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AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ DIENOS

PADARYKIME IŠKILMINGESNĮ
ALD ATIDARYMĄ

Mūsų ALD eiga ir programos jau 
yra nusistovėjusios, bet kaskart vis 
ieškome jų pagerinimų ir kur reikia 
darome pataisymus. Lig šiol gal 
mažiausiai dėmesio kreipėme į patį 
ALD atidarymą, kurį daug metų lyg 
ir priglausdavome prie sporto šven
tės atidarymo. Sporto salėje susto
davo tik sporto klubų žaidėjai, o visi 
kiti šventės dalyviai pasilikdavo 
žiūrovų suoluose. Ar to užtenka?

Stebėdami televizijos ekranuose 
rodomų olimpiadų ar kitų festivalių 
atidarymus, matome su maršo gar
sais atžygiuojančius visus toje 
šventėje dalyvaujančius. Trumpas 
žymaus pareigūno atidarymo žodis 
(iš viso 2-3 kalbėtojai), olimpinės 
ugnies įnešimas, dalyvių vardu 
priesaika, balandžių ar balionų pa
leidimas paįvairina šventės atidary
mą. Po to jau vyksta ir suvažiavimoMirė žurnalistasStepas Vykintas

Rugsėjo 3 d. viešėdamas Ameri
koje buvusioje J.J. Bačiūno Tabor 
Karmoje staiga mirė žinomas žurna
listas Stepas Vykintas -Povilavičius, 
eidamas 73-sius metus.Pradėjęs mo
kytojauti nuo 1925 m. jis vėliau pa
linko į žurnalistiką ir taip visą gyve
nimą pašventė lietuviškai spaudai. 
Buvo įsteigęs dar Lietuvoje visą eilę 
laikraščių bei žurnalų ir juos reda
gavo, nuo 1932 m. jis redagavo Lie
tuvos Aide literatūros skyrių, porą 
metų darbavosi Paryžiuje kaip Lie
tuvos Aido ir kitų laikraščių užsienio 
korespondentas. 1944 m. pasitrau
kęs iš Lietuvos jis Vokietijoje įstei
gė dienraštį Mintį ir vėliau Laisvąją 
Lietuvą, kuri nuo 1950 m. perkelta 
ir leidžiama Čikagoje.

Stepas Vykintas neišemigravo iš 
Vokietijos, ir čia pasilikęs jis eilę 
metų dėstė Vasario 16 gimnazijoje 
lietuvių kalbą ir literatūrą, o laisva
laikiu rašė spaudai.

Neaplenkė jis ir Mūsų Pastogės: 
kartas nuo karto jis prisiųsdavo sa
vo brandžių straipsnių. Dar susiti
kęs su velioniu Pasaulio Lietuvių 
Dienose Toronte sutarėme apie 
glaudesnį bendradarbiavimą, ką jis 
mielai pažadėjo kai bus sugrįžęs na
mo į Vokietiją. Tačiau staigus šir
dies smūgis jį ištiko dar Amerikoje.

Jis taip pat mėgo ir dailiąją lite
ratūrą, daug vertė iš prancūzų kal
bos ir priklausė Lietuvių Rašytojų 
Draugijai kaip ir Žurnalistų Sąjun
gai.

Stepas Vykintas lietuviškos 
spaudos baruose buvo ryški ir kūry
binga asmenybė. Lygiai jis buvo ak
tyvus ir visuomeniniame gyvenime 
tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos.

V.K. 

programos išpildymas. Ar galėtume 
ką nors panašaus padaryti ir su mū
sų ALD atidarymu, kad ir su ma
žesnėmis iškilmėmis?

Pažvelgę į mūsų turimas galimy
bes matome, kad atidarymas vyks 
didelėje salėje, kurioje jau yra buvę 
australų ruošti tarptautiniai suva
žiavimai ir konferencijos. Labai 
graži aplinka: erdvus sodelis, šalia 
salės didoka aikštė, gėlyvai ir fonta
nai. Iš čia galėtų į salę atžygiuoti visi 
šventės dalyviai. Norint padaryti il
gesnę eiseną irgi būtų galima. Netoli 
yra kitos aikštės, iš kurių galėtų 
prasidėti žygis. Taip pat netoli yra ir 
Lietuvių Klubas (apie 10 min. pės
čiom), kuriuo irgi būtų galima pasi
naudoti. Po atidarymo salėje būtų 
apie 30 min. užtrunkantis koncertas.

Kokie yra pramatomi trūkumai? 
Gruodžio 26 d. dar nebus suvažiavę 
visi ALD dalyviai. Padaryti įspū
dingą . eiseną reikia daug žmonių. 
Eisena galėtų sudaryti iš atskirų 
vietovių (Adelaide, Brisbane, 
Canberra, Geelong, Melbourne, 
Perth ir Sydney) suvažiavę choris
tai, tautinių šokių grupės, sporti
ninkai ir kiti, priekyje nešant miestų 
pavadinimus. Kai tą dieną yra šven
tė, be savų žmonių, mažai kas eiseną 
matytų.

ALD atidarymai yra pakviesti fe
deralinės, N.S.W. ir bažnytinės vy
riausybių atstovai. Iškilmingesnis 
šventės atidarymas dar kartą paro
dytų krašto politikams mūsų gerą 
organizuotumą, o televizija ir laik
raščiai plačiau paskleistų mūsų su
gebėjimus ir kultūrinį pajėgumą 
vietos gyventojų tarpe.

ALD Rengti Komitetas yra pave
dęs grupei savo narių paruošti gra
žesnį ALD atidarymo planą. Kad ir 
vėloka, bet jie yra pasirengę išklau
syti ir iš šalies šiuo klausimu duotus 
ar iškeltus spaudoje pasiūlymus.

ALDRK Inf.

Premija Tomui 
Venclovai

XII-oji Vinco Krėvės literatū
ros premija paskirta poetui To
mui Venclovai už jo poezijos 
knygą “98 eilėraščiai”. Vertin
tojų komisiją sudarė: dr. H. 
Nagys — pirm., Lietuvių Rašy
tojų Dr-jos atstovas; V. žižys 
— sekretorius, Lietuvių Akade
minio Sambūrio atstovas; na
riai — dr. Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė, Monika Jonynienė 
ir J. šiaučiulis — KLB-nės at
stovas.

Premija paskirta didele balsų 
dauguma. Galutiniame balsavi
me dar kandidatavo šios knygos: 
Jurgio Jankaus “Ir nebepasima- 
tėm”, Kazio Bradūno “Alkana 
kelionė”, Aldonos Veščiūnaitės

Saulėlydis Vytauto Maželio nuotrauka

Įvykiai
Kalifornijoje (USA), San Diego 

priemiestyje ore susidūrę keleivinis 
ir lengvas dvivietis lėktuvai nukrito 
ir žuvo virš 150 žmonių. Visi abie
juose lėktuvuose žuvo ir dar apie 15 
ant žemės. Sudegė virš 10 namų.

♦ * *

Pietų Australijoje užtikta turtin
gų naftos šaltinių. Dar nenustatyta, 
kokie atrastos naftos ištekliai.

♦ ♦ ♦

“žodžiai kaip salos” ir Vitalijos 
Bogutaitės “Po vasaros” (išleis
tos 1976-77 m.).

Iškimingas premijos įteikimas 
bus 1978 m. lapkričio 4 d. Mont- 
realyje.

Premiją (500 dol.) skina kas 
antri metai Lietuvių Akademi
nis Sambūris Montrealyje už 
išeivijoje išleistas, dar nepremi
juotas ir vertintojų komisijai 
atsiųstas grožinės literatūros 
knygas.

Etninių grupių organizacijoms 
Australijos federalinė vyriausybė 
paskyrė 400.000 dolerių. Dalis tų 
pinigų jau paskirstyta ir imigracijos 
ministeris ragina ir kitas etnines 
grupes paduoti prašymus išdėstant 
savo motyvus.

Etijopijos karinės jėgos, remia
mos 10.000 kubiečių ir 1000 rusų, 
pradėjo naują ofensyvą prieš Soma- 
liją.

♦♦♦

Vakarų Vokietija ketina išstoti iš 
NATO santarvės, kurios tikslas 
pastoti kelią sovietinei ekspansijai į z 
Vak. Europą.

♦**

Nikaraguoje vis tebevyksta vi
daus kovos su sukilėliais, kurie ban
do nuversti diktatorių Somozą. Nors 
sukilėlių pagrindinės jėgos sumuš
tos, bet tuo revoliucija neužsibaigė.
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Lietuvybės 
tarnyboje

Skubėdamas laikas neša drauge ir 
permainingus įvykius: praėjo Pa
saulio Lietuvių Dienos, baigiasi me
tai su daug žadančiomis bent Aus
tralijos lietuviams Lietuvių Dieno
mis Sydnejuje. Tačiau drauge su 
laiku ir vyksta toji pati kasdienybė 
su asmeninėm ar šeimyninėm per- 
aminom, su atsiektais laimėjimais 
bei netikėtom nelaimėm. Visi esame 
laiko srovėje ir visi turime savų rū
pesčių bei džiaugsmų: įvyksta ne
išvengiamos mirtys, nesą naują 
aušrą gimę kūdikiai, vienur laimima, 
kitur prarandama.

Gal liūdniausias mūsų gyvenimo 
faktas yra mirtis. Deja, niekas jos 
nelaukia, nors kiekvienas jos neiš
vengs. Ir visi iš mūsų anksčiau ar 
vėliau pagalvoja apie šį neišvengia
mą faktą, nors ir stengiasi jį kiek 
galint toliau nustumti. Tačiau mir
ties atveju derybų nėra: anksčiau ar 
vėliau su šiuo faktu teks susitikti ir, 
valandai išmušus, jam nusilenkti. 
Betgi kiekvienas gyvendamas kietai 
trūsėsi, ir pagal galiojančius šio 
krašto įstatymus turi teisę savo už
gyventą turtąpaskirstytipagal savo 
valią. Kitaip sakant, net ir miręs tu
ri teisę pakomanduoti, kaip jo darbo 
vaisiai bus paskirstyti ir kas jais 
naudosis. Tačiau, jeigu nori, kad ir 
tau mirus tavo komanda galiotų, ne
išvengiamai turi rastu palikti nuro
dant, kas ir kam turi priklausyti iš 
tavo užgyvento turto. Šitoji pomir
tinė valia ir yra tavo testamentas. 
Mirsi nepalikęs testamento, tai pa
gal įstatymą viską perima krašto 
valdžia, kad net ir tavo padorioms 
laidotuvėms nieko nepalieka. Tuo 
tarpu surašęs savo testamentą tu 
gali būti ramus - visas tavo paliki
mas nueis tais keliais, kaip tu būsi 
nurodęs.

Liūdniausia, kad daugelis šito 
svarbaus dalyko nepaiso ir savo rei
kalų nesutvarko laiku taip, kad iš
mušus valandai savo vienokius ar 
kitokius išteklius palieka vėjams, o 
pačius tenka laidoti labdaringoms 
draugijoms ar institucijoms. Taip 
dažniausiai atsitinka su viengun
giais, kurie neturi nei giminių, nei 
artimųjų. Gal kiek lengviau turin
tiems šeimas, bet ir tai susidaro ne
reikalingų keblumų, nes nepalikus 
testamento mirusiojo turtas 
paskirstomas šeimos nariams 
teismo keliu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

DYVAI ANT LIETUVIŠKO 
RADIJUŠO

Jau trys meteliai, kaip klausomės, 
tie, kurie retkarčiais klausomės, iš 
Australijos valdžios malonės Vil
niaus radiofono dainuškų transliuo
jamų per lietuvišką radijo valandėlę 
Sydnejuje.

Vieną kartą teko klausyti Tautos 
Fondo pusvalandžio, kuris buvo 
gautas jau per malonę lietuviškos 
programos vedėjo. Programa buvo 
skirta birželio trėmimų paminėji
mui. Vedėjas štai praneša, kad šią 
programą paruošė Sydnejaus kle
bonas... Na, kad klebonas, gal ir ge
rai, tik blogai, kad jis neturi nei kle
bonijos, nei savo parapijos.

