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Ne paslaptis, kad Kremliaus vir
šūnės laukė Kinijos vado Mao-tše- 
tungo mirties ir tebelaukia Jugos
lavijos vado marš. Tito mirties, ti
kėdamiesi susilaukti uždarbio savo 
raldymams praplėsti. Mao-tsetun- 
jui mirus, Maskva pasidarė.santūri, 
pareiškė net' gražių užuojautos žo
džių ir net saldesnių žodžių sugyve
nimui. Bet Mao-tsetungo dvasia ir 
politika pasiliko ir permainų nebe
laukiama.

Vieną tą pačią dieną iš Niujorko ir 
i Maskvos pasklido į pasaulį didesnio 
dėmesio vertos žinios. Sovietų va
das Brežnev per televiziją gynė So
vietų ginklavimąsi, nes tai daryti 
privertė, - pasak jo, Vakarai. (Taigi, 
vėl tik Vakarai kalti. Štai tau ir va
dinamo detentės - atlydžio vaisiai.) 
Jis sako, kad Sovietai nesudaro ir 
nesudarė grėsmės jokiai kitai vals
tybei. Taigi, dėl Vakarų paspartintų 
lenktynių, Sovietai ir turėjo tai da
ryti. Tai buvo Maskvos atsakymas 
pastaruoju metu Vakarinių karinių 
ir politinių vyrų pakaltinimams, kad 
Kremlius siekia superiorito - virši- 
nybės savo plačiu ginklavimusi.

Niujorke, Jungt. Tautų - UN susi
rinkime Britų UŽ«C.rpiV seVrątoyjŲs 
Crosland siūlė reisams parodyti at
sakingumo jausmą Europos ir pietų 
Afrikos atžvilgiu, kur jie niekina, 
trukdo Vakarų dedamas taikai pa
siekti pastangas. Po to pakilo kalbė
ti ir Kinijos užs. reik, ministeris 
Chiao Kuan-hua ir tuo pačiu pirmą 
kartą Kinijos atstovas kalbėjo už
sienio reikalais Mano-tsetungui ne
besant gyvųjų tarpe. Dėl pasaulio 
įtampos jis pakaltino ir JAV, ir So
vietus, ir pranašavo karą tarp tų 
dviejų Didžiulių, kad šis viso žemės 
rutulio konfliktas pastebimai auga, 
tad ir visos tautos turi pasiruošti 
tam. Po paskutinio Europos saugu
mo konferencijos Sovietų ginklų 
grėsmė ir politinė suberversija prieš 
Vakarų Europą padidėjo. Rusai, - 
anot jo, bando pagauti Europą ne- 
budinčią, nori ją suskaldyti ir sunai
kinti dalimis ir tokiu būdu užgrobti 
visą Vakarų kontinentą. Tai buvo 
stiprus kiniečio pasisakymas.

Tad ir Australijos min. pirm. Fra- 
serio tvirtinimai dėl Sovietų kari
nės, taigi ir laivyno, galybės augimo
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NERAMUSIS PASAULIS
nėra išgalvoti, nors opozicijos vadas 
Whitlam ir yra priešingas jo nuo
monei.

Austrai, užs. reik. min. Peacock 
lankėsi Europos Ekonom. Bendrijos 
(Rinkos) ir NATO centruose ir kal
bėjosi susirūpinęs dėl Sovietų karo 
laivyno Indijos vandenyne. Jis reiš
kė norą didesniam Australijos

AMERIKOS LAISVĖS STATULA— 
— STATUE OF LIBERTY

Neyv Yorko uosto žiotyse, 
Bedloe saloj, yra pastatyta 
Amerikos Laisvės Statula. 
Didinga moteris laiko iškė
lusi žibintą ir laisve šviečia 
visam pasauliui. Kitoj ran
koj ji laiko lentelę, kurioje 
įrašyta Jungtinių Amerikos 
Valstybių nepriklausomy
bės data — 1776.VII.4.

Pati statula turi 152 pėdas, 
jos papėdė — 141 pėda, pa
kilimas nuo jūros lygio — 7 
pėdos. Statulos aukštis nuo 
jūros — 300 pėdų. Jos svo
ris — 225 tonos.

E. Laboulaye pasiūlė ją 
įstatyti kaip prancūzų ir 
amerikiečių revoliucijų 
paminklą. Statula nulieta iš 
vario pagal-Frederic Augus
te Bartholdi projektą pran- 
eūzų-amerikieii^ draugijos 
aukomis, v kuriftš pradėtos 
rinkti 1875. Paryžiuj statula 
buvo sumontuota 1881 pa
baigoj ir 1884 padovanota 
Jungtinėm Amerikos Vals
tybėm. - 

bendradarbiavimui su EE Bendrija 
(Rinka). Anot jo, - NATO yra Vaka
rų sąjungos ramstis, turįs didžiau
sios svarbos strateginiam Europos 
ir viso pasaulio jėgos balansui.

Buvęs Kinijos politrukas Wang- 
hun, pabėgęs 1974 m. į Taiwaną, 
tvirtina, kad Mao-tsetungo sūnus 
Mano Yen-lung yra dabartinis Kini-

Amėrikiečių visuomenės 
aukomis papėdė pradėta sta
tyti 1883 pavasarį. Į aukų 
rinkimą įsitraukė vienas 
New Yorko dienraštis, 
kviesdamas - žmones aukoti 
tik 1 centą. Tų centų buvo 
surinkta tiek, kad iš jų J 
pastatė statulai pedestalą.

Paminklas atidengtas 
1886 spalio 28. Tai buvo 
didelė šventė į kurią supalu- 
kė draugingų valstybių lai
vai. Jie apsupo statulą ir šau
dė iš patrankų. Tų šūvių bu
vo tiek daug, kad parako 
dūmai sudarė ištisus debe
sis.

Šią paminklo atidengimo 
šventę nutapė dailininkas 
Edward Moran.

Laisvas Statulą 19ŽI pw- 
«’ jlbta tautiniu parniūkiu 
Drauge ji simbolizuoja ir 
pavergtų tauįų laisvės troš
kimą ir visiem neša viltį ir 
paguodą. / 

jos premjeras. Jis yra jauniausias 
sūnus iš Mao trijų sūnų iš pirmos 
santuokos, o tokių santuokų viso 
buvo keturios. Tai buvo sensacingas 
paskelbimas. Ar jis bus panegtas, 
parodys artimoji ateitis.

JAV prezid. Ford, būdamas pre
zidento priešrinkiminėje kompani
joje, besiginčydamas televizijoje su 
Demokratų kandidatu Carteriu, pa
darė didelį blefą - neišmintingą iš
plepą, kuri jam labai pakenks ir dėl 
ko jis gali prarasti eiles balsų. Fordo 
žodžiai: ’’Nemanau, kad jugoslavai 
laiko save, kad jiems dominuoja So
vietų Sąjunga. Netikiu, kad rumunai 
ar lenkai laiko save, kad jiems do
minuoja Sovietų Sąjunga.” Po to 
vienas dalyvaujančių paklausimuose 
paklausė, kad jis taip suprato, jog 
Ford mano - rusai nenaudoja Rytų 
Europos kaip savo įtakos sferos ir 
okupuoja daugelį valstybių ten? 
’’Kiekviena tų valstybių, - tęsė po to 
Ford, y r nepriklausoma, autonomi
nė, turi savo teritorirtį neliečiamu
mą, ir JAV neįžiūri, kad tos valsty
bės yra Sovietų Sąjungos dominavi
me”. Tada varžovas Carter turėjo 
geros progos įsikabinti Fordui į kai
lį. Jis pareiškė norįs matyti, kad 
Fordo pareiškimas patenkintų JAV 
imigrantus, kaip lenkus, čekus ir. 
rumunus, kad Sovietų S-ga nedomi
nuoja Rytų Europoje. Cartes sako, 
kad Amerijos sąjungininkai nebe 
pasitiki, kad Amerika gali jiems va
dovauti. Jis pakaltino Fordą, kad jis 
padaro dr. Kissingerį "užsienių rei
kalų prezidentu”. Tomis nevykusio
mis pastabomis Ford pakenkė sau. 
Carter, atrodo, laimėjo punktus. Jis 
nėra užsienio politikoje prityręs ir 
buvo kalbėjęs, kad reikia mažiau 
kišti nosį į kitų valstybių reikalus.

Reikia tiesiog stebėtis, kad Ford 
politiniai čia paslydo. Jo pasakymas 
nesąmonė ir prieštarauja jo laikyse
nai. Tai kam reikėjo Helsinkio pasi
rašymo, jeigu Sovietai nieko nes
maugia? Tuojau atsirado ir "lenkiš
kas juokas” Amerikoje, kur spaudo
je rašoma, jog du lenkai savame 
krašte kalbasi tarp savęs, kad "Ford 
sakė, kad mes esame laisvi". Paskli- 
d6 ir daugiau panašių istorijų, (p.a.)

Žinios
Kai visur kitur plinta inflacija ir 

pinigo vertė krinta, Vakarų Vokie
tijos markės vertė 2 % pakilo. Tas 
liudija krašto ekonominį pajėgumą 
ir stabilumą.

Nors Kinijos premjeras Hua ofi
cialiai laikomas prieš septynias sa
vaites mirusio Mao Ce Tungo įpėdi
niu, tačiau padėtis nėra stabilizuota: 
dar vis tebevyksta susiminėjimai ir 
valymai įtariant eilę asmenų, ren
giančių maištus ir net pasikėsinimus 
prieš Kinijosdyderį Hua, suimtųjų ir 
įtariamųjų tarpe, pateko ir Mao Ce 
Tungo našlė, kuri reiškėsi labai ak
tyviai ir žinoma kaip arši radikalė.

Daugelis kasmetinių Nobelio pre
mijų jau paskirstytos. Fizikos ir 
chemijos, medicinos premijos atite
ko amerikiečiams, literatūros pre
mija dar nepaskelbta, o taikos pre
mija šiais metais nebus paskirta.
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Tarybą, turi pilnai įsisąmoninti, kad 
būti Krašto Tarybos nariu yra dide
lė atsakomybė ne vien tik prieš savo 
apylinkę, kuri jį išrenka, bet ir prieš 
visą bendruomenę, kuriai jis įsipa
reigoja ir įpareigojamas aktyviai 
dirbti, o ne vien tik Tarybos posė
džių metu pasyviai prasėdėti.

Su metų 
pabaiga

Metų pabaiga neša ne tik rūpes
čių, bet ir džiaugsmų. Visi džiaugia
mės sėkmingai pragyvenę metus ir 
žengiame kupini vilčių, kad ir atei
nantieji metai bus sėkmigi ir kupini 
palaimos. Šito ne tik patys asme
niškai trokštame, bet drauge to pa
ties linkime ir savo artimiesiems, 
draugams, bičiuliams ir pažįsta- 

- miems bei bendradarbiams. Išreikš
dami savo artimiesiems šventinius 
sveikinimus ir linkėjimus siunčiame

tautiečių jau seniai yra apsisprendę 
ir susitvarkę taip, kad galėtų daly
vauti Liet. Dienose Melbourne. 
Jeigu dar yra tokių, kurie svyruoja, 
jau pats laikas išsklaidyti abejones 
ir ryžtis dalyvauti.

Drauge su Lietuvių Dienomis 
įvyksta ir ALB Krašto Tarybos su
važiavimas. Jau daugelyje kolonijų 
tokie Tarybos nariai išrinkti, o kitur 
netrukus bus renkami. Visų šių 
Krašto Tarybos narių darbas suva
žiavime nebus lengvas. Visų pir
miausia, kad būtų tasai suvažiavi
mas sėkmingas, kiekvienas Tarybos 
narys turi iš anksto pagalvoti, pa- 
pjanuoti, ką į Tarybos posėdžius 
nusiveš, ką patieks svarstymams ir 
kokia kryptimi norėtų pakreipti visą

Su metų pabaiga atsiranda kas
met vis panašūs rūpesčiai kiekvie
nam asmeniškai, bendruomenei ir 
spaudau Ypač šių metų pabaiga ne
paprastai reikšminga Australijos 
lietuviams, nes kaip tik tik kalėdinio 
laikotarpio metu Melbourne įvyksta 
Australijos Lietuvių Dienos - mūsų 
dvejų metų veiklos ir darbų vaini
kas, kas paliks ne vien tik jose daly
vaujantiems gražių ir reikšmingų 
įspūdžių, bet daugeliu atveju turės 
lemtingos reikšmės ir tolimesnei 
lietuviškai veiklai Australijoje.

Beliko tik devynios savaitės iki 
metų pabaigos. Neskaitant visos ei-

asmeniškus įa^eil^imVs7*Kit^ 
susidaro nemažos tam išlaidos, atsi
menant, kad ir pačios atvirutės pa
lyginamai gana brangios, ir pašto 
išlaidos. Visa susumavus vienas as
meniškas pasveikinimas kainuoja 
apie 50 centų. O jų susidaro ne vie
nas ir ne du, bet dešimtys, gal net 
prašoka šimtą. Tas iškerta didelę 
spragą asmeniškame biudžete. Tuo 
tarpu visai gražu ir prasminga visus 
savo artimuosius pasveikinti per 
Mūsų Pastogę. Čia visokeriopai lai
mima: ir sutaupoma asmeniškai, ir 
paremiama spauda, ir lygiai taip pat 
perduodami linkėjimai ir sveikini
mai artimiesiems bei bičiuliams. At
sižvelgdama į tai Mūsų Pastogė siū
lo pigiausią patarnavimą - 5 doleriai 
už pasveikinimą. Kviečiami šia 
lengvata pasinaudoti visi, nes jeigu 

bendruomenės veiklą. Tam dar yra -net ir labai siaurą artimųjų ratelį 
palikusios kelios savaitės apgalvoti, 
pasitarti, savo idėjas bei mintis su
planuoti.

