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TAUTOS ŠVENTĖS PROGA

MIELI AUSTRALIJOS LIETUVIAI

Štai ir vėl mes minime Rugsėjo 8-ją, mūsų garbingos Taupos šventę. 
Deja,šių metų minėjimas, kaip ir ankstyvesnieji netolimoje praeityje, 
nesukelia mum ypatingos tautinės linksmybės, nes mūsų Tauta dar vis 
po grubaus okupanto kojomis. Tačiau tegul tai nesusilpnina mūsų 
tautinio susipratimo, o priešingai tegul užgrūdina mus tautinei kovai iki 
nepriklausomybės atgavimo. Mūsų ryžtas, mūsų vieningi artimos 
praeities darbai bei žygiai Australijoje davė tautiniai labai teigiamų 
rezultatų. Lietuviška patarlė nusako, kad ir mažas grumstelis gali didelį 
vežimą apversti. Be abejo , tai įvykdyti toks grumstelis turi būti 
atitinkamoje vietoje ir atitinkamu laiku. Todėl mes visi turime budėti ir 
būti pasiruošę tą metaforinį grumstelį paruošti ir pastatyti reikiamoje 
vietoje, idant jis galėtų atlikti savo paskirtį.

Šios šventės proga sveikinu visus Australijoj lietuvius ir kviečiu 
nenuilstamai belstis į laisvojo pasaulio sąžinės duris siekdami pagalbos 
mūsų kovoje dėl Tautos laisvo apsisprendimo teisės. Ta pačia proga
kviečiu būti mūsų veikloje tolerantiškais, gerbti vienas kito įsitikinimus 
bei nuomones, jas atitinkamai įvertinti ir argumentuoti prasmingoje ir 
logiškoje formoje. Tautiniai reikšmingi siekimai turėtų būti pastatomi 
svarbesnėje vietoje negu asmeniški individų siekiai, įdėjos ar veiksmai 
tautinėje plotmėje. Mes neturėtume pamirštijiad kiekvienam individui 
yra suteikta galvojimo teisė ir kad mūsų kaip individų galvojimas bei 
įdėjos gali daug kur* skirtis, tačiau mes neturime pamiršti pagrindinio 
tikslo ir jo turime vieningai siekti. Tad užbaigsiu šį savo trumpą žodį su 
lietuviškos patarlės žodžiais - NEPRARASKIME KELIO DĖL
TAKEU®!^ ^ A.P. gIMKUS

Visiems kovūnams
/ .eonardas And riekus

Mus gyvenimui
Ir mirčiai smaigstė
Ta pati strėlė —
Aidas, šaukiančio kovon trimito...
Žmonės, lygumos, girynai (
Dviašmenio balso (
Buvom persmeigti.

Kuo mes tapom: (
Kankiniais
Ar sužeistais žvėrim —
Aš nežinau!
Prieš akis lig šiol dar tebestovi
Mirčiai persmeigti Pilėnai — '
Girios, lygumos
Ir Margiris
Su kiaura širdimi.

Ta pati strėlė —
Trimito aidas — , 
Smaigstė ir gyvenimui. 
Po kiekvieno savo nugalėjimo 
Vėl jautėmės naujai užgimę. 
Tartum lyguma po tvano. 
Medis po audros.
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A.L.B. Krašto Valdybos 
Pirmininkas

...kaip ąžuolas girių puikus

”Oi, neverk, motinėle...”, guodžia 
poetas motiną, kritus jos sūnui, kaip 
ąžuolui. Bet kaip nesigraudinti, kada 
krinta sūnūs kaip tie puikūs ąžuolai, 
palikdami gilias properšas, kurios 
neatželdomos, neužpildomos. Vienas 
tokių ąžuolų krito rugpiūčio 28 d. 
Sydhejuje - kanberiškis Petras Pil
ka. Krito pačiame pajėgume, pačia
me dvasiniame brandume, sulaukęs 
vos 55-rių metų. Jo netekimą skau
džiai pajusime visi - ne vien tik šei
ma, bet ir visa bendruomenė, nes 
savo dvasia ir asmenybe Petras bu
vo pranašesnis už daugelį mūsų.

Palikęs Lietuvą dar būdamas jau
nuolis jis savo veikla ir darbais pil
nai išsiskleidė jau atvykęs į Austra
liją. 0 jo veiklos apimtis buvo labai 
plati: Petrą sutikome ir pas skautus, 
ir pas sportininkus, ir bendruome
nėje, pagaliau žodinėje kūryboje ir 
spaudoje. Ir kiekvienoje srityje jis 
ne vien tik eilinis darbininkas, bet 
galima sakyti visados priekyje, kaip 
organizatorius, vadovas, planuoto
jas.

Petro Pilkos veikla nesiribojo 
vien tik lietuvių tarpe. Jis priklausė 
ir visoje Australijoje pagarsėjusiai 
Liūtų organizacijai (Lions Club) ir 
net vadovavo Canberros skyriui 
kaip skyriaus prezidentas.

Gimė Petras Pilka Giedraičiuose, 
Ukmergės apskr. 1921 m. rugpiūčio 
31 d. Pasitraukęs iš Lietuvos Tue- 
bingene pradėjo studijuoti teisę, ta
čiau per savo didelį aktyvumą Pet
ras aukštojo mokslo taip ir neužbai
gė. Dar Vokietijoje jį matėme A, 
Mikulskio vadovaujamame Čiurlio

Lietuvių - Australų klubo. Būdamas 
geras sportininkas, kaip ir visa jo 
šeima jis įvedė ir organizavo kasmet 
Australijos lietuvių žiemos sporto 
šventes, beveik nuolatinis ALB 
Krašto Tarybos narys.

Gana anksti Petras pradėjo reikš
tis, kaip rašytojas ir publicistas. Jau 
Lietuvoje dar būdamas moksleiviu 
jis bendradarbiavo Mokslo Dienose, 
Skautų Aide, Atvykęs į Australiją 
dirbo kaip redakcijos narys ir bend
radarbis Užuovėjoje, o vėliau pasto
vus ir nuolatinis Mūsų Pastogės

nio ansamblyje, vėliau Viesbadene 
Dainavos ansamblyje.

Atvykęs į Australiją jis irgi visa 
širdimi metasi į lietuvių, ypač jauni
mo veiklą: organizuoja ir šoka tauti
nius šokius, dirba su skautais, net 
buvo Canberroje Baltijos tunto tun- 
tininkas, suorganizavo ir ilgą laiką 
vadovavo sporto klubui Vilkui. Iki 
paskutinės dienos jis niekad neati
trūko nuo jaunimo, nors nemažiau 
aktyvumo parodė ir bendruomenė
je: dirbo ir vadovavo Canberos apy
linkei, vienas iš steigėjų Canberros

bendradarbis. Kūryboje jis atsis
kleidė kaip gabus pasakotojas, pas* 
kelbęs visą eilę savo sukurtų pasakų 
ir net 1958 m. laimėjo Kanados Kult. 
Fondo skirtą jaunimo premiją. Ne
užteko pasakų. Jis sukuria populia
rų scenos veikalą Pabaigtuves, kuris 
Sydnejuje buvo statomas net penkis 
kartus. Pastaruoju metu jis savo 
dailiosios kūrybos neskelbė grei
čiausia dėl to, kad visa savo energija 
metėsi į praktišką veiklą. Jo bren
džius straipsnius bei pasisakymus 
visuomeniniais ar bendruomeniniais 
klausimais nuolat skaitėme iki dabar 
Mūsų Pastogėje.

Turėdamas platų žvilgsnį Petras 
nuolat ir atvirai reagavo į visus ak
tualiuosius reiškinius. Tačiau ypač 
jam rūpėjo mūsų jaunimo reikalai. 
Pats augindamas tris sūnus jis nie
kad nuo jaunimo neatitrūko, bet 
(taip jaunuolis ėjo drauge, vadovavo 
ir rūpinosi jaunimo problemomis. Ir 
mirė Petras ne senatvės ar ligos iš
kamuotas, bet pakely su jaunimu į 
Naujosios Zelandijos kalnus ir snie
gus, kur su grupe jaunimo ketino 
bent porą savaičių paslidinėti ir pa- 
ekskursuoti.

Savo organizacinių sugebėjimų 
dėka ir sumanumu Petras jau buvo 
ir privačiai stipriai atsistojęs ekono
miškai ant kojų ir savo plačia širdimi 
bei dosnia ranka rėmė ir spaudą, ir 
organizacijas, ypač jaunimą.

Deja, šiandie Petro Pilkos jau ne
turime. Pasibaigė jo dar nebaigta 
pasakoti pasaka, įrašyta gyvenimo 
realybėje. Liūdi jo žmona Ona, sū
nūs - Neris, Arūnas, kuriuos jis buvo 
išleidęs į Jaunimo Kongresą Pie
tų Amerikoje, ir jauniausias Danius, 
liūdi jo artimieji, draugai, lygiai taip 
pat liūdi ir visa bendruomenė, nes 
kiekvienoje srityje užtiksime giliai 
įmintas Petro pėdas.H V. Kazokas
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Rūpestis 
suartėti

Tautos šventės proga ypač pras
minga ir svarbu pamąstyti apie mū
sų tautini solidarumą. Gal apie ji 
reikėtų ir mažiausiai kalbėti nes jis 
visą laiką yra, tik kartais jis palie
kamas ir užmirštamas, kaip spinto
je kabantis rūbas, o kartais jis pas
kubomis ieškomas ir dažniausia ne 
ten, kur jis yra.

Tačiau kaip kiekvieno dalyko, rei
kia ir solidarumo mokytis ir jį nuo
latos praktikuoti, kad jis netrūnytų, 
kad jis blizgėtų. Kaip ir kitos žmo
niškos ypatybės, nors ir natūralios, 
reikalingos nuolatinės praktikos, ly
giai tokios praktikos reikalingas ir 
solidarumas. Vienoks jis yra santy
kyje žmogaus su žmogum, kitoks 
tautiečio su tautiečiu. Greičiausia 
tautinis solidarumas savo esmėje ir 
nusako elementariausius tautiečio 
su tautiečiu santykius.

Iki šiolei mes buvome mokomi ir 
graudenami aukštais terminais, kaip 
tautinė pareiga, tautinė drausmė ir 
kitokiais, kurie praktiškai visai ne
pasiteisino, nes iš tikrųjų nėra prie- 

. monių tautiečio nei sudrausminti, 
nei įpareigoti, kad jis reprezentuo- 

■ tusi kaip lietuvis arba kad jis akty
viai jungtųsi į bet kokią lietuvišką 
veiklą. Tačiau tautinis solidarumas 
nėra nei pareiga, nei drausmės rei
kalas, o vien tik natūralūs tautiečio 
su tautiečiu ryšys, kurio neperkerta 
nei politiniai skirtumai, nei ideologi
nės užtvaros. Nes gi ir politika, ir 
ideologija santyky su tautybe visa
dos yra antriniai dalykai, kurie kul
tūringo ir sąmoningo individo dva
sioje negali nustelbti tautinių jaus
mų. Tiesa, visados yra ir bus tokių, 
kurie vardan savo vidinių ideologi
nių, politinių bei socialinių įsitikini
mų nesiskaito su tautiniu principu 
kaip su savo žmogiškos egzistencijos 
pagrindu. Tokius mes vadiname fa
natikais.

Tiesa, fanatikų kategorijoje ri
kiuojasi ir tautiniai - nacionaliniai

fanatikai, kurie nemažiau pavojingi 
kaip ir bet kokie kitokie fanatikai. 
Mūsų pačių akivaizdoje toks vokie
čių nacizmas iškilo kaip skaudi ir 
grėsminga rykštė pasauliui ir žmo
nijai. Žlugus vokiškam nacizmui, 
deja, kraštutinio nacionalizmo dai
gai nenuvyto. Jie ir toliau reiškiasi, 
tik gal ne tokioje kraštutinėje for
moje. Tokios tautų niveliavimo ap
raiškos vardan galią turinčios tautos 
ypač ryšku šiandien Sov. Sąjungoje.