Mūsų Pastogė Nr. 39,1978.10.2, psl. 2

Vėlgi tenka pagalvoti ir ruošiant 
testamentą. Kiti be savo artimųjų 
prisimena ir organizacijas bei religi
nes institucijas, kurioms per gyve
nimą priklausė, tačiau retas kas pa
galvoja apie lietuviškas sritis, kas 
lietuviui yra daug svarbiau, negu 
kokios kitos pašalinės organizacijos. 
Ypač tokios iš palikimų šalpos rei
kalinga mūsų spauda, kuri yra, visai 
neperdedant, pats esmingiausias 
veiksnys mūsų lietuviškame gyve
nime. Bene vienintėlis prieš 
mirdamas apie lietuvišką spaudą 
pagalvojo a.a. Juozas Dočkus iš 
Wollongongo IN.S.WJ, savo testa
mentu paskirdamas Mūsų Pastogei 
500 dolerių. Palyginamai gal tai nėra 
labai imponuojanti suma, bet ypač 
reikšmingas faktas, kad apie tai 
buvo pagalvota.

A riksčiau palikimams perimti ne
registruotoms institucijoms ar or
ganizacijoms buvo ir tebėra didelių 
kliūčių, tačiau tokia Mūsų Pastogė 
per Australijos Lietuvių Bmės 
Spaudos Sąjungą yra įteisintas or
ganas, ir todėl jai teisėtu keliu skirti 
palikimai bus visuomet pripažinti.

Be abejo, rašąs testamentą kiek
vienas pirmiausia pagalvoja apie sa
vo artimuosius bei šeimos narius. 
Visai suprantama, bet ir šeimos 
žmonės gali bent atitinkamą dalį 
skirti ir mūsų spaudai. Atsiminki
me, mes čia suvažiavę pradžioje 
nieko neturėjome, o per tą laiką ne 
tik prasigyvenom, bet ir savo vai
kams padėjom tvirtus gyvenimo 
pagrindus išleisdami į mokslus ir tuo 
suteikdami jiems profesijas, ir todėl 
jiems iš palikimo gaunasi neesminis 
priedas. Tuo tarpu mūsų lietuviškos 
institucijos, ypatingai spauda, nuo
lat ir nuolat reikalingos visokeriopos 
paramos. Skirdamas kiek nors iš sa
vo palikimo spaudai tu nieko nenus- 
kriaudi, o spaudai padėsi labai daug 
ir dar būsi pripažintas spaudos me
cenatu.

Kaip kad jau beveik įsipilietinęs 
reikalas pagerbiant mirusį vietoj 
gėlių skirti auką kuriai nors lietu
viškai institucijai ar spaudai, taip 
įgyvendinkime ir šią mintį: rašyda
mi testamentus neišleiskim iš akių ir 
lietuviškų reikalų, ypač spaudos. 
Organizacijos mažiau reikalingos 
tokios šalpos, negu spauda, nes kol 
gyva organizacija, tol pajėgūs ir jos 
kapitalai, gi spauda tokio užtikrinto 
užnugario neturi. Kas gyveno lietu
viu, tegu ir mirdamas lietuvybei pa
tarnauja. 0 kas gi didesnis mūsuose 
lietuviškos gyvybės palaikytojas, 
jei ne spaudai (v.k.)

Programos vedėjas vistik nerado 
reikalo, paminėti kad kun. P. Butkus 
yra Sydnejaus lietuvių kapelionas ir 
tuo pačiu Tautos Fondo Atstovybės 
Pirmininkas Australijoje. Įdomu ar 
lietuviškos programos vedėjas turi 
bent kiek supratimo, kad Sydnejuje 
lietuviai veikia ir kas jiems vado
vauja?

Klausantis lietuviško radijušo 
gaunasi vaizdas, kad Sydnejuj lietu
viai jau išmirę? Programos vedėjas 
su visa šeima jau kiek laiko svečiuo
jasi Tarybinėje Lietuvoje. Staiga iš
girdome, kad lietuviškai radijo va
landėlei Sydnejuje vadovauja atras
tas dar vienas gyvas lietuvis iš Mel
burno. Verkšlena žmogelis, kad iš 
Lietuvos negauna plokštelių ir ne-

Namie i
R. DAUNORAS CANBERROJE

Canberros Liet. Klubo adminis
tracijos (p. R. Minioto) iniciatyva 
klubo patalpose buvo sukviesti Can
berros liet, organizacijų atstovai 
rugpiūčio 18 d. susipažinti su solistu 
R. Daunoru ir pianiste N. Masiulyte.

R. Daunoro koncertas įvyko rug
piūčio 19 d. Church Centre, Woden. 
Jaukioje salėje susirinko virš 100 
svečių, kuriems solistas R. Dauno
ras padainavo 9 liet, kompozitorių 
dainas ir 6 įvairių operų ištraukas. 
Akomponavo Nemira Masiulytė. Po 
koncerto apyl. pirm. p. G. Kamins
kas padėkojo visiems už dalyvavimą 
ir solistui už malonų koncertą. So
listas ir akompaniatorė buvo apdo
vanoti.

Rugpiūčio 20 d. šv. Juozapo baž
nyčioje, O’Connor, solistas R. Dau
noras giedojo pamaldose, kurias at
laikė kun. P. Martuzas. Vėliau klube 
įvyko su solistu susipažinimo pietūs. 
Pietus parengė mūsų ponios, vado
vaujant p. Budzinauskienei. Čia 
apyl. pirmininkas dar kartą padėko
jo solistui už apsilankymą ir įteikė 
su tautiečių parašais knygą ’’Aus
tralijos muzika ir dainos”, o Liet. 
Klubo atstovas p. Brūzga įteikė jam 
taurę prisiminti Canberrai. Pietuose 
dalyvavo apie 100 žmonių.

J.L.

SYDNEY
DARIAUS-GIRĖNO ŠAULIŲ 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 3 d., Lidcombe, parapijos 
salėje įvyko Sydnejaus Dariaus - 
Girėno Šaulių Kuopos susirinkimas, 
kurį pradėjo Šaulių Kuopos pirmi
ninkas S. Pačėsa ir sekretoriauti 
pakvietė šaulį K. Daniškevičių. Pa
teikta darbotvarkė: Šaulių Kuopos, 
pirmininko . pranešimas, valdybos 
darinkimas, šaulio J.P. Kedžio pra
nešimas šaudymo sporto reikalais, 
einamieji reikalai ir susirinkimo už
darymas. Darbotvarkė buvo priimta 
be pakeitimų. Šaulių Kuopos pirmi
ninkas S. Pačėsa savo pranešime 
pareiškė, kad atsiranda asmenų, 
kurie apie šaulių organizaciją sklei
džia įvairius gandus ir kartais skau
džiai pažeidžia šaulių dalinio reika
lus, kas trukdo organizacijai augti, 
klestėti ir vykdyti užsibrėžtus tiks
lus, kvietė visus šaulius būti vienin
gais. Be to, ragino šaulius būti 
drausmingesniais, dalyvauti susi
rinkimuose, šventėse, minėjimuose, 
kultūriniuose parengimuose, skai
tyti savo laikraštį ’’tremties Trimi
tas”, kuris talpinamas mėnesiniame 
žurnale ’’Karys”, susipažinti su 
LŠST Statutu ir prisilaikyti jame 
duotų nurodymų.

Šaulių Kuopos Valdybos darinki- 
mo reikalu pranešimą padarė Š.K. 
pirmininkas S. Pačėsa. Iš pasiūlytų 
trijų kandidatų į valdybą išrinkti: 
Juozas Makūnas ir Rapolas Jocius. 
Valdybos kandidatas Pr. Žukaus
kas. Be to, susirinkimas nutarė mo
terų šaulių sekcijos vadovės rinki
mus atidėti neribotam laikui.

Šaudymo sporto reikalais prane
šimą padarė šaulys J.P. Kedys. Jis 
paminėjo šaudyklų parinkimo vietas 
ir šaudymo sąlygas, bet tuo tarpu 
konkretaus nutarimo nebuvo pada
ryta.

Einamuose reikaluose Š.K. pirmi
ninkas S. Pačėsa iškėlė klausimą 
apie šaulių daliniui vėliavos įsigijimo, 
reikalingumą. Susirinkimas tam pri
tarė. S.P.

turi ką duoti lietuviškai programai!
Programos vedėjas išvykdamas 

čia, Sydnejuj, nerado nė vieno lietu
vio, kuriam galėjo pasitikėti laikinai 
perduodant lietuvišką radijo valan
dėlę. Į Australiją yra atvykęs leng- 

r svetur
GEELONG

Sugrįžus iš VI-sios Baigminės' 
Tautinės Stovyklos Amerikoje, 
Geelongo ’’Šatrijos” tunto atsto
vams spalio 8 d., sekmadienį, 10 vai. 
ryte, Geelong Lietuvių Bendruome
nės Namuose, šaukiama ’’Šatrijos” 
skautu - skaučių tunto sueiga. Tunto 
nariai sueigoje dalyvauja unifor
muoti, kandidatai, norį įstoti į 
skautų eiles, sueigoje neprivalo dė
vėti uniformos, jei jie dar nėra įsi
giję-
Tą pačią dieną, 3 vai. po pietų, L.B. 
Namuose, šaukiamas skautų tėvų ir 
rėmėjų metinis susirinkimas. Jo 
metu bus padaryti skautiškos veik
los ir finansinės padėties pranešimai 
bei renkamas naujas ’’Šatrijos” 
Tunto Skautų Rėmėjų Komitetas. 
Po susirinkimo suneštinės vaišės - 
kavutė, kurios metu bus rodomos 
skaidrės ir nuotraukos iš VI-sios 
Tautinės Stovyklos bei kelionių po 
Ameriką ir Kanadą.

Kviečiami visi skautiškos minties 
puoselėtojai geelongiškiai gausiai į 
susirinkimą atsilankyti.

Tuntininkas

RUGSĖJO 8—JI GEELONGE

Tautos Šventės minėjimas Gee- 
longe įvyko rugsėjo 10 d. Liet. Na
muose, suruoštas Apyl. Valdybos su 
plačia programa.

Minėjimą pradėjome pamaldomis 
šv. Jono bažnyčioje. Oraganizacijos 
dalyvavo su vėliavomis pamaldose ir 
minėjime.. Kun. P. Dauknys laikė 
pamaldas ir pasakė dienai tinkamą 
pamokslą. Bažnyčioje giedojo M. 
Kymanto vadovaujamas Geelongo 
Liet, choras.

Liet. Namuose minėjimą pradėjo 
apyl. pirmininkas p. M. Kymantas ir 
po to sekė K, Starinsko paskaita. r

Meninėje dalyje mūsų choras su
dainavo keturias dainas, savaitgalio 
mokyklos mokinius programai pa
ruošė mokyt. B. Gasiūnas. Dekla
mavo R. Starinskaitė, T. Bindokas, 
A. Bindokas, D. Valaitis, pianinu 
skambino P. Manikauskas ir V. Ky
mantas. Programą užbaigė mokyto
jas B. Gasiūnas padeklamavęs B. 
Brazdžionio ’’Šiaurės pašvaistę”.

Tautinių šokių grupė ’’Šešupė”, 
vadovaujama L. Bungardos, pašoko 
du šokius ir choras sudainavo 4 dai
nas. Po apyl. pirmininko padėkos 
minėjimas baigtas Tautos Himnu. 
Po to sekė visiems dalyviams kavu
tė, kurią parūpino apyl. Valdyba.

* *

Solisto R. Daunoro koncertas, 
akomponuojant N. Masiulytei, Gee- 
longe įvyko rugpiūčio 12 d. apyl. 
Valdybos iniciatyva. Gausus tautie
čių dalyvavimas koncerte liudijo, 
kaip čia mes pasiilgę kultūrinių pa
rengimų.

* *
Rugpiūčio 26 d. R. Schrederis ve

dė Anja Peters, o rugsėjo 16 d. Liu
cija Volodkaitė ištekėjo už Edžio 
Koszelos.

* *
Paremdama lietuvišką spaudą 

Geelongo Apyl. Valdyba paskyrė 
Mūsų Pastogei 50 dol. ir tiek pat 
Tėviškės Aidams.

A.Z.

vosios muzikos kompozitorius iš 
Lietuvos Bejaminas Gorbulskis. Čia 
jo dainos beveik be išimties yra jau 
kelinti metai transliuojamos per 
Sydnejaus lietuvišką pusvalandį.

Gal jis čia jau atvadavo ir pačiai 
lietuviškai programai vadovauti?