Visi Krašto Tarybos. nariai netu
rėtų išleisti iš akių, kad jie renkami 
ne vien tik poros dienų Tarybos su
važiavimui, bet dvejiems metams ir 
jų rūpestis bendruomene, jos ateiti
mi ir gerove nepasibaigia vien tik 
suvažiavimu, bet jis trunka ištisus 
dvejus metus. Ir dėl to Tarybos na
riai, leisdamiesi renkami į Krašto

sveikinant atvirutėmis išeis kelerio
pai brangiau, negu pasveikinant per 
Mūsų Pastogę. Kviečiame visus šia 
specialia lengvata pasinaudoti pri- 
siunčiant sveikinimų užsakymus iki 
gruodžio 10 dienos. Taigi, laiko nėra 
labai daug ir užsakymus siųskite 
dabar. Sutaupysite ne tik pinigų, 
bet ir laiką bei nereikalingus rūpes
čius, kurių prieš šventes kiekvienam 
pakanka ir be to.

A.a. ELENA ALKEVIČIENĖ

(v.k.)

joje susilaukė dar trijų dukterų - 
Nijolės, Virginijos ir Audronės. Pa
laidota Bulli kapinėse. Gedulingas 
pamaldas atlaikė kun. P. Martuzas. 
Atsisveikinti su velione susirinko 
giminės, kaimynai ir visa Wollon
gong lietuvių kolonija. Prie velionės 
kapo-atsisveikinimo žodį tarė kun. 
P. Martuzas, apyl. pirm. A. Pap
lauskas ir M. Gailiūnas.

Velionė buvo aktyvi lietuvių b-nės 
narė, keletą kartų buvo apylinkės 
valdyboje, visur, kur tik pajėgdama, 
prisidėjo darbu. Išaugino keturias 
dukras sąmoningas lietuves, kal
bančias gražiai lietuviškai. Visados 
buvo optimistė, geros nuotaikos ir 
tiesaus bei atviro būdo.

Sudiev, Suvalkijos laukų dukra! 
Ne Nemuno, ne Šešupės, bet Ra
miojo vandenyno bangos tegu tau 
liūliuoja amžinybės giesmę.

M.G.Spalio 3 d. sunkiai ir ilgai sirgusi 
mirė Elena Alkevičienė palikdama 
giliame liūdesy vyrą Joną, keturias 
dukras, tris žentus ir anūkus.

Elena gimė 1920 m. vasario 20 d. 
Kybartuose, geležinkeliečio šeimo
je. Pradžios ir vidurinį mokslą išėjo 
Kybartuose. 1941 m. ištekėjo. 1949 
m. su šeima atvyko į Australiją irsu 
šeima gražiai įsikūrė Corrimal vie
tovėje prie Wollongong. Šalia gimu
sios dar Lietuvoje Irenos, Australi-
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A.A.
ELENAI ALKEVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia jos vyrui Jonui, dukroms Irenai, Nijolei, 
Virginijai ir Audronei bei jų šeimoms

ALB Wollongong Apylinkės Valdyba

A. A.
MARIJAI JANAVIČIENEI

mirus, mielus bičiulius Jurgį ir Jolantą su šeima, Vytautą ir Aldoną su 
šeima bei visus artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Vida ir Algis Kabailai

A.A.
ELENAI ALKEVIČIENEI

mirus, vyrui Jonui, dukroms Irenai, Nijolei, Virginijai ir Audronei, 
žentams ir anūkams gilią užuojautą reiškia

MIRUSIEJI
A.a. MARIJA JANAVIČIENĖ

M. ir B. Gailiūnai ir 
šeima

Spalio 9 d. Sydnejuje mirė Marija 
Janavičienė, sulaukusi 81 m. Tai bu
vo uždara, kukli asmenybė, pašven
tusi visą gyvenimą darbui ir šeimai. 
Gal todėl per tą visą laiką Australi
joje retai kada ją matydavome lie
tuvių tarpe. Už tat jos sūnūs yra 
tvirtai įaugę į lietuvių tautą ir bend
ruomenę savo kūryba, savo darbais. 
Jos yra pagrįstas pasididžiavimas, 
kad ir visi svetur gimę vaikaičiai yra 
sąmoningi lietuviai, kalbą švariai 

' lietuviškai.
Pati gimusi Rusijoje vaikystę 

praleido Vilniuje, medicinos studijas 
pradėjo Petrapily ir jas tęsė Kauno 
universitete. 1923 m. ištekėjo už inž. 
Vytauto Janavičiaus ir iki 1940 m. 
gyveno Aleksandrijos dvare prie 
Šiaulių. Į Australiją atvyko su šeima 
1948 m. ir 20 m. išdirbo St. Marga
rets ligoninėje.

Velionės vaikystės metais Vilniu
je įsižiebė lietuviški kultūriniai po
litiniai ir visuomeniniai židiniai. 
Ypač tame lietuviškame sąjūdy bu
vo įsitraukęs Marijos tėvas Povilas 
Matulionis, kurio namuose nuolat 
vyko susirinkimai, pasitarimai ir kt. 
Toji idealistinė veikla Marijai paliko 
neišdildomą įspūdį, ko vėliau ji ieš
kojo ir nerado nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jos jaunesni broliai buvo sa
vanoriai Lietuvos kariuomenėje, 
dalyvavo nepriklausomybės kovose. 
Pati studijavusi mediciną, teikė pir
mąją pagalbą susižeidimų ar ligos 
atvejais visoje savo gyvenamoje 

A.A. Marija Janavičienė

apylinkėje. Nevengė ir kultūrinės 
veiklos. Ji net buvo sudariusi iš savo 
apylinkės gyventojų teatro grupę, 
kur sėkmingai rodėsi su savo vaidi
nimais.

Velionė Marija niekur akivaizdžiai 
nesiveržė į viešumą, tačiau jos ty
laus darbo vaisiais ji galėjo pasi
džiaugti pati ir jais didžiuotis pla
čioji lietuviška visuomenė.

Artimųjų ir pažįstamų palydėta 
velionė palaidota spalio 14 d. Syd- 
nejaus Rookwood kapinėse. Liūdesy 
paliko vyras Vytautas, sūnūs Vy
tautas, Jurgis ir Algis, ankūkės ir 
anūkas.

MIRĖ VYTAUTAS AGLINSKAS
Melbourne lietuviai vėl rinkosi 

rožančiaus maldai, o spalio 7 d. ge
dulingoms pamaldoms palydint į 
amžinybę a.a. Vytautą Aglinską.

Velionis gimė 1906 m. gruodžio 2 
d. Svėdasuose, Rokiškio apskr. 1925

A.a. Vytautas Aglinskas

m. Vytautas baigia Panevėžio mo
kytojų seminariją ir tais pat metais 
paskiriamas Radviliškio vidurinės 
mokyklos mokytoju, kurioje kiek 
laiko ėjo ir direktoriaus pareigas.

1929 m. Vytautas skiriamas Biržų 
pradžios mokyklų inspektoriumi, o 
po metų toms pareigoms perkelia
mas į Kauną. Šalia tiesioginių parei
gų Vytautas Aglinskas įsitraukia į 
organizacinį darbą, ypač į Lietuvos 
šaulių Sąjungą, kur už nuopelnus 
apdovanojamas Šiaulių žvaigžde ir 
Nepriklausomybės medaliu.

Australijoje Vytautą matome įsi
jungusį į Australijos Liet. Kultūros 
Fondą, Melbourne Lietuvių Klubą 
Liet. B-nę, kur pagal išgales dirbo 
bei rėmė.

Iš Vokietijos Vytautas su žmona 
Halina atvykęs į Melbourną ilgą lai
ką dirbo pašte, bet dėl širdies nega
lavimų buvo atleistas į pensiją 
Prieš šešetą metų mirus jo žmonai, 
ir jo sveikata silpnėja. Pastaraisiais 
metais gydėsi ligoninėje, o spalio 3 
d. pavargusi širdis liovėsi plakusi. 
Palaidotas Springvale kapinėse šalia 
žmonos Halinos.

Velionis Vytautas paliko testa
ment? , pagal kurį dalis palikimo 
tenka lietuviškoms tautinėms ir re
liginėms organizacijoms.

A.a. Vytautas Aglinskas atsisvei
kintas užberiant lietuviškos žemės 
saujele ir Marija Marija giesme. Il
sėkis ramybėje.

Ignas Alekna
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Visos etininės grupės turi sunku
mų išlaikyti išeivijoje spaudą savo 
gimtąja kalba. Tų sunkumų ne
trūksta ir mums. Su apgailestavimu 
tenka konstatuoti, kad padėtis šioje 
srityje nerodo tendencijos gerėti, 
bet tolydžio blogėja. Kad padėtis 
nėra tokia, kokios mes norėtumėm, 
tam yra keletas priežasčių. Nesilei
džiant į smulkmenas vis tik reikia 
kai kurias jų paminėti, kad geriau 
suprastume sąlygas, kuriose lietu
viški laikraščiai, o jų tarpe ir Mūsų 
Pastogė, išvysta dienos šviesą ir są
žiningai lanko savo skaitytojus.

Laikraščio skaitytojas, susimokė
jęs prenumeratą, ne visuomet turi 
noro ar intereso gilintis, kaip gimsta 
laikraštis. Jo pagridinis interesas, 
kad tas laikraštis laiku pasiektų jo 
■pašto dėžutę ir jį pervertęs galėtų 
susidaryti savo nuomonę populiariai 
kalbant, ar laikraštis geras, ar ne. 
Jei geras - skaitysiu ir prenumeruo
siu, jei ne - prenumeratą nutrauksiu. 
I Kiekvieno laikraščio egzistavimui 
be techniškų priemonių yra būtini 
šie pagrindiniai elementai: 1. leidė
jas, 2. redaktorius, 3. bendradarbiai 
ir 4. prenumeratoriai.

Leidėjas sudaro finansinę bazę 
laikraščiui leist. Parūpina būtinas 
sumas pradžiai, Suorganizuoja ad
ministraciją ir suranda redaktorių.

Tolimesnis laikraščio likimas visu 
svoriu gula ant redaktoriaus pečių. 
Nuo jo sugebėjimo ar nesugebėjimo 
priklauso .laikraščio amžius ąr jo 
mirtis.

Bet nė genialiausias redaktorius 
pats vienas nepajėgs pastatyti laik
raščio tinkamoj aukštumoj ir nesu
domins skaitytojų, jeigu jame 
niekas nenorės bendradarbiauti, t.y. 
jei redaktorius nesugebės surasti, 
pritraukti ir pastoviai išlaikyti kaip 
galima skaitlingesnio bendradarbių 
tinklo, kuris faktinai ir yra laikraš
čio turinio kūrėjas. Juo didesnis 
bendradarbių skaičius, juo daugiau 
medžiagos į redakciją suplaukia, tuo 
lengviau redaktoriui iš jos atsijot 
aktualiausią ir įdomiausią medžiagą 
ir ją skaitytojams patiekti.

Laikraščio redaktorius tas pats, 
Į kas simfoniniam orkestrui dirigen- 
' tas. Blogas dirigentas ir geriausią 
orkestrą nuves į šunkelius, o geras 
ir su vidutiniu orkestrėliu stebuklus 
padarys. Nuo jo intelekto, profesinio 
pasiruošimo, sugebėjimo jausti vi
suomenines nuotaikas ir atrinkti 
spausdinamą medžiagą priklauso ir 
laikraščio lygis. Jis turi gerai pažinti 
visuomenę, kuriai tarnauja, būti 
kiek galint tolerantiškas ir objekty
vus ir prie viso to turi būti pasiruo
šęs priimti priekaištus, kaltinimus, o 
kartais ir įžeidimus žodžiu ir net 
veiksmu.

Sakykime, kad trys čia suminėtos 
laikraščiui, leisti sąlygos yra paken
čiamame stovy, tai vis tiek laikraštis 
stovės ant molinių kojų, jei jis netu
rės minimalaus prenumeratorių 
skaičiaus. Prenumeratoriai yra 
kiekvieno. laikraščio kraujas. Jam 
išsekus laikraštis turi užsidaryti.

Kaip matome, visi čia suminėti 
bet kokiam laikraščiui leisti elemen
tai taip glaudžiai tarp savęs surišti, 
kad bet kuriam iš jų nusilpusį, ąr at
kritus laikraštis atsiduria kritiškoj 
būklėj. Todėl norint laikraštį išlai
kyti, juo vienodai turi rūpintis ir lei
dėjas, ir redaktorius, bendradarbiai 
ir prenumeratoriai.

Po šių bendrų samprotavimų, 
kalbant konkrečiai, kokia šiuo 
atžvilgiu padėtis mūsų bendruome
nės laikraščio - Mūsų Pastogės?

Leidėjas - Krašto Valdyba kol kas 
nepakeliamų sunkumų, berods, ne
turi. Seniai jau nusistovėjęs prenu
meratorių tinklas,, administracija 
dirba be priekaištų. Įsigyta dalinės 
spausdinimo priemonės, kas žymiai 
supigina laikraščio spaudos išlaidas.

ŽODIS SPAUDOS KLAUSIMAIS

Br. Strauko žodis, pasakytas spa
lio 17 d. Mūsų Pastogės popietės 
metu Adelaidėje

Vis dar nerandamas redaktorius, 
kuris dėl kuklių leidėjų finansinių 
išteklių vargingai atlyginamas ir 
dirba daugiau iš idealizmo, negu dėl 
apskaičiuotos naudos.