Sekant istoriją žmonijos evoliuci
joje išgyvenome kelis tarpsnius: as
mens suabsoliutinimą, kur genties 
vadas, karalius ar imperatorius bu
vo laikomi dievais ir jiems palenkta 
buvo gentis, tauta ar krašto pilie
čiai; išgyvenome ideologinį absoliu
tizmą, kai idėjai buvo be rezervų 
aukojamas žmogus, išgyvenome jau 
minėtą tautinį absoliutizmą. Mato
me, kad po skaudžių istorinių pamo
kų visi tie pridėtiniai ir atsitiktiniai 
dalykai kultūrinės pažangos eigoje 
nukrinta ir einama prie paties esmi
nio - prie žmogaus. Nes visų pirma 
žmogus gimsta pirmiausia tik žmo
gum, o visa kita ateina ir prisideda 
tik vėliau, kaip apranga, kaip dra
bužis. Gal po daugelio kovų ir nu
puolimų ateis laikas, kada žmogus 
kaipo toks iškils pirmoje vietoje, ir 
tik po to ir gal visai kitoj šviesoj ir 
vertybių skalėj bus statoma tauty
bė, ideologija ar sudievintas asmuo.

Mūsų atveju šiandie ypač rūpimas 
klausimas išlikti lietuviais kaip ly
giateisiais nariais pasaulio tautų 
šeimoje niekam negrąsinant ir nieko 
neprievartaujant pagal labai huma
nišką australišką požiūrį - pats gy
venk ir leisk kitam gyventi. 0 tai 
galima laimėti kitų nepervertinant 
ir savęs neniekinant. Būdami na- 
gausi tauta lietuviai savo rytojų 
esamose sąlygose gali užtikrinti pa
rodydami daugiau sąmoningo tauti
nio solidarumo savųjų tarpe ir 
bendraudami humaniškumo rėmuo
se su visais kitais. Ypač būtina atsi
kratyti tokiomis užtvaromis, kaip 
ideologija ar politinės pažiūros, ku
rios skiria tautietį nuo tautiečio ir 
net padaro vienas kitam priešu.

(v.k.)

Skaudžiai liūdime staiga netekus veiklaus bendruomenės nario ir ypač 
pozityvaus ir ištikimo Mūsų Pastogės bendradarbio

A.A.
PETRO PILKOS 

drauge reiškiame gilią užuojautą jo brangiai žmonai, vaikams ir visiems 
artimiesiems.

Mūsų Pastogės Redakcija

Skaudžiai liūdėdamas staiga mirusio mielo draugo ir bičiulio 
A.A.

PETRO PILKOS,
giliai užjaučiu jo žmoną Onutę, sūnus ir artimuosius.

Mykolas Petronis

Brangiam bičiuliui ir draugui
A.A.

PETRUI PILKAI
mirus, liūdėdami nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną, sūnus ir visus 
artimuosius.

Tamara ir Vytautas Simniškiai

Mielam bičiuliui
A.A.

PETRUI PILKAI
mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Oną, sūnus ir artimuosius.

Aleksandras, Vincas ir Gytis 
Dantai.

Nuoširdžiai užjaučiame- p. 0. Pilkienę, seimą ir visus artimuosius, 
staiga mirus

A.A.
^PETRUI PILKAI 

ir su visais drauge liūdime.
Marija ir Gediminas Umbražiūnai

Giliai liūdime netekus mielo bičiulio, draugo ir bendradarbio 
A.A.

PETRO PILKOS, 
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Oną, vaikus bei artimuosius.

Dirkių šeima

' A.A.
PETRUI PILKAI 

mirus, žmoną Onutę, sūnus Arūną, Nerį ir Danių ir visą giminę giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

V. A. Balnioniai 
Baltučių šeimos 

Melbourne.

Mielam bičiuliui
A.A.

PETRUI PILKAI
mirus, skausmo valandoje gilią užuojautą reiškiu jo žmonai Onutei, 
sūnums ir artimiesiems.

Andrius Garolis

Staiga mirus
A.A.

$. PETRUI PILKAI
skaudžiai liūdime giliai užjausdami jo žmoną Onutę, sūnus Arūną, Nerį, 
Danių bei visus artimuosius.

Aušros Tuntas

Giliai liūdėdami netekus Canberros Lietuvių Klubo vieno iš steigėjų, 
vadovo ir nario

A.A.
PETRO PILKOS

nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną, šeimą ir visus artimuosius.
■Canberros Lietuvių-Australų Klubas

A.A.
j PETRUI PILKAI

mirus, jo žmoną Oną, jos šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Australijos Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos Valdyba
įVt *-.r. , • • • ;A *
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Žinios
MIRĖ PETRAS PILKA

Rugpiūčio 28 d. širdies smūgio iš
tiktas Sydnejuje staiga mirė canbe- 
riškis Petras Ęilka, liūdesy ir skaus
me palikdamas žmoną Oną, sūnus 
Arūną, Nerį ir Danių. Velionis Pet
ras su šeima ir būriu jaunimo vyko į 
N. Zelandiją paatostogauti ir ten 
kalnuose paslidinėti. Belipant į lėk
tuvą Petras pasijuto blogai ir greit 
greitosios pagalbos buvo nuvežtas į 
artimiausią ligoninę, kur po valan
dos ir mirė.

Didelio būrio artimųjų, bendra
darbių, ir tautiečių bei australų pa

lydėtas, a.a. P. Pilka buvo palaido
tas (sudegintas) Canberroje rugsėjo 
1 d.

Popiežius Paulius VI suspendavo 
prancūzų arkivyskupą Lefebvre, 
kuris laikosi senų liturginių tradicijų 
ir nepripažįsta naujai įvestųjų. Po
piežius jį suspendavo uždrausdamas 
eiti kunigiškas pareigas ir jam gre
sia ekskomunika, tačiau arkivysku
pas ir toliau laikosi savo nusistaty
mo netgi pasmerkdamas Vatikano II 
susirinkimo įvestus ritualus. Rug
piūčio 29 d. popiežius minėtą arki
vyskupą ekskomunikavo.
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’’Talka”
Adelaidėje

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KRE
DITO DRAUGIJA TALKA LTD. 
ADELAIDĖJE.

Adelaidės lietuviai kultūrinėje ir 
visuomeninėje veikloje nuo pat įsi
kūrimo Pietų Australijoje dienos, 
1948 metų, stipriai reiškiasi. Ekono
minės organizacijos ar šiaip vieneto 
sutelkančio lietuvius bendron finan- 
sinėn grupėn, nepavyko suburti net 
iki 1975 m. ., nors buvo keletą kartų 
bandyta, bet nepakankamas susido
mėjimas stabdė tokios organizacijos 
įsikūrimą.

Melbourne veikianti Lietuvių Ko
operatinė Kredito Draugija Talka, 
sėkmingai nugalėjusi įsikūrimo var
gus ir subūrusi nemažą skaičių lie
tuvių ir buvo tas akstinas Adelaidės 
lietuviams susiburti ekonominėn ar 
finansinėn grupėn - draugijom V. 
Balatučio, J. Lapšio ir V. Neveraus- 
ko iniciatyva 1975 metais birželio 15 
dieną iš Melbourno atvyksta Talkos 
pirm. P. Baltutis ir jos buhalteris J. 
Šniras. Tos dienos popietėje Lietu
vių Namuose įvyksta steigiamasis 
Talkos skyriaus Adelaidėje susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo virš 40 
tautiečių. Ilgokame pranešime P. 
Baltutis, Talkos pirm., supažindino 
susirinkusius su Talkos veikla, pri
valumais ir nauda. Tą pačią dieną 
Talkos skyriun Adelaidėje įstojo 15 
narių. Susidomėjimas nemažas. 
Adelaidės Talkos skyriaus valdybą 
sudarė: pirm. V. Neverauskas, sekr. 
V. Baltutis ir narys J. Lapšys.

Nors Melbourne Talka per 14 
veiklos metų atsistojo ant tvirtų pa
grindų, Adelaidės lietuviai dar vis 
negali suprasti ir įvertinti Talkos 
veiklos ir su ja susijusios ekonomi

nės ir kartu tautinės naudos. Nežiū
rint kai kurių tautiečių abuojumo ir 
skleidžiamo nepasitikėjimo, Adelai
dės Talkos skyrius per vienerius 
veiklos metus subūrė virš 70 lietu
vių, kurie naudojasi Talkos patar
navimais.

Talka įsikūrė Lietuvių Namų pa
talpose ir yra dėkinga Adelaidės 
Lietuvių Sąjungai už suteiktas są
lygas. Talkos valdybos nariai teikia 
patarnavimus kiekvieną sekmadienį 
Lietuvių Katalikų Centre po pamal
dų ir nuo 1-3 vai. p.p. Lietuvių Na
muose.

Dar yra nemažai lietuvių, kurie 
pilnai nesupranta Talkos veiklos; 
kaip jų įneštų sutaupų saugumo, su
sidariusio pelno paskirstymo, pas
kolų suteikimo ir kitų lengvatų, ku
rios įmanomos tiktai susibūrusiems 
vienon grupėn ar draugijom

Tenka pasidžiaugti vienerių metų 
Talkos veikla Adelaidėje ir tikimasi, 
kad mūsų Pastagose išlikti lietu
viais, nemaža paspirties suteiks 
stipri ekonominė padėtis.

Liet, kooperatinės kredito Draugijos ’’Talkos” Adelaidės skyriaus valdy 
ba. Iš kairės Juozas Lapšys, V. Baltutis ir V. Neverauskas (pirm.).

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

ARTHUR ST. CABRAMĄTTA

Nepaprasta loterija!
M.P. SPAUDOS BALIUJE 
PIRMA KARTĄ TOKIA

TURTINGA LOTERIJA

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus 
loterija visados išsiskyrė savo fantų 
vertingumu ir išskirtina kvalifikaci
ja. Nors menininkai ir nėra turtuo
liai, bet palyginamai jie dosniausiai 
paremia mūsų spaudą aukodami sa
vo vertingus darbus. Yra mūsų tau
tiečių jau gerokai praturtėjusių, ta
čiau neatsirado nė vieno, kuris nu
pirktų už šimtą kitą iš dailininko pa
veikslą ir jį paaukotų labdaringiems 
darbams. Nežiūrint to, tikimės, kad 
jie dalyvaus spaudos baliuje ir dos

niai parems baliaus loteriją bent 
pirkdami bilietus. O šį kartą bus 
verta vien tik dėl loterijos dalyvauti 
baliuje ir išbandyti savo laimę.

Pirmą kartą leidžiama Mūsų Pas
togės spaudos baliuje tokia gausi ir 
vertinga loterija. Jau šiandie turime 
šiuos didelės vertės loterijos fantus:

1. Dail. Adomo Vingio (Melb.) pa
veikslas.

2. Dail. Evos Kubbos paveikslas.
3. Dail. Leono Urbono paveikslas.
4. Dail. Vidos Kabailienės pa

veikslas.
5. Dail. Stasio Montvido paveiks

las.
6. Skulpt. Aurimo Dumčiaus 

(Adei.) granito skulptūra.
7. Michel Angelo ’’Dovydo” imita

cija (skulptūra), padovanojo B. Sta- 
šionis.

8. Vyt. Jasulaičio (Melb.) gamy
bos stilinga kambarinė lempa.

9. Algio Druskinio puiki namų 
darbo stalinė lempa.

10. Aldonos Jablonskienės didelė 
tautiniuose drabužiuose lėlė.

11. ponios Amber nepaprastai pui
kus vazone žydinčių orchidėjų keras

12. Mykolo Zakaro kepta ’’spaudos 
antis”.

Galimas daiktas, kad fantų sąra
šas gali dar pasipildyti, nes turime 
dar dvi savaites laiko ir gali atsirasti 
ir daugiau donatorių.

Spaudos balius įvyksta rugsėjo 18 
d. Etruscan Lounge salėje, Arthur 
St., Cabramatta. Iš anksto apsirū
pinkite bilietais ir užsisakykite vie
tas.

SNIEGUOTŲ KALNŲ VĖJAS
Rašo Kukutis

Kaip kąžin ką - jo šiaudiniu lietu
viu nepavadinsi. Baigęs pilną lietu
višką gimnaziją, šalia brandos ates
tato gali pasikabinti ekonomisto ir 
buhalterio diplomus, žodžiu, yra 

nugraužęs daug pieštukų galų bei 
negyvai nurašęs keletą ’’Parker’ių” 
ir šiandieną kasdieninę duoną, ant 
kurios apstu sviesto, užsidirba su 
"Biro” sėdėdamas ant Departamen- 
talinės kėdės. Ką ten jau kėdė! - 
drąsiai tai gali pavadinti aukštos 
klasės foteliu!..