A. Kramilius
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AUSTRALIJOS RAJONO

CENTRINE VALDYBA

PABALTIEČIŲ JAUNIMO 
SEMINARAI

Jau išleista knygelė: 
"Proceedings: Fourth Baltic Youth 
Seminar”, Adelaide, October, 1977. 
Melbourne galima ją nupirkti prie 
bažnyčios, kioske, pas p. Sodaitį. 
Adelaidėje galima gauti pas Joną 
Mockūną.

LIETUVIŠKAS RADIJO 
MELBOURNE

Nuo 1978 m. balandžio mėn. kas 
mėnesį, Melbourno jaunimas prave
da lietuvišką radijo programą3EA 
stotyje. Jau buvo šios programos: 
susipažinimas su PLJS, Romo Ka
lantos tema, Išvežimų minėjimo 
proga, Gorbulskio kūriniai, ir kitos 
lengvosios. muzikos prog
ramos. Numatyta spalio mėnesio 
programa IV PLJK tema.

ADELAIDĖJE

Adelaidėje rugsėjo mėnesį Jonas 
Mockūnas pravedė radijo programą 
IV PLJK tema. Tuo pačiu, girdėta, 
kad J. Mockūnas palaiko gerus ry
šius su ALB Adelaidės Apylinkės 
Valdyba dėl būsimo kongreso.

RAŠINIO KONKURSAS

ALJK, Valdyba nori, primintų kad 
PLJS paskelbtas jaunimo’(rilio 16 TlcT7 
35 m. amž.) rašinio konkursas bai
giasi gruodžio 1 d. Valdyba išsiuntė 
anketas į visas Australijos lietuviš
kas kolonijas, primindama apie kon
kursą. Norį sužinoti plačiau apie 
konkursą prašomi kreiptis į valdy
bą, 7 Mac Gregor St., East Malvern, 
Vic. 3145.

ALJS Valdyba 
Pirmininkė Birutė Prašmutaitė

ALJS VEIKLA IR PRANEŠIMAI

Pirmame Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suvažiavime, 
Melbourno Lietuvių Dienose 1976 
m. keleto III Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso atstovų iniciatyva, 
buvo nutarta turėti pirmą ALJS 
Valdybą Melbourne. Jau antrus me
tus kai ALJS Valdyba veikia Mel
bourne. Valdyba iš aštuonių asme
nų, keturi buvę III PLJK atstovai. 
ALJS Valdybos sudėtis yra: Birutė 
Prašmutaitė - pirmininkė - 7 Mac 
Gregor Str., East Malvern, 3145, 
Vic., Algis Milvydas - vicepirminin-

Radiio laidos

LIETUVIU KALBA
AUSTRALIJOJE

SYDNEY sot,2EA 800 HHt
Antradieniais 1.30-2 vbi.p.p.
Trečiadienia.s 2-2 30 vai pp

Melbourne ^„sSEA-biomh.
Pirmadieniais 11 vai ryto 
Penktadieniais

CANBERRA Sto

Ketvirtadieniais E
ADELAIDE
Šeštadieniam

3 v Ji. o P 

s2XX . 1010 kHz 

va L va k.

Stotis 5UV 530

9 v I. ryto

I n

kas - iždininkas - 76 Essex St., West
Footscray, 3012. Birutė' Šaulytė - 
sekretorė, Mine Rd., Cottlesbridge, 
3099. Zita Prašmutaitė - informaci
jos teikėja, Ričardas Steponavičius - 
narys politiniams reikalams, Viltė 
Araitė - ryšininkė, Petras Kružas - 
narys Melbourno reikalams, Jadzė 
Vaičiulytė - narė IV PLJK reika
lams.

Jonas Mockūnas sutiko būti 
ALJK Valdybos įgaliotinis Adelai
dėje. Kol kas nėra jaunuolio-lės kas 
sutiktų eiti tas pareigas Sydnejuje.

Sydnejuje, Australijos Lietuvių 
Dienų metu, įvyks II ALJS suva
žiavimas.

JAUNIMO KONCERTAS
LIETUVIŲ DIENOSE SYDNE JUJ

Sekamdienį, rugsėjo 10 d., buvo 
sušauktas jaunimo susirinkimas ap
tarti Melbourno jaunimo pasirody
mą jaunimo koncerte, ALD Sydne
juje. Susirinkime dalyvavo p. A. 
Karazijienė, kuri sutiko veikalą 
’’Jūratė ir Kąstytis” režisuoti pagal 

~ ALD komiteto pageidavimus. Jau
nimas, kuris nori dalyvauti jaunimo 
pasirodyme, prašomi kreiptis į val
dybą. Ypatingai ieškomas didelis 
jaunuolis su stipriu balsu, kuris no
rėtų atlikti trumpą Perkūno rolę.

Melbourne jaunimas susitikęs su solistu R. Daunoru. Iš kairės: Birutė 
Prašmutaitė, Ričardas Daunoras, Nemira Masiulytė, Zita Prašmutaitė, 
Algis Milvydas ir Petras Kružas.

Kritika, skatinimas
ar smukdymas?

Elena Jonaitienė
Su liūdesiu klausausi ir mūsų 

spaudoje skaitau periodiškai pasi
kartojančių diskusijų ir aiškinimosi 
apie spaudoje išreikštos kritikos 
naudą ar žalą. Kalba prasideda ne 
apie kritiką, bet tokius dalykus, kaip 
skautavimo panašumo ar nepanašu
mą į žūklavimą ar kaip vaikų kon
certe vilkėtų kostiumų savitumą ar 
skolintumą. Kada dėl grubaus išsi
reiškimo kas nors pasijaučia užgau
tas ir įskaudintas, tada prasideda 
aiškinimasis, ar kritika spaudoje yra 
vertinga, ar žalinga. Neiškenčiu į tą 
diskusiją neįsijungus.

Visi žinome, kad spaudos ir žodžio 
laisvė yra demokratijos pagrindas ir 
esminė laisvo žmogaus teisė, dėl ku

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS 
— INTERNATIONAL DANCE 
DISPLAY

Valdyba ruošia tautinių šokių 
koncertą Melbourno universitete, 
Union Theatre. Koncertas yra ant
ras parengimas kurį ruošiame, kad 
surinktume lėšų IV PLJK reika
lams. Koncertas įvyks sekmadienį, 
spalio 8 d., 3 vai. Valdyba pakvietė 
įvairių tautybių jaunimo prisidėti 
prie mūsų ruošiamo koncerto. Su 
mielu noru sutiko dalyvauti devy
nios tautinių šokių grupės: abi lie
tuvių tautinių šokių grupės Ginta
ras ir Klumpakojis, austrai, čekos- 
lovakai, estai, laotiečiai, latviai, uk
rainiečiai ir vietnamiečiai. Koncerte 
matysime įvairių rūšių tautinių šo
kių. Taip pat, gera proga mūsų jau
nimui pabendrauti su kitataučių 
jaunimu. Bilietai suaugusiems $
3.50, studentams ir pensininkams $
2.50. Bilietus platina Jadzė Vaičiu
lytė ir Algis Milvydas. Kviečiame 
visus lietuvius dalyvauti ir, pasi
kvieskite savo pažįstamus, austra
lus ir kitataučius. Bus įdomu vi
siems. Jeigu kas galėtų išplatinti bi
lietų, pvdž. savo darbovietėje, pra
šome kreiptis į valdybą. Tiktai su 
visų parama, koncertas pasiseks. 
Tikimės, vyresnieji mūsų neapvils. 
Ateis.

SVARBUS PRANEŠIMAS

ALJS Valdyba jau paskelbė Mūsų 
Pastogėje Australijos atstovų į IV 
PLJK reikalavimus ir kitas detales, 
liepos mėnesį. Iš jaunimo, atsakymų 
gauta tiktai penki, vienas iš Adelai
dės, keturi iš Melbourno. O ką apie 
Sydnejų? Ar niekas neinteresuojasi 
atstovauti Australijos jaunimą IV 
PLJK Europoje? Jeigu koks jau
nuolis domisi, prašome nedelsiant 

rios ir šiandien kovoja ir kenčia, net 
miršta totalitarinių kraštų aukos. 
Demokratiškuose kraštuose teisė 
kelti esamas negeroves ir laisvai 
kritikuoti viešuosius pasireiškimus 
apriboja vyriausybės galią bei 
bendrojo gyvenimo ekscesus, duoda 
balsą mažumų grupėm ir paskiriems 
skirtingų nuomonių individams ir 
reikšmingai prisideda prie bendruo
menės lygsvaros, teisėtumo ir mo
ralės saugojimo. Tačiau mažos, toli 
nuo savo kilmės kraštų pasklidusios 
išeivių bendruomenės nelygintinos 
su savarankiškai ir nepriklausomai 
gyvenančiomis valstybėmis. Taip 
pat ir išeivių bendruomeniniai laik
raščiai turi kitus uždavinius bei 

kreiptis į ALJS Valdybą. Informaci
ja bus prisiųsta. Atstovams bus 
stengiamasi su bendruomenės pa- 
gelba apmokėti dalį kelionės išlaidų.

Dalyvavimas jaunimo kongresuo
se liks vienas iš žymiausių įvykių 
jaunuolių lietuviškame gyvenime. 
Nepraleiskite progos. Kongrese da
lyvaus didelis skaičius jaunimo iš 
Kanados, J.A.V., Pietų Amerikos ir 
pačios Europos. Australija gali siųs
ti 10 atstovų. Prie šio skaičiaus tur
būt prisidės daug turistų, kurie pa
sinaudos papiginta kelionės kaina 
nuvažiuoti į Europą. Valdyba prašo 
tėvus paraginti jaunimą dalyvauti 
Kongrese. Laukiame kuo daugiau 
atsakymų.

MELBOURNO SKYRIAUS
VEIKLOS ŽINIOS

SUTIKIMAS SU
RIČARDU DAUNORU

Penktadienį vakare, rugpiūčio 11 
d., jaunimo sąjungos valdyba pra
vedė pokalbį su solistu Ričardu 
Daunoru. Buvo pakviesti dalyvauti 
visi buvusieji jaunimo kongreso at
stovai (iš viso dalyvavo 11) ir visa 
bendruomenė. Seni kongreso atsto
vai buvo prašomi įsijungti į IV 
PLJK pasiruošimą. Naudojant pro
gą, ALJS atstovė PLB Seime, Zita 
Prašmutaitė, davė savo pranešimą 
apie įvykusias diskusijas Seime ir 
jaunimo Sąjungos posėdžiuose. To
liau Ričardas Daunoras įdomiai at
sakinėjo į klausimus iš publikos. 
Viso buvo atvykę apie 50 žmonių. 
Įdomu buvo išgirsti apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Po pokalbio, Klubo 
patalpose, Valdyba suruošė sunešti
nes - vaišes. Buvo progos, kas norė
jo, asmeniškai pasikalbėti su Dau
noru. •

ALB Melbourno Apylinkės val
dybos sutikimu, Jaunimo Sąjunga 
taip pat prisidėjo prie Daunoro kon
certo pravedimo. Nariai padėjo prie 
įėjimo ir dalyvavo suruoštoje vaka- 
riėiiėje po" koncerto.

Valdybos prašyti, p. Staugaičiai ir 
p. Prašmutai priėmė solistą Dauno
rą ir akomponatorę Nemirą Masiu
lytę į savo namus ir juos globojo. 
Labai ačiū.

JAUNIMO KONGRESO BALIUS

IV PLJK įvyks Europoje už 9 mė
nesių. Melbourne, lėšų rinkimas 
Kongreso reikalams jau prasidėjo. 
Rugpiūčio 19 d. įvyko IV PLJK 
balius Melbourno Lietuvių Namuo
se. Balius neblogai pavyko iš jauni
mo pusės - buvo atvykę apie 75 as
menys iki 30 metų amžiaus. Iš vy
resniųjų dalyvavo tiktai 15 asmenų 
(kurie visi buvo virš 50). Kur mūsų 
vidurinė karta? Valdyba yra nusi
vylusi, kad tiek mažai vyresniųjų 
atsilankė baliuje. Balius buvo pra
džia IV PLJK lėšų telkimo vajaus. 
Po baliaus mažai pelno įplaukė ton 
kason.

Valdyba dėkoja Katalikių Moterų 
Draugijai kuri baliui paruošė skanią 
vakarienę. Taip pat dėkojami vi
siems, kurie paaukojo fantus loteri
jai: p.p. Kružienei, Žiogams, Karių 
Ramovei, Prašmutams, D. Čižaus- 
kienei ir Jasulaičiui. Be loterijos, 
Valdybai balius būtų pasibaigęs su 
nuostoliu.

