbėti ar 
jos tik nuramina mūsų sąžinę? Gal 
daugiau atsiektumėm,jei tiems vai
kams leistumėm žaisti kartu, o tą 
valandą sekmadienį pamokytumėm 
jų tėvus kaip reikia vaiką namie lie
tuvių kalbos mokinti ir kaip savo 
paties lietuvių kalbą švarinti? Duo
kime jaunimui ne sausas pamokas, 
paskaitas ir egzaminus, bet stovyk
las, gegužines, stalo tenisą ir pana
šiai; ugdykime jų savitarpio bend
ravimą jų mėgiamoje aplinkoje.

Plačiau plėskime sveikintiną 
užuomazgą ’’mažųjų studijų dienų”. 
Pradžia yra: aukštąjį mokslą baigu
siųjų suvažiavimas, diskusijos atei
ties klausimais. Švietimo vadovai 
turėtų šią idėją plėsti rengdami re
guliarias neformalias diskusijas 
bent kartą į .mėnesį visais mus lie
čiančiais klausimais kviečiant vis 
naujus paskaitininkus tuo įveliant 
neaktyvius bendruomenės narius .- 
gal tada už sekančių dvejų metų ne
reikės vėl iš naujo dejuoti.

Dar turime keletą mėnesių laiko. 
Pasisakykime dabar, iškeikime 
mintis nors ir kokios keistos jos be
būtų. Gal tada ir mūsų sekančiai 
’’valdžiai” bus lengviau dirbti kai ji 
žinos,kad mes dar vis rūpinamės.

G. Žemkalnis.

Australijos lietuvių spaudą,bet ir 
Amerikos.

Tai ir nenuostabu, kad Juškų šei
moje yra didelė lietuviškų knygų 
biblioteka.

Vytautas priklauso skautų Džiugo 
tuntui kaip vyresnysis valtininkas.

Patys tėvai nenuilstamai dirbo ir 
dirba lietuvišką darbą, mokytojau
dami parapijos mokyklose, o tėvas 
taip pat diriguodamas vietiniams 
chorams.

Vytautas, švęsdamas savo ’’ap
vainikavimą”, pareiškė, kad tik savo 
tėvų dėka tapo tuo, kuo jis šiandien 
yra. Pagarba Vytautui ir jo tėvams.

Reikia tikėtis, kad visa Juškų šei
ma ir toliau prisidės prie lietuviškos, 
veiklos.

P.S.

Rugpjūčio 1-8 d.d. Prancūzijoje, 
Chantilly vietovėje netoli Paryžiaus 
įvyko 23-ji Europos Lietuvių Studijų 
savaitė, kurioje dalyvavo 125 daly
viai iš Europos, Amerikos ir kitų 
kraštų.

Rugsėjo mėn. sueina 15 metų, kai 
sėkmingai veikia Melbourne įkurta 
kooperatinė kredito Draugija ’Tal
ka”.

Mūsų Pastogė nr. 34,1976.8.30, psl. 3
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’’Talkos veikloje LIETUVIŲ KOOPERATINĖ ITO DRAUGIJA

PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė Kredito 
Draugija ”TALKA” praneša, kad 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. už ter
minuotus indėlius (Term Deposits) 
yra mokama 9’/z°/o metinių palūka
nų, Terminuotų indėlių sąlygos pa
lieka tos pačios t.y. nemažiau $ 100 
ir turi išbūti iki finansinių metų galp 
(birželio 30 d.). Už atsiimtus term, 
ind. metų bėgyje - 4°/o, skaitant nuo 
liepos 2 d. ar įnešimo dienos (jei 
įnešta vėliau). Procentai mokami už 
kiekvieną pilną kalendorinį mėnesį 
ir finansinių metų gale (birželio 30 
d.) įrašomi į einamąsias sąskaitas.

Už. indėlius (Deposits), kuriuos 
galima atsiimti bet kuriuo laiku, 
mokama 7% už kiekvieną pilną ka
lendorinį mėnesį ir prirašoma birže
lio 30 d.

Indėlius Talkoje gali laikyti ir ne- 
nariai arba nepilnamečiai vaikai.

Talkos nariaisgali tapti visi 18 me
tų amžiaus lietuviai ar lietuvių kil
mės (vedybų keliu) asmenys gyveną 
Australijoje. Reikalinga paduoti pa
reiškimą (gaunamą Talkos įstaigoje) 
ir įmokėti $ 10 vieną įnašą (share) ir 
$ 2 įstojimo mokestį. Už įnašus, me
tiniam narių susirinkimui patvirti-

Pavergtųjų 

nūs, iš pelno mokamas dividendas 
(Viktorijos valdžios nustatyta iki 
10%).

Paskolos duodamos tik nariams 
iki $ 10.000, įkeičiant nekilnojamą 
turtą (First Mortgage) iš 11%, as
meninės paskolos iki $ 3000 su ga- 
rantuotojais (garantuotojai nebūti
nai turi būti nariai) iš 12% ir iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Už gy
vybės apdraudimą (skolininkui mi
rus, paskolą sumoka draudimo įstai
ga) dar reikia primokėti ’/z %. Įkei
čiant nekiln. turtą, gyvybės draudi
mas nerpivalomas.

Procentai už visas paskolas už
skaitomi kas 3 mėnesiai už likusią, 
nesumokėtą, paskolos dalį.

Talkos Valdyba

tautiniais šokiais reikėtų rūpestin
giau atrinkti, kas bus šokama. Pvz., 
šiame koncerte visi trys šokiai 
’’Landytinis”, ’’Audėjėlė” ir ’’Aštuo- 
nytis” yra labai giminingos chore
ografijos vaizduojant audimą (dar
bą). Neprityręs žiūrovas, ypatingai 
lietuvių tautinius šokius stebįs pir
mą kartą, gali susidaryti klaidingą 
įspūdį, kad mūsų šokiai mažai kuo 
skiriasi vienas nuo kito. Tokiais at
vejais pasirodant svetimai publikai 
tik su keliais šokiais, reikėtų pa
rinkti daugiau kontrastinius. O pa
sirinkti yra iš ko.

•Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už terminuotus K 
indelius 9*A% (nemažiau $ 100 ir turi išbūti iki finansinių metų galo, t.y. K 
birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. metų bėgyje - 4%), už įnašus | 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $ 10.000, įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, asmenines S 
paskolas iki $ 3.000 sugarantuotojais iš 12%, iki $ 1000 be garantijos iš S 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn. '

•Įstaiga veikia: ■'
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vai. p.p. Liet. Namai, 50 Errol K 

St. North Melbourne, i
Pašto adresas: TALKA, Box 4051, G.P.O. Melbourne 3001 Ji
ADELAIDĖJE, sekmadieniais nuo 1 iki 3 p.p. Liet. Namai, 6 Eastry j 

St., Norwood.
Pašto adresas: TALKA, Box 146 P.O. Norwood, S.A. 5067

Kitos tautinių šokių grupės pade
monstravo savo puošnius rūbus ir 
tikrai įdomius ir skirtingo charakte
rio šokius.

Koncertas buvo įdomus, ir gausi 
publika neturėjo progos nuobo
džiauti.

Či verta paminėti ir koncerto salė 
”Doin Polski” namuose. Abiejose 
salės pusėse iškabinti šešių didžiųjų 
Lenkijos mieštų herbai. Jų tarpe ir 
Vilniaus herbas. Pasirodo, lenkai 
nieko neišmoko ir nieko neužmiršo. 
Nors patys yra netekę savo namų, 
bet neužmiršta reikšti pretenzijų į 
svetimuosius. y.R.

Du ateiviai
— Ar ši vieta yra pakankamai 

sveikatinga? — klausia naujas- 
ateivis.

— žinoma, — atsako užklaus
tasis. — Kai aš čia atvykau, bu
vau visiškai plikas, negalėjau 
vaikščioti, mane turėdavo įkelti 
į lovą ir iškelti iš jos ...

— Tai puiku, — džiūgauja 
naujasis ateivis.. — Kaip seniai 
jūs čia gyvenate?
'— Oh, I was bom here...

koncertas
ADELAIDĖJE

Pietų Australijos Pavergtųjų 
Tautų Komitetas nėra išvystęs de
ramos veiklos, išplaukiančios iš šio 
Komiteto paskirties ir tikslų. Per 
eilę metų ten dažnai išryškėdavo 
įvairių politinių nesklandumų. Buvo 
jaučiama solidarumo ir vienybės 
stoka. Aktyviausi šiame komitete 
buvo ir yra ukrainiečiai. Pabaltie- 
čiai, o jų tarpe ir lietuviai, dideliu 
aktyvumu nepasižymėjo.

Norėdami pavergtų tautų etnines 
grupes labiau suartinti, komiteto 
nariai nutarė surengti folkloro kon
certą, kuris įvyko lenkų tautiniuose 
namuose ”Dom Polski” rugpiūčio 1 
d.

Koncertą atidarė Pavergtų Tautų 
K-to pirm. T. Pasiczynskyj (ukrai
nietis). Žuvusiems prisiminti ir pa
gerbti sugiedotas Requiem (lietuvių 
ir latvių jungtinis choras). Lietuvių 
atstovas J. Mikužis savo kalboje 
apibūdino pavergtų tautų troškimą 
artimiausiu laiku išsilaisvinti iš so
vietinės vergijos. Šiam procesui pa
greitinti reikalinga mūsų visų, kap 
tėvynėse, taip ir išeivijoj, vieningų 
pastangų.