Turint omenyje faktą, kad jo pra
eita visi įsipilietinimo keliai, t.y. ran
koje laikyta kirka ir kastuvas, 
stumdytos sunkios dėžės sandėliuo
se ir tik atliekamu bei pripuolamu 
laiku perstudijuota ir apšlifuota 
ekonomijos ir buhalterijos gudrybės 
angliškai, lieka tik sutikti, kad jo 
aname fotelyje sėdima užsipelnytai. 
Gi, šiap ar taip, pirmoji departa- 
mentalinė kėdė buvo tik kėdė, pas
tatyta prie mažo departamentinio 
pisoriaus staliuko... Ir nebūtinai, 
kad svarbiausiai, bet bent lietuvišku 
požvilgiu svarbu - jis ir lietuvybei 
yra atidavęs atitinkamą duoklę.

Aną šeštadienio prievakarį, pali
kęs užduryje šaltą, nuo sniego kalnų 
pučiantį vėją draskyti rudus ąžuolų 
lapus, įsmukau į šiltą mūsų klubą. 
Grynai mediciniškais sumetimais, 
t.y. praskiesti kraujo. Ką, gi, 
žmogus žinai? Visokias ligas irzapa- 
lenijas tokie šalti vėjai nešioja. O 
prie tiršto vis greičiau prisikabina... 
ir kad tave kvarbelė! Stovi alkūne 
barą priirėmęs tasai (kaip mes čia 
tokius vadiname) ’’Riebus Katinas” 
ir savo kraujo neskiedžia, bet - tirš
tina. Ir kuomi - pamidorų išspausti- 
ne!!! . ...

- Sveikas, to kadangi jis ne iš plo
nųjų - priduriu dar) drūtas, tautieti!, 
- ir, taip tik pusiau drąsiai, tiesiu 
ranką pasisveikinti.

- Velnio čia būsi sveikas - tokie 
šalti vėjai visokias ligas nešioja! Jau 
trečia savaitė kaip visokius antibo- 
ticus ryju, kosčiu, čiaudu ir per... 
kūnas! - negaliu išsikapstyti. Tuomi 
tik ir gyvas dar!, - pakėlęs rankoje 
parodė sklidiną stiklą pamidorinės. - 
0 ką patsai čia šliurpstai?, - gana pa
vydžiai nužvalgstė manąjį O.P. 
Bundaberg su Coca - cola.

Prasidėjo rimtas pokalbis apie 
sveikatas, kraujo spaudimus ir tam 
panašius reikalus. Man beskysti- 
nant, o jam betirštinant, apšnekėjo
me esamą ekonominę padėtį, apipe
šiojome Fraserį, aplojojome Whitla
ma ir ušsidūrėme ant infliacijos ir, 
bendrai, pajamų ir išlaidų - pinigėlio. 
Daug aš ten išmanau apie super- 
anuacijas, investacijas ir depresijas 
bei concesijas, bet kai žmogus kalbi
na ir aiškina - ką, gi, darysi? Kin
kuoju ir, linguoju galvą, it arklys 
avižų tarba užmautas, ir nuduodu, 
kad suprantu...

- Klausyk, - truktelėjo mane už 
rankovės mano bendrakalbis, - aš čia 
gavau tokį laišką prašant šimtado- 
lerinės aukos. Patsai vis po spaudą 
turškiesi - susimildamas paaiškink 
man, kas yra tas Australijos Lietu
vių Fondas?

Tokiu aiškiu klausimu apie (abel- 
nai!) aiškų klausimą užkluptas, be
veik net nežinau ką sakyti. Žiobčioju 
it karpis iš vandens išmestas:

- Kaip tai - kas yra tas Australijos 
Lietuvių Fondas? Visi, gi, žino?!

- Tai, tu, iš tų ’’visų” mane nura

šyk į deficitą, o mane kredituok apie 
tą ’’Fondą’”! Griebk mane tūkstantis 
du šimtai trys dešimtys ir keturi su 
pusė velnio - aš apie ’’Fondą” girdžiu 
pirmą kartą. Kas jį įsteigė, kas jį 
tvarko, kas valdo, investuoja, ga
rantuoja, kontroliuoja, rašo, išrašo 
ir pasirašo?

- Palauk, palauk!, - sakau aš jam, - 
’’Mūsų Pastogėje” rašo, aiškina...

- Taip galvoji? O ką rašo, kaip aiš
kina?, - spiriasi mano prietelius.

Kasau pakaušį, šnypščiu į nosinę, 
reikšmingai mėginu krenkštelėti, 
bet... imk ir nušauk mane vietoje - 
neprisimenu ką tikrai rašo..? Griebk 
ir mane tiek pat tų pragariškų sut
vėrimų, o gręsia rimtas pavojus 
prarasti markę... Mano ’’tardyto
jas”, matydamas mano predikamen- 
tą, atlyžta. Gurkšteli pamidorinės 
ir sušvelninęs toną pradeda iš naujo:

- Na, tai kas tą fondą įsteigė?
- Australijos Lietuvių Bendruo

menė, o mažu Krašto Valdyba...tur- 
būt?

- Va’nas - turbūt!? O Bendruome
nė ir ta Valdyba oficialiai registruo
tos institucijos daryti tokias ir pa
našias finansines transakcijas? Ką?

- Turbūt...
- Kas atsakomingas legaliai, jeigu, 

daleiskime, gautųsi kokia nors ne
aiški situacija? Žinai - fušerystė..? 
Pinigas, brolau, liekasi pinigas!..

- Fondo vadovybė...ėėė...turbūt, 
atsakominga; o patikrins tai Revizi
jos Komisija. - mėginu kaip galėda
mas apšviesti nežinantį.

- Baaah! Kas, kada ir kaip akredi
tavo tą ’’Fondo Vadovybę”? Ir apie 
kurią Revizijos Komisiją pasakoji? 
Tokių ’’revizorių” aš pažįstu labai 
daug. Va, čia pat - mūsų klubą taiks
tosi vis revizuoti, o paklaustum to
kių kas tai per daiktas ’’debentu
res”, tai juokais pastiptum atsaky
mą gavęs. Na, tai kam galų gale tas 
fondas reikalingas, t.y. kokie tikslai? 
Žinai?

OOOOOOOOOOOOOHIOOpOOOOO*
Daug auimosi 
skaitydamas

Mūsp Pastogę!

- Lietuvybės išlaikymui, taip sa
kyti - palaikymui, Australijoje. Lie
tuviškai kultūrai puoslėti. 
Supranti?, - aiškinu jam, jausdama
sis kartą viršų pagavęs.

- Kultūrai!? Lietuvybei!? Hah!!!, - 
šokosi šis it įgeltas. - O kaip tu tą 
lietuvybę ir kultūrą įsivaizduoji? 
Na! - kaip? Rimtai - kaip?!

Lietuviški chorai, tautinių šokių 
grupės, sportas, spauda, savąitgalio 
mokyklos, skautai... Braliukas! - kad 
tik būtų pinigėlio...

- Taigi - pinigėlio!..Ir kiek to pini
gėlio, daleiskime, reikėtų tavo mi
nėtoms institucijoms išlaikyti? Ar 
bent padoriau paremti?...

- Dvidešimt tūkstantukų nepra
pultų, - sakau. - Turbūt?..

Čia mano šnekovas (nematomai!) 
paleidęs į darbą savo galvos kom
piuterio mašineriją - skaičiavo. Ir:

- Tai, va’nas, investuojame ket
virtį milijono dolerių? Oho-cho! Ir, 
manai, tiek surinks? O kiek kainuotų 
atgaivinti Canberroje chorą ? 
Kiek?!

Sakau! Imk ir atsakyk, jeigu gud
rus? Trūktelėjau iš savosios stikli
nės ir sakau:

-Žinai, prieteliau, ką - su tavim 
yra ta bėda, kad tu nieku nepasitiki!

- O tu tai pasitiki?, - atsikirto.
- Aišku! Lietuviai yra padorūs 

žmonės!..
- Na, tai paskolink man šimtą do

lerių! Atiduosiu kitą šeštadienį - 
garbės žodis!

Garbės žodis - čia mano kraujas 
taip praskydo, kad atisprašęs išnė- 
riau į ’’prieškambarį”, o iš čia per 
kitas duris į šaltą ir nuo Snieguotų 
Kalnų pučiantį vėją.
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Leiskite pasisakyti
VI. Dumčius

Į Mūsų Pastogės Nr. 32 tilpusi 
straipsni ”Ar dar teberūpi?” norė
čiau ir aš pasisakyti. Straipsnis turi 
stiprų adelaidiškių prieskoni, taigi 
ji uostydamas pasisakysiu kaip se
nas adelaidiškis, dalyvavęs Adelai
dės b-nės krikštynose 1949 m. Tada 
buvau Woodsides imigrantų sto
vyklos atstovas.

Bendruomenės 25-rių metų su
kaktis dėl k° praėjo blankiai, kad 
tuometinė Krašto Valdyba, rezida
vusi Adelaidėje, nesiėmė stipresnės 
akcijos, kad toji sukaktis įgautų tik
rai šventišką - minėtiną pobūdį. Pri
miniau tą reikalą Adelaidės apyl. 
Valdybai, kuri pasiteisino neturinti 
instrukcijų iš aukščiau ir tuo reikalu 
nieko nedarysianti.

Dėl sunkumų surasti asmenų, ku
rie imtųsi bendruomeniško darbo. 
Mano nuomonė tokia: kaip buvo su
daromos per 15 metų Adelaidės 
apyl. valdybos, esu rašęs pereitų 
metų lapkričio mėn. M. Pastogėje 
a.a. maj. J. Pyragiaus nekrologe. 
Reikia dar pridėti, kad skilus bend
ruomenei Adelaidėje 1955-56 m. ir 
prasidėjus beprasmėm rietynėm 
tarp organizuojamos Carito vardu 
parapijos ir bendruomenės, apyl. 
valdyba buvo tikrai neužtarnautai 
šmeižiama, visa jos veikla niekina
ma ir pajuokiama. Reikia pažymėti, 
kad dėl stokos takto ir elementari
nės diplomatijos formų, statant sa
vąjį ”aš” aukščiau už bendrą reikalą 
turime būti dėkingi toms pilkoms 
eminencijoms, kurios buvo pasislė
pusios apyl. valdybos ir parapijos 
tarybos šešėlyje. Jų dėka ir atsirado 
’’šventakuprio” ir ’’bedievio” epite
tai. Jų darbo vaisiai dabar matomi ir 
dar juos ilgai matysime. Pasikeitus 

kartoms gal ir Lietuvių Namai ne
bus vadinami ’’šalia kelio karčiama” 
ir gal niekas neįtars, kad Katalikų 
Centrą jau perima italai.

Savaime suprantama, kad pir
mieji Krašto Tarybos suvažiavimai 
buvo daug įdomesni. Mat, jie buvo 
bendruomenės organizacinio embri
ono ir politinio spektro stadijoje. 
Atsimenu 1953 m. Krašto Tarybos 
suvažiavimą Adelaidėje. Tada 
buvau paprašytas a.a. Jono Kalvai
čio, Vinco Čepliausko ir A. Krauso 
padaryti suvažiavimo nuotraukų. 
Sąžiningai salėje išsėdėjau visas tris 
dienas. Dievuliau mieliausias! Kaip 
buvo malonu klausytis J. Žukausko 
ir S. Balčiūno žodžių dvikovos! Juo
du abu užfiksavau filme pačiame ar
gumentų įkaršty. Suvažiavimai pilnai 
suformavo bendruomenės vęjdą ir 
jos veiklą įstatė į galimai normalias 
vėžes. Matėme, koks gyvas, aktua
lus ir darbingas Kr. Tarybos suva
žiavimas buvo 1970 m. Melbourne. 
Taigi, kai pribręsta reikalas, bend
ruomenė moka reaguoti ir parodyti 
savo nugarkaulį.

