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NAUJA 1
ALB KRAŠTO TARYBA

Prof. J. Eretui 80 m.
Eltos biuro vienam steigėjų ir 

pirmajam biuletenio redaktoriui 
prof. Juozui Eretui, gimusiam Baze
lyje, Šveicarijoje,'1976 m. spalio 18 
d. sukako 80 metų. Nuo 1915 m. jis 
sudijavo Friburgo, Bazelio ir Lausa- 
nos universitetuose. 1918 m. uni
versitetą baigė daktaro laipsniu, 
parašęs disertaciją apie jėzuitų te
atrą Šveicarijos Friburge. Ten jis 
susipažino su lietuviais studentais ir 
padėjo jiems redaguoti spaudai 
siunčiamus biuletenius apie Lietuvą, , 
o taip pat prisidėjo prie žurnalo 
LITAUEN redagavimo. Jis parašė 
ir knygą apie Lietuvą.

1919 m. Berne prie Šveicarijos 
vyriausybės susiformavus Lietuvos 
diplomatinei misijai ir ten įsteigus 
spaudos biurą, Eretas buvo pa
kviestas redaktorium Ten jis savo 
veikalą "Litauen” išleido ir prancūzų 
kalba. Tais pat metais dirbo spaudos 
biure prie Berlyno pasiuntinybės ir 
tų pačių metų spalį buvo pakviestas 
į Kauną. Či, be kitų pareigų, suor
ganizavo Lietuvos Telegrafo Agen
tūrą ELTĄ ir buvo jos direktorium. 
Lenkams užpuolus Vilnių, Eretas 
savanoriu įstojo į Lietuvos kariuo
menę ir buvo pirmojo savanorių 
pulko vado K. Škirpos adjutantu.

Karui pasibaigus, Eretas perėjo į 
civilinį gyvenimą: organizavo blai
vybės draugiją, sporto šventes ir kt. 
Jis greitai pasidarė pavasarininkų 
vadu ir tik 1928 m. pavasarininkų 
vadovavimą perdavė dr. Juozui Lei- 
monui. Tapęs Lietuvos piliečiu, 
įstojo į krikščionių demokratų par
tiją ir 1923 m. buvo išrinktas į II-jį 
seimą atstovu.

1922 m. naujai įsteigtame Lietu
vos universitete jis pradėjo profe
soriauti. Teologijos - filosofijos fa
kultete - dėstė visuotinę literatūrą. 
Būdamas Lietuvoje parašė daug 
knygų lietuvių, prancūzų ir vokiečių 
kalbomis: lengvosios atletikos va
dovėlį (drauge su K. Dineika), Beet- 
hoveno jaunystė, H. Seuse ir Elz
bieta Steigei, Juozas Tauleris, Jau
nas Goethe ir kt. Su OnaJakaityte 
sukūrė lietuvišką šeimą. 1941 m.

prof. Dr. Juozas Eretas

kovo 22 d. išvyko į Šveicariją ir ten 
rašo knygas ir straipsnius. Paskuti
nis veikalas su ”Dię Vergessenen 
Balten”, kuris vėliau buvo išverstas 
į anglų ir prancūzų kalbas.

Nuoširdžiai vertiname sukaktuvi
ninko didžiai vertingus darbus ir 
nuopelnus Lietuvai, o Eltos biulete
nio įkūrėjui ir pirmajam jo redakto
riui linkime ilgiausių ir dar kartą il
giausių metų. ELTA

FACE AUSTRALIA

ABC televizijoje įvedama bando
moji programa: Face Australia ku
rioje bus keliamos įvairios ateivių 
problemos. Programos prasidės jau 
lapkričio 29 d. ir truks iki sausio 5 d. 
pirmadieniais nuo 8 vai. vak. Sekite 
programas vietinėje spaudoje.

"LIETUVIŲ DIENOMS” 25 m.

Spalio 17 d. iliustruotas žurnalas 
’’Lietuvių Dienos”, leidžiamas Los 
Angeles, atšventė savo gyvavimo 25 
metus. Žurnalas mėnesinis, spaus
dinamas gerame popieryje su dau
gybe nuotraukų iš lietuvių gyveni
mo visame pasaulyje. Ta proga buvo 
surengtas minėjimas - balius.

A.L. B-nės Krašto Tarybą sudaro: ALB garbės nariai, atstovai į Pa
saulio Lietuvių Seimą, Krašto Valdybos nariai, Krašto Kontrolės 
Komisijos pirmininkas arba jo pavaduotojas, Australijos Lietuvių Fondo 
pirmininkas arba jo pavaduotojas, Adelaidės, Alburio, Brisbanės, 
Canberros, Geelongo, Hobarto, Melbourne, Newcastle, Pertho, 
Sydnejaus, Wollongongo ALB Apylinkių Valdybų pirmininkai arba jų 
pavaduotojai, Latrobe ir Sale ALB Seniūnijų pirmininkai arba jų pava
duotojai, ir išrinktieji Tarybos atstovai:

ADELAIDĖS APYL.: Aleksandravičius Viktoras, Bernaitis Vilius, 
Dunda Donatas, Grigonytė Jūratė, Lapšys Juozas, Mockūnienė Bronė, 
Mockūnas Jonas, Nevferauskas Jonas, Pocius Martynas, Stepanas Juo
zas, Taparas Kazys, Taunys Ignas.

ALBURIO APYL.: B. Valienė.
BRISBANĖS APYL.: Julija Ruzgienė, Juozas Ruzgys.
CANBERROS APYL.: A. Balsys ir P. Dirkis.
GEELONGO APYL.: A. Baltrūnas, V. Stuikevičius, Dr. R. Šarkis.
MELBOURNO APYL.: Dr. A. Staugaitis, Alekna Visvaldis, Antanai

tis Jonas, Stankūnavičius Balys, Barkus Liudas, Baltutis Povilas, Ročius 
Feliksas, Steponavičius R., Sodaitis Fel., Petraitis Juozas, Šalkūnas 
Vyt., Kazlauskas K., Bosikis VI., Padgūrskis L.

NEWCASTLE APYL.: Dr. V. Kišonas.
PERTHO APYL.: Miliauskas Jonas ir Steckis Balys.
SYDNEJAUS APYL.: T. Vingilienė, V. Bitinas, V. Simniškis, A. Mau- 

ragis, V. Jaras, I. Jonaitis, P. Ropė, O. Baužienė, M. Zakaras, B. Stašio- 
nis, B. Vingilis, V. Kazokas.

Iki šio pranešimo į spaudą siuntimo dienos negauta iš Hobarto ir 
Wollongongo Apylinkių išrinktųjų atstovų pavardės.

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas *

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBA, pasiremdama A.L. B-nės statutu, kviečia Krašto Tarybos 
XV sesiją, kuri įvyks Melbourne, Lietuvių Namuose, 50 Errol Str. North 
Melbourne gruodžio 28-30 dienomis.

SESIJOS DARBOTVARKĖ
28-12-1976

8.00-9.00 Atstovų registracija Lietuvių Namuose, 50 Errol str. North 
Melbourne.

9.00 Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo sudarymas.
Mandatų ir Sveikinimų ir rezoliucijų komisijų sudarymas. 
Sveikinimai žodžiu ir raštu.

10.00 Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai: K-to V-bos pir
mininko, iždininko, nario jaunimo reikalams, nario kultūros 

ir nario švietimo reikalams. Australijos Lietuvių Fondo, Kraš
to Kontrolės Komisijos ir Krašto Garbės Teismo pranešimai. 
Diskusijos dėl pranešimų.

1.00-2.00 Pietų pertrauka.
2.00 Diskusijos dėl pranešimų (tąsa).Vykdomųjų Organų Veiklos ir 

apyskaitos tvirtinimas, K-to Valdybos sąmatos ateinančiai 
kadencijai tvirtinimas. Vietų nustatymas: ateinančios Krašto 
Valdybos ir ateinančių Lietuvių Dienų.

29- 12-1976 ’
9.00 Australijos Lietuvių Fondo statuto pakeitimo klausimas. 

Pranešimas apie ALB statute padarytus patikslinimus.
10.30 P. Sungailos paskaita: "Lietuvai laisvės beieškant” ir disku

sijos dėl paskaitoje iškeltų minčių.
Jaunimo Organizacijų informaciniai pranešimai: A.L. Skautų 
Sąjungos, A.L. Jaunimo Sąjungos ir A.L.F. Auklėjimo Sąjun
gos.

1.00-2.00 Pietų pertrauka.
2.00 Vykdomųjų Organų rinkimai:

Krašto Valdybos, Krašto Kontrolės Komisijos, Australijos 
Lietuvių Fondo valdybos (pririnkimas 3 narių), Garbės 

Teismo ir atstovų į Pasaulio Lietuvių Seimą.
Einamieji reikalai ir sumanymai.

30- 12-1976
9.30 ”Mūsų Pastogės” Administratoriaus ir Redaktoriaus praneši

mas ir bendri ’’Mūsų Pastogės” reikalai.
Suvažiavimo uždarymas. Tautos Himnas.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA
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ESAME kariai
BE KARIUOMENĖS

V. Kazoko žodis, tartas kariuo
menės šventės minėjime lapkričio
21 d. Sydnejuje. *’ ■_ >'

Liūdime netekę didelio Aušros Tunto rėmėjo ir nuoširdaus skautų 
bičiulio

A.A.
JONO KELERTO

ir gilią užuojautą reiškiame visiems jo artimiesiems.
Aušros Tuntas Sydnejuje

Melbourne
STOK! TEISMAS EINA!

Mūsų Pastogė Nr. 47,197fi.lL29^psL2

CELINAI MILVYDIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui Aleksandrui Milvydui, dukrai Janinai
Tonkūnienei ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Meiliūnų šeima 
Melbourne

Mieli šio minėjimo rengėjai ramovė- nišką vaidmenį tautinio sąmoninimo 
nai, buvę ir esamieji Lietuvos kariai! fronte krašto viduje. Visa jaunoji 

lietuvių tautos generacija, deja, te
buvusi tik viena, perėjusi per Lietu
vos kariuomenę, buvo pilnai įsąmo
ninta, tautiniai subrandinta, kurios 
vaisiais tebesinaudojame iki šiandie. 
Ir jeigu net ir okupacinėse sąlygose 
lietuvių tauta yra pasiekusi aukš
čiausio tautinio sąmoningumo, nu
spalvinto tautiniu ambicingumu, tai 
didele dalimi už tai turime būti dė
kingi nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės mokyklai, kuri paruošė ir 
išleido gyveniman subrendusius pa
triotus, idealistus, ryžtingus tautie
čius. Tuos pačius idealus, aišku, ug
dė ir mokyklos, organizacijos, tačiau 
kariuomenė tautos auklėjimo darbe 
atliko pačią didžiausią dalį, nes ka
riuomenėje atitarnavę ir kupini ide
alistinės dvasios sugrįžę kūrė tuos 
pačiu? idealistinius židinius savo 
šeimose ir leido savo vaikus į mo
kyklas bei organizacijas jau idealis
tiškai nuteiktus.

Pirmiausia noriu pasveikinti visus 
čia susirinkusius paminėti Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo ir pasi
džiaugti jos laimėjimais.

Iš tikrųjų pradžioje tik atsikūrusi, 
ginkluota vien idealizmu, toji mūsų 
kariuomenė atkovojo Lietuvą, 
budėjo sargyboje esant Lietuvai ne
priklausomai, deja, ji Lietuvos ne
apgynė, teisingiau sakant, ji iš viso 
Lietuvos negynė. Skaudus šis pas
kutinysis teigimas Lietuvos kariuo
menės adresu ne vien tik buvusiems 
Lietuvos kariuomenės kariams, bet 
lygiai visiems lietuviams. Tačiau 
nenoriu čia priekaištauti buvusiai 
Lietuvos kariuomenei, jeigu ji savo 
uždavinių neatliko kovos lauke. Ly
giai kiekviena kariuomenė savo už
davinio neatlieka net ir įnirtusiai 
kovodama, jeigu ji mūšį pralaimi. 
Bet gi reikia atsiminti, kad istorijoje 
kariuomenė visados buvo ir tebėra 
politinis įrankis, nes jo.s veiksmai ir 
žygiai, netgi mūšių eiga karo lauke 

'dažniausiai apsprendžiama politikų 
kabinetuose, diplomatiniuose susi
tarimuose arba kitokiais politiniais 
keliais. Tačiau neužginčijamas fak
tas, kad jokia kariuomenė, ypač mo
derniaisiais laikais, nėra savaran
kiška institucija, kuri būtų nepri
klausoma ir pati galėtų apspręsti 
savo žygius. Kaip jau sakiau, ka
riuomenė tėra tik įrankis politikų 
rankose, kur įeina jos uždavinių tar
pe ir tvarkos palaikymas krašto vi
duje, ir krašto gynimas, ir surizgu
sių politinių mazgų bei įtampų 
sprendimas kovos lauke.