Muzikinėje koncerto dalyje atlik
ta A. Jurjans kantata ’’Land of my 
Birth” lietuvių ir latvių jungtinio 
choro. Dirigavo K. Svenne. Soprano 
solo partiją atliko solistė G. Vasi
liauskienė, kaip ir visuomet, su giliu 
įsijautimu ir spalvingumu.

Solistas Laslo Pilo padainavo vie
ną ariją ir dainą. Jam akomponavo 
žymi australe pianistė Shirley 
Hicks.

Didžiąją programos dalį sudarė 
tautiniai šokiai, kuriuose pasirodė 
latvių grupės ’’Auseklitis” ir ”Jan- 
dalins”, ukrainiečių ’’Hopak”, lenkų 
"Tatry”, serbų ’’Oplenac”, estų gru
pė, vengrų grupė ir lietuvių ’’Žilvi
nas”.

Lietuvius atstovavo ne vien tik 
šokėjai. Jiems talkino ir choras Li- 
tuania, kurie bendrai dainomis ir 
šokiais pavaizdavo derliaus šventę 
Lietuvoje. Gana įspūdingai atrodė 
scenos giluma, užpildyta gausaus 
choristų ir šokėjų spalvingo būrio,, 
kurio išpildytos programos dalis 
publikos buvo šiltai priimta.

Pasirodant svetimtaučiams su

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

MONTREALIO OLIMPIADA.

XXI-jai moderniajai olimpiadai 
einant prie galo, jau galima šiek tiek 
pažvelgti ir į atsiektus rezultatus ir 
spręsti,ar šie olimpiniai žaidimai yra 
padarę pažangą ir davę teigiamų re
zultatų. Kas seka nuosekliau visų 
žaidynių rezultatus, gali aiškiai ma
tyti, kad atsiekti paskirų sportinin
kų laimėjimai yra tiesiog fantasti
niai, neturėję sau lygių olimpinėje 
istorijoje. Visai nežinomas kubietis 
A. Juantorena, kurio Kubos krep
šinio rinktinė nepriėmė į savo krep
šinio sąstatą, neturi šioje sunkioje 
distancijoje sau lygių ir stebint jį, 
atrodo, kad jis bėga kaip vėjas. Bė
gime visų distancijų moterys bėgi
kės ypatingai iš rytų Europos, at
siekė naują erą bėgime. Plaukime 
fenomenali Kornelia Ender, pas ku
rią iš Amerikos buvo atvykusi jos 
bobutė, prieš keliolika metų, dar

Mūsų bendradarbis Antanas Lau
kaitis olimpiniame kaimelyje Mont
realyje (dešinėje su tamsiais akiniais) rytas klaidas ir neteisingumą. Pa-

Antanas Laukaitis

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ / 
(Tęsinys) '

čįos gi.įdomiausios
me’turnyre buvo tai'p'soviėfų ir ji: 
goslavų. 17.000 žiūrovų tur būt savu 
balsus prarėkė ragindami jugosla
vus. Nors ir tie ir tie yra iš komu
nistinių kraštų, tačiau beveik 99 
procentai rėmė tik jugoslavus ir, ži
noma, jiems pasisekė sutvarkyti so
vietus. Nežinau kodėl, bet visose 
varžybose žiūrovai yra labai prie
šingai nusistatę prieš visus Sov. 
S-gos sportininkus. Net ir krepšinio 
medalių įteikime, kai amerikiečiai 
buvo pastikti su nemažiau kaip pen
kių minučių ovacijomis, jugoslavai 
irgi su karštais plojimais, tai bronzi- 
ninkai sovietai su žiūrovų baubimu. 
Keista kaip politinis gyvenimas at
siliepia į sportą.
. Nors iki šiol dar ir nėra įvykę jo
kių didesnių olimpinių nesusiprati
mų, visos varžybos vyksta labai ge
rai, tačiau visoje olimpiadoje ir pa
čių sportininkų bei vadovų tarpe 
jaučiamas kažkoks tai kažinko trū
kumas. Ir tai tur būt yra trūkumas 
olimpinio draugiškumb, - olimpinės 
sportinės dvasios. Niekada iki šiol 
olimpiniai žaidimai 'prasidėjo su 
daugiau kaip 20 .olimpinių kraštų, 
nedalyvaujančių olimpiadoje. Nie
kada anksčiau nebuvo jaučiamas 
toks didelis priežiūros ir saugumo 
jausmas, matant visur policiją, ka
riuomenę ir kt., kas nesiderina su 
sportine dvasia. Dėl šių ir gana 
žiaurių saugumo būdų yra jau gana 
žiauriai nukentėję paskiri sportinin
kai ir pareigūnai. Tautinis naciona
lizmas ir yra jaučiamas tiek olimpi
niame kaimelyje, tiek stadionuose, 
tiek ir spaudoje. Visi nori ir trokšta, 
kad politika būtų atskirta įš sporti
nių varžybų, bet kaip tai padaryti? 
Pav., kad ir Kanados spauda visų 
olimpinių aprašymų skiria tik apie 
kanadiečių pasirodymus, kitiems 
duodant labai mažai vietos, kai ly
giai amerikiečiai lygiai taip pat do
misi daugumoje tik amerikiečiais. 
Tą daro ir kitos didelės valstybės. 
Ar tai yra sportinė olimpinė dvasia?

Kornelijai esant tik kūdikiui, pabė
gusi iš rytų Vokietijos, šiandien 
kartu su kaliforniečiu J. Naber, savo 
plaukimuose rodė tiesiog stebuklus 
ir atsiektuose rezultatuose jie yra 
pašokę metais ir metais į priekį. Vi
są eilė kitų paskirų sportininkų tiek 
individualinėse, tiek ir komandinėse 
varžybose yra atsiekę labai aukštą 
sportinį standartą ir kartais kyla 
klausimas, ar sporto yra tokia riba, 
kuri negalės būti pralaužta?

Šiandien jau man ir daugeliui lie
tuvių, įdomiausios krepšinio varžy
bos yra pasibaigę. Nuo pat pradžių 
šios olimpiados, tiek aš, tiek ir visi 
kiti krepšinio mėgėjai, laukėme šių 
žaidynių finalo ir be jokios abejonės 
tikėjomės, kad baigmėje susitiks 
Amerika su Sov. S-ga. Bilietų kainos 
pradžioje buvo labai didelės, jau 
pradedant nuo pusiau finalų, tačiau 
didieji spekuliantai yra krepšiniu 
nusivylę ir bilietų prieš pat baigmę 
galima buv gauti net ir už normalią 
kainą. Kaip ir tūkstančiai amerikie
čių, atvažiavusių specialiai į šią 
olimpiadą pamatyti kaip jų krepši
nio rinktinė turėtų atsiekti Muen- 
cheno olimpiados revanšą, atsiimant 
aukso medalį iš Sov. S-gos, taip ir aš 
pats nusivyliau krepšinio baigmės 
žaidimu. Lauktosios revanšinės 
rungtynės neįvyko ir amerikiečiai, 
susitikę su jugoslavais, gana leng
vai, be jokių ypatingų pastangų, 
laimėjo vėl olimpinį aukso medalį.

Iki šiol man teko matyti jau ne 
vieną Amerikos krepšinio rinktinės 
pasirodymą paskirose olimpiadose. 
Ir galiu pilnai tvirtinti, kad tokio 
stipraus sąstato rinkinės, kaip buvo 
Montrealyje, amerikiečiai dar netu
rėjo. Visą laiką žaidžiant keturiems 
negrams, dažnai net ir visiems pen
kiems ir vienam baltajam, jų dengi
mas, metimai ir žaidimo greitis buvo 
kažkas nepaprasto. Jeigu jie be jo
kių didesnįų pastangų lengvai nuga
lėjo jugoslavus, tai truputį daugiau 
pasistengę, jie prieš Sovietų rinktinę 
būtų turėję tokį revanšą, kuris būtų 
pilnai patenkinęs Muenchene pada-
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Atidaryta Sydney Liet. Klubo biblioteka
Rugpiūčio 22 d. Syd. Lietuvių 

Klube įvyko iškilmingas klubo bib
liotekos atidarymas. Dalyvaujant 
gausiai susirinkusiems tautiečiams 
atidarymo iškilmes pradėjo klubo 
pirm. p. V. Simniškis savo trumpoje 
kalboje suminėdamas visus darbuo
tojus, kurie prisidėjo prie esamos 
bibliotekos sutvarkymo ir paruoši
mo tautiečiams naudotis. Toliau visą 
atidarymo oficialią dalį pravedė p. 
Č. Liutikas. Apie spaudos reikšmę 
kalbėjo Dr. A. Mauragis, o apie lie
tuvių spaudą Australijoje skaitė 
paskaitą V. Kazokas. Kiek plačiau 
su pačia biblioteka klausytojus su
pažindino p. Č. Liutikas, priminda
mas visus bendradarbius, kurie tal
kino paruošamuose darbuose. Bib-
lioteka turi savo žinioje virš 600 
knygų, Australijoje išėjusių visų 
laikraščių komplektus, kuriuos bib
liotekai pervedė Sydnejaus Liet. 
Katalikų Kultūros Draugija drauge 
ir visą spaudos archyvą, kurį per il
gus metus rūpestingai kaupė spau
dos mylėtojas p. B. Žalys.

Iš p. Liutiko pranešimo, paaiškė
jo, kad biblioteka turi visą eilę dup- 
likatų, kuriuos prašant galės per
duoti kitoms lietuvių kolonijoms.