Sakote, tušti ginčai dėl atstovų 
skaičiaus iš apylinkių. Aš manau, 
kad ne. Nežinau, ar kurioje kitoje 
apylinkėje kilo ginčų dėl atstovų 
skaičiaus, išskyrus Adelaidę. O tai 
įvyko dėl to, kad adelaidiškius su
skaitė melburniškiai. Adelaidės 
Liet. Sąjunga drauge su apylinkės 
valdyba talkininkaujant parapijos 
klebonui beveik 99% tikslumu su
skaičiavo savo tautiečius. Kilo gin
čas bendruomenės susirinkime dėl 
to, kad tuometinis Krašto V-bos 
pir-kas atsisakė pripažinti esamą 
skaičių, o rėmėsi tik Melbourno da
viniais.

Atsisakius Krašto Tarybos nariui 
vykti į suvažiavimą, turėtų vykti jo 
vietoje kandidatas. Sakote, ar ne 
geriau siųsti mažiau atstovų bet ne
pasakote kiek. Manau, kad tik Ta
rybos suvažiavimas yra kompeten
tingas tą reikalą spręsti. Kai dėl 
kontingento, tai jis visada buvo ir 
bus. Jeigu sumažinsime atstovų 
skaičių pusiau, tai vis vien statistų 
bus. O jei suvažiavime norės visi 
kalbėti, tai nebus kam klausyti.

Jaunimo atstovų kvietimas. Čia 
reikalas labai opus ir keblus. Tada 
suvažiavime bus dvi atstovų rūšys - 
rinktieji ir privilegijuotieji. Iš viso 
jau buvo trys Jaunimo' Kongresai, 
taigi jau susidarys virš 20 privilegi
juotų atstovų. Mano nuomone, ne
galima skirti vieno kongreso nuo ki
to: jeigu privilegija, tai visų trijų 
kongresų atstovams. Po to kyla 
klausimas, ar ji bus vienkartinė, ar 
amžina?

Mano nuomone, apyl. valdyba ne
turi teisės siūlyti, o Krašto Valdyba 
suteikti kam nors privilegijų, nes 
toks žingsnis tikrai suskaldytų 
bendruomenę į du luomus.

Dėl atėjimo į susirinkimą sąlygų. 
Reikalas atrodo toks: jaunimo at
stovai atėjo į susirinkimą, kai mes 
juos rinkome keliauti į Jaunimo 
Kongresą, tai kodėl negali ateiti da
bar, kada vyks Krašto Tarybos rin
kimai? Gal nereikėtų jaunimo per
daug spausti - viskas turi vykti nor
malioje eigoje. Kas nori būti Krašto 
Tarybos sausokame suvažiavime 
dabar? Labai prašau - durys atviros. 
Kas nori vėliau, kai labiau susitupės 
- sveikinsime.

Išnyko Studijų Dienos. Tikrai jos - 
Melbourne buvo įdomios. Akademi
kų dienas reikia skaityti nelabai vy
kusiu ragaišiu, kuriam miltai buvo 
nusijoti, bet nebuvo mielių, kurios 
miltus keltų.

Darbingų apylinkės pirmininkų ir 

M.P. redaktoriaus pasitarimas .Ade
laidėje. Jame buvau kviestas kaip 
stebėtojas. Gal ir neblogai, bet man 
atrodo perdaug išlaidinga vykti iš 
Sydney ar Canberros. Turėtų tokie 
pasitarimai vykti Melbourne ir pas
toviai, nes Melbourno geografinė 
padėtis yra centrinė. Be to, Sydne- 
jus, Melbournas, Canberra ir Ade
laidė Australijos Liet. B-nės orkest
re, atrodo, groja pirmais smuikais.

Sakote, kad statutas tai girnų ak
muo bendruomenei. Su tuo visai ne
sutinku. Nors ir grublėtu keliu, bet 
daugiau ar mažiau prisilaikydama 
statutinių ramentų bendruomenė 
žygiuoja jau 27-ri metai. Išmušti jai 
pažastinius būtų daugiau negu iš
vogti malūno girnas.

Solidarumo mokestis. Turbūt, ži
note, kad Adelaidėje viena politinė 
organizacija ir žymūs parapijos vei
kėjai eilę metų varė propagandą, 
kad nereikia prenumeruoti Mūsų 
Pastogės ir mokėti solidarumo mo
kesčio. Daugelis paklausė - nepre
numeravo ir nemokėjo. Apyl. Val
dyba susideda iš penkių asmenų. 
Vicepirm. ir narys kult, reikalams 
beveik neturi ko veikti. Kodėl jie 
negali imtis-šio darbo? Žmonės mie
lai sumokės, jeigu tik kas nors i juos 
kreipsis asmeniškai. Dabar jau mai
šosi būriai pensininkų - kodėl vieno 
ar kito nepasiprašyti talkon?

Ar yra nors viena organizacija 
Australijoje, kurios nariai nemoka 
jokių mokesčių? Dabar būtų nežmo
niškai baisi skriauda tiems, kurie 
jau 27 metai moka solidarumo mo
kestį sulyginant juos su tais, kurie 
tyčia nemoka. Sakykite, koks bus 
skirtumas, jeigu per apyl. valdybos 
rinkimus prigūžės nenorinčių mokė
ti ir kandidatas gaus 170 dykamal- 
kiškų balsų, vietoj dabar 40 ar 50 
apmokamų? Netikiu, kad jaunoji 
dirbančiųjų karta atsisakytų mokė
ti. Reikia tik trupučiuko misionie
riškos kantrybės išklausyti jų bė
das, skundus ir priekaištus.

JONIŲ ĮSPŪDŽIAI

ATVIROMIS AKIMIS PER PASAULĮ

OLIMPIADAI PASIBAIGUS

Šiandien, nutilus paskutiniems 
trompetės garsams, kurie palydėjo 
baltosios olimpinės vėliavos su pen
kiais mėlynos, geltonos, juodos, ža
lios ir raudonos spalvos ratais, vaiz
duojančios visus pasaulio kontinen
tus, nuleidimą ir olimpinės ugnies 
užgesinimą, nesinori dar tikėti, kad 
štai jau ir ši XXI olimpiada pasibai
gusi. Ypatingai gražus ir įspūdingas 
uždarymas, susimaišiusių sportinin
kų paskutinė eisena stadione ir labai 
gražus 300 indėnų pasirodymas su 
visomis kitomis uždarymo iškilmė
mis, kurias stebėjo turbūt viso pa
saulio sporto entuziastai, pabaigė 
Montrealio olimpiada, perleidžiant 
sekančiosios rengimą Maskvai. Už
truks keletas, o gal ir keliolika die
nų, kol pats Montrealis, olimpiniai 
dalyviai ir nemažiau aktyvūs žiūro
vai ir svečiai, atsigaus nuo šio buvu
sio olimpinio įtempimo. Olimpinio 
kaimelio sargai, policija ir kareiviai 
privalo tikrų atsotogų dabar. Tikrai 
puiku, kad olimpinio pakilusio jaus
mo niekas nesudrumstė ir nepasi-' 
kartojo Muencheno piautynės. Ta
čiau Montralio policijos nemanda- 
gumą,grubijoniškumą ir žiaurumus 
ant savo kailio pajuto ne vienas. 
Skundėsi jais korespondentai, 
skundėsi jais sportininkai, bei sve
čiai, galėčiau nusiskųsti ir aš, nes 
pasaulyje dar tokių storžievių ir ne
mandagių policininkų aš dar nesu 
niekur kitur matęs. Ir, manau, kad 
jie Montrealio olimpiadai garbės tai 
tikrai neatnešė.

Pasibaigus olimpiadai, iškilo daug 
įvairiausių svarstytinų ateities rei-
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kalų, pasakiškos parengimų kainos, 
politiniai boikotavimai ir pasireiš- 
kiąs profesionalizmas sukelia daug 
abejonių dėl olimpiadų ateities. Jau 
dabar pasigirsta balsų, kad ateities 
olimpiados turėtų visą laiką būti to
je pačioje vietovėje ir tai turėtų būti 
- Graikija. Finansinės olimpiadų iš
laidos turėtų būt padengta visų da
lyvaujančių valstybių. Ateityje tu
rėtų būti sumažinta labai griežta, 
vakariečiams pritaikinta, profesiona
lizmo riba, nes beveik visi rytų Eu
ropos komunistinių kraštų sporti
ninkai yra profesionalai, iš sporto 
gyvena ir gauna išskirtinas paja
mas.

Nežiūrint kaip bus išspręsta olim
piadų ateitis, sekančioji olimpiada 
įvyks Maskvoje. Kelias dienas prieš 
olimpiados pabaigą, jaunam sovietų 
sportininkui paprašius pabėgėlių 
teisės pas Kanados vyriausybę ir jas 
gavus, buvo pakilęs didelis triukš
mas su didžiausiais grasinimais, pa
sitraukimu iš uždarymo iškilmių ir 
neleidimų kanadiečiams sportinin
kams dalyvauti Maskvoje. Turėjo 
net Kanados užsienių reikalų minis- 
teris per radio ir T.V. kalbėti. Jam 
griežtai atmetus sovietų reikalavi
mus ir grąsinimus ir pabėgėliui 
Nemtsanov pareiškus, kad jis tvirtai 
apsisprendė likti vakaruose, visas 
reikalas aprimo, grąsinimai pasibai
gė, uždarymas įvyko kuo puikiausiai 
ir po to dar keturi rumunai pasipra
šė, kad ir jiems būtų leista pasilikti 
čia. Vienu laiku net ir garsusis 
trumpų distancijų bėgikas ukrainie
tis V. Borzov buvo dingęs, tačiau 
vėliau jis atsirado ir dalyvavo pas

Antanas Laukaitis 

kutinėse sportinėse varžybose. Pa
gal vakarų laikraštininkų pasisaky
mus, kaip ten bus, kaip nebus 
Maskvoje,- bet tik vienas dalykas 
yra garantuotas, kad jokių politinių 
pabėgėlių Maskvoje tikrai nebus ir 
pasilikimo ten nieks neprašys.

Be labai didelių protestų ir paski
rų ukrainiečių pasirodymo, sudegi
nant net ir sovietų vėliavą, labai di
delį vaidmenį, duodant ne vien tik 
sportines žinias, bet ir politinius nu
tikimus olimpiadoje, suvaidino ’’Ra
dio Free Europe”. Nors ir po kietų 
sovietų protestų, ši stotis, duodanti 
žinias iš Muencheno, gavo oficialų 
leidimą, kaip ir kitos radio stotys, 
duoti olimpinius pranešimus i Rytų 
Europą, paskiromis šių kraštų kal
bomis. Labai įdomu, ar panašus lei
dimas bus gautas ir Maskvos olim
piadoje?

Montrealio olimpiadoje ypatingą 
vaidmenį suvaidino televizijos viską 
matančioji akis. Daug gana neaiškių 
teisėjams klausimų buvo išspręsta 
televizijos pagelba, atšaukiant net 
paskirus, anksčiau paskelbtus 
sprendimus. Gi pagrindiniame sta
dione milžinišką 60x40 pėdų televi
zijos ekranas rodė kitur ir čia pat 
vietoje esančius sportinius pasireiš
kimus. Šiuo naujuoju dalyku ypa
tingai patenkinti bėgikai, kuriems 
bebėgant joks treneris, vadovas ir 
net žiūrovai negali duoti jokių pata
rimų, tačiau šie bėgikai, matydami 
šioje milžiniškoje televizijoje save 
bėgant, gali pastebėti, kiek toli yra 
jų sekantis varžovas. Be televizijos 
įvairiausi elektroniniai prietaisai la
bai padėjo duoti kuo greitesnius 
nuotolių ir laiko apskaičiavimus.

Nors ir yra visokiausių pasiūlymų 
dėl ateities olimpiadų, tačiau čia 
manoma, kad visgi po Maskvos 
olimpiada įvyks Teherane, Irano 
valstybėje. Irano šachas, kuris pats 
dalyvavo Montrealyje, yra ypatin
gai užsidegęs 1984-jų metų olimpia
dą turėti savame krašte. Suprasda
mas sporto reikšmę, jis yra jau 
sportui išleidęs virš 200 mil. dolerių 
ir jeigu tik bus leista olimpiada Te
heranu!, jis iš savo asmeninių fondų 
jai paskirs biliona dolerių. Jau dabar 
jie turi pagrindinį stadioną, talpi
nantį 100.000 žiūrovų ir, atrodo, kai 
visi kraštai yra susirūpinę finansi
nėm išlaidom, Irano šachui tai yra 
visai ne problema.