Ne kitokia buvo ir Lietuvos Ka
riuomenė. Ir todėl klysta kiekvienas 
tas, kuris drįsta tiesioginiai prie
kaištauti kariuomenei, kad iškilus 
reikalui ji neatlikusi savo pareigos. 
Čia norėtųsi principiniai iškelti 
klausimą - ar iš viso kas nors turi 
teisę kam priekaištauti, pakaltinti, 
įskaitant ne tik kariuomenę, bet ir 
to meto Lietuvos vadovybę - politi
kus, kad pasielgė taip, o ne kitaip? 
Kiekvienas yra išmintingas, kai fak
tai jau įvykę, ir labai lengva juos 
stumdyti mintyse arba ant popie
riaus svarstant - kas būtų, jei įvykiai 
būtų kitaip susiklostę. Tačiau kokia 
baisi atsakomybė buvo tiems, kurie 
patys vieni čia pat turėjo veikti ir 
spręsti! Ir todėl kiekvienas, kuris 
meta priekaišto akjnenį mūsų buvu
siai kariuomenei ar krašto vadovy
bei, taiko pats į save. Ir šiandie mi
nėdami Lietuvos kariuomenę mes 
galime ja tik pasididžiuoti, pasi
džiaugti jos pergalėmis atkovojant 
Lietuvą, lygiai ir jai atliekant milži-

Mielam kaimynui
A.A. 

JUOZUI PALIŠKIUI 
mirus, liūdesy palikusius žmoną, dukteris Miliutę Norris, Zitą Čilvinienę 
su šeima, sūnus Antaną ir Gintą Pališkius bei visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Per šias Lietuvių Dienas, ketvir
tadienį 30-tą gruodžio, 12 vai. Stu
dentų Sąjunga kartu su Jaunimo 
Sąjunga ruošia 
LIETUVIO JAUNUOLIO TEISMĄ.

Teisiamas bus ne koks išrinktas 
jaunuolis, bet lietuviai - jaunuoliai, 
kaipo mūsų bendruomenės dalis. 
(Feministų atsiprašome, kad žodžiu 
’’jaunuolis” apimame ir jaunuoles - 
mergaites).
Teisėjais sutiko būti: A. Mikaila 

(Melb.) - pirmininkas, p. E. Jonai
tienė (Syd.) ir p. VI. Jakutis (Melb.) - 
nariai.

Kaltintojas - p. J. Stepanas 
(Adei.).

Gynėjas - p. V. Straukas (Melb.)
’’Jury” - visi lietuviai, kurie nepa

tingės ateiti į teismą.
KALTINIMAI

Lietuvis jaunuolis bus kaltinamas, 
kad:

1. Jis yra apatiškas lietuvybės 
reikalams:
a) Jaunimo organizacijos neturi 
specifinės lietuviškos programos;
b) Jaunimas nesupažindina australų 
su Lietuvos problema;
c) Organizacijose aktyviai veikia tik 
keli asmenys;
d) Veikusios jaunimo grupės

M. ir A. Statkai 
WJJLCervin

Štai dėl ko ir šiandie savo kariuo
mene pagrįstai didžiuojamės, nes ji 
savo užimtas krašto viduje pozicijas 
pilnai atlaikė ir apgynė. Ir čia yra 
Lietuvos kariuomenės laimėtas pats 
didysis mūšis. Tai buvo kova ne už 
žemę, ne už teritorijas, bet už lietu
vį, palaužiant jo indiferemtbškumą 
ir išvystant jame pasitikėjimą savi
mi ir pabrėžiant jo lygiavertiškumą 
kitų tautų tarpe. Išugdyti tautą są
moningą nėra vienos dienos darbas. 
Jį pradėjo vysk. Motiejus Valančius 
prieš 150 metų, jį vystė aušrininkai 
su Kudirka, Maironiu, Basanavičium 
ir, galima sakyti, jį pilnai atbaigė 
neprikalusomos Lietuvos kariuome
nė.

Kalbant apie lietuvių tautos ilgą 
tautinio sąmoninimo kelią gal tik 
viena galima iškelti, kad Lietuvos 
kariuomenė kaip tautos auklėtoja 
pabrėžė ir įskiepino perdidelį pasi
tikėjimą ginklu. Tiesa, karinei orga
nizacijai nebuvo kito kelio, kaip tik 
tokį pasitikėjimą ginklu iškelti ir jį

Lietuviu Dienos

subyra; _
e) Jaunimas mažai rašo į spaudą.

2. Jaunimas nepakankamai ver
žiasi į profesijas ir įtakingus darbus. 
(Kaltinimai gali būti ir bent kiek ki
taip suformuluoti, bet jų turinys liks 
toks pat)

TEISMO TIKSLAS
Anksčiau organizuojamos 

studentų diskusijos neturėdavo jo
kių konkrečių rezultatų. Šį kartą 
mes norime pasikviesti vyresniąją 
kartą į talką ir draugišku kaltini
mo - gynimosi būdu išspręsti kai 
kurias problemas.

Todėl jaunimas įsipareigoja 
stengtis vykdyti teismo sprendimą.

VISI Į TALKĄ!
Ir kaltintojui ir gynėjui reikia liu

dininkų. Jei perskaitę kaltinimus 
galvojate, kad galėtumėt vienaip ar 
kitaip pasisakyti, rašykite arba 
skambinkite:
Mr. J. Stepanas, 146 Morgan Avė., 
Edwardstown, S.A., 5030 (tel. 
276 1037).

Mr. V. Straukas, 10 Railway Ave., 
Tecoma, Vic., 3160 (tel. 754 3659)

Norim žinoti visus liudininkus ne 
vėliau kaip gruodžio 13-tą, tad nea
tidėliokite - sėskite ir parašykite dar 
šiandien!

Jei kam sunku išsireikšti lietuviš
kai, bet turite ką pasakyti - mes su
rasim išeitį.

Šiuo teismu norime išspręsti jau
nimo apatijos problemą. Tikimės, 
kad vyresnieji mums savo pavyz
džiu parodys, kad apatija lietuvių 
bendruomenėj neturi vietos.

Algis K.

Mūsų Pastogės Nr. 44 buvo pas
kelbta žinutė, kad Maskvos didžiojo 
teatro baletui diriguoja. Algis Šurai- 
tis. Iš tiesų, minimo dirigento pa
vardė yra Algis Žiūraitis. Apie jį ra
šoma ir Lietuvių Enciklopedijos 
XXXV tome. 

statyti pirmoje vietoje. Kaip vėlesni 
istoriniai įvykiai parodė, ginklas 
nieko reikšmingo nesuvaidino ir 
mūsų tautai jokių teigiamų rezulta
tų neatnešė. Vis tik tasai įskiepyta- 
sai pasitikėjimas ginklu vėliau iš
šaukė tokius veiksmus, kaip 1941 
metų sukilimas arba karui pasibai
gus partizaninis karas. Ne mums čia 
spręsti, ar visa tai pasiteisino, bet 
drąsiai galima daryti išvadą, kad ir 
sukilimas, ir partizaninis karas yra

Nukelta į psl. 5

MIRUSIEJI
A.a. VLADAS SADAUSKAS

Lapkričio 12 d. nedidelis giminių 
ir draugų būrelis išlydėjo į dausas 
dar vieną senos kartos atstovą, Vla
dą Sadauską. Gimęs 1905 m. Žemai
tijoje, Vladas, baigęs gimnaziją,per
sikėlė gyventi į Kauną, kur studija
vo ir baigė Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, humanitarinį fakultetą. 
Nekurį laiką tarnavo Valstybiniame 
Teatre choristu, kur dalyvavo Jur
gio Karnavičiaus‘premjeros pasta
tyme operos ’’Gražina”. 1930 m. at
likęs karinę prievolę Karo Mokyklo
je, paleistas į atsargą jaun. leite
nantu. Pradėjo tarnybą užsienių 
reikalų ministerijoje ir buvo paskir
tas į diplomatinį skyrių, Buvo 
paskirtas tarnauti mūsų pasiuntiny
bėje Karaliaučiuje, Berlyne, Pary
žiuje. Karui prasidėjus, vokiečių 
okupacijos metu mūsų laikinoji val
džia, paskyrė Vladą Mažeikių 
apskrities viršininku, kur jis ir išbu
vo iki vokiečių pasitraukimo iš Lie
tuvos. Atsidūręs D.P. lageryje, jį ir 
čia pristatė prie pareigų, kur -jis ne 
vienam lietuviui padėjo įsitaisyti į 
mums nepamirštomą DP lagerį. 
1949 m. atvykęs į Australiją su šei
ma, jam teko ne lengvai tą kasdienę 
duoną uždirbti. Reikėjo rūpintis 
žmona ir dviem sūnumis bei dviem 
dukrom. Vladas nors ir neturėda
mas jokio amato, darbo nebijojo. 
Mėgino dirbti net Snowy River pro
jekte, kur ne vienas iš mūsų lietuvių 
grįžo invalidu. Čia Vladą ištiko ne
laimė: 1956 metais mirė žmona ir 
teko auginti vaikus vienam. Įsitaisęs 
namus Bass Hill, jis ir užaugino juos, 
kur ir mirė, vienai dukrai palikus 
prie tėvo. Būdamas švelnaus būdo 
Vladas niekuomet neatsisakydavo 
padėti. Mėgėjas buvo muzikos ir per 
vaidinimus ir choro koncertus mes jį 
dažnai matėme. Įdomavosi paskuti
niais įvykiais politiniame gyvenime, 
ir įvykiais Lietuvoje. Paliko Lietu
voje artimų giminių, bet dėl supran
tamų aplinkybių nesusirašinėjo. 
Vaikai/gražiai palydėjo savo tėvelį į 
paskutinę kelionę. Kunigui P. But
kui padėjus, sugiedota buvo tradici
nė Marija, bet nors ir laidotuvės 
įvyko penktadienį popietės metu ir 
apie Vlado mirtį buvo pranešta tre
čiadienį Lietuvių Klube, mūsų tau
tiečiai nerado laiko atiduoti pagarbą 

‘ žmogui, kur tikrai jos buvo vertas.
Vaikai širdingai prašė per spaudą 

padėkoti dalyvavusiems.
Buvęs

•**
Pereitą savaitę palaidotas seno

sios kartos lietuvis a.a. Jonas 
Kelertas, didelis skautų bičiulis ir 
rėmėjas.

Staiga mirė cabramatiškis Juozas 
Pališkis, sulaukęs 79 m. Liūdesy pa
liko dvi dukros ir du sūnūs su šei
momis. . ■
.-■•’■i*- \ L >■. .• » r t
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PASIRUOŠIMAS VI—JAI
TAUTINEI STOVYKLAI

Mintis suruošti sekančią Tautinę 
Stovyklą Australijoje kilo Melbour
ne. Dar 1973 m. Rajono vadovybė 
1974.2.26 d. nusprendė sumanymą 
remti ir prašyti LSS Tarybos suti
kimo.
U 1974.10.25-27 d.d., LSS Taryba, 
savo posėdyje, Toronte, nutarė, kad 
Vl-ji Tautinė Stovykla (pagrindinė) 
bus ruošiama 1978 m. pradžioje 
Australijoje.

1974.12.4, ps. H. Antanaitis, pa
grindinis šios stovyklos organizato
rius, paskirtas VI. T.S. Rengiamojo 
Komiteto pirmininku. Į jo sudarytą 
komitetą, be jo, įeina šie asmenys: s. 
VI. StasiUūnas, j.s. Vyt. Vaitkus, s. 
J. Žitkevičienė, v.s. D. Čižauskienė, 
ps. R. Statkuvienė, ps. S. Žemkal- 
nienė, St. Eimutis, v.sl. N. Rama
nauskas, v.šl. M. Špokevičienė, ps. 
Alb. Pocius ir v.sl. B. Prašmutaitė.

