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Statykime tiltus!
Rugsėjo 1 d. visame pa

saulyje buvo paminėta su
kaktis, kai pries 40 metų 
prasidėjo antrasis pasaulinis 
karas. Šioji sukaktis nepra
ėjo tylomis jokiame krašte. 
Ypatingą dėmėsi atkreipė 
Vakarų Vokietija, nes iš tik
rųjų ano meto nacių Vokie
tija yra tikroji karo priežas
tis ir tą karą įžiebusi. Tačiau 
visa vokiečių tauta šalia 
skaudaus pralaimėjimo jau
čiasi dalinai kalta ir atsako- 
minga. Gal dėl to toji sukak
tis rado stipriausio atgarsio 
šiandieninėje Vak. Vokieti
joje, kurios prezidentas Kari 
Carstens neslėpdamas mi
nėjo savo tos dienos kalboje. 
Priminęs pereito karo bai
senybes, kurio penkerių 
metų ir aštuonių mėnesių 
eigoje žuvo iš abiejų pusių 
dešimtys milijonų gyvybių, 
sunaikintos neapskaičiuoja
mos įvairios vertybės ne
kalbant jau apie tai, kad su
ardytas atskirų tautų gy
venimas, sukrėsti žmonijos 
socialiniai pagrindai. Baig
damas savo kalbą Vak. Vo
kietijos prezidentas kreipėsi 
ne vien tik į vokiečius, bet ir 
visas tautas: "Tautos, atsi
sakykite tarpusavio kovų, 
susitaikinkit! Dirbkit taikai 
ir statykite tiltus, jungian
čius vienus su kitais.'".

Šitie žodžiai turėtų rasti 
atgarsio visų tautų ir kiek
vieno individo širdyje, nes 
tai yra išmintingas ir kons
truktyvus raginimas taikiai 
bendradarbiauti savo tarpe 
ir jungtinėmis jėgomis siekti 
žmonijai gėrio. Vokietijos 
prezidentas simbolizuoja 
pasaulinę galybę, tad ne
nuostabu, kad jo žodžiai tai
komi visam pasauliui. Betgi
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siekiant didelio visuomet 
tenka pradėti nuo mažų, 
pirmiausia nuo savęs. Taigi, 
tenka pagalvoti apie taikos 
ir bedravimo tiltus savitar
pio santykiuose - kaimyno su 
kaimynu, organizacijos su 
organizacija, ideologijos su 
ideologija, tautos su tauta, 
rasė su rase. Antrojo karo 
pradžios sukaktis beveik 
sutampa su mūsų tautos 
švente, kurios minėjimus 
daugumoje kolonijų jau at
šventėme. Rodos, mažytė 
mūsų tauta, bet kaip skau
džiai ji suskaldyta ir tebe- 
skaldoma. Nekalbant apie 
tai, kad tautos priešas lietu
vių tautą skaldo, bet nema
žiau skaldomės ir patys savo 
tarpe. Nedidelės lietuvių 
saujelės, pasklidusios lais- 
vaiame pasaulyje, bet ir jų 
tarpe yra daug nedarnos, 
priešiškumų, net neapykan
tos, kad lietuvis su lietuviu 
ar dėl ideologinių, ar dėl po
litinių skirtybių vienas su 
kitu ne tik kad nenori bend
rauti, bet net vienas kito 
matyti. Ir tokiai padėčiai 
esant ar pasiteisina mūsų 
platūs užsimojimai ir didingi 
tikslai atkovoti laisvą Lietu
vą, įgyvendinti brolišką 
tautinę meilę, respektuoti 
vieni kitus? Iki juokingumo

Dviejų galybių drama

SIMAS KUDIRKA VĖL IŠEINA SCENON

Rašo DARŪNAS, mūsų 
specialus bendradarbis 
Siaurės Amerikoje

Sovietų lėktuvas, sovietų 
liliečiai, bet visa tai laisvių 
rašte Amerikoje. Pradžioje 

reikalas atrodė paprastas: 
garsusis baletmeisteris Go
dunov, žinomo Bolšoj baleto 
žvaigždė, rugpiūčio 23 d. 
New Yorke pasiprašė politi
nio pabėgėlio teisių, kurios 
jam tuoj pat buvo pripažin
tos. Godunov yra pirmas 
pabėgėlis iš Bolšoj teatro. 
Kiti į Vakarus perbėgę ba- 
letininkai priklausė Lenin
grado Kirov teatrui. Jie išli
ko garsiais ir Vakaruose. Tai 
R. Nurejev, N. Makarova, 
V. ir G. Panov ir Godunovo 
draugas Baryšnikov. Taigi, 
garsusis Rusijos baletas 
pradėjo persikelti į Vaka
rus.

Kai Godunovui buvo su
teiktos pabėgėlio teisės, jo 
advokatas skambino į vieš
buti jo žmonai, bet niekas 
neatsiliepė. Vėliau paaiškė
jo, kad jo žmona yra jau tu-

veda siekiant bendradarbia
vimo pasirašinėjamos su
tartys organizacijos su or
ganizacija, grupės su grupe, 
tarsi mums visiems negalio
tų vienas ir tas pats darbo 
laukas arba nebūtume įpa
reigoti tų pačių tikslų ir už
simojimų. Kadaise prieš 
daugiau kaip 700 metų to-

rinčiam skristi į Maskvą so
vietų lėktuve, atskirame 
kampe, apsupta jaunų vyrų. 
Tada Užsienių Reik. Minis
terija įsakė sulaikyti lėktu
vą, išlaipinti visus amerikie
čius, o palikti tik 58 rusų tu
ristus. Taip pat prašė sovie
tų pareigūnus išleisti baleri
ną pasikalbėti. Rusai atsisa
kė ir sutiko leisti jiems pasi
matyti su ja tik sovietų lėk
tuve. Policijos automobiliai 
apsupo lėktuvą ir neleido 
jam pajudėti. Vyko žodinės 
atakos ir kontraatakos per 
tris paras. Sovietų vyriau
sybė Amerikos ambasadai 
Maskvoje pareiškė griežtą 
protestą pavadindama ame
rikiečių elgesį brutaliu aktu. 
Užsienių Reik, ministeris 
Vance, Brzezinski ir prez. 
Carteris buvo atostogose, 
tačiau viskam vadovavo 
Bats prez. Carteris iš Camp 

•avid palaikydamas ryšį te
lefonu ir kitomis priemonė- 

kius tiltus tarp lietuvių 
atskirų genčių ir giminių 
nors ir jėga pastatė karalius 
Mindaugas, ir toji jungtis 
iškėlė Lietuvą į pasaulines 
galybes, kai reikėjo atkovoti 
Lietuvai antrą kartą nepri
klausomybę, vėl buvo sava
noriškai pastatyti priešo iš
griauti tarpusavio tiltai.

mis. Paskui reikalas palietė 
ir tautinę ambiciją: kas yra 
galingesnis ir kas turi nusi
leisti? Slinko diena po die
nos, ir lėktuvas vis aar ”te- 
betupėjo” policijos apsuptas 
J.F. Kennedy aerodrome, 
New Yorke. Sovietų infor
macijos tinklas paskelbė, 
kad Amerika norinti prie
varta priversti baleriną pa
silikti Amerikoje ir kad tai 
gali labai skaudžiai atsiliepti 
ne tik į SALT II sutartį, bet 
ir į abiejų kraštų santykius. 
Gi teatro vadovybė išėmė iš 
.sekančio sezono skelbimų 
Godunovo pavardę be jokių 
komentarų. Balerinai grįžus 
pridėjo, kad jos vyro likimas 
dar nesąs aiškus.