Dalyvavusieji baliuje visi labai 
patenkinti.

tikslus, negu didelių valstybių įvai
riaspalvė ir įvairiarūšė spauda. Tai 
ypatingai ryšku tose bendruomenė
se, kurios gyvena toli ne tik nuo sa
vo tautinio kamieno, bet ir nuo savo 
skaitlingesnių išeivijos centrų. To
kia, palyginti, neskaitlinga ir nuto
lusi bendruomenė esame lietuviai 
Australijoje. Mums labiausiai rūpi 
ne bendros gyvenamo krašto politi
nės santvarkos vertinimas, sociali-

Nukelta į psl. 6
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Spaudoje

Rusų kalba Lietuvoje
Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 

Pirmininko pranešimas .

“Komjaunimo Tiesa” birželio 14 
d. paskelbė augštųjų Lietuvos mo
kyklų pranešimus, atskleidžiančius 
specialybes, kurių studentai galės 
mokytis šiais mokslo metais. Pne 
kaikurių specialybių buvo pridėtos 
žvaigždutės su išnašose pateiktu pa
aiškinimu, kad yra grupė, kurioje 
dėstoma rusų kalba, žvaigždučių dė
ka paaiškėja, kad Vilniaus universi
tete rusų kalba galima studijuoti: 
dieniniame skyriuje — matematiką, 
fiziką, hidrogeologiją ir inžinerinę 
geologiją, rusų kalbą ir literatūrą, 
buhalterinę apskaitą, ekonominės in
formacijos mechanizuoto apdoroji
mo organizavimą, teisę; vakariniame 
skyriuje — pramonės planavimą; 
neakivaizdiniame skyriuje — pramo
nės planavimą, finansus ir kreditą, 
buhalterinę apskaitą, teisę. Vakari
niame Kauno fakultete visos specia
lybės dėstomos tik lietuvių kalba.

Kauno politechnikos instituto die- 
ninuose ir vakariniuose skyriuose 
dėstomąja rusų kalba siūlomos šios 
specialybės — elektros tiekimas pra
monės įmonėms, miestams ir žemės 
ūkiui, metalo pjovimo staklės ir 
įrankiai, radiotechnika, pramoninė 
ir civilinė statyba. Vakariniame šio 
instituto Klaipėdos fakultete rusų 
kalba galima studijuoti metalo pjo
vimo stakles ir įrankius, laivų maši
nas ir mechanizmus, pramonės įren
ginių elektros pavaras ir automati
zavimą. Vakariniuose Šiaulių ir Pa
nevėžio fakultetuose nėra nė vienos 
grupės su dėstomąja rusų kalba.

Pedagoginiame Vilniaus institute 
rusams jų gimtąja kalba leidžiama 
studijuoti tik rusų kalbą ir literatū
rą. Vilniaus inžinerinio statybos ins

MŪSŲ PASTOGĖS”

SPAUDOS BALIUS
Mūsų Pastogės Spaudos balius 

rugsėjo 23 d. Sydnejaus Lietuvių 
Klube praėjo gana sėkmingai ir su 
nemaža iškilme: salė buvo dailiai iš- 
dekoruota vainikais, iškilmingoj ap
rangoj gausūs svečiai jautėsi jaukiai 
ir patenkinti.

Kaip ir dera, prieš prasidedant 
muzikai visus susirinkusius šiltu žo
džiu pasveikino ALB Krašto Valdy
bos ir Liet. B-nės Spaudos Sąjungos 
pirmininkas prof. Dr. A. Kabaila 
pasidžiaugdamas gausiais Mūsų 
Pastogės rėmėjais ir palinkėjo ma
lonaus ir nuotaikingo vakaro. Šį 
kartą ir pats redaktorius, kuriam 
kaip paprastai tenka sunkiausios ir 
gal kebliausios pareigos svečius su
rikiuoti, irgi atrodė laimingas, nes 
nusiskundimų dėl nurodytų vietų 
beveik nebuvo. Visą baliaus oficialią 
pusę pravedė Dr. G. Kazokienė. Jos 
žinioje buvo ir programos, ir loteri
jos rūpesčiai.

Visų maloniam nustebimui prog
ramoje keletą dainų solo padainavo 
solistas Paulius Rūtenis akompo- 
nuojant J. Maksvyčiui, o po jo sekė 
žinomas aktorius Julius Dambraus
kas, kuris padedamas Onutės Maks- 
vytienės, su skaidriu jumoru apdai
navo vietinės lietuviškos veiklos ak
tualijas.

Viena iš didžiausių Mūsų Pasto
gės Spaudos Baliaus atrakcijų yra jo 
išskirtinai reikšminga loterija, ku
rioje jau nuo pat spaudos balių pra
džios išimtinai vyrauja mūsų žymių
jų dailininkų paveikslai ir kiti me
niški ir brangūs fantai. Ir šį kartą 
baliaus svečių akys krypo į baliaus 
loterijos fantus, gražiai išstatytus 
ant stalo. Matėsi, E. Kubbos, L. Ur
bono, V. Kabailienės, V. Meškėno, 
A. Vingio iš Melbourne, S. Montvido 
kūriniai, J. Janavičienės ir D. Kar
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tituto vakariniame skyriuje rusų kal
ba leidžiama studijuoti radijo apara
tūros konstravimą ir gamybą, auto
mobilius ir autoūkį, metalų pjovimo 
stakles ir įrengimus, pramoninę ir 
civilinę statybą, dieniniame skyriuje 
— taip pat pramoninę ir civilinę sta
tybą, automobilius ir autoūkį, šiame 
skyriuje suvirinimo įrengimų ir 
technologijos specialybė dėstoma tik 
rusų kalba. Dviem žvaigždutėm pa- 
ženklintoj išnašoj pabrėžiama: “Mo
koma rusų kalba”. Tai vienintelė 
specialybė, kurią net ir lietuviai tu
ri studijuoti rusų kalba. Iš pateiktų 
pavyzdžių matyti, kad rusų kalba jau 
yra stiprokai įkėlusi kojas j augštą- 
sias Lietuvos mokyklas, o tai, žino
ma, liudija, kad yra studentų, kurie 
nemoka lietuvių kalbos. Jiems ir ski- 

.riamos tos specialios grupės su dės
tomąja rusų kalba.

Tėviškės Žiburiai

TALKOS SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 23 d. Melbourne Liet. 
Namuose įvyko liet, kredito Drau
gijos Talkos visuotinis narių susi
rinkimas. Aptarta Talkos finansinė 
apyvarta ir išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: Povilas Baltutis, Viva 
Alekna, J. Balbata, Arinis Mucenie- 
kas ir Algis Šimkus. Spėjama, Tal
kos pirmininku pasiliks kaip buvęs 
Povilas Baltutis.

Talka turi savo skyrių Adelaidėje 
ir Sydnejuje. Sydnejaus skyrius dar 
iki šiol nėra N.S.W. registruotas, ir 
iki bus formaliai sutvarkyta, gali 
vykdyti visas operacijas per Mel- 
bourną.

i

pavičienės meniška keramika, V. 
Jasulaičio (iš Melbourno) daili rankų 
darbo stalinė lempa, p. 0. Osinienės 
baliaus tortas. Dalyvavęs baliuje 
melburnietis p. Bajoras taip pat kaip 
loterijos fantą padovanojo vieną 
Mūsų Pastogės prenumeratą.

Loteriją pravedė p. Dr. G. Kazo
kienė, o laiminguosius numerius 
traukė dail. Eva Kubbos, kuri kiek
vienam Mūsų Pastogės spaudos ba
liui kasmet skiria po vieną savo kū- • 
rinį. Laimėjusieji galėjo pasirinkti 
laimikį savo nuožiūra. Štai tie lai
mingieji: V. Gulbinas laimėjo S. 
Montvido paveikslą, K. Belkus - A. 
Vingio, Paulius Rūtenis - E. Kubbos, 
A. Jablonskis - VI. Meškėno, E. Jo
naitienė - V. Kabailienės ir L. Urbo
no paveikslus (pavydėtina sėkmė!), 
p. Žemaitienė - J. Janavičienės vazą, 
R. Migevičienė - D. Karpavičienės 
vazą, A. Pūkas - V. Jasulaičio lempą, 
P. Rūtenis - Mūsų Pastogės prenu
meratą ir M. Zakarienė - O. Osinie
nės tortą. Nereikia ir kalbėti, kad 
laimėjusieji buvo ypatingai paten
kinti, bet gal laimingiausias tai buvo 
P. Rūtenis, laimėjęs E. Kubbos pa
veikslą ir M.P. prenumeratą. Ne 
veltui jis taip nuotaikingai dainavo 
ne tik programoje, bet ir šokių 
metu!

Viskam ateina pabaiga, ir balius, 
užtrukęs iki 2 vai. ryto, turėjo užsi
baigti. Skirstėsi mieli sveteliai namo 
galvodami apie ateinantį spaudos 
balių kitais metais, kuris turės būti 
dar nuotaikingesnis ir patraukles
nis.

Spėjama, kad po baliaus šis tas 
nutrupėjo ir Mūsų Pastogei. Bet 
apie tai greičiausiai sužinosime iš 
oficialių pranešimų.

buvęs

Šių metų spalio 29-tą dieną 2 vaL 
p.p. įvyksta pirmas metinis A.L.B. 
Spaudos Sąjungos susirinkimas. 
Prieš tai buvo renkama steigiamoji 
Sąjungos Valdyba. Šis susirinkimas 
yra pirmas metinis susirinkimas. 
Pagal valstijos įstatymus visa Val
dyba pirmame metiniame susirinki
me privalo atsistatydinti. Jie gali 
būti vėl renkami ir visi yra sutikę 
vėl kandidatuoti.

Kaip kad pramatoma taisyklėse, 
sekančiais metais, ir paskui kas me
tai, atsistatydins ir bus renkami du 
Valdybos nariai. Ši tvarka palanki 
Sąjungai tuo, kad užtikrinamas Val
dybos tęstinumas, gi to nevisad 
lengva atsiekti, kaip kad rodo bend
ruomeninė patirtis.

Yra priimta, kad metų pabaigoje 
organizacijos pirmininkas pamini, 
koks jos finansinis stovis, pasidžiau
gia pelnu. Mūsų Sąjunga ne pelno 
tikslu steigta. Jos tikslas - įteisinti 
Bendruomenės laikraščio "Mūsų 
Pastogės", leidėjus. Kaip kad yra 
"Mūsų Pastogės" redaktorius, p. V.

Tautos Fonde
Tautos šventės dieną rugsėjo 10 

d. per T.F. Atstovybės narius Povilą 
Protą ir Julių Veteikį, Lietuvos lais
vinimo reikalams Sydnejuje aukojo: 
$ 50 Pranas Sakalauskas, $ 20 Ed
vardas Rašymas, $ 15 A. Žilys. Po 
$ 10: kun. P. Butkus, V. ir U. Rušai, 
B. Paskočimas, V. Patašius, Pr. Žit- 
kauskas, neįskaitoma pavardė ir Y. 
Ladyga. $ 6 A. Giniūnas. Po $ 5: J. 
Veteikis, J. Tallat-Kelpša, E. Zen- 
kevičienė, J. Koliavas, F. Sauka, R. 
Venclovas, J. Kedys, A. Šliogeris, 
M. Petronis, V. Gaidžionis, A. Gai
dukas, E. Bliokienė, P. Protas, A. 
Jasaitis, Agnė Meiliūnienė, J. Ma
kūnas, J. Kušleika I. Jonaitis ir dvi 
neįskaitomos pavardės. Mažesnėmis 
sumomis aukojo $ 81.50. Viso $ 
332.50. Nuoširdus ačiū rinkėjams ir 
ypatingai aukojusiems Lietuvos 
laisvės reikalams, kurie nuolatos 
nepamiršta mūsų pavergtos tautos 
reikalų.

Tautos Fondo Atstovybė

*•»
Mūsų Pastogės spaudos baliuje 

matėsi visa eilė veidų ir iš tolimes
nių kolonijų: p. Bajoras iš Melbour
no, kuris net skyrė vieną Mūsų Pas
togės metinę prenumeratą baliaus 
loterijai, p. Petys iš Canberros, M. 
Gailiūnas iš Wollongong, Dr. G. Ki- 
šonas - Newcastle apyl. pirmininkas.

Daug kas pasigedo šiame baliuje 
populiariojo Vlado Dumčiaus iš 
Adelaidės, kuris anksčiau vis at
vykdavo ir ne tuščiomis rankomis. 
Kiti spėliojo, kad gal jo kojinė pake
ly prakiuro. Būkime tikri, jis vis tiek 
tą vakarą savo mintyse dalyvavo 
spaudos baliuje.

Ko baliuje pasigesta? Pasigesta 
visos eilės nuoširdžių Mūsų Pasto
gės bičiulių: vienus prilaikė namuo
se netikėtos slogos, kiti buvo išvykę 
žuvauti tikėdamiesi baliui pristatyti 
šviežios žuvies, dar kiti pasibaidė 
lietaus, kuris pradėjo dulksnoti kaip 
tik tuo metu, kai reikėjo važiuoti. 
Antai, vienas tautietis kitą dieną 
skundėsi: brolukas, kaip užburta - 
bevažiuojant iš kiemo taip visi ratai 
tik purpt ir nusmuko į visas šalis. 
Kol susirankiojau, atėjo ir rytas... 

Kazokas tiksliai pareiškęs, tai tary
tum automobilio įregistravimas bei 
draudimas. Galima važinėti ir neap
draustu automobiliu, bet nepatarti
na.

Jau turime konkrečių pavyzdžių 
kaip gali būti naudinga turėti įtei
sintą stovį. Štai, a.a. Juozas Dočkus, 
prieš mirdamas paskyrė "Mūšy 
Pastogei” 500 dol. Velionies testa
mento vykdytojas p. Mykolas Pet
ronis neturėjo jokių legalinių sun
kumų tą auką perduodamas įteisin
tai organizacijai. Kažin, ar teisinin
kai nebūtų kitaip patarę, jei ALB 
Spaudos Sąjunga nebūtų buvusi tei
siniai apipavidalinta. Ta proga noriu 
pabrėžti velionies p. Juozo Dočkaus 
kilnumą paskiriant dalį savo paliki
mo Australijos Lietuvių Bendruo
menės Spaudos labui. Taip pat dė
kojame p. Mykolui Petroniui už jo 
tarpininkavimą vykdant p. J. Doč
kaus testamentą.

Reikia pabrėžti, kad parama 
"Mūsų Pastogei", paskiriant tam 
dalįpalikomo testamentu, yra labai 
svarbi. Kaip kad matosi iš išspaus
dinto balanso, "Mūsų Pastogė” jokiu 
būdu neišsilaikytų vien tik iš prenu
meratų. Tiktai su visokeriopa bend
ruomenine parama bei skaitytojų 
aukomis galima turėti savo Bend
ruomenės laikraštį. Ypatingai pami
nėtini "Mūsų Pastogės" paremti ba
liai Melbourne, Adelaidėje, Sydne
juje ir kitose vietose.

Kadangi Valstijos (N.S.WJ įsta
tymai rėikalaūja metinius raportus 
bei balansus įteikti specialiai Komi
sijai (Commissioner for Corporate 
Affairs}, jie paruošti ir išspausdinti 
anglų kalba.

Baigiant metinį pirmininko pra
nešimą reikia padėkoti "Mūsų Pas
togės" redaktoriui, p. V. Kazokui, p. 
A. Jablonskienei, kuri atlieka teksto 
surinkimo darbą, ir p. L. Stašionie- 
nei, kuri atlieka administracijos ir 
išsiuntinėjimo darbus. Be jų pasi
šventimo, nuoširdžiai dirbant už 
menką atlyginimą, "Mūsų Pastogė” 
negalėtų egzistuoti.

Ypatinga padėka taip pat priklau
so Redakcijos Patariamajai Komisi
jai, p. L Jonaičiui ir p. A. Reisgiui, 
kurie rūpinasi laikraščio gerbūviu, 
jam aukodami savo energiją ir pas
tangas.

Su dideliu malonumu turiu vadė-' 
koti ALB Spaudos Sąjungos Valdy
bos nariams, kurie ne tik dirba be 
atlyginimo, bet dar dažnai atlieka 
įvairius Sąjungos reikalus savo iš
laidomis. Atskirai paminėtinas Val
dybos narys p. V. Jaras, kuris nuo
lat atlieka Administracinės Komisi
jos pareigas. Padėkos irgi užsipelnė 
ankščiau buvusios administracinės 
komisijos nariai ir jos pagalbininkai, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo Ad
ministracinės Komisijos darbo per
organizavimo. Pirmininkui dera ki
tiems Valdyboms nariams padėkoti: 
vicepirmininkui p. V. Patašiui, iždi
ninkui p. A.A. Milošui, sekretoriui 
p. L.D. Cox ir Dr. R. Zakarevičiui. 
Tokiai šauniai Valdybai pirminin
kauti - vienas malonumas.

Betgi, svarbiausia padėka visiems

Nukelta į psl. 5
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LITHUANIAN COMMUNITY
PUBLISHING SOCIETY LTD.

Director’s
30THJUNE

The Directors submit their 
Annual Report, together with the 
audited accounts for the year ended 
30th June, 1978 and report as 
follows:

The names of the Directors in 
office at the date of this Report are 
as follows:

Algis KABAILA President
Vytautas PATAŠIUS

Allen A. MILAŠAS
Laurence D. COX
Victor JARAS
Ramutis ZAKAREVIČIUS
The principal activities of the 

Company are in the publishing of 
Australian Lithuanian Weekly ”Our 
Haven”.

The Company was incorporated 
on 5th October, 1977 and on 1st De
cember, 1977 took over the funds 
and other assets and the liabilities of 
the unincorporated associations 
then known as ’’Mūsų Pastogė” and 
”0ur Haven” Administrative 
Committee.

The Company is a Company limi
ted by guarantee. The profits, in
come and property of the Society, 
whencesoever derived, may not di
rectly or indirectly be distributed or 
transferred to the members of the 
Society.

> report
, 1978

For the seven months to 30th 
June, 1978, after charging $ 481 by 
way of Depreciation of 'Fixed 
Assets, Expenditure exceeded In
come by $ 25.75. The increase in 
Accumulated Funds arises from 
numerous small donations from the 
subscribers of Australian Lithua
nian Weekly ”0ur Haven” 
amounting to $ 1,436.72.

During the period ended 30th 
June, 1978 an amount of $ 75.00 was 
transferred from Contingent Liabi
lity to cover the Entrance Fees for 3 
Members. Contingent Liability to 
subscribers of the Australian Lithu
anian Weekly ”0ur Haven” who 
advanced interest free loans for the 
acquisition of printing equipment 
was assessed at $ 398.00 as at 30th 
June, 1978.

An amount of $ 481.00 was trans
ferred from the Accumulated Funds 
to the Plant Replacement Reserve 
to provide funds for the replace
ment of Fixed Assets.

The Company had 67 members as 
at 30th June, 1978.

The Directors took reasonable 
steps before the Income and Expen
diture Account and Balance Sheet of 
Lithuanian Community Publishing 
Society Limited were made out, to 
ascertain that all known bad debts 
were written off. No provision for 
doubtful debts was considered ne-

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SPAUDOS SĄJUNGOS

metinis narių
- susirinkimas

Pranešame, kad pirmasis Lietu
vių Bendruomenės Spaudos Sąjun
gos narių metinis susirinkimas 
įvyksta Sydnejaus Lietuvių Klube, 
16 East Terrace, Bankstown, 
N.S.W., sekmadieni, 1978 m. spalio 
29 d. antrą valandą po pietų.

DARBOTVARKĖ:
1. Priėmimas 1978 m. birželio 

mėn. 30-tos dienos balanso, septynių 
mėnesių pajamų ir išlaidų sąskaitos 
iki 1978 m. birželio 30-tos dienos, 
Valdybos ir auditorių raportų iki 
1978 m. birželio 30-tos dienos.

2. Valdybos išrinkimas, vadovau
jantis Lietuvių Bendruomenės 
Spaudos Sąjungos taisyklėmis. Val
dybos nariai A. Kabaila, V. Pata
šius, A.A. Milašas, L.D. Cox, V. Ja
ras ir R. Zakarevičius atsistatydina, 
bet jie vėl kandidatuoja ir gali būti 
renkami į valdybą.

3. Sąjungos taisyklių (Company’s 
Articles of Association) ribose atlik
ti kitus reikalus.

L.B.S S-gos Valdybos vardu, 
Laurence Cox 
Sekretorius

18.9.78.
Sąjungos nariai, turį įgaliojimus 

(Proxy Form), prašomi įgaliojimus 
pristatyti ne vėliau kaip vieną va
landą prieš susirinkimą.

cessary. has occurred.
At the date of this Report, the 

Directors were not aware of any 
circumstances which could require 
any substantial provision for daubt- 
ful debts.

The Directors took reasonable 
steps, before the Income and Ex
penditure Account and Balance 
Sheet were made out, to ascertain 
that the current assets of the Com
pany, other than debtors, were 
shown in the accounting records of 
the Company at a value equal to or

circumstances which would render 
the values attributable to the 
current assets in the Company’s 
accounts misleading.

No charge on the assets of the 
Company has arisen since the end of 
the financial year to the date of this 
Report to secure the liabilities of 
any other person.

No contingent liability has arisen 
since the end of the financial year to 
the date of this Report.

No contingent or other liability 
has become enforceable or is likely 
to become enforceable within a 
period of twelve months after the 
end of the financial year which, in 
the opinion of the Directors, will or 
may effect the ability of the Com
pany to meet its obligations as and 
when they fall due.

At the date of this Report, the 
Directors are not aware of any cir
cumstances not otherwise dealt 
with in the Report or Accounts 
which would render any amount 
stated in the accounts misleading.

The results of the Company’s 
operations during the financial year 
have not, in the opinion of the Di
rectors, been substantially affected 
by any item, transaction or event of 
a material and unusual nature.

Since 30th June, 1978, and to the 
date of this Report, in the opinion of 
the Directors, no item, transaction 
or event of a material or unusual 
nature, which would affect substan
tially the results of the Company for 
the next succeeding financial year,

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

7 Months to 12 Months to 
30.6.1978 30.11.1977

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE 

PERIOD ENDED 30TH JUNE, 1978

INCOME
$ $

Subscriptions "Our Haven" 11,330.27 19,737.00Advertising 4,399.27 5,692.00Interest Received 118.23 224.00

EXPENSES

15,847.77 25,653.00

Salaries - Editor 3,082.26 4,906.00- Administrative 600.00 1,040.00- Typesetting 615.00 1,066.00Printing Costs 5,212.00 8,551.00Despatch 594.00 1,078.00Postage 2,611.66 4,704.00Transport 216.00 392.00Editor's Office Expenses 1,535.00 2,625.00Administrative Office Expenses 746.38 613.00Insurance - Workers' Comp. 124.42 78.00Commissions 25.80 149.00Maintenance & Repairs 30.00 270.00Depreciation 481.00 795.00
15,873.52 26,267.00

Less: Excess Expenditure over Income 25.75 614.00
$15,847.77 $25,653.00

\
ACCUMULATED FUNDS - GENERAL ACCOUNT

Balance at beginning of period 
Plus: Donations Received

Net Incone from Fund raising 
activities

18,386.26
1,436.72

below the value that would be 
expected to be realised in the ordi
nary course of business.

At the date of this Report, the 
Directors are not aware of any

No Director, since the end of the 
previous financial year, has received 
or has become entitled to receive a 
benefit by reasons of a contract 
made by the Company or a related 
corporation with the Director or 
with a firm of which he is a member 
or with a Company in which he has a 
substantial financial interest.

ON BĘHALF OF THE BOARD 
Algis Kabaila Director 
Laurence Cox Director

18th September, 1978.

LITHUANIAN COMMUNITY PUBLISHING SOCIETY LIMITED

PUBLISHERS OF AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 'OUR HAVEN*

BALANCE SHEET 
as at June 30, 1978

25,529.17 22,518.20

June 
1978

November 
1977

ACCUMULATED FUNDS $ $
Members * Entrance Fees 1,675.00
General Funds 19,241.23 18,386.26
Plant Replacement Reserve 4,612.94 4,131.94

REPRESENTED BY:

FIXED ASSETS

Plant & Equipment 8,241.00 8,241.00
Less: Depreciation 2,866.00 2,385.00

TOTAL FIXED ASSETS 5,375.00 5,856.00

CURRENT ASSETS

Stock of Publishing Materials
on hand at cost 390.00 685.00

C.B.A. - Trading Bank Account — 2,122.30
C.B.A. - Term Deposits — 3,480.51
Commonwealth Savings Bank, Ryde 1,221.14 —
Commonwealth Trading Bank, Fairfield 5,688.44 —
Lithuanian Co-operative Credit Union

■Talka" - Term Deposits 2,200.00 2,200.00
- Deposits on Call 3,431.39 1,102.39

Lithuanian Club Limited -
- Interest Bearing Deposits 1,500.00 -

14,430.97 9,590.20

Unpaid Subscriptions:
- Current Year 8,318.70 6,270.00
- Previous Periods 1,954.15 1,764.00

10,272.85 8,034.00

Unpaid Advertising Charges:
- Current Year 1,643.40 1,658.00
- Previous Periods 95.57 458.00

1,738.97 2,116.00
TOTAL CURRENT ASSETS 26,442.79 19,740.20■■««■■■■■■

TOTAL ASSETS 31,817.79 25,596^20
LESS : June Novemhur11978 1977
CURRENT LIABILITIES 4

15,177.00 Wages & Salaries - 272.40-
1,833.00 Trade Creditors 999.12 1,188.60

Prepaid Subscriptions 5,289.50 1,617.002,785.00 -------- ------- -
--------- TOTAL LIABILITIES 6,288.62 3,078.00 19,795.00-------------------------------------------- ........ ........

614.00
795.00, 

-------------------- EXCESS OF ASSETS OVER LIABILITIES 25,529.17 22,518.20 
18,386.00--—— ■ — ... ——----- ■bxujbi.eu ...... .jį,-*■ ■ - ■

CONTINGENT LIABILITY exists to some subscribers of the

Pirmininko...
Atkelta iš psi. 4

"Mūsų Pastogės” prenumerato
riams ir skaitytojams. Be jų "Mūsų 
Pastogė"neegzistuotų ir net nebūtų 
reikalingai

AP. Kabaila (Prof.) 
ALB Spaudos Sąjungos

Less: Excess Expenditure over Income 
Transfer to Plant Replacement 

Reserve

Less: Contingent Liability Loans 
applied to cover Members* 
Entrance Fees

BALANCE AT END OF PERIOD

19,822.98
25.75

481.00
19,316.23

75.00
$19,241.23

Australian Lithuanian Weekly "Our Haven" who advanced interest 
 free loans for the acquisition -of printing equipment. This 

$18,386.00 Contingent Liability as at* 30th June, 1978 was assessed at $398.

Valdybos Pirmininkas
Mūsų Pastogė nr. 39,1978.10.2, psi. 5
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Kritika...
Atkelta iš psl 3

nių neteisybių taisymas ar skriau
džiamų mažumų gyvnimas, bet mū
sų pačių grupės, lietuviškojo būrio, 
bendruomenės tautinis išlikimas. 
Mūsų spauda pirmiausia siekia šio 
tikslo. Mums brangintina ir saugoti
na visa, kas mus išlaiko krūvoje, kas 
kelia vienybę ir skatina tautišką 
reiškimąsi; vengtina visko, kas vie
nybę ardo, kas žadina vienas kitam 
priešingumą ir vienas kitu nepasiti
kėjimą. Mano supratimu, spaudoje 
pasireiškianti neapdairi kritika daž
niau reiškia ardymą, negu jungimą 
bei skatinimą; Spėju, kad tai 
dažniau įvyksta ne dėl blogos valios 
ar noro kitam pakenkti, bet dėl ne
apsvarstyto šiurkštaus žodžio ar ne
atsargaus bei nepagrįsto apibendri
nimo.

Gerbtini ir brangintini žmonės, 
kurie rūpinasi mūsų bendruomenės 
pasireiškimų kultūrinio lygio ir tau
tinio grynumo išlaikymu ir kurie 
nesibijo atkreipti dėmesį į daromas 
klaidas. Menkavertiškų dalykų per- 
didelis gyrimas skatina apsileidimą 
ir nerūpestingumą. Tačiau peraš- 
triai ir ypač vienašališkai išreikšta 
pastangų kritika užgauna, atstumia, 
o dažnai ir tolimesnes pastangas su
stabdo. Ypač norint paskatinti jau
nimo organizacijas gyvesnei veiklai 
vienos iš tų organizacijų paniekini
mas ar iš jos pasijuokimas nei jai 
pačiai, nei kitoms nepadeda. 0 tokių 
paniekinimo pavyzdžių netrūksta. 
Kadangi visų nesuminėsi, tai norė
čiau stabtelti ties vienu dėmesyje li
kusiu, nes giliai įskaudinusiu pasi
sakymu. Tai pastabos apie skautus 
ir dar nepamirštą šių metų tautinę 
stovyklą prie Melbourne. Anksčiau 
minėtu nerūpestingo ir pretenzingo 
apibendrinimo metodu skautavimas 
palygintas su vien pramoginiu laiko 
praleidimu, kaip žūklavimas ar^gry,- 
bavimas, o stovykla nuvertinta iki 
vieno didelio ’’pliumpio”. Didžiausia 
stovyklos yda toje kritikoje randa
ma rimtesnių studijų, seminarų, 
diskusijų trūkume.

Iš tikrųjų stovykla yra ideologinė 
vaikų ir augančio jaunimo organiza
cija, kurioje vaikas ir jaunuolis są
moningai ieško būdų savęs auklėji
mui, kilnesnės žmogiškosios asme
nybės savyje ugdymui. Žaidimas 
skautuose yra auklėjimo priemonė, 
ne tuščias laiko praleidimas (Beje, 
planuoto žaidimo auklėjamoji įtaka 
pripažinta ir psichologijos, ir peda
gogikos). Žiūrint iš lietuviškojo taš
ko vaikų iš mažens susibūrimas, su
sidraugavimas, pastanga bendrauti 
lietuviškai, mokymasis lietuviškų 
dainų, laikymas egzaminų iš litua
nistinių dalykų negali būti nereikš
mingi mūsų bendruomeniniam 
gyvenimui. Akademiškas reiškima
sis nėra svarbiausias skautijos tiks
las, nes akademikai tesudaro skautų 
mažumą. Pageidavimas, kad skautų 
stovyklos pavirstų studijų savaitė
mis, seminarais, parodo, skautiškojo 
gyvenimo tikslų nežinojimą ar ne
norą jų suprasti. Tačiau juk ne vien 
žaidimas užpildo skautišką dienot
varkę. Į kiekvienos stovyklos prog
ramą įeina pašnekesiai ideologinėm, 
tautinėm moralinėm, o vyresnėse 
grupėse ir akademinėm temom. To
kių pašnekesių netrūko ir pereito j 
tautinėj stovykloj, nežiūrint kritiko 
teigimų. Man pačiai teko pora pra
vesti.

Būdama pirmiausiai auklėjimo 
organizacija skautija nesiekia vado
vauti platesnei bendruomenei. Ta
čiau būdama gyva tos bendruome
nės dalis, šalia kitų, ji aktyviai daly
vauja tautiniame gyvenime, nariai 
talkininkauja parengimuose, o jei 
prireikia, nevengia ir vadovaujan
čios rolės. Nenaudinga jos vertę 
matuoti nei pagal išleistas ar sutau
pytas pinigų sumas. Kokie gi tauti
niai pasireiškimai finansiškai patei-
Mūsų Pastogė Nr. 39, 1978.10.2, psl. 6

RINKIMAI NEW SOUTH 
WALES VALSTIJOJE 

šeštadienį, spalio 7d.
SPALIO 7-JI - ĮSIDĖMĖTINA DIENA

Tą dieną pirmą kartą galėsime balsuoti už abejus New South 
Wales parlamento rūmus.

Kai rinkimų būstinėje valdininkas bus patikrinęs jūsų vardą rinkikų 
sąraše, jums įteiks du balsavimo lapelius.

Vienas balsavimo lapelis už senatą /Legislative Council — Upper 
House/, gi kitas už parlamentą /Legislative Assembly — Lower House/ 

Atkreipkite dėmesį: kaip bus paprasta balsuoti 
už abejus parlamento rūmus

Jeigu suklystate ar sugadinate balsavimo lapelį, nesijaudinkite. Grįškite pas 
tą patį valdininką, atiduokite sugadintą lapelį ir gausite naują balsavimo lapeįi.

Jis patars jums kiekvienu atveju, kur abejojate. Tai jo darbas.
Kiekvienam balsavimo lapeliui yra atskira dėžutė. Jos bus aiškiai 

pažymėtos:

LEGISLATIVE COUNCIL - for Upper House.
LEGISLATIVE ASSEMBLY — for Lower House.

AUKŠTIEJI RŪMAI - 
UPPER HOUSE

/The Legislative Council/

Kad jūsų baisas būtų galiojantis už- 
Aukštuosius Rūmus, jūs turite parinkti mažiausiai 
dešimt kandidatų ir savo nuožiūra pagal pir- 
mumą surašyti numerius nuo 1 iki 10 į langelius 
priešais kandidatų vardus.

Tai nesudėtinga procedūra atiduoti galiojantį 
balsą.

Jus galite balsuoti ir už daugiau nei dešimt 
kandidatų toliau pasirinktinai žymėdamas 
nurodytuose langeliuose numerius 11, 12 ir tt

Atminkite: balsuojate už dešimt 
kandidatų. Bet galite balsuoti ir už daugiau.

ŽEMIEJI RŪMAI
LOWER HOUSE

/The Legislative Assembly/

Atiduoti savo balsą už Žemuosius Rumus yra
visai paprasta, kaip ir anksčiau.

Slės tvarka sunumeruokite visus 
kandidatus į langelius priešais vardus.

Ant šito balsavimo lapelio jūs turite įrašyti
numerius į kiekvieną langelį 

Nieko nėra paprasčiau.

Balsavimo laikas nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro

BALSAVIMAS YRA PRIVALOMAS

siutini ar naudingi?
Taigi, kam naudingas pasijuoki

mas iš tos vaikų ir jaunimo organi
zacijos bei jos paniekinimas? Ir ar 
galima tokį pasijuokimą vadinti 
konstruktyvia kritika? Mano supra
timu tikrai ne, nors noriu tikėti, kad 
kritikas, rašydamas siekė skatini
mo, ne pasityčiojimo.

Ne kartą ir kitokius kritikos pasi
reiškimus perskaičius ir išgirdus 
kyla nuostaba, kad taip drąsiai sa
komas ’’paskutinis žodis”, galutinis 
įvykio ar asmenybės įvertinimas ar 
pasmerkimas, tarsi taip jau lengva 
pažinti visus įvykio aspektus ar as
menybės reiškimosi priežastis, tarsi 
kiekvienas kritikuojantis jau yra di
delis savo kritikuojamos srities ži
novas. Daugumas gyvename dvie

juose lyg ir pasauliuose: viename 
mokslinamės, užsidirbam duoną, 
tautiškai reiškiamės. Jau ir tas dvi
lypumas mūsų žinojimą riboja. Tuo 
tarpu kai imame vienas apie kitą ar 
kitų pastangas kalbėti, tai pasidaro
me specialistai ir filosofijos, ir poli
tikos, ir etikos, ir meno, ir, žinoma, 
ypatingai visų lietuviškų sričių... 0 
iš tikrųjų juk žmogaus amžius per- 
trumpas ir vieną iš minėtų sričių 
galutinai suprasti ir pažinti. Gerai, 
kad viskuo domimasi ir apie viską 
kalbama. Tačiau kritikuojant verta 
palikti vietos ir abejonei, o ypač ati
dai ir rūpesčiui, kad kito žmogaus 
neįskaudinus, neužgavus, ir kad 
lietuviškai bendruomenei ir jos or
ganizacijom žalos napadarius. At
seit, kritikuojant vertėtų neužmiršti 

esminio mandagumo ir kuklumo.
Japonai mandagumo išlaikymą 

užtikrina daugybe nuo senų senovės 
preciziškai nustatytų etiketo tai
syklių. Iš pašalies žiūrint jos kartais 
atrodo juokingos ir nereikalingos. 
Tačiau visų tų taisyklių pagrinde 
glūdi pastanga visiems sutilpti la
biausiai perpildytame krašte 
vienam už kito neužkliūvant ir išlai
kant pagarbą savo paties ir kito 
žmogaus individualumui. Japonui 
nėra didesnio prasižengimo manda
gumui, kaip kito žmogaus ’’harmo
nijos suardymas”, atseit, kito žmo
gaus sujaudinimas, supykdymas, 
suneraminimas. Mūsų išeivijos gy
venime tokia mintis ne tik įdomi, bet 
gal ir pasiskolintina.
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Golfas Toronte POPTAW
Pirmos pasaulio lietuvių golfo 

pirmenybės buvo pravestos birželio 
30 d. ir liepos 1 d. Nobleton Lakes 
aikštyne. Kursas buvo ypatingai 
įdomus ir gana sunkus: daug miško, 
daug vandens ir smėlio.

150 dalyvių buvo rekordinis skai
čius, pralenkęs visas kitas individu
alines varžybas. Vien iš Čikagos da
lyvavo 3 komandos su 45 žaidėjais. 
Pirmenybės vyko vyrų, moterų, 
senjorų, jaunių ir jaunučių klasėse. 
Vyrų klasėje buvo net 4 grupės: A, 
B, C ir D. A grupėje meisteriu tąpo 
ir pasipuošė aukso medaliu čikagie- 
tis M. Petrošius, baigęs lygiai po 158 
su torontiškiu P. Paukščiu ir jį 
dviem smūgiais įveikęs pratęsime. 
Trečia vieta pasidalino čikagiečiai G. 
Zarr ir L. Prochnow - 164. Pirmoji 
vieta, skaičiuojant kartu išlygina
maisiais smūgiais (vad. "Low net”) 
atiteko S. Petruliui iš Detroito. Vy
rų B grupėje aukso medalį iškovojo 
Ričardas Čekauskas, mums gerai 
pažįstamo Prano Čekausko brolis iš 
Detroito, o ”low net” solistas R. 
Strimaitis iš Toronto. C — V. Kak
nevičius iš Toronto, ”low net” - J. 
Zabukas iš Čikagos. D grupės lai
mėtojai B. Sergautis ir ”low net” H. 
Paukštys, abu iš Toronto.

Jaunių klasėje aukso medalis teko 
A. Petruliui iš Čikagos ir jaunučių - 
J. Choromanskiui iš Toronto.

Vis daugiau lietuvaičių moterų 
pradeda domėtis golfu ir gana gra
žus būrys dalyvavo žaidynėse. Per-
galę iškovojo N. Dėdinienė iš Ro- 
česterio, o ”low net” L. Izokaitienė 
iš Čikagos. Kietos varžybos vyko 
vyrų senjorų klasėje, kur E. Lapas 
vos pralenkia B. Racevičių 186 prieš 
187, abu iš Čikagos, ”low net” laimi 
E. Stirna iš Ročesterio. Individuali-

Vaišių metu man tenka sėdėti 
greta mūsų buvusiojo Lietuvos 
krepšinio ’’žvaigždės” Mykolo Ruz- 
gio. Jis manęs klausinėja apie buvu
sius jo kolegas, siunčia geriausius 
linkėjimus jo buvusiems komandos 
žaidėjams australiečiams Leonui 
Baltrūnui ir Leonui Petrauskui. Jam 
ir visiems kitiems Čikagos sporto 
darbuotojams ir mūsų draugams 
įteikiame atminimui mūsų išvykos 
ženklelius. Salėje matosi ir kitas 
Lietuvos krepšinio veteranas, lai
mint Europos pirmenybes, tai Dr. 
Pr. Mažeika.

Sekmadienis. Nors ir apysunkio- 
mis galvomis po buvusio vakarykš
čio baliaus, australiečiai gausiai da
lyvauja jėzuitų koplyčios pamaldo
se. Po pamaldų Jaunimo Centre da
romos nuotraukos ir vėliau praside
da sportinės rungtynės, kurios su
traukia nemažą skaičių žiūrovų. Be 
visų kitų, oficialiai numatytų sporto 
žaidynių, Čikagoje įvyksta ir drau
giškos futbolo rungtynės tarp vietos 
veteranų ir australiečių, kurios bai
giasi lygiomis. Australiečių futboli
ninkų komandą kelionėje sudarė 
mūsų moterų tinklinio treneris R. 
Dambrauskas. Jie iš viso žaidė tre
jas rungtynes ir pabaigė be pralai
mėjimo. Po šių futbolo rungtynių 
visi australiečiai buvo pakviesti į 
Lituanikos futbolo klubo svetainę 
garsiojoje Čikagos Laisvės Alėjoje, 
69-je gatvėje, kur ypatingai jaukioje 
ir draugiškoje nuotaikoje, prie lie
tuviškų dešrų, amerikoniško alučio 
ir škotiško ’’Jono Vaikščiotojo” buvo 
praleista kelios labai malonios va
landos. Šis futibolo klubas gali būti 
visiems pavyzdys. Jie finansiniai 
tvarkosi labai gerai. Turi savo viešą 
užeigą - barą, kas leidžia jiems labai 
gerai išsilaikyti ir dalyvauti lietuvių 
vardu Čikagos futbolo pirmenybėse.

Būnant Čikagoje australiečiams 
buvo suruošta autobusu išvyka 
miesto apžiūrėti, kuriai vadovavo ir 

nėse pirmenybėse geriausiai pasiro
dė Čikagos reprezentantai, laimėję 
12 medalių.

Komandinėse varžybose dalyvavo 
8 komandos, ir čia geriausiai pasiro
dė Čikagos I-ji komanda, gana už
tikrintai įveikusi Toronto I-mają 997 
prieš 1014. Bronzos medalis teko 
Toronto II-jai, o ”low net” laimi Či
kagos inžinierių klubas. Už laimėto
jus žaidė: R. Panavas, M. Petrošius, 
L. Prochnow, G. Zarr, T. Lapas, J. 
Kubilius, E. Nakas, A. Dagys ir E.

Australiečiai sportininkai pamaldose Toronte Nuotrauka V. Bacevičiaus

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis.

PER Š. AMERIKĄ
įžymiąsias vietas aprodė J. Bagdo
nas, kai patį autobusą davė miesto 
savivaldybė. Labai graži išvyka bu
vo ir į Mičigano ežerą, kurią surengė 
ir savo laivais - jachtomis po ežerą 
važinėjo lietuviai jachtklubo daly
viai su lietuviškos televizijos vedėju 
ir dideliu vandens sporto mėgėju T. 
Šlutu ir jo žmona.

Viešint Čikagoje, man teko šne
kėti per "Margučio” radio, kurio 
vedėjas ir mano artimas prietelius 
Petras Petrutis mane jau ne pirmą 
kartą pristatė savo klausytojams. 
Taip pat, kartu su išvykos spaudos 
atstovu R. Sidabru, teko būti sve
čiais spalvotoje lietuviškoje televi
zijos valandėlėje. Čia buvo rodoma 
ištraukos iš buvusios Kanados Pa
saulio Lietuvių Sporto Šventės, ku
rias apibūdino J. Bagdonas ir p. Šlu- 
tienė, kai aš buvau klausinėjamas 
apie visą mūsų išvykos kelionę. Tai 
buvo mūsų su Sidabru pirmasis pa
sirodymas televizijoje ir, kaip kiti 
vėliau sakė, savo darbą atlikome vi
sai neblogai.

Kaip jau anksčiau buvau rašęs, 
Toronto, Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu, Amerikos, Kanados ir Aus
tralijos lietuvių sporto vadovai įs
teigė Pasaulio Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Sąjungą. Bū
nant Detroite teko plačiau šį reikalą 
aptarti su į ten atvykusiu ŠALFASS 
pirmininku P. Bernecku, torontiškiu 
J. Karpiu ir Detroito B-nės pirmi
ninku, bei dideliu sporto darbuotoju 
A. Rugienium. Jie įgaliojo mane, 
būnant Čikagoje, susitikti su naują
ja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba ar jos nariais. Tarpininkau
jant buvusiam P.L.B. pirmininkui 
inž. B. Nainiui, buvau supažindintas 
su dabartiniu P.L.B. pirmininku inž. 
V. Kamantų ir V. Kleiza, kuris yra 
jaunimo reikalų vadovas. Išsiaiškin
ta visais svarbiaisiais klausimais, 
panaikintas ir išsklaidytas, galbūt 
sakyčiau, nepasitikėjimas sporti

Juška. Inžinierių klubui atstovavo: 
J. Talandis, A. Smolinskas, E. La
pas, J. Cinkus, V. Vaitkus, J. Baris, 
D. Varnaitis ir Z. Petkus.

Varžybos buvo puikiai suorgani
zuotos ir sklandžiai pravestos, tai 
nuopelnas Toronto lietuvių golfo 
klubo ir Čikagos golfo klubo vadovo 
J. Bario.

R.S.

ninkų ateitimi būsimoje P.L. B-nės 
veikloje ir prieita vienos ir tvirtos 
nuomonės, kad ateities pasaulio lie
tuvių sportininkų darbas ir veikla 
bus derinama ir dirbama kartu su 
Pasaulio Lietuvių Bendruomene, 
prašant ir duodant visokeriopą pa- 
gelbą vieni kitiems. "Kaip mes gali
me nepadėti sportininkams ir kartu 
nedirbti su jais, draugiškai besišyp
sodami pareiškė Bendruomenės va
dovai. Tiek mano, tiek ir mano kole
gos vaikai yra aktyvūs lietuviškame 
sporte, pasakė V. Kamantas, gi pats 
V. Kleiza buvo ir yra visa širdimi 
sportininkas ir jaunimo draugas.”

Svečiuojantis Čikagoje aplankau 
savo gerą prietelių menininką ir di
delį Tautinės S-gos veikėją P. Vėb
rą, kuris su savo draugais vaišina 
mane ir kitus savo sugautąja kara
liškai pagaminta žuvimi. Susitinku 
savo buvusio olimpiadinių išvykų 
draugo Dr. A. Ramono, taip staiga ir 
tragiškai žuvusio našlę ir mano taip 
pat gerą draugę Ingridą, kuriai ši 
asmeninė tragedija buvo taip sunku 
pergyventi. Susitinku daug draugų 
ir pažįstamų ir kurių, visa bėda, dėl 
taip didelio darbo būnant šios išvy
kos vadovu, negaliu aplankyti. Ta
čiau Gintaro klubas ir vėl pasidaro 
australiečių vyriausia būstine. Nors 
jau senasis šio klubo savininkas A. 
Lietuvninkas šį savo Laisvės Alėjos 
barą ir pardavė jaunesniai šeimai ir 
pats čia yra tik svečias, tačiau Gin
taras ir toliau gyvuoja ir svetingai 
priėmė australiečius. Kalbant apie 
Čikagą, būtų tikrai nuodėmė, jeigu 
nepaminėčiau garsiojo 69-sios 
gatvės Andriejausko baro. Tai žmo
gus auksinės širdies ir vieną dieną 
mes australiečiai norėtume jį pama
tyti Australijoje, kad bent kiek ga
lėtume jam atsidėkoti už jo pareikš
tą vaišingumą.

Paskutinę dieną Čikagoje mūsų 
jaunių komandos vadovas Jurgis 
Liutikas švenčia savo gimimo dieną.

SPORTAS LIETUVOJE
XII-se Europos lengvosios atleti

kos pirmenybėse Prahoje su Sovietų 
Sąjungos rinktine dalyvavo trys Lie
tuvos sportininkai — šuolininke i to
lį V. Bardauskienė, bėgikas A. Anti
povas ir jieties metikė J. Putinienė. 
Vilnietė Vilma Bardauskienė pradi
nėse varžybose, kuriose buvo atren
kama 12 geriausių šuolininkių baig
minėms, pagerino pasaulinį savo re
kordą dviem centimetrais, nušokda
ma 7 m 9 cm. Baigminiame jėgų iš
bandyme ji lengvai tapo Europos 
čempijone, nušokusi 6 m 88 cm. 
Antroji vieta teko čekoslovakei J. 
Nigrinovai su 6 m 69 cm, trečioji — 
R. Vokietijos atstovei A. Foigt su 
6 m 66 cm. Baigminių varžybų re
zultatus gerokai sumenkino prasidė
jęs lietus. V.' Bardauskienė iš Prahos 
grįžo su aukso medaliu ir Europos 
čempijonės titutlu. Ją taipgi tenka 
laikyti ir pasaulio čempijone. Nė 
viena sportininkė šuolyje į tolį dar 
nėra peržengusi 7 metrų ribos. V. 
Bardauskienė šį žygį atliko jau tris 
kartus per nepilnas dvi savaites: Ki- 
šiniove nušoko 7m7cmir7m6 
cm, o Prahoje — 7 m 9 cm. Bronzos 
medalį iš Prahos parsivežė vilnietis 
A. Antipovas, 10 km nubėgęs rekor
diniu Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
laiku — per 27 min, 31,5 sek.

Išleistuvės ir jo pagerbimas numa
tomas Gintaro klube. Tačiau pava
kary jo draugai jį nuveža į garsųjį 
beisbolo stadioną Čikagoje, kur 
vyksta svarbios rungtynės, kurias 
be vietinių žiūrovų stebi ir keli mili
jonai televizijos žiūrovų. Ir koks bu
vo Jurgio nustebimas, kai milžiniš
koje skelbimų lentoje pasirodo di
džiulis elektrinis užrašas ’’Happy 
birthday Jurgis Liutikas from Syd
ney, Australia”. Mūsų mielas Jur
gelis tik širdies atakos bežiūrėda
mas negavo. Vakare neoficialus at
sisveikinimas ir Jurgio metelių pa
gerbimas. Gintaras pilnas vietinių 
draugų ir australiečių. Mielos mūsų 
draugės Danguolė ūginytė, buvusi 
sydnejiškė Genė Dambrauskaitė ir 
kitos lietuviškų dainų lakštingalos 
parūpina puikų tortą ir išleistuvės, 
gimimo diena, palydint nenutilstan- 
čiom lietuviškom dainom, drebina 
Gintaro sienas. Atrodo, kad Čikaga 
jau tampa ir mūsų išvykos sostine, 
nes čia pasibaigia mūsų visos spor
tinės rungtys ir visi sportininkai gali 
jau laisvai atsigauti, atsipūsti ir ne
bijoti, kad jų seržantas, žandaras ir 
bosas, kaip jie mane per šias šešias 
savaites vadino, jau daugiau ant jų 
nerėks, nesibars ir negrąsins su
spendavimu ar diskvalifikavimu. 
Atėjo laikas ir atsipūtimui, bei pasi
linksminimui.

Malonios ir puikios dienos Čika
goje baigiasi. Liūdna ir skaudu pa
likti šį taip lietuvišką ir artimą 
mums miestą, kuris mums parodė tą 
didelį masinį lietuvišką gyvenimą 
Amerikoje. Ateina laikas viskam, 
atėjo laikas ir mūsų išvykimui. Daug 
kas su ašaromis, daug kas su gra
žiais prisiminimais, įspūdžiais ir 
svajonių pynėmis atsiduriame aero
drome, iš kurio net trimis paskirais 
lėktuvais paliekame šią lietuviškojo 
gyvenimo sostinę. Sudiev Čikaga, 
sudiev draugai, sudiev sportininkai, 
sudiev ir tau, Vytautai Grybauskai 
ir ačiū jums visiems už tą puikų aus
traliečių priėmimą.

Bus daugiau

Skirtumas
Mokytojas: Kas iškelia žmo

gų augščiau kitų gyvūnų?
Mokinys: Lėktuvas, pone mo

kytojau!
Mūsų Pastogė Nr. 39,1978.10.2, psl. 7
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N.S.W. JUNGTINIS BALTŲ
KOMITETAS PRANEŠA: PRANEŠIMAS

1. Australijoje su paskaitomis 
apie Sov. S-gą lankosi Sovietų disi
dentas Viktoras Kalninš.

Jo paskaita anglų kalba Sydnejuje 
įvyks spalio 5 d., ketvirtadienį, 7.30 
vai. vakaro, Latvių Namuose, 32 
Parnell St., Strathfield.

Visiems lietuviams ši paskaita tu
rėtų būti įdomi, nes prelegentas bu
vo kalinamas su eile kitų disidentų, 
kaip Ginzburg, Rode, ir laisvąjį pa
saulį pasiekė tik šių metų gegužės 
mėnesį.

Paskaitos metu bus renkami pa
rašai Australijos senatui dėl lietuvio 
disidento V. Petkaus.

2. Spalio 22 d., sekmadienį, Latvių 
Namuose, Strathfield Baltų Komi
tetas ruošia filmų popietę.

Bus rodomos filmos apie Berlyno 
sieną, estų festivalį, o taip pat ką tik 
gauta slaptai pagaminta filmą apie 
sovietų koncentracijos stovyklas.

Du seansai, pradžia 3 vai. ir 5 vai. 
vakaro. Įėjimas veltui (bus renka
mos aukos).

Spalio 22 d., sekmadienį, 2.30 vai. 
Lietuvių Namuose šaukiamas A.L. 
B-nės Melbourne Apylinkės 

SUSIRINKIMAS
kuriame bus renkami atstovai į 
Krašto Tarybą. Darbotvarkėje: at
stovų rinkimai, o balsų skaičiavimo 
metu bus organizacijų pranešimai ir 
klausimai bei sumanymai.

Apylinkės Valdyba tikisi, kad 
Melbourne lietuviai kaip ir visada 
susirinks gausingai ir visi dalyvaus 
savo atstovų linkimose.

Melbourne Apylinkės Valdyba

SŪKURIO SUSIRINKIMAS

Spalio 15 d., sekmadienį, 9.30 vai. 
ryto Masonic Hall, Lidcombe šau
kiamas Sydnejaus taut, šokių 
grupės Sūkurio tėvų ir rėmėjų susi- 
riflkimas. Visi maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

V. J. Patašius

Rugsėjo 24 d. įvyko Adelaidės 
apylinkės visuotinis narių susirinki
mas, kuriame buvo renkami atstovai 
į ALB Krašto Tarybą ir svarstyta 
kiti vietos aktualieji reikalai. Susi
rinkimui pirmininkavo p. J. Jonavi- 
čius, sekretoriavo p. V. Dumčius. Į 
Krašto Tarybą išrinkti (skliauste
liuose balsų skaičius iš susirinkime 
dalyvavusių virš 50 narių): Jurgis 
Jonavičius (42), Jonas Mockūnas 
(38), Augis Zamoiskis (37), Nemira 
Masiulytė (34), Donatas Dunda (32), 
Viktoras Baltutis (28), Petras Biels
kis (27), Genovaitė Vasiliauskienė 
(21), Martynas Pocius (18), Vytautas 
Neverauskas (18). Du pastarieji, 
gavę po lygiai balsų, turės išsiaiš
kinti dėl amžiaus, nes pagal statutą 
pirmenybę gauna jaunesnis amžiu
mi. Susirinkimas praėjo gana dar
niai ir darbingai. Aptarti vietiniai 
aktualieji reikalai, paliestas ir san
tykių tarp vietinių organizacijų 
klausimas.

Spalio 28 d. numatomas taut, šo
kių grupės Sūkurio vakaras Sydne
jaus Lietuvių Klube. Programojfe 
Sūkurio šokiai, Newcastle daininin
kų grupė ”3+1” ir Linksmieji bro
liai. Taip pat pasirodysianti ir nauja, 
iki šiol negirdėta taut, šokių grupė.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

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

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 7: j-

Pavasario šokiai

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

Bibliotekoje parduodamos lietu
viškos knygos, plokštelės, pašto 
ženklai pilnom kolekcijom (serijom), 
mediniai liktoriai, liet, tautinis mo
teriškas kostiumas, gintariniai ka
roliai, lipin ūkai ant mašinų, medaliai 
ir kt.

Biblioteka atidara: trečiadieniais 
4-6, sekmadieniais 1.30-4 vai.

Primename, kad šeštadienių šokių 
vakarais visi turi dėvėti klubo tai
syklėse nurodytą aprangą.

KLUBAS ATVIRAS: ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., §ešt. 8-12 vai., sekm. 7-10.
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm.
12.30 -11 vai.

♦Antradieniais pigioji 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai

gėlimų VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vaL, sekm. 1-0 vai 

... Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS MELBOURNO 
SKYRIAUS VALDYBA RUOŠIA

Tautinių šokių festivalį
INTERNATIONAL DANCE DISPLAY

Sydnejaus Lietuvių Klubo metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 26 d., 
kuriame dalyvavo 99 nariai. Susi
rinkimas praėjo gana sklandžiai ir 
greitai: be diskusijų priimta Klubo 
Valdybos pranešimai ir apyskaitos. 
Paskelbta nauja Klubo Valdyba, dar 
prieš susirinkimą išrinkta kores
pondentiniu keliu. Naują Valdybą 
sudaro: V. Simniškis, A. Reisgys, V. 
Juška, K. Protas, B. Genys, A. Mi- 
gus, E. Birkmanienė. A. Bučinskas 
paliko kandidatu. Balsavimo komi
sijos pirmininkas p. J. Zinkus pra
nešė, kad buvo paruošta ir išsiunti
nėta nariams 815 balsavimo lapelių, 
balsavo 404, iš kurių rasta 10 nega-

Spalio 8 d., sekmadienį, 3 vai.
Melbourne Universiteto ’’Union Theatre” salėje

Dalyvaus lietuvių grupės - Gintaras, Klumpakojis, austrai, čekoslova- 
kai, estai, laotiečiai, latviai, ukrainiečiai ir vietnamiečiai.

Bilietai: suaugusiems $ 3.50, studentams ir pensininkams $ 2.50. Vai
kams iki 5 metų - veltui.

Bilietus platina Algis Milvydas tel. 68 1985 ir Jadzė Vaičiulytė tel. 
391 6542.

Pelnas skiriamas jaunimo atstovams, kurie vyks į IV PLJ Kongresą, 
Europoje, 1979 metais

A.A. JONAS BRAŽELIS
Rugsėjo 6 d. savo namuose 

Strathfielde rastas miręs Jonas 
Braželis.

Velionis buvo gimęs 1921 , Obe
liuose, Rokiškio apskrityje.

Palaidotas Lietuvių Sekcijos ka
pinėse rugsėjo 11 d. Religines apei
gas atliko kun. P. Butkus. Kapuose 
velionį atsisveikino, linkėdamas jam 
amžinos ramybės, jo jaunas sūnus 
Antanas.

Liūdesyje paliko žmona Adelė 
Lašaitytė, dukra Virginija ir sūnus 
Antanas. A.K.

misi Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN 

V/ZZXLY "OUR HAVEN”

Published

ALJS Melb. Skyr. Valdyba
P.O. Box 550

liejančių. Iš senosios Klubo Valdy
bos nekandidatavo R. Skeivys, tad 
balsavimo keliu į naują valdybą įėjo 
E. Birkmanienė.

Einamuose reikaluose buvo pasi
sakymų dėl klubo drausmės ir tvar
kos, pareikštos nuomonės dėl pra- 
matomų naujų klubo pristatų ir kt.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
ALBURY

Albury Apyl. Valdyba surengė 
Tautos Šventės minėjimą rugsėjo 17 
d. pas p.p. Valius Albury. Apyl. 
pirm. p. B. Leitonas pradėjo minėji
mą paskaitydamas dienai pritaikintą

LINKSMAVAKARIS

Ruošia Sporto Klubas Varpas Lietuvių Namuose, Nth Melbourne 
šeštadienį, spalio 7 dieną, 7.30 vai.

Įėjimas $ 8. Jauniams, pensininkams $ 5
Bilietai pas V. Balnionienę tel. 699 8949, R. Ragauską tel. 93 6574

referatą. J. Gaidelytė padeklamavo 
savo kūrybos eilėraštį, o V. Gaide
lytė gražiai paskaitė Maironio ’’Tra
kų pilis”. Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po minėjimo įvyko apylinkės na
rių visuotinis susirinkimas. Prane
šimą padarė apyl. valdybos pirm. B. 
Leitonas ir taip pat paragino, kad 
tautiečiai kuo daugiau prisidėtų prie 
Liet. B-nės Spaudos Sąjungos. Be 
vargo išrinkta nauja apylinkės val
dyba, kurią sudaro: B. Leitonas - 
pirmininkas, B. Valienė - sekretorė, 
B. Gaidelienė - kasininkė. V. Maka- 
revičius išrenkamas į ALB Krašto 
Tarybą. Taip pat daugumas apylin
kės narių sumokėjo solidarumo mo
kestį.

Po minėjimo įvyko suneštinės 
vaišės. Šia proga noris padėkoti p.p. 
Valiams už mūsų priglaudimą.

B.L.

Redaktorius V. Kazokas

L Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy SL, 
Bankstown, N.S.W. 2200;
TeL 709 8395

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, NB.W.
Administracijos TeL 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprastu paštu $24.00
Oro paštu į N. Zelandiją $35.00
Oro paštu kitur $ 50.00
Atskiro Nr. kaina 50 centų

Redakcija rašinius taiso ir skelbia 
savo nuožiūra, už skelbimų turinį 
neatsakoma.
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