Negalima šia proga praeiti tylo
mis ir pro tuos, kurie pasidarbavo, 
kad ši biblioteka įgavo tokią formą, 
kokia ji yra dabar. Kaip iš pranešėjų

ATVIROMIS...
Labai didelį antisovietinį propo- 

Į gandos 'darbą šioje olimpiadoje at- 
j lieką vietiniai ir iš kitur atvykę uk
rainiečiai. Jie yra įdėję didžiulius 
^pmokainu.^. skelbimus apieUkrainą, 

50 milijonų vąrguą 
ir jų norą atgyti savo nepriklauso
mybę. Jie darė jau ne vieną de
monstraciją prieš įvairius Sov. S-gos 
sportininkų pasirodymus, nutrau
kiant net fotbolo rungtynes. Atėję į- 
stadioną, jie užlipo ant vėliavos 
stiebo viršūnės, nutraukė sovietų 
vėliavą ir ją viešai sudegino. Policija 
kelius suėmė, tačiau nebuvo jie nu
bausti. Beveik kiekvieną dieną laik
raščiai yra pilni straipsnių apie pas
kirus ukrainiečių darbus, dažnai pa
minint, kad be ukrainiečių, sovie
tams medalius skina ir kitos tautos, 
kaip lietuviai, latviai' ir kt. Antiso- 
vietinė propoganda yra didelė ir 
buvo pasklidę gandai, kad vienas iš 
garsiųjų ukrainiečių sportininkų pa
prašė asyliaus teisių.

Paklausti sovietų pareigūnai apie 
šiuos visus dalykus, tik pasakė, kad 
1980 metų olimpiadoje politinių ne
susipratimų tikrai nebus. Ir ar kas 
gali apie tai abejoti.

LIETUVIAI OLIMPIADOJE

Dar niekada ir jokioje olimpiadoje 
dalyvavę lietuviai sportininkai iš 
Lietuvos nebuvo atsiekę tokių gerų 
sportinių rezultatų. Nežinau ar kita 
tauta ir yra ką nors panašaus atsie
kusi. Iš dalyvavusių 8-nių Lietuvos 
sportininkų neskaitant keturių iš 
kitų kraštų, septyni gavo olimpinius 
medalius: du aukso, du sidabro ir 
tris bronzos. Aš noriu trumpai su
pažindinti su šiais iškiliausiais pa
saulyje sportininkais lietuviais. 
Krepšininkė A. Rupšienė, viena iš 
pačių mažiausių rinktinės žaidėjų, 
pasipuošusi 4-ju numeriu yra labai 
simpatiška, staigių judesių gera 
metikė. Ji yra tarptautinės klasės 
sporto meistrė, žaidžia už Vilniaus 
’’Kibirkštį”, kuri Sov. S-je turi 5-tą 
vietą. Ji jau du kartus su Sov. S-gos 
rinktine yra išsikovojusi pasaulio 
čempionės titulą, 2 kartus Europos 
ir dabar olimpinį. Prieš metus laiko 
ištekėjo ir mokosi Vilniaus Pedago
gikos Institute. Antroji auksą lai- 

girdėjome, čia suėjo į vieną vietą 
nuo seno buvusi Australijos Liet. 
Draugijos bibliotekėlė, Sydnejaus ir 
Bankstowno apylinkių knygynėliai 
ir ypač pabrėžtina ilgų metų a.a. 
Povilo Aleknos pastangos, kuris tas 
knygas kaupė kviesdamas ir ragin
damas aukoti bibliotekai. Pastaruo
ju metu Klubo vadovybė ėmėsi ini
ciatyvos tai bibliotekai duoti eigą. 
Buvo pakviestas p. Č. Liutikas, ku
ris pasitaikino eilę asmenų ir taip 
biblioteka buvo pastatyta ant kojų. 
Savo žodyje Klubo pirmininkas p. V. 
Simniškis išreiškė padėką p. Č. Liu
tikui, Juozui Ramanauskui, Jurgiui 
Reisgiui, E. Kolakauskui, V. ir A. 
Dantams, P. Zarembai, R. Venclovui 
ir M. Nakučiui. Tačiau toli gražu tuo
neišbaigta talkininkų ir darbuotojų 
eilė. Pats p. Č. Liutikas, kaip vado
vas ir atsakingas už visus darbus, 
taip pat išreiškė padėką ir kitiems 
talkininkams: p. A. Druskiniui, per
tvarkant lentynas, vitrinas, net pa
ruošiant laikraščiams lazdeles skai
tykloje; L. Simanauskui už padova
notą kabinetą kataloginėms korte
lėms. G. Saukai už kampainius kny
goms prilaikyti lentynose, Audronei 
Cibulskytei už estetiškus ranka da
rytus įrašus.

Ypatingai p. Č. Liutikas džiaugėsi 
ir dėkojo Sydnejaus Liet. Katalikų 
Draugijos Valdybai už padovanotą

Aukso medalį laimėjusi krepšininkė 
A. Rupšienė

Nuotrauka Dr. R. Gaškos 
mėjusi yra A. Cesaitytė, su savo 
rankinio komanda laimėjusi pirmąją 
vietą. Ji yra Kauno ’’Žalgirio” rink
tinėje, kuri Sov. S-je užėmė 5-tą 
vietą. Pasaulio pirmenybėse laimėjo 
2-ją vietą. Yra baigusi Kauno Poli
technikos Institutą ir yra inžinierė. 

Vienose iš paskutiniųjų akademi
nio irklavimo varžybų sidabro me
dalį išsikovojo V. Butkus. Jis yra 
tarptautinės klasės meistras, visos 
Sov. S-gos čempionas, pasaulio pir
menybėse išsikovojo 3-čią vietą. Jis 
yra baigęs Valstybinį Kūno Kultū
ros Institutą ir yra mokytojas. 
Montrealyje, gana sunkiose varžy
bose jis porinėje keturvietėje lai
mėjo antrąją vietą.

Lygiai taip pat akademiniame 
irklavime sidabro medalį laimėjo 
vilnietė K. Koženkova, kuri taip pat 
yra tarptautinė akademinio irklavi
mo meistrė Sov. S-gos vicečempio
ne, atstovaujanti Vilniaus ’’Žalgirį”. 
Mokosi Vilniaus lengvosios pramo- 

vertingą Australijoje išėjusios liet, 
periodinės spaudos rinkinį, kurį bu
vo surinkęs ir saugojo p. B. Žalys. 
Taip pat p. Liutikas suorganizavo ir 
bibliotekos rėmėjų būrelį, kurie pa
sižadėjo biblioteką paremti arba 
knygomis, arba pinigais. Be jokių 
raginimų biblioteką papildė po de
šimt ar daugiau knygų šie pirmieji 
rėmėjai: V. Siminškis, Č. Liutikas, 
P. Nagys, J.A. Jūragis, A. Jantaus- 
kas (padovanojęs net visą savo na
mų bibliotekėlę), V. Kazokas, Jz. 
Ramanauskas, M. Nakutis, J. Kapo
čius, P. Zaremba, S. Pačėsa, kun. P. 
Butkus. Taip per trumpą laiką su
aukota 222 knygos, kurias pridėjus 
prie turėtų klubo biblioteką sudaro

Pas Pertho lietuvius
Pagal esamus duomenis Perthe 

W.A. lietuvių tautybės yra 23 mote
rys teisėtos našlės. 7 tapusios naš
lėmis kitų tautybių moterys, kurių 
mirę vyrai buvo lietuviai. Viso tik
rųjų moterų našlių yra 30. Teisėtai 
išsiskyrusios 3. Tuo tarpu vyrų naš
lių yra 2.

Pagal amžių moterys našlės tarpe 
45 iki 86. Kai kurios iš jų turi 20 me
tų našlystės Stažo. Jaunesnės am
žiumi našlės gyvenimo sunkumo ne
turi, nes jos yra pajėgios ir pritampa 
savo vaikams padėti kurti šeimas. 
Gi senesnės amžiumi, kurių Perthe 
yra 6, skaudžiai kenčia sunkų gyve
nimą ne tiek medžiaginiai kaip dva
siniai bei moraliai. Jos laikosi kuk
lumo nedaryti naštos kitiems ir gy
vena vienos. Sunkiausia
padėtis joms būna, kada dėl nesvei
katos patenka į-ligonines. Nežiūrint 
ilgų pragyventų metų šitame kraš
te, negali laisvai svetima kalba savo 
mintis reikšti, kada reikalas būna 
paaiškinti ligos priežastį.

Lietuvės moterys tapusios našlė
mis, be amžiaus skirtumo, ilgesnio 

nės technikume ir Montrealyje, aš- 
tunvietės sudėtyje, išsikovojo ant
rąją vietą.

Bronzos medalį, tiesiog sunkiau
siame sporte - plaukime, kur iki šiol 
dar joks lietuvis net nesvajoj iškilti į 
pasaulinę klasę, gavo A. Juozaitis, 
plaukimo tarptautinės klasės meis
teris, Sov. S-gos čempionas. Šis jau
nas ir puikiai sudėtas plaukikas yra 
Vilniaus universiteto studentas, 
šioje olimpiadoje 100 metrų krūtine 
užėmęs 3-čią vietą ir 200 metrų krū
tine - 6-tą vietą.

G. Ramoškienė porinėje divietėje, 
kartu su L. Kaminskaite laimėjusios 
bronzos medalius. Ji yra tarptautinė 
sporto meistrė, pasaulio vicečempi
one, Europos ir Sov. S-gos čempio
nė. Baigusi Lietuvos Valstybinį Kū
no Kultūros Institutą, šiuo metu yra 
instruktorė - trenerė.