Montrealio olimpiadoje, galbūt 
didžiausią staigmeną padarė Rytų 
Vokietijos sportininkai, pralenkda
mi amerikiečius, olimpinių medalių 
skaičium. Po Sov. S-gos, gavusios 47 
aukso medalius, ir surinkusius 787 
taškus, rytų vokiečiai gavo 40 me
dalių su 638 tšk. palikdami ameri* 
kiečius su 34 aukso medaliais ir 608 
tšk. Daugumas pasaulio sporto mė
gėjų klausia, kas yra su rytų vokie
čiais, kad jie, turėdami tik 17 mil. 
gyvenojų, pralenkė amerikiečius? 
Sportas, kaip pareiškė jų vadovas 
dr. H. Roder, yra labai svarbus ten, 
ir kiekvienas šeštas suaugęs, kiek
vienas trečias subrendęs ir kiekvie
nas antras vaikas yra įsijungęs į 
sportą, neskaitant, kad šiame maža
me krašte yra virš 8000 sporto klu
bų ir sportininkai turi didelę valsty
binę ~paramą. O gal, kaip pareiškė 
vienas sporto žurnalistas, Rytų Vo
kietijos jaunimas, neturėdamas Va
karų Europos jaunimo laisvių ir įdo
mesnių dalykų, visa energija metasi 
į sportą ir laimi medalius. Įdomu, 
kas geriau?
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Studentų Savaitgalis Neringoj
Birželio 26-tą ir 27-tą įvyko Mel

bourne studentų savaitgalis p.p. 
Pocių sodyboj. Dauguma studentų 
išvažiavo penktadienio vakare, o kiti 
atvažiavo anksti, šeštadienio rytą. 
Studentai nuvykę į ”Neringą” (taip 
pasivadino p.p. Pociai savo sodybą) 
tuojau pasirinko gerą vietą slėnyje, 
nuo vėjo, ir pasistatė didelę palapi
nę, paskolintą iš ’’Džiugo” tunto. Čia 
studentai įsitaisė savo būstinę. Taip 
pat p.p. Pociai leido panaudoti kelis 
įiažus pastatus.

šeštadienio rytą studentai užsi
kūrė laužą ir išsivirė pusryčius. Ge
rai išmiegoję šviežiame ore, visi bu
vo labai išalkę. Kiti studentai, atvy
kę tą rytą, užėjo pas p.p. Pocius į jų 
gražiai sutvarkytą namelį - ’’holiday 
cabin”. Jų namelis pastatytas ant 
kalnelio, ir pro langus matosi gražūs 
kalnai ir Australijos gamta. Ponia 
Pocienė pavaišino šiltais užkandžiais 
ir kavute. Diena buvb gana šaltoka 
ir kartais užlijo, bet viduje pas p.p. 
Pocius buvo malonu ir šilta kur mal
kom kūrenamas pečiukas puikiai 
šildė visą namelį.

Po pusryčių studentai ėjo pasi
vaikščioti po ’’Neringos” žemę. Keli 
įlipo į vieną iš augščiausių kalnų, 
nuo kurio galima matyti, Mt. Buller 
viršūnę.-Bet šį savaitgalį dangus 
buvo apsiniaukęs Mt. Buller nebe- 
matėm. Pasivaikščioję, studentai 
grįžo prie palapinės ir išsivirė sriu
bos.

Sekė informalus posėdis ir čia bu
vo diskutuojama studentų numatyta 
veikla šiais metais. Po pietų studen
tai bandė lošti australišką ’’football”. 
Čia buvo proga pasitreniruoti ’’di
deliam žaidimui” kuris įvyks rug
pjūčio mėnesį. Vyrukai mokėjo stip
riai gaudyti ir spirti sviedinį, o mer

ginos, nors gana silpnos, bet vis dėl 
to nepasidavė.

Palošę nemažiau valandėlės, vy
rukai jautėsi išalkę ir nutarė eiti 

. gaudyti vėžiukų. Susipiaustę švie
žios mėsos, visi studentai nužygiavo 
prie prūdelio. Keliom studentėm 
nusibodo laukti tų vėžiukų, ir jos ėjo 
pašaudyti. Pasistatė blėkiniukes ant 
kelmelio bandė jas nušauti. Atrodė 
lengva! Bet nė viena nepataikė. Tai 
pat ir nesisekė vyrukams pagauti 
vėžiukų vakarienei.

Tą vakarą p.p. Pociai sukvietė vi
sus studentus į savo namelį. Prie il
gų stalų vakarienės susirinko 22 
studentai. Šiuo laiku Melbourne, 
Lietuvių Namuose bei kitose priva

. Iš melburniečių studentų iškylos ”Neringoje”: vyrukai prie trakto
riaus šildosi prieš išvykdami namo.

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

ARTHUR ST. CABRAMATTA

čiose vietose, lietuviai šventė Joni
nes. Taip pat ir studentai ’’Nerin
gos” kalnuose šventė Jonines. Ir dar 
kaip! Visi puikiai pasivaišino, o po 
vakarienės linksmai pasišoko. Bet to 
neužteko. Dar sekė žaidimai ir kiek 
to juoko! Prie stalo trumpą žodį tarė 
Monika Šidlauskaitė, Melbourne 
Lietuvių Studentų Sąjungos pirmi
ninkė, visų studentų vardu dėkojo 
p.p. Pociams už vaišes ir kvietimą 
praleisti savaitgalį gražioj sodyboj. 
Joninių vakaras .užsibaigė dainomis 
prie dvejų didelių laužų.

Sekmadienio rytą prikėlė lietus. 
Dangus buvo apsiniaukęs ir atrodė, 
kad lis be sustojimo. Nebijodami 

lietaus studentai greitai atsikėlė ir 
ruošė pusryčius. Atrodo, kad per 
naktį gerai užlijo, nes vienam stu
dentui mašina įklimpo, bet su pono 
Pociaus pagelba visi vyrukai sukibo 
ir ištraukė. Po pusryčių studentai 
išvažiavo namo džiaugdamiesi, kad 
savaitgalis puikiai pasisekė.

Studentai dėkoja p.p. Pociams už 
vaišingą lietuvišką priėmimą.

Birutė Saulytė.

VISAIP
Viešnia iš Kanados geologė Dr. 

Jadvyga Rimšaitė, pereitą mėnesį 
dalyvavusi tarptautiniame geologų 
kongrese Sydnejuje, susitiko su lie
tuviais ir lankėsi Lietuvių Klube, 
Lietuvių Sodyboje ir viskas jai labai 
patiko. Geologų kongrese skaitė 
paskaitą, o rugpiūčio 25 d. buvo iš
vykusi dešimčiai dienų į Vak. Aus
traliją susipažinti su kasyklomis. Iš
vyko namo į Kanadą rugsėjo 4 d.

* *

Liepos 31 d. Lietuvoje mirė pa
garsėjęs operos solistas J. Mažeika, 
būdamas 69 m. 1927 m. jis pradėjo 
dainuoti Lietuvos operos chore, o 
jau 1930 debiutavo kaip solistas ba
ritonas. J. Mažeiką, kaip iškilų so
listą prisimena daugelis vyresnės 
kartos lietuvių.

»♦*

Jungtinių Tautų Organizacijos 
Ekonominė Komisija perspėja, kad 
šio šimtmečio pabaigoje Vakarų Eu
ropa pritruks vandens ir turės jį iš 
kur nors importuoti.

ATVIROMIS.

LIETUVIŠKI NUTIKIMAI 
MONTREALYJE.

Paskutinę lengvosios atletikos 
dieną, lietui pilant be sustojimo, te
ko stebėti įdomius finalus, kuriuose 
ir Amerikos lietuvis B. Jankūnis da
lyvavo. Pradžia graži, ir mūsų liek
nasis, gražios sudėties lietuvis, nors 
gimęs ir Amerikoje, bet nesigėdinąs 
ant savo sportinio treningo nešioti 
lietuviškąją Vytį, daro puikius šuo
lius. tačiau, kartelei lipant į viršų, 
neįprastas šlapias įsibėgėjimo takas, 
lygiai jam, lygiai ir pasaulyje ge
riausia į aukštį šokimo techniką tu
rinčiam jo kolegai amerikiečiui D. 
Stones, neleidžia jos nugalėti ir pir
mąsias vietas laimi lenkas Wszola ir 
kanadietis Joy, pastarajam stadione 
sukeliant triumfališkas ovacijas. 
Gaila mūsų Jankūnio, tačiau jis turi 
dar puikią ateitį.

Stebint lietuviųs,dalyvavusius 
olimpiadoje, nežiūrint, ar jie buvo iš 
Lietuvos, Australijos, Amerikos ar 
Kanados, iš vienus pusės jutau ka- 
žinkokį liūdesį, gailėdamasis, kad 
mūsų sportininkai negali dalyvauti ir 
atstovauti Lietuvos. Prisimena man 
vieno aukšto Lietuvoje esančio 
mokslo žmogaus man pasakyti ten 
žodžiai, kai Lietuvoje lietuvių pag
rindinė pareiga yra išlaikyti savo 
kalbą, kultūrą, meną ir Lietuvoje 
būti lietuviais, kai užsienio lietuvių 
šventa pareiga, be savo vaikų lietu
viško auklėjimo, yra parodyti, kad 
dar tokia Lietuva yra, kur ji yra ir 
ką jos vaikai gali -nuveikti. Ir ar ne 
geriausia proga pasauliui išgirsti 
apie Lietuvą yra olimpiniai žaidimai, 
sportas ir pan., kada iš dalyvavusių 
Lietuvos sportininkų, nesvarbu, kad 
ir Sov. S-gos rinktinėje (to mes pa
keiski negalime) iš aštuonių dalyvių 

septyni gavo olimpinius medalius, 
kai Australijos rinktinės krepšinin
kas ir anglosaksams keista Palu
binsko pavardė visose krepšinio 
aikštėse, žaidžiant Australijai, buvo 
tūkstančius kartų minima ir jam su
keliamos ovacijos, nes be jo Austra
lijos krepšininkai būdavo tikrai silp
noki ir tik per trenerio kvailumą, 
pakeitus nelaiku Palubinską, aus
tralai pralaimėjo Italijai, kas juos 
pasaulyje nukėlė iš 5-6 vietos į 7-tą. 
Gi pats Palubinskas ir šioje, kaip 
kad ir Muencheno, buvo vienas iš 
geriausių olimpiados taškų medžio
tojų. Smagu buvo stebėti ir kana
dietę lietuvaitę R. Armonaitę nar
siai kovojant šeimininkių tinklinio 
rinktinėje.

Mes turime džiaugtis ir didžiuotis 
sportininkais lietuviais,nes čia, 
olimpiados metu, nežiūrint esančios 
politinės padėties skirtumo Lietu
voje ir Vakaruose, šie visi lietuviai 
jautėsi lietuviais ir didžiavosi esą 
tokie. Stebint krepšinio rungtynes 
Sov. S-gos su Jugoslavija, kai pas
tariesiems laimėjus jie papuolė į fi
nalus, vienas aukštas Lietuvos 
sporto darbuotojas man tiesiog su 
pagieža pareiškė: ”Ir gerai jiems, 
nes jeigu būtų atvežę Mūsų Pau
lauską, kuris ir dabar žaidžia labai 
gerai ir turi ypatingą žaidybinę pa
tirtį, tai, garantuoju, jugoslavai ne
būtų laimėję”. Lietuvių sportininkų 
iš Lietuvos turėjo būti daugiau, ta
čiau nežinia dėlko jie paskutinėmis 
dienomis buvo pakeisti.

Be aktyvių sportininkų, fechtavi
mo teisėjo J. Ūdros, sporto kores
pondento A. Baryso, dalyvavo ir 
virš 15-kos lietuvių turistų, kurie 
daugiausiai atstovavo paskirus di
džiuosius Lietuvos sporto vienetus, 
klubus, profesines sąjungas ir kt. Iš 
jų buvo daugiausiai buvę sportinin
kai, kurie ir čia susipažino su vieti
niais lietuviais, buvo jų pavaišinami 
ir sportinėje draugiškoje nuotaikoje 
stebėjo olimpinius žaidimus.

