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Jos istorinės smulkmenos perio

dikoj gal ir nekartotinos, nes 
skaitantiems gerai žinomos. Gal tik 
mokyklose, kaip istorinis dalykas, 
daugiau pabrėžtinas. Tačiau di
džiausias nusikaltimas prieš savo 
tautą šią liūdną datą iš lietuvių są
monės ištrinti. Jos pasėkas pir
miausia patiems lietuviams reiktų 
gerai išnagrinėt ir įsisąmonint ir jas 
paskleist visam pasauliui, kad ir jis 
pamatytų savo fatališkas klaidas. 
Reikttj pridėt ir 1919 metais lenkų 
generolo Josef Hallerio klastingus 
puolimus prieš ukrainus, kai jie gy
nėsi nuo raudonųjų rusų.

Aišku, lenkams žmoniškumo nie
kas neįskiepys ir jų imperialistinių 
norų nepanaikins, bet juos pirmo 
pasaulinio karo nugalėtojai pilnai 
galėjo sudrausti. Tačiau jie pasielgė 
atvirkščiai, juos rėmė ginklais ir ge
nerolais, o šie savo kaimynėms tau
toms, bandančioms atsistatyti ne
priklausomoms, bado durtuvais į 
nugarą. Taip padėjo rusams oku- 
puot didelęukrainų valstybę. O jei 
tos antantės valstybės būtų lenkus 
sudraudusios, būt atsistačiusi Uk
raina, nebūt buvę ir Vilniaus klausi
mo, bet atvirkščiai, būt buvusi gali
mybė susidaryt vidurio Europos 
valstybių sąjungai, kuri ir būt bu
vusi tvirta užtvara tarap rusų ir vo
kiečių ir, greičiausia, nei vieni nei 
kiti nebūtų drįsę rizikuoti veržtis 
per tą užtvarą ir antro pasaulinio 
karo baisybių būt buvę išvengta. 
Lietuviai apie tą padėtį ir jos pasė
kas pilnai galėtų pasaulį informuot, 
nei pajėgtų išsivaduoti iš vergiškos 
dvasios likučių.

Kas buvo - buvo. Tačiau tikras 
nusikaltimas to dabar nematyt ir iš 
praeities klaidų nesimokinti, tuo la
biau, kad lietuvių nedraugai tą patį 
ruošiasi pakartoti ir ateityje.

Vien šauksmas išsivaduot iš so
vietų okupacijos. (Ak, ir čia, kaip 
grandinėje, klausimas klausimą ka
bina, kas gi tie sovietai?) Bet koks gi 
planas tam išsivadavimui? Tik iš 
prolenkiškų propagandistų girdima, 
kad reikia jungtis su lenkais, tai bū
sią lengviau išsivaduot iš dabartinės 
okupacijos. Bet kad po dabartinės 
okupacijos Lietuvą ruošiasi okupuot 
lenkai, prieš šį faktą užsimerkiama 
ir ausis užsikemšama. Pasitaikius 
progai ir asmeniškai susidūrus su 
vieno ar kito veiksnio atstovu ir jam 
įrodžius lenkišką lietuviams pavojų, 
gauni atsakymą, kad į tai žiūrėsim 
vėliau. ”Vėlesni žiūrėjimai” lietu
viams aiškūs iš 1920 metų.

Ir čia dar ne viskas. Patys lietu
viai daugelis save laiko mažais ir 
nieko negalinčiais, bet kiti žiūri ki
taip. Žinoma, jie lietuviui pritaria, 
kad tu ’’mažas” ir kad su savo kvaila 
mintimi dar "mažėtum”, bet savo 
mintyje turi rūpestį ir planą. Rusai 
žino, kad anksčiau ar vėliau jiems 
gali kas nors liepti iš užimtų kraštų 
eitnamo, tai jie nesiruošia į tą reikalą 
’’žiūrėt vėliau”, bet jau dabar pla
nuoja ir dirvą ruošia. Jie lenkus 
prieš lietuvius kursto, o pastarieji 
kiek įmanydami lietuvius terorizuo
ja. Tik kai nusprendžia, kad jau per
daug, tai šiek tiek juos sulaiko. Čia 

ir yra rusų politika parodyt lietu
viams, ką jiems lenkai parodytų jei 
rusų nebūtų. Jie tai daro įbaugint 
lietuvius, kad atėjus pasitraukimo 
laikui lietuviai, bijodami lenkų tero
ro, patys prašytų rusus pasilikti.

Tokią politiką matėm 1941 m., kai 
rusai Baltijos kraštuose sukėlė tokį 
košmarą, kad pabaltiečiai laukė vo
kiečių kaip nuo mirties išsigelbėji
mo. (Dar neaišku, ar čia nebuvo vo
kiečių sąmoninga politika metams 
užleist Pabaltijį rusams). Tokia pat 
taktika rusai panaudojo prieš lietu
vius 1944 m. Priėję prie Vilniaus 
truputį stabtelėję ir davė lenkams 
laiko lietuvius skersti, o šie darba
vosi rankas iki alkūnių atsiraitę. Jų 
vadas gen. A. Krzyzanowski pasi
vadinęs ”Wilk” (vilkas) suspėjo net 
Londono lenkus informuot, kad Vil
niuje lietuvių nebėra. Vilniuje dar 
likę gyvi lietuviai, kaip išsigelbėjimo 
laukė rusų.

Yra tikra, kad tokią pat politiką 
rusai planuoja ir ateičiai, leisdami 
lenkams ir dabartiniu metu švaisty
tis po visą okup. Lietuvą. Dėl tokios 
pat politikos vokiečiai bijo, kad 
Amerika iš Vokietijos neišvestų sa
vo bazių. Kokius planus išeivijos 
veiksniai turi - nežinoma. Vilniaus 
krašto lietuviai bando lenkišką pa
vojų priminti, bet gaila, jų niekas 
neklauso. O susirūpint yra kuo.

Todėl ir SPALIO DEVINTOJI 
lyg varpas lietuvius šaukia budėti!!!

L- Šapelis

ĮVYKIAI
Prieš kiek laiko visi Australijoje 

gėrėjomės per valdišką TV stotį te
levizijos filmu apie lietuvi Tasma
nijos tyrinėtoją Olegą Truchaną, 
kuris 1972 m. žuvo ekspedicijoje. 
Apie Olegą Truchaną išleista knyga 
susilaukusi jau kelių laidų, jo vardu 
pavadintas nationalinis parkas Tas- 
manijoje, apie jį susuktais dokumen
tinis filmas, kuris neseniai įvertintas 
kaip geriausias dokumentinis filmas, 
apdovanotas Sammy premija. Prieš 
keletą mėnesių filmas buvo rodytas 
per visas Australijos valdiškas TV 
stotis.

*♦»

Viktorijoje susidarė grupė žmo
nių, kurie toli už miesto krašto gilu
moje įsitaisė slėptuves, apsirūpinę 
metams laiko maistu, kad galėtų iš
likti gyvi po atominio Australijos 
bombardavimo, kuris grupės 
vadovo John Strong pranašavimu 
turįs įvykti labai greitai. Remdama
sis biblija jis teigia, kad Sovietų Są
junga be perspėjimo pradės karą 
atominėmis bombomis nušluodama 
miestų gyventojus. Bombardavimas 
galįs įvykti bet kokiu laiku tarp šių 
metų spalio pradžios ir ateinančių 
metų rugsėjo mėn.

***
TOMAS VENCLOVA „INDEX“ ŽURNALE

Britanijos Londone leidžiamasis dvimė- 
nesinis „Index“ žurnalas vasaros numery
je atspausdino ištrauką iš Tomo Venclovos 
studijos apie cenzūrą Lietuvos rašytojams.

Popiežius Jonas Paulius II

PREMIJA L. KRIAUCEVIČIŪTEI

Bankstown Art Society neseniai 
bu^o surengusi savo metinę dailės 
parodą, kurioje dalyvavo ir lietuvai
tė L. Kriaucevičiūtė. Mūsų visų 
džiaugsmui aukščiausioji premija 
buvo paskirta kaip tik L. Kriaucevi- 
čiūtei už kūrinį ’’Civic Centre”. L. 
Kriaucevičiūtė meno pasaulyje yra 
kylanti žvaigždė, premijomis įver
tinta jau ne pirmą kartą.

MAŽIAUSIA VALSTYBĖ
PASAULYJE

Rugsėjo 30 d. Anglija suteikė ne
priklausomybę kelioms britų žinioje 
buvusioms saloms. Naujoji valstybė 
vadinasi Tuvalu, turi apie 7000 gy
ventojų, susideda iš 9 salų, kurių 
plotas sudaro apie 10 kvadratinių 
mylių. Didžiausias miestas ir sostinė

Funafuti su 1000 gyventojų.
*♦*

Lenkijos katalikų bažnyčios vys
kupai reikalauja panaikinti spaudos 
cenzūrą Lenkijoje. Pastoraliniame 
laiške, kuris buvo skaitomas bažny
čiose, sakoma, kad civilizuoto krašto 
piliečiams turi būti suteikta teisė 
laisvai reikšti savo nuomonę. Nusi
skundžiama, kad piliečiai, kritikuoją 
valdžią, yra persekiojami. Lenkijoje 
leidžiama ir katalikų spauda, bet ji 
žiauriai cenzūruojama.

Naujas popiežius
Jonas Paulius II
Didelė staigmena pasauliui, kai 

spalio 16 d. Romoje buvo išrinktas 
naujas popiežius ne italų kilmės, o 
lenkas kardinolas, Krokuvos arki
vyskupas Karolis Wojtyla. Spėjama, 
kad tas turės didelės ir politinės 
reikšmės. Tuo bus sustiprinta ir pa
kelta tikinčiųjų moralė komunisti
niuose kraštuose, nes ir pats popie
žius yra iš Lenkijos, esančios komu
nistų kontrolėje. Naujasis popiežius 
yra palyginamai jaunas - 58 metų.

Gal labiausiai buvo nustebinti ita
lai, kurių tūkstantinės minios nete
ko žado, kaip buvo paskelbta, kad 
popiežius ne italas. Tai pirmas sve
timtautis popiežius po 450 metų. 
Prieš tai paskutinysis ne italas po
piežius buvo išrinktas 1522 metais 
olandas Adrianas VI.

MIRĖ RAŠYTOJAS
JUOZAS ŠVAISTAS-BALČIŪNAS

Rugsėjo 21 d. Los Angeles mieste, 
Amerikoje, mirė lietuvis rašytojas 
Juozas- Švaistas - Balčiūnas, sulau- . 
kęs 87 metų. Kaip rašytojas jis pra
dėjo reikštis dar nuo 1912 metų, 
skelbdamas savo apysakas bei no
veles įvairiuose žurnaluose, ilgus 
metus redagavo karių žurnalą ’’Ka
rį”, išleido visą eilę knygų tiek Lie
tuvoje, tiek ir išeivijoje, laimėjęs 
keletą premijų ir Rašytojų Draugi
jos premiją už knygą "Dangus de
besyse”.

PIRMIEJI ABITURIENTAI
SYDNEJUJE SU LIETUVIŲ

KALBA

Šeštadieninių lietuvių kalbos kur
sų Sydnejuje trys abiturientai - Rita 
Barkutė, Arūnas Stašionis ir Dalia 
Romen - jau laikė lietuvių kalbos*žo- 
dinius egzaminus, o sausio 1 numa
tomi jiems ir egzaminai raštu. Su 
pasididžiavimu galime tikėtis, kad 
šie trys jaunuoliai Sydnejuje bus 
pirmieji, turį savo gimnazijos baigi
mo atestate ir lietuvių kalbą šalia 
reikalaujamų kitų dalykų. Sveikina
me ir linkime geriausios sėkmės 
egzaminuose!

**♦

RADIJO LAIDOS
LIETUVIU KALBA

AUSTRALIJOJE

SYDNEY s.otli2EA ;800 kHz

Antradieniais 1.30-2 vai.p.p.
Trečiadieniais 2-2.30 vai.p.p.

MELBOURNE Stotis 3EA ;H2O kHz

Pirmadieniais 11 vai. ryto
Penktadieniais 3vai. p.p.

Canberra stot>s2XX;ioiokHz 
KetvirtadieniaiS£jE^W?vai.vak.

ADELAIDE s.o..s5UV; 530 kHi
Šeštadieniais 9 vai. ryto
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Dėmesys
Lietuvių Dienoms

Beveik kiekviename Mūsų Pasto
gės numery skaitome apie pasiren
gimus Australijos Lietuvių Die
noms, kurios įvyks šių metų pabai
goje Sydnejuje. Tai yra mūsų gyve
nime didelis įvykis, kuris neturėtų 
būti priimamas tik paviršutiniškai. 
Jau nekalbant apie tai, kad šie metai 
mums lietuviams yra jubiliejiniai 
metai - 60 metų nuo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimo, 
kas be abejo risiasi ir su siomis Aus
tralijos Lietuvių Dienomis, bet pri
simintina, kad ir pačios Australijos 
Lie tumų Dienos jau siais metais or
ganizuojamos jau desimtą kartą. Tai 
irgi labai daug pasakantis dalykas ir 
kaip tik mūsų pačių pasididžiavimui 
ir garbei. Kai 1960 metais buvo visu 
bendruomeniniu mastu surengtos 
pirmosios Australijos Lietuvių Die
nos, gal tuo metu niekas ir nepagal
vojo, kad jos pasidarys per sekan
čius dvidešimtį metų centrine mūsų 
visos lietuviškos veiklos ašimi. Iš 
tikrųjų taip ir buvo: kas antri metai 
tos Australijos Lietuvių Dienos 
vyko rotacine tvarka Sydney, Ade
laide, Melbourne, kurios buvo kiek
vienu kartu vis turtingesnės, iškil
mingesnės ir dalyvių skaičiumi gau
sesnės. O tarpiniai metai skiriami tų 
dienų pasirengimui.

Pastaruoju metu dar labiau pra
turtėjome. Kai anksčiau issivertėme 
tik savo meninėmis pajėgomis, vis 
tiek atkreipėme dėmesį ir užjūrių 
brolių, kurie pirmiausia vyko kaip 
ekskursantai susipažinti, ką mes tu
rime ir ką pajėgiame, bet paskiau ir 
patys norėjo mūsų Lietuvių Dienose 
parodyti, ką ir jie turi ir gali. Ir štai 
jau kelintas kartas, kai mūsų Lietu
vių Dienas praturtina tokie aukšto 
lygio vienetai, kaip anais metais ka
nadiečių Gyvataras, solistai ir siais 
metais profesionalinio lygio Cleve- 
lando ansamblis Grandinėlė. Mums 
belieka tik su džiaugsmu priimti to
kias užjūrio brolių dovanas ir netgi 
didžiuotis, kad jie leidžiasi j tokias 
brangias išvykas ne kieno kito, o tik 
mūsų naudai ir džiaugsmui. Žodžiu, 
mūsų Australijos Lietuvių Dienos 
yra pasiekusios savo apogiejų, ir kai 

PADĖKA

Mano mylimai žmonai LIS AI JASAITIENEI mirus, širdingai dėkoju 
p.p. T. ir V. Simniškiams, p.p. A. ir Z. Storpirščiams, Sydnejaus Lietuvių 
Klubo Valdybai, p.p. A. Makarų šeimai, p. M. Petroniui ir kitiems, 
vienokiu ar kitokiu būdu užjautusiems mane liūdesio valandose.

A. Jasaitis

PADĖKA

Mirus mano brangiai motinai Rozinai PūKIENEI, reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems už parodytą velionei respektą ir pagarbą ją palydint į 
amžinybę. Nuoširdus ačiū už maldas ir giesmes, už gėles ir vainikus, bet 
ypač dėkoju už ekumenines pamaldas kun. P. Butkui ir pastoriui V. Kos- 
ticinui. Taip pat esu dėkingas visiems tiems, kurie mane šioje sunkioje 
valandoje parėmė, užjautė, padėjo, ypač dėkingas ęsu - p.p. Elenai Bal- 
trimienei, E. Svirklienei, 0. Baužienei, S. ir A. Mauragiams, Č. Liutikui, 
J. Katauskui, Mrs. Dalby, Miss D. Wunderlich ir S.M.C.G. Draugijos na
rėms p. N. Čelkienei ir p. A. Mikutavičienei

Arvydas Pūkas
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dar prisideda svečiai iš anapus van
denų, gaunasi sau lygios neturinti 
šventė. Mes galime tik ypatingai 
džiaugtis ir didžiuotis, kad tokios 
šventės vyksta ne kur kitur, o kaip 
tik pas mus ir mūsų pastangomis.

Kaip tik šia neeiline proga tiki
masi Sydnejuje ir daugybės ne tik 
vietinių, bet ir užjūrio svečių. Reikia 
juos visus priglausti ir pagloboti. 
Kažkaip keista, kai viena ar kita 
proga pasigirsta balsų, kad atvyku
sieji turį prieglauda pasirūpinti pa
tys. Is tikrųjų tai yra klaidingas gal
vojimas, kad šventes išgyventume 
tik iškilmių salėse. Šventės bus juo 
pilnesnės, kai ir salėse, ir savo na
muose turėsime svečių, su jais 
bendrausime, juos globosime ir su 
jais praleisime kiekvieną valandą. 
Tik būdami drauge išgyvensime sa
vųjų artumą ir pilnai pajusime, kiek 
jie yra reikalingi mūsų ir kiek mes 
būtini jiems. Komercinis išskaičia
vimas, kad jūs būkite sau, o mes 
sau, ir susitiksime parengimuose, 
žmonių nesuartina, bet greičiau ati
tolina. Lietuvių Dienos nėra vien tik 
tam, kad būtų užpildomos parengi
mų salės, bet bene pati giliausia jų 
mintis yra kaip galint visus artimiau 
suvesti, suglaudinti, sugiminiuoti, 
kad pasijustume visi vienos - lietu
viškos stirnos nariais. Nustumdami 
savo svečius į kotelius, motelius ar 
kitokias svetimas prieglaudas ir tik 
retkarčiais su jais susitikdami mes 
to savitarpio intymaus ryšio ne tik 
nelaimėsime, bet gal greičiau jį pra
rasime. Dėl to ir idėja, kad kuo dau
giau atvykusių būtų priglausta pri
vačiai, atitinka visoje pilnumoje ir 
pačių Lietuvių Dienų plačiausios 
apimties užmojį.

Australijos Lietuvių Dienos, kaip 
kad buvo vystomos per beveik dvi
dešimt metų, gavo pradžią Sydne
juje ir dabar dešimtąjį kartą vėl 
vyksta Sydnejuje. Gal šito momento 
neturėtų išleisti iš akių Lietuvių 
Dienoms Rengti Komitetas ir rasti 
progos tai užakcentuoti prisimenant 
zr Lie tuvių Dienų pradininkus, kurie 
yra kaip tik Sydnejuje. Jų pastan
gos pradėti ir organizuoti visu aus
trališku mastu Lietuzrių Dienas bu
vo drąsus ir toli siekiantis užsimoji
mas, ko nereikėtų praleisti negirdo
mis. ,

(v.kj

LAIŠKAS REDAKCIJAI
LIETUVIŠKA RADIJO

VALANDĖLĖ ADELAIDĖJE

Pasiskaitęs Mūsų Pastogėje apie 
Sydnejaus radijo valandėlės lygį ir 
darbus, negaliu iškęsti neparašęs į 
spaudą apie Adelaidės lietuvišką 
radijo programą.

Pirmiausiai tenka pasidžiaugti ir 
pasigirti, kad Adelaidėje mes pro
blemų kad ir kiek panašių į Sydne
jaus neturįme. Mūsų radijo valan
dėlė yra lietuviška, visiems mums 
priimtina, klausytojų mėgiama ir 
laukiama.

Valandėlė savo darbą pradėjo 
1977 m. kovo pradžioje kiek nedrą
siais žingsniais. Bet dabar, po pu
santrų metų darbo, jau įstota į tvir
tą ir gerą vagą ir kuo toliau tuo la
biau stiprėja.

Radijo programos vedėjai su atsi
dėjimu ir apgalvojimu paruošia 
kiekvieną programą, dažniausiai 
pritaikindami ją kokiai nors progai, 
sukakčiai, tautinei šventei ir t.t. Ir 
kai kurios šių programų yra gana 
aukšto lygio. Pavyzdžiui, progra
mos, skirtos paminėti Putino mirties 
metines, Dariaus Girėno skridimo 
metines ar šių metų Tautos Šventės 
paminėjimą, yra nepaprastai iškilios 
savo mintimi ir paruošimu. Reko
menduočiau, kad ir kitos lietuviškos 
radijo valandėlės šias programas 
pertransliuotų.

Adelaidės radijo programose yra 
dalyvavę ir savo mintimis su klau
sytojais pasidalinę tokie asmenys, 
kaip Krašto Valdybos pirm. prof. A. 
Kabaila, svečiai iš užsienio B. Braz
džionis, kun. J. Vaišnys, S.T., T. 
Venclova ir kt. 0 Adelaidės apyl. 
valdybos pirmininkas ir visos eilės 
lietuviškų organizacijų vadovai bei 
kultūrininkai savo dalyvavimu ne 
tik praturtina radijo programą, bet 
ir informuoja lietuvišką visuomenę 
apie bendruomenės gyvenimo įvy
kius, planus, darbus.

Ir su muzika, atrodo, vargo netu
rime, nes naudojamos Amerikoje ir 
Kanadoje išleistos lietuviškos 
plokštelės ar Australijos lietuvių 
dainų švenčių bei atskirų vienetų iš
leistos plokštelės. Kas be to, Lietu
voje išleistų plokštelių muzika irgi 
girdima Adelaidės programoje, bet 
ši muzika yra atidžiai atrenkama.

MIRŲ
STAIGI MIRTIS x

Štai gavome iš Australijos Užsie
nių Reik. Ministerijos telegramą, 
kad rugsėjo 4 d. Viennoje, Austrijos 
sostinėje, mirė Julius Plečkaitis, 
dosnus lietuviškų reikalų rėmėjas. 
Jo noras aplankyti Lietuvą išsipildė. 
Rugpiūčio mėn. jis išvyko aplankyti 
giminių į Lietuvą, ir grįždamas su
stojo Austrijos sostinėje Viennoje, 
kur rugsėjo 4 d. viešbutyje atrastas 
negyvas. Jo kūnas sudegintas Vien
noje, o pelenai pasiųsti palaidoti 
broliams Lietuvoje. Už jo vėlę tes
tamento vykdytojas Vytautas Paže- 
reckas užprašė šv. Mišias kurias at
laikė kun. P. Dauknys Melb. lietuvių 
parapijos namo koplyčioje rugsėjo 
23 d. dalyvaujant gausiam būriui 
velionio draugų ir pažįstamų.

Šermenų metu, kurias suruošė V. 
Pažereckas, kalbą pasakė K. Praš- 
mutas, prisimindamas velionį, su 
kuriuo kartu atvažiavo į Australiją 
ir drauge atliko darbo prievolę Yal- 
lourne.

Julius Plečkaitis gimė 1918 m. ge
gužės 18 d. Kybartuose. Julius buvo 
susipratęs sąmoningas lietuvis, to
dėl ir po savo mirties nepaliko abe
jingas lietuvybei: testamentu šeštą
ją savo turto dalį užrašė Lietuvių 
Fondui Amerikoje, kuriam ir anks
čiau jau buvo paaukojęs 3000 dole
rių. Tuo pačiu jis buvo dosnus ir 
Melbourno Lietuvių Namams ir 
kitai lietuviškai veiklai, prenumera
vo Mūsų Pastogę ir buvo Australijos

Adelaidės lietuviškas radijo pus
valandis perduodamas per universi
teto radijo stotį yra ALB Adelaidės 
apylinkės valdybos žinioje ir prie
žiūroje. Valdyba kviečia valandėlės 
vadovą, valdyba nupirko reikiamą 
įrekordavimo aparatūrą, valdyba ir 
prisiima galutinę atsakomybę, kas ir 
padaro ją priimtiną ir patrauklią vi
siems Adelaidės lietuviams.

Nuo pat valandėlės įsteigimo jai 
vadovauja V. Baltutis su pagalbi
ninkais: J. Jonavičium, G. Vasi
liauskiene (muzika), B. Rainiu, V. 
Ratkevičium, J. Neverausku. Tech
ninį įrekordavimo darbą atlieka A. 
Grigonis, S. Gusčia ir A. Zamoiskis. 
Visa eilė Adelaidės lietuvių kultūri
ninkų prisideda kada tik paprašomi.

Jei kas iš tautiečių turi pakanka
mai stiprią aparatūrą ir gali Adelai
dės lietuvišką valandėlę pagauti, 
pasiklausykit šeštadieniais 9 vai. 
ryto (Pietų Australijos laiku) 5 UV 
stotis, banga 530. Būsite maloniai 
nudžiuginti.

Ta pačia proga reikia priminti, 
kad radijo valandėlės išlaikymas 
reikalauja nuolatinių lėšų. Ligi šiol 
adelaidiškiai labai dosniai rėmė savo 
programą, bet ta parama turi būti 
nuolatinė ir pastovi. Valandėlės va
dovybė su dėkingumu priims kiek
vieną kad ir nedidelę auką.

V. Neverauskas

PADĖKA

Džiaugdamiesi sėkmingu Tautos 
Šventės minėjimu reiškiame nuo
širdžią padėką visiems, kurie prisi
dėjo prie sėkmingo to minėjimo 
pravedimo.

Ačiū kun. P. Butkui už iškilmin
gas pamaldas bažnyčioje ir už invo- 
kaciją minėjimo metu, Dainos chorui 
už giesmes, p. V. Kazokui už paskai
tą. Ypatingą padėką reiškiame Pau
liui Rūteniui ir jo talkininkams - D. 
Labutytei - Bieri, V. Šliogeriui, V. 
Juškai, M. Karpavičienei, L. Barku- 
tei, V. Viliūnaitei, V. ir K. Cox’ai- 
tėms, Aisčiui Bieri: ir.
I. ir A. Dudaičiams kurie įspūdin
gai ta proga įscenizavo Vydūno mis
teriją ’’Vėtrą”, kas ypač praturtino 
visą minėjimą.

Ačiū visiems gausiai dalyvavu
siems.

ALB Sydnejaus Apyl. Valdyba

A.a. Julius Plečkaitis

Liet. B-nės Spaudos Sąjungos narys. 
Savo privačią biblioteką paliko Mel
bourno apylinkės knygynui. Atvyko 
Australijon 1947 m. su pirmuoju 
transportu, darbo sutartį atliko 
Yallourne, sustojęs buvo Geelonge 
ir galutinai įsikūrė Melbourne, Or
mond priemiestyje. Buvo gražiai 
susitvarkęs, turėjo puikų savo na
mą, gyveno vienas, neturėdamas jo
kių giminių Australijoje. Lietuvoje 
paliko du broliai su šeimomis. Velio
nio Juliaus noras buvo gyventi lie
tuvybei ir ją remti, ką jis ir vykdė.

Mielas Juliau, dalinai tavo norai ir 
viltys išsipildė: nors pelenų pavidale 
Tu vis tiek sugrįžai į savo mylimą 
šalį Lietuvą. Ilsėkis ramybėje.

Karolis Prašmutas
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SVEČIUOSE PAS DAIL. A. ir A. TAMOŠAIČIUS
Gražią saulėtą dieną su mano bi

čiuliais p.p. Dauniais pasiekiam Ta
mošaičių sodybą. Tai pusiaukelė 
tarp Kanados sostinės Ottavos ir 
Montrealio. Tamošaitis čia panašiai 
traktuojamas, kaip kadaise Marty
nas Jankus Rambyne. Kuone visi 
tautiečiai pravažiuodami būtinai pas 
juos užsuka, kaip į stebuklingą lie
tuvišką salą. Trobos jau iš tolo pa
traukia akį. Sienos juodai dažytos, 
žirgeliai ant stogų, langinės su tul
pių, širdelių išpiaustymais (ne be 
reikalo prakeleiviai kaip taisyklė 
sustoja fotografuoti). Kiemas pilnas 
plieno skulptūrų, rūpintojėlių, prie 
gyvenamosios trobos pasitinka šv. 
Jurgis. Pats kanadiečių lietuvių 
patriarchas žilais plevėsuojančiais 
plaukais, ilga balta barzda, pasitiko 
mus šypsodamasis. Pirmiausiai veda 
į gyvenamą namą - seklyčią. Ir koks 
gražumas! Jo paties daryti skobniai, 
kėdės, lubos su balkiais. Sienos gale 
originali Sopulingoji su septyniais 
kalavijais, šalia jos šv. Jurgis. Visur 
verpstės, verpstukai, skrynia, 
rankšluostinė, šaukštdėtis su medi
niais šaukštais ir bliūdais. Ant skry
nios garbingiausioje vietoje originali 
150 metų senumo medžio raižinio 
lenta (šv. Jurgis), nuo kurios pada
rytas atspaudas kabo ant sienos. 
Tokios nuotaikos seniai nebuvau tu
rėjusi. Stoviu ir stebiuosi, kaip se
noje senoje Žemaitijos troboje...

Visi kiti kambariai apkabinėti ki
limais, kilimėliais, gobelenais, deku- 
čiais, paveikslais, medžio drožiniais, 
originaliais rūpintojėliais, angelais. 
Valgomajame didžiausias stalas, 
prie kurio lengvai gali susėsti 20 
žmonių, nes pas juos savaitgaliais ir 
būna po tiek. Kiekvienas pavaišina
mas, kaip pats A. Tamošaitis juo
kiasi sakydamas - "jauni žmonės pa
geria kavos ir dingsta. Manau, kad 
grįš, bet taip ir išvažiuoja net sudie 
nepasakę”. Matot, jaunimėlis visur 
toks pats.

Šiuo metu kiekviena tuščia vieta 
apversta nuotraukomis. Šimtai jų, 
nes ruošiama "Lithuanian National 
Costumes” knyga, kuri išeis už maž
daug šešių mėnesių, leidžiama Lie
tuvių Tautodailės Instituto su me
cenatų pagalba. Iš Kanados valdžios 
tam reikalui jau gauta 4500 dolerių

Tėvai ir vaikai

Žmonija, kaip ir visa kas gyva, 
savo egzistenciją pratęsia per vai
kus. Gimdymas ir rūpinimasis gy
vybe yra motinos gamtos diktuotas, 
prigimtin įdiegtas įstatymas. Tiesa, 
labai įvairuojantis, bet esminė 
linkmė ta pati - išlaikyti gyvūnijos 
giminės rūšį, dažnai ir labai sunkio
se kovoje dėl egzistencijos sąlygose. 
Šiaip jau gyvijoj matome, kad vaikai 
globojami, kol jie suauga ir sugeba 
patys savimi pasirūpinti. Didelės 
reikšmės turi sąlygos - jos priverčia 
keisti ar ieškoti naujų kelių išliki
mui. Laukinis šuo, kad išliktų, nau
dojosi kitomis priemonėmis negu 
prijaukintas. Šis išlieka įtikdamas 
šeimininkui, parodydamas prisiriši
mą, net dėkingumą.

Panašiai ir su žmogum. Vaikai 
gimsta ne mums, bet ateičiai. Jų 
brendimo laikas ilgokas. Psichologai 
skaito, kad jau 12 metų paauglys yra 
pajėgus pasirūpinti savimi, nebežū- 
tų ir be globėjų net laukinėse aplin
kybėse, jei tik gamtinės sąlygos bū
tų palankios.

Normalus žmogus išsiskiria iš vi
sos gyvūnijos aukštesne inteligenci
ja, gilesne protavimo galia ir savita 
kitų dimensijų įžvalga. Tik atsigi
męs aukšto laipsnio silpnaprotis ar 
dėl nelaimės sužalotų smegenų

A. Zubras

žmogus gali savo psichinėmis galio
mis prilygti šiaip gyviui, nėt būti kai 
kuriais atžvilgiais žemiau jo. Nežiū
rint normalaus žmogaus nuo kitų 
gyvių skirtybių, ir jo gyvybei kles
tėti svarbiausia pirminės psichinės 
tendencijos: savisaugos bei išlikimo 
instinktas, įskaitant sekso traukią; 
būriavimosi akstinas.

Gana anksti vaikuose pasireiškia 
savitumo polinkis. Ir tai labai natū
ralu ir naudinga - žvilgsnis*įsavaran- 
kišką gyvenimą, kuriam jis yra gi
męs, kuriam, sakykim, pašauktas. 
Savarankiškumas kildintinas iš išli
kimo instinkto. Dėl to dažnas tėvų 
su vaikais susikirtimas. Turim todėl 
nenuoramas, užsipyrėlius, pramušt
galvius. Tai vyresniųjų nukalti žo
džiai. Tėvai bei šiaip vyresnieji, 
mat, nori paruošti vaiką šeimos bei 
genties bendrijai, visuomeniniam 
gyvenimui, o tas reikalauja dažnais 
atvejais įgimtas pirmines agresy
vias tendencijas tramdyti, pakliauti 
jei ne visumos, tai daugumos, gimi
nės, tautos labui, paklusti autorite
tui. Normaliai tas savaime su am
žiumi ateina. Jaunystėje per būria- 
vimąsi, vėliau per realybės įžvalgą, 
per pasaulėžiūrą.

Yra šeimų, kur vis dėlto tėvai su 
vaikais susikerta iki negeistinų pa

ir dar tikimasi gauti kiek vėliau.
Pereinam į antrą namą, buvusią 

sūrinę. Čia tai abiejų Tamošaičių 
darbo kambariai, nuolatinė galerija, 
maža paskaitų ir skaidrių rodymo 
salikė. Pas juos apsilanko visokių 
žmonių, kaip Kanados etninės spau

dos žurnalistai, etnografinės drau
gijos nariai, atvyksta turistinės 
ekskursijos, universitetų išvykos, 
lietuvių skautai, jaunimas. Jie vi
siems parodo skaidrių, apšviečia. 
Kitais metais p. A. Tamošaitienė 
ketina mergaitėms atidaryti vasaros

Dail. Antanas Tamošaitis IEŠKOJIMAS

sekmių, net iki visiško išsiskyrimo. 
Tai tada, kai tėvai nesupranta vaikų 
įgimto savarankumui polinkio, kai 
savęs nepažįsta ir savo silpnybių bei 
ribotumo neįžvelgia, nemoka apval
dyti savo temperamento, o dėl to ir 
negali pasiekti reikiamo bei išmin
tingo bendravimo su vaikais. Aklas 
paklusnumas yra neigiamas reiški
nys. Būna atsitikimų, kad vaikai bo
disi perdidele tėvų, ypač motinos 
meile ir nuo to bėga. Tai tada,“ kai 
motina nenori vaikui pripažinti jojo 
atskiro į ateitį nukreipto buvimo, o 
laiko jį savo dalimi, savosios egzis
tencijos papildymu.

Susikerta ir generacijos. Vyres
nieji dažnai gyvena praeitimi, dog
matiškai paveldėtomis bei susikur
tomis pažiūromis ir vertybėmis. Dėl 
tos priežasties irzlūs ir nepakantūs 
viskam, kas netelpa į jų pasaulį. 
Jaunesnieji gyvena dabartimi, daž
niausiai ir su žvilgsniu į ateitį, nes ji 
dar jiems toli prieš akis. 'Gera dalis 
nekritiškai optimistai dėl ateities. 
Jiems tat ir vyresniųjų galvosena, 
tradicijos, net elgsena ir rūbai atro
do seniena. Daliai jaunosios kartos 
šių dienų pasaulėžvalga, technikos ir 
ekonominės - politinės sąlygos kelia 
pasibaisėjimą ir netikrumą dėl atei
ties. Kaltina dėl to visko jie praeitį 
ir vyresniąją kartą, kuri tą viską su
kūrusi, tuo keliu pasaulį ar atskirą 
kraštą nuvedusi. Iš tų tarpo kyla 
kovingi revoliucionieriai. Kita gi jų 
dalis bėga iš gyvenimo, nukrypsta į 
mistiką, atramos ieško orientalinėse

Iš išvykos į Šiaurės Ameriką ne 
vien tik A. Laukaitis moka gražiai 
papasakoti. Epizodinių papasakoji
mų atsiras ir daugiau. Štai viena tos 
išvykos keliautoja p. A. Vingienė 
įdomiai pasakoja apie dailininkus 
Anastaziją ir Antaną Tamošaičius. 
Pasiklausykime. Red.

audimo mokyklą, kad šioji tautinio 
meno šaka turėtų tęstinumą. Jie tu
ri 10 staklių ir 8-ias kilimams. O jau 
siūlų siūlų - galėtum žmogus krau
tuvę atidaryti. Visose staklėse vis 
kas nors audžiama. Galerijoje (dvie
jų aukštų) sienos nukabinėtos pa
veikslais, A. Tamošaitienės gobele
nais, kilimais, gobelenų škicais. Tie 
gobelenai tai neišpasakytai gražūs. 
Vis ciklais, kaip Kauno, Vilniaus, 
Klaipėdos švyturio, Jūratės ir Kas
tyčio, Eglės žalčių karalienės ir t.t. 
Yra keletas ir abstrakčių linijų. Ne 
be reikalo jos gobelenų yra Montre
alio miesto rotušėje, Kingston mies
to 300 metų sukakties užsakytas. 
Audė 80 audėjų. Labai įdomūs savo 
tema "Diena” ir "Naktis”. Abu greta 
sukabinti. Anapilio bažnyčiai audžia 
20 audėjų. Tai jau paties A. Tamo
šaičio projektas.

Pats ūkis yra 100 akrų, bet žino
ma, niekas nieko nesėja ir nepjauna. 
Savotiškai gražu, kai suaugo miš
kas, tik kelias prakirstas į ežerą, iš 
kurio išteka šv. Lauryno upė. Tiesa, 
toji knyga apie kostiumus kainuos 
25 doleriai.

Mes sėdėjom prie stalo irgi 10 
žmonių. Mat, radom poetą Henriką 
Nagi su žmona, atvykusius pažvejoti 
(mes ir suvalgėm jų sugautas lyde
kas!). Dar buvo p. Tamošaitienės 
sesuo p. Vaselkienė iš Čikagos. Kaip 
sakiau, ten amžinai pilna žmonių. 
Kalbėjomės ir apie Australiją. Ta
mošaičiai su susižavėjimu ir dėkin
gumu prisiminė ir G. Kazokienės 
straipsnius apie tautinius drabužius, 
skelbtus Mūsų Pastogėje. Jaučiausi 
kaip pasakoje. A Vtagienė

miglose, nugrimsta į pesimizmą, pa
sitraukia į vienatvę. Kai kuriose 
bendruomenėse vyresniųjų vado
vaujantieji sluoksniai yra įžvalgūs ir 
pakankamai pragmatiški. Ten iš
vengiama gilesnių skilimų, ir gyve
nimas plaukia palaipsniui kisdamas. 
Kur to nėra, ten įvyksta ir, atrodo, 
ateityje vyks aštrūs lūžiai, revoliu
cijos. Kur valdantieji griebiasi tero
ro, ten rezignacija, sustingimas, 
stoka progreso.

Susikerta ir apskritai auklėjimo 
bei ugdymo teoretinės pažiūros. Yra 
tokių pedagogų ir psichologų, kurie 
įgimtą vaiko savarankumo tenden
ciją laiko esmine auklėjimo atrama. 
Tik jai leidžiant netrukdomai reikš
tis, žmogus subręstas stipria asme
nybe, pajėgiąs grumtis mūsų laikų 
komplikuotoje ir materialistiškai 
nusiteikusioje gyvenimo visumoje. 
Kita pažiūra tai normatyvinė bei 
tramdančioji. Įgimti egotistiniai po
linkiai turį būti sąmoningai lenkiami 
bei derinami koegzistenciniam tiks
lui, taigi visumos subuvimui, visu
mos gerovei.

Skaitytojas tegu pats pasidaro iš
vadas. Autorius mano žmogų esant 
socialinį tvarinį. Žmonių žemėje pa
daugėjimas ypač verčia kreipti dė
mesį į visumos gerovę. Komplikuo
tas ekonominis gyvenimas, jo pri
klausymas tarptautiniams santy
kiams, reikalingas planavimo ir val
džios vairavimo. Jaunoji karta todėl 
ruoština bendruomeniniam gyveni
mui su žvilgsniu į kolektyvo, žmoni
jos visumos gerovę.

'********<*********»^****Mhe******

Daug sužinosi
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Sveikatos draudimo klausimu

SVEIKATOS DRAUDIMO 
PASIKEITIMAI PO PIRMOS 

LAPKRIČIO

Kaip visi žinome, liberalų federali
nė valdžia savo priešrinkiminio pa
žado; palikti Medibank standart ne
ištesėjo ir nuo lapkričio pirmosios jį 
panaikina. Pakeitimai sveikatos 
draudime bus pagrindiniai. Manau 
yra tikslu, kad bendruomenės nariai 
būtų tinkamai informuotu kad galė
tų padaryti tokioje svarbioje srityje 
sprendimą, kurio ateityje nereikėtų 
gailėtis.

Pirmiausia, pensininkams niekas 
nepasikeičia. Juos dauguma krašto 
gydytojų ir toliau gydys be tiesiogi
nio atlyginimo. Tie pensininkai, ku
rie norėtų turėti teisę, pasirinkti 
gydytoją patys, o nebūtų gydomi 
valdžios gydytojo, kada jiems būtina 
atsigulti į ligoninę, ar dėl sunkios li
gos, ar dėl operacijos, turi apsi
drausti, kaip ir iki šio laiko, privačiai 
vien tik ligoninės apdrauda (Hospi
tal insurance only).

Visi tie, kurie turi iki šio laiko pri
vačias apdraudas, neturi jokio rū
pesčio. Tačiau jeigu jie nori, gali nu
traukti savo privačias apdraudas ir 
tada jie atsidurs tokioje pat padėty
je, kaip ir tie, kurie iki šio laiko, tu
rėjo tik Medibank standart.

Federalinė liberalų valdžia įsipa
reigojo naują sveikatos aprūpinimą 
tik vieneriems šiems biudžeti
niams metams

Valdžia pasižada nuo lapkričio 1 d. 
mokėti 40% gydytojų honoraro pri
vačiose konsultacijose. Kai žmogus 
susirgs sunkiai ir jam teks atsigulti į 
valdišką ligoninę, jeigu ten bus lovų, 
jis bus gydomas valdiškų gydytojų. 
Jeigu jis norės atsigulti į privačią li
goninę, turės mokėti pilną, tos ligo- 
nines nustatytą kainą.

Operacijos atveju ir valdiškoje li
goninėje, jam teks mokėti 20 dolerių 
už kiekvieną gydytojo patarnavimą. 
Čia noriu paaiškinti, kad yra pas
kleista nuomonė, jog jeigu, sakysim, 
žmogui reikalinga tulžies operacija, 
tai jam tas tekainuos tik 20 dol. Tai 
yra netiesa. Jei tulžies susirgimas 
yra komplikuotas, tai pacientas gali 
turėti išlaidų virš 100 dol., nes to
kiame atsitikime medicininių patar
navimų bus ne vienas, o daugiau. 
Kiekvienu chirurginiu atveju, pa
cientas neapsieis su dvidešimčia do
lerių, nes jam būtina bus mokėti dalį 
anestetisto atlyginimo, kuris sudaro 
20-tį arba mažiau dolerių, o taip pat 
chirurgo asistento atlyginimo dalį, 
kuri irgi gali būti 20 dol. arba ma
žiau.

Grįžkime prie 40-ties' procentų, 
kuriuos valdžia pažadėjo mokėti. Už 
likusius 60% atsakingas bus pats 
pacientas, bet ne daugiau kaip 20 
dol. už kiekvieną medicininį patar
navimą. Pav.

Vid. ligų specialisto nustatytas 
atlyginimas už pirmą vizitą, šiuo 
metu yra 45 doleriai. Pacientas tu
rės sumokėti specialistui visu 45 do-

STAR MEMORIAL CO.
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Paminklų ant kapinių bendrovė 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaina paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinka ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos7 ‘A % skirti Mūsų Pasto
gei.

Užsakydami šioje bendrovėje pa
minklą savo artimiesiems neužmirš
kite priminti, kad užsakote vado
vaudamiesi jų skelbimu Mūsų Pas
togėje.

lerius ir gaus iš valdžios atgal ne 8 
dolerius,bet 25-kis dolerius, kadangi 
paciento mokamieji 60 procentų, 
šiuo atveju, sudaro daugiau negu 20 
dolerių. Noriu pabrėžti dar vieną la
bai svarbų punktą. Jeigu pav. gydy
tojas ims už bet kokį medicininį pa
tarnavimą didesnį negu nustatytas, 
atlyginimą, o tai jis turi teisę daryti, 
tai skirtumą tarp nustatyto atlygi
nimo ir praktiškai paimto, sumoka 
pacientas.

Pav., dabartinė gydytojo konsul
tacija kainuoja 8,9 dol. 40% sudaro 
3,57 dol. Pacientui lieka sumokėti 
5,34 dol. Yra gydytojų, kurie ima už 
konsultacijas po 10 dol. Skirtumą 
šiuo atveju 1,1 dol. moka pacientas 
t.y. 5,34+1,1=6,44 dol. Valdžia pa
sižada mokėti 75% nuo nustatyto 
atlyginimo tiesioginiai gydytojui ir 
neleidžia jam imti skirtumo iš paci
ento betarpiškai, jeigu jis yra nepa
siturintis. Kas yra nepasiturintis 
pacientas, paskutinėmis mano žinio
mis, turės nuspręsti pats gydytojas. 
Manau, kad dauguma gydytojų ne
sutiks nustatinėti ar pacientas pasi
turintis ar ne. Tie pacientai, kurie 
yra tikrai nepasiturį ir nepajėgs ap
mokėti gydytojo konsultacijos, bus 
priversti eiti į valdišką ligoninių po
likliniką (Outpatient) arba į valdiš
kus sveikatos centrus ir būti gydomi 
valdžios gydytojų. (Governamėnt 
doctors). Tie žmonės, kurie nutars 
privačiai apsidrausti turi tai pada
ryti iki 1.1.1979 m., nes tuo atveju 
draudimas įsigalios nuo premijos 
sumokėjimo dienos. Tie žmonės, ku
rie nutar= neapsidrausti, turi užsi
registruoti privačiose draudimo 
(Privat funds) įstaigose. (Užsiregis
travimas nemokamas). Tie gi, kurie 
neužsiregistruos, nustoja teisės į 
valdžios pažadėtus 40%-tų.

UŽJŪRIO SVEČIAI A.L.DIENOSE

Jau žinome, kad ALD programoje 
dalyvaus iš Clevelando atskrendanti 
tautinių šokių grupė Grandinėlė. Be 
šokėjų, dar atvyksta iš J.A.V. sve
čių, kurie apsistos privačiai, bet irgi 
lankys mūsų parengimus. American 
Travel Service Bureau iš Čikagos 
atsiustame pranešime nurodo, kad 
kartu su Grandinėle atskrenda

Iš Clevelando: Bronius Snarskis, 
Regina Snarskis, Valdas Žiedonis, 
Valdonė Žiedonis ir Dusan Madar.

Iš Čikagos: Joseph Kazlauskas, 
Tomas Leonas ir Ada Neverauskas.

Iš Loup City, Nebr.: Kazys Alme
nas ir Ludgarda Almenas.

Jie ir kitus Australijos miestus 
lankys savo kelionę derindami prie 
Grandinėlės gastrolių.

Praktiškiausios 
KALĖDINĖS DOVANOS 

giminėms Lietuvoje
KALĖDINIS SIUNTINYS (1978) 2.

3 metrai angliškos vilnonės medžiagos eilutei su įaudimu ’’All wool 
made in England”; stora crimplene medžiaga moteriškai eilutei ar mote
riškam paltui; vilnonė medžiaga suknelei arba medžiaga vakarinei suk
nelei; vyriškas arba moteriškas puikus acryleno užsegamas megztinis; 2 
poros geriausių vyriškų arba moteriškų kojinių; 20 angliškų cigarečių; 20 
amerikoniškų cigarečių; 1 svaras kavos pupelių; 1 svaras šokoladinių
saldainių.

Kaina su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis - $ 170.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos dar 

galima dadėti 4 metrus, 3 jardus minko kailio arba ką nors iš žemiau iš
vardintų praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

Jeans "Wrangler” arba "Levi Strauss” $ 35.00
Tų pačių firmų švarkeliai 38.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis 25.00
Geresnis megstinis 30.00
Vilnonės ilgos moteriškos kojinės 5.00
Vyriškos arba moteriškos nailono kojinės 2.50
Tights (kojinės - kelnaitės) . 3.50
Crimplene medžiaga suknelei 16.00
Crimplene medžiaga moteriškai eilutei 27.00
Vilnonė eilutei medžiaga "All wool made in England “ 40.00
Vilnonė eilutei medžiaga ’’All wool made in England” 50.00
Vilnonė eilutei medžiaga ’’All wool made in England” 60.00
Vyriški arba moteriški labai geri bateliai 30.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui 70.00
Lietsargis telescopic 10.00
Vilnonė gėlėta skarelė <’ 9.00
Nailoniniai marškiniai 10.00
Geresni marškiniai 13.00
Įvairūs kalkuliatoriai ir stetoskopai siunčiami pagal susitarimą. 
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS, sudarytas iš leidžiamų siųsti 

produktų, su visomis persiuntimo ir muito išlaidomis - $ 70.00
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 26.00 persiuntimo 

išlaidoms.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

BALTIC STORES LTD.
Z. JURAS

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI, 4HB, England, Tel. 01460 2592

Dar kiti, atvyksta tuo pačiu laiku, 
bet apsistos pas savo gimines.

Iš Clevelando: Vincas Cecys, Wil
liam Nikštėnas ir Donna Nikštėnas.

Iš Čikagos: Regina Stakauskas, 
Regina Gaigalas ir Gabriel Puniska.

Iš Los Angeles: Danutė Žygas.

APGYVENDINIMO RŪPESČIAI

Vienas po kito ateina nauji ALD 
programos dalyvių sąrašai ir šiaip 
atvykstančių tautiečių, norinčių lie
tuvių šeimose apsistoti, pasiteiravi
mai. Kad visus apgyvendinus dar 
trūksta daug nuoširdžių globėjų.

Apgyvendinimo komisija prašo 
Sydnejuje ir jo apylinkėse gyvenan
čius lietuvius priimti į savo namus

kiek galint daugiau atvykstančių
žmonių. ALD - mūsų visų šventė, 
tad plačiau atidarykime savu namų 
duris, atvykstančių svečių priėmi
mui. Gal ne kartą ilgėdavomės ir 
laukėme progų sutikti savus žmones 
ir pasikalbėti gimtąją kalba. Dabar 
tokia proga yra.

Sutinkančius priimti į savo namus 
atvykstančius į ALD prašome pra
nešti Apgyvendinimo komisijos 
pirm. M. Zakarui, 18 Lundy Ave., 
Kingsgrove, 2208 tel. 502 3367, arba 
bet kuriam Apgyvendinimo komisi
jos nariui.

ALDRKInf.

VISUR VISAIP
7 krikščionių Pentekost sektos 

asmenys, atvykę iš Černigovo (apie 
1800 km.) į Maskvą, prasiskverbę 
pro policijos apsaugą, sugužėjo į 
J.A.V. ambasadą (VI.28) ir pareiškė, 
kad jie iš ten neišeis, iki nebus jiems 
leista emigruoti į J.A.V. Jie tren iš
buvo 24 vai. Ambasados tarnautojai 
aprūpino juos antklodėmis. Grupės 
vadovas pareiškė: ’’Mes pasiliksime 
čia, iki valdžia duos mums leidimą 
išvykti iš šio krašto. Mes norime iš
trūkti iš po sovietų jungo, nes po 
sovietų valdžia mes negalime prak
tikuoti savo religijos”. Tuos 7 asme
nis sudaro dvi šeimos. Vienas sūnus 
policijos buvo sučiuptas.

***

Kalėjime
— Už ką pakliuvai į kalėji

mą?
— Už klaidingą įsitikinimą.
— Koks buvo tas įsitikini

mas?
— Aš maniau, jog apie tą 

vietą nebus policininko ...
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IŠKILMĖS
LIETUVIŲ SODYBOJE

Lietuvių Sodyba Engadine (NSW) 
įkurta Sydnejaus Lietuvių Moterų 
Socialinės Globos Draugijos, nuo pat 
pradžios ir net iki dabar vietos lie
tuvių gyvenime galiojo kaip savo
tiškas kontraversinis dalykas. Stei
gėjos ir visi jų palaikytojai tą mintį 
rėmė ne tik žodžiu, bet ir pečiu, bet 
buvo ir aštrių kritikų, net priekaiš
tų. Tačiau pati idėja ir ypač steigėjų 
atkaklumas bei ištvermė laimėjo: 
šiandie Lietuvių Sodyba stovi savo 
visoje didybėje, kuo iš tikrųjų gali 
didžiuotis ne vien tik Moterų Drau
gija, bet ir visi lietuviai, nes ji mus 
liudija ir net iškelia aukščiau prieš 
kitas australiškas bei etnines bend
ruomenes, kad nebūdami skaitlingi 
pasiekėme ir padarėme daugiau, 
negu buvo galima tikėtis. Tai ypač 
pabrėžė spalio 15 d. Lietuvių Sody
bos naujosios seklyčios atidaryme 
dalyvavę aukštieji pačių australų 
pareigūnai bei viršūnių atstovai, sa
vo kalbose kaip tik iškeldami lietu
vių pastangas, susiklausymą ir lie
tuvių įnašą į šio krašto socialinį ir 
kultūrinį gyvenimą.

Anas sekmadienis - spalio 15 die
na - Sydnejaus lietuvių gyvenime 
paliks kaip istorinė diena. Tą dieną 
Sydnejaus Lietuvių Moterų Sociali
nės Globos Draugijos Valdyba (to
liau vartosime sutrumpintai - Mote
rų Draugija) buvo sukvietusi apsčiai 
ne tik vietos lietuvių, ir ir eilę aukš
tų australų pareigūnų į naujai Lie
tuvių Sodyboje pastatytos seklyčios 
atidarymą ir jos iškilmingą pašven
tinimą. Šalia virš dviejų šimtų ati
darymo dalyvių pribuvo ir Austra
lijos vyriausybės atstovų, kokių re
tai galima tikėtis ir didžiuosiuose 
mūsų bendruomenės parengimuose: 
fed. senatorius Ch. Puplic, atstova
vęs fed. Imigracijos ministerį, 
N.S.W. ministeris jaunimo ir visuo
meniniams reikalams the Hon. R. 
Jackson, fed. parlamento narys iš 
Sutherland apskrities the Hon. L. 
Johnson ir eilė vietinių australų 
aukštų pareigūnų, kurie atidarymo 
proga pasakė šiltas ir ypač lietu
viams palankias k'albas, o ministeris 
R. Jackson drauge su žodžiu net 
pridėjo 500 dol. auką Moterų Drau
gijos ir Liet. Sodybos reikalams.

Kiekvienas, pasiklausęs tų kalbų, 
pasijuto maloniai paliestas ir kaip 
lietuvis, ir kaip to viso Moterų 
Draugijos projekto dalininkas. Sek
lyčios pašventinimo apeigas atliko 
kun. P. Butkus, o atidarė ALB 
Krašto Valdybos pirmininkas prof. 
Dr. A. Kabaila, atidengdamas sek
lyčios sienoje pritaisytą a.a. Antano 
Baužės atminimui varinę lentą. A. 
Baužė dar prieš mums atvykstant į 
Australiją jau čia darbavosi kaip 
Australijos Lietuvių Draugijos pir
mininkas, vėliau Australijos Liet. 
B-nės garbės narys, didelis šio viso 
Lietuvių Sodybos projekto rėmėjas 
ir kurstytojas.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖ KREDITO DRAUGIJA 

’’TALK A” LTD.
• Moka už indėlius (deposits) 7% metinių palūkanų, už 
terminuotus indelius 10% (nemažiau $ 100 ir turį išbūti iki' 
finansinių metų galo t.y. birželio 30 d., už atsiimtus term. ind. 
metų bėgyje - 4%), už įnašus (shares) iki 10% dividento.
• Teikia paskolas iki $ 10000 įkeičiant nekiln. turtą, iš 11%, 
asmenines paskolas iki $ 3000 su garantuotojais iš 12%, iki 
$ 1000 be garantijos iš 13%. Procentai už visas paskolas 
užskaitomi kas 3 mėn.
• Įstaiga veikia:

Melbourne šeštadieniais nuo 10 iki 2 vai. p.p. Lietuvių 
Namai, 50 Errol St., North Melbourne.

Pašto adresas: "TALKA”, Box 4051, G.P.O. Melb. 3001.
Adelaidėje, sekmadieniais nuo 1 iki 3 vaL p.p. Lietuvių 

Namai, 6 Eastry St., Norwood.

Ta proga neužmiršta buvo ir pati 
Moterų Draugijos pirmininkė ponia 
Ona Baužienė, Australijos Liet. 
B-nės Garbės narė, Lietuvių Sody
bos pradininkė ir steigėja. Galima 
sakyti, tik jos pastangomis Sydne
jaus Moterų Draugija buvo įregis
truota kaip karitatyvinė organizaci
ja ir įgyvendinta Lietuvių Sodybos 
visa idėja. Ponia O. Baužienė buvo 
gražiai ta proga pasveikinta ir ap
dovanota gėlėmis.

Visą oficialią seklyčios atidarymo 
dalį sumaniai ir gražiai pravedė p. 
Jadvyga Viliūnienė.

Po atidarymo iškilmių Sūkurio 
jaunimas svečiams pašoko keturis 
tautinius šokius, o vėliau vyko 
bendras pasivaišinimas moterų 
gamintais užkandžiais, apžiūrėta 
gražiai ta proga surengta tautinių 
išdirbinių parodėlė, susipažinta su 
ten pat jau atidaryta ir veikiančia P. 
Aleknos vardo biblioteka ir pačia so
dyba. Gaila, tą dieną lynojo, tad vi
siems teko glaustis viduje, kur su
važiavus gausiai svečių perdaug 
erdvės nebuvo.

Su seklyčios pastatymu dar toli 
gražu nėra visas Lietuvių Sodybos 
projektas įgyvendinąs: plane dar 
numatoma pastatyti pora dvibučių 
namelių, gražiai sutvarkyti visą ap
linką, kas be abejo dar pareikalaus 
daug lėšų ir darbo. Tačiau Moterų 
Draugija žiūri į ateitį su pasitikėji
mu: Lietuvių Sodyba jau stovi kaip 
nesugriaunamas paminklas, kuris 
liudija ir liudys lietuvių sutarimą, 
darbštumą, solidarumą. Ir šitoje 
vietoje pirmiausia bus minimos lie
tuvės moterys, jų Draugija ir jos 
pirmininkė p. Ona Baužienė.

Ta pačia proga paminėtini ir išti
kimieji Lietuvių Sodybos statytojai 
statybininkai Albinas Kutka ir Vy
tautas Mickevičius. Iš tikrųjų tai jų

VILNIAUS UNIVERSITETUI 400 METŲ

Mūsų gerbiamiem klijentams pakartotinai pageidaujant 
organizuojame dvi specialias ekskursijas į Lietuvą:

viena išvyksta 1979 m. gegužės mėn. 12 d.
ir kita - 1979 m. rugpiūčio mėn. 13 d.

Suinteresuotieji yra prašomi registruotis darbo valandomis mūsų 
įstaigoje:

Li nJ Business Holiday Travel Pty Ltd.
636 St.Kikia Road. Mell xjurne. 3(X)4. Vic. ,\ustralia l'elcĮthone 511478

darbu ir prakaitu išaugo Lietuvių 
Sodyba, kokia ji šiandie yra. Jie sa
vo rankomis padėjo pamatus ir pas
tatė visus namelius įskaitant ir patį 
naujausią pastatą - seklyčią.

Galimas daiktas, kad su laiku pati 
Lietuvių Sodyba ir pasidarys visu 
Sydnejaus lietuvių centru: vieta ir 
aplinka labai graži, aukštoje vietoje 
su ypač plačiu vaizdu, kurio neuž
stos jokie busimieji pastatai. Turint

Australijos Lietuvių Fonde
"REMIAMAS AUSTRALIJOS 

LIETUVIŲ FONDAS

Tenka su pasitenkinimu pabrėžti, 
kad mūsų tautiečiai paskirai ar 
bendromis sumestinėmis sumomis 
vis dažniau prisimena paremti Fon
dą. Didėja šimtininkų sąrašas. Turi
me jau ir du tūkstantininkus: velionį 
Povilą Alekną, o paskutiniu laiku 
gyvybės kupiną melburniškį Vikto
rą Pleškuną. Beveik papročiu virsta 
laidotuvių proga ar minint metines 
atsiskyrusįjį pagerbti palikuonio ar 
būrio artimųjų skiriama bei sumes- 
tine suma Fondui. Tai gėlių bei vai
niko vietoje. Giliai prasminga. Gėlės 
tik akimirkai ir tai tik gyvųjų. Miręs 
nuėjo savo kelią, o skirtomis lėšomis 
tegu bus remiama jaunesniųjų bei 
gyvųjų darbai lietuvių tautai. Tai 
juk jos gyvatos tęstinumas.

Fondo nuolatinis prisiminimas jo 
vadovybei didelė moralinė parama, 
bet kartu uždedamas ir atsakomybė 
- išmintingai panaudoti tautiečių su
dėtas lėšas. Visos A.L.F. valdybos 
nutarimu lietuvybei ar jos kultūri
nių apraiškų ugdymui skirtos para
mos skelbiamos abiejuose mūsų sa
vaitraščiuose. Pinigų panaudojimas 
yra tat visiems žinomas.

Primintina: čekiuose rašytinas 
pilnas vardas: Australian Lithu
anian Foundation Ltd. Minint gi 
Fondą testamentuose, reikia pa
tiekti ir Fondo registruotąjį adresą: 
50 Errol St., N. Melbourne, Vic. 
3031. Tuo pačiu adresu siųstini ir 
laiškai, išskyrus kai rašoma atskirai 
kuriam nors valdybos nariui. Lietu
vių kolonijose yra Fondo įgaliotiniai, 
kurių gerbiamos pavardės ir adre
sai, be abejo, skaitytojams yra žino
ma. Tikimasi, kad jie lygiai nuošir
džiai bendradarbiaus su naująja 
valdyba kaip anksčiau. Greitu laiku 
Fondo valdybos pagelbininkų pa
vardės bus paskelbta ir Melbourne.

Fondo vadovybė tikisi, kad bend
ruomenės skyrių valdybos kartą 
metuose suruoš mūsų kolonijose po
būvius bei šiaip mezliavas, kurių 
pajamos bus skirtos Fondui. Reikė- 

palyginamai erdvią seklyčią’ čia 
nuolat galės vykti įvairūs susitiki
mai, pasisvečiavimai, net sąskry
džiai. Jau dabar Australijos lietuvių 
ramovėnų suvažiavimas kaip tik nu
matomas ne kur kitur, o Lietuvių 
Sodyboje.

Sveikiname Sydnejaus Lietuvių 
Moterų Draugiją, įgyvendinusią 
tokį milžinišką projektą!

Albertas Zubras 
A.L. Fondo pirmininkas

tų to laukti ir mūsų klubų bei Talkos 
kooperatyvo susirinkimų finansi
niuose balansuose, kai skirstomas 
pelnas.

Tikiu, kad Fondo nariai ir rėmėjai 
kaž kokios ypatingos padėkos ne
laukia - visi juk dirbam vienam ir 
tam pačiam lietuvių bendruomenės 
bei tautos reikalui. Fondo valdyba 
yra tik jūsų jai uždėtų pareigų vyk
dytoja.

Albertas Zubras
A.L.F. Pirmininkas

PATIKSLINIMAS
V. Pleškūno žmona mirė 1976.8.29 

d. M.P. Nr. 38 per klaidą buvo rašy
ta 1976.9.29 d.

ATNAUJINKITE

M.P. PRENUMERATA
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Lietuviai
Brisbane]

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Vėliau geriau nei niekad, sako 
žmonės. Tenka vėl aiškintis, kodėl 
Brisbanės lietuviai taip pavėluotai 
minėto Rugsėjo Aštuntąją. Minėjo
me tik spalio 6-tą dieną vakare. Mi
nėjimas buvo neeilinis, nes jame da
lyvavo svečias iš Canberos - Krašto 
Tarybos Pirmininkas p. A. Balsys. 
Svečias skaitė minėjime paskaitą ir, 
kaip neeilinis kalbėtojas, įdomiai 
patiekė klausytojams naujų minčių 
bei apibūdino esamą pasaulinę 
padėtį mūsų tėvynėje bei mus visus 
liečiančiais klausimais.

Minėjimą pradėjo Bendruomenės 
Apyl. Vald. pirmininkas K. Bagdo
nas pakviesdamas į garbės prezi
diumą: S. Sagatį, T. Stelmokienę, P. 
Stankūnienę ir S. Einikį. Kun. Dr. 
P. Bačinskui perskaičius invokaciją 
sekė virš paminėtoji paskaita. Su
giedojus Tautos Himną buvo išnešta 
mūsų tautinė vėliava, o tada pradėta 
meninė dalis.

Pirmieji scenoje pasirodė patys 
mažieji kun. Dr. P. Bačinskui vado
vaujant padainavo tris daineles bei 
pašoko ’’aguonėles”. Tautinių šokių 
grupės, paruoštos V. Mališauskie
nės, darniai pašoko kelis tautinius 
šokius. Grupės susidėjo iš mažiau
siųjų ir vyresniųjų. Akordeonu gro
jo V. Lorencas. Moterų grupė, akor
deonu pritariant V. Lorencui, skam
biai padainavo tris dainas ir užbaigė 
’’Subatėle”, kartu jaunimui išpildant 
ir šokį. Sklandžiai programą prane
šinėjo B. Mikužienė. Galiausiai sekė 
visų bendras pasivaišinimas - pasi
linksminimas grojant gerai kapelai. 
Bendrai, minėjimas praėjo sklan

džiai ir nuotaikingai, kurį suruošė 
Apyl. Valdyba, talkininkaujant ka
pelionui.

p. A. Balsys dar sekmadienį po 
lietuviškų pamaldų Lietuvių Na
muose susirinkus skaitlingam vietos 
lietuvių būreliui padarė platesnį 
pranešimą, po to, taip pat buvo pa
sivaišinta. Svečias, kiek laiko leido, 
aplankė bent aktyvesnes šeimas na
muose kur besivaišinant ir pasikal
bėta bėgamaisiais reikalais.

Pirmadienį svečias išskrido atgal į 
Sydney. Mūsų visų nuoširdi padėka 
p. Balsiui už malonų apsilankymą 
bei į čia atvežtus pragiedrulėlius 
mums visako išsiilgusius.

LANKĖSI IR KITI SVEČIAI

Susitikti pažįstamųjų bei pasišil
dyti Kvinslando saulutėje iš Mel
bourne lankėsi senųjų ir jaunųjų 
p.p. Savickų šeimynėlės ir čia sutiko 
prietelių, su kuriais nesimatė 34 
metus. Iš Sydnejaus lankėsi p.p. 
Kramiliai ir Antanui išskridus atgal, 
žmonelė Lėtutė bei jos mama pasili
ko čia pas gimines ilgesniam pavie- 
šėjimui. klimelis

Lietuvių Dienoms specialiai papiginti 

bilietai lėktuvais
Norintieji pasinaudoti šia proga kreipkitės į:

Palanga Travel

Gyvenantieji Adelaidėje ar Melbourne apsirūpinkite bilietais firmos 
skyriuose:
ADELAIDE, 13 Hindley St., Tel.: (08) 51 7699, 51 7874
MELBOURNE, 59 Queen St., Tel.: (03) 62 7758, 62 7759

Visi kiti kreipkitės į firmos įstaigą:
364 Sussex Street,
SYDNEY, NSW 200

Telefonai: (02) 26 2008, 26 3526, 26 5066

TAA

SU SPORTININKAIS Antanas Laukaitis

PER Š. AMERIKĄ
AUSTRALIEČIŲ IŠVYKAI 

PASIBAIGUS
Šiandien, laimingai visiems į na

mus sugrįžus ir atsigavus po kelio
nės, galima ir ramiai pagalvoti apie 
visa tai, kas buvo per tas šešias sa
vaites apkeliauta, pamatyta ir per
gyventa. O atlikta tai buvo tikrai la
bai daug ir, tikiu, kad visa Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventė, su sporto 
žaidynėmis ir dainų festivaliu, bus 
auksinėmis raidėmis įrašyta į mūsų 
išeivijos gyvenimą ir ateinančioms 
kartoms parodys, kad dar ir po dau
gelio metų Vakarų pasaulio lietu
viai, gyveną net ir tolimoje Austra
lijoje. yra dvasiniai stiprūs, išlaiką 
savyje ne tik savąją kalbą, bet ir 
dainą, tautinius šokius, kultūrą ir 
lietuviškąjį sportą. Pasaulio Lietu
vių Dienų prisiminimai pergyventi 
įspūdžiai tenai dar ilgai, ilgai pasi
liks mumyse, ypatingai šiose dieno
se dalyvavusiųjų tarpe. Ne vieną 
kartą jau teko man iš savo jaunųjų 
sportininkų girdėti pasakojimus ki
tiems savo draugams ir pažįsta
miems apie tą didžiulę įspūdingą 
šventę, apie tuos tūkstančius lietu
vių, matytų ir sutiktų Toronto 
mieste, apie tą masinę dainų šventę, 
kur jie negalėjo tikėti, kad iš viso 
tiek daug gali būti dainininkų vieno
je vietoje, apie tą masinį jaunųjų 
dainininkų gražų pasirodymą, kuris 
jaunimą gal ir daugiausiai užintri- 
gavo, apie tas masines sporto žaidy
nes ir visa kita, kur buvo matoma 
tokia daugybė lietuvių vienoje vie
toje ir ko iki šiol australiečiai, ypa
tingai jaunimas, nebuvo matęs ir net 
negalėjo įsivaizduoti, kad tiek daug 
lietuvių gali būti kartu. Įspūdinga, 
Mūsų Pastogė Nr. 42, 1978.10.23, psl. 6

virš mylios ilgumo, eisena Toronto 
gatvėmis, priekyje plėvesuojant 
mūsų ir įvairių kitų kraštų vėlia
voms, masinis šventės atidarymas, 
tūkstantiniai baliai ir visa kita, šian
dien, kaip graži spalvuota filmą, 
slenka pro mūsų akis, tuos gražiuo
sius vaizdus atpasakojant savo 
draugams, giminėms ir visiems ki
tiems pažįstamiems. Laikraščiuose 
ir žurnaluose tilpę ir telpą aprašy
mai, pavaizduoti gražiomis nuotrau
komis, parodė ir visiems kitiems, 
šioje šventėje nedalyvavusiems,, tą 
įspūdingą ir gražų šio istorinio įvy
kio vaizdą. Per visą Vakarų pasaulį 
nuskambėjo lyg tai ir atbudimo, pri
sikėlimo šauksmas, pabudinęs ir 
prikėlęs ne vieną mūsų tautietį, ku
ris, gal dėl vienos ar kitos priežas
ties, buvo lietuviškame gyvenime 
primigęs. Tą aš gana gerai pastebė
jau ir pajutau Australijoje, nes pa
čioje kelionėje ir visuose pasiruoši
muose tiek iš visų Australijos lietu
vių, tiek vėliau ir iš pačios važiavu
siųjų grupės, buvo labai aiškiai ma
tomas ir pastebimas tas entuziaz
mas, tas užsidegimas, tas noras būti 
Australijos lietuviu, jiems visoke
riopai padedant, arba juos kuo gra
žiausiai reprezentuojant.

Darbo pačiame Toronto mieste, 
kur vyko šis istorinis festivalis, vi
soje Amerikoje, taip pat ir Austra
lijoje, buvo tikrai labai ir labai daug. 
Ir ji įvykdyti ir tinkamai viskam pa
siruošti tebuvo galima tik su nepap
rastu pasiryžimu, turint tik vieną, 
neapsiriksiu- pavadindamas, virš- 
žmonišką savybę, tai meilę mūsų 
Lietuvai, meilę mūsų lietuviškai 
kultūrai, menui ir visa tai, kas tik 

yra lietuviška ir mums taip miela ir 
artima. Tik šis, lietuviškumu pa
remtas mūsų visų ryžtas, nugalėjo 
visas milžiniškas kliūtis ir padarė 
Pasaulio Lietuvių Dienas taip pavy
kusias. Sunku man šiandien būtų iš
vardinti visus tuos, kurie savo 
darbu prisidėjo prie to puikaus Lie
tuvių Dienų paruošimo Toronto 
mieste. Tačiau negaliu nepaminėti 
tų žmonių, kurie, daugiau ar mažiau, 
prisidėjo prie australiečių išvykos 
pasisekimo. Kaip ir visuomet, aukš
tas ir išdidus PLB komiteto ir Dainų 
Šventės komisijos pirmininkas J.R. 
Simanavičius, kurį teko man susipa
žinti po Montrealio olimpiados Ka
nadoje ir kurio paskatintas aš para
ginau mūsų Melbourne Dainos 
Sambūrio dirigentę ir mano skau
tiškųjų dienų gerą draugę Danutę 
Levickienę, dalyvauti šioje dainų 
šventėje, tur būt įdėjo daugiausiai 
darbo ir per visą laiką turėjo dau
giausiai už viską atsakomybės. Ta
čiau jis visą savo darbą atliko tikrai 
labai ir labai gerai, tiek reprezen
tuodamas lietuvius svetimtaučių 
tarpe, tiek vadovaudamas ir būda
mas visų Pasaulio Lietuvių Dienų 
viršūnėje ir tiek pat padėdamas ir 
mums australiečiams. Jo svarus žo
dis ir suteikta parama buvo jaučia
ma visur. Gal daugiau mūsų daini
ninkai, tačiau ir aš asmeniškai, turiu 
pasidžiaugti irgi savo seno priete- 
liaus šios šventės Muzikinės Komi
sijos pirmininko ir viso Dainų Šven
tės vadovo V. Verikaičio atliktu 
darbu ir jo taip gražiai ir preciziškai 
atlikta ir pravesta visa šia dainų 
švente. Pagarba ir mūsų visų aus
traliečių didelei draugei, mūsų ’’Ka
nados lakštingalai” solistei G. Čap- 
kauskienei už jos tokį dievišką pasi
rodymą, dainuojant kartu su visu 
masiniu choru. Nėgalima būtų pa
miršti irvisos kitos šios šventės ren
gimo komisijos dalies. Jų nuopelnai 
yra tikrai neišskaičiuojami.

Tačiau gi, man, kaip Australijos 
lietuvių sportinės grupės vadovui ir 
pačiam, gal jau ir apsamanojusiam 
sportininkui, daugiausiai į akis krito 
tų didžiųjų sporto žaidynių pasiren
gimai ir jų pravedimas. Atvykda
mas į Kanadą, ŠALFASS ir Sporto 
Žaidynių pirmininką Pr. Bernecką 
pažinojau tik iš daugelio mūsų susi
rašinėjimo laiškų. Atrodė iš jų jis 
visuomet toks šaltas, oficialus. Ta
čiau,atvykus į Toronto, iš pat pir
mųjų susipažinimo minučių, pasida
rėme labai geri prieteliai. Pamatęs jį 
visą laiką taip belakstantį, kas prie 
jo extra svorelio jau nėra taip leng
va ir prie šutinančio Kanados vasa
ros oro prakaitėlį čiurkšlėmis be- 
šluostantį, supratau, kad mano 
prieteliui Pranui yra tikrai ne pyra
gai vadovauti šiam didžiajam spor
tiniam parengimui. ’’Gerai, pasakė 
jis man vieną kartą svetainėje ’’Lo
kyje”, kad turiu auksinę žmoną na
muose. Jinai ne tik man padeda vi
sur, per dienas ir naktis atsakinėja 
telefonais ir daro viską, ko aš tik jos 
paprašau. Kita gi, jau seniai tur būt 
mane ir visą mano sportą būtų per 
langą išmetusi.”

Nepamirštamas yra mano 
spaudos kolega, buvęs informacijos 
vadovas J. Karpis, kuris, nors ir taip 
būdamas užimtas, sugebėdavo pa
ruošti sportinius šventės biulete
nius, kuriuose galėdavai rasti visus 
šventės sporto rezultatus ir kitus 
nutikimus. Mums australiečiams 
malonus ir artimas buvo visų nak
vynių koordinatorius K. Budrevi- 
čius rūpinosi mūsų visų apgyvendi
nimu ir su raudonomis, neišmiego
tomis akimis, net sargybas naktimis 
turėjo siųsti į universiteto bendra
bučio patalpas, kur kanadiečių kai
mynai jaunuoliai kartais per daug 
pasiausdavo.

Bus daugiau
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Robertas Sidabras

KREPŠINIS TORONTE
Tęsinys

/PORTAS,.^
NIUJORKO LAK -

ČIKAGOS ’’LITHUANICA” I 
67:29 (36:14)

Kaip taisyklė, apvylė ir jaunių A 
klasės finalinės rungtynės dėl aukso 
medalių. Rungtynės vyko Etobicoke 
Olympium stadione stebint virš 
2.000 žiūrovų. ”Lithuanikos" prie
auglis ’’perdegė”, o Lietuvių Atletų 
Klubo krepšininkai šias rungtynes 
sužaidė ”kaip iš knygos”. Ričardas 
Šimkus 6’8” ūgio daug žadantis 
krepšininkas pelnė 15 taškų, bet 
svarbiausia labai gerai nuiminėjo 
kamuolį nuo krepšinio lentų ir taik
liom pasuotėm ’’maitino” R. Gudaitį 
ir R. Naronį, kurie primetė 17 ir 16 
taškų. Iš "Lithuanikos” pusės ge
riausiai sužaidė V. Lietuvininkas 
pelnęs 10 taškų, o visi kiti žaidėjai 
sužaidė žemiau galimybių.

Jaunių A klasės varžybose aukso 
medaliais pasipuošė: R. Šimkus, R. 
Gudaitis, R. Naronis, S. Birutis, R. 
Česnavičius, P. Gvildys, J. Matulai
tis, J. Vilgalys ir C. Schaefer. Da
bar, kaip mes turėtume įvertinti 
mūsų jaunių krepšinio rinktinės pa
sirodymą ir jų užimtą ketvirtą vietą 
šiose žaidynėse-Aš sakyčiau, kad la
bai, labai gerai, nes 4 iš jų dėl jauno 
amžiaus dar turėjo teisę žaisti B 
klasės pirmenybėse. Kaip ir pas vy
rus labai stokojome ūgio, nes tik 
Algis Vieraitis 6’3”, visi kiti 6 pėdų 
arba dar žemesnio ūgio. Kad mes 
buvome verti medalių, įrodėme 
Niujorke, kur prieš aukso medalių

AUSTRALIJA
IR NAUJOJI ZELANDIJA

Maldos Apaštalavimo intencijos 
1978 metų lapkričio mėnesiui: 
b e n d r o j i - kad mes, krikščionys, 
paklustumėm Š. Dvasios raginimui 
sekti Kristų savo kasdieniniame gy
venime;
misijų- kad Artimųjų Rytų 
krikščionys atsinaujintų pirmųjų 
krikščionių entuziazme platinti ti
kėjimą.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
Visa aukoju Tau, Švenčiausioji Jė
zaus Širdie!

Brangus Broli, Sese,
lapkričio intencijoje mes prašome 

dvasinio įžvalgumo malonės, t.y. tos 
vidinės aiškiaregystės, kuri įgalintų 
mus pažinti Šv. Dvasios kvietimą 
sekti Kristumi ir Jo evangelija. Pa
gal Kristaus žodžius, Dievas Tėvas 
yra tobulumo idealas, kurio mes tu
rime siekti: "Taigi, būkite tokie to
buli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas^Mt. 5.48).

Šv. Dvasia, toji didžioji Pašven
tintoja, prie to dar ragina mus ypa
tingu būdu siekti tos tobulybės se
kant Kristumi kasdieniniame gyve
nime. Kad šis Šv. Dvasios skatini
mas būtų išgirstas, reikalinga tam 
tikros sąlygos, būtent, - suartėjimas 
su Trečiuoju Dieviškuoju Asmeniu 
Šv. Trejybėje, kas pasiekiama gy
venimo skaistumu ir krikščioniška 
meile. Apie šią meilę labai išsamiai 
kalba Šv. Jonas apaštalas savo pir
mame laiške. Jo mintijimu, meilės 
’’atmosfera” geriausiai paruošia 
žmogų Šv. Dvasios priėmimui ir Jos 
įkvėpimų pažinimui. Be to, ji padeda 
žmogui atsipalaiduoti nuo šio pasau
lio dvasios ir savo kasdieniniame 
gyvenime surasti Kristų. Kristus, 
gi, iš savo pusės apie Šv. Dvasios 
dieviškąją esmę žmoguje taip sako: 
’’Jei mane mylite... aš paprašysiu 
Tėvą, kad Jis duotų jums kitą Glo
bėją, kuris liktų su jumis per am
žius, - Tiesos Dvasią, kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes jos nemato ir 

laimėtojus LAK krepšininkus pra
laimėjome tik 4 taškų skirtumu 
53:49.

Australijos jaunių berniukų krep
šinio rinktinė išvykoje sužaidė 8 
rungtynes, iš kurių laimėjo 5. Į prie
šininkų krepšį įmesta 423, o į mūsų 
krepšį krito 334 taškai. Pastoviau
siai taškus medžiojo džilongiškis 
Petras Šutas, kurio vidurkis per 
rungtynes prilygo 17 taškų. Rezul
tatyviai žaidė ir adelaidiškis Petras 
Urnevičius (12) ir džilongiškis Do
vydas Šutas (12) bei adelaidiškis Al
gis Vieraitis (8), melburniškis Vik
toras Soha (7). Šie žaidėjai ir sudarė 
rinktinės pagrindą, bet jiems labai 
gerai asistavo jaunieji Eddis Ra
gauskas iš Melburno ir Brennan 
Stanwix iš Hobarto, o adelaidiškis 
Simas Navakas dėl susižaidimo žai
dė ne visose runtynėse.

Jaunių B klasės pirmenybėse da
lyvavo Čikagos ’’Lithuanica”, Ha
miltono ’’Kovas”, Niujorko LAK, 
Toronto ’’Aušra” ir ’’Vytis”, Cleve- 
lando ’’Žaibas” ir Čikagos ’’Neris”.

Rungtynių rezultatai:
Žaibas - Vytis 40:18
Neris - Kovas 51:46
LAK - Aušra 36:30
Žaibas - Lithuanica 46:19
Kovas - Aušra 30:18
Vytis-LAK 36:10
Kovas - Lithuanica 49:31
Neris-LAK 30:28

Rungtynėse dėl bronzos medalių 
Toronto ’’Vytis įveikė Hamiltono 
’’Kovą” 30:24, o kovoje dėl aukso 
medalių Čikagos "Neris” įveikė Cle
veland© ’’Žaibą” 50:48. Tai buvo vie
nas iš įdomiausių krepšinio finalų 
žaidynėse.

NAMIE IR
Jau baigiama spausdinti Anglijoje 

knyga apie Didžiosios Britanijos lie
tuvius, pavadinta "Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjunga: Britanijos 
lietuviai 1947-1973”. Knygą paruošė 
ir suredagavo rašytojas Kazimieras 
Barėnas. Tai gana stambi ir gausiai 
iliustruota knyga, kuri pasirodys 
rinkoje dar šiais metais. Leidžia Ni
dos Knygų Klubas Londone. Tas 
pats Nidos Knygų Klubas baigia 
rinkti ir jau ateinančių metų pra
džioje išleis literatūros metraštį 
"Dešimtą Pradalgę”.

♦**

Patirta, kad Sydnejaus ramovėnai 
numato Kariuomenės šventės minė
jimą surengti lapkričio 19 d., sek
madienį, Sydnejaus Lietuvių Klube.

Hydro—Jet
Kilimų valymo specialistas. Nau

dojamas. vėliausias, gilus vandens 
garų ir Vakumo 'metodas.

Lietuviams 10% nuolaida.
Skambinti po 4 v. vakaro (046) 

669230, arba rašyti P.O. Box 74 
Camden N.S.W. 2570.

nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes Ji 
yra pas jus ir bus jumyse” (Jn. 
14.15).

Šio mėnesio mūsų maldos intenci
jos tikslą labai paryškina Šv. Povilas 
savo laišku filipams: ”Ir dabar mel
džiu, kad jūsų meilė vis augtų ir 
augtų pažinimu ir gausia patirtimi, 
kad jūs mokėtumėt pasirinkti, kas 
vertingiau, kad būtumėt tyri ir be 
priekaišto Kristaus dieną, pilni tei
sumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo 
garbei ir šlovei (Fil. 1,9).

Kun. S. Gaidelis, S.J.

Jaunių C klasės pirmenybėse da
lyvavo Čikagos ’’Žara”, Hamiltono 
"Kovas”, Niujorko LAK, Cleveland© 
’’Žaibas”, Čikagos "Neris”, Toronto 
"Aušra” ir "Vytis”.

Rungtynių rezultatai:
Vytis - Kovas 24:23
LAK - Žaibas 39:15

Vytis - Žara 28:25
Žaibas-Kovas 23:18

Rungtynėse dėl bronzos medalių 
Čikagos ’’Žara” įveikė Cleveland© 
"Žaibą” 39:23, o aukso medaliai teko 
Niujorko LAK jauniems krepšinin
kams, įveikus Toronto ’’Vytį" 33:23.

Jaunių D grupėje, kur rungtynia
vo krepšinio prieauglis iki 12 metų 
amžiaus, pirmenybėse dalyvavo 
Detroito ’’Kovas”, Hamiltono "Ko
vas, Cleveland© "Žaibas”, Niujorko 
LAK, Toronto ’’Aušra” ir "Vytis”.

Aukso medaliais pasipuošė Niu
jorko LAK, sidabro medaliai teko 
Detroito ’’Kovui”, o Toronto ’’Auš
rai” teko pasitenkinti bronzos me
daliais.

Krepšinio pirmenybės buvo pra
vestos Vicent Massey, Martingrove, 
Westway ir Burnhamthorpe aukš
tose mokyklose, o nuo birželio 29 d. 
iki žaidynių pabaigos liepos 1 d. ir 
Etobicoke Olympium. Varžybos vy
ko moderniuose krepšinio stadio
nuose ir jas pravedė aukštos kvali
fikacijos teisėjai. Šias pirmenybes, 
labai nedėkingose sąlygose, nes visi 
stadionai buvo išmėtyti po visą To
ronto miestą, labai sumaniai prave
dė Andrius Klimas ir Leonas Bazi- 
liauskas iš Toronto bei Raimondas 
Korzonas iš Čikagos.

SVETUR
Minėjimo programoje Sydnejaus 
jaunimo grupė Gintaras inscenizuos 
Balio Sruogos poemą ’’Gedimino 
sapnas”.
IEŠMINĖ IR ŽAIDIMŲ DIENA

Spalio 29 d. (sekmadienį) 1 vai. 
(po pamaldų) skautų žemėje, Bens
ley Road, Ingleburn, ’’Aušros” 
skautų tuntas, kartu su sporto klubu 
’’Kovu”, ruošia iešminę ir žaidimų 
dieną.

Skanus maistas, įvairūs žaidimai 
’(jauniems ir taip pat nelabai jau
niems) ir turtinga loterija sudarys 
puikias sąlygas gražiam popiečiui 
gamtoje.

Už mažą įėjimo mokestį galėsite 
laimėti įdomių premijų laimėję gol
fą, 3 kojų rungtynes, kiaušinio 
šaukšte lenktynes ar suradę ’’užs
lėptus turtus”. Bus įvairūs žaidimų 
suskirstymai ir paskirstymai pagal 
amžių, ūgį ir plauką!! Atsilankykite: 
kuo skaitlingiau, kuo daugiau, tuo 
smagiau. Kviečiame visus, laukiame 
visų!!

Skaitykite 
Mūsų Pastogę!

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD. 
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.

TEL.724 5408 Ve$ia 24 valandas per parą.
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KOVO KLUBE
PRANEŠIMAS

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu
bas Kovas lapkričio 11 d. Lietuvių 
Klube rengia gražuolės rinkimus. 
Šiame konkurse galės dalyvauti vi
sos lietuvaitės (netekėjusios) tarp 
18 - 25 metų amžiaus. Jau gauta lai
mėtojoms didelės premijos iš 
’’Palanga Travel” (p.p. Cibų) ir p. V. 
Šliterio. Taip pat bus renkama savi
šalpos karalaitė (Miss Charity) ir gal 
pirmą kartą išrinksime ir ’’poną Ko
vas” - ”Mr. Kovas”. Šiame moder
niame pasaulyje vyrai nenori atsi
likti nuo moterų, o gal atvirkščiai? 
Prašome visus suinteresuotus re
gistruotis Kovo Valdyboje iki lap
kričio 3 d.

’’KOVAS” IR A.L.F.A.S.
VALDYBOS

Sydnejaus lietuvių visuomenė 
dažnai šias dvi organizacijas sumai
šo. A.L.F.A.S. Valdyba (Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo Sąjunga) 
apima visą Australiją ir yra renka
ma dviem metams, lygiai kaip Aus
tralijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba, kurios kadencija 
taip pat baigsis atstovų suvažiavime 
Lietuvių Dienų metu, kur bus iš
rinkta nauja valdyba. Šiuo metu 
A.L.F.A.S. Valdybą sudaro pirm. A. 
Laukaitis, sekr. V. Binkis ir iždn. V. 
Gulbinas. Šiuo raštu norime duoti 
suprasti, kad visos aukos, aukotos 
sportininkams per šiuos asmenis, 
yra įtrauktos į A.L.F.A.S. Valdybos 
kasą, o ne į vietinę sporto Įdubo 
’’Kovo” kasą. Daug sporto rėmėjų 

, šias dvi organizacijas sumaišo, net ir 
Sydnejaus Lietuvių Klubas paauko
jęs 2000 dolerių Australijos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo Sąjungai savo 
metinėje apyskaitoje užrašė, kad jie 
tuos pinigus davė Sydnejaus Lietu
vių Sporto Klubui ’’Kovui”. Taip pat 
daug mielų tautiečių - sporto rėmė
jų, kurie yra paaukoję A.L.F.A. Są
jungai nemažas pinigų sumas, gal
voja, kad jų pinigai buvo įtraukti į 
Kovo kasą. Mes tikimės, kad ateity
je šis tekstas pagelbės išvengti ne
malonių nesusipratimų. Ir šia proga 
dar kartą dėkojame visiems mie
liems tautiečiams už didelę piniginę 
paramą šioms organizacijoms.

Kovo Valdyba

LOTERIJOS RESULTATAI

Sporto Klubo. Kovo ”200 Club” lo
terija buvo traukiama rugpiūčio 26 
d. Šios loterijos pirmą premiją 500 
dolerių laimėjo Algis Čerkesas, ant
rą premiją 200 dolerių - p-lė Marija 
Saukaitė ir trečią prem. 100 dolerių - 
Zita Belkutė.

Mes dėkojame visiems prisidėju- 
siems prie šios loterijos bilietų pir
kimo ir platinimo.

Kovo Valdyba
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Infor
ALB KRAŠTO VALDYBOS 
ADRESAS
Sekretorius V. Jaras
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W. 2200

CANBERRA

BENDRUOMENĖS DĖMESIUI

Canberros Apyl. Valdyba prane
ša, kad visuotinis apylinkės susirin
kimas įvyks lapkričio 26 d. (sekma
dienį) tuoj po Liet. Kariuomenės 
Šventės* Minėjimo. Susirinkimo 
tikslas, išrinkti atstovą į Krašto Ta
rybą. Valdyba prašo solidaraus 
bendruomenės pritarimo ir kviečia 
narius kandidatuoti šiai pareigai.

ETNINIS BALIUS CANBERROJE

Ą.C.T. etninių bendruomenių są
junga rengia iškilmingą balių, kuris 
įvyks spalio 28 d. 7.30 vai. šeštadie
nį, Universiteto (A.N.U) pramogų 
salėje. i

Baliaus metu bus renkama A.C.T. 
etninė ’’Karalaitė”. Lietuvius atsto
vaus ponia Aurora Andriuškienė, 
kuri Tautos Šventės baliuje buvo iš
rinkta mūsų apylinkės grožio kara
laite.

Bilietai $ 10 asmeniui ir gaunami 
pas p. F. Borumą - 485180

Apyl. Valdyba

SYDNEY
PRANEŠIMAS

Lapkričio 5 d., sekmadienį, 3 vai. 
Sydnejaus Lietuvių Klube 
Bankstowne (mažoje salėje) įvyks 
Sydnejaus apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas, kuriame bus ren
kami atstovai į ALB Krašto Tarybą.

Maloniai kviečiame visus apylin
kės lietuvius susirinkime gausiai 
dalyvauti.

ALB Sydney Apyl. Valdyba

PRANEŠIMAS
L.K.V. S-gos ”Ramovės” skyrių 
Australijoje nariams.

Šių metų gruodžio 30 d., pradžia 
10 vai., įvyks ’’Ramovės” skyrių at
stovų suvažiavimas Sydney, Lietu
vių Moterų Socialinės Globos Drau
gijos salėje, Lietuvių Sodyboje 
(Lithuanian Vilage) 23 Laurina 
Ave., Engadine, NSW. Tai yra Syd
ney priemiestis, patogiai pasiekia
mas traukiniu arba mašinomis, prie 
pagrindinio kelio iš Sydney į 
Wollongong. Salė yra arti stoties. 
Skyriai siunčia po vieną atstovą nuo 
10 narių. Apgyvendinimo reikalu 
kreiptis į Sydney Lietuvių Dienų 
Apgyvendinimo Komisiją: M. Zaka
ras, 18 Lundy Ave., Kingsgrove, 
NSW, 2208.

Suvažiavime dalyvaujančių atsto
vų sarašai turi būti prisiųsti Sydney 
’’Ramovės” valdybai nevėliau 
lapkričio 1 dienos, šiuo adresu: V. 
Saudargas, 524 Barren joey Rd., 
Avalon, NSW, 2107. Tel. 918 3842.

Sydney Skyriaus ’’Ramovės”
Valdyba

m a c i j a
PERTH

PRANEŠIMAS

ALB Perth Apyl. Valdyba prane
ša, kad spalio 28 d., šeštadienį, 10.45 
vai. ryto įvyksta visų pavergtųjų 
tautų motorkada. Lietuvių grupę 
organizuoja Apyl. pirm. J. Miliaus
kas ir PKA B. Steckis. Visi su maši
nomis bei sunkvežimiais renkasi 
prie Cuaseway Car Park nuo 10 iki 
10.30 vai. pasiruošimui. Plakatai bus 
dalinami vietoje. 10.45 vai. motor
kada jau susiorganizavusi pajudės 
per miestą Kings Park kryptimi, 
kur 12 vai. prie žuvusiems paminklo 
bus padedami vainikai. Organizato
riai prašo visus dalyvauti su vėlia
vomis, o moterys tautiniais rūbais.

Pavėlavusieji ar laiku negalį at
vykti į Cuaseway prašomi prisi
jungti bent Kings Parke ir dalyvauti 
padedant vainikus.

Lapkričio 5 d., sekm., 2.30 vai. St. 
Marys katedroje Pavergtųjų Tautų 
savaitės užbaigai bus iškilmingos 
pamaldos. Tautiečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti pamaldose.

ALB Perth Apyl. Valdyba

KVIETIMAS

Newcastle Lietuvių Diskusijų 
Klubas maloniai kviečia visus vietos 
tautiečius atsilankyti į viešą paskai
tą spalio 29 d., sekmadienį, 2 vai. 
Good Neighbour name - 17 Murray 
Street, Hamilton.

Paskaitos tema: "Preventyvinė 
(apsaugomoji) Medicina”. Ją skaitys 
Dr. G. Kišonas. Po paskaitos klausi
mai ir diskusijos.

Po to, bendros lengvos vaišės.

Diskusijų Klubo Vadovybė

Sūkurio tėvai maloniai kviečia visus į

Subatvakarį
spalio 28 d., šeštadienį, 8 vai. Sydnejaus Lietuvių Klube Bankstowne

Programoje: Sūkurys (tautiniai šokiai ir žaidimai)
”Trio+l” (Newcastle dainorių grupė)
Linksmieji broliai
Veteranų grupė (iš priemiesčių)
Turtinga loterija

Stalus užsisakyti patartina per B. Stašionį (Syd. Liet. Klube) arba per
M. ir L. Cox’us tel. 631 3688

Laukiame visų draugų, pažįstamų ir Sūkuriui prijaučiančių!

Pereitą savaitę iš Lietuvos atvyko 
ilgesniam laikui pasisvečiuoti Kazi
mieras Viliūnas, sydnejiškio Dr. A. 
Viliūno brolis, kuris yra pensinin
kas.

SŪKURYS VĖL KELIA VĖTRĄ

Šį kartą Sūkurio (tautinių šokių 
grupės) tėveliai Sydnejaus Liet. 
Klube Bankstowne tikisi sukelti tik
rą audrą su dainomis, šokiais ir kt.

Pasiryžę sukelti lėšų,ruošia Lie
tuvių Klube SUBATVAKARĮ. Tal
kon pasikvietė "Linksmuosius bro

SYDNEJAUS LIETIMŲ KLUBAS
16-18 East Terrace, Bankstown. TeL: 708-1414

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI .GROJANT 
GOLDEN TRIO KAPELAI

Spalio 28 d. 8 vai.:
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ SŪKURYS 
ir Newcastle grupė ”Trio+l”

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

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

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

KLUBAS ATVIRAS:
pirm.-treč. 4-10 vai., ketv. 4-11 vai., 
penkt. 4-12 vai., šešt. 2-1 vai., sekm. 
12.30 -11 vai.

♦Antradieniais pigioji gėrimų 
valanda

♦Trečiadieniais šachmatai
♦Ketvirtadieniais dvigubi jackpotai 

lius”, trupę iš Newcastle ”Trio+l”, 
o šalia to ir dar viena staigmena.

Prie viso to ir ypač patraukli ir 
turtinga loterija. Viskas ruošiama, 
kad būtų linksmiau. Rengėjai ga
rantuoja, kad atvykus neteks gailė
tis, o tuo pačiu bus paremtas ir Sū
kurys. Laukiame!

Sūkurio tėvai
♦»»

Paulius Rūtenis ir vėl netrukus 
išvyksta su operos gastrolėmis po 
Australiją. Numato po pora savaičių 
išbūti Adelaidėje ir Melbourne ir 
dar kiek laiko Brisbane.

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

ŠOKIAI grojant Golden Trio kapelai 
šešt. 8-12 vai., sekm. 7-10.

.VALGYKLA veikia: pirm. - penk. 
6-9 vai., šešt. 6-10 vai., sekm.1-10 vai 
Valgyklos vedėja G. Kasperaitienė

VIETOJ 0fi 
90 GĖLIŲ

Pagerbdami a.a. Roziną Pūkienę 
vietoj gėlių A. ir P. Maršinskai Mū
sų Pastogei skyrė 10 dolerių.

* * *
Pagerbdama a.a. Roziną Pūkienę, 

vietoj gėlių E. Svirklienė Mūsų Pas
togei aukojo 10 dolerių.
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by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W. 2200

Redaktorius V. Kazokas
Redakcijos Patariamoji Komisija: 
L Jonaitis, A. Reisgys.

Redakcijos adresas: 13 Percy St., 
Bankstown, N.S.W. 2200;
Tel. 709 8395

Spalio 29 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. visi maloniai kviečiami į skautų 
žemę (Bensley Rd., Ingleburn), kur skautų Aušros Tuntas drauge su 
sporto klubu Kovu rengia visiems

lešminę ir žaidimų dieną
Įvairios pramogos, žaidimai, skanus maistas, loterija ir gaivus oras 

gamtoje geriausia proga atitrūkti nuo rūpesčių. Atvykite - nesigailėsite!
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ATSILIEPKITE!

Lietuvių Dienų metu, nuo gruo
džio 22 iki sausio 2 dienos reikalin
gas lengvas (iki dviejų tonų), už
dengtas SUNKVEŽIMIS pervežti 
Clevelando tautinių šokių grupės 
’’Grandinėlė” rūbus ir daiktus.

Taip pat reikalingas prityręs šo
feris (su pirmos klasės licenzija).

Maloniai prašome skambinti A. 
Reisgiui, telefonas 666 9389.

A.L.D.R. Komitetas

Administracijos adresas:
P.O. Box 550
Bankstown, N.S.W.
Administracijos Tel. 649 9062

Prenumerata:
Australijoje metams $ 20.00
Užsienyje paprasta 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 turini 
neatsakoma.

Pnrtadby Rotor Pty, Ltd.
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