Mūsų Pastogė kaip bendruome
nės laikraštis privalo leisti pasisa
kyti įvairių ideologijų ir įsitikinimų 
žmonėms. Šios laisvės varžymas 
dažnai iššaukia nepasitenkinimų ir 
nesusipratimų. Be to, ir pats redak
torius nėra žmogus be savos nuo
monės bei pažiūrų, kurios laikrašty 
vienu ar kitu būdu išryškėja. Taip 
pat redaktorius neša pilną atsako
mybę už savo nuolatinių bendradar
bių skelbiamas mintis. Išbraukysi ar 
nespausdinsi, nustosi bendradarbio - 
jis daugiau nerašys. Dėl tų priežas
čių redaktorius nuolat atsiduria 
bendradarbių ir skaitytojų kryžmi
nėje ugnyje. Šie reiškiniai kartojasi 
ne todėl, kad blogi redaktoriai ar jo 
bendradarbiai, bet gal daugiau, kad 
mūsuose įsigalėjusi tolerancijos sto
ka, esame perdėtai dideli individua
listai. Kiekvienas iš mūsų bevelija
me kam nors įbrukti savas pažiūras, 
negu kito priimti. Gyvename de
mokratiniame krašte, kur niekas 
nebijo savo nuomonių išreikšti. Šia 
teise turėtumėm išmokti naudotis ir 
mes. Gerbkime savo oponentus, o ne 
laikykime jų savo priešais. Įrodyki- 
me, kad oponentas klysta tuo ar kitu 
klausimu, nesitaikstykime jį sunie
kinti kaip asmenį. Tolerancija yra

NAUJI L MII INIAI

’’SAIGŪNAS”. Istorinė apysaka 
vaizduojanti D.L.K. Gedimino lai
kus. Apysaka pradedam žemaičių 
karžygio Vismanto ir jo dar jauno 
sūnaus Saigūno kelione iš kryžiuočių 
nuteriotų žemaičių žemių pas kuni
gaikštį Gediminą. Pakelyje, netoli 
Vilniaus, sutinka pirmuosius Gedi
mino karius, kurie pasityčiojo iš ke
liautojų mažų arklių (žemaitukų) ir 
jų išvaizdos. Būdamas staigaus ir 
karšto būdo Saigūnas įsivelia į dvi
kovą su Gedimino kariu Jogaudžiu ir 
patenka į kalėjimą. Tame pat kalėji
me buvo laikomi ir Gedimino belais
viai kryžiuočiai. Saigūnas susidrau
gauja su išmokslintu geležies gamy
bos specialistu, ordino vienuoliu 
Bergardu. Iš jo pramoksta vokiečių 
kalbos ir susipažįsta su vakarų pa
žanga, sužino apie naujai kuriamus 
ginklus (su parako užtaisais).

Saigūnas paleidžiamas iš kalėjimo 
ir ką iš Bergdado girdėjęs praneša 
Gediminui. Iš belaisvės paleidžia
mas ir Bergardas. Gyvendamas 
laisvas Vilniuje Saigūnas stebi Ge
dimino statomąT miestą, mato sve
timšalius amatininkus dirbančius ir 
tik rankų ir pirštų ’’kalba” besusi- 
kalbančius su vietiniais. Pagaliau 
Gediminas išsiunčia Saigūną su spe
cialia misija į Liubeką. Jis turi nu
vežti laišką į Liubeką ir prašomas 
sužinoti viską apie baisųjį naują 
ginklą. Saigūnas pasirenka palydo
vais žymesnius Gedimino karius ir 
savo tėvą. Kelionė sunki. Tik pasie
kę Punios pilį, vietiniams padeda 
gintis nuo užpuolusių kryžiuočių. 
Toliau, keliaujant per vokiečių že
mes patenka į nelaisvę, bet iš jos 
pabėję pasiekė Liubeką ir savo mi
siją atliko.

. Grįždamas į Vilnių, Saigūnas Pu
nioje sužino, kad kryžiuočiai slenka 
Veliuonos pulti ir kad jos ginybai 
atskuba pats Gediminas. Saigūnas 
su kitais kariais skuba į Veliuoną. 
Sutikęs Gediminą jam praneša apie 
įvykdytą misiją. Veliuonos gvnimui,

Bronius Straukas

gal vienas iš svarbiausių kultūringo 
.žmogaus bruožų. Jos neturėtumėm 
užmiršti ir mūšų spaudos gyvenime. 
Perdėtas jautrumas niekam nepasi
tarnauja, b tik padaro žalos.

Bendrai paėmus, laikraščiui leisti 
sąlygos vis dar pakenčiamos, bet 
perspektyvos ateičiai nėra paguo
džiančios ir galima tikėtis tik padė
ties pablogėjimo. Vyresnioji karta, 
kuri buvo ir vis tebėra pagrindinis 
Mūsų Pastogės ramstis, sparčiai

Gediminas išklausęs visų patarimų 
priima Saigūno puolimo planą ir per 
kautynes lietuviai išsklaido žymiai 
gausesnius kryžiuočių pulkus. Pilies 
griovimui kryžiuočiai pirmą kartą 
panaudojo patrankas. Nuo naujo 
ginklo čia žūsta kunigaikštis Gedi
minas.

Knygoje Gediminą vaizduoja Vi
sur gerbiamu, išmintingu Lietuvos 
valdovu. Jis su visais stengėsi tai
kiai gyventi ir vengdavo kraujo 
praliejimo. Tik nuo užpuldinėjančių 
kryžiuočių jis turėjo ginti Lietuvą.

Įvykių aprašymas gyvas ir neiš
plėstas. Pradėjus skaityti norisi su
žinoti kas bus toliau ir taip tęsiasi iki 
paskutinio puslapio. ’’Saigūnas” bū
tų puiki kalėdinė dovana lietuviškai 
skaitančiam jaunimui.

’’Saigūną ”, parašė ir iliustravo 
Čikagoje Vladas Vijeikis (1968/69 
m. lankęs skautus Australijoj). Iš
leido ’’Tėviškėlė” 1976 m. 156 pusi. 
Kaina nepažymėta.

J.
VERTINGAS KALENDORIUS

Vėl rinkoje pasirodė Burwood 
Calender Co. išleistas 1977 m. mė
nesinis, sieninis kalendorius. Jis turi 
viso 16 lapų ir be įprastų kalendori
nių žinių duoda daug kitų vertingų 
informacijų. Duodami įvairūs Aus
tralijos statistiniai daviniai, pirmoji 
pagalba, daržininkystė ir kt. Yra 
pasaulinis, Australijos žemėlapiai ir 
Brisbane, Melbourne ir Sydney- 
miestų planai.

Mums lietuviams jis yra vertingas 
i uo, kad jame Vasario 16 d. pažymė- 
ta užrašu ’’LITHUANIAN INDE
PENDENCE DAY”. Tokios pat lat
vių ir estų šventės pažymėtos "Na
tional Day of Latvia (Estonia). Yra 
pažymėtos ir kitų laisvų ir pavergtų 
tautų šventės.

Kalendorius vadinasi ”E’s-E-2-C” 
(skaityt i Easy to See) ir knygynuose 
pardavinėjamas (kaina ne visur vie
noda) apie 80 c. J.

nyksta. Dėl tos priežasties retėja ir 
prenumeratorių ir bendradarbių ei
lės. Vadinamoji vidutinioji karta - 
mūsų atsivežtiniai paaugliai dėl ne
žinomų priežasčių nuo. bendruome
nės beveik atitrūko ir jos gyvenimu 
bei spauda nesidomi. Jaunoji karta 
taip pat nerodo didelio entuziazmo 
sekti mūsų pėdomis. A

Kai kas galvoja, kadnėra prasmės 
kovoti pralaimėto mūšio, nes, girdi, 
su vyresniąja karta baigsis ir lietu
vybė šiame krašte. Iš tiesų šis pesi
mizmas yra perankstyvas ir išpūs
tas. Mūsų bendruomenė kol kas vis 
tebėra gerai organizuota ir pajėgi. 
Ji tokia išliks dar eilę metų. Ar 
prasminga skubintis su pakasynom? 
Juk ir asmeniškame gyvenime, ne
žiūrint, kokio amžiaus bebūtumėm, 
į rytojų žiūrime su pasitikėjimu ir 
nepaliaujamai rūpinamės savąja 
ateitimi. Kodėl turėtume skirtingai 
žvelgti į bendruomenės ateitį?

Ir dirbantieji, ir pensininkai 
neskurstame - greičiau gyvename 
pasiturinčiai. Atostogaujame, 
pramogaujame, keliaujame po už
jūrius. Tačiau su liūdesiu tenka pa
brėžti, kad didelė bendruomenės 
narių dalis įskaitant ir tuos akty
viuosius, kuriuos renkame į valdy
bas, į Krašto Tarybą bei kitas vado
vaujančias pozicijas, nejaučia parei
gos užsiprenumeruoti Mūsų Pasto
gę. Nežinia, ar čia apsileidimas, ar 
tautinės savigarbos stoka, ar įsitiki
nimas, kad laikraštis nepritaikintas 
jo skoniui.

Jei dauguma mūsų būtumėm ne- 
rėmę savosios spaudos, tai ne tik 
kad jos neturėtumėm, bet ir kaip' 
bendruomenė seniai būtumėm ištir
pę mus supančioje svetimųjų apsu
koje. Todėl jei save tebelaikome lie
tuviais, atlikime ir savo tautines pa
reigas. Viena jų - savosios spaudos 
palaikymas. Klaidą atitaisyti niekad 
nėra vėlu.

Vyresniajai kartai retėjant ir 
blaiviai žiūrint į ateitį dažnai buvo 
keliamas klausimas, ar neužtektų 
mums vieno laikraščio vietoj lei
džiamų dviejų - Mūsų Pastogės ir 
Tėviškės Aidų. Šis klausimas buvo 
viešai iškeltas ir diskutuotas Mūsų 
PastogėjeTačiau į šį siūlymą Tėviš
kės Aidai visiškai neatsiliepė ir apie 
tokią galimybę net neužsiminė. Tai 
rodo, kad Tėviškės Aidai neranda 
reikalo nei savų pozicijų užleisti, nėi 
noro kištis į bendruomenės reikalus, 
kas rodo šio laikraščio pasitikėjimą 
savomis jėgomis. Siekiant vieno 
laikraščio Mūsų Pastogei beliktų tik 
užsidaryti be jokios garantijos, kad 
likusiame vieninteliame laikrašty 
šakotas bendruomenės gyvenimas 
bus pakenčiamai nušviestas. Nesant 
pasirinkimo belieka ir ateity visomis 
išgalėmis remti Mūsų Pastogę kaip 
bendruomenės laikraštį ir jį išlaikyti 
kaip galima tolimesnei ateičiai jį 
prenumeruojant ir jame bendradar
biaujant.

Spauda yra viena efektingiausių 
mūsų tautinio gyvenimo variklių ir 
ji negali būti palikta Dievo valiai. 
Įeinant į mūsų bendruomenės vado- 

' vaujamus organus pasiimama ir visa 
bendruomenės reikalų našta įskai
tant ir savosios spaudos platinimą. 
Suprantama, vieni vadovai nepajėgs 
pakelti viso darbo krūvio, bet turėtų 
jausti pareigą surasti talkininkų, 
kurie jau dabar labdaroj ramstomą 
bendruomenės laikraštį kaip galima 
ilgiau išlaikytų. Mūsų eilėse paleng
va įsigali apatija,, su kuria kovoti 
nėra lengva. Bet negalime leisti, kad 
ši apatija apsėstų mus visus.

Reikia pasidžiaugti mūsų bend
ruomenės valdybos gražia iniciatyva 
suruošti šią kultūringą popietę per 
ją siekiant paremti Mūsų Pastogę. 
Tikėkimės, kad ir ateity tokios ini
ciatyvos jai nepritruks. Norėtųsi ti
kėtis, kad ir visos bendruomeninės 
organizacijos, baigdamos savo fi
nansinius metus ir daug ką apdova- 
nodamos solidžiomis piniginėmis 
sumomis, ateity nepamirš ir Mūsų 
Pastogės.
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^KUKLŪS PASTEBĖJIMAI
Australijos Lietuvių Fondas ir mes.

i

Po kelių ankstesnių mėginimų pa
galiau prieš kelerius metus jau tvir
tai pradėjo veikti naujais pagrindais 
suorganizuotas ir platesnius uždavi
nius turįs Australijos Lietuvių Fon
das (ALF). Per trumpą savo gyva
vimą, perėmęs šiek tiek lėšų iš 
anksčiau veikiusio Garbės ir Atmi
nimų Fondo, ALF jau pajėgė save 
finansiniai sustiprinti ir, visuomenei 
remiant, tikisi neužilgo galėsiąs eiti 
prie savo uždavinių vykdymo. Taigi, 
ALF jau turime, jis tvirtėja. Mes tik 
turime gerai suprasti jo uždavinius 
ir jo atžvilgiu savo pareigas.

Australijos lietuviai, atvykę į 
naują kraštą, daugumoje turėjo 
pradėti iš nieko, nes nedaug buvo 
tokių, kurie turėjo tvirtą materialinį 
pagrindą. Turėtos profesijos, paty
rimas nedaug tepadėjo. Teko savo 
veido prakaite pelnytis duoną ir 
baimingai žvelgti į ateitį. Bet nese
niai, minėdami savo organizuotos 
bendruomenės sidabrinį jubilėjų ir 
peržvelgdami nueitą kelią, gal ne 
vienas nustebome - ką mes padarė
me, ką turime: materialiai esame 
įsitvirtinę (kai kurie labai gerai), 
jaunoji karta pasiekusi laimėjimų 
mokslo, meno, technikos ii*( kit. sri
tyse, o tautiniu atžvilgiu nppasken- 
dome svetimoj jūroj. O tai todėl, kad 
materialinių turtų neatsinfe 
nešėm dalį Lietuvos - saw 
savo tikėjimą, savo paproču 
kultūrą. Mes tai visa saugodami 
neprarasime savo vardo, ' \ 
R. Tagorės, upė, įtekėjusįjį .vande
nyną, praranda vardą. Būdami loja
lūs kraštui, kurio prieglobsty gyve
name, mes turime būti ištikimi savo 
kilmės kraštui. Mūsų vaidai nėra 
matę to krašto, jo nepažįsta, bet 
mes tųrįrpe jiems įkvėpti savo tėvų 
žemei pagarbą ir meilę.