Užsienio reik. Ministeri
jos diplomatinis korespon
dentas buvo užklaustas, ko
dėl šį kartą užimta tokia 
griežta linija, atsakė, kad tai 
nulėmė prieš devynerius 
metus įvykusi lietuvio jūri
ninko S. Kudirkos tragedija.

Praūžus karo audrai tauta 
tapo išdraskyta ir visi tiltai 
išgriauti. Juos tenka iš nau
jo statyti irgi savanoriškai ir 
su broliška meile, kad ne
tvyrotų tarpekliai tarp lie
tuvio su lietuviu, tarp gru
pės su grupe. Juo labiau to
kie tiltai reikalingi nutiesti 
per geležinę uždangą tarp 
išeivių ir pavergtos tautos 
ten kenčiančių ir šiapus 
esančių gerovei. Niekas ne
abejoja, kad tokie tiltai rei
kalingi, tik kyla kivirčiai ir 
nesutarimas dėl tokių tiltų 
formos ir stiliaus. Kiekvie
nas inžinierius statydamas 
tiltą pasirenka formą ir me
džiagas. Betgi esmėje tiltas 
yra tiltas, per kurį vyks ju
dėjimas ir komunikacija ir 
jis tarnaus vienam ir tam 
pačiam tikslui. fv.k.)

Tai buvusi gera ir apgailėti
na pamoka, po kurios priim
tas sveikas principas - ne
atiduoti pabėgėlio jo paties 
neatsiklausus. Televizijoje 
buvo parodyta S. Kudirkos 
atvykimas Amerikon. Jie 
nelaužą tarptautinės teisės, 
kuo juos kaltino sovietų pa
reigūnai, bet tik prisilaiką 
laisvo apsisprendimo princi
po, kuris esąs Amerikos 
įstatymų pagrindas ir šią 
kovą jie vedą žmoniškumo 
sumetimais.

Vėliau sovietai savo 
griežtą liniją sušvelnino:

Nukelta į psl. 3
...-.y..-, .v .-.-.v.
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Henriką Šalkauską palydint

Rugsėjo 8 d., šeštadienį, 
gausiai dalyvaudami tautie
čiai palydėjo dail. Henriką 
Šalkauską į amžinybę. Tai 
nebuvo kaip ligi šiol įprasta 
trafaretinės šio didelio žmo- 
gaus laidotuvės. Kaip jis 

uvo originalus savo gyve
nime ir kūryboje, lygiai ori
ginaliai su juo buvo ir atsi
sveikinta. Dail. H. Šalkaus
ko kūnas tarpininkaujant 
lietuvių laidojimo biurui 
"Funerals of Distinction” 
rugsėjo 8 d. buvo sudegintas 
Sydnejaus Rookwood kapi
nių krematoriume gausiai 
dalyvaujant jo artimiesiems 
bičiuliams iš lietuvių ir aus
tralų.

Nors pačioje lietuvių 
bendruomenėje velionis H. 
Šalkauskas ir nepasireiškė 
kaip aktyvus veikėjas, bet 
savo netiesiogine įtaka gal 
jis pasirodė ir daugiau, bei 
jtakingiau, negu visa eilė 
oficialių bendruomenės va
dovų. Jis niekad neatitrūko 
nuo bendruomenės, visados 
buvo joje ir savo taikliom 
pastabom, sugestijom bei 
patarimais nuolat įtakojo 
veikėjus, nes turėdamas 
daugiau ryšių ir kontaktų su 
šio krašto ypač kultūrinėmis 
IvirŠūnėmis jis ir daugiau ži
nojo, kaip prie jų prieiti, kad 
Ipačiai bendruomenei būtų

daugiau naudos. Kaip asme
nybe ir išskirtino dėmesio 
vertas dailininkas, H. Šal
kauskas buvo įsigijęs didelio 
respekto Australijos kultū
riniame gyvenime,
nemažiau juo didžiavosi ir 
lietuvių bendruomenė. Tad 
ir atsisveikinimas su Henri
ku buvo išskirtinai origina
lus.

Jo motinai pritariant, lai
dotuvės buvo surengtos 
grynai lietuviškame stiliuje 
ir dvasioje. Jas sukompona
vo ir pravedė Dr. G.E. Ka- 
zokienė. Dar iš vakaro lai
dotuvių biuro koplyčioje bu
vo surengtos kun. P. But
kaus iniciatyva pamaldos, gi 
sekančią dieną, šeštadienį, 
rugsėjo 8 d. jis buvo nuvež
tas tiesiai į Rookwood kre
matoriumą, kur buvo vįskas 
parengta atitinkant velionio 
norus ir dvasią. Kremato
riumo koplyčia jau buvo pa
rengta lietuviškais papuoši
mais - spygliuočių vainikais, 
tautinėm juostom. Grojant 
M.K. Čiurlionio fugą, į kop
lyčią H. Šalkausko karstas 
nešamas šešių artimųjų 
Henriko bičiulių, įvestas 
kun. P. Butkaus, kuris at
kalbėjęs maldą užleido vietą 
toliau ceremonijai vadovauti 
Dr. G.E. Kazokienei. Su
skambėjo iš juostelės ilge-

H. Šalkauskas

Mielam bičiuliui ir studijų draugui
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo motiną Oną 
Šalkauskienę, Evą Kubbos ir artimuosius ir drauge 
liūdime.

Dail. Albinas Elskus ir Henriko 
studijų draugai Freiburge

Apgailėdami staigią mūsų mielo bičiulio
HENRIKO ŠALKAUSKO

mirtį, giliai užjaučiame jo motiną O. Šalkauskienę, Evą 
Kubbos, artimuosius ir drauge liūdime.

Gražina ir Liuką Petrauskai

Didelės dvasios lietuviui ir menininkui 
A.A.

HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
mirus, jo motiną, Evą Kubbos ir artimuosius liūdesio 
valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Tania ir Vytas Simniškiai

Liūdime netekus didelio dailininko ir mielo bičiulio 
A.A. HENRIKO ŠALKAUSKO

ir giliai užjaučiame skausme jo motiną Oną Šalkauskienę, 
Evą Kubbos ir visus artimuosius.