L. Kaminskaitė, tarptautinė 
meistrė, Sov. S-gos čempionė, pa
saulinėse pirmenybėse laimėjusi 
3-čią vietą. Baigusi Kūno Kultūros 
Institutą dirba mokytojos darbą.

Vienintelis iš Lietuvos, nelaimė
jęs olimpinio medalio yra A. Čiko- 
tas. Be paskirų plaukikų ir kitų 
sportininkų šioje olimpiadoje yra 
vienas iš pagrindinių fechtavimo 
teisėjų J. Ūdra, kuris prieš kelius 
metus pats buvo žinomas fechtuoto
jas Europoje ir pasaulyje.

Viena iš Kanados lietuvaičių, žai
džianti tinklinį už Kanados moterų 
rinktinę, Regina Urmonaitė, yra 
tikra mūsų išeivijos sportinė olimpi
ados reprezentante. Mano geras 
prietelius, sportininkas ir Australi
jos lietuviams, kaip dar. geriau 
Amerikos, labai gerai žinomas Vy
tautas Grybauskas supažindino 
mane su šia puikia bliondine sporti

670 tomų, neskaitant žurnalų ir pe
riodikos rinkinių.

^e abejo, su laiku biblioteka augs 
ir plėšis. Dar atidarymo metu buvo 
suaukota graži suma naujiems leidi
niams išpirkti, o taip pat ji bus nuo
lat ir nuolat papildoma naujomis 
knygomis tiek lietuvių kalba, tiek 
svetimomis kalbomis apie Lietuvą.

Atidarymo proga buvo p. J. Reis- 
gio rūpesčiu ir pastangomis sureng
ta spaudos parodėlė, kur buvo išsta
tyta visos Australijos išėjusios lie
tuviškos spaudos pavyzdžiai. Daly
viai gyvai domėjosi paroda ir dosniai 
aukojo pinigais bibliotekos naudai ir 
jos plėtotei.

po visų iškilmių Klubo vadovybė 
surengė visiems bibliotekos dar
buotojams pietus, kurių metu buvo 
pasakyta gražių žodžių darbuotojų 
ir bibliotekos adresu.

bei trumpesnio našliavimo stažo, vi
sos veda padorų, gražų gyvenimą, 
stipriai laikosi savo tautinės dva
sios ir papročių.

Klausimas;: kodėl iki šiol Perthe 
bei apylinkėse gyvenančios lietuvės- 
moterys, vyraudamos skaičiumi 
prieš vyrus, jokios moterų organi
zacinės institucijos nesudaro? Kai 
tuo tarpu kitose lietuvių kolonijose 
gražiai veikia: Lietuvių Moterų So
cialinės Globos, Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos, A.L.B. Moterų 
Sekcijos.

Tas būtinas reikalas Perthe gy
venantiems lietuviams turėtų įvyk
ti, o mes vyrai karštai pasveikintu
me.

* *
Iš Melbourne Perthe pas p.p. 

Kuzmickus atsilankė A. Grikepelis. 
Buvo visai trumpai.

Šiuo metu pas p.p. Petrukėnus 
vieši jų duktė Laima Tomas su savo 
vyru iš Sydney.

ninke. žaidžia ji tinklinį jau apie 
ketveri metai ir per savo puikų žai
dimą, buvo pastebėta Kanados tre
nerių ir pakviesta į Kanados rinkti
nę. Prieš olimpinės treniruotės buvo 
labai įtemptos ir reikėjo daug dirbti, 
tačiau Regina to nesigaili ir tinklinį 
laiko pačiu įdomiausiu sportu. Ji jau 
yra gimus Kanadoje, maždaug prieš 
dvidešimt metų ir su savo tėvais 
gyvena netoli Toronto. Iškilusi tink
linyje, ji pradėjo žaisti su jauniais ir 
su Kanados rinktine jau teko žaisti 
Korėjoj, Japonijoj, Kuboj ir kone ne 
visoj Kanadoj. Būtinai ji nori šalies 
rinktinėje išsilaikyti iki sekančios 
1980 m. olimpiados ir, jei sąlygos 
leis, po jos pamatyti savo tėvų kraš
tą Lietuvą. Ypatingai ji mėgsta ke
liauti ir šiuo metu jos noras yra kuo 
greičiau pamatyti Australiją, pa
žaisti su lietuviais ir panardyti po 
didžiąsias Pacifiko bangas. Maloniai 
ir mielai kanadietei sportininkei aš 
užgarantavau, kad Australijos lie
tuviai yr puikūs vyrai ir,, ko gero, 
dar ją pasigrobs. Pažiūrėsim, o iki to 
laiko geriausios sėkmės šiai iškiliąja! 
sportininkei..

Iškilusis Edis Palubinskas ir šioje 
olimpiadoje pasirodė labai gerai ir 
buvo pagrindinis ir geriausias Aus
tralijos žaidėjas, visoje olimpiadoje 
pasirodęs kaip vienas iš geriausių 
metikų.

Sveikinant visus lietuvius sporti
ninkus su jų gražiu pasirodymu šio
je olimpiadoje ir tikrai rekordiniu 
dalyvių skaičiumi, reik tikėtis ir 
laukti, kad vieną dieną visi olimpi
niai lietuviai sportininkai galės savo 
uniformas papuošti tuo pačiu ir 
mums brangiui vardu - Lietuva.

(Bus daugiau)
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APIE GARANTIJAS
Šis straipsnis buvo skaitytas rugpiūčio 2 d. Melbourne per 3 ZZ Access 

Radio lietuvių programos metu. Klausytojams pageidaujant spausdina
me jį Mūsų Pastogėje. Red.

Anglų kalboje yra vartojami du 
žodžiai ’’guarantee” ar ’’warranty”, 
nors prekybinėj teisėj jie reiškia tą 
patį.

Gamintojai, pardavėjai ir amati
ninkai kartais duoda garantijas lie
čiančias jų prekių ar patarnavimų 
kokybę.

Aišku, jie tai daro klijentam pri
sitraukti.

Kad prekė yra su garantija, tai 
tas dar nereiškia, kad tokia garanti
ja tikrai apsaugo pirkėjo interesus.

Štai viena tokių garantijų teigė: 
’’Šio uždaro vieneto (sealed unit), 
įmontuoto į šaldytuvą, gamintojas 
garantuoja pakeisti netinkamą dalį 
ar darbą. Ši garantija galioja penkių 
metų laikotarpiui nuo šaldytuvo 
pirkimo datos.” Vos trim metam 
praėjus, tas šaldytuvo vienetas su
gedo, ir šaldytuvo vartotojas krei
pėsi į gamintoją. Gamintojas atsakė, 
kad žodžiai ’’dalis ar darbas” skiriasi 
nuo žodžių ’’dalis ir darbas”, ir už 
pataisymą pareikalavo sumokėti.

Kitur buvo išduota ’’garantija vi
sam gyvenimui” (life-time guaran
tee). Teisiškai žiūrint, tokia garan
tija yra bevertė.

Vėl kita garantija buvo išduota 
dvylikai mėnesių, bet apačioj, ma
žytėm raidelėm, buvo parašyta, kad 
pilna garantija galioja 3-im mėne
siam. Likusiem 9 mėnesiam garan
tija dengia tik sugedusias dalis, bet 
ne patį pataisymo darbą.

Kartais darbų rangovai pareiškia 
žodžiu, kad jų darbui garantija yra 
viėneriem, dvejiem metam, ar bet 
kuriam kitam laikotarpiui. Tokia 
garantija yra bevertė, nebent ji bu
vo duota prie teisiškai tinkamų liu
dininkų.

Dažnas pirkėjas pasirenka tą par
davėją, kuris duoda dar papildomų 
ir platesnių grantijų. Tokios garan
tijos dažnai būna klaidinančios. 
Kartais pats garantijos dokumentas 
būna neaiškus, gausus techniškų žo
džių, turįs eilę nepraktiškų sąlygų, 
ar naudojąs klaidinančius žodžius 
bei išsireiškimus, kad tik suklaidinus 
pirkėją, ar sutrukdžius vartoto ją im
tis teisinių žygių.

Dažnai pirkėjas, suklaidintas par
davėjo pažadų ar įvairių netikslių 
garantijų, negali išreikalauti nuos
tolių atlyginimo vien dėl tokių ga
rantijų formos, ar vien dėl to, kad 
pažadas duotas žodžiu nebuvo pa
tvirtintas raštu.

Kaikurios garantijos, nors ir vi
sais atvejais geros, negali būti įgy- 
vendytos dėl to, kad firma jau likvi
davosi ir vartotojo patenkinti nega
li.

Dažnai žinomos ir sąžiningos fir
mos išduoda savo klijentams aiškiai 
parašytas garantijas, kuriose būna 
tiksliai nustatyti abi puses rišantieji 
įsipareigojimai ir nurodytos proce
dūros, kurių reikia imtis prekei su
gedus. Sąžiningos firmos tuo save 
apsunkina, bet nesąžiningos firmos 
savo patraukliom garantijom prisi
vilioja naivų klijentą, žinodamos, 
kad jų pažadai yra klaidingi ir tei
siškai beverčiai.
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Pirkėjas turėtų nuodugniai susi
pažinti su kiekvienos jam patiektos 
garantijos turiniu. Jis turi perskai
tyti kiekvieną, kad ir mažiausiomis 
raidelėmis parašytą eilutę.