Australijos Lietuvių Fondo užda
vinys - ieškoti priemonių, kad kuo 
ilgiau būtų išsaugotas tas turtas, 
kuris ne materialiniu matu matuo
jamas, bet materialinės priemonės 
padeda jį išsaugoti: tautinė sąmonė 
ir tautinė kultūra. .'
ALF uždavinių tarpe yra:
Remti lietuviškus vaikų darželius, 

savaitgalio mokyklas, lituanistinius 
kursus; jei būtų reikalas - firiansiš- 

■ kai padėti įsigyti reikiamų priemo
nių. Remti perijodinę spaudą, ypač 
jaunimo. Jei neišauginsime jaunojoj 
kartoj lietuviškos spaudos meilės, 
toji spauda pasibaigs su vy
resniąja karta. Remti lietuviškų 
knygų leidimą, skiriant, nors ir ne
dideles paskatinamąsias premijas ir 
palengvinti jų išleidimą. .Skatinti 
lietuvių 'akademinį jaunimą pasi
rinkti temas mosklo darbams iš Lie
tuvos istorijos, lietuviško meno, 
kalbos, kultūros sričių. Kadangi to
kiems darbams rengti yra sunkoka 
gauti literatūros, tektų ir šioje sri
tyje padėti. Remti bibliotekų, skai
tyklų steigimą ir ugdymą. Remti 
jaunimo organizacijas jų tautinės 

'kultūros veikloje: tautinio meno, 
dainos, vaidybos, tautinių šokių ir 
kit. ansamblius, trupes. Padėti 
rinkti dokumentinę medžiagą, ypač 
prie esamų bibliotekų; ją išsaugoti 
nuo žuvimo, žodžiu - remti visas 
mūsų tautinės kultūros apraiškas.

ALF uždavinius vykdyti Reikalin
gos lėšos. Tai visos bendruomenės 
prievolė jas padėti parūpinti. Svar
biausias lėšų šaltinis - bendruome
nės narių aukos, duodamos įvairio
mis progomis ir reguliariai. (Būtų 
gera, jei ALF galėtų paveldėti pali
kimus ar bent aukotojai galėtų gauti 
mokestinių nuolaidų; deja, tas var
giai kada bus). Čia galima paminėti 
bent kelios progos, kurios gali būti 
paskatinimu aukoti.

1. Įvairios šeimų šventės: sukak
tuvės, minėjimai, vardinės, gimimo
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s, atsi
kalbą, 

>, savo

ip, anot

dienos, pilnametystė, vestuvės, 
krikštynos; mokyklų baigimo, pro
fesijos įsigijimo ir daug kitų. Dažnai 
tokioms šventėms išleidžiama ne
maža pinigų. Jei būtų iš anksto pa
siryžta tam tikrą procentą aukoti 
ALF - liktų neišdilstantis atmini
mas. Teko skaityti spaudoje, kai 
dukters vestuvėms (priėmimui) bu
vo išleista $ 1000. O ar nebūtų priė
mimas šaunus, jei būtų išleista tik 
$ 900, o $ 100 - ALF? Toks įnašas per 
kartų kartas nebūtų užmirštas.

2. Mirus artimam asmeniui ar 
apskritai bendruomenės nariui, 
mes, senu įpročiu, perkame gėles, 
vainikus ir dedame ant velionio 
karsto ar kapo. Žinoma, tai užuojau
tos velionio artimiesiems, o mirusio 
atminimo pagerbimas. Kartais gėlių 
ir vainikų sukraunamas didelis kū
gis. Bet argi nėra ko nors patvares
nio už gėles ir vainikus? Prieš kelio
lika metų Švedijoje, vienas visoje 
tautoje gerbiamas žmogus, jausda
mas artėjančią mirtį, prašė savo 
dukters paskelbti, kad jei kas norės 
jį pagerbti - te neperka gėlių ar vai
nikų, o tą sumą teskiria labdarai, 
kultūriniams reikalams. Velionio 
valia tautoje buvo įvykdyta ne vien 
jo atžvilgiu: ji virto papročiu ir tuo 
pačiu jo pagarbimu. Pas mus, nors 
dar nedrąsiai, bet jau, vietoj gėlių, 
užperkamos pamaldos, reiškiama 
užuojauta per spaudą (tuo paremia
ma spauda), aukojama kuriam nors 
laikraščiui, organizacijai paremti. 
Tai daug daug didesnis velionio pa
gerbimas. Juk gėlės po kelių dienų 
sudžiūsta ir metamos į sąšlavyną. 
Vienas iš gražių būdų brangiam ve
lioniui pagerbti ir jo artimuosius pa
guosti - aukoti Australijos Lietuvių 
Fondui.

3. Daug mūsų tautiečių kasmet 
vyksta į užsienius. Aišku, patrauklu 
keliauti, pasaulį pamatyti. Bet ar 
nevertėtų iškeliavimo ar laimingo 
sugrįžimo proga prisiminti ir ALF, 
jo uždavinius? Palyginus su kelionių 
išlaidomis tebūtų trupinėlis, bet la- 
oai prasmingas ir naudingas gestas.

4. Kai kas ryžtasi atsisakyti kokio 
nors įpročio - gerti, rūkyti- ar kit., 
bet ne visados ištenka pasiryžimo. 
Gal būtų gera proga, aukojant ALF, 
save pabausti ar pasiryžimą sustip
rinti?

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau. 
Kalėdinės dovanos.

Siuntinys-2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška medžiaga, arba 

vilnonė labai gera,' eilutei medžiaga su įaudimu "All wool made in 
England”; crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno 
medžiaga dviem suknelėm; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 vil
nonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 poros vyriškų arba moteriškų 
storų nailoninių kojinių; gėlėta crimpleno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidoms $ 120.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. Bet čia primena

me, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų medžiagų, išskyrus dirbtinį 
minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populiariausių dovanų.
Dirbtinis minko kailis 1 moteriškam paltui $ 65.00
Jeans "Wrangler”, vyriškos arba moteriškos $ 27.00
Vyriškas arba moteriškas nertinis $ 18.00
Geresnės rūšies nertinis $ 24.00
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono $ 2.25
Tighs
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba suknelei;

$ 3.00

kaina ųž 1 metrą $ 9.00
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą $ 7.50
Nailono apatinis $ 7.50
Vyriški nailono marškiniai $ 7.50
Geresnės rūšies marškiniai $ 13.00
Lietsargis, telescopic $ 10.00
Vilnonė skarelė $ 8.50
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga $ 40.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

Tel. 01-739 8734 
arba 01-460 2592

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

5. ALF vadovybė ar jos sudaryti 
atskirose vietovėse Rėmėjų rateliai 
galėtų pakviesti dainininkus, muzi
kus, kurie aukotų savo talentą aukų 
ALF parinkimui. Gal aktualių pas
kaitų ciklus. Ir t.t.

6. Mecenatų vajus. Neseniai 
skelbtas ALF vajus davė vaisių - at
sirado šimtininkų. Gal vajus virs 
nuolatine tradicija. Tikėkime, kad 
atsiras ir rėmėjų specialiam tikslui - 
kokiam nors konkursui. Pav. J.A.V. 
mecenatai skiria sumas knygom,

_meno, muzikos kūriniartis ar mokslo
Nukelta į psl. 5

Jaunimo stovykla
LITHUANISTINĖ JAUNIMO
STOVYKLA ADELAIDĖJE

Akademinio Skautų Sąjūdžio ini
ciatyva buvo suruošta trijų dienų 
Lituanistinė Jaunimo stovykla kal
nuose prie Adelaidės. Vieta labai 
graži (p. K. Dičiūnienės farmukė), 
apaugusi didžiuliais eukaliptais ir 
pušimis. Namas neperdidžiausias - 3 
kambariai, bet ir stovyklautojų ne 
marios. Taigi, visi susitalpino kuo 
puikiausiai. Oras pasitaikė vėsokas, 
todėl stovyklos populiariausia vieta 
buvo gyvenamas kambarys, kuria
me kūrenosi atvira ugnis. Toje tat 
jaukioje aplinkoje jaunimas ir pra
leido ilgą savaitgalį, spalio 9,10 ir 11 
dienas.

Sekmadienį p. L. Pakalnis skaitė 
paskaitą tema - Lietuvių kalba. Pre
legentas dalinai naudojosi IlI-me 
PLJ Kongrese Brazilijoje skaityta 
Klemenso Juros paskaita, dalinai 
pats nagrinėjo lietuvių kalbos kilmę 
ir raidą. Paskaita buvo įdomi ir jau
nimui, atrodo, patiko. Po paskaitos 
buvo klausimai ir diskusijos, į kurias 
jaunimas gana aktyviai įsijungė.

Spalio 11 d. p. A. Stepanienė 
skaitė paskaitą, arba, kitaip sakant,, 
pristatė E. Juciūtės knygą "Pėdos 
Mirties Zonoje”. Ponia Stepanienė 
yra pedagogė, buvusi gimnazijos 
mokytoja Lietuvoje. Jos paskaitą 
buvo labai lengva sekti ir suprasti. 
Ji skaitė metodiškai, pailiustruoda
ma nuotraukomis ir vietoves paro-

PADĖKA

A.a. ANTANAS MAŽELIS, 1975 m. spalio 27 d. nelauktai apleidęs 
mus ir palaidotas pereitų metų lapkričio 1 d. Centennial kapinėse.

Dėkojame kun. A. Spurgiui už rožinio pravedimą, gedulingas Mišias ir 
palydėjimą į kapines. Ačiū p. A. Balsiui už lekcijų skaitymą Mišių metu, 
abiemš chorams ir p. V. Opulskiui už giedojimą bažnyčioje, ALB Moterų 
Sekcijos Valdybai už suruoštas šermenis. x

Nuoširdi padėka visiems už atsiųstas gėles, vainikus, už vietoje gėlių 
aukojusiems šv. Mišias ir lietuviškiems reikalams. Dėkui p. B. Straukui, 
aprašiusiam Mūsų Pastogėje apie velionį, ir visiems prieteliams, užjau- 
tusiems mus per spaudą, laiškais ir asmeniškai.

Janina Maželienė ir sūnus Vygandas

dydama žemėlapyje. Iš gausių klau
simų paskaitos metu ir po jos, atro
dė, kad jaunimas įsigijo naujų žinių, 
kurių anksčiau neturėjo. Auditorija, 
atrodo, kentėjo kartu su. E. Juciūte 
Sibiro -taigose ir džiaugėsi jos pasi
sekimais ir išsigelbėjimu iš komu
nistinio ’’voratinklio”. Pasibaigus 
paskaitai, dar ilgai buvo komentuo
ta, išreikštos individualinės pažiū
ros ir diskutuota.

Likusį stovyklos laiką jaunimas 
praleido klausydamas muzikos, žiū
rėdami filmą ar skaidres ar šiaip sau 
besikalbėdami įvairiomis temomis. 
Iš patirtų išsireiškimų, atrodo, kad 
stovyklauti buvo įdomu ir gana nau
dinga.

Ar laikyti "stovyklą pasisekusia? 
Reiktų, tur būt, atsakyti teigiamai. 
Turint galvoje, kad ši Lituanistinė 
stovykla yra pirmoji tos rūšies Aus
tralijoje ir kad ji buvo eksperimen
tinė, reikalavimai nebuvo perdaug 
dideli. Buvo norima patirti, kaip 
jaunimas reaguos į tokią stovyklą ir 
kiek ji susilauks dėmesio. Nors sto
vyklos laikas buvo patogus (toli nuo 
egzaminų), vieta ideali (apie 4-5 my
lios nuo miesto, tik pakilus į kalną), 
nakvynė ir maistas dykai (ASS au
ka), tačiau stovyklautojų atsirado 
nedaug. Priežastis nežinoma. Abe
jingumas, stoka noro? Kiti atva
žiuodavo tik, į paskaitas. Paskaitų 
dalyvių skaičius įvairavo tarp 15 ir 
19 asmenų, įskaitant ir svečius. So- 
vyklai vadovavo J. Morkūnas. Pas
kaitininkais pasirūpino ir temas ap
tarė Švietimo V-bos narė p. E. Var
nienė. Stovyklos maitinimu rūpinosi 
ASS narė p. G. Straukienė.

Kaip ten bebūtų, bet pradžia jau 
padaryta. Sena paterlė sako: lašas 
po lašo ir akmenį pratašo. Taigi, 
bandykime ir ateityje sudaryti jau
nimui visas galimas sąlygas auklėtis 
lietuviškoje dvasioje. Tegu vyres
niųjų pasiryžimas viršija jaunųjų 
abejingumą. Jeigu tik ir vienas ar 
du jaunuoliai iš tos Lituanistinės 
stovyklos išsinešė nors ir mažą ki
birkštėlę lietuviškumo dvasios, 
mūsų darbas atlygintas, mūsų ban
dymas pavykęs.

b.m.
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MŪSŲ PAREIGA PADĖTI LIETUVIAMS
ATSAKYMAS PRELATUI LADUI TULABAI

Važ inėdamas po Suvalkų trikam
pį, aplankiau ir ten gyvenančius lie
tuvius Punske, Seinuose, Vidugiryje 
ir kt. Savo įspūdžius ir čia gyvenan
čių lietuvių vargus aprašiau tuo 
pačiu laiku ’’Dirvoje” ir Australijos 
’’Mūsų Pastogėje”, nors šiuos mano 
straipsnius ištisai arba sutrauktai 
įsidėjo kone visa Vakaruose einanti 
lietuvių spauda, kai Vilniaus Krašto 
Lietuvių S-gos Kanados Krašto V-ba 
išsiuntinėjo virš 40 raštų, liečiančių 
šį reikalą.

Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius Romoje prel. L. Tulaba, 
savo straipsnyje ”Ką Vatikanas rei
kalavo Helsinkyje”, tilpusiame Mel
bourne katalikų savaitraštyje ’’Tė
viškės Aidai”, š.m. Nr. 37, užpuola 
mane dėl mano kišimosi į Seinų lie
tuvių reikalus. Kadangi mano origi
nalūs straipsniai tilpo ’’Dirvoje” ir 
Mūsų Pastogėje”, tai savo atsakymą 
į abu laikraščius irgi dedu kartu.

Man tikrai labai nemalonu spau
doje ginčytis su prel. L. Tulaba, 
ypatingai kai aš pats asmeniškai bu
vau taip gražiai ir širdingai Romoje 
priimtas. Tačiau vargšų Seinų lietu
vių reikalas stovi aukščiau už mano 
asmeniškumus, ypatingai matant, 
kai mūsų aukštoji dvasiškija bijo tą 
visą reikalą tvirčiau pajudinti ir per 
visą pokario laiką neįstengė net 
spaudoje plačiau tai iškelti.

Kuklūs 
pastebėjimai

Atkelta iš psl. 4

darbams premijuoti. Kad ir mažes
niu mastu, mes neturėtume atsilikti.

Mes kiekvienas ir kiekviena pro
ga, perkratinėję savo jausmus ir ki
šenes, galėtume kiek nors surasti ir 
ALF, o per jį - mūsų tautos gyvas
tingumui palaikyti ir ugdyti.