Olimpiados metu . Montrealyje, 
buvusioje Expo parodų vietovėje, 
kur ir dabar yra nuolatiniai paskirų 
.valstybių parodų rūmai ir pavilionai, 
vyko paskirų kraštų olimpinės pa
rodos, dienomis ir vakarais duodant 
įdomius tautinius pasirodymus. 
Vieno olimpinio sekmadienio vakare 
šioje milžiniškoje ir labai gražioje 
parodų vietovėje vyko didžiulis ma
sinis įvairių tautų kultūrinis pasiro
dymas, kuriame dalyvavo ir Toronto 
lietuvių tautinių šokių grupė, labai 
gražiai sušokusi ir gavusi didžiules 
ovacijas. Malonu, kad visą šią tauti
nių grupių šventę, pasakydama kal
bą ir pabrėždama tūkstančiams su
sirinkusių žiūrovų savo lietuvišką 
kilmę, atidarė lietuvaitė Ramona 
Siminkevičiutė, kuri prieš kiek laiko 
buvo iš visų Kanados tautybių iš
rinkta ’’Miss Caravan”. Tai titulas, 
duodamas gražiausiai ateivei per 
visų tautybių pasirodymus Toronte. 
Ši lietuvaitė gražuolė savo maloniu 
balsu užbūrė ne tik į koncertą susi
rinkusius žiūrovus, bet taip pat ir 
milionus televizijos stebėtojų ir vėl 
pabrėžiant lietuviškąją kilmę ir pa
čią Lietuvą. Ir tai dar olimpiados 
įkarščių metu.

Baigiant olimpinius aprašy
mus, aš negaliu praeiti nepaminėjęs 
savo malonių ir puikių šeimininkų, 
solistės G. Čapkauskienės, kuri po 
šios olimpiados turbūt solistės kar
jerą pakeis į sportininkės, jos malo
naus rašytojo vyro, didelio futbolo 
entuziasto ir man taip malonios Gi
nos mamytės, kuri mane taip nuo
širdžiai gaivino lietuviškomis sriu- 
bytėmis. Malonu buvo lankytis ir 
susipažinti su ’’Nepriklausomos Lie
tuvos” redaktorium P. Paukštaičiu 
ir visa šio laikraščio redakcija ir ad
ministracija, švenčiant jų metinį su
buvimą, kaip lygiai buvo malonu su
sitikti ir radio vedėją L. Stankevi
čių, Maž. Lietuvos didyjį darbuotoją 
A. Lymantą, kuris ruošia Vydūno

raštų dar nematytą rinkinį. Susipa
žinau ir su maloniu klebonu tėvu J. 
Kubiliumi, nuoširdžiai apžiūrint jo 
Aušros Vartų bažnyčią ir parapiją. 
Montrealyje sutikau ir daug savo 
artimų prietelių bei kolegų, tai žino
mą šachmatininką ir mokslo draugą 
V. žižį, čikagietį dr. A. Ramoną, los- 
angelietį G. Kazlauską, čikagiečius 
sportininkusV. Grybauską, A. Lau
raitį, torontiečius J. Bulionį, V. Pul
kauninką ir kt.

Nors po visos olimpiados ir jau
čiausi pavargęs kaip gero ūkininko 
sūnelis, tačiau joks nuovargis man 
neatims tų malonių ir gražių sporti
nių bei draugiškų atsiminimų ir įs
pūdžių, kuriuos turėjau šioje olim
piadoje.

Baigiant tik noriu nuoširdžiai pa
dėkoti buvusiems mano šeiminin
kams p. Čapkauskams ir visiems 
mano naujai susipažintiems ir buvu
siems draugams Montrealyje už jų 
tokį lietuvišką nuoširdumą ir drau
giškumą. Ačiū visiems.

(Bus daugiau)
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Skaitytojai pasisako
VIEŠPATIE, pasigailėk!

Klausimas:
"Kaip galima apie save sudaryti 

blogą įspūdį ir prarasti draugus?
Atsakymas:
"Padaryti išvežimų minėjimą taip, 

kaip jį padarė Melburnas”.
Šį kartą pritrūko kantrybės. Ką 

nors nuveikę ar atlikę paprastai už
siimame savęs liaupsinimu. Giria
mės, kad esame gražiais kostiumais 
apsirengę, giriamės, kad lenkų gra
fas su mumis maloniai kalbėjosi, gi
riamės Lietuvą vos neišvadavę. Gi
riame savo parengimus, nes turbūt 
nenorime užgauti dirbančiųjų. Kar
tais gal nenorime savo nuomonės 
garsiai pasakyti, nes ką gi, jei toji 
nuomonė bus kritiška apie patrioti
nių motyvų parengimą, tai turbūt 
kas nors apšauks visokiais vardais. 
Tai ir tylime kaip pelės katino už
hipnotizuotos. Tuo tarpu tie mūsų 
parengimai, be konstruktyvios kri
tikos ar, nevyniojant vaton, be ne
pasitenkinimo išreiškimo, savo lygiu 
smunka vis žemiau. Kai jie, taip kaip 
išvežimų minėjimas Melburne, 
pasiekia absoliutų dugną, laikas 
prabilti.

Pati mintis sukviesti kitų bend
ruomenių ir australų atstovus ir 
juos supažindinti su minėjimo reikš
me yra puiku. Aišku būtų labai gera, 
jei kiekvienam iš tų svečių būtų 
paskirtas lietuvis šeimininkas kuris 
ne tik kad svečią prie durų priimtų 
bet ir jam taip pat palaikytų kompa
niją ir supažindintų su kitais. Nes
magu matyti atėjusį fedaralinio 
parlamento atstovą, kuris pasimetęs 
ieško ”to žmogaus kuris mane pak
vietė”...

Pakviestasis australas kalbėtojas 
buvo labai geras ir reikia sveikinti 
Valdybą padariusią tokį pasirinki
mą. Kaip jis jautėsi kai po jo scenon 
išėjo buvęs senatorius MacManus ir 
vieton kelių žodžių drožė savo vieti
nės politikos prakalbą? O po to dar 
sekė parlamentaras Falconer... Ne
bebuvo į galą aišku kas gi tas pag
rindinis prakalbininkas.

Buvusį senatorių mes esame įsi
kabinę lyg skęstantis lentgalį. Nei 
jis, mano nuomone, yra labai išmin
tingas, nei naudingas. Visa Australi
ja jo atsisakė, gi mes,atrodo,darome 
jį mūsų bendruomenės pensininku. 
Be to, jeigu jau Valdybai yra taip 
svarbu jį patronizuoti, tai, manau, 
protokolas reikalautų, kad jo kalbė
jimo eilė būtų pagal jo svarbą - jei ne 
paskutinė, tai tikrai po parlamente 
esančio atstovo.

Na,ir mūsų pirmininkas, ugningus 
žodžius bekalbėdamas ir norėdamas 
dvi prakalbas sakyti turėtų stengtis 
bent tų pačių dalykų nekartoti 
abiejose prakalbose.

Jei tąja oficialiąja dalimi ir būtu
mėm užbaigę minėjimą, tylėčiau. 
Turėjom geriau, turėjom ir blogiau. 
Deja, mes negalime laužyti tradicijų 
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rugsėjo 18 d.

-reikia save palinksminti ir savo 
kultūra pasigirti. Neišvengėme ir šį 
kartą ’’meninės” dalies.

Liūdna ir rimta buvo minėjimo 
priežastis. Tą nuotaiką bandėme 
perduoti ir mūsų svečiams. Negalė
jau tad suprasti mergaičių kvarteto 
nuotaikos - ’’havajietiško” užpaka
liukų kraipymo ir Gorbulskio daine
lės suspragsėjimu pirštaisJLinksma- 
me jaunimo pobūvyje aš jų būčiau 
mielai klausęsis. Bet ne tą vakarą.

’’Gyvieji paveikslai” maniau/kad 
išėjo iš mados kartu su nebyliais fil
mais. Apsirikau. Melburne šio žanro 
menas tebegyvas. Gyvąjį paveikslą 
scenoje laikė pasiutusiai ilgai, taigi 
įstengėme gerai pasigrožėti visais 
patriotiniais ir širdį uždegančiais 
vaizdais. Plokštelei ar juostai už 
scenos begrojant ’’Marija, Marija” 
matėme baltais rūbais apsirengusį 
bernelį, belaikantį juodu kaspinu 
perrištą trispalvę. Ant žemės klū
pojo lietuvaitė, vėliavos galą rankon 
paėmusi. Truputį toliau - raudonas 
popierinis (Liet. Geležinkelio Val
dyba) vagonas su grotomis pro ku
rias mojavo dvi poros rankų (vienos 
grotos suplyšo, bet tai nesvarbu). 
Vagoną saugojo marškinius virš 
kelnių išsileidę ir apsiavę moderniš
kais moteriškais auliniais batais du 
enkavedistai. Užkulisiuose esantis 
asmuo priminė vagone esantiems, 
kad reikia prašyti vandens. Tą van
denį atnešusi jiems mergina enka
vedistų pritrenkiama ant žemės 
’’dramatiškame” momente - ir čia,

Australijos Lietuvių Fonde
Gerbiamasis Redaktoriau!

Dviejuose M.P. numeriuose (31 ir 
32) buvo atspausta p.p. MeČiūno ir 
P. Pilkos pasisakymai Australijos 
Lietuvių Fondo reikalais. Leiskite 
suglaustai atsakyti.

1. Ponas' Mečiūnas klausia A.L. 
Fondo valdybą, ar buvo kas daroma, 
kad Fondui skiriamos aukos bei 
įmokai būtų galima nurašyti nuo 
metinių taksuojamų sumų. Taip, 
buvo kreiptasi į mokesčių įstaigą ir 
aiškintasi dėl galimybių gauti minė
tas lengvatas. Atsakymas buvo nei
giamas. Užsiminus, kad panašūs 
Fondai JAV ir Kanadoje naudojasi 
mokesčių nurašymo teise, buvo at
sakyta, kad anų kraštų mokesčius 
reguliuoją įstatymai tuo atžvilgiu 
skiriasi nuo Australijos. Taip pat 
buvo pasakyta, kad ir įregistruotas 
Fondas mokesčių nurašymo teise 
negalės pasinaudoti.

Fondo valdyba vis dėlto yra pasi
ryžusi Fondą įregistruoti bent vie
noje valstijoje. Prieš pusmetį Fondo 
valdyba yra paprašiusi prityrusį ad
vokatą tam reikalui perredaguoti 
mūsų statutą, nekeičiant esminių 
dalykų. Naujos redakcijos statutą 
Fondo valdyba patieks šių metų gale

13 metų iškentėjęs Sibiro katorgą, 7 vaikų tėvas, DOMINIKAS 
PETRAUSKAS, sugrįžęs Lietuvon, kiek pagyvenęs pas savo dukrą 
Kretingoje, eidamas 93 metus, liepos mėnesį pasimirė.

Liūdesio prislėgtam kun. Juozui Petrauskui Perthe ir jo seseriai 
Jadvygai Kretingoje nuoširdžią užuojautą reiškiame.

A.V.E. Klimaičiai

mieli ponai, aš nebegaliu suprasti 
kaip mes drįstame Melburno sceno
je daryti parodiją iš mūsų tautos 
tragedijos. Kaip mes drįstame, pa
sikvietę svečius, parodyti jiems tokį 
savo primityviškumą ir skonio ne
turėjimą?

Ačiū Dievui turime chorą - ji«s vi
sada pagerina padėtį. Organizatoriai 
padėtį galėtų pagerinti dar daugiau, 
jei choro suolelius ir fortepioną pa
tvarkytų taip, kad jų nereiktų 
stumdyti ilgą laiką sceną uždarius. 
Tiesa, tokia neoficiali pertrauka yra 
patogi arčiau prie durų sėdintie- 
siems. Pasinaudojau ja ir aš,išsmuk
damas keletai minučių į barą, kurį 
radau pilną jaunimo biljardą belo
siančio. Kodėl jie ne minėjime? At
sakymą surasti nesunku.