Komiteto nariai visi yra energin
gai įsitraukę į savo einamas parei
gas; paruošiamieji darbai vyksta 
sklandžiai ir koordinuotai. Posė
džiaujama reguliariai kas dvi savai
tės.

PATVIRTINTA .VI-SIOS TAUTI
NĖS STOVYKLOS VADIJA

LSS Australijos Rajono Vadija, 
savo 1976.11.9 posėdyje patvirtino 
šios sudėties VI T.S. štabą:

VI T.S. Viršininkas - ps. Henrikas 
Antanaitis;

VI T.S. V-ko Pavaduotojas - s. 
Vladas Stasiliūnas;

VI T.S. Iždininkas - j.s. Vytautas 
Vaitkus;

VI T.S. Ūkvedys - p. Stasys Ei
mutis;

VI T.S. Užsiėmimu vadovė - ps. 
Rasa Statkuvienė;

Kiti pareigūnai bus paskirti vė
liau.

VI-sios Tautinės Stovyklos globė
ju VI T.S. R. Komitetas yra pakvie
tęs LSS Australijos Rajono Vadą, 
v.s. dr. Aleksandrą Mauragį.

B.Ž.

Nepamirštami riestainiai

Atsimeni, kaip mes linksmai sto- 
. ’ ' vyklavom,

Atsimeni, kaip mes prie laužo 
dainavom, 

Atsimeni, kaip mes per naktį bu
dėjom ir kalbėjom.

Tai buvo seniai, laisvoj mūsų mie
loj Lietuvoj. Atsimenu tą gražų, ra
miai ošiantį, seną mišką. Iš vienos to 
miško pusės - Karmėlavos miestelis, 
o iš kitos - srauni Neris teka. Tame 
gražiame miške buvo mūsų vyres
niųjų- skaučių stovykla. Man teko 
ypatingos tos stovyklos pareigos - 
’’ūkio ministerio”.

Kartą teko nešti iš miestelio sto
vyklai paštą. Ėjau mišku nerūpes
tingai ir gėrėjausi: koks malonus 
kvapas, šlamėjimas, paukščių čiul
bėjimas, o jiems lyg taktą duodama 
raiboji gegutė - ”ku-kū, ku-kū”. Pa
jutau kažkokį kutenimą krūtinėj ir 
įsijungiau į miško meliodiją su savo 
dainele ’’Gale lauko toli, trys berže
liai stovi...”. Ją išdainavus, traukiau 
kitą. Dainavau, dainavau iš širdies. 
Norėjau kiekvieną žodelį perduoti 
medžiams ir paukšteliams, kad jie 
suprastų jnano jaunystės džiaugs
mą.

Užkimusiu balsu išdalinau sesėms 
laiškus.

Stovykloj poilsis. Visos kepino-

Leidžia: LSS Australijos Rajono B. Žalio adresu: 9 Lloyd Ave, 
Spaudos Skyrius. Rašinius siųsti v. Yagoona, N.S.W. - 2199.'

T

VI-sios Tautinės Stovyklos Ren
gimo Komiteto pirmininkas ps. 
Henrikas Antanaitis

Iš atliktų darbų paminėtina: pa
ruošta T.S. kvieslys, paruošti T.S. 
ženklų projektai ir atlikta daugelis 
kitų su T.S. susijusių darbų. Pag
rindinis rūpestis - finansai. Paruošta 
sąmata rodo, kad reikia sutelkti ne
mažą sumą pinigų, kad padengus 
užjūrio svečių - skautų stovyklos bei 
viešnagės Australijoje išlaidas (ke
lionę svečiai apsimoka patys).

Pagrindinis finansų telkimo šalti
nis yra mecenatų kvietimas. Reikia 
apie 100 mecenatų. Gerokas jų skai
čius jau surastas, bet toli gražu ne
užtenkamai, todėl kiekvienas Aus
tralijoje gyvenąs, finansiniai pajė
gus tautietis, kviečiamas prisidėti 
prie šios didelės, labai svarbios, VI- 
sios Tautinės Stovyklos pasiseldmo.

Visiems lietuvių skautų viene
tams užsienyje jau išsiuntinėti pla
katai, su Australijos motyvais ir lie
tuviškais užrašais, kviečiančiais at
vykti į Tautinę Stovyklą.

Komiteto pirm., ps. H. Antanaitis, 
neseniai turėjo progos lankytis Eu
ropoje ir Šiaurės Amerikoje. Jis 
džiaugiasi, kad visur rado didelį su
sidomėjimą ir pritarimą Vi-sios T.S. 
ruošimui Australijoje.

Tad visi ruoškimės dalyvauti 
Vl-je Tautinėje Stovykloje!

v.s. Danutė Čižauskienė, 
VI T.S.R. K-to narė

mės saulutėj, nes norėjom grįžti į 
miestą rudos, kaip čigonaitės. Stai
ga švilpukas... Atvyko netikėti sve
čiai - Vyriausias Skautininkas, pulk. 
J. Šarauskas (1941 m. bolševikų su
šaudytas) su palydovais. "Per pen
kias minutes pilnoj uniformoj į aikš
tę, išsirikiuoti” - viršininkės įsaky
mas. Na, čia, vyresnioji skaute, įro-
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Iš Džiugo tunto stovyklos 1976

Džiugo Tunte Melbourne

"Nidos” laivas prie Yarros upės (Melb.). Dešinėje prie vėliavos s. V. 
Adomavičius, j.s. Vyt. Vaitkus, s.v.v.sl. N.. Ramanauskas - Džiugo tunto 
tuntininkas, j.b.v.vl. M. Didžys - laivo globėjas

Jau kelinti metai Melbourne 
’’Džiugo” Tuntui vadovauja jaunas 
ir energingas tuntininkas, s.v.v.sl. 
Narcizas Ramanauskas. Jo pava
duotoju yra ps. Henrikas 
Antanaitis, adjutantu - s.v.v.sl. Po
vilas Kviecinskas, iždininku - ps. Jo
nas Sadauskas. Skaučių skyriui va
dovauja v.s. Dana Čižauskienė ir jos 
pavaduotoja - v.s.v.sl. Marytė Špo
kevičienė.

Tunte veikia visa eilė skaučių - 
skautų vienetų.

Skaučių skyrių sudaro šie darbš
tūs skaučių padaliniai:

JAUN. SKAUČIŲ VAIDILUČIŲ 
draugovės draugininke yra v.s.v.sl. 
Pam Sadauskienė. Jaun. skaučių 
sueigos vyksta Melburno Lietuvių 
Namuose. Sueigų metu jos dainuoja, 
mokosi, verda saldainius ir karts nu 
karto iškylauja.

ŽIVILĖS SKAUČIŲ DRAUGO
VĖS draugininke - v.s.v.sl. Birutė 
Prašmutaitė, adjutante - v.s.v.sl. 
Birutė Šaulytė. Šiuo metu skaučių 
draugovė yra didžiausia tunte. 
Skautės reguliariai lanko sueigas, 
iškylauja. Neseniai jos spausdino 

baltinius (T-shirts) su savo skilčių 
vardais. Jos taip pat mokosi rank
darbių.

VYR. SKAUČIŲ AUDROS BŪ
RELIUI vadovauja ps. Rasa Stat
kuvienė. Vyr. skaučių sueigos vyks
ta kas pirmą mėnesio šeštadienį. 
Kiekviena sesė, iš eilės, pasirinkda
ma temą, turi pravesti vieną sueigą. 
Tokiu būdu pravedamos sueigos esti 
įvairesnės ir įdomesnės. Sesės tan
kiai iškylauja, atlieka gimnastikos 
pratimus, audžia juostas ir kasmet, 
kovo mėn., suruošia sėkmingas Ka
ziuko muges.

Brolių vienetų yra penki:
vilkiukų Gedimino draugovė - jai 

vadovauja s.v.v.sl. Šarūnas Žiedas, 
adjatantė - v.s.v.sl. Jūratė Šimkie
nė. Vilkiukai ruošia sueigas, išky
lauja, kepa duoną, ruošia pietus, 
vyksta į ženklų keliones, stato kai
mo. modelį... Žinoma, jie daug žai
džia, bet kai reikia - moka ir rimtai 
padirbėti.

KUNIGAIŠČIO MARGIO 
SKAUTŲ DRAUGOVEI vadovauja 
si. Vidas Sadauskas. Skautai sueigų 
metu praeina patyrimo laipsnių 
programas, kelis kartus per metus 
suruošia iškylas. Mokyklos atostogų 
metu draugovė suruošė trumpą sto
vyklą.

SK. VYČIŲ ANTANO KRAUSO 
VARDO BŪRELIUI vadovauja 
s.v.v.sl. Povilas Kviecinskas.

JŪROS SKAUTŲ NIDOS LAIVO 
vadu yr Raimondas Muceniekas, jo 
pavaduotojas - Petras Kružas. Jūros 
skautai ruošia kartkartines sueigas, 
o iškylas, kaip jūrų skautams ir pri
tinka, ruošia prie vandens.

Prie tunto veikia ir JŪROS BU
DŽIŲ NERINGOS ĮGULA.

Tuntui talkininkauja kas metai 
renkamas Skautų Tėvų Komitetas.

Be šių vienetų Melburne veikia ir 
SKAUTININKŲ RAMOVĖ. Šiuo 
metu jos vadovybę sudaro pirm., ps. 
Albinas Pocius, sekretorė - s. Jonė 
Žitkevičienė.

.v.si. Dona Sadauskaitė, 
Džiugo Tunto korespondentė
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Nepamirštami riestainiai
Atkelta iš psl. 3

dyk savo sumanumą ir vikrumą.
Užvirė darbas visoj stovykloj, net 

palapinės judėjo. Kaip ten bebuvo, 
uniformas užsitempėm ir prisista- 
tėm aikštėj. Vyr. Skautininkas pa
tenkintas pagyrė, kad esame draus
mingos ir vikrios. Čia ir dovanų at
vežė - ilgą didelių riestainių virtinę. 
Ilgumo buvo sulig aukščiausia sto
vykloj esančią skaute. Riestainius 
įdavė viršininkei. Kokie jie buvo 
gražūs! Blizgą, geltoni. Seiles rijom 
žiūrėdamos į juos. Stovykloj viskas 
skanu, o riestainiai, tai ne kasdieni
nis skanėstas. ”Laisvai!...Išsiskirs- 
tyt!” - skautininko įsakymas. Žen
giau žingsnį atgal sulenkdama kojas 
tik nuo kelių. Žiūriu - ir kitos tik tiek 
nužengė ir stovim. ’’Išsiskirstyt!" - 
šaukia vėl skautininkas. Kaip čia 
skirstysis, jei smunka kojinės ir jas 
reikia laikyti suspaustais keliais, nes 
nesuskubom prisegti. Anais laikais 
dar nebuvo išrasta ilgų, iki liemens 
kojinių (Pantyhose). Atrodė, kad 
vyr. skautininkas ir viršininkė su
prato kas su mumis atsitiko. Pradė
jo apžiūrėti mūsų stovyklos sutvar
kymą. O mes suprukom*į palapines.

Svečiai apgailestavo, negalį pasi
likti laužui. Todėl tą vakarą laužas 
vyko savųjų skaučių tarpe. Baigian
tis laužo programai, kuri yra malo
niausias stovyklos dienos užbaigi
mas, sustojom ratu, apie beblėstan
čią laužo ugnelę ir sujungtam ran
kom, sudainavome tradicinę "Ateina 
naktis”. Palinkėjusios viena kitai 
gražių sapnų, išsiskirstėme į palapi
nes saldžiam miegui.

Tą naktį pirmosios budėtojos bu
vome padėjėja ir aš. Apsiginklavo
me kuone dvigubai ilgesnėmis už 
save lazdomis. Jas vilkdamos apėjo
me stovyklos rajoną. Viskas tvarko
je, visur ramu, net ir tos sesės, ku
rios tylos metu kalbėdavo, buvo ra
mios. Sugrįžome prie besmilkstan
čio laužo. Ramu, tylu ir čia. Nebes
kambėjo dainos ir juokai, neaidėjo 
šūkiai... O čia tokia maloni laužo ši
luma. Susėdome viena prie kitos, 

pasidėjome šalia savo ginklus ir kal
bėjomės... Kalbėjome apie laužą, 
apie šios dienos svečius, apie kariū
nus, studenčiokus, o svarbiausia - 
tarėmės,kaip mudvi dalinsime pus
ryčiams tuos padovanotus riestai
nius, kaip bus skanu... ne be reikalo 
šaukėm Vyr. Skautininkui tris kar
tus ačiū.