ALF sėkmingumas daug priklau
sys,kiek jis visuomenėj bus išpopu
liarintas, suprastas, kiek jo veikla 
bus žinoma, piniginės apyskaitos 
skelbiamos ir aišku, matomai užsi
brėžtų tikslų vaisiai.

ALF turėtų išsirūpinti mūsų pe- 
rijodihėj spaudoj pastovų kampelį, 
kur būtų skelbiama aukotojai, bent 
trimėnesinis kasos stovis, informa
cijos apie artimiausius uždavinius ir 
t.t. Artėjant religinėms ar tauti
nėms šventėms tektų nuolat pri
minti progą - neužmiršti ir ALF. 
Ypač Kalėdų' proga mes perkame 
tiek visokių niekų vaikams, kad dar 
per kelias savaites po švenčių jie 
nepajėgia visko sulaužyti. Viena 
moteris rašė, kad Motinos dienos 
proga jos vaikai, anūkai ir proanūkai 
tiek jai pridovanojo naktinių šliurių, 
kad esą jei tektų dar tiek gyventi 
kad bent dalį jų sudėvėtų (jei dau
giau nieks nepridėtų). Panašiai ir 
kitomis panašiomis dienomis.

ALF galėtų mėginti išleisti gra
žiai parengtų, su lietuvių poetų eilė
raščių ištraukomis, atvirukų - Kalė
doms, vardinėms, gimimo dienoms 
ir pan. Taip pat Lietuvių Dienų pro
gomis vaizdelių, su lietuviams at
mintinų vietų, įvykių, žmonių at
vaizdais. Daug pelno iš to nebūtų, 
oet populiarizacija - ALF išleidimas, 
jo gyvybės įrodymas. Kai buvo L. 
Dienos Adelaidėj, teko sutikti kelis 
Kanados ir JAV lietuvius, kurie bu
vo prisipirkę pundus australiškų at
virukų - lietuviškų neradę... Gal bū
tų galima išleisti knygoms ženklelių 
ar katalogavimo kortelių su lietu
viškais ornamentais. ALF būtų ga
lima populiarinti ir per lietuviškus 
radijo pusvalandžius.

Mano čia patiekti siūlymai tėra 
medžiaga svarstymui. Tikėtina, kad 
kas nors patieks daugiau ir geres
nių. r '

Puldamas mane, prel. L. Tulaba 
rašo: ’T. Laukaitis, apsilankęs Su
valkų trikampyje, rado reikalą 
aliarmuoti pasaulio lietuvius, kad 
Seinuose parapijos bažnyčioje ne
leidžiama lietuviams turėti pamaldų 
sava kalba. Netiesioginiai metami 
kaltinimai ir man, būk aš pataikauju 
Lomžos vyskupui ir tuo būdu kenkiu 
lietuvių reikalui. Jis taip pat reika
lauja, kad lietuviai protestuotų, kad 
boikotuotų vyskupo pastangas 
duoti kitas galimybes lietuviams 
melstis sava kalba. P. Laukaičiui 
bandžiau aiškinti žodžiu, kokia yra 
tenai tikroji padėtis, bet jis nenorėjo 
klausytis, jis dedasi viską žinąs. 
Tikrumoj, tačiau, jis tikrai nežino ką 
rašo ir ko reikalauja. Turiu tikrų 
įrodymų, kad lietuvius kovoje prieš 
vyskupą drumsčia vietiniai ir iš ki
tur atvykę komunistiniai agentai. 
Su Lomžos vyskupu Sosinowskiu 
palaikiau ir palaikysiu santykius, 
kad jį palenkčiau tėviškai rūpintis jo 
diecezijoje gyvenančiais lietuviais. 
Nemanau, kad p. Laukaičiui daugiau 
yra prie širdies Seinų lietuviai, negu 
man.“

Skaitant šiuos gerb. Prelato pasi
sakymus, net griaudu darosi, kaip 
šis aukštasis mūsų bažnytinis vado
vas Romoje gali taip galvoti. Vys
kupas, kuris Seinų lietuvius ne vie
ną kartą yraišvadinęs viešai pasku
tiniais žodžiais, vyskupas, kuris yra 
pasakęs, kad jis geriau nustos 4000 
Seinų ir apylinkių lietuvių tikinčių
jų, negu juos įsileis su lietuviškom 
pamaldom (tik kartą savaitėje jie 
prašo) į Seinų baziliką, vyskupas, 
kuris net negali sudrausti (tikriau
siai nenori) nutautėjusio lietuvio 
bazilikos klebono prelato Ragausko, 
kai tas, man pačiam bazilikoje ma
tant, įsakė savo bažnytiniams len
kams maršalkoms pradėti pulti ir 
mušti apie 400 susirinkusių lietuvių,

Antropologų ir kitokių mokslinin-. 
kų apskaičiavimu per pastaruosius 
septynis tūkstančius metų, t.y. nuo 
žinomų istorinių laikų žemėje gyve
no virš 30 bilijonų žmonių.

Dar keli žodžiai apie ALF santy
kius su kitais fondais, ypač su Tau
tos Fondu. Įvairiomis progomis ren
kant aukas pasitaiko, kad aukotojai 
nevisai skiria šiuos du fondu.

Tautos Fondas, veikiąs visame 
pasaulyje. Australijoje yra jo At
stovybė ir skyriai. Šio fondo centras 
yra J.A.V. Jo renkamos aukos Tau
tos laisvinimo reikalams, naudoja
mos VLIKo ir kitų institucijų. Iš jų 
leidžiamos įvairiomis kalbomis 
ELTOs žinios (biuleteniai), išlaiko
mos radijo valandėlės, leidžiamos 
knygos ir įv. leidiniai, informuoją 
pasaulį apie Lietuvos padėtį, jos tei
ses - vedama atitinkama propogah- 
da.

Australijos Lietuvių Fondas - vei
kia Australijoj ir jo surinktos aukos 
bus naudojamos lietuvių tautiniams 
reikalams, jų kultūriniam turtui šia
me krašte išlaikyti ir, pagal galimy
bę, perduoti jaunajai kartai. Apie jo 
uždavinius ir tikslus kalbėjome šia
me straipsnelyje.

J. SI.

Lietuvių plakatas, demonstruotas prieš aukštąją Lenkijos dvasiškiją rei
kalaujant lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje
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motinų ir vaikų, kurie tik dėka stip- 
" rių vyrų ūkininkų, stovėjusių gru

pės pakraščiuose, buvo apginti. Ir 
vien tik už tai, kad šie lietuviai, pir
mą gegužės sekmadienį, po lenkiškų 
pamaldų pasiliko viduryje bazilikos 
ir pradėjo giedoti gegužinių pamal
dų litaniją ir giesmes lietuviškai. 
Apie šio ’’gerojo” vyskupo pasisa
kymus ir darbus lietuvių reikalais, 
labai greitai aš gausiu nuorašus iš 
pačio Suvalkų trikampio. Tada tik
rai galėsime ir daugiau pamatyti ir 
išgirsti apie daromas ten lietuviams 
skriaudas.

Aš nekaltas, gerb. Prelate, kad 
vyskupas, važinėdamas po lietuviš
kas parapijas ir puldamas vietinius 
lietuvius, iš sakyklos rodo Jūsų pa
rašytą jam pagyrimo laišką. 0 tai 
gali paliudyti Suvalkų trikampio ti
kintieji lietuviai, iš kurių aš tą ir 
girdėjau. Rašote, kad aš nieko neži
nau, ką rašau ir ko reikalauju. Labai 
klystate, Prelate, nes aš, o ne Jūs, 
buvau, važinėjau ir kalbėjau ne tik 
su Seinų, bet ir viso trikampio lietu
viais. Ir jeigu visa tai aš būčiau iš
girdęs iš pašalinių žmonių, tai dar 
galima būtų ir abejoti. Tačiau, kai 
man pasakojo vienos ir kitos lietu
viškos parapijos paskiri bažnytinio 
parapijinio komiteto nariai ir, kone 
su ašaromis akyse, prašė šį reikalą 
iškelti užsienyje ir šiek tiek paju
dinti, nes mūsų aukštoji dvasiškija, 
pagal jų pasakymus, net bijojo tai 
pradėti, tai mano, kaip lietuvio ir 
kataliko širdis to neišlaikė ir aš, vi
sai nesigailėdamas nei laiko, nei 
pastangų, nei Jūsų ir lenkų dvasiš
kių (jau yra gauti keli vyskupo atsa
kymai dėl siųstų prašymų) manęs 
apkaltinimo, savo akciją padėti Sei
nų lietuviams pradėjau ir jos dar 
neužbaigiau.

Buvote ir Jūs, Prelate, pakviestas 
atsilankyti į šį trikampį ir asmeniš
kai pamatyti ir įsitikinti esama pa
dėtimi. Tačiau perspėtas lenkų sau
gumo į ten nevykote. Savaime su
prantama, kad nuvykus ten ir užta
riant šį vyskupą, Jūs susilauktumė
te labai didelės neapykantos iš visų 
vietinių lietuvių ir Jums tikrai būtų 
nesaugu. O tikrai gaila, kad negalite 
pats visko pamatyti.

Dear Friends,

I take this opportunity to thank all those who attended the Funeral, 
of my Beloved Husband, late Bruno Kaufeldas and for the overwhelming 
last respect given to him.

I also wish to offer my sincere and grateful special thanks to Rev. 
Father P. Butkus and the Choir, Mr. & Mrs. Kondreckas, Mr. Nagys, Mr. 
Pačėsa, Mr. Kramilius, Mr. Kedys, Mr. Petronis and Mrs. Kasperaitis. I 
mušt say I am proud to be a Lithuanian.

I am ectremely sorry I cannot express myself in the Lithuanian 
Language.

Yours truly
Janina Kaufeldas

Jūs ir kiti dvasiškiai, vyskupą be
gindami, bandote kaltę suversti ko
munistiniams agentams. Tikriausiai 
yra ir jų, tačiau kodėl tokia Punsko 
lietuviška gimnazija, kurios moki
niams ir aš žodį tariau, yra pilnai 
lietuviška. Ten lietuviai mokytojai, 
daugiausiai anksčiau patys baigę šią 
gimnaziją, moko lietuviškai. Ten 
dainuojama ir šokama lietuviški šo
kiai, ten yra ir tikra patriotinė lietu
viška dvasia, kai dabar jau yra pa
baigta statyti ir nauja puiki sporto 
salė. Gi gimnazijos auklėtiniai, baigę 
ir besimoką, tikrai negalėtų būti ge
resni lietuviai patriotai. Tuo tarpu 
kataliku bažnyčią Lenkijoje ir jos 
aukštieji vadovai, vietoj rodydami 
tikrą krikščioniškąją meilę lietuvių 
katalikų mažumai ir tuo pačiu sto
dama į tyliąją kovą prieš ateizmą, 
lietuvių atžvilgiu yra daug blogesni, 
negu pati ateistinė valdžia.

Savo straipsniuose ir kalbose per 
įvairias radio stotis, aš nesakiau, 
kad mes turime vyskupą boikotuoti. 
Visai ne. Aš tik prašiau ir dar pra
šau, kad ko daugiau žmonių ir 
organizacijų rašytų laiškus ir kultū
ringai vyskupą prašytų, kad jis 
leistų kartą savaitėje lietuviams tu
rėti savas pamaldas jų protėvių sta
tytoje bazilikoje. Ar tas yra jau taip 
baisu ir ar tas yra jau taip nekrikš
čioniška?

Būdamas Montrealio olimpiadoje, 
x sutikau vieną aukštą šio trikampio 
lietuvį intelektualą, kuris, už mano 
pradėtą akciją, nežinojo kaip man 
atsidėkoti ir iš to susijaudinimo, net 
pabučiavo mane. Jis, važiuodamas 
atgal į Lenkiją vežėsi labai daug 
įvairių laikraščių iškarpų, liečiančių 
šį reikalą ir sakė, grįžus atgal, jis ir 
kiti, juos persispausdins ir paskleis 
visame Suvalkų trikampyje, paro
dant, kad ir laisvame pasaulyje jie 
nėra pamiršti ir jais mes rūpinamės.

Baigdamas prašau ir Jus, Prelate, 
ir mūsų visą dvasiškiją nebūti nuo
šalyje, bet prisidėti prie bendro 
darbo, kad nors maža dalimi būtų 
praskaidrintas Seinų lietuvių blan
kus gyvenimas, nes tikrai jie nėra 
blogesni, tikriausiai dar geresni ir 
lietuviai, ir katalikai, kaip kad 
esame mes.

Antanas Laukaitis
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IŠRADINGUMO KELIU
Originalumas, išradingumas žmo

guje visuomet patraukia. Taip pat 
išskirtini artistiniai sugebėjimai. Šių 
metų MUSIC ROSTRUM Sydnejuje 
nustebino savo įžanginiu koncertu, 
išpildytojais. Gražios sekmadienio 
popietės programon įsijungė visa 
Zoologijos sodo gyvūnija - Carnival 
of the Animals, muzika Saint - 
Saeen’s, žodžiai Ogden Nash. Išpil- 
dytojas - Don Dunstan, populiarusis 
Pietų Australijos premieras. Ir su 
efektu. Tarp pavėsingų medžių, vėjo 
lengvai supamų pasirodęs aukštai 
ant dramblio ir vėliau, gausiai miniai 
plojant, iškilęs provizoriškai su
montuotos scenos - palapinės prie
kyje, iš karto pagavo visų dėmesį 
skaitydamas kad ir ilgoką poemą su 
artistišku polėkiu, skambiai, nedi
delio muzikinio ansamblio palydi
mas. Negalima abejoti Don Dunstan 
artistiniais sugebėjimais.