Lengva kaltinti rengėjus. Jie tu
rėtų žinoti, kas darysis programoje, 
jie turėtų išsirinkti tik tinkamus ir 
gerai atliktus dalykus. Gal vieną 
dieną jie turėtų išdrįsti apsieiti be 
’’meninės” dalies. Ne vien tačiau tik 
rengėjai yra kalti. Esame kalti mes 
visi - lietuviškoji bendruomenė. 
Kalti todėl/kad per metų metus pri
ėmėme ir priimame tautiškumo ir 
patriotizmo vardu bet kokias pa
mazgas. q . Žemkalnis 

įvyksiančiam A.L.B. Krašto Tary
bos plenumui. Taryba yra vyriau
sias A.L. Fondo reikalų sprendėjas.

2. Canberiškis p. P. Pilka savo pa
sisakyme pakaltina Fondo valdybą, 
ypač įgaliotinius dėl, jo manymu, 
neefektyvių priemonių telkiant 
lėšas bei verbuojant rėmėjus. Į laiš
kus žmonės nereaguoja. Fondo įga
liotiniai turėtų asmeniškai aplankyti 
visus savo apylinkės lietuvius na
muose.

Dėl laiškų. Fondo valdyba laiškais 
siekė dviejopo tikslo: 1/ paprašyti 
aukos bei paramos ir 2/ keliais saki
niais paaiškinti apie Fondą ir jo už
davinius. Jaučiama, kad dalis mūsų 
A.L. Fondą maišo su Tautos Fondu 
bei su lietuvių fondais, veikiančiais 
JAV ir Kanadoje. Į laiškus su auko
mis iki šiol atsiliepė per 10%.

Fondo valdyba įgaliotiniais kvie
tė, žinoma, tuos, kurie sutiko, pažįs
tamus bendruomenės darbuotojus. 
Fondo valdyba didžiai vertina savo 
įgaliotinių darbą ir yra dėkinga už 
pašvęstą laiką.Kiekvienas įgaliotinis 
yra laisvas pasirinkti kelią, kokį jis 
randa vietinėse sąlygose parankiau
sią. Pinigus rinkti nėra malonus rei
kalas. Tikėkimės, kad mūsų tautie-

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDE

A,.L. FONDO VAJUS

Pastaruoju metu A.L. Fondui pri-. 
siuntė aukų šie tautiečiai:

$ 200 : p.p. Aidas ir Birutė Gaide
liai (Wodonga, Vic.).

Po $ 100: p.p. K.V. Genys (Aran
da, ACT), Jonas Janulaitis (Turner, 
ACT), Dr. L Venclovas (Winston, 
N.S.W.).

$ 50: Dr. K. Juozapavičius (Melb.)
$ 20.50: ALB Sale Seniūnija 

(Vic.), pakeldama savo įnašą iki 
$ 30.50.

Po $ 20: p.p. A. Adamkavičius 
(Melb.), L ir O. Aleknai (Melb.), A. 
ir E. Eskirtai (Sale, Vic.), A. Berka- 
vičius (Perth, W.A.), J. Kriaučiūnas 
(Redland Bay, Qld.), R. ir E. Lipšiąi 
(Melb.), G. Žemkalnis (Melb.), A. 
Žvirblis (Geelong, Vic.).

Po $ 10: p.p. M. Gailiūnas (Wol
longong, N.S.W.), G. Grigaitis (W. 
Ipswich, Qld.), Vyt. Jasulaitis 
(Melb.), P. Katauskas (Yarralumia, 
ACT), Alg. Klimas (Melb.), A. Le- 
veris (St. Marys, N.S.W.), Sof. Sa
vickienė (Melb.), K. Stankūnas 
(Brisbane, Qld.), Eidas Žiogas 
(Melb.).

Australijos Liet. Fondo šimtinin
kai

Į Australijos Liet. Fondo šimti
ninkų sąrašą įrašyti: p.p. A. ir B. 
Gaideliai, K.V. Genys, J. Janulaitis, 
Dr. I. Venclovas.

Australijos Liet. Fondo Valdyba, 
sveikindama naujuosius Fondo šim
tininkus, nuoširdžiai dėkoja visiems 
Fondo rėmėjams tikėdama, kad visų 
Australijos Lietuvių sutelktinėmis 
lėšomis galėsime efektyviai remti 
šio krašto lietuviškojo darbo apraiš
kas.

A.L. Fondo Valdyba

čiai tą supranta ir visomis priemo
nėmis įgaliotinių darbą paremia.

Lėšų telkimas Fondui nėra karti
nė akcija. Fondo darbas ir lėšų tel
kimas turės tęstis, kol mūsų bend
ruomenė bus gyva kaip organizuo
tas vienetas. Uždavinių daug, ku
riems reikia bendruomeninių lėšų. 
Fondo valdybos ausys visados atvi
ros pasiūlymams ir sugestijoms. 
Dėkui rašantiems, dėkui dirban
tiems, dėkui lėšomis remiantiems <

Jonas Meiliūnas, 
A.L.F. Valdybos Pirmininkas.
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RIJOS KONGRESAS 
SYDNEJUJE

arijos kongreso (rugsėjo 5-19 
Įcentrine širdim bus St. Mary’s 
dra, kurioje vyks atidarymo ir 
irymo iškilmės bei kitos pamal- 
Bet dar įjungiami ir aštuoni re
aliniai centrai, iš kurių mums 
nesni yra Concord, Kingsgrove, 
srpool ir Blacktown, kuriuose 
ėjo 8,10,13, 15 ir 17 d.d. 8 vai. 
kalbės teologai ir mariologai iš 
likos, Anglijos, Airijos ir Aus- 
jos apie Mariją šv. Rašte, Baž- 
jje, šeimoje bei asmeniškame 
enime ir rožančiuje. Čia perdaug 
os užimtų perduoti visą plačią 
ramą. Ją galite gauti Lidcombe 
įsau artimose bažnyčiose. Pra- 
e pasiimti, gerai įsidėmėti ir 
i patogiau įsijungti Marijos 
greso šventime.
ugsėjo 12 d. dalyvausime orga- 
otai.
ekmadienį (rugsėjo 12 d.) 2.30 
p.p. iškilmingos tautybių mišios 

hnic Mass) katedroje, į kurias ir 
i, lietuviai, esame pakviesti da- 
luti. Šv. Mišias atnašaus kard. 
email, koncelebruodamas su visų 
ybių kapelionais.
b liet, pamaldų Lidcombe (11.30 
), kiek atsikvėpę, apie 1 vai. visi 
tu vyksime į St. Mary’s Katedrą 
nejuje. Jau 2 vai. rikiuosimės 
savo ženklo ’’Lithuania” Phillip 

ke (tarp Boomerang & Haig 
t) prieš didžiąsias katedros duris 
celės tvarka. Mūsų procesiją 
rkys maršalas p. B. Genys. 
Idai ir vėliavos prie didžiojo al
ius, o mes į suolus^tik kuo glau- 
n vienoj vietoj, nes per Komu- 
turėsime giedoti ”Marija, Mari- 
(po slovėnų, penktieji). Nėbūki- 
dk stebėtojais, o laikykimės prie 
«jų. Mišios bus angliškai, bet 
ie, Gloria ir Credo, Sanctus ir 
ius Dei bus giedama lotyniškai 
įsa de Angelis melodija). Rasite 
iii lapeliuose, kuriuos visi gausi- 
prieš įeinant į katedrą. "Tėve 
K|" kiekviena tautybė kalbės sa- 
kalba. Jei kas ir priėmęs šv. Ko
riją sąvose pamaldose, galės ją 
mti antrą kartą. Užbaigoj: ”0, 
i trokštam Dievo, Marija”.
'ajuskime savo religinę ir tautinę 

“eigą ir atstovaukime gražiai Ma
ls žemę - Lietuvą. Kuo daugiau 
lipuoškime tautiniais drabužiais, 
šeštadienį, rugsėjo 18 d. ’’Tautų 
nnai Marijai” 8 vai. vak. Kate- 
j, 10 vai. - tautybių chorų kon- 
tas, kuriame vargu mes galėsime 
fvauti su choru.
(arijos - Madonų meno paroda 
s Katedros kriptoje su mūsų Ši
os ir Aušros Vartų Mariją.

Kun. P. Butkus

)TERŲ LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ

lugpiūčio 29 d. Sydnejaus Liet, 
ibe Moterų Soc. Globos Draugi- 
vardu buvo surengta ypač pa- 

okli ir originali literatūrinė po
le, kurią konkrečiai suorganizavo 
iravedė p.p. D. Skorulienė ir A. 
lavičienė. Kaip jau buvo anksčiau 
lėta, popietėje vyravo tema - vy- 
apie moteris lietuvių literatūro- 
Ar girdėtose poezijos ir prozos 
aukose šitoks užsiangažavimas 
įteisino, sunku būtų atsakyti, nes 
laiškiai nesijautė. Ir gal taip net 
iau, nes kažin ar iš viso šitai įma
ną padaryti. Vis tik šioje popie- 
o buvo parinkta tikrai meniškų ir 
sigėrėtinų kūrybinių dalykėlių, 
riuos su malonumu išklausė gana 
įsi auditorija.
Ipač pasigėrėtinas būdas, kad 
■inktuosius dalykus skaitė daug 
ienų - daugiau nei penkiolika su

svetur
muzikiniais (piano) V. Maksvytytės 
intarpais. Kaip nevienodi ir parink
tieji autoriai, taip pat ne vienodo ly
gio ir skaitytojai, vis tik susumuo
jant popietė pravesta sėkmingai ir 
patraukiančiai. Iš klausytojų nuo
taikų matėsi, kad žmonės pasiilgę 
dailiai parašyto ir paskaityto lietu
viško žodžio, ir Čia priklauso didelė 
padėka popietės organizatorėms ir 
tiems bei toms skaitytojoms. O jų, 
kaip minėta, sukviesta buvo gana 
gausiai: P. Rūtenis, J. Viliūnienė, O. 
Maksvytienė, K. Dauguvietytė, M. 
Cox, G. Viliūnaitė, E. žižytė, V. 
Šliogeris, R. Milašas, D. Karpavi- 
čienė, V. Viliūnaitė, G. Zigaitytė, K. 
Bitinienė, M. Karpavičienė, A. Ja
navičienė, J. Maksvytis.

Atrodo, tokios literatūrinės po
pietės Soc. Moterų Draugijos veik
loje virs tradicija. Pernai surengtoji 
popietė susilaukė didelio pritarimo, 
ir dėl to mielai if šį kartą klausytojų 
gausiai susirinko.

Sveikiname iniciatores ir tikime, 
kad tokia graži ir patraukli kultūri
nė apraiška mūsuose ilgainiui bus 
tvirtai prigydyta.

KVIETIMAS Į KONCERTĄ

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 3 vai. 
North Melbourne Town Hall salėje, 
visai netoli nuo Lietuvių Namų, bus 
metinis 
, PABALTIEČIŲ KONCERTAS

Šiais metais koncerto organiza
toriai yra lietuviai, todėl mūsų visų 
Melbourne lietuvių pareiga savo at
silankymu pagerbti mūsų chorą ir 
parodyti pabaltiečių vienybę.

Nežinome, ką žada ateities poli
tiniai įvykiai, todėl, kad galėtume 
atsilaikyti tvirtai prieš visas gyve
nimo audras turime visi pabaltiečiai 
būti vieningi ir paremti kiekvieną 
naudingą darbą.

Po lietuviškų pamaldų, pavalgę 
pietus Lietuvių Namuose, galėsime 
nuvaikščioti 100 žingsnelių iki North 
Melbourne Town Hall ir dalyvauti 
bendrame pabaltiečių koncerte.

Būtų gėda mums visiems Mel
bourne lietuviams, jeigu mūsų cho
ristai turėtų dainuoti tuščiai salei. 
Ateikite visi ir atsiveskite savo 
draugus kitataučius. Jiems tikrai 
patiks, nes visų chorų bendras pasi
rodymas sudaro didingą įspūdį. Į 
koncertą įėjimas aukojant, nes rei
kia padengti salės nuomą ir koncer
to išlaidas. Laukiame visų.

Melb. Apylinkės Valdyba

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAI

CANBERRA

Tautos Šventės minėjimas Can- 
berroje įvyksta rugsėjo.12 d.

šia tvarka: 12.30 vai. pamaldos šv. 
Juozapo bažnyčioje. Po pamaldų 
pietūs - barbeque Lietuvių Klube ir 
po to oficialus minėjimas. Sostinės ir 
apylinkių lietuviai maloniai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Canberros Apyl. Valdyba

GEELONG

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS.