Napajutom, kaip prabėgo dvi va
landos. Greitai pažadinom sekančias 
budėtojas. Atraportavom, kad vis
kas kuo geriausioj tvarkoj ir ra
miausiai nuėjom ir mudvi poilsiui.

Ryto metą po vėliavos pakėlimo, 
per įsakymus stovyklos viršininkė 
pranešė, kad naktį iš ūkio palapinės 
prapuolė mūsų dovana - riestainiai. 
Ną, koks nesąžingumas... ir dar vyr. 
skautės. Aš tokioms budinčioms 
duočiau tris kartus be eilės budėti - 
perskrido mano mintyse. Tik staiga 
išgirdau:”... tai įvyko per ūkio mi- 
nisterio ir jos padėjėjos budėjimą". 
Man akyse tamsu pasidarė, veidas 
buvo raudonesnis labiau,negu laužo 
ugnies, norėjau bėgti į mišką...

Riestainiai atsirado. Pati virši
ninkė su štabu juos ’’vogė”, net sto
vykla dundėjo, kaip bėgiojo iš pala
pinės į palapinę ir iš juoko susilaiky

INFORMACIJA

PASIKEITĖ ’’ŠATRIJOS” TUNTO 
VADOVAI

Geelong’o, Vic. ’’Šatrijos” Tunto 
ilgametis tuntininkas, s. Algirdas 
Karpavičius, iš pareigų pasitraukė. 
Tuntininku paskirtas ps. Rimantas 
Šarkis, anksčiau buvęs labai akty
vus jūros skautų vadovas Melburno 
’’Džiugo’’ tunte.

Plačiau apie naująjį vadovą tiki
mės galėsią parašyti sekančiame 
”M.P." skautų skyrelyje.

B.Ž.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ DITO DRAUGIJA

"T A L K A” LTD .
•Moka už indėlius (deposits) 7% metiniu palūkanų, už terminuotus 

indelius 9*A% (nemažiau $100 ir turi išbūti iki finansiniu metų galo, t.y. 
birželio'30 d., už atsiimtus term. ind. .metu bėgyje * 4%), «ž įnašus 
(shares) iki 10% dividendo.

•Teikia paskolas iki $10.000. įkeičiant nekito. turtą, iš 11%, asmenines 
paskolas iki $3.000 su garantuoto jais iš.12%, iki $ 1000 be garantijos iš 
13%. Procentai už visas paskolas užskaitomi kas 3 mėn.

•įstaiga veikia?
MELBOURNE šeštadieniais nuo 11 iki 2 vaL p.p. Liet. Namai. 50 Enol 

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

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

ti negalėjo, o mudvi nieko negirdė
jom, taip kalbėjom.

Viršininkė buvo labai gera - 
mudvi jokios baudos negavome. Bet 
iš'tų dovanotų riestainių išmokau 
visam gyvenimui geležinį įstatą: 
Skautė sąžiningai atlieka visas savo 
pareigas. Kad ir dabar pamačius bet 
kokį riestainį, tuoj prisimenu tą 
gražią stovyklą ir neužmirštamus 
riestainius.

s. J. Žit-nė

RAJONO VADUOS POSĖDŽIAI . 
LSS Australijos Rajono Vadijos po
sėdžiai įvyko spalio 19 ir lapkričio 9 
d.d. Abejų posėdžių metu svarstyti 
VI T.S. reikalai. B.Ž.

• ji ♦ f £ : f f j n » • • f• 9 §

Mes visi gyvename po tuo pačiu 
dangum, bet ne visų vienodi hori
zontai.

PASIDUOKIM

Du skautai stovyklavo miške. Va
kare jie sugulė, susisupo antklodė
mis, gindamiesi nuo uodų. Staiga 
vienas jų pamatė porą šviečiančių 
vabalėlių ir nusiminęs sako savo 
draugui:

- Aš manau, kad mes geriau pasi- 
duokim. Matai gi, kad jie ieško mūsų 
jau su žiburiu.

8 30 © S
LKM SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 24-28 d.d. Detroite 
(USA) įvyko Lietuvių Katalikų 
Mokslininkų Akademijos suvažiavi
mas - studijų dienos. Šios Akademi
jos suvažiavimai jau buvo prakti
kuojami dar nepriklausomoje Lietu
voje ir jie vyksta ir išeivijoje. Kiek
vieno suvažiavimo darbai išleidžiami 
atskira knyga, kas yra didelis įnašas 
į mūsų kultūrinį gyvenimą. Suva
žiavimai organizuojami kas penkeri 
metai. Paskutinysis iš jų įvyko To
ronto mieste Kanadoje. Suvažiavi
muose skaitomos aktualios paskai
tos, atskirais klausimais seminarai, 
diskusijos.

\Nežinia, kokiais motyvais pasau- 
lyję žydai, nagrinėdami antrajame 
pasauliniame kare nacių vykdytas 
žydų žudynes, paskutiniu metu su
stiprino porpagandą prieš lietuvius, 

UETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD. N.S.W.

TEL.724 5408 Veikia 24 valandas per parą.
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kaip nacių bendradarbius ir drauge 
žydų likviduotojus. Šiuo reikalu pa
saulio lietuvių spaudoje atsiranda 
viena kita replika prieš pramanytus 
kaltinimus lietuvių tautai, bet nuos
tabu, kad tuo reikalu tyli mūsų poli
tiniai veiksniai. O, rodos, būtų pap
rasčiausias reikalas į tai labai daly
kiškai ir taikliai replikuoti į kiekvie
ną lietuvių tautai priekaištą: nepri
klausomoje Lietuvoje prieš žydus 
nebuvo jokios diskriminacijos. Toji 
diskriminacija prasidėjo tik Lietuvai 
praradus nepriklausomybę, kada 
pati tauta neturėjo savo valios ir 
negalėjo pasipriešinti okupacijų 
metu įvestiems potvarkiams, juo la
biau prieš tam tikros grupės ar tau
tai priklausančių asmenų sunaikini
mą. Taigi, lietuvių tauta, nuo 1940 
m. birželio 15 dienos praradusi savo 
savarankiškumą ir jo neatgavusi iki 
šiai dienai, negali būti atsakinga už 
tai, kas karo ir pokario metu vyko 
Lietuvos teritorijoje. Niekas negin

čija - galėjo būti ir tebėra kolabo
rantų su okupantu, bet atskirų as
menų veiksmai negalį būti taikomi 
visai tautai.

Stebėtina, kad šituo reikalu mūsų 
veiksniai tyli, lyg tai būtų mums vi
sai nereikšmingas dalykas. Juk 
priekaištams atremti nepalyginamai 
daugiau galioja mūsų visuomeninių 
ir politinių organų pasisakymai, ne
gu pavienių asmenų ar žurnalistų 
atsikirtimai.

LIETUVIAI LENKIJOJE

Mūsų bendradarbio Antano Lau
kaičio iškeltą ir ant aštrios briaunos 
pastatytą Suvalkų trikampio (Len
kijoje) lietuvių kovą dėl savo teisių 
toliau tęsia ir komentuoja vieninte
lis laisvojo pasaulio lietuvių laikraš
tis "Tėviškės Žiburiai” Kanadoje, 
kurį leidžia lietuviai katalikai. Šiame 
laikrašty iškeliamos Lenkijos kata
likų dvasiškių daromos skriaudos 
lietuviams, netgi prieštaraujant 
mūsų dvasininkų dignitoriams, rezi
duojantiems Romoje. Atrodo, ’Tė
viškės Žiburių” savaitraštis apie lie
tuvių padėtį Lenkijoje ir ypač kovo
je dėl lietuviškų pamaldų Seinų Ba
zilikoje yra labai gerai informuotas, 
ir nepateisina lietuvių dvasiškių Ro
moje užimtos ’’detentės” politikos 
Lenkijoje.

PARAMA 
MŪSŲ PASTOGEI

Paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpyje ’’Mūsų Pastogei” aukojo: 
J. AlkevičiusNSW $ 5.00
V. Vaitkus ACT $ 2.00
J. Čyžas W.A. $ 10.00
D. Levickis S.A. $10.00
A.V. Šutas NSW $ 2.50
M.L. Cox NSW . $ 14.00
V. Šopys NSW $ 5.00
L. Žilytė NSW $ 7.50
P.Burkys NSW $ 2.50
K. Heining NSW ' $10.00
P. Šiaučiūnas Tas $ 15.00
E. Seženis Vic $ 5.00
K. Kazlauskas Vic $ 5.00
Z. Tačilauskas NSW $ 5.00
P. Valonis Vic $ 5.00
E.Karblane Vic $ 5.00
A. Krausienė Kalėdinė dovana

$10.00 
O. Meiliūnienė NSW $ 2.00
J. Kustienė NSW $ 1.00
M. Pocius S.A. $ 10.00
M. Kasparienė W.A. $ 5.00
V. Januškevičienė NSW $ 2.50
A. Baronienė W.A. $ 5.00
Adelaidės Liet. S-gos žinioje 
veikiančio Spaudos Kiosko $ 40.00
S. Jablonskas S.A. ' $ 5.00
T. Taunys S.A. $ 5.00
J. Šerelienė S.A. $ 10.00
J. Maželienė S.A. $50.00
A. Pakalniškis W.A. $ 2.15
J. Viliūnienė NSW $20.00
Dr. L. Petrauskas NSW $20.00
J. Griškaitis NSW $ 2.00

Visiems aukotojams, taip pat au
kojusiems "Mūsų Pastogei” vietoj 
gėlių mūsų mirusiųjų atminimui, ta
riame nuoširdų ačiū.

”Mūsų Pastogės” Administracija.
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Esame kariai...
Atkelta iš psl.2

to, kadaise Lietuvos kariuomenės 
įskiepyto pasitikėjimo ginklu tiesio
ginė pasekmė. Ir šioje vietoje at
krinta bet koks priekaištas Lietuvos 
kariuomenei, nes vien tik geopoliti
nė Lietuvos padėtis, turint savo 
kaimynais tokius grobuoniškus mil
žinus, kaip Vokietija, Lenkija, So- 
vietųSąjunga, turėjo atverti mūsų 
krašto vadovybei akis, kad ne fizinis 
ginklas apsaugos ir apgins mūsų 
tautą. Vėlesni istoriniai faktai visa 
tai patvirtino. Tiek daug skaitlin- 
gesnių tautų krito. Tai matydama ir 
įvertindama turimas karines pajė
gas mūsų krašto vadovybė priėmė 
net tris vitalinius Lietuvai ultima
tumus aiškiai matant pasipriešinimo 
beprasmiškumą. Tačiau įdiegtas 
pasitikėjimas ginklu ir šiandie tebe
turi toli siekiančių atgarsių, tačiau iš 
dabarties taško žiūrint daugiau nei
giama prasme. Tuo tarpu įvykdytoji 
tautos sąmoningumo programa iki 
šiandie neša šimteriopus vaisius;

Mūsų akimis ir šiandie Lietuva
nėra dingusi. Ji yra, ji niekad ne
nustojo buvusi nuo Mindaugo laikų. 
Tik su tuo skirtumu, kad šiandie 
Lietuva neturi savo kariuomenės, 
lygiai ji neturi ir išorinių priešų, nuo . 
kurių būtų galima gintis Lietuvos 
pasieniuose. Šiandie priešas yra 
Lietuvos viduje ir joje šeimininkau
ja. Ir padėtis yra tokia, kad vis tiek 
reikia su juo kovoti, kovoti be gink
lo, be kariuomenės. Ir tokia kova 
vyksta, ir vyksta gan arši: sąmonin
gos tautos kova su įsibrovusiu ir 
ginkluotu priešu. Ir nors priešas 
naudoja pačias skaudžiausias prie
mones, kaip masinius trėmimus, 
prievartą, ūkinį išnaudojimą, tačiau 
net ir po trisdešimt šešerių metų tos 
įtemptos kovos rezultatais tegalima 
tik pasigėrėti: tauta atlaikė savo 
pozicijas ir net kelia galvą su teisė
tais reikalavimais. Ar statytų kokių 
reikalavimų savo priešui ir okupan
tui beginklė tauta, jeigu ji būtų mo
raliai palaužta, neturėtų savimi pa
sitikėjimo arba sąmoningumo? 
Praktiškai esamose sąlygose visa 
tauta, visi kaip vienas pasidarė ko
votojais visose srityse, kitaip sa
kant, visu plačiuoju nacionaliniu 
frontu. Iki šiandie Lietuvoje lietuvis 
nėra praradęs savo sąmoningumo ir 
kovoja ne tiek už savo sąmoningu
mą, kiek už teisę būti ir išlikti lietu
viu, tegu ir okupanto subordinacijo
je. O tai yra, kaip minėjau, Lietuvos 
kariuomenės idėjinis tęstinumas.