Amerikiečių poetas, filosofas Og
den Nash, sugebėjęs iškelti komiš
kas situacijas žmonėse, bet kokioje 
aplinkoje, ir šituo atveju neapvylė. 
Dažnai prajuokinti, klausėmės ne 
vienas, tur būt, pirmą kartą ir šio 
poeto ir išpildytojo ir tikrai nenuo- 
bodžiavom. Savo nuostabiu melo-, 
dingumu kompozitorius Saint - 
Saeen’s inspiravęs ne vieną chore
ografą - išskirtina Fokino Mirštan
čioji Gulbė, sukurta garsiajai baleri
nai Annai Pavlovai, inspiruoja ir 
Carnival of the Animals, poetui są
mojingai pritaikius žodžius ir išgirs
tas gąL kiek neįprastoj aplinkoj - 
Zoologijos sode - neužmirštinas.

LAIŠKAI
REDAKCIJAI

.....KUKUTIS PASTABUS

Daug kas Tėviškės Aidų 33-jį nu
merį jau buvo pamiršęs. Bet tik ne 
Kukutis. Jis kukuoja lyg Žemaitijos 
giriose. Man jo balsas vis dėl to pa
tinka, nes toks skaidrus ir aiškus, o 
ne kaip to, kuris su pusę dešros bur- 
noj^.darbąnęlo rėkauti irųetųrėda- 
mas 'jokroS' ėlektroniškds pagalbos, 
padaro tokį nešvarų garsą, kad net 
ir Kukutį suklaidina: ar čia lietuviš
ka dešra, ar itališkas salami?

Vienas iš tų dešrų kompanijos di
rektorių, kuris visiems lietuviams 
Australijoj bučkius pagal savo fir
mos vardą siuntinėja, nebežino, ko
kio ilgumo dešras užsakyti, nes bū
damas diplomuotas savo firmos pro
pagandistas, pastebėjo, jog Vatika
no firma pagamino tokio ilgumo, kad 
net pasiekė Catholicos Vaskeni I 
Armėnijos Krikščionių Patrijarką 
Echmiadzin mieste Sovietų Rusijo
je. Savininkai: Cardinal Jan Wille
brands of Utrecht ir Specialistas 
Jėzuitas John Long of New York. 
Atrodo, jog itališka salami taip greit 
per pusę nelūžta. 0 mūsų atsiliku
sios kultūros rašeiva tik švaistosi į 
visas puses su tokia menka dešrele 
ir mano, kad išgąsdins visus lietu
vius Australijoje. Ne tiesa, kad visi 
šoka kaip moka nes daug kam yra 
įgrisęs dešrų orkestras.. Kukutis 
pastebėjo, kad bandyti į jų orkestrą 
įlysti yra tas pats kas norėti savo 
ausis pamatyti be veidrodžio.

Laisvės trokšdami, visi bėgome 
nuo vergijos pančių. Pasiekėme 
laisvąją Australiją, ir po tiek daug 
metų, neišmokome ką reiškia jour
nalistic freedom.. Laikraščiams ir 
humoras yra reikalingas, nes pa
daugina prenumeratorius. Bet jeigu 
mes nemėgstame kokio asmens ar jo 
nuomonių, tai mes nuskraudžiame 
jį neduodami jam vietos laikraštyje 
pasireikšti. Ir šitas yra padaroma 
visų tų kurie tikisi, kad tik jie vieni 
temoka šokti, o kad kiti neturi teises 
nė bandyti.

J.P.

Monotonija gali būti graži. Jude
syje, muzikoje, garsuose kartojima
sis gali slėpti savotišką žavesį. To
lumon nubėganti lianų medžių alėja 
gražiai jungiasi gamtovaizdžio visu- 
mon, išryškina miesto architektūrą. 
Lietingos, monotoniškos dienos iš
šaukia savotišką rimtį, lyg ir nuo
jautą begalinių, neatspėjamų tolių - 
laike.

Monotones - baletas inspiruotas 
Eric Satie muzikos, elegantiškai 
paprastas, pasiekia viršūnes klasiš
kam šokyje. Harmonija judesiuose, 
grupavime, lyriškumas muzikoje 
reikalauja ypatingai artistiško, stip
raus išpildymo, šokėjas turi peraug
ti bet kokius ribotumus. Monotones 

šių metų Australijos Baleto prog
ramoj sužvilgėjo originaliu inter
pretavimu, ypatingai antroje dalyje 
- Trois Gymnopėdies, išpildytas tri
jų šokėjų. Choreografija Frederick 
Ashton, muzika keistuolio prancūzų 
kompozitoriaus (g. 1866 m.) Eric 
Satie išskirtina originalumu. Atsi-

Ir sumainė

Aurora (Dirkytė) ir Gediminas 
Andruškai

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA 
CANBERROJE.

Kartas. nuo karto paskaitome šio 
laikraščio puslapiuose apie naujas

VISUR VISAIP
Brangiausia ’’tvora” pasaulyje.

(Pagal Austr. Assoc. Press)

R. Vokietija jau baigusi du treč
dalius brangios ’’tvoros”, kuri skiria 
Rytų ir Vakarų vokiečius ir tęsiasi 
nuo Baltijos jūros šiaurėje iki Če
koslovakijos pietuose. Tai bus jau 
ketvirta užtvara tarp dviejų Vokie
tijų nuo karo pabaigos. Ir šios pas
kutinės užtvaros tikslas, kaip ir pir
mųjų trijų, yra daugiau privesti ry
tų vokiečius tūnoti R. Vokietijoj ne- 

jgu kad vokiečius ir amerikonus už 
rytiečių sienos. Kai užbaigtas šitas 
rubežius - bus 1500 kilometrų ilgio. 
Saugumo organai mano, kad ir Če
koslovakija apsitvers nuo V. Vokie
tijos panašia tvora. Naujoji siena 
bus sunku peržengti. Apie dešimtį 
metrų nuo rubežiaus yra vielos 
tinklas 3 metrų aukščio ir vieno 
metro į gylį. Tinklas pritvirtintas 
prie cementinių stulpų su minomis. 
Už tvoros yra grovys apie penkių 
metrų ilgio ir dviejų m. gylio vakarų 
pusėj; tas yra, kad rytų vokiečiai

sakęs priimtų to meto muzikos for
mų - tendencijos sunkiai orkestraci- 
jai (Wagnerizmas), ieškojo daugiau 
tiesioginio išsakymo muzikoje, arti
mesnio pietiečio prigimčiai. Nesi
skaitė su privalumais kompozitoriui 
- rašęs raudonu rašalu, be jokios 
tvarkos neeiliuotame popieriuje. 
Kompozicijos keistokais pavadini
mais: Gabalai (muzikos, A.V.) 
kriaušės pavidale, Šluboki preliudai 
šuniui ir kt. Monotones, tačiau susi
laukė ypatingai plataus pripažinimo 
ir šiandien labai populiarus koncertų 
salėse ar išpildomas šokėjų to paties 
vardo balete.

Žmogaus prigimtis nuostabi, joje 
slepiasi nesibaigiančios galimybės.

Aldona Veščiūnaitė

Žiedelius...
lietuviškas šeimas. Kad ir kiek pa
vėluotai, noriu pranešti, kad ir vėl 
susikūrė graži lietuviška šeima 
Canberroje.

Liepos 10 d. susituokė Gediminas 
Andruška su Aurora Dirkyte. Nėra 
abejonės, kad šios pavardės yra ge
rai žinomos Canberros liet, bend
ruomenėje. Gediminas gimęs 
Australijoje O. ir A. Andruškų šei
moje. Mpkėsi St. Edmunds College, 
vėliau įstojo universitetan ir tęsia 
studijas. Aktyviai reiškėsi skautų 
organizacijoj, šoko tautinius šokius, 
o nuo 1974 m. buvo taut, šokių gru
pės vadovas. Priklauso Canberros 
sporto klubui nuo jaunų dįenų ir 
sėkmingai reiškiasi žiemos sporte.

Aurora Dirkytė baigusi Loreto 
Convent mokyklą Sydnejuje, kiek 
laiko gyveno Tasmanijoe, vėliau 
persikėlė Canberron, kur ir baigė 
universitetą Bachelor of Science 
laipsniu. Ji priklauso taut, šokių 
grupei, aktyvi jaunimo organizaci
jose. Šiuo metu yra liet, radio va
landėlės pranešėja anglų kalboje.

Jaunųjų Andruškų tėveliai yra ži
nomi Canberroje, kaip veiklūs lietu
viai. Džiugu, kad ir jų vaikai eina 
tėvų pėdamis. Tenka tik palinkėti; 
kad ši graži, jauna šeima ištesėtų 
lietuviškam darbe ir būtų pavyzdys 
kitoms jaunoms šeimoms.

J. Vasiliauskas

negalėtų pervažiuoti traktoriais ar 
sunkvežimiais. Sekanti sistemos da
lis yra išartas ruožas minkštos že
mės ant kurios kojų ir padangų pė
dos būtų matomos R. Vokietijos 
sargybinių. Pagaliau du ruožai ce
mentinių stulpelių paralelių tvorai 
yra išrikiuoti patruliams.

Vienintelis sėkmingas R. Vokieti
jos pabėgėlis paskutiniais mėnesiais 
buvo rubežiaus sargų leitenantas, 
kuris pabėgo pasiųsdamas savo sar
gus viena linkme, o tuo tarpu pats 
ėjo kita - per tą ’’tvorą”.

Pagal V. Vokietijos ir U.S.A, sau
gumo šaltinius ši tvora kainuojanti 
$ 340.000 už kilometrą.

Šimtai stebėjimo bokštų yra pas
tatyta išilgai tos linijos ir net pla
nuojama pakreipti dalį upės dides
niam saugumui. Lingvinas

Daug sužinosi

■■■■■ »—'»<■> m
MtWjeASWRS

PLATINTOJAI

Pranešame, kad(”MūsųRąStogės” 
platintojai ir įgalic lini^įjbfšie:

Canberra - V.Ba sysTZz Ferguson 
Cres., Deakin, A.Q.T. 2600.

Melbourne
Ignas Alekna, c/o Talka, Lietuvių 

- Namuose 50 Errol St., Nth Melb.
Melbourne - B.Vingrys, 42 Baker 

Ave., Kew East, 3102
Geelong - J.Gailius, 281 Pakmgton 

St., Newtown, 3220
Adelaide .- E.Reisonienė, Liet. 

-Namai, 6 Eastry St.Norwood, 5067
Adelaide - A.Kubilius, Liet. Kat. 

Centres, Third Ave. SC Peters 5069
Brisbane - J .Miškinis, 97 Amy St. 

Hawthorne 4171
Sydney - J.Ramanauskas, Liet. 

Klubas, 16-18 East Terrace, Banks- 
town, 2200

Alf. Sernas, 115 Janet St., Mere- 
wether, N.S.W. 2291

Šie platintojai turi pilnus įgalioji
mus, priima prenumeratas, aukas, 
išduoda pakvitavimus. Visais Mūsų 
Pastogės prenumeratos. reikalais 
kreipkitės į minėtus asmenis ir mie
lai jums padės.

”M.P."Admhristracija

LAIKAS SUSITVARKYTI

Metų pabaiga jau čia pat, ir at
kreipiame malonų skaitytojų dėme
sį, kad pats laikas susitvarkyti su 
Mūsų Pastogės prenumėrata: jeigu 
neatsilyginta už praėjusius metus, 
prašome nedelsiant atsilyginti ir 
prenumeratą pratęsti kitiems me
tams. Galima siųsti tiesiog Mūsų 
Pastogės administracijai (Box 4558, 
G.P-O. Sydney 2001) arba kreiptis į 
artimiausią Mūsų Pastogės platin
toją.

KAS BOTŲ ATSITIKĘ?

Po JAV prezidento J. Kennedy nužudy
mo, kai Nixonas lankėsi Kinijoje, jis tu
rėjo su pirmininku Mao tokį pasikalbėji
mą:

— Kas būtų atsitikę, jei Sovietų Sąjun
goje būtų buvęs nužudytas Chruščiovas, 
— paklausė Nixonas.

Mao ilgokai pagalvojęs atsakė:
— Aš esu tikras, kad. jo žmona nebūtų 

ištekėjusi už graikų milijonieriaus Onas- 
sio...

Rizikuoji viskuo, įskaitant gyvybę, 
jeigu išgėręs sėdiesi vairuoti!
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IR AŠ TEN BUVAU...
PATOGĖS BALIAUS IŠMONĖS

Etruskų salė Cabramatoje tikrai 
puiki, tinkanti labai išlepintai publi
kai su išsipūtusia kišene. Viskas pa
gal paskutinį technikos žodį. Ji yra 
didžiosios "T” raidės formos. Abie
juose salės galuose turi slidų parke
tą šokiams, puikų barą ir švelnų or
kestrą.

Sydnejiškiai tam baliui ruošėsi 
atidžiai, visu kruopštumu. Redakto
rius beldėsi į dailininkų ir skulptorių 
duris melsdamas fantų pernelyg 
turtingai loterijai. Dr. G. Kazokiėne’i 
buvo pavesta suorganizuoti progra
minė baliaus pusė.

Atvykome su ,p. B. Stašionio ma
šina, kurios ilgis bus per vidutinį 
sklypą. Motoras 8 gorčių talpos ir 
kaina atrodo gerai per 30.000. Tikiu, 
kad tokios mašinos antras lietuvis 
Australijoje neturi. Rodžias, ne va
žiuoji, o plauki. Cabramatta, pagal 
V. Simniškio išmintį, yra beveik pu
siaukelėj tarp Melbourne ir Sydne- 
jaus. Atvykome kaip pareigūnai ge
rokai anksčiau, atvežėme tris dide
lius padėklusorchidejų ir visokio ža
lumo papuošimui.

Pro plačiai išsižiojusias duris 
šluodamas lašinių palties storumo 
kilimą savo šilkinėmis padalkomis 
tyliai čiuožia moteriškas sutvėri
mas. Aukštos, vidutinės, jaunos ir 
pagyvenusios. Baliaus šeimininkas 
M- Zakaras solidnų proporcijų, labai 
panašus į geros parapijos kleboną, 
atrodo tikrai bajoriškai. Palipęs į 
orkestro estradą pakvietė prof. A. 
Kabailą atidaryti balių. Turėdamas 
prieš akis apie 400 galvų auditoriją 
profesorius pareiškė, kad jis savo 
užrašus pamiršo namie, todėl kalbės 
labai trumpai, tik pusantros valan
dos. Visų veidai ištyso iki dipkos il
gio. Čia pat pareiškęs, kad balius 
atidarytas .ir orkestrui leidžiama 
groti. Džiugūs aplodismentai paly
dėjo jo kalbą.