Nepasitikėkite žodinėm garanti
jom. Sąžiningos firmos neatsisako 
savo žodinį pažadą patvirtinti raštu.

Jei kartais gautumėte raštišką 
garantiją, dėl kurios turėtumėte 
abejonių, kreipkitės ,į Vartotojų 
Švietimo Centrą (Consumer Educa
tion Centre), G.P.O., Box 1547, Mel
bourne, 3001. Ten pasistengs Jums 
padėti.

Žinokite, kad vartotojų teisėm 
apsaugoti yra ir specialus Prekybi
nės Praktikos Įstatymas (Trade 
Practices Act).

Štai to įstatymo 69-as straipsnis 
nurodo, kad:

1. Pardavėjas turi būti teisėtas 
parduodamos prekės savininkas.

2. Pardavėjas privalo painfor
muoti pirkėją apie visus parduoda
mo daikto nuosavybės suvaržymus, 
k.a.: hipotekas ir įskolinimus (mort
gages and hire purchase agree
ments).

3. Parduodamos prekės turi būti 
laisvos nuo bet kurių teisinių apri
bojimų.

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE, 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

ROCK & ROLL VAKARAS
LIETUVIŲ KLUBE

Rugpiūčio 20 d. Sporto klubo 
Kovo iniciatyva Liet. Klube buvo 
surengtas Rock & Roll vakaras spe
cialiai jaunimui. Jie pasirūpino ir 
savo kapela, kuri grojo taip, kad nuo 
garso galėjo ir lubos linguoti.

Tačiau nuostabiausia, kad tą va
karą buvo prisirinkusi pilna klubo 
salė jaunimo. Mes nuolat dairomės 
jaunimo ir vis jo pasigendame ar tai 
klube, ar kokiuose lietuviškuose pa
rengimuose. Pasirodo, ne taip tą 
jaunimą viliojame ir šaukiamės. Tą 
vakarą dalyvavusiam sunku buvo 
susigaudyti, ar ten dalyvavęs jauni
mas visi buvo lietuvių vaikai, nes be 
abejo visi tekalbėjo tik angĖškai, o 
atpažinti sunku ypač kitomis progo
mis to jaunimo nesutinkant.

Nežiūrint tokio didelio trukšino, 
tasai vakaras pilnai pasiteisino: vis 
dėl to jaunimas susirinko ir 
susirinko į lietuvių klubą, kurį dau
gelis turbūt pamatė pirmą kartą. Ir 
čia jautėsi tikrai namuose. Teko nu
girsti, kad Liet. Klubo vadovybė 
ryžtasi surengti ir dažniau tokių va
karų vien jaunimui. Ir gerai, tegu 
sueina ir pabendrauja. Gal šitolau 
keliu savo jaunimą prisijaukinsime. 
Ir vyresnieji neturėtų delnais už- 
spaudę ausis bėgti iš klubo, o palikti 
ir stengtis su jaunaisiais užmegsti 
kontaktus.

4. Tuo atveju, kad pardavėjas 
parduoda nejudomą turtą, pav. že
mės sklypą, -

(a) pirkėjas turi būti tiksliai par
davėjo painformuotas apie visus 
įstatyminius nuosavybės suvaržy
mus;

(b) joks kitas asmuo negali turėti 
jokių teisių į pirkėjo nuosavybę, 
nebent pirkėjas apie tai žinojo ir su 
tuo sutiko nuosavybės pirkimo 
metu.

70- as straipsnis sako:
’’Prekės, kurios yra užsakomos 

pagal tam tikras specifikacijas, ar 
parduodamos pagal pardavėjo apra
šymą, turi atitikti tas pirkėjo speci
fikacijas, ar pardavėjo aprašymą.

71- as straipsnis nustato, kad
’’Prekės, kurias perkate turi būti 

prekybinės kokybės ir atitikti jų 
numatomą tikslą.

76-as straipsnis kalba apie baudas, 
Bendrovė ar pavienis asmuo, ku

rie tiesioginiai ar netiesioginiai yra 
surišti sutartimi ir nesilaiko anks
čiau minėtų garantijų, gali būti teis
mo nubausti: bendrovė iki $ 250.000, 
o pavienis asmuo iki. $ 50.000 pini
gine bauda. Baudos dydis priklausys 
nuo sutartyje nustatytų sąlygų, nuo 
susidariusių nuostolių dydžio ir re
cidyvo, t.y. kaip dažnai ir kokios rū
šies buvo kaltinamos firmos anksty
vesni prasižengimai.

Garantijos yra privalomos.
Vartotojo teisės yra Prekybinės 

Praktikos Įstatymo apsaugotos. 
Yra nelegalu išskirti, apriboti ar 
keisti bet kurias vartotojo teises, 
numatytas tame įstatyme.

svetur
♦ * *

Mūsų Pastogės bendradarbis p. 
V. Saudargas su ponia vėl išvyko il- 
gesnėn kelionėn į užjūrius. Prieš 
keletą metų panašios kelionės re
zultatas yra p. Saudargienės knyga - 
Tolimų kraštų miražai, kurią dailiai 
išleido Nidos leidykla Londone. 
Koks rezultatas bus šitos kelionės, 
belieka tik spėlioti.

Aną sekmadienį Sydnejaus Liet. 
Klube lankėsi ir viešnia kanadietė 
geologė p-lė Rimšaitė. Pasigėrėjo ir 
pasidžiaugė susitikusi su lietuviais, 

dalyvavo klubo bibliotekos atidary
mo iškilmėse. Viešnia kaip atstovė 
dalyvauja pasauliniame geologų 
kongrese, kuris kaip tik šį mėnesį 
vyko Sydnejuje. Neteko girdėti, kad 
būtų daugiau lietuvių geologų iš 
svetur. *»*

’’Tie patys” intensyviai repetuoja 
savo programai, kurią išpildys atei
nantį šeštadienį Liet. Klube Sydne
jaus apylinkės organizuojamo vaka
ro metu. Kas yra ’’tie patys” įsiti
kinsime dalyvaudami rugsėjo 4 d. 
Liet. Kube.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
SYDNEJUJE.

DEMONSTRACINĖ EISENA.

Šiais metais, kaip ir anksčiau, pa
vergtų tautų taryba, kuriai priklau
so A.L.B. Sydnejaus Apylinkės Val
dyba, ruošia demonstracinę eiseną 
Sydnejaus centre, už pavergtų tau
tų laisvę.

Nors de jure pripažinimas at
šauktas, tačiau nenuleiskime rankų, 
bet parodykime, kad kovojome ir 
kovosime toliau už Lietuvos laisvę.

Prekybinė kokybė (mercantile 
quality) reiškia, kad prekė turi ati
tikti savo paskirti, jos aprašymu 
kainą ir kitas įprastas sąlygas. Tas 
dar nereiškia, kad prekė negali būti 
be defektų, jei tie defektai buvo 
jums pardavėjo parodyti, ar patys 
būsite tuos defektus pastebėjęs 
prieš perkant.”

Kada perkate prekes pagal pa
vyzdį, pav. kilimus, dažus, plytas, 
užuolaidas ir pan.:

1. tokia prekė turi atitikti pavyzdį 
savo savybėmis ir kokybe;

2. pirkėjui turi būti leista paly
ginti perkamą prekę su pirkėjo turi
mu pavyzdžiu;

3. toji prekė turi būti be pastebi
mų defektų pirkimo metu.

74-as straipsnis aptaria patarna
vimus.

’’Kada neperkate prekių, bet su
darote sutartį tam tikram darbui 
atlikti k.a.:

1. statyba, remontas, pataisymai, 
valymas, ar bet koks jūsų turimos 
nuosavybės ar nejudomo turto sa
vybių pakeitimas;

2. darbai žemės sklype, ar žemės 
sklypo apdirbimas;

3. prekių paskirstymas ar jų pri
statymas;

tada tokie patarnavimai turi būti 
atlikti rūpestingai ir kvalifikuotų 
asmenų. Jei tuo metu bet kokia me
džiaga buvo pavartota, ji turi būti 
tinkamos kokybės ir atitikti jos nu? 
matytą paskirtį.

Jei kuri firma nesilaiko anksčiau 
minėtų sąlygų, jus turite visą eilę 
galimybių:

1. galite sutartį nutraukti;
2. galite būti atpalaiduoti nuo jus 

rišančių įsipareigojimų;
3. galite iškelti ieškinį, kad ne tik 

jums atlygintų susidariusius nuos- f 
tolius, bet ir jūsų įmokėtu užstatą 
grąžintų;

4. galite reikalauti, kad padengtu 
jums visus nustoliųs^, susidariusius^ 
dėl prekės ar patt^fa^nus; 
sios firmos nesąžiningumo ar jos ap
sileidimo.

Sauvališki firmų prierašai nega
lioja jei jie:

1. Varžo vartotojo teises, paV. 
’’Šioji garantija yra išduota vietoj 
kitų esamų, tiesioginiai ar netiesio
giniai išreikštų garantijų. Ši garan
tija atleidžia pardavėją nuo bet ku
rių kitų įsipareigojimų ar atsako
mybių.”

2. Sumažina ar pakeičia pardavėjo 
atsakomybę dėl jo parduotos pre
kės, dalių, medžiagos ar jo patarna
vimų kokybės.

Naudokitės jums suteiktomis tei
sėmis.

Prekybos Praktikos Įstatymas 
leidžia jums patraukti nesąžiningą 
pardavėją į teismą.

Turėkite omeny, kad reikia veikti 
greitai, jei norite tuo įstatymu tin
kamai pasinaudoti.