0. ir V. Arai
I. ir K. Daniškevičiai
K. ir V. Bitinai
I. ir V. Daudarai
0. ir J. Maksvyčiai
R. Ratienė

.Mylimam, brangiam šeimos draugui
HENRIKUI ŠALKAUSKUI 

staiga mus apleidus, giliame skausme likusias motiną 
Oną Šalkauskienę ir Evą Kubbos užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Regina, Vytautas, Kristina, Tomas ir 
Paulius Aniuliai

Liūdėdami netekus didelio menininko ir tauraus 
lietuvio

A.A.
HENRIKO ŠALKAUSKO 

bendruomenės vardu nuoširdžiai užjaučiame jo motiną 
Oną Šalkauskienę ir visus artimuosius

A.LB Sydney Apylinkės
Valdyba

singos lietuviškos dainos, 
kurios šioje vietoje galiojo 
kaip malda, sekė atsisveiki
nimai. Kalbėjo pirmuoju 
dail. Leonas Urbonas, B. 
Stašionis, Sydnejaus grafikų 
Draugijos vardu Mrs. 
Forber, Jurgis Janavičius, 
žinomas dailininkas, kurato
rius, Sydney Universiteto 
meno katedros lektorius ir 
kult, žurnalo "Quadrant" 
redaktorius Mr. E. Lynn ir 
pabaigai V. Kazokas. Toliau

Australijos latvių meni
ninkų Draugijos vardu su 
Henriku atsisveikino dail. 
Uldis Abolinš kalbėdamas 
tiesiog Henrikui ir latviškai, 
sekė atitinkamos lietuviškos 
dainos, deklamacijos iš lie
tuvių poetų kūrybos (skaitė 
S. Skorulis ir V. Juška), lie
tuviška G. Kazokienės su
kurta rauda, kur raudotojo
mis buvo I. Daudarienė, O. 
Asevičienė, G. Zigaitytė, E. 
Belkienė ir pati autorė, ir 
grojant iš juostelės "Op, op, 
Nemunėli” karstas pamažu 
dingo krematoriumo angoje.

Paminėtinas ir Kajus Ka
zokas, šio atsisveikinimo 
metu rūpestingai tvarkęs 
muzikinę pusę.

Tai buvo originalios ir 
drauge istorinės laidotuvės 
ne vien tik Sydnejuje, bet ir 
mūsų istorijoje, kokių nusi
pelnė Henrikas. Kiti pasige
do daugiau religinių apeigų, 
tačiau čia viskas buvo reli
giška - ir muzika, ir dekla
macijos, nes tikroji kūryba 
yra gal pati prasmingiausia 
malda. 0 tas ir tiko neabejo
tino lygio mirusiam dailinin
kui, juo labiau, kad jis nesu
tapatino savęs su kokia vie
na religija.

Liūdime netekus mielo bičiulio ir draugo 
A.A.

HENRIKO ŠALKAUSKO
ir giliai užjaučiame jo motiną Oną Šalkauskienę, Evą 
Kubbos ir visus jo artimuosius.

Julius Dambrauskas ir šeima

HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
mirus, jo motinai ir Evai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Ieva ir Martynas Pociai
Izolda J. Davis

Mielam vaikystės draugui
HENRIKUI ŠALKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai ir giliai užjaučiu jo motiną Oną 
Šalkauskienę, Evą Kubbos ir visus artimuosius.

Dr. Juozas Miknius

HENRIKUI ŠALKAUSKUI 
mirus, jaučiame netekę tauraus tautiečio, patrijoto, 
dailininko kūrėjo... Mūsų gili užuojauta motinai, 
artimiesiems

M.K. Čiurlionio Diskusijų 
Klubas Melbourne

VIETOJ
GĖLIŲ PAGERBIANT A.A.

HENRIKĄ ŠALKAUSKA

Pagerbiant velionį HEN
RIKĄ ŠALKAUSKA vietoj 

gėliųir vainikų Mūsų Pasto
gei aukojo:

Buvusiam Canberros Apylinkės Bendruomenės nariui 
A.A.

HENRIKUI ŠALKAUSKUI
mirus, jo motinai Onai Šalkauskienei ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Canberros Apylinkės Valdyba

Atsisveikinome su Henri
ku Šalkausku. Jis apleido 
mus fiziškai, bet dvasioje 
paliko savo kūryboje, lietu
vių ir australų meno istorijo
je, artimųjų širdyse ir lietu
vių bendruomenėje.

Dail. Albinas Elskus, gy
venąs Amerikoje, Freiburgo 
Meno Mokyklos draugų 
vardu skyrė Mūsų Pastogei 
$20.

0. Miniotienė auka - $ 10.
A. Garelis ir D. Kriauce- 

vičius skyrė $ 10.
A. GUiauskas, Henriko 

artimiausias bičiulis - $ 10.
Society of Artists in 

Newcastle - $ 10.
Alf. Šernas, Newcastle - $ 

10.

Dr. L. ir G. Petrauskai - 
$20.

Vytautas Juška - $ 10.
Dr. Gytis Danta - $ 10.
Išreikšdami pagarbą H. 

Šalkauskui $ 55 Mūsų Pas
togei skyrė: I.K. Daniškevi
čiai, O.V. Arai, O.J. Maks
vyčiai, K.V. Bitinai, I.V. 
Daudarai, R. Ratienė.

Jolanta ir Jurgis Janavi
čiai - $ 10.

p. Zabjockienė - $ 10.
E. ir I. Jonaičiai - $ 20.
M. ir G. Umbražiūnai - $10
L. ir V. Šliogeriai - $ 20.
D. ir J. Karpavičiai - $ 10.

Mielam draugui ir rėmėjui
HENRIKUI ŠALKAUSKUI 

staiga mirus, skausme likusią jo motiną ir artimuosius 
g^uįi užjaučia 
it esc • 
.VA!

Sporto Klubas Kovas

Brangaus bičiulio ir talentingo menininko
HENRIKO ŠALKAUSKO 

netekus, nuoširdžiai užjaučiame skausme jo motiną Oną 
Šalkauskienę, Evą Kubbos ir artimuosius ir drauge 
liūdime.

A.a. Henriko Šalkausko 
atminimui vietoj gėlių šv. 
Mišias aukojo: Bronius Pas- 
kočimas, A. ir V. Jablons
kiai.
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Gytis, Dorothy, Aleksandras ir Vincas
Dantai
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ADELAIDĖS TEATRUI
30 METŲ

Pagrįstai, atrodo, yra sa
koma, kad Adelaidė yra lie
tuvių teatro miestas, kur 
teatro entuziastai jau atžy
mėjo teatro gyvavimo 30 
metų sukaktį.

Teatras "gimė” 1949 me
tais, kai mūsų "Keliaujantis 
Vaidila” - Paulius Rūtenis, 
subūrė anuomet teatro mė
gėjų grupę ir surežisavo 
"Pirmąjį s skambuti ”, Ir tas 
skambutis tapo "šaukliu” 
tolimesnei teatro veiklai. 
Tai grupei vadovavo taipogi 
ir aktorė Elena Dainienė.

1951 metų pradžioje at
vyko į Adelaidę menininkas 
- profesionalas Juozas Gu- 
čius. Jis jau Lietuvoje buvo 
žinomas dramaturgas, akto
rius ir radio vaidinimų reži
sierius. Tuometinis teatro 
mylėtojų grupės adminis
tratorius, Povilas Kanas, 
pakvietė J. Gučių vadovauti 
susiformavusiai grupei.