Tribūnoje pasirodė mūsų tautinės 
valdžios galva - A. Šimkus, specialiai 
atvykęs iš Melbourne su savo liekna 
kaip pušelė žmona. Pasveikindamas 
šio iškilmingo vakaro dalyvius pasi
džiaugė Mūsų Pastogės šeima, lin
kėjo geros nuotaikos, kuri kiekvie
nam baliui yra tarsi gyvenimo drus
ka.

Mane pristato publikai Dr. Kazo- 
kienė, turbūt tik nežmoniško bada
vimo pastangomis išlaikanti afrodi- 
tiškąs formas, įlindusi į žalią šilko 
suknią, skoninkai papuoštą lietuviš
kų juostų ornamentais.

Einu per salę ir jaučiu, kad nuga
rą tartum veršis laižo. Šitokiai dau
gybei akių dar niekad nebuvau iš
statytas.

’’Šaunios damos ir mieli ponai! 
Daugelis adelaidiškių tikrai norėtų 
Šį vakarą būti su jumis kartu... Šio 
gražaus sambūrio proga jie per ma
ne atiduoda savo duoklę Mūsų Pas
togei. Kad pinigas būtų tikrai sau
gus, pagal seną lietuvišką paprotį 
juos sudėjau į seniausią ir patiki
miausią banką - seną kojinę. Štai, čia 
našlių skatikai, beveik per prievartą 
išlupti 'šykštuolių centai ir svari, 
nuoširdi Mūsų Pastogės rėmėjų au
ka. Būk malonus, redaktoriau, šią 
kojinę priimti ir patikrinti: čia rasi 
571 dolerį!”

Salėje suaidėjo plojimas ir juokas. 
Redaktorius tipena salės parketu, 
šypsosi ir skandina gautą kojinę sa
vo užanty. Pajutau tokį palengvėji
mą, kokį žmogus pajunta perėjęs 
Unros skryningą.

Prigęsta žiburiai. Sakyčiau kaip 
tūkstantis ir vienos nakties fėja, 
spinduliuojanti jaunyste, dainuoja 
Gražina Zigaitytė. Tikrai švelniai, 
romantiškai. Ją turėtų išgirsti ir ki
tos kolonijos. Tarsena aiški, kirčia
vimas tikslus, klausytis tikrai malo
nu. Dieve duok jai gražią ateitį. H. 
Laurinaitienės akompanimentas 
buvo labai subtilus. Sesutės Roma ir 

Violeta Maksvytytės ir R. Milašas 
pašoko Mefistofelio šokį. Aš jį pava
dinčiau ’’Etiudas iš Valpurgijos nak
ties”. Šokis gana raiškus, emocingas 
ir baliaus nuotaikai labai naudingas.
Penkios laumės būrė ateitį, aiškino 

sapnus ir sprendė problemas šiapus 
ir anapus...

Loterija labai gausi ir tikrai ver
tinga. Geriausių Sydnejaus dailinin
kų originalūs paveikslai. Loteriją 
pravedė O. Maksvytienė ir V. Kože- 
niauskienė, viešnia iš Latrobe 
Valley. Mane visur lydi skaičius 13, 
tai ir bilietų pirkau tiek pat. Sakau, 
gal^gi... Bet kur tau! Nors fantais ir 
lytų, bet vis tiek man nepataikytų. 
Norėjau pamatyti, kam teks sūnaus 
Aurimo skulptūra ’’Sraigė”. Nugi 
žiūriu -ją velkasi p. M. Reisgienė. 
Ačiū Dievui, zanavyke!

Prie vieno labai ilgo stalo kampo 
sėdi išdidus kaip Čičinskas pats 
Simniškis. Prieš jį labai originalia 
šachmatų lentos suknia N. Vaičiur- 
gytė. Kas žingsnis ant jų stalo pūpso 
iš ledų kalno iškišusi sidabrinę galvą 
šampano bonka. Tariu esant stam
bių Sydnejaus verslininkų krivulę. 
Ar klystu? Nugi pėrmier klysti, - 
subaubia Simniškis: čia visi veltė
džiai (taip jis vadina pensininkus) 
susirinko atšvęsti savo draugo Pet
ro ar Simo 76-jį gimtadienį. Sutinku

Pas Adelaidės lietuvius
Nors apie adelaidiškių lietuvių 

veiklą ir retokai-pasiskaitome spau
doje, bet iš tikrųjų Adelaidėje lietu
vių visuomeninis^ ir kultūrinis gyve
nimas nė kiek neatlyžęs ir neprara
dęs savo dinamikos ir blizgesio. Ne 
kas kitas, o adelaidiškiai pirmieji 
surengė jaunimui trijų dienų litua
nistinę stovyklą, kuri, kaip tokios 
rūšies,pirmoji laikytina visai sėk
minga (žiūr. aprašymą šiame nume
ry atskirai). Adelaidėje veikia kaip 
pavyzdingiausia J.J. Bačiūno vardo 
lietuvių biblioteka ir prie jos spau
dos kioskas, kuris knygomis bei 
plokštelėmis aprūpina ir kitas lietu
vių kolonijas.

Paskutinysis didelės reikšmės 
parengimas Adelaidėje buvo Mūsų 
Pastogės naudai apylinkės valdybos 
iniciatyva surengtą'. ypatingai pasi
gėrėtina kultūrinė popietė Liet. Na
muose. Ta proga buvo iškviestas ir 
Mūsų Pastogės redaktorius. Apie 
pačią popietę skaitysime atskirus 
aprašymus. Man norisi čia tik tarti 
keletą žodžių sąryšy su šiuo reikš
mingu ir originaliu kultūriniu pa
rengimu, kuris ypač būdingas ade- 
laidiškiams tęsti jau nuo seno žino
mą adelaidiškių polinkį daugiau 
koncentruotis į kultūrinę pusę, o ne 
tiek į pramogas. Pastarasis paren
gimas tik patvirtino, kad adelaidiš
kiai šioje srityje yra nenukonkuruo
jami. Ne veltui Adelaidė jau nuo se
no, žinom a, kaip Australijos lietuvių 
kultūrinis centras.

Ypač pabrėžtinai tenka pasi
džiaugti, kad Adelaidėje išlaikytas 
apylinkės valdybos autoritetas, ku
ris jaučiamas visose veiklos srityse 
ir su ja respektyviai skaitomasi. Ne 
kam kitam, o kaip tik Adelaidės 
Apylinkės Valdybai pirmiausia no
riu pareikšti Mūsų Pastogės ir 
drauge asmenišką padėką už su
rengtą M. P-gės naudai tokią reikš
mingą kultūrinę popietę drauge su 
dailės paroda ir menine dalimi ir už 
riziką savais kaštais išsikviesti ir 
mane kaip M.P. redaktorių daly
vauti šioje šventėje ir ta proga pasi
tarti mūsų spaudos klausimais. Ne
abejoju, kad šitas žygis buvo visa
pusiškai prasmingas ir naudingas.

Mano trijų dienų viešnagė Ade
laidėje ir pabendravimas su adelai- 

. p. Baužienę, kurios budrios aklės* 
priežiūroje jie tikrai aristokratiškai 
pomėgiauja. Pakeliu taurą į sukak
tuvininką ir mislinu: jie visi subren
do ir pradėjo senti dar laisvoje tė
vynėje. Kuždu vienam į ausį: ar 
mainytum šio puikaus gėrimo taurę 
į beržinės sulos samtuką? Senukas 
tik sumirkčiojo ir ėmė griozti nosi- 
-nės po kišenes. - Ką čia - atiduočiau 
visą bonką.

Dar Lietuvoje žmonės kalbėjo, 
kad sunkiausia susukti galvą filoso
fui. Jis nuo ryto iki vakaro nieko ki
to neveikia, o tik mistiną. Jo protas 
kaip verdantis puodas be ąsų - nėra 
už ko nusitverti ir gali greit nudeg
ti... Sėdi šalia Dr. Donielos blondi- 
nųkė Silva. Tiesiog pienas ir krau
jas. Peršasi išvada, kad filosofinių 
dogmų apoteozė gali būti pakabinta 
ant Amūro strėlės smaigalio...

Vos bęatpažinau šauniai išsipus
čiusi persiškų kilimų prekiją .Vaitie
kūną, stebiu zanavykę iš Balmoralio 
uolėtos pakrantės. Atrodo, kad ji 
nuo pernai svorio nė gramo nepra
rado. Kaž kokia aukšta dama sun
kaus aksomo stoginių samanų spal
vos suknioje dalina plono popieriaus 
atsišaukimą. Taip ir nesuspėjau pa
tirti: ar prieš Whitlamą, ar prieš 
Freiserį.

Krašto Valdybos narys jaunimui 
inž. V. Juška atrodė gimęs frake. 
Ale kaip nulietas! Tai buvo elegan
tiškiausias vyras visoje salėje.’ Ne 
veltui jį badė aštūs merginų žvilgs
niai.

diškiais lietuviais paliko man gra
žiausią įspūdį: pajutau lyg kokį atsi
gaivinimą ir paskatinimą matant, 
kaip gražiaikitur tautiečiai stengiasi 
ir dirba ir aukojasi vedini tų pačių 
idealų ir tikslų. Tada ir patsai įgauni 
pasitikėjimo ir stiprybės ir toliau iš-" ' 
tverti ir nepasiduoti. Šia proga aš 
noriu išreikšti savo gilų dėkingumą 
visai Adelaidės Apylinkės Valdybai 
už suteiktą galimybę pasimatyti su 
adelaidiškiais, paviešėti jų tarpe ir 
pasidžiaugti jų darbais. Ypač ačiū 
valdybos pirmininkui p. V. Neve- 
rauskui ir valdybos nariams p.p. V. 
Baltučiui, Aleksandravičiui už asme
nišką dėmesį ir respektą. Mano gili 
ir nuoširdi padėka p.p. G. ir B. 
Straukams, kurie mano viešnagės 
metu Adelaidėje mane asmeniškai 
priglaudė ir globojo.

V. Kazokas 
Mūsų Pastogės redaktorius

SYDNEY

ĮSISTEIGĖ MOTERŲ ŠAULIŲ 
SEKCIJA.

Spalio 15 d. 6.30 vai. vak. Banks- 
towne. Lietuvių Klubo patalpose, 
įvyko L.Š.S.T. Sydnejaus Dariaus ir 
Girėno šaulių kuopos moterų sekci
jos steigiamasis susirinkimas, kurį 
pradėjo šaulių kuopos valdybos pir
mininkas S. Pačėsa. Sekretoriauti 
buvo pakviesta šaulė Alb. Eismon-‘ 
tienė.

Šaulių kuopos valdybos pirminin
kas S. Pačėsa, perskaitęs LŠST 
Statuto svarbesnius punktus, pab
rėžė, kad šiuo metu šaulių kuopoje 
yra 33 šauliai, jų tarpe - 9 moterys, 
tai pagal Statuto 44 paragr. gali būti 
įsteigta moterų šaulių sekcija, ta
čiau paminėjo, kad tokio moterų 
skaičiaus neturėtų pakakti, nes 
Sydnejuje yra nemažai moterų buv. 
Neprkl. Lietuvos šaulių ir gražaus 
prieauglio - jaunimo. Reikėtų dėti 
pastangų kuo daugiau pritraukti 
narių į Šaulių Sąjungą. Nariais gali 
būti: a) visi lietuvių kilmės asmenys 
abiejų lyčių, ne jaunesni 15 metų 
amžiaus; b) nariais gali būti ir ne 
lietuvių kilmės asmenys, jei jie rū-

< Smagus valsas. Mano šokėja Eva 
Kubbos pasipuošusi labai 
originaliai: juodame fone povo spal
vų kombinacija jai nuostabiai tiko. 
Salės pasieny pamatau svečią iš 
Lietuvos menininką Šarūną Šimoly- 
ną, kuris su Dr. Petrausku neseniai 
lankėsi Juodmalkėje. Klausiu, kaip 
patinka kapitalistams vergaujančių 
balius. Abu gardžiai nusijuokėm.

Abrakas buvo labai gausus ir ska
nus: pagal kiekvieno gūžį. Minia 
kaip vulkanas įkaito. Tviska auska
rų kibirkštys, žėri karolių vaivo
rykštės, blykčioja liepsnomis ginta
rai. Tamsiose paakių daubose žiba 
moterų akys mįslingai, viliojančiai, 
permainingai. Turbūt visa Sydne
jaus lietuvių kolonija susikibo į rit
mingą "Kanga”. Tarsi bičių spiečius 
Mūsų Pastogės čyto ir sparo sudūri- 
me. Pasijutau ir aš kažkieno už 
skvernų pagautas ir kaip šapas 
siautulio sūkurin įtrauktas. Visa 
galva pro šokėjus kyšo visad šaltas 
tarsi Filijas Fogas Vladas Daudaras.

Sėdime prie stalo ir juokaujame: 
lietuviškas Ciceronas kun. Butkus, 
Newcastlio miškų Šernas, Maksvy
tis, Stašionis, Kazokas. Stebiu mie
lus nerūpestingus tautiečių veidus. 
Visi linksmi, puošnūs, atrodo, kad 
niekas ir niekada nekapšleno su kir- 
ka purvinam griovy ir niekas Lietu
voje nenešiojo už diržo šliutės, ku
rioje mirko sena nugaląsta budė. E 
gi, kas ten korsarų raudonumo šilku, 
papuoštu sidabro dryžais įmantriai 
susivysčiusi sukasi taip elegantiš
kai? Ar tik ne sostinės Žilinskienė...

Nutilo paskutinis akordas. Eisim, 
broliukai, namo - - Supamės Stašio
nio didžiuliam forde tarsi eldija Al
vito ežere.