Neatidėliodami kreipkitės pas sa
vo advokatą, ar Australijos Teisinės 
Pagalbos Įstaigą (Australian Legal 
Aid Office) ar į jūsų vietinę teisinę 
įstaigą (free legal service).

Vykdami pas savo patarėją, pasi
imkite visus savo kvitus, garantijas, 
sutartis ir visą kitą medžiagą, kuri 
gali būti naudinga jūsų byloje.

Stasys Stankūnavičius

Savo solidarumu išlaikykime gerą 
lietuvių bendruomenės vardą pri

sijunkime prie kitų pavergtų tautų 
šitoje eisenoje. Visi maloniai kvie- Į 
čiami ir laukiami dalyvauti.

Renkamės prie Sydney Town į 
Hall šeštadienį, rugsėjo 11 d. 11.30 
iš ryto ir baigsime eiseną Anzac 
Memorial, Hyde Park, kur, tęsis to- į 
liau su ekumeninėmis pamaldomis.

Spalio 23-čio yra numatyta Veng
rijos užgrobimo 20 metų sukakties 
paminėjimas, išreiškiant protestą 
Soyietu Sąjungai. Apie tai bus pra
nešta vėliau.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės V-ba
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NAUJOS KNYGOS
Juozas Kralikauskas. MARTY

NAS MAŽVYDAS. Dienraščio 
Į Draugo 1976 m. premijuotas roma- 
į nas. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje 1976 m. Aplankas 
dail. T. Valiaus. 307 psl. Kaina ne- 

i pažymėta.
■ Kanadoje gyvenąs Juozas Krali
kauskas yra tvirtai lietuvių litera
tūroje įsitvirtinęs rašytojas. Dar 
nepriklausomoj Lietuvoj jis buvo iš
leidęs novelių rinkinį ’’Septyni Ka
lavijai”. Po karo Kanadoje parašė 
porą buitinių romanų (’’Urviniai 
žmonės”, ’’Šviesa lange”), bet vėliau 
jo dėmesys ir žvilgsnis nukrypo į 
Lietvos praeitį. To pasėkoje jis su
kūrė Mindaugo trilogiją. Tai buvo 
Lietuvos valstybinio kūrimosi laiko
tarpis, kurį J. Kralikauskas pavaiz
davo giliai įsijausdamas į ano meto 
dvasią ir nuotaikas.

Su Martynu Mažvydu rašytojas 
krypsta į vėlesnius laikus, į lietuvių 
kultūrinės užuomazgos laikmetį. Ir 
čia jis pasirenka kaip tik tą kritišką 
momentą, kada lenkų kultūra per 
bažnyčią baigė užgožti lietuvių są
moningumą ir kalbą. Laikas sutam
pa su reformacijos pradžia, su Liu
terio iššūkiu katalikų bažnyčiai. Ir 
čia autorius priešpastato Vilniaus 
lenkišką katalikų kuriją prieš idea
listus reformacininkus - Stanislovą 
Rapalionį, Abromą Kulvietį, Jurgį 
Zablockį ir Martyną Mažvydą, kurie 
buvo Vilniuje įkūrę pažangią kolegi
ją. Vilniaus katalikų kurijos parėdy
mu toji kolegija buvo išvaikyta, 
gre- iint inkvizicijai kiti dėstytojai iš 
Vilniaus pabėgo, bepaliko tik Mar
tynas Mažvydas, kuris sugautas 

Aih iaus kurijos kalėjime išlaikomas 
kono m,etus belaukiant inkvizicinio 
įteisino ir kankinimų. Jį slapta išva
duoja jo buvę mokiniai ir išgabena 
Bau Fitter‘ Vieton;
į ši^kalinimo epizodas ir sudaro 
ivisa i-omAftė žūdamas kale- 
Mme Mažvydas’ turi laiko apgalvoti 
savo padėtį, prisimena savo kolegas 
mokytojus kolegijoje, atkartoja tu
rėtus ir galimus tardymus ir galvoja 
apie lietuvius, jų tamsą ir kad kuni
gai, skelbdami tikėjimą lenkiškai, 
toli gražu tų prasčiokų klausytojų 
nepriartina prie Dievo.

Autorius mėgsta pasakoti pir
muoju asmeniu, ir nėra pirmoji to
kioje pasakojimo formoje knyga. 
Tas intymiau suartina skaitytoją su 
romano herojum. Pati knyga yra 
vertingas įnašas į mūsų literatūrą, ir 
gal dar daugiau - atveria užuolaidos 
plyšelį į mūsų praeitį ir kaip tik toje 
vietoje, kuri apeinama ir nutylima.

Ava Saudargienė. TOLIMŲ 
KRAŠTŲ MIRAŽAI. Kelionių ap
rašymai. Išleido Nidos Knygų Klu
bas Londone 1976 m. 342 psl. Kaina 
7.50 amer. dolerių.

Autorę sydnejiškiai pažįsta kaip 
gabią vaikų teatro darbuotoją, vei
kalėlių vaikų scenai rašytoją, prieš 
beveik dešimtmetį Sydnejuje išlei
dusią dvi dramatizuotas pasakas

Vynuogės buvo auginamos nuo 
neatmenamų laikų. Sunku nustatyti, 
kuriame krašte ir kada pradėta vys
tyti vynuogių kultūra. Turima žinių, 
kad egiptiečiai jau prieš 6000 metų 
augino vynuoges ir gamino vyną. 

’’Buvo broliai devyni” ir ’’Sigutė”. 
Štai dabar, prieš keletą metų pake
liavus po pasaulį, paruošė savo įs
pūdžių ir išgyvenimų knygą. Knyga 
gerame popiery, iliustruota, pa
traukli savo išvaizda, dar patrauk
lesnė savo turiniu ir pasakojimo sti
lium. Plačiau apie šią knygą kita 
proga, o ji tikrai verta dėmesio ir iš
samesnio pristatymo.

Edmond Narouche. THE SEC
RET LIFE OF THE POLITICAL 
REFUGEE. 79 psl Išleido Vantage 
Press, New York, Washington, At
lanta, Hollywood. 1976 m. Kaina 
$ 4.95.

Vieno lietuvio politinio pabėgėlio 
sapnų ir prisiminimų montažas. Tai 
daugiau autoriaus pasąmoniniai iš
gyvenimai supinti su kieta realybe. 
Knygos herojus, pabėgęs į Švediją, 
nuolat grįžta sapnuose ir mintyse 
namo pas savo paliktus artimuosius: 
žmoną, brolius, tėvus, artimuosius. 
Tokie sugrįžimai pasibaisėtini: jis 
atpažįstamas, persekiojamas, gau
domas, iki jį iš alpulio išvaduoja at
sibudimas. Knygos herojaus kūnas 
laisvas, bet jo dvasia neatsipalai
duoja praeities, artimųjų, gimto 
krašto. Svetimųjų priespaudą tėvy
nėje jis pats skaudžiai išgyveno pa
bėgęs.

Autorius gimęs Kaune 1933 m. ir 
būdamas trisdešimties metų pabėgo 
į Švediją. Šiuo metu jis gyvena ir 
rašo gyvendamas Amerikoje.

Antanas Maceina. RELIGIJOS 
FILOSOFIJA. Pirmoji dalis. Išleido 
’’Krikščionis gyvenime” leidykla 
Amerikoje. Įrašai dail. T. Valiaus. 
335 psl. Kaina 6 doleriai.

Prof. A. Maceina yra bene pats 
produktyviausias iš mūsų gyvųjų fi
losofų. Užsimojęs parašyti Religijos

ATMINKITE: MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUS 
RUGSĖJO 18 D. ETRUSCAN SALĖJE, 

ARTHUR ST. CABRAMATTA

Spaudoje
Amalrikas kalba

Europos Lietuvyje 
atpasakojama rašytojo A. Amal- 
riko kalba, neseniai pasakyta Ams
terdame. Amalrikas 1969 m. vaka
ruose paskelbė knygą "Ar Sovietų 
Sąjunga išgyvens iki 1984 m.”, už 
kurią jis buvo sovietų pasmerktas ir 
uždarytas Sibiro darbo stovykloje. 
Dabar jis išleistas į Vakarus ir kalba 
panašiai kaip kad Solženicinas. Štai 
jo kalbos mintys, kaip jas perduoda 
Europos Lietuvis:

Sovietų istorikas Amalrikas, išbuvęs 
penkis metus darbo stovyklose, ‘ pagaliau, 
■kaip žinome, atsidūrė Olandijoje. „Obser
ver“ (nugp. 8 d.) paskelbė jo ilgą straips
nį, kuriame Amalrikas, kaip ir Solženicy
nas, neglosto vakariečių už jų nuolaidas 
sovietams.

Pasiretadamas savo stebėjimais, jis 
punktas po punkto įrodo, kad po Helsin
kio konferencijos niekas aępasikeitę. Kai 
kur pasikeitę tik veikios’ Metodai. Pvz. 
KGB dabar mažiau areštuoja žinomų di
sidentų, bet už tai labai padažnėjo slapti 
nužudymai, užpuolimai gatvėse, padegi
mai, automobilių ir traukinių nelaimingi 
atsitikimai. Čia vienu šūviu nušaunami 
du zuikiai: atsikratoma nepageidaujamo 
asmens ir įbauginami kiti disidentai.