Pranešame Geelong apylinkės 
lietuviams, kad tautos šventės mi
nėjimas įvyks rugsėjo 12 d., sekma
dienį:

10 vai. pamaldos šv. Jono bažny
čioje.

11.30 vai. minėjimas Liet. Bend
ruomenės Namuose. Organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavomis.

ALB Geelongo Apyl. 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 Lietuj 
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

NEWCASTLE
Newkasteljo Apylinkės Valdyba 

rengia Tautos Šventės minėjimą 
rugsėjo 11 d., šeštadienį, St. Peters 
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-

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.
Savo solidarumu išlaikykime gerą 
lietuvių bendruomenės vardą pri

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

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

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

A.L.B. Sydnejaus Apylinkės V-ba

ir-

Paraginkit savo pa* 
žį štamu n užsiprenu
meruoti

MOTŲ PĄ8TM9
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.

MELBOURNE
TAUTOS ŠVENTĖ

Melbourne lietuviai minėsime 
mūsų Tautos Šventę rugsėjo 12 d., 
sekmadienį, šia tvarka:

1. 12 vai. Iškilmingos pamaldos, 
lietuvių katalikų šv. Jono bažnyčioje 
East Melbourne. Organizacijos daly
vauja su vėliavom. Skautai unifor
muoti. Kviečiame visus Ramovėnus 
rikiuotėje palydėti savo vėliavą į 
bažnyčią. Per pamaldas giedos p. P. 
Morkūno vad. parapijos choras.

2. Tautos Šventės pamaldos lietu
viams evangelikams taip pat 12 vai. 
Lietuvių Namų koplyčioje. North 
Melbourne.

3. Po pamaldų pietūs Melbourne 
Lietuvių Namuose.

4. Iškilmingas Minėjimo Aktas 3 
vai. punktualiai Lietuvių Namų 
koncertų salėje.

Šventės minėjimą, paskaitą ir 
meninę dalį praves mūsų jaunimas. 
Aktyvus mūsų jaunimo dalyvavimas 
lietuviškoje veikloje užtikrins mūsų 
Tautos ir bendruomenės tęstinumą.

A.L. B-nės Melb. Apylinkės Val
dyba kviečia visus tautiečius gausiai 
dalyvauti Tautos Šventės pamaldo
se ir minėjime. Atsiminkime, kad 
minėjimai nėra paprastas tradicijos 
įprastinis kartojimas, bet mūsų vie
ša demonstracija mūsų tautos prie
šams ir mūsų tautos draugams, kad 
mes tvirtai tikime į Lietuvos prisi
kėlimą.

Savo dalyvavimu tu balsuoji už 
Lietuvą!

Melb. Apyl. Valdyba.

Amerikoje, Minnesota valstijoje 
aptiktas akmuo su iškirstais įrašais 
ir datuotas 1362 m. A.D. Prileidžia
ma, kad tą paminklą palikę vikingai 
maždaug 130 m. prieš Kolumbą, ku
ris laikomas Amerikos atradėju. 
Akmens įraše -minimi 8 švedai ir 22 
norvegai, tyrinėję tą kraštą.

kronika
Melburniečiai Dana ir Gabrys 

Žemkalniai pereitą savaitę porai 
mėnesių išvyko į Europą. Ketina 
trumpam užsukti ir į Lietuvą. Lin
kime sėkmingos kelionės.

Mūsų bendradarbis p. V. Saudar
gas su ponia prisiuntė linkėjimų 
Mūsų Pastogės skaitytojams. Šiuo 
metu p.p. Saudargai svečiuojasi Eu
ropoje. Sveikinimas gautas iš Ams
terdamo (Olandija).

»♦*
Rugpjūčio 28 d. sydnejiškis Gedi

minas Umbražiūnas išvyko trim sa
vaitėm į Ameriką susitikti su motina 
ir savo broliais. Atrodo, visa plati 
Umbražiūnų giminėlė susirinks šei
mos kongresan atšvęsti motinos 
80-jo gimtadienio!

*♦*
Išbuvusi keturis mėnesius Euro

poje pereitą savaitę į Sydney sugrį
žo žinoma keramikė Jolanta Janavi
čienė. Ji pervažiavo Europą nuo 
Graikijos iki Londono, aplankė gale
rijas ir muziejus, dalyvavo Europos 
lietuvių studijų Dienose Prancūzijo
je, du mėnesius Romoje lankė Kera
mikų seminarus, susipažindama su 
naujausia keramikos technika ir 
kryptimis. Savo išvyka Jolanta labai 
patenkinta ir grįžo dvasiškai atgiju
si ir praturtėjusi.

***

Pasiekė žinia, kad į Mūsų Pasto
gės spaudos balių Sydnejuje at
vyksta ir mūsų bendradarbis p. Vla
das Dujųčius iš Adelaidės ir dargi ne 
tuščiom .rankom!
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PRANEŠIMAS

Pranešimai
b) Nariai privalo susimokėti nario 

mokestį, nes finansiniai metai bai
gėsi 30.6.1976

c) Kiekvienas narys privalo susi- 3 
rinkime turėti klubo nario knygutę, 3 
knriniA turi hiiti naTvmšta naalruH. 0 
nis nario mokesčio {mokėjimas. S

Melb. Liet. Klubo Taryba.

| SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
Lietuvių Kooperatinė Kredito 

Draugija ’’TALKA” praneša, kad 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, 4.30 v. __
Lietuvių Namuose, 50 Errol Street, kurioje turi būti pažymėta paskuti- K 
North Melbourne šaukiamas metinis n,c B
narių susirinkimas. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Talkos Valdyba

KO TIKIMĖS IŠ SYDNEJAUS 
LIETUVIŲ KLUBO?

DĖMESIO MELBOURNO LIET. 
EVANGELIKAMS

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Rugsėjo 11 d., šeštadienį:
Sporto Klubo Kovo metinis

VAKARAS

Tokia tema Sydnejaus Filisterių 
Būrelis rugsėjo 26 d., sekmadieni, 4 
vai. Lietuvių Klube praves viešas 
diskusijas. Prelegentais numatomi: 
Anskis Reisgys, Vytenis Šliogeris ir 
Ričardas Bukevičius. Klausimas 
ypatingai aktualus, kurio svarstyme 
kviečiami visi suinteresuoti tautie
čiai.

Pranešame, kad rugsėjo 12 d., 12 K 
vai. Lietuvių Namų koplyčioje Errol S 
St., North Melbourne, kun. Kostize- b 
nas laikys pamaldas Tautos šventei S 
atžymėti. Laukiame gausaus atsi-3 
lankymo. 3

Taip pat dėkojame p. O. Liubinie- B 
nei už paaukotą palmę koplyčios pa- K 
puošimui.

Mel. Liet. Evangelikų Taryba h

FILMAI LIET. KLUBE:
Rugsėjo 8 d., trečiadienį1.30 vai. 

WHATSUPDOC?
Gyva muzikinė komedija

MELBOURNO KLUBAS 
PRANEŠA

Melbourno Lietuvių Klubo Tary
ba praneša, kad klubo metinis susi
rinkimas įvyks rugsėjo 26 d. 3 vai. 
p.p. Lietuvių Namuose, Koncertų 
salėje.

Susirinkimo dienotvarkė: 1. Susi
rinkimo atidarymas, 2. Prezidiumo 
sudarymas, 3. Mandatų Komisijos 
tvirtinimas, 4. Praeitų metų metinio 
narių susirinkimo protokolo skaity
mas, 5. Pranešimai: a) Pirmininko, 
b) Iždininko, c) Revizijos Komisijos 
ir Auditor, 6. Diskusijos dėl prane
šimų, 7. Pranešimų tvirtinimas, 8. 
Apyskaitų ir balanso tvirtinimas, 9. 
Rinkimų. į Tarybą rezultatų paskel
bimas, 10. Naujų klubo narių pas
kelbimas, 11. Garbės narių pasiūly
mas, 12. Revizijos Komisijos rinki
mas, 13.1976/1977 metams sąmatos 
paskelbimas, diskusijos ir tvirtini
mas, 14. Einamieji reikalai, 15. Su
sirinkimo uždarymas ir vaišės.

PASTABA., a). M.L.K. Taryba 
remdamasi Statuto 29 str. nutarė, 
kad 35 nariai atvvkp i susirinkimą

Paraginkit savo pa
žystamus užsiprenu
meruoti

MO8VP4STOG?

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

sudarys quorumą. Todėl visi nariai 
prašomi nevėluoti.

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 EA banga 800.

MELBOURNE Lietuvių radio 
pusvalandis nuo rugpiūčio 1 d. bus 
transliuojamas pirmadieniais 
10-10.30 vai. vak. per 3ZZ Access 
Radio 1220 kHz.

CANBERROJE lietuviška radio 
valandėlė transliuojama ketvirta
dieniais 8-8.30 vaL vak. per Austra-

National University xadio 2XX.

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

val.penkt. 4-12 vai., Šežt. 
vaL^ekm. 12J0 iki 11 vaL

* Antradieniais stalo tenisas

2-1

Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

ATITAISYMAS

lian Nations 
banga 1010

Laiške, iš Adelaidės ’’Moterys 
kultūriniame fronte” M.P. Nr. 32 
buvo paskelbta, kad senatoriaus 
G.S. Davidson apsilankymo proga 
AdeL Liet. Namuose pietus paruošė 
Moterų Sekcija. Iš tiesų, tuos pietus 
paruošė ir svečius vaišino ramovėnų 
žmonos. Už šią nemalonią klaidą pa
liestąsias ponias nuoširdžiai atsi
prašau. _ „

B. Straukas

MŪSŲ PASTOGES”

ŠOKIAI grojant “Golden Trio1 
kapelai: 
Šeštadieniais 8 -12 vai. 
Sekmadieniais 4 - 8 vaL

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

VIETOJ 
iff» gėlių
Mielam bičiuliui ir senam draugu 

a.a. PETRUI PILKAI mirus, vieto 
je gėlių jį pagerbdamas skiriu Mūši 
Pastogei 10 dolerių.

Romualdas Saženis

I
Pagerbdami a.a. dail. S. Neliubšį 

mirusį Adelaidėje, vietoje gėlių Mū
sų Pastogei aukojo: K. ir E. Reisonai 
$ 5.00 ir A. ir J. Gučiai $ 3.00.

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, teį 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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Maloniai kvįečiami visi - senį ir jauni iš arti ir toli 
į sporto Klubo Kovo

linksmavakarį
rugsėjo 11 d., šeštadienį, Sydney Liet. Klube.

Vakaro metu gera programa, loterija ir maloni sportiškos dvasios 
nuotaika.

MŪSŲ PASTOGĖS BIČIULIŲ 
DĖMESIUI

Primename, kad Mūsų Pastogės 
spaudos balius jau tik už dviejų sa
vaičių. Prašome visus kaip galima 
anksčiau apsirūpinti bilietais ir už
sisakyti vietas. Tai ypač svarbu, nes 
būtina iš anksto žinoti dalyvių skai
čių paruošiant vakarienę.

Balius vyks puošnioje ir erdvioje 
Etruscan Lounge salėje Cabramato- 
je (Arthur St.). Visa aplinka ir ba
liaus iškilmingumas reikalauja ir 
tinkamos aprangos, tad baliuje ap
sirengimas vakarinis.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškoma Česė Šlapkauskaitė, 
su kuria norėtų susirašinėti pusbro
lis iš Lietuvos. Prašome susirišti 
šiuo adresu: D. Matulaitis, Buxton 
St., Ascot, Queensland 4007.

MUSŲ PASTOGĖ
LITHUANIAN AUSTRALIA!
WEEKLY “OUR HAVEN“ 
Australijos Lietuvių bendruomenė 
laikraštis
Leidžia ALB Krašto Valdyba
Redaktorius V .Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija 
J.Maksvytis, A.Reisgys.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown,N.S.W. 2200;
Tel. 7098395
Leidėjo ir Administracijos adressas:
Box 4558, G.P.O. Sydney-2001 
Administracijos Tel. 6499062
Prenumerata: metams $15.00

6mėn. $ 8.00
Užsieny metams $18.00
Oro paštu užsieny $37.00
Atskiras numeris $00.3^
Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra. Už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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