Vos peržengus namų slenkstį tuo
jau pajutome gyvenimo tikrovę, kai 
šeimininkė skardžiai sukomandavo: 
jokių kalbų, jokių šnekų ir jokių ki
tokių išmonių. Išgerkite pienelio ir 
marš į lovą. Pasižiūrėjova su bičiuliu 
viens kitam į akis ir giliai atsiduso- 
va: brolyti, regis, apie kokį sava
rankumą dar peranksti galvoti. Nė
ra mažiausios galimybės šios ko
mandos nevykdyti moterų išlaisvi
nimo laikais —

Vladas Dumčius

Nors deimantas yra vienas iš kie
čiausių ir patvariausių žemėje žino
mų medžiagų, jis yra sudarytas iš 
anglies ir prie atitinkamos tempera
tūros gali degti atvirame ore.

pinasi lietuvių tautos reikalais ir 
dirba jos naudai; c) asmuo, norįs 
įstoti į LŠST nariu, paduoda vieneto 
vadovybei pareiškimą raštu su ne 
mažiau dviejų šaulių parašais, kurie 
jį rekomenduoja; d) įstojimasis pa
reiškimas turi būti pateiktas su 
$ 1.00 įstojamuoju mokesčiu ir įteik
tas dalinio vadovybei.

Po trumpų diskusijų eita prie 
šaulių moterų sekcijos vadovės rin
kimų. Buvo pasiūlyta kandidatė 
šaulė - veteranė buv. Nepr. Lietuvos 
šaulė, už nuopelnus Škulių Sąjungai, 
apdovanota Šaulių žvaigždės meda
liu p. C. Protienė, kuri tapo išrinkta 
vienbalsiai moterų sekcijos vadove. 
Geros sėkmės šaulių moterų sekci
ja- S.P.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATĄ
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

SUSIRINKIMAS UŽČIAUPTA 
BURNA

Melbourne apylinkės susirinkimas 
išrinkti Krašto Tarybos narius įvy
ko spalio 10 d. Liet. Namų koncertų 
salėje. Susirinkimui pirmininkavo p. 
P. Kviecinskas, sekretoriavo p. D. 
Jokubaitienė.

Į Krašto Tarybos narius pasiūlyta 
17 kandidatų. Pagal balsų daugumą 
išrinkti: p.p. Dr. A. Staugaitis (66), 
V. Alekna (58), J. Antanaitis (56), P. 

Baltutis (54), B. Stankūnavičius (54), 
L. Barkus (52), F. Ročius (48), R. 
Steponavičius (47), F. Sodaitis (45), 
J. Petraitis (42), K. Kazlauskas (40), 
V. Šalkūnas (40), V. Bosikis (38), L. 
Padgurskis (34).

Mandatų komisijai skaičiuojant 
balsus, apyl. valdybos pirm. p. Alb. 
Pocius padarė gana platų pranešimą 
apylinkės reikalais, užkliudyta ALB 
Krašto Valdyba, Mūsų Pastogė ir 
jos redaktorius ir visa Australijos 
Liet. B-nė.

Australijos Liet. Dienų Rengimo 
K-to pirm. p. K. Lynikas plačiai pa
lietė Liet. Dienų rengimo geruosius 
ir rūpesčio keliančius reikalus, kvie
tė visus Melbourne lietuvius, kas 
kuo gali, prisidėti prie Liet. Dienų 
organizavimo ir jų pasisekimo.

, Po pranešimų susirinkimo pirmi
ninkas leido kalbėti tik Liet. Dienų 
reikalais, neduodamas pasisakyti 
kitais, gana kontraversiniais, pa-, 
reiškimais bei pakaltinimais. Kodėl? 
Tačiau susirinkimo dalyviams už-' 
protestavus, kiek liečia Krašto Val
dybą, paneigdamas priekaištus, da-
vė atsakymą ALB Krašto Valdybos 
pirm. p. A. Šimkus.

Po šio susirinkimo Melbourne lie
tuvių nuotaika liko vėl sudrumsta.

Ig. Alekna

PERTH

L.K.V.S. Ramovė Pertho skyr. 
valdybą ruošiasi šiais metais iškil
mingai paminėti Lietuvos Kariuo
menės šventę.

Minėjimas įvyks lapkričio 20 d. 7 
vai. vakare mažojoj Leederville sa
lėje. Susitarta su tautinių šokių 
grupe ir pasamdyti griežikai.

Po oficialios dalies bendras visų 
suneštinis pasivaišinimas.

Kviečiami kuo skaitlingiau minė
jime dalyvauti ir tuo paremti rengė
jus, kai kad ramovėnai remia visus, 
.kas tik to reikalingas.

Kitą dieną minėjimo tąsa lietu
viams skirtoj bažnyčioj, kur sava
noriai ir ramovėnai dalyvaus su vė
liavomis.

Skyriaus Valdyba .

BRISBANE

PAS BRISBANĖS LIETUVIUS

Kad ir pavėluotai Brisbanės lietu
viai iškilmingai atšventė Tautos 
Šventę, spalio 9 d., šeštadienio va
karą, Railway Instityto gražioje sa
lėje prisirinko pilna žmonių, jų tarpe 
matėsi daug tautiniais rūbais mote
rų, mergaičių ir geras būrys jauni
mo, programos dalyvių.

Susirinkimą atidarė apylinkės 
pirmininkas K. Stankūnas, trum
pame žodyje paaiškindamas Tautos 
šventės prasmę ir tas priežastis,dėl 
kurių teko pavėluotai rengti minė
jimą. Į garbės prezidiumą pakvietė: 
kun. Dr. P. Bačinską, Dr. A. Maura- 
gį, svečią iš Sydnejaus, latvių ir estų 
atstovus. Invokaciją sukalbėjo kun. 
Dr. P. Bačinskas, sveikino susirin
kimą latvių ir estų atstovai.

A. Mauragis skaitė paskaitą, 
kreipdamas visų dėmesį į dabarties 
problemas - kaip išlikti lietuviais ir 
kaip išlaikyti lietuviškai susipratusį 
jaunimą, ypač jis ragino remti skau
tus, nes tai esanti geriaūsiajaunimo 
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auklėjimo mokykla, kurios taip labai 
stokoja šių dienų pasaulis.

Po paskaitos ir sugiedoto Tautos 
Himno, prasidėjo meninė dalis su 
pačiais mažaisiais aktoriais. Dalia 
Stankūnaitė pasakė eilėraštį, o po 
jos sekė mažųjų grupės dainos, ku
rių vadovas kun. Dr. P. Bačinskas. 
Toliau Darius Mališauskas pasakė 
eilėraštį ir po jo sekė mažųjų šokėjų 
tautiniai šokiai - Žiogelis ir Suktinis,
- vadovė V. Mališauskienė.

Vyr. amžiaus jaunimo programą 
pradėjo Rimantas Perminąs eilėraš
čiu ir po jo sekė mergaičių grupės 
dainos - vadovė Kathe Einikis. To
liau ponia F. Luckienė padeklamuo
ja eilėraštį ir po to seka vyr. grupės 
tautiniai šokiai - Jonkelis ir Sukčius,
- vadovė V. Mališauskienė. Pianinu 
Beethoven Walses atlieka Dalia 
Šteineraitė. Ir galiausiai pasirodo K. 
Stankūno vadovaujamas Brisbanės 
choras, kuris nuotaikingai sudai
nuoja keturias lietuvių liaudies dai
nas.

Po to sekė linksmavakaris, šokiai, 
gera Lorenco kapela, šaltas alutis, 
balta putelė... Svečių tarpe matėsi 
Vlada ir Petras Petraičiai iš Mel
bourne, kurie čia šiltame Queens- 
lande atostogauja.

Reikia pasidžiaugti, kad Brisba
nės lietuviai sugeba gražiai paminėti 
Tautos šventes, pas juos dar lietu
viškos dvasios netrūksta, pakanka ir 
meniškų jėgų ir jaunimo, tik viena 
galėtume brisbaniečiams lietuviams 
prikišti, tai ištvermės stoka, organi
zuojant jaunimą. Pasigendama sa
vaitgalio mokyklėlės, pastovios tau
tinių šokių grupės ir tvirtesnės jau
nimo veiklos, am

SVEIKINKIME SAVO ARTIMUOSIUS, DRAUGUS, PAŽĮSTAMUS 
BEI BENDRADARBIUS ŠVENČIŲ PROGA PER MŪSŲ PASTOGĘ!

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaida: tik 5 
doleriai už šventinį sveikinimą.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat 
paremsite Mūsų Pastogę.

Sveikinimų užsakymus siųsti iki gruodžio 10 d. Mūsų Pastogės adresu:
13 Percy St., Bankstown, N.S.W. 2200

kronika
SPALIO 31 d. LANKYSIME 

KAPINES

Sekmadienį prieš Visus Šventuo
sius ir Vėlines - spalio 31 d. mūsų 
mirusiųjų prisiminimas.

Gedulingos pamaldos už mirusius 
St. Joachim’s bažnyčioje Lidcombe 
11.30 vai. Pamaldų metu giedos 
Dainos choras, vad. Br. Kiverio. 
Kviečiame kuo daugiau šv. Komuni
jų jas aukojant už mirusius. Atmin
tina, kad galima laimėti ir atlaidus 
už mirusius išpildant jau mums ži
nomas sąlygas.

Tuoj po pamaldų vyksime į Lietu
vių Kapines Rookwoode, kur bus 
pamokslas, Libera bei kitos maldos 
bei giesmės už mirusius. Prašoma 
papuošti savo artimųjų kapus žva
kutėmis bei gėlėmis.

Lapkričio 1 d., pirmadienį Visų 
Šventųjų privaloma šventė. Bus pa
maldos Lidcombe vakare 6.30 vai. 
Antradienį, lapkričio 2 d. Vėlinės.

Kun. P. Butkus

PAŠTO STREIKAS

Aną savaitę prasidėjęs Sydnejuje 
pašto streikas sukliudė išsiųsti pra
ėjusi Mūsų Pastogės numerį laiku. 
Skaitytojai atsiprašomi, kad ne dėl 
administracijos kaltės Mūsų Pasto
gės Nr. 41 pasieks pavėluotai.

Adelaidiškio Igno Taunio pasiti
kėjimas Mūsų Pastoge visai be re
zervų. Aną sekmadienį, palydėjęs 
Mūsų Pastogės redaktorių Adelai

S SYDNEMUS LIETIMU KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 706-1414

į ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS KKIAI GROJANT”S GOLDEN TRIO KAPELAI

FILMAI LIET. KLUBE:
Trečiadienį, lapkričio 3 d., 7.30 vai.

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS(R)
Intriguojantis kriminalinis filmas 

pagal A. Cristie

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

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

val.penkL 4-12 vai., šešt. 2-1 
vak^ekm. 12J0 Ori 11 vai.

S * Trečiadieniais šachmatai
S • Ketvirtadieniais dvigdbi jackpotai

dės aerodrome jam įteikė 20 dolerių 
tuo apmokėdamas Mūsų Pastogės 
prenumeratą už 1981-sius metus ir 
dar pridėdamas 5 dolerius, kad laik
raštis sėkmingiau jo užsakymą iš
pildytų.

Iš kelionių po Europą sugrįžo 
canberiškiai p.p. Balsiai, kur jie tū
rėjo progos susitikti su eile lietuvių 
veikėjų ir politikų.

PATIKSLINIMAS

Pereitame Mūsų Pastogės nume
ry paskelbtoje p.p. Mikalauskų pa
dėkoje mirus jų sūnui Petrui paste
bėta apgailėtina klaida: vietoje pa
rašo ’’Nuliūdę tėvai Margarita 'ir 
Petras Mikalauskai” turi būti - ’’Nu
liūdę tėvai Margarita ir Pranas Mi
kalauskai”.

PAIEŠKOJIMAS

Artimieji iš Lietuvos paieško 
Petro Variakojo, su kuriuo turėti 
ryšiai prieš kiek laiko staiga nutrū
ko. Jis pats arba žiną apie jį prašomi 
pranešti ir rašyti: A. Vasiulis, 10 
Nelleor Avė., Lockleys, S.A. 5032.

Atskleisdamas Musę Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

ŠOKIAI grojant “Golden Trio*

penktadieniais 6- 9 vak vak., šešt. 6 
10 vai. vak.

Sekmadieniais 1-9 vai.. vak.

VIETOJ
GĖLIŲ

Mirus a.a. Vytautui Aglinskui, jo 
laidotuvių dalyviai ir kiti Melbourne 
tautiečiai vietoje gėlių ar-vainikų 
aukojo Australijos Lietuvių Fondui:

Po 10 dol.: p.p. Vyt. Aniulis, E. ir 
J. Balčiūnai, J. Baubinas, B. Ving- 
rys.

Po 5 dol.: p.p. J. Antanaitis, I. 
Alekna, T. Bikulčienė, Kl. Kuzmic- 
kis, J. Meiliūnas, Alb. Savickas, M. 
Sodaitienė, J. Šniras, A. Zubras, J. 
Zaikauskas.

4 dol. - p. V. Jakutis.
Po 3dol.:.p.p. R. Klimienė, P. La

zutka.
Po 2 dol.: p.p. K. .Prašmutas, S. 

Tamašauskas.
A.L. Fondo Valdyba dėkoja vi

siems tautiečiams už aukas pager
biant ir palydint į amžinybę a.a. Vy
tautą Aglinską. Prasminga ši auka 
prisidės prie Australijos lietuvių 
tautinės kultūrinės veiklos, kuriai 
velionis Vytautas visada jodė res- 
pektą ir palankumą.

A.L. Fondo Valdyba
• IIIIHIIIIIIIIIIUlUnUlUKINMmi 

IMUSII PASTOGĖ 
s AUSTRALIAN LITHUANIAN
S WEEKLY “OURHAVEN“
2 Australijos Lietuvių bendruomenės 
2 laikraštis
2 Leidžia ALB Krašto Valdyba
S Redaktorius. V Kazokas
E Redakcijos Patariamoji Komisija:
S J .Maksvytis, AJteiagys.
Z Redakcijos, adresas: 13 Percy S.,
2 Bankstown  J4.S.W. 2209; 
£ Tek 7098395
E Leidėjo ir Administracijos adresas : 
S Box 4558, GT.O. Sydney 2001 
£ Administracijos Tek 6499082
2 Prenumerata: metams $15.00 
£ 6mėų. $ 8.00
2 Užsieny metams $18.00
£ Oro paštu užsieny $97.00
2 Atskiras numeris $00.35
£ Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
Z savo Buofiūra. Ui skelbimų turini
* nęat^knma.
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