Taip yra Lietuvoje. Bet kaip yra 
su mumis išeivijoje? Ar tebėra išli
kusi toji kovos dvasia, kokia taip 
gaiviai reiškiasi šiandieninėje Lie
tuvoje, ar mes, gerbūvio ir patogu
mų užliūliuoti, laikome tik savotiška 
tautine pareiga specialiuose minėji
muose paminėti senus faktus niekur 
ir niekaip neužsiangažuojant? Tris
dešimties metų veiklos rezultatai 
kaip tik liudija, kad mes nelinkę nie
kur angažuotis, o tik vaidinti patrio
tus, didesnius, negu tie, kurie veikia 
ir kovoja Lietuvoje. Kaip matome, 
minime kariuomenės sukaktį netu
rėdami kariuomenės, bet šiandieni
nėje Lietuvoje kova tebevyksta, tuo 
tarpu čia jokios kovos pulso nejau
čiame. Girdime, kad Lietuvoje sus
tiprintai vyksta rusifikacija: mo
kyklose, įstaigose, bet čia iš 

tikrųjų be jokios prievartos patys 
tos lietuvių kalbos atsižadame. Lie
tuvoje net paskutinio oportunisto, 
sakykime, pataikūno rusams vaikai 
kalba lietuviškai, iš kurių gali išaug
ti nauji kudirkos, maironiai.basana- 
vičiai, bet kas išaugs iš mūsų vaikų, 
kurie jau pirmoje kartoje nekalba 
lietuviškai ir apie lietuvius bei Lie
tuvą nieko nenori žinoti? Ar tas liu
dija mus kaip kovotojusjnirie žadė
jome iki paskutinio, atodūsio dirbti 
Lietuvai ir lietuvybei? Lietuvoje yra 
lietuviai, jų nereikia lietuvinti ir jie 
kovoja už teisę gyventi ir reikštis 
kaip lietuviai, mūsų gi atžvilgiu 
ypatingai reikia vesti sustiprintą 
akciją už patį lietuvį, už lietuvybės 
tęstitumą išeivijoje. Kiek aukų ir 
kiek pastangų šiame fronte paklojo
me? Pasižiūrėkime į mūsų susirinki
mus, subuvimus, į mūsų turimas or
ganizacijas bei meno vienetus - at
sakymas akivaizdus. Ir tai yra mūsų 
kovos rezultatai. Kad nors vienas 
minėjimas mumyse įžiebtų ryžto ir

Lietuvių Sodyba Anglijoje kviečia

Tik 50 mylių nuo Londono, apie 50 
akrų miškuota ir ežeruota sodyba, 
ideali vieta ramiai pailsėti, pažu
vauti, pasimaudyti. Įvairūs sporta
vimui įrengimai, daug saulėtų kam
barių su pilnu išlaikymu. £ 28 asme
niui už savaitę. Lova ir pusryčiai £ 4 
dienai.

Visi svečiai ten apsistoję automa
tiškai tampa klubo nariais ir naudo
jasi visom klubo narių lengvatom. 
Labai patogus susisiekimas trauki
niais, autobusais su Londonu ir ki
tais aplinkiniais miestais. Visą in
formaciją teikia Lietuvių Namai 
Londone arba kreiptis į Sodybos ve
dėją paduotu telefonu.

Headley Park
Bordon, Hants 
TeL 04203 2810

BŪDAMAS EUROPOJE 
GERIAUSIAI SAVO ATOSTOGAS 
PRALEISI ANGLIJOS

LIETUVIŲ SODYBOJE

Australijos Lietuvių Fonde
50 ERROL ST. NORTH MELBOURNE VIC. 3051

KVIETIMAS

Australijos Liet. Fondo Valdyba, 
dėkodama Fondo rėmėjams, kurie 
atsiliepė į paskelbtąjį lėšų telkimo 
vajų ir savo aukomis prisidėjo prie 
jo augimo ir stiprėjimo, kvietė visus 
Australijos lietuvius ir jų organiza
cijas jungtis į Fondo rėmėjų eiles, 
nes tautiniai kultūrinio darbo rėmi
mui lėšų reikia dabar, reikės ir atei
tyje. A.L. Fondas lėšų telkimo ne
stabdo, bet priešingai - jį suintensy
vina, kviesdamas visus savo dalimi 
prisidėti.

TESTAMENTAI
A.L. Fondo .Valdyba gali pasi

džiaugti, kad tautiečiai, suprasdami 
mūsų visų bendrą reikalą, jau ir tes
tamentiniais palikimais prisideda 
prie A.L. Fondo stiprinimo. Turime

Nuoširdžiai sveikiname Laimą ir Vytenį Šliogerius dukters 
Elenos - Aleksandros gimimo proga ir linkime visiems šviesaus ir 
laimingo gyvenimo.

Sydnejaus Lietuvių Filisterių 
Būrelis

kovos dvasios veikti ir aukotis tai 
pačia lietuvybei, dėti pastangų, kad 
vienam pasitraukus jo vietoje palik
tų jei ne keli, tai bent vienas Lietu
vai ir lietuvybei pasišventęs asmuo. 
Čia yra mūsų tikroji veiklos prasmė. 
Šioje vietoje dera priminti gal retai 
kam žinomą lietuvį idealistą, Švei
carijoje studijavusi ir 1918 m. mirusį 
studentą Mykolą Ašmį, kuris, tiek 
buvo įtikėjęs į Lietuvą, dar tuo metu 
tebesikuriančią, kad jausdamas savo 
gęstančią, džiovos pakirstą gyvybę, 
prikalbėjo savo draugą šveicarą jau 
tuo metu filologijos daktarą su dide
liais polėkiais ir ateitimi, stoti jo 
vietoje ir vykti į Lietuvą ir joje 
dirbti. Mirštančio draugo akivaizdo
je Dr. J. Eretas šitai prižadėjo ir iš
pildė: Mykolui Ašmiui mirus jis išsi
rengė į Lietuvą, pasidarė didesnis 
patriotas už bet kokį lietuvį, jis ir 

tokius du atvejus, tačiau testatorių - 
palikėjų pavardžių kol kas neskel
biame, iki testamentai bus teismo 
patvirtinti. Kviečiame visus Aus
tralijos tautiečius pasekti šiuo gra
žiu pavyzdžiu.

AUKOS VIETOJ VAINIKŲ
Jau ne kartą anksčiau buvo rašy

ta, kad mirusiuosius pagerbti yra 
prasmingiau skirti auką tautiniai 
kultūriniam darbui remti, nei pirkti 
gėles ar vainikus, kurie greit su
nyksta prie palikto brangaus ir my
limo asmens kapo, nepalikdami nė 
ženklo.

Toks mirusiųjų pagerbimas jau 
rado atgarsio Canberros, Melbour
ne, Morwellio, Pertho ir Sydnejaus 
tautiečių tarpe, tačiau jis turėtų vis 
daugiau ir daugiau plisti tarp visų 
Australijos lietuvių, šiomis aukomis 
ne tik pagerbiami ir atsisveikinami 
brangūs tautiečiai, bet suteikiama 
parama tautiniam darbui.

AUKOS
Pastaruoju metu Australijos Lie

tuvių Fondui aukojo:
100 dol. - p.p. A. ir S. Obeliūnai 
(Geelong)

30 dol. - p.p. A.V.K. ir S. Obeliū
nai (Geelong) vietoj vainiko pagerb
dami a.ą. A. Šilerienę.

20 dol. - p.p. Mečys Kymantas

šiandie, būdamas virš 80 metų, te
bekovoja už Lietuvą jam prieinamo
mis priemonėmis. Profesorius Juo
zas Eretas įvykdė savo pažadą, ly
giai ir Mykolas Ašmys atliko savo 
pareigą tautai, nes mirdamas nepa
liko spragos, o savo vietoje įstatė 
nepalaužiamą idealistą. Nežinia, ką 
būtų padaręs Mykolas Ašmys, bet 
žinome, ką nuveikė lietuviams ir 
Lietuvai svetimtautis Juozas Ere
tas.

Jeigu su tokiu idealizmu dirbsime, 
nebus pavojaus nei mums išeivijoje 
išnykti, nei Lietuvoje lietuviams 
palūžti. Kitaip sakant, neturėdami 
formalios savo kariuomenės, mes 
patys visi iki vieno turime tapti Lie
tuvos kariais idealistais savanoriais. 
Tokia kariuomenė negalės būti jokio 
priešo nei nugalėta, nei demobili
zuota.

(Geelong), Ema ir Otto Šrederiai 
(Geelongo choro seniūnas ir dalyvė) 
vietoj vainiko pagerbiant a.a. A. Ši- 
lerienę.

15 dol. - p. Vyt. Miliauskas 
(Melb.)

10 dol. - p.p. S. ir A. Obeliūnai 
(Geelong) vietoje vainiko mirus a.a. 
Vyt. Aglinskui, ir Stefanija ir Pra
nas Pažereckai (Melb.)

A.L. Fondo šimtininkai: A. ir S. 
Obeliūnai įrašyti į A.L. Fondo šim
tininkų sąrašą.

A.L. Fondo Valdyba, sveikindama 
naujuosius Fondo šimtininkus, nuo
širdžiai dėkoja visiems aukotojams 
už paramą Fondui, o taip pat gražiai 
ir prasmingai atsisveikinusiems 
amžinybėn iškeliavusius tautiečius.

A.L. Fondo Valdyba

NEPAPRASTI SUTAPIMAI

Abraomas Lincolnas JAV prezidentu 
buvo išrinktas 1860 metais, o John Ken
nedy 1960.

Lincoino žudikas D. Booths buvo gimęs 
1839 m., o Kennedy žudikas Oswaldas — 
1939 m. Abu žudikai patys buvo nužudyti 
prieš teismą. Lincoino sekretoriaus pavar-

SPAL VOTĮ TELEVIZIJOS APARATAI
T.V. SPECIALS ' 22” - $ 499; 26” - nuo $ 650

Skambinkite tel. 695186

Bestway T.V. -
SALES & SERVICE

Žemiausios kainos! Dėl tolimesnių informacijų kreiptis pas p.
Masioką tuo pačiu telefonu.

dė buvo Kennedy. Jis Linkolnui patarė 
nevažiuoti į teatrą, kur jis buvo nužudy
tas. Kennedy sekretoriaus pavardė buvo 
Lincolnas, jis irgi patarė prezidentui ne
važiuoti į Dalias, kur buvo nušautas.

(Booth, nušovęs Lincolną teatre, pabėgo 
slėptis į sandėlį. Oswaldas po žudynių pa
sislėpė teatre.

Abiejų nužudytųjų prezidentų įpėdiniai 
buvo Johnsonai; be to, Andrius Johnscnas 
buvo gimęs 1808 m., o Lindon John son ąs 
— 1908 m. j. y.
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Namie ir svetur
MELBOURNAS DAINUOJA!

Skambiai, plačiai, aukštai, 
galingai!

Dainų dainelės, aidų aidai skam
bėjo mūsų tėvynėje plačiai šienelį 
grėbiant, linelį raunant, rūtelę lais
tant, bernelio laukiant. Skambėjo 
jos dalgelę traukiant, vakarėlio lau
kiant, per šilelį jojant, mergelę da- 
bojant. Skambėjo žvangėjo, blyk
čiojo žaibais kario žygyje ten, kur 
lygūs laukai, snaudžia tamsūs 
miškai, balnojant žirgą, galandant 
kalaviją.

Suskambo dainos ir čia, svečioje 
šalyje tik mintimis matant šiaurės 
pašvaistę ir tą gėlę sidabrinę rytų... 
Jose išvydome Vilniaus rūmus, žy
dinčias liepas taip gelsvai, gelsvai, o 
širdin giliai įsmigo šalis, kur ęiiega 
kapuos didvyriai...

Skrendi plasnoji dainos garsuose 
ten toli toli, kur giria žaliuoja, kur 
mūsų namai. O ar nedažnai klausia
me vienas kito - ar atsimeni namelį, 
tą gimtinį savo?