Padėčiai pagerinti, Amalrikas siūlo va
kariečiams keisti nuolaidų ir savęs apgau
dinėjimo taktiką. „Ar Vakaruose įsigalės 
socialistinė santvarka, ar pasiliks kapita
listinė — jie vistiefc tik tada galės išsau
goti laisvę ir „žmogiškąjį veidą“, jei ne
praras žmogaus kilmingumo (dignity) 
jausmo. O tas ‘bendruomenės ir paskirų 
asmenų didingumas yra apsprendžiamas 
pagal tai, kaip elgiamasi su už save stip
resniais ir silpnesniais. Šiuo metu mes 
matome, kokie nuolankūs yra vakariečiai

filosofiją, jis j klausimą pasižiūrėjo iš 
dviejų taškų: pirmoje dalyje jis
nagrinėja religijos esmę ir religijos 
Dievą, ir antroje dalyje, kuri dar 
leidžiama, autorius kalbės ąpie žmo
gaus laisvę ir tikėjimą. Su šiuo 
brandžiu veikalu turėtų susipažinti 
kiekvienas lietuvis inteligentas.

The BALTIC NATIONS pavadi
nimu išleista nauja knyga, prof. dr. 
Broniaus Kaslo parašyta. Aprašo
mos Estija, Latvija, Lenkija, Lietu
va ir Suomija, nors Pabaltijo kraš
tais laikoma ir kitos valstybės, kurių 
krantus plauna Baltijos jūra.

Knygos pradžioje autorius patei
kia didelės reikšmės turinčių dekla
racinių posmų apie tarptautinę tei
sę, tautų bendradarbiavimą ir žmo
gaus bei piliečio teises.

Knygos turinys suskirstytas taip: 
1. Pagrindinės žinios apie Pabaltijos 
valstybes, 2. Pabaltijo tautų siekiai 
sudaryti sąjungą, 3. Pabaltijo vals
tybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
Santarvė (1934-1939), 4. Pabaltijo 
Santarvės veikla, 5. Pabaltijo San
tarvės politiška teisinė padėtis, 6. 
Antrasis pasaulinis karas ir Pabalti
jo valstybės, 7. Pabaiga. Toliau duo
dami informaciniai šaltiniai apie Pa
baltijo tautas, panaudota bibliogra
fija ir vardynas.

Knygos autorius ne tik supažindi
na su kiekviena jo aprašoma valsty
be, bet aprašo ir jų tarpusavio san
tykius, bei tarptautinę padėtį.

Knyga verta dėmesio. Kas norės 
arčiau susipažinti su Pabaltijo tau
tomis ir valstybėmis, galės rasti la
bai geros medžiagos. Prie kiekvie
nos progos, bet kam besidomint Pa
baltijo reikalais, verta šią knygą re
komenduoti arba ir padovanoti. 
Knyga gražiai išleista, turi 219 psl., 
kaina $ 12.00. Išleido Euramerica 
Press, 381 N. Main St. Pittston. PA 
18640. ELTA

stipresniems — Sovietų Sąjungai ir kaip 
jie pasikeičia ir nebekreipia dėmesio, kai 
susiduria su silpnesniaisiais, pvz. Žmo
gaus Teisių Sąjūdžiu. Toks elgesys rodo 
Vakarų sumenkėjimą.“

Baigdamas Amalrikas pasiūlo įvairių 
priemonių padėčiai pagerinti. Gal dau
giausia dėmesio vertas pasiūlymas kitų 
kraštų vyriausybėms ginti teises savo pi- 
liečiu, kad:vykdami į Sovietų Sąjungą, jie 
gaflėtųj pasKmti tokią spaudą, kokia jiems 
patinka.

Taip pat jis siūlo žurnalistams ir diplo
matinių tarnybų nariams palaikyti ryšį 
ne tik ’su valdžios, bet ir su visuomenės 
atstov'ais. Pvz. įvairių priėmimų proga jis 
siūlo kviesti ne tik diplomatus ir valdžios 
atstovus, o taip pat žinomus disidentus ir 
niekam nepriklausančius visdofpenės at- 
stovųs. Ypačiai į šiltą reikalą tifią atkreip
ti dėmesį V. Vokietijos, Italijcfeį Britani
jos, ir Prancūzijos ambasadoriąįf

Vakariečių žurnalistams jis siūlo įsteig
ti savo klubą ir bendromis jėgomis ginti 
teisę perduoti objektyvias žinias. Esą, da
bar vakariečiai žurnalistai stengiasi būti 
indiferentiški, jei kuris jų draugas bando 
prasilaužti pro sovietinio biurokratizmo 
užtvaras. Dar blogiau, jei jie lieka indife
rentiški ir tada, kai „kuris nors jų kolega 
laižo Sovietų valdžios padus“.

Lietuvių radio 
pusvalandžiai 
AUSTRALIJOJE

SYDNEJUJE lietuviškas radio 
pusvalandis transliuojamas antra
dieniais 1.30-2 vai. dienos metu ir 
kartojamas trečiadieniais 2-2.30 vai. 
p.p. per ABC Radio Ethnic Austra
lia 2 E A banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais

SPORTAS 
Melbourne

Moterys

VARPAS - ST. KILDA 33:38
Mūsų merginos, šį sezoną žaisda- 

mos A klasėje, pateko į finalines 
žaidynes, kuriose susitiko su viena 
iš stipriausių komandų - St. Kilda. 
Pirmą puslaikį užbaigdamos penkių 
taškų persvara Varpo naudai, atro
dė, kad varpietės išplėš laimėjimą, 
bet antro puslaikio pabaigoje pasi
metė. St. Kilda komandos žaidėjos 
tai puikiai išnaudojo, santykį išlygi
no, o mūsiškės, dar daugiau pasi- 
mesdamos,suklupo.

Taškai: R. Šidlauskaitė 4, E. Vyš
niauskaitė 6, I. Liubinienė 2, A. Ta
mošiūnaitė 8, L. Pikelytė 13, T. 
Walch, Mackevičiūtė.

VARPAS - COBURG 23:26
Pralošiusios finalinės žaidynėse, 

pirmame susitikime su Coburg ko
manda varpietės pasirodė visai silp
nai. Kamuolio valdymas bei pasuo
tos visai nevykusios, o iš mėtymų ir 
puolimo neatrodė, kad žaidžia tos 
pačios, kurios žiadė finaluose prieš 
St. Kilda.

Taškai: R. Šidlauskaitė 6, E. Vyš
niauskaitė 2, I. Liubinienė 0, T. 
Walsh o, A. Tamošiūnaitė 9, R. 
Crook 2, L. Pikelytė 4, M. Sage 0.

Vyrai

VARPAS - ESSENDON 45:39 
Taškai: Ragauskas 17, Vaitkus 8, D. 
Liubinas 4, J. Liubinas 2, Vyšniaus
kas 2, Oželis 12.

Berniukai žemiau 12 m.
VARPAS - SANDRINGHAM 24:0 

taškai: B. Liubic 6, A. Liubic 2, 
Adams 2, Šeikis 2, Kuster 2, Sa
dauskas 10.

Berniukai žemiau 15 m.
VARPAS - MELBOURNE 

TIGERS 42:26
' taškai: Ragauskas 14, Balnionis 4, 

Steel 6, Kuster 18, Liubinas 0, Vai
tiekūnas 0, Keblys 0.

Berniukai žemiau 17 m.
VARPAS - MELBOURNE

TIGERS 30:53
Taškai: Barila 10, Balnionis 10, L. 

Baltutis 2, V. Soha 8, T. Baltutis 0, 
Liubinas 0.

A.G.

40000000000000000000000C

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

Malonus berniukas
Kaip tamstai patinka mažasis 

mūsų Kaziukas?
— Jis yra mielas ir gerai iš

auklėtas berniukas, bet jis ma
ne palaikė gydytoju.

— Kodėl?
— Kai aš įėjau, jis maft pa

rodė liežuvį.

Barometras
Jaunuolis atnešė savo tetulei 

dovaną — barometrą.
— Didelis ačiū už dovaną. — 

pasakė tetulė, — tiktai kam taip 
lengvabūdiškai švaistyti pini
gus? Kam mums barometras? 
Viešpats jau pasirūpino, kad ta
vo dėdė turėtų reumatizmą.

10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vai. vak. per Austra
lian National University radio 2XX.

Tautiečiai maloniai prašomi įsidė
mėti laiką ir pasiklausyti.
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KRONIKA
PERTH

Iš kelionės po Europą p. Krikšto- 
laitienė ir Vaičiūnienė sugrįžo ir 
parsivežė gražių dovanų.

* ♦
Sugrįžo iš kelionės Lietuvon V. 

Stribinskas, kuris buvo išvykęs su 
savo broliu iš Melbourne žmona ir 
sūnumi.

V. Stribinskas jau kartą 5 dienas 
Lietuvoje buvo buvęs, tad antrukart 
nuvykęs buvo žymiai drąsesnis. Vil
niuje gyvena Stribinskų tėvas ir dar 
2 broliai. Pirmą kartą V. Strabins- 
kas, būdamas Vilniuje svečiuose pas 
tėvą ir brolius, iš ten be valdžios ži
nios buvo nuvykęs įTauragę ir kitur. 
Dabar nuvykęs padarė tą patį. Be 
valdžios žinios, su žmona, sūnumi ir 
broliu visi nuvažiavo į Tauragę ten 

aplankyti savo motinos kapo. 
Šįkart nepavyko. Vietos milicija su
sekė, areštavo, tardė ir vieną parą 
arešte išlaikę grąžino atgal į Vilnių. 
Daug baimės arešte pergyveno bro
liai Stribinskai. Jų akyse pasirodė 
Sibiras daug arčiau negu sugrįžti į 
Australiją. Tačiau žmona p. Stri- 
binskienė nebuvo areštuota, tardo
ma, o tik ta pačia dieną gražinta į 
Vilnių. Mat ji yra australe ir čia ji 
gimusi.