Septynių metų bėgyje J. 
Gučius dėstė aktoriams vai
dybos meno pagrindus. 
Grupė gavo "Teatras - Stu
dija" vardą ir šalia studijinio 
pasiruošimo buvo suruošta 
daug spektaklių ne vien 
Adelaidėje, bet ir kitose 
mūsų kolonijose.

Teatro - Studijoje ypač 
pasižymėjo aktorius Zeno
nas Kučinskas, kurio vieną 
sukurtą dramos veikalą J. 
Gučius pastatė scenoje, pats 
jį surežisavęs.

Paruošęs savo auklėtinius 
savistovam scenos darbui, J. 
Gučius iš vadovavimo pasi
traukė, bet, ir po to, trijų 
metų bėgyje surežisavo dar 
keletą spektaklių.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

Australiją pasiekė naujas 
"Pasaulio Lietuvio” liepos 
mėnesio numeris, kur šalia 
kitos įdomios medžiagos 
PLB vicepirm. V. Kleiza pa
sakoja savo išgyvenimus 
besilankant šių metų pirmo
je pusėje Australijoje.

Taupant laiką ir apeinant 
formalinius sunkumus per
siųsti "P.L.” prenumeratos 
mokestį (tik 6 doleriai me
tams už turiningą ir gražiai 
iliustruotą mėnesinį žurna
lą), Mūsų Pastogės Admi
nistracija mielai sutiko tar
pininkauti. Užsakykite "Pa
saulio Lietuvi” per Mūsų 
Pastogės administraciją 
prisiunčiant pinigus ir pažy
mint už ką mokama šiuo ad
resu: Mūsų Pastogė P.O. 
Box 550, Bankstown, 
N.S.W. 2200.

***
Šių metų akademinio žur

nalo anglų kalba "Lituanus” 
Nr. 2 pasiekė skaitytojus. 
Šiame numery rašo mums 
australiečiams gerai pažįs
tami: Tomas Venclova apie i 
literatūrinius vertimus ir 
sovietinę cenzūrą Lietuvoje, 
Genovaitė Kazokienė pri
stato prieš šešetą metų 
Australijoje mirusį žymųjį 
dailininką Vaclovą Ratą. Ša
lia to yra eilė ir kitų reikš
mingų straipsnių. Šį numerį 
redagavo prof. Vytautas 
Vardys. "Lituanus” išeina 
keturis kartus per metus ir 
metinė prenumerata - $ 15. 
Adresas: Lituanus, 6621 S. 
Troy, Chicago, Ill. 60629 
USA: 1 H ! J : . : H111-Ų11

Vė iaū teatro darbą perė
mė Jonas Venslovavičius, 
buvęs Lietuvoje Klaipėdos 
teatro artistas, dirbęs žino
mo režisieriaus Romo Juk
nevičiaus vadovybėje. Šalia 
jo, režisieriaus pareigose jau 
reiškėsi ir Jonas Neveraus- 
kas, o J. Venslovavičiui pa
sitraukus, Adelaidės "Vai
dilos” aktyviu vadovu iki 
šiol liko J. Neverauskas. 
Veikalus taipogi režisavo 
Viktoras Baltutis, o neseniai 
toje ’’rolėje" sėkmingai de
biutavo Vytas Opulskis.

Visa eilė aktorių iki šiol 
sėkmingai dalyvauja scenos 
pastatymuose, talkininkau
jant taipogi įvairiuose tauti
niuose parengimuose bei 
koncertuose.

Trijų dešimčių sukaktis 
buvo atžymėta rugsėjo 1 d. 
suruošiant Lietuvių Na
muose "Kaukių balių” - (or
ganizatorius V. Opulskis) - 
buvo tai, mano manymu, 
tinkamas sumanymas, nes 
juk kaukė yra vaidybinio 
meno simbolis. Balius praėjo 
labai šekmingai. Gausybė 
kostiumuotų ir "kaukėtų” 
dalyvių suteikė baliui šaunią 

Nijolė Sadūnaitė rašo

į Garsioji kankinė už tikėji- 
į mą, sovietinių organų nu- 
i teista trejiems metams Si- 
Į biro katorgos ir ištrėmimo, 
' rašo p. S. Mauragienei, kuri 
• maloniai sutiko su laiško tu

riniu leisti susipažinti ir 
Mūsų Pastogės skaityto- 

j jams.
, Nijolė rašo, kad ji labai 
i džiaugiasi gaunamais laiš- 
| kais iš viso pasaulio: "Sibire 

man svečiuotis beliko 10 
mėnesių. Su Visagalio para
ma visai nebedaug. Esu,

■ ačiū Dievui, sveika, linksma 
j ir laiminga. Ar gali būti ki- 
i taip, kai tiek daug gerų šir- 
i džių prisimena mane...
I "Gaunu labai daug laiškų, 
t beveik iš viso pasaulio kraš- 
i tų. Atsiunčia man maisto, 

siuntinukų. Ačiū geriems 
žmonėms esu viskuo aprū
pinta, o pertekliumi dali
nuosi su savo bendradaliais - 
tremtiniais.

"Ačiū jums už rūpestį... 
Mes įpratę kukliai gyventi. 
Užteks to, ką turime. Jūsų 
visų širdžių šiluma ir malda - 

Dviejų galybių drama
Atkelta iš psl. 1

balerinos motina parašė 
prez. Carteriui laišką (kažin, 
ar kas atkeipė dėmesį į tai, 
kieno jis galėjęs būti reda
guotas), o Brežnevas laišku 
ar telegrama prezidentą už
klausęs: "Ką tu darai?”. Po 
trijų dienų ir naktų žodinio 
apsišaudymo sutarta, kad 
balerina Liudmila Vlasova, 
Godunovo žmona išeis iš 
lėktuvo į keleivius paprastai 
vežiantį aerodromo vežimą. 
Tai ir padaryta. Su ja buvo 
keli rusai ir tiek pat ameri
kiečių, įskaitant Godunovo 
advokatą. Amerikos vardu 
kalbėjo amabasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų pavaduoto
jas juodaodis. Vienas rusas 
sėdėjęs taip arti prie baleri
nos, kad alkūnėmis glaudėsi.

nuotaiką. Visi bilietai buvo 
išparduoti ir daugeliui no
rinčių jų pritrūko. Artis
tams skirtas stalas stovėjo 
prie sienos papuoštos buvu
sių vaidinimų dekoracijomis.

Sekančią dieną, sekma
dienį, salėje buvo, V. Vosy
liaus pastangomis, sureng
ta teatro paroda. Ant pasto
vų ir stalų, jam surinkus 
gausią 30 metų teatro veik
los medžiagą: nuotraukas, 
programas, spaudą, kuri 
skoningai buvo išdėstyta, 
atskirų spektaklių skyriuo
se.

Gi patys teatro puoselė
tojai tą dieną susirinko 
bendriems pietums. Užval
gius prasidėjo "oficialioji” 
dalis. V. Baltutis, taręs 
įžanginį žodį, pakvietė pir
muoju kalbėtoju A. Gučiu- 
vienę, toliau E. Dainienę. 
Sveikinimus žodžiu tarė C. 
Zamoiskis, Adelaidės Apy
linkės V-bos pirmininkas ir 
Juozas Lapšys Australijos 
Krašto V-bos vardu. Buvo 
perskaityti ir raštu atsiųsti 
sveikinimai.

Pabaigai V. Baltutis per
skaitė tai progai jo sukurtą 
jumoristinį rašinį, kuriame 
jis labai taikliai apibūdino 
aktorių būdus ir jų įpročius 
ir savo skaitymu iššaukė 
daug smagaus juoko.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvienė

Nuotraukoje Nijolė Sadū
naitė 1979 m. rugpiūčio 1 d. 
Bogučany vietovėje, Sibire.

didžiausia, brangiausia ir 
reikalingiausia mums para
ma. Visų vardu dėkoju vi
siems Australijos lietuviams 
už didį jūsų gerumą".

Balerina j žinoma. Šypsoda
masi pareiškė, kad ji norinti 
vykti namo. Tad 73 valandas 
arešte išbuvęs lėktuvas bu
vo išleistas. Kodėl ji turėjo 
važiuoti namo, kada gastro
lės Amerikoje vos tik buvo 
prasidėjusios, o ji pati - vie
na iš pirmaujančių balerinų?

Šį kartą teko labai nu
stebti matant, kaip mažai 
Amerikos Užsienių Reik. 
Ministerija (o gal ir prezi
dentas?) žino apie "socialis
tinę” santvarką ir kaip jie 
šioje srity naivūs. Nežiūrint 
didelių pastangų, jie padarė 
dar didesnių klaidų. Štai ke
letas jų.

Godunovo advokatas 
pareiškė, kad jie abu (Godu
novas ir Vlasova) buvo susi-

Su Henriku Šalkausku 
atsisveikinant

V. KAZOKO ŽODIS
H. ŠALKAUSKĄ

PALYDINT

Mes tau nieko negalim 
įduoti, o tu mums viską pali
kai, viską, įskaitant tavo at
virą bičiulystę, tavo talen
tingus darbus, tavo garbę ir 
vardą. Tu išeini palikdamas 
mums viską, nepasiimdamas 
nieko, net vardo. Nes vardas 
lieka čia, kaip ir darbai, kaip 
bičiulystė, meilė, džiaugs
mas ir kančia. Ir vardas. 
Vardas!

Palieki vardą. O vardas 
tai žmogus, tai asmenybė, 
nes varde telpa visas žmo
gus su visais atsiekimais, 
darbais, su kūryba. Mums 
Ealieki vardą, o su juo pasi
eki ir tu tas pats, nesikei

čiantis, neužmirštamas ir 
nesugriaunamas. Ir gyvas, 
nes savo kūryboje, savo 
darbuose kūrėjas amžinai 
gyvas, kaip ir jo valia ir jo 
idėjos.

Prie šio slenksčio mes pa
liekame šioje pusėje, o Tu jį 
peržengei išeidamas ieškoti 
naujų gyvenimų, atverti 
naujų kūrybos plotų, sukurti 
naujų pasaulių, kuriuos lydi 
amžinai šviesa.

Atsisveikinant mes nieko 
tau negalime įduot, tik nusi
lenkt ir su giliausia pagarba 
pareikšti dėkingumą už visa 
tai, ką palieki.

Tu išeini, mes liekam čia, 
bet ne vieni - ir tu su mumis. 
Ačiū, Henrikai.

DAIL. LEONAS URBONAS 
ATSISVEIKINA

"Prieš savaitę laiko gyve
nimo kelionės konduktorius 
- mirtis pasakė Henrikui 

tarę palikti Amerikoje. So
vietų Sąjungoje pabėgėliai, 
kaip pareiškė viena žurna
listė, laikomi valstybės iš
davikais ir tokiems gali būti 
taikoma mirties bausmė. 
Kai balerina Maskvoje buvo 
iškilmingai sutikta su gėlė
mis, jos motina atrodė nusi
minus ir labai verkė. Ame
rikiečiai jautėsi viską labai 
gerai atlikę ir pridavė labai 
daug reikšmės tam, kad ba
lerina šypsodamasi pasisakė 
norinti važiuoti namo. Liko 
neaišku, kas vertėjavo - ru
sas ar amerikietis? Tas 
amerikiečiams atrodo visai 
nesvarbus dalykas. Jos at- i 
sakymas jiems galiojo kaip 
tikras pinigas. Prieš pu
santrų metų pabėgęs aukš
tas sovietų pareigūnas 
Jungtinėse Tautose Šev- 
čenko pareiškė, kad Ameri
kos pareigūnai turėję nenu- : 
sileisti ir laikytis savo pir- i 
mojo reikalavimo - pasikal- j 
bėti tik su ja viena rusams 
nedalyvaujant.. Ševčenko 
spėja, kad Godunovo žmonai 
buvę pasakyta, kad jos vy
ras esąs amerikiečių žvalgy
bos areštuotas, ir jai esanti i 
tik viena išeitis - grįžti į Ru- ; 
siją. O kai ji grįžo, netrukus 1 
mirė.

Pagaliau dar vienas Už
sienių Reik. Ministerijos 
"šedevras". Jos pareigūnai 
paskambino sovietų parei
gūnams, kad jie norį pasi
kalbėti su balerina Vlasova. 
Rusai gudresni ir tuoj su
prato, koks reikalas. Nus

apleisti vagoną ir užtrenkti 
duris amžinai. Štai jo kelio
nės paskutinė stotis. Kieno 
sekanti bus? Nežinia.

Argi verta liūdėti, kad 
Mirtis pašaukia vagoną ap
leisti artimą ir mielą kaimy
ną?

Mes norim amžinybės, jos 
siekiam, trokštam kūnu ir 
siela. Skirtis su gyvenimu 
gaila ir baisu.

Naktį atėjo mirtis gro- 
buonė - nelaukta, neprašyta, 
atvėrė bendruomenes turto 
duris, pasirinko sau vieną iš 
rečiausių, brangiausių dei
mantų ir pasitraukė į tamsią 
nežinią tykoti sekančios au
kos.

— Kaip išdrįsai, beširde 
mirtie? — norėtųsi iš skaus
mo ir apmaudo šaukti.

Mirtis ne plėšikė. Ji atlie
ka savo pareigą laiku, 
kruopščiai, sąžiningai, galu
tinai, ir primena gyviesiems 
atlikti kiekvieną darbą ir 
pareigą sąžiningai, atidžiai, 
nes tai gali būti paskutinis 
darbas, paskutinė malda, 
bučinys ar skausmo sauja. 
Prieš savaitę Henrikas atsi
duso paskutini kartą.

Kūrybos darbe Henrikas 
dėjo visas jėgas, visą sielą ir 
netaupė savęs. Tas iškėlė jį 
iš bevardės minios į nemir
tingas meno aukštybes. 
Kurdamas pajuto amžinybės 
momentus, praturtino mus 
savo darbais ir nuostabia bi
čiulyste.

Henrikas nemirė, tik pa
sitraukė iš mūsų vagono, 
atidavęs gyvenimui, kas 
skirta.

Nelinkėsiu tau, Henrikai, 
lengvos žemelės. Menininkas 
- kūrėjas negrįžta į žemę su 
minia į nežinią. Jis pasilieka 
gyvųjų tarpe.” 

kubėję į viešbutį, pasiėmė 
baleriną ir ją nusigabeno į 
netrukus Maskvon išskren
dantį lėktuvą. Amerikiečiai 
prisipažino, kad kitą sykį jie 
gudriau padarysią. Žinoma, 
gal nedarys tų pačių klaidų, 
bet darys kitas. Tas vaiz
džiai parodo, kokia netvarka 
ir naivumas viešpatauja 
Amerikos užsienių reikalų 
politikoje.

Rugsėjo 14 d. žinomas so
listas, aktorius bei lietuviš
ko kultūrinio gyvenimo 
kurstytojas Paulius Rūtenis 
išvykio kelioms savaitėms 
atostogų į Ameriką, kur jis 
aplankys savo seserį, brolį, 
savo profesinius vienmin
čius bei pasidomės Ameri
kos lietuvių kultūriniu gy
venimu. Tikimės, kad grįš 
dar turtingesnis savo patir
timi ir grįžęs tuo pačiu pra
turtins ir mūsų bendruome
nės gyvenimą. Laimingo ke
lio, Pauliau!

*•*
Mūsų Pastogės populia

rumas ir garsas plinta. Štai 
neseniai į Mūsų Pastogės 
prenumeratorių eiles įsijun- . 
gė žinomas rašytojas dra
maturgas Kostas Ostraus
kas Amerikoje tuo pačiū už- -■! 
sakydamas Mūsų Pastogę ir 
savo broliui taip pat JAV. ’ 
Galime didžiuotis, kad Mūsų $ 
Pastogė patraukia ir mūsų ; ’ 
didžiųjų dėmesį. '
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Namie ir svetur
BRISBANE

TAUTOS ŠVENTĖ

Šventę minėjome rugsėjo 
1-mų dienų Railway Institu
to salėje. Minėjimas pradė
tas 7-tų vai. Apyl. Valdybos 
sekretorius Vladas Mustei
kis, nes mūsų pirmininkas 
K. Bagdonas dar negrįžęs iš 
komandiruotės, trumpu žo
džiu minėjimų atidaręs, į 
garbės prezidiumų pakvietė: 
Povilų Kviecinskų, Vladų 
Kaciūnų ir Petronėlę Stan
kūnienę. Minėjimo progra
ma buvo neeilinė tuo, nes 
Sydnejus nežinia iš kokios 
loskos ėmė skirti daugiau ir 
daugiau dėmesio mūsų vie
nišai apylinkei, atsiųsdamas 
mums vis šviežių meninin
kų. Labai ačiū Sydnejui! Šį 
kartų apturėjome Links
muosius Brolius. Tai mūsų 
Danutės Stasiūnaitytės 
pastangos. Danutė jau keli 
metai, kaip rūpestingai dir
ba čia. Linksmieji Broliai: E. 
Lašaitis, V. Stasiūnaitis ir 
V. Burokas, nevien palinks
mino mus, bet viso ko pra
džioje tarė dienos temomis 
ir po jautrų žodį. Įnešus mū
sų tautinę vėliavų sekė kal
bos. Po Linksmųjų Brolių 
žodžio, paskaitų skaitė Po
vilas Kviecinskas. Jei mūsų 
Povilų vadintumėm auksa
burniu, nebūtų perdėta (lin
kėčiau, kad jo paskaita būtų 
Paskelbta atskirai). Tautos 

iimnu baigus oficialių dalį ir 
išnešus vėliavų, sekė meninė 
dalis.

Pirmieji pasirodė mūsų 
patys mažiausieji, paruošti 
kapeliono, bet diriguojant 
irgi mažiausiam Dariukui 
Mališauskui, darniai padai
navo - Lietuva, Lietuva. Vy
resnės mergaitės, paruoštos 
K. Eininkytės, ir jai gitara 
pritariant, padainavo tris 
dainas. Vėl mažiausieji pa
šoko du tautinius šokius, ta
da Linksmieji Broliai apdai
navę savo Sydnejų, ’'švel
niai" palietė ir brisbaniečius. 
Mergaičių trio - K. Eininkai- 
tė, Stelmokaitės Birutė ir 
Julija padainavo tris dainas. 
Vėl pasirodė Linksmieji 
Broliai su keliomis dainomis, 
ir programos pabaigai mūsų 
šokėjų grupė pašoko tris šo
kius, kuriuos paruošė Virg. 
Mališauskienė, ji ir praneši
nėjo. Šokiai pagal esamas 
sųlygas buvo išpildyti gerai. 
Po viso to sekė karštomis 
dešrelėmis pasivaišinimas, 
kartu visų bendras pasi
linksminimas grojant mūsų 
nuolatinei kapelai. Protar
piais nuskambėjo ir jungtinė 
lietuviška dainelė.

PADĖKA

Mūsų mylimai mamai a.a. VERAI STAUGIRDIENEI 
rugpiūčio 1 d. mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems mie
liems prieteliams, kurie sunkios ligos metu jų lankė ligo
ninėje ir namuose, lengvindami jos kančias ir dalinda
miesi mūsų sielvartu.

Širdingai dėkojame visiems, kurie palydėjo jų į Amži
natvę, dalyvaudami maldose koplyčioje, bažnyčioje ir 
Sydnejaus lietuvių kapinėse; tariusiems atsisveikinimo 
žodį, pareiškusiems žodžiu ir laiškais užuojautų, užsakiu
siems už velionę šv. Mišias, papuošusiems karstų vaini
kais ir gėlėmis ar vietoj gėlių aukojusiems Tautos 
Fondui.

Dėkingi esame Sydnejaus lietuvių kapelionui kun. P. 
Butkui, kuris su tikru atsidavimu daugkartų lankė mūsų 
mamų ligos metu ir savo maldomis palydėjo jų į paskutinę 
kelionę, o taip pat ir tiems Dainos choro nariams, kurie 
giesmėmis sušvelnino mūsų skausmų.

L. J. Vėteikiai 
D.J. Staugirdai

’ i : 1 411 i il.t j r f
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Sekančių dienų, sekma
dienį, Šv. Marijos bažnyčio
je išklausėme lietuviškas 
pamaldas, skirtas Tėvo Die
nos paminėjimui. Kun. Dr. 
P. Bašinskas pasakė jautrų 
dienai pritaikintų pamokslų, 
o Brisbanės choro likučiai 
darniai giedojo. Skaitymus 
skaitė p. E. Lašaitis. Po pa
maldų, visi skubėjome į Lie
tuvių Namus ten p.p. Ruz
gių paruoštiems pietums ir 
kartu artimesniam susitiki
mui su svečiais. Pietų metu 
svečius globojo mūsų po
nios, beabejo, po to, kada L. 
Broliai išsitarė savo dainoje, 
kad iškyla į Brisbane jie 
bent trumpam, "išsilaisvino” 
iš savųjų žmonelių perrū- 
pestingos apiekos. Čia tik 
juokai, kaip ir L. Broliai iš
sireiškė. Tarp viso ko pasi
keista sveikinimais, padė
komis ir dainomis. Laimingu 
sutapimu čia atsirado ir iš 
Viktorijos Sales seniūnė - p. 
Eskirtienė su šeima ir vie
nas melburniškis, kurio jūsų 
korespondentas pavardės 
neprisimena. Maloniai pra
leistos valandėlės jau artėjo 
į pabaigų, nes svečiai ėmė 
ruoštis į namus. Ačiui, 
ypatingai jums, Linksmieji 
Broliai, ir grupės vadovui

Pastabos
Vilniaus Un-to sukaktį minint Melbourne
Skaitant mūsų, o ir užsie

nio lietuvių spaudų labai re
tai kur randame kritiškų 
įvertinimų aprašant švenčių 
minėjimus, chorų koncertus, 
mėgėjų teatralų vaidinimus 
ir t.t. Daugiausia saldžiai iš
giriama ■ pakodylinama, 
tarsi nebūtų kritiškam žo
džiui ir vietos.

Ar šiaip ar taip, daiktus 
turime vadinti tikrais var
dais: kas gera - pagirti, kas 
taisytina - pastebėti, kas 
bloga - nenutylėti.

Vilniaus Universiteto 400 
metų sukakties minėjimui 
Melbourno lietuviai ruošėsi 
ištisus metus. Buvo sudary
tas specialus komitetas, ne
sigailėta reklamos spaudoje, 
bažnyčioje, radio bangomis. 
Komitetas, šiai sukakčiai 
paminėti, pasišovė išleisti 
dvi brošiūras lietuvių ir 
anglų kalbomis, paruoštas p. 
A. Zubro. Kodėl tuose leidi
niuose leidėju įrašytas A.L. 
Fondas, taip ir neaišku. 
Paskaitų skaityti pakviestas 
Vakarų Australijos univer
siteto prof. Dr. Zigmas Bud
rikis, Meninei minėjimo da- 

Vyt. Stasiūnaičlui už mums 
padovanotas tikrai linksmas 
valandėles.

klimelis

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba rugsėjo 9 d. suren
gė gražų Tautos Šventės 
minėjimų Lidcombe parapi
jos salėje dalyvaujant gau
siai vietos apylinkės lietu
viams. Minėjimo pirmoji da
lis vyko bažnyčioje pamal
domis, kuriose dalyvavo 
vietos organizacijos su vė
liavomis, giedojo Dainos 
choras, vad. B. Kiverio. Tai 
progai pritaikintų pamokslų 
pasako kun. P. Butkus.

Po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas parapijos sa
lėje. Jį pradėjo apyl. pirm. 
Dr. A. Mauragis ir pravedė 
Eglė Suchoverskij. Po kun. 
P. Butkaus invokacijos tu
riningų kalbų pasakė Dr. A. 
Mauragis.

Istorijų apie Kryžių Kalnų 
sklandžiai paskaitė Julytė 
Stašionytė. Sekė skaučių 
akademikių paruoštas lite
ratūrinis montažas pagal 

liai užpildyti pakviesta se
suo ir brolis Bruožiai, Rita 
Tamošiūnaitė - Matulaitie
nė su Birute Šaulyte, tauti
nių šokių grupė "Klumpako
jis” ir Melbourno Dainos 
Sambūris su solistu Jurgiu 
Rubu. Auditorijų sudarė 
Melbourno lietuviai ir 
kviestieji svečiai.

Kaip vyko minėjimas, po
rinsiu paeiliui.

Minėjimui pasirinkta, pa
lyginus, erdvi ir patogi Mel
bourno Universiteto Union 
teatro salė, kas, atrodo, ir 
tiko kito - senesnio universi
teto minėjimui pravesti. Pa
gal jau minėtų reklamų, kad 
bus iškilmingas minėjimas, 
mūsų tautiečiai tikrai savo 
pareigų atliko - suėjo apie 
500 tautiečių. Jiems už tai - 
tikra pagarba.

Gerų pusvalandį anksčiau 
nustatyto laiko, būriai tau
tiečių rinkosi į salę. Įžengi į 
salę ir klausi: ar čia tas iš
kilmingas minėjimas? Sce
na, atrodo, nešluota, dulkių 
apnešta, kurioje repetuoja 
"Klumpakojis” tautinius šo
kius. Scenoje nėra iškilmin
gam ninėjimui paruošto sta
lo, prie kurio turėtų būti 
pakviesti bent patys didieji - 
aukštiji; svečiai, kaip Mel
bourno Universiteto Rekto
rius, profesoriai, paskaiti
ninkas, Aylinkės pirminin
kas ir bent vienas Rengimo 
komiteto narys. Svečiai, kad 
ir nevisi, bent universiteto 
rektorius turėjo gauti vietų 
trumpam sveikinimo žo
džiui. Scena tuščia: nė gėlių 
puokštės, nė pražydusio 
krūmo šakelės, nė tautinės 
vėliavos. Scenos uždanga ir 
šoninės užuolaidos tamsios - 
jų nepakeisi, bet papuoštus, 
būtų buvęs kitas vaizdas.

Atvykę aukštieji svečiai, 
tiesa, susodinami pirmosiose 
eilėse, bet minėjimo iškil
mingumui to neužteko.

Inž. Algimantas Milvy
das, Komiteto vardu 
pasveikinęs aukštuosius 
svečius bei tautiečius, ir1

A.A.
ZINAI GROSAITEI — ZORATO 

mirus, jos mamytę, vaikus, brolius ir artimuosius 
skausme giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sporto Klubas Kovas

poetų Justinų Marcinkevičių 
iš jo veikalų "Mindaugas”, 
"Mažvydas" ir "Katedra”. 
Balio Sruogos "Gedimino 
sapnų" - poemų dailiai 
paskaitė Antanukas Šar- 
kauskas. Minėjimo pabaigai 
B. Kiverio vadovaujamas 
Dainos choras darniai su
dainavo keletu dainų ir mi- 
MJhaa* * ^teigtas Tautos 
Himnu.

Malonu pastebėti, kad 
pats minėjimas buvo rūpes
tingai paruoštas, turiningas 
ir neperkrautas.

AUKOS JAUNIMO
KONGRESUI

Nors Jaunimo Kongresas 
jau praėjęs, bet neseniai dar 
pasiekė $ 50 auka paremti 
Australijos lietuvių jaunimo 
atstovus iš Melbourno Lie
tuvių Katalikių Moterų 
Draugijos.

Anksčiau skelbtame au
kotojų surašė klaidingai bu- 

priminęs šio minėjimo 
reikšmę, pakvietė prof. Dr. 
Zigmų Budrikį skaityti pas
kaitų. Tenka čia pastebėti, 
kad paskaitininkas prieš 3 
metus lankėsi Vilniuje, išti
sų mėnesį profesūrai.skirto
se patalpose gyveno ir skai
tė universitete eilę paskaitų.

Prof. Dr. Z. Budrikis savo 
paskaitoje, sujungęs Vil
niaus universiteto praeitį su 
dabartimi, daugiau palietė 
šių paskutiniųjų Vilniaus 
universiteto laikų darbo at
mosferų ir patirtus nuoty
kius. Paskaita buvo tikrai 
įdomi, gerai paruošta. Ver
tėtų jų išvysti, kad ir ne
verstų į lietuvių kalbų, mūsų 
spaudoje. Neapsiriksiu prof. 
Z. Budrikiui pakartoti, Mel
bourno lietuvių vardu, mi
nėjime pareikštų padėkų.

Meninė iškilmingo minė
jimo dalis. Jų pradėjo jau
nuoliai Virginija ir Arūnas 
Bruožiai (neseniai vadinti 
Bruožiukais) padainuodami 
dvi dainas. Pagal jų amžių 
dainavo gerai - sutartinai. 
Jiems priklauso padėka ir 
paskatinimas lavintis, tvir
tėti. Tačiau jų dainavimas, 
šiam iškilmingam 400 m. 
Vilniaus Universiteto minė
jimui, netiko. Rimtam rei
kalui parinktina tik rimtos 
meninės pajėgos. Šiuo kartu 
norėta turėti ne eilinis, bet 
iškilmingas minėjimas.

Tautinių šokių grupė 
"Klumpakojis” pašoko 4 šo
kius. Po taip gražaus savo 
pilno koncerto, "Klumpako
jis” šiuo kartu pasirodė 
blankiau, ypač "oželyje”, 
kur trūko lygiavimo, o muš
tynėse buvo tik rankų 
pliauškėjimas, nes šokėjai 
vienas nuo kito buvo per to
li. Šokių muzika iš magneto
foninės juostos tikrai nepri
sidėjo prie iškilmingumo; 
jos vienam šokiui net pri
trūko. Tačiau pripažinkime 
’’Klumpakojis” yra nepa
mainomas mūsų švenčių.
minėjimų bei. tarptautinių 
parengimų reprezentantas. 

vo paminėtas "Talkos” Ade
laidės skyrius. Iš tikrųjų 
tuos $ 50 paaukojo Adelai
dėje esanti ALFAS Valdy
ba. Atsiprašome už nesusi
pratimų ir dar kartų dėkoja
me visiems aukotojams.

Australijos Liet. Jaunimo 
Sųjungos Valdyba

Linkėdami jam ’’gero vėjo" 
galim tik priminti : tobulėji
mui ribos nėra.

Rita Tamošiūnaitė - Ma- 
čiulaitienė, pritariant Biru
tei Šaulytei, akompanuojant 
pianu Daliai Mucieniekaitei 
ir būgnais Tomui Baltučiui, 
padainavo dvi estradines 
dainas, kokias Lietuvoje 
anais laikais vadindavome 
kabaretinėmis dainomis. 
Nors dainos ir buvo gana 
gerai padainuotos, tačiau jos 
čia netiko. Iškilmingas mi
nėjimas - tai ne kabaretas. 
Kiek liečia patį dainavimų, 
reikėtų daugiau laisvumo. 
Ritai tenka prisiminti Nijo
lę, kuri bedainuodama ir į 
klausytojų tarpų ateidavo. 
Manyčiau, kad ir p. Šaulytė 
dainoje galėjo daugiau pri
sidėti.

Melbourno Dainos Sam
būris, diriguojamas p. Bi
rutės Prašmutaitės, su so
listu p. Jurgiu Rubu baigė 
meninę minėjimo dalį. Dai
nos Sambūris visada laukia
mas, atrodo, šiam minėjimui 
specialiai paruošė dvi dai
nas: Daina Vilniui - A. Bra
žinsko ir Garsus mano Vil
nius - P. Tamuliūno. Beto, 
dar Vėjužėlis - A. Vanagai
čio ir Už jūrelių - l.d. harm. 
Paketuros. Pirmoji daina, 
deja, buvo beveik negirdi
ma, nes solistas J. Rūbas 
savo sodriu balsu, stovėda
mas scenos priešakyje, už
gožė choristų balsus, gi pas
tarieji, dėl technikinių trū
kumų, buvo per toli scenoje. 
Tačiau Dainos Sambūris, 
kaip anksčiau, taip ir dabar 
paslaugus, visada mielas 
klausyti. Ištvermės ir geros 
sėkmės.

Prieš minėjimų ir per
traukų metu buvo platinami 
anksčiau minėti leidiniai. 
Gaila, jų išorė ir pats turi
nys, ypač lietuviškoje, ne be 
priekaištų. Meninio apipa
vidalinimo kaip ir nebūta. 
Atrodo, skubiai paruošta - 
parašyta, nesuspėta atydžiai 
dar kartų perskaityti, palik
ta ko visai leidiny neturėtų 
būti, neištaisytos kalbinės ir 
sintaksinės klaidos, kurių 
yra tikrai apsčiai. Šių bro
šiūrų leidėju pažymėtas 
Australijos Lietuvių Fonas, 
gi pačios - pažymėtos pir
maisiais numeriais. Argi 
A.L. Fondas ruošiasi leisti 
serijų panašių brošiūrų?

Baigiant reikia padėkoti 
už darbų ruošiant šį, kad ir 
netaip iškilmingų, kokio no
rėtų, minėjimų, o taip pat 
pagalvoti ir apie busimuo
sius.

Ignas Alekna

Skaitykite
Mūsų Pastogę!
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Prisistato
BALTIJOS TUNTAS

CANBERROS "Baltijos” TUNTO ISTORIJA

Žinovai tvirtina, kad žmo
gaus gyvenimas einąs cik
lais; Canberros skautų gy
venime šis faktas yra 
tiesa.

Pirmieji Canberros skau
tai įsikūrė 1958.11.23 d. tai 
buvo dviejų skautų skiltis, 
su a.a. s. Petru Pilka priša- 
kyje. Ji neužilgo išaugo savo 
narių skaičiumi ir persifor
mavo į draugovę. Ps. V. Ke- 
raitienė, nepasiduoda bro
liams, 19602.14, įsteigė 
skaučių ir jaun. skaučių 
skiltis.

Nuo to laiko skautų būrys 
Canberroje pradėjo augti ir 
vienu laiku buvo pasiekęs iki 
55 aktyvių narių... Per visą 
tą laiką jiems vadovavo a.a. 
s. P. Pilka ir s. V. Keraitie- 
nė.

Pradžioje Canberros 
skautų vienetai veikė, kaip 
Sydnejaus "Aušros” tunto 
"potuntis”, bet narių skai
čiui didėjant, LSS vadovy
bės jam buvo suteiktos sa
vaimingo - "Baltijos" - tunto 
teisės.

Laikui bėgant, jaunimui 
augant., išvažinėjant į kitus 
pasviečius, tunto veikla 
pradėjo silpnėti ir po kiek 
laiko visai sustojo. Galima 
sakyti tuntas išėjo "atosto
gų”-

Per tą atostogų laiką 
Canberroje priaugo ir atva
žiavo daugiau žmonių, o 
ypač vaikų. 1977 m. skautai 
vėl sukruto...

Atsišaukimas remti Vl-ją 
Tautinę Stovyklą pasiekė ir 
Canberrą. S.V Keraitienė 
sušaukė Canberros vyr. 
skautų-čių posėdį, kuriame 
nors ir nedaug kas dalyvavo, 
o