TAUTOS
FONDE

Newcastelyje laidojant a.a. Petrą 
Leonavičių, vietoj gėlių ir vainikų 
aukojo Tautos Fondui: A. ir D. Ba- 
jaliai $ 6.00, S. ir A. Klemeniai $ 2.00 
ir B. Liūgą $ 1.00.

Buvęs Tautos Fondo Įgaliotinis 
Newcastelyje Jonas Lizdenis šiuo 
laiku betaisąs sveikatą dukros glo
boje Canberroje, a.a. Petro Leona
vičiaus atminimui taip pat prisiuntė 
auką T.F. vietoj gėlių $ 5.00.

Iš Canberos per T.F. įgaliotinį p. 
A. Švedą gauta $ 10.00. Čia papildo
mai pagerbdami a.a. Praną Kataus- 
ką vietoj gėlių šia auką siunčia Gra
žina ir Erik Schick.

Ačiū mirusiųjų šeimoms, kurios 
leido rinkti aukas T. Fondui. Ačiū 
rinkėjams, ypatingai Newcastelio 
Apylinkės Valdybos ižd. p. J. 
Pranskūnui, kuris šiuo laiku nesant 
Tadtos Fondo įgaliotinio, atliko šį 
kilnų darbą.

Dabartiną Tautos Fondo vadovy
bę sudaro Taryba ir Valdyba. Ta
rybai pirmininkauja prel. Jonas 
Balkūnas, vicepirm. Jurgis Valaitis, 
sekretorė Romualda Šidlauskienė ir 
direktoriai: A. Dauknys, I. Gasiliū- 
nas, P. Minkūnas, J. Vaičeliūnas, A. 
Vakselis ir A. Vedeckas. Valdybą 
sudaro: Ignas Gasiliūnas - pirm. Jo
nas Vilgalys ir Jadv. Vytuvienė - vi
cepirm., Pajauta Ivaškevičienė - 
sekr., Jane Punputienė - fin. sekr., 
Vyt. Kulpa - ižd., kun. Kornelijus 
Būčys - narys inform, reikalams. 
T.F. adresas: P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421 U.S.A.

Tautos Fondo vajus buvo praves
tas tik New Yorke ir apylinkėse. 
VLIKO sąmata 1976 metams siekia 
$ 70.000 sumą, tad šiuo kviečiami 
viso pasaulio T.F. įgaliotiniai ir at
stovybės prisidėti prie šio vajaus 
pasisekimo. Čia vėl primename, kad 
paaukoję nemažiau $ 25 į metus, au
kotojai turi teisę gauti Eltos Infor
macijų Biuleteni tuos metus veltui.

A. Kramilius 
Tautos Fondo Iždininkas 

Australijoje.

PADĖKA
Esame giliai dėkingi visiems, prįsimirfusidms, lankiusiems ir į amžinoj 

poilsio vietą palydėjusiems mamytę ir senelę a.a. Ahną Schillerienę. Ačiū-’ 
ją pagerbusiems ir mums pareiškusiems užuojautų.

Schrederių šeima
išviri ii į Šileriu šeima i J
Isite si*’: i-'.’' . .MiBiiekieire^isV J.-

Kad jautriai, sakyčiau, širdimi 
pajustume, ką daina tau sako kuo ji 
džiaugiasi, ko liūdi, ką mena, kuo 
tave vilioja, Melbourne Dainos Sam
būris gruodžio 5 d. Lietuvių Namų 
koncertų salėje ruošia savo 28-jį 
metinį koncertą.

28-sis koncertas! Kiek darbo, kiek 
rūpesčio, kiek širdies įdėta per tuos 
metus - kas beapskaičiųos! Žinome, 
tai milžiniškas darbas dirigento p. 
Alberto Čelnos ir dainą mylinčių ir 
jai pasišventusių dainorių.

Melbourniškiai, reikšdami jiems 
padėką, esame pasižadėję: kol jūs 
dainuojate, mes būsime su jumis. Ir 
štai, netrukus jie rikiuosis scenoje 
dainai, o mes privalome būti su jais! 
Ar išdrįsime apvilti juos?

Kaip brolis ir sesė tautinėje kūry
boje yra daina ir tautinis šokis. Mes 
matome juos einančius drauge ir čia: 
Dainos Sambūris ir Klumpakojis.

Klumpakojo atsiektuose darniuo
se tautinio šokio sūkuriuose tiek re
prezentuojant lietuvius svetimųjų 
tarpe, tiek šokant saviesiems, turi
me gražiausių prisiminimų. Jų šokis 
teikia mums tautinio pasididžiavi

ADELAIDĖS KRONIKA
Spalio 24 d. įvykęs Adelaidės lie

tuvių bendruomenės susirinkimas 
buvo vienas iš biedniausių, per visus 
27 b-nės gyvavimo metus. Dalyvavo 
tik 43 nariai. Laso pirm. VI. Petkū- 
nas stipriai susirėmė su Ramovės 
pirm. K. Taparu.

* *
Spalio 30 d. Katalikų Centre įvyko 

poeto Pr. Vaičaičio 100 metų gimimo 
ir 75 mirties sukaktuvių paminėji
mas. Programa buvo sklandi, ne
perkrauta ir susidėjo iš dviejų dalių. 
Pirmoji rimta, antra linksmesnė.

* *
Spalio 31 d. L. Namuose skanius 

pietus gamino vyr. skautės. T. 
Dumčiuvienės pagamintas tortas 
atrodė per geras išdalinti prie ka
vos, todėl buvo paleistas į ameriko
niškas varžytines ir davė $ 28 gryno 
pelno.

* ♦
Aną sekmadienį, ponų Ratkevičių 

namuose Juodmalkėje iškilmingai 
sutikome grįžusį iš Lietuvos patį 
šeimininką aktorių Viktorą. Jis par
vežė daug dovanų savo pažįsta
miems, draugams ir kaimynams. 
Pasisvečiavimas Lietuvoje buvo la
bai prasmingas, įdomus ir beveik 
triumfališkas. Jo buvęs klasės drau
gas, dramos ir baleto studijoje, Vyt. 
Grivickas, dabar yra operos ir bale
to režisorius. Yra pastatęs lietuviš
ką baletą Eglė.žalčių Karalienė, Jū
ratė ir Kastytis, Ant marių kranto, 
Bakčisarijaus fontanai ir eilę kitų. 
Su juo V. Ratkevičiui durys buvo 
visur plačiai atidarytos. Labai gaila, 
kad lenkai iš jo atėmė, pernai Vil
niuje įvykusios dainų šventės dvi 
garsines juosteles. Neturėsime 
malonumo jų išgirsti.

* *
Lapkričio 13 d. Adelaidėje įvyko 

labai gražiai ir prabangiai suorgani
zuotas J. Martin prekybos namų 
tradicinis Kalėdų karnavalas. Buvo 
virš 1000 dalyvių. Ta proga Pabal- 
tiečių Moterų Organizacija Adelai
dės gražiausiam RymilI parke su

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS | 
= - Š
| RUOŠIA f

| ' Kūčias ir |

Į NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ |
f ' Bilietai Kūčioms: suaugusiems $ 4, pensininkams ir studentams $ 2. | 
| Vaikams iki 12 m. nemokamai. ė

| Bilietai N. Metų sutikimui: $ 10 asmeniui įskaitant ir šaltą vakarienę. | 
| Kad išvengus suklaidinimų svečiai prašomi užsisakyti stalus grupėmis. | 
| Bilietai parduodami Klubo raštinėje darbo valandomis. Telefoniniai f 
| užsakymai nepriimami. |

BuiiiiniiiinĮiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuuiuiiiiniiinimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii^

mo. Esame ir turime būti dėkingi 
vadovui Vyt. Straukui ir visiems 
šauniesiems šokėjams!

Dainos Sambūrį ir Klumpakojį iš
vysime drauge gruodžio 5 d. kon
certe. Ar liksime jiems abejingais ir 
nedėkingais?

Ignas Alekna

ruošė mugę - jomarką, kuriame bu
vo parodytos tautiniais rūbais pasi
puošusios lėlės, rankdarbiai ir šiaip 
visoki turgauni daikteliai. Mažųjų 
džiaugsmui vienoje palapinėje buvo 
įsikūręs Kalėdų senelis. Jomarkas 
davė $ 312 pelno, kuris paskirtas 
Adelaidės vaikų ligoninei. Bravo 
pabaltietės! '

* *
Gruodžio 5 d. ponų Pacevičių so

dyboje, skautai Akademikai ruošia 
tradicinę iešminę. Ant žarijų bus 
paguldytas didžiulis avinas. Kad. ne
prisviltų bus drėkinamas vyno ir 
alaus mišiniu. Bilietų jau dabar sun
ku gauti.

Gruodžio 15 d. į Adelaidę atvyks
ta žinomas rašytojas VI. Mironas. 
Jis dalyvaus Lietuvių Dienų litera
tūros vakare. Apsistos pas L Taunį, 
Juodmalkėj.

* *
Netikėtai gavau naują, 1975 m. 

Čikagoje išleistą pulk. J. Augustai- 
čio knygelę: V. Vardys ir Šova apie 
Raštikio atsiminimus. Joje labai 
apstu niekur iki šiol neiškeltų istori
nių faktų, liečiančių buvusią mūsų 
kariuomenės vadovybę. Ypatingai 
prikišama buvusiam kariuomenės 
vadui gen. Raštikiui už nesipriešini
mą rusams 1940 m, birželio 15 d.

* *
Adelaidiškis J. Strankauskas su

žavėtas M.P. baliaus išmonėmis ir 
pasisekimu paaukojo M.P. 5 dole
rius. VI. Dumčius.

Kai kas laiko, kad plastinės (gro- 
1‘. zibF,6^eracijoš* Jrfa šiiį laikų išmonė, 

bet'iš tikro jos buvo praktikuojamos 
prieš tūkstančius metų Indijoje: 
hindu chirurgas Susruta užregis
truotas kaip pirmas tos rūšies spe
cialistas ir jo medicinos mokslas bu
vo' paplitęs "vfeamb-šenovės pasau
lyje.

Moterų veikloj 
SYDNEY

IEŠMINĖ LIETUVIŲ SODYBOJE

Lietuvių Sodybos iešminė lapkri
čio 14-tą d. buvo labai sėkminga.

Nežiūrint ’’Petrol Streiko” (kas
rengėjoms sudarė daug rūpesčio) 
vis dėlto suvažiavo nemažas būrys 
svečių - mūsų rėmėjų. Apsilankė ir 
sodybos ”kaimynai” Wollongongis- 
kiai. Malonu buvo matyti ir iš Mel
bourne Dr. E.-Šiurnienę su vyru, 
kurie kaip tik tuo metu svečiavosi 
pas p.p. Vingilius.

Kaip loteriją laimėjus, oras pasi
taikė gražus.

Valdybos narės su talkininkėms 
kaip bitelės triūsė: tai prie maisto 
bufeto, tai prie loterijos bilietų ir 
pan. kiek galėdamos stengėsi pa
tenkinti svečius, p. P. Jurjonas tal
kininkavo puikiai prie gėrimų. So
dybos gyventojai, taip pat talkino, 
atrodė patenkinti, sulaukę tiek sve
čių.

Kun. P. Butkus kaip įprastai so
dybos iešminėje atlaikė šv. Mišias. 
Jam patarnavo p. J* Talat-Kelpša.

Laimingus loterijos bilietus trau
kė p. B. Gailiūnienė iš Wollongong.

Vis pasijunta salės trūkumas so
dyboje, tikėkimės, kad nereiks per 
ilgai laukti, kada galėsime sau pato
giai svečius priimti ir pamaldoms 
geresnes sąlygas suteikti. Esame 
labai dėkingos visiems, aukojusiems 
tortus, ’’balandėlius” ir kitą maistą. 
Mūsų rėmėjams skautams už pala
pinių paskolinimą. Taip pat aukoju
siems pinigais o.p. T.’E. Jonaičiams 
$ 10, p.p. A. Jakštams $ 6 ir p. P. 
Donelienei $ 3. Neaplenkiant mūsų 
mielų svečių esame visiems labai 
dėkingos. Jūsų parama mūsų at
spirtis.

Iki kito meto Lietuvių Sodybos 
, iešminėje.

O. Baužienė

LIETUVIU
radio programos

SYDNEY stotis 2EA
Antradieniais 1.30-2 vai. p.p. 
Trečiadieniais 2-2.30 vai. p.p. 

800kHz bangoje

MELBOURNE stotis 3ZZ
Antradieniais 9.30-10 vai. vak. 

‘ trečiadieniais 9.30-10 vai. ryto 
122OkHz bangoje

CANBERRA a.n.u. stotis 2XX
Ketvirtadieniais 8-8.30 vai. va*.

1010'kHz bangoje
Adelaidėje pirdisi Melbourne stotis 3ZZ
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LAIŠKAI REDAKCIJAI PORTALE
KAIP SUTIKSIME GYV ATARĄ?

Su malonumu ir tikra padėka pri
simename, kada mus lankė pasižy
mėję tautiečiai menininkai - solistai: 
p.p. S. Baras, D. Stankaitytė, G. 
Čepkauskienė, brolis ir sesuo Šal
čiai, E. Kaniava, N. Ambrozaitytė. 
Laukdami tada svečių solistų, dėjo
me pastangų, kad juos išgirstume 
Adelaidėje, Melbourne, Sydnejuje ir 
kitur. Gausiai lankėme jų koncertus, 
vesdamiesi savo draugus australus. 
Reiškiame jiems užtarnautą padėką. 
Tai gražūs ir neužmirštami prisimi
nimai.

Artinasi Lietuvių Dienos Mel
bourne, į kurias atvyksta, kaip 
spaudoje jau pranešta, Kanados lie
tuvių tautinių šokių grupė GYVA- 
TARAS. Iš spaudos pažįstame ją, 
kaip aukšto meninio lygio ir koncer
tavusią visose lietuvių kolonijose 
Kanadoje, J.A.Valstybėse, Pietų 
Amerikoje, Europoje bei sulaukusią 
aukščiausio įvertinimo. Gyvataro 
šokių repertuaras labai didelis ir 
gali duoti pilną koncertą.

Toje pačioje mūsų spaudoje ma
tome, kad Gyvatarui duodami tik 
trumpi pasirodymai Lietuvių Dienų 
kai kuriuose parengimuose. Tai ne
gerai! Lietuvių Dienų Komitetas 
kartu su Bendruomenės Krašto 
Valdyba turi patvarkyti Lietuvių 
Dienų programą taip, kad Gyvata- 
ras turėtų Lietuvių Dienų metu pil
ną atskirą savo koncertą. Jo kon
certas tikrai prisidės prie L. Dienų 
pasisekimo. Todėl pilnai pritariu ir 
palaikau p. Upiškio pasiūlymą, pas
kelbtą Mūsų Pastogės No. 45, 
1976.11.15.

Gyvatarui, kaip ir anksčiau lan
kiusiems mus svečiams - solistams, 
turėtų būti sudarytos sąlygos turėti 
savo pilnus koncertus Adelaidėje ir 
Sydnejuje. Krašto Valdyba ir vieti
nės Apylinkių Valdybos nedelsiant 
turi imtis konkrečių Gyvataro kon
certų organizavimo žygių.

Sutikime Gyvatarą, kad nesigai
lėtume praleidę tokią progą!

P. Šaulys

Dear Sir,
I wish to correct a statement 

which was printed in your issue of 
’’Mūsų Pastogė”, No 43, dated 1st 
Novermber, 1976, in the column 
’’Gyvenimas Adelaidėje” by your 
correspondent Mr. V. Dumčius.

I am not collecting Lithuanian folk

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA 

Maldos Apaštalavimas

Jo Šventenybė popiežius Paulius 
VI gruodžio mėnesiui MA nariams 
skyrė sekančias intencijas: 
bendrąją - kad moteris pajėgtų 
įvykdyti savo gyvenimo misiją jos 
pačios naudai ir visos žmonijos ge
rovei.
misijų- kad nuoširdus atsidavi
mas Marijai, Kristaus ir Bažnyčios 
Motinai, būtų branginamas ir ugdo
mas naujuose krikščionybės kraš
tuose.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVEN
ČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIE!

Brangus Broli, Sese!

Krikščionybė skelbia, kad vyro ir 
moters lygybė glūdi pačioje žmo
gaus esmėje. Jie yra visai lygūs 
prieš Dievą, nes tiek vyras, tiek 
moteris yra tie patys Jo vaikau 
Viešpats "sutvėrė vyrą ir moterį 
pagal savo paveikslą” (Prad. 1.27) 
Tuo būdu Jis lygiai abudu išaukštino 
ir pagerbė.

Panašiai pasisako ir Šv. Povilas: 
"... nebėra nei vyro nei moters, nes 
jūs visi esate vienas Kristuje Jėzų- ; 

music for Flinders University, and 
as far as I know, Flinders Universi
ty is not connected in any way with 
a collection of Lithuanian folk music. 
However, I am a student at Adelaide 
University, and part of my course 
this year has entailed an Ethnomu
sicology assignment. For this 
assignment, I chose to make a study 
of Lithuanian folk music.

I would like to say that I have 
found the Lithuanian community 
here in Adelaide extremely helpful, 
but the three ladies you mentioned, 
Mrs. Dainius, Mrs. Maželis, and 
Mrs. M. Dumčius, were only some of 
the people who deserve my thanks, 
and it seems unkind to the others 
that they were not mentioned also.

I am quite sure that Mr. Dumčius 
was full of good intentions when he 
wrote the paragraph, and I am very 
grateful for his interest, but I hope 
that in the future he will contact me 
first, to make sure that the facts are 
straight! I plan over the next few 
years to make an intensive study 
into the folk music of Lithuania as 
it exists in Australia, ant the res
ponse so far, that I have received in 
Adelaide, has been overhelming!

Jennifer Rakauskas

J. JENČIUS PIRMAUJANČIŲ 
GRUPĖJE

Sydnejaus Liet. Klubo šachmati
ninkų turnyre mažai kam žinomas 
lietuvis šachmatininkas J. Jenčius 
nustebino visus turnyro dalyvius po 
trijų ratų laimėjęs 2Vz taško ir pate
kęs į- pirmaujančių grupę. Štai J. 
Jenčiaus rezultatai: pirmame rate 
turėjo žaisti prieš šachmatininką, 
turintį įvertinimą (grading) 2025. 
Partiją sužaidė lygiomis. Antrame 
rate priešininkas buvęs N.S.W. 
čempionas L. Fell. Po virš pusšimčio 
ėjimų Jenčiaus priešininkas pasida
vė. Trečiame rate lengvai. laimi 
prieš kitą pajėgų priešininką.

Po šio laimėjimo Jenčius pasidarė 
lyg turnyro pabaisa: visi prisibijo, 
kad sekančiame rate netektų su juo 
žaisti.

je” (Gal. 3.27).
Nežiūrint šios esminės lygybės, 

moteris yra skirtinga nuo vyro savo 
prigimtimi, iš ko išplaukia jos speci
finė (ypatinga) pasiuntinybė, užda
viniai ir pareigos šeintioje bei bend
ruomenėje ir jos rolė visos žmonijos 
vystymosi eigoje. Tie skirtumai, kad 
ir yra ryškūs, bet jie nėra esminiai.

Pas kai kurias, net ir kultūringas 
tautas yra tradicija, kad moteris 
sektų vyrą poros žingsnių atstume. 
Tuo lyg norima pavaizduoti vyro 
pirmenybę, nežiūrint, kad moteris 
yra šeimos širdis, duodanti pulsą vi
sam šeimos gyvenimui, o ypač vai
kams, formuojant jų asmenybes.

Gruodžio 25-tą dieną švenčiame 
paties reikšmingiausio Kūdikio 
žmonijos istorijoje gimimo dieną. 
Šia proga pasistenkime geriau su
prasti Mergelės Marijos meilę, glo
bą ir pasišventimą prakartėlėje gi
musiam Pasaulio Išganytojui. Taip 
pat, tegu ši šventė tepadeda mums 
nusimesti likučius pasenusių pažiū
rų, kurios kliudo lygiai traktuoti vy
rus ir moteris.

Sveiki, sulaukę Šv. Kalėdų!
Kun. S. Gaidelis, S J.

Krepšinis

GEELONG
Lapkričio 6 d. Geelongo Liet. 

Sporto Klubo Vyties iniciatyva su
ruoštas krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo Melbourne liet. Varpo 
klubo krepšininkai ir daugelis mel- 
bourniškių sporto mėgėjų. Turnyras 
praėjo puikioje nuotaikoje.

Mes ne tik matėme, kaip puikiai 
žaidžia mūsų sportuojantis jauni
mas, bet suruoštas Geelongo Liet. 
Namuose barbeque su šaltais gėri
mais buvo tikrai puikus.

Mes melbourniškiai geelongiškių 
vaišingumą esame jau gerai patyrę, 
ir šį kartą neapsirikome.

Žaidynės
Vyriai
VYTIS—VILKAS 77:63

Pirmame puslaikyje Vilkas 
mėgino priešintis, bet antrame Vy
ties kavalieriai pasirodė žymiai 
stipresni ir lengvai laimėjo.

Po trijų ratų lietuvių šachmati
ninkų pasekmės: V. Patašius 3 taš
kai, J. Jenčius 2Vz, I. Venclovas, J. 
Karpavičius, A. Giniūnas ir V. Au- 
gustinavičius po 2 taškus. I. Jonaitis 
turi IV? taško, V. Šneideris ir P. 
Grosas laimėję po 1 tašką ir J. Ka
počius kovoja dėl pirmo taško.

V. A.
AMERIKA LAIMĖJO

PIRMENYBES

Aną savaitę pasibaigė pasaulinė 
šachmatų olimpijada, įvykusi Izrae
lyje. Dėl politinių motyvų nedalyva
vo rusai. Olimpijados laimėtoju tapo 
Amerika. Antrą vietą užėmė Olan
dija, vos puse taško atsilikdama nuo 
Amerikos.. Trečią vietą išsikovojo 
anglai.

Australija gali didžiuotis išsiko
vojusi vienuoliktą vietą iš 48 daly
vavusių valstybių. Savo tarpe netu
rėdama nė vieno didmeisterio, Aus
tralijos komanda pasiekė labai gerų 
rezultatų.

Moterų olimpijados titulą laimėjo 
Izraelio moterų komanda, kurioje 
žaidė dvi moterys, emigravusios iš 
Rusijos. Australijos moterų koman
da pateko į ”A” grupę ir užėmė sep
tintą vietą iš bendro 23 dalyvavusių 
skaičiaus.

Geri Australijos vyrų ir moterų 
rezultatai, reikia tikėtis, suaktyvins 
šachmatinę veiklą šiame kontinente, 
ypatingai po to, kai pirmosios lentos 
žaidėjas R. Jamieson, žaisdamas 
prieš Vak. Vokietijos komandą, nu
galėjo pasaulio šachmatų didmeis- 
terį W. Unzicker.

KOVO KLUBO BARBEQUE 
GRUODŽIO 4 d. šeštadienį!

scxsscscx±z

VISI IŠ ARTI IR TOLI MALONIAI KVIEČIAMI 
į Sporto Klubo KOVO

BARBEQUE
gruodžio 4 d. privačioje sodyboje 3 Moreton St., Coneord (prie
Parramatta Rd. ir Burwood Rd.)

Pradžia 2 vat, pabaiga pagal norą ir ištvermę. -
Valgiai ir gėrimai vietoje. Dalyvaukime skaitlingai!

. ' . 'At. .
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SPORTAS GEELONGE
Vyties taškai: P. Šutas 10, B. 

Seeley 15, J. Wormaid 6, G. Kar- 
puška 14, P. Bindokas 2, P. Obeliū
nas 6, I. Holden 8, R. Greilings 10, 
A. Renkauskas 4, P. Grey 2.

Vilko taškai: V. Soha 2, A. Kris
tens 16, A. Vardins 11, G. Fraser 23, 
P. Krigūnas 0, I. Anderson 10, V. 
Soha (jun.) 1.

Moterys
VARPAS-VYTIS 45:17

Varpietės neturėjo rimto pasi
priešinimo ir lengvai laimėjo.

Varpo taškai: R. Bertašiūtė 2, R. 
Šidlauskaitė 8, E. Vyšniauskaitė 5, 
A. Tamošiūnaitė 10,1. Bertašiūtė 4, 
L. Pikelytė 12, K. Soha 2,1. Soha, A. 
Soha, M. Sage.

Vyties taškai: A. Jančauskaitė 6, 
L. Schrederytė, I. Miller 2, B. Lie- 
bich, A. Macvilaitė 5, R. Zenkevi- 
čiūtė 4, L. Karpuškaitė, S. Myhre.

Mergaitės žemiau 18 m. 
VARPAS-VYTIS 36:23

Varpo taškai: R. Bertašiūtė 4, L 
Bertašiūtė 11, K. Soha 3,1. Soha 7, 
A. Soha 11. L. Steel.

Vyties taškai: R. Šutaitė 7, J. 
Williams, M. Wills, L. Zenkevičiūtė,
L. Karpuškaitė, T. Bungardaitė, B. 
Jomantaitė, W. Melęan, S. Rawson
7, R. Kaladytė 2, R. Zenkevičiūtė 7.

Berniukai žemiau 12 m.
VYTIS-VARPAS 24:18

Vyties Taškai: M. Neugebaver 9,
M. Brenner 9, P. Wolf, T. Bindokas 
2, P. Manikauskas, I. Valaitis 4, V. 
Jomantas.

Varpo taškai: D. Sadauskas 2, B. 
Ljubic 10, A. Ljubic 4, A. Hare 2, A. 
Hare 2, Adomavičius.

Vyrai
VYTIS-VARPAS 55:49

Šios paskutinės žaidynės buvo 
vienos iš įdomiausių. Pirmąjį puslai- 
kį pradėjo vesti Varpas, tašau Vy
ties puolimai nebuvo sėkmingi, nes 
negalėjo prasiveržti pro varpiečių 
gynybą ir pirmas puslaikis baigėsi 
24:15 Varpo naudai. Antrame pus
laikyje vienu metu Varpas vedė net 
13 taškų persvara, bet Vyties skait
linga komanda iš 11 žaidėjų ir juos 
keičiant vienas po kito varpiečius be 
gailesčio spaudė. O kai santykis iš
silygino, prasidėjo karštos žaidynės.

Paskutinėse minutėse varpiečių 
gynyba susilpnėjo, jautėsi nuovar
gis, tuo pačiu ir truputį pasimetė, o 
kai G. Brazdžionis gavęs penktą 
baudą apleido aikštę, Varpui vilčių 
laimėti nebuvo, taip ir suklupo.

Vyties taškai: S. Karpuška 4, P. 
Šutas 11, P. Bindokas, J. Wormaid
8, A. Renkauskas 2, P. Obeliūnas, J. 
Holden 8, R. Gielings, P. Gray 2, P. 
Johnson 7, B. Seeley 13.

Varpo taškai: G. Brazdžionis 12, 
V. Brazdžionis 17, V. Roussiyan 12, 
A. Petraitis 7, I. Roussiyan 1, E. 
Bužinskas, E. Marganavifius.

A.G.
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Dainos choro SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. Tel: 7084414

1976 m. gruodžio 11 d. 8 vai. Sydney Lietuvių Klube. 
Programoje nuotaikingos dainos, diriguojant Stasiui Žukui.

Kviečiame visus - iš arti ir toli. Įėjimas veltui.’

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT
GOLDEN TRIO KAPELAI

GYVATARAS SYDNEJUJE

ALB Sydney apyl. Valdyba infor
muoja, kad kanadiečių šokėjų grupė 
Gyvataras koncertuos Sydnejuje 
1977 m. sausio vidury. Tiksli vieta ir 
laikas bus paskelbta vėliau.
- Kaip jau buvo skelbta, Hamiltono
(Kanados) tautinių šokiu grupe uy- 
vataras atvyksta į Australiją ir da
lyvaus Liet. Dienose Melbourne. 
Atskirus koncertus žada duoti ir ki
tuose didesniuose centruose.

ALB KRAŠTO TARYBOS
ATSTOVŲ POSĖDIS

Sydnejaus apylinkės Krašto Ta
rybos atstovų posėdis šaukiamas 
gruodžio 4 d., šeštadienį, 6 vai. Liet. 
Klubo mažojoje salėje. Bus tariama
si bendruomenės Mausimais prieš 
išvykstant į Krašto Tarybos suva
žiavimą Melbourne. Visi sydnejiš- 
kiai Tarybos nariai kviečiami posė
dyje dalyvauti.

Sydney Apyl. Valdyba '

FILISTERIŲ FINIS SEMESTRI

Sydnejaus Filisterių Būrelis pra
neša nariams ir kviečia studentus ir 
filisterius į ruošiamą linksmavakarį - 
FINIS SEMESTRI, kuris įvyks 
gruodžio 11 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
col. Nitos Wallis - Grincevičiūtės 
namuose 60 Churchill Rd., East Kil- 
lara, tel. 498 1545. Atvykstantieji 
prašomi atsinešti maudymosi kos
tiumus, užkandos ir gėrimų.

SFB Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 21 d., sekmadienį, Syd- 
nejaus Liet, karių veteranų Ramo
vės skyrius Liet. Klube surengė 
įspūdingą Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimą. Tą dieną buvo 
suorganizuotos iškilmingos pamal
dos kat. bažnyčioje Lidcombe, ir 
2.30 vai. įvyko iškilmingas minėji
mas Liet. Klube. Minėjimą pradėjo 
ramovėnų pirmininkas p. Bižys, 
buvo sugrota iš plokštelės vėliavos 
pakėlimo iškilmės iš nepriklausomos 
Lietuvos Karo muziejaus Sodelyje. 
Visą programą dailiai pravedė p-lė 
E. Kiverytė. Sekė kun. P. Butkaus 
invokacija, V. Kazoko paskaita ir 
deklamacijos: p.p. M. Kavaliauskie
nė ir D. Bartkevičienė. Šia proga 
sveikino estų ir latvių karių vetera-, 
nų organizacijų atstovai. Pabaigai 
lietuviai kariai veteranai, Vadovau
jant p. A. Kramiliui, sudainavo ke-

Choras ’’Daina’

PAULIUS RŪTENIS PER
RADIJĄ

Lapkričio 30 ir gruodžio 1 d.d. 
Sydnejuje lietuvių radijo pusvalandi 
išpildys Paulius Rūtenis. Programo
je dainos, pasakojimai, deklamaci
jos. Tautiečiai maloniai kviečiami

PRANEŠIMAS
Bendra Kūčių vakarienė ruošiama 

Lietuvių Namuose, Nth. Melbourne, 
gruodžio 24 d. 7 v., penktadienį. 
Kaina $ 5.00 asmeniui. Vakarienę 
užsisakyti ir apmokėti iki gruodžio 
19-tos dienos.

Užsakymus priima parapijos 
kioske p. Sodaitis, telef. 5699578. 
Br. Šilvienė telef. 58 4370.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

MELB. LIETUVIŲ KLUBE

Kiekvieną sekmadienį po pamaldų 
melburniškiai skuba į Liet. Klubą 
pabendrauti ir pasistiprinti vis kitų 
organizacijų šeimininkių gamintais 
valgiais. Pietūs turi pasisekimo, nes 
vienos šeimininkės nenori nusileisti 
kitoms, ir dėl to maistas pagamina
mas labai skaniai.

Gruodžio 5 d. bus ypatingi pietūs, 
nes juos gamins net trijų tautybių 
moterys - tai Pabaltiečių Moterų 
Komitetas. Taigi, lankytojai turės 
progos paragauti estų, latvių ir lie
tuvių šeimininkių gamintų valgių. 
Tai sveikintina ir graži talka Liet. 
Klubui.

Šalia šios rūšies talkos Klubo Ta
ryba paskutiniu metu gavo aukų iš 
Katalikių Moterų Draugijos 100 dol. 
ir iš V. Aleknos 53.40 dol. Visiems 
rėmėjams nuoširdus ačiū.

Melb. Liet. Klubo Taryba

Aną. savaitgalį Sydnejuje lan
kėsi Vyt. Straukas, A. Liet. Dienų 
tautinių šokių šventės vadovas, ku
ris turėjo eilę pasimatymų su oficia
liais asmenimis dėl kanadiečių šokė
jų "Gyvataro” koncerto Sydnejuje, 
kuris numatomas sausio pradžioje. 
Drauge Vyt. Straukas tarėsi ir su 
vietine taut, šokių grupe dėl daly
vavimo Liet. Dienose.

FILMAI LIET. KLUBE:

Gruodžio 1 d., 7.30 vai.
THE GODFATHER, Part H

į Sydnejaus Liet. -Klube perkant iš- 
• nešimui didesniais kiekiais duodama 
110% nuolaidos už spiritinius gėri- 
! mus ir 5% už alų.

šokių i 
klubo | 

aprangą «

Gruodžio 4 d., šešt.
KLAUS WIDMANN 

Garsus vokietis solistas - gitaristas

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.- treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., šešt- 8’12 val- sekm. 6-10 vai. 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

Antradieniais stalo tenisas
Trečiadieniais šachmatai
Ketvirtadieniaiįs dvigubi jackpotai

VALGYKLA veikias- pirm. - penkt 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai. sekm. 1-9 vai. 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

Sugrįžus įs kelionių Stasiui Žukui, 
Dainos chore vėl užvirė įtemtas 
darbas. Choristai sąžiningai lanko 
repeticijas ir tas jau daug padeda 
tolimą kelią atvykysiam dirigentui 
ir pačiam chorui. Atrodo, kad bus 
paruoštas visas Dainų šventės re
pertuaras, kuris daihiečiams kėlė 
daug rūpesčių.

Dainos choro koncertas - Balius 
įvyks Liet. Klube gruodžio 11 d. 8 
vai. Čia atvyks ir dalis Newcastelie- 
čių, kurie kartu padainuos su Dainos 
choru.

AUŠROS TUNTAS PRANEŠA

kor.

Gruodžio 5 d. skautų žemėje In
gleburne skautai ruošia skautiškas 
Kūčias: 1.30 vaL Kūčios, ir 4 vai. 
Kalėdų Senelis. Dovanėles skau
tams parengs Tunto vadovybė, bet 
jeigu ir tėvai norėtų nuo savęs 
įteikti dovenėlių per Kai. Senelį, 
kreipkitės į tuntininką J. Belkų tel. 
709 8163 arba į A..Mikutavičių tel. 
708 1941. Ten pat bus ir papuošta 
Kalėdų Eglutė.

Maloniai prašomi visi praleisti 
popietę su 
je.

skautais gražioje gamto- K

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS
: kviečia visus į

METINĮ KONCERTĄ
gruodžio mėn. 5 d., 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose.

Koncertą paįvairins tautinių šokių grupė ”Klumpakojis” ir moterų 
sekstetas.

Sambūrio valdyba.

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

Ir šiais metais Mūsų Pastogės skaitytojams speciali nuolaidą: tik S 
doleriai už šventini sveikinimų.

Pasinaudokite šia proga! Sutaupysite ir laiko, ir pinigo ir taip pat

2200tas Tautos Himnu.
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Visi maloniai kviečiami į Aušros Tunto ruošiamas

SKAUTIŠKAS KŪČIAS
gruodžio 5 d. Skautų žemėje Ingleburne: Kūčios 1.30 vai., Kalėdų Senelis 
4 vai.

Aušros Tuntas

SKAITYTOJAMS

Primename, kad paskutinis š.m. 
Mūsų Pastogės numeris išeis gruo
džio *20 d., o pirmąjį M.P. numerį 
ateinančiais metais išleisime sausio 
17 d. Prašome visus pranešimus, 
skelbimus, sveikinimus ir bendrai 
visą medžiagą kalėdiniam numeriui 
prisiųsti iki gruodžio 10 d.

Red.

Ml lininiu įi

AUSTRALIAN LITHUANIAN
WEEKLY “OUR HAVEN“

Leidžia ALB Krašto Vaidyba • 
Redaktorius V .Kazokas 
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
J.Maksvytis.
Redakcijos adresas: 13 Percy S., 
Bankstown  Ji.S.W. 2200;
Tel. 7098395

Box 4558, GJ’.O. Sydney 2001 
Administracijos Tel. 6499062 
Prenumerata: metams 

6 mėn.
Užsieny metams
Oro paštu užsieny
Atskiras numeris
Redakcija rašinius taiso ir skelbia l' 
savo nuožiūra. Už skeliamų turinį 1 
neatsakoma. į

• Printed by Rotor Press Pty. Ltd.

$15.00 | 
$ 8.00 1
$18.00
$37.00
$00.35 <

8


	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0001
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0002
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0003
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0004
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0005
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0006
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0007
	1976-11-29-MUSU-PASTOGE_0008