♦ *
Taip pat sugrįžo iš kelionės po 

Kanadą ir Ameriką V. Skrolis. Ap
lankė Klevelande buvusio Prezi
dento Smetonos kapą ir ten gyve
nantį buvusį Pertho apyl. V-bos pir
mininką'Vladą Knistautą su jo šei
ma. V. Skrolis keliaudams po Kana
dą ir Ameriką padarė apie 300 pėdų 
filmą, kuri bus įjungta į bendrą lie
tuvišką filmą iš Pertho lietuvių gy
venimo.

BRISBANE

Išrinkta nauja Apylinkės Valdyba.

Rugpiūčio 9 d. įvykusiame visuo
tiniame susirinkime išrinktoji Apy
linkės Valdyba pareigomis pasi
skirstė: pirm. K. Stankūnas, vice- 
pirm. E. Bartonas, sekr. A. Permi

MŪSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
Rugsėjo 18 d. Etrusccan Lounge salėje, Arthur St., Cabramatta.

Šiame baliuje:
1. Ypatingai puošni ir iškilminga erdvi salė.
2. Nepaprastai vertinga loterija (mūsų menininkų 
kūriniai ir meniški išdirbiniai)
3. Originali programa
4. Kitos staigmenos.

Baliuje valgiai ir gėrimai vietoje. Valgiais bus galima vaišintis ištisą 
vakarą, ir jie įskaityti į bilieto kainą. Jokių užkandžių ir gėrimų įsinešti 
neleidžiama. Įėjimas - 8 doleriai kiekvienam.

Bilietais būtina apsirūpinti iš anksto, kad rengėjai žinotų. bent 
kelias dienas iš anksto tikslų dalyvių skaičių.

Bilietus platina:

M. Zakaras, 18 Lundy St., Kingsgrove, tel. 502 3367
V. Aras, 54 Prince St., Mosman, tel. 90 5917
V. Jaras, 10 Thomas St., Merrylands, tel. 682 3580
J. Maksvytis, 7 Fleming St., Carlingford, tel. 871 6269 •
V. Kazokas, 13 Percy St.’, Bankstown, tel. 709 8395
V. Bitinas, 56 Almora St., Mosman, tel. 969 6394
A. Jablonskienė, la Stacey St., Bankstown, tel. 709 4031
L. Stašionienė, 11 Berala St., Berala, tel. 649 9062
J. Ramanauskas - Sydney Liet. Klube
Dr. K. Kemežys, Canberra, tel 814682 '
A. Šertas, 115 Janet St., Newcastle, tel. 631653 

Spaudos Baliuje apranga vakarinė
Salėje stalai po 12 ir 22 vietas. Stalų ir vietų užsakymai priimami 

dabar. Tuo reikalu kreiptis į redaktorių tel. 709 8395.
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nąs, kasininkas K. Bagdonas ir vald. 
narė meno reikalams P. Stankūnie
nė. Kandidatė - V. Mališauskienė. 
Linkime naujai valdybai glaudaus 
bendradarbiavimo. Rev. K-ja: J. 
Ruzgys, V. Lorencas, D. Bartonienė. 
Garbės Teismas: kun. Dr. P. Ba- 
činskas, B. Butkus, E. Vilkinienė

Bažnytinio komiteto pirmininko 
bei naujos Apylinkės valdybos kasi
ninko K. Bagdono žmona rugp. 16 d. 
išvyko šešioms savaitėms atostogų į 
Vokietiją aplankyti savo motinos bei 
kitų ten gyvenančių artimųjų. P.p. 
Bagdonai neperseniai į Brisbanę 
persikėlė iš Kvinslando Šiaurės ir 
tuojau įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Tai svarus įnašas mūsų neskaitlin
gai bendruomenei. Laimingos kelio
nės į ten ir atgal p. Bagdonienei.

Koresp.

Pasižmonėti į užjūrius ir susitikti 
su artimaisiais Lietuvoje išvyko p.p. 
Pacevičiai iš Adelaidės ir p. R. Ra
lienė iš Sydney.

***
Mūsų Pastogės didysis spaudos 

balius jau čia pat, rugsėjo 18 d. 
Perspėjame mielus busimuosius 
spaudos baliaus svečius, kad laikas 
apsirūpinti bilietais ir užsisakyti 
vietas. Ypač tai svarbu susitvarkyti 
iš anksto, nes būtina žinoti dalyvių 
skaičių bent savaitę' prieš balių. Se
kite Mūsų Pastogėje skelbimus!

PRANEŠIMAS

Sekančio mėnesio gale Melbourne 
sporto klubas Varpas ruošia staig
meną sportininkų bičiuliams ir rė
mėjams.

Sportininkės žada programą, va
karienę; klube, aišku, netruks links- 
mavandenio; bus ir muzikos. Kokių 
nors laimingųjų laukia kasetėms 
groti aparatas, plaukų džiovintuvas, 
šampanas...

Daugiau apie linksmavakarį <- še
kit spaudą kitą mėnesį.

Sekretorius

Trio“ S

2-1

ŠOKIAI grojant “Golden 
kapelai:
Šeštadieniais 8 -12 vai.
Sekmadieniais 4 - 8 vai.

KLUBAS ATVIRAS:
Pirm.-treč. 4-10 vaL, ketv. 4-11 

val.penkt. 4-12 vai., šešt. 
val.,sekm. 12 JO iki 11 vai.

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT

Rugsėjo 4 d., šeštadienį:
Apyl. Valdybos vakaras. Programoje 

TIE PATYS

FILMAI LIET. KLUBE:
Rugsėjo 8 d., trečiadienį, 7.30 vai.

WHATS UP DOC?
Gyva muzikinė komedija

Sydnejaus Liet. Klube perkant 
didesniais kiekiais duodama 10% 
nuolaidos už spiritinius gėrimus ir 
5% už alų. Pasinaudokite!

3 • Antradieniais stalo tenisas
2 • Trečiadieniais šachmatai

• Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAI
MINĖJIMAS SYDNEJUJE.

Tautos šventės minėjimas Sydne- 
juje bus pradedariias pamaldomis 
Šv. Joachimo bažnyčioje Lidcombe, 
rugsėjo 5 d. 11.30 vai. Šv. Mišias 
atnašaus kun. P. Butkus, giedos 
Dainos choras vadovaujamas Br. 
Kiverio.

Visos organizacijos į pamaldas 
kviečiamos atvykti su vėliavomis.

Po pamaldų, parapijos salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas, kurį 
paruošė ir praves Sydnejaus lietu
vių jaunimas. Programoje Elenos 
Kiverytės paskaita, jaunimo dainos, 
deklamacijos, skaitymai ir Zduobos 
vadovaujamos Tautinių šokių gru
pės šokiai. Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti. Įėjimas nemokamas, bet 
salės išlaidų padengimui bus renka
mos aukos.

Tautos šventės minėjimo išvaka
rėse, rugsėjo 4 d. (šeštadienį) Lie
tuvių klube įvyks pasilinksminimas - 
šokiai. Programą paįvairins ’’Tie 
Patys” (žymiai padidintu dainininkų 
sąstatu) savo skambiomis dainomis. 
Įėjimas nemokamas.

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
ADELAIDĖJE.

Tautos Šventės minėjimas Ade
laidėje įvyks 1976 rugsėjo 12 d. 
(sekmadienį) šia tvarka:

10.00 vai. Vėliavų pakėlimas 
Lietuvių Namuose.

10.45 vai. Vėliavų pakėlimas Ka
talikų Centre.

11.00 vai. Iškilmingos pamaldos. 
Organizacijos kviečiamos pamaldose 
dalyvauti su vėliavomis.

3.00 vai. p.p. Tautos Šventės mi
nėjimas ir meninė programa Lietu
vių Namuose. Po minėjimo vėliavų 
nuleidimas Lietuvių Namų sodelyje.

Su Tautos Šventės minėjimu jun
giamas ir Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įkūrimo 50 metų jubiliejus.

ALB Adelaidės Apylinkės Valdyba

VALGYKLA veikia: pirmadieniais • 
penktadieniais 6-9 vai. vak., šešt. 6 
-10 vai. vak.
Sekmadieniais 1-9 vai. vak. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė.

NEWCASTLE
Newkasteljo ApyjĮų^ės JVaMyM 

rengia Tautos Šventės minėjimą , 
rugsėjo 11 d., šeštadienį, St. Peters v 
Hall, Dixon-street, ‘.Hamilton.

Minėjimas prasideda 7 vai. p.p., 
kurio metu svečias iš Sydney V. Ka
zokas skaitys paskaitą. Po to seks 
deklamacijos ir dainos. Į minėjimą 
įėjimas visiems veltui;

Po minėjimo seka ta proga pobū
vis su šokiais, į kurį pakviesta įvai
rių tautybių mums draugingi sve
čiai. įėjimas į pobūvį- $ 2.00 asme
niui, moksleiviams ir pensininkams 
$ 1.00.

Pobūvio pradžia 8 vai, kurio metu

8.30 pasirodo Sydnejaus tautinių 
šokių grupė ’’Grandinėlė" vadovau
jama Arvydo Zduobos. Veiks bufe
tas, vedamas J. Prancūno ir turtin
ga loterija organizuojama V. Kuto. 
Užkandžius svečiai atsineša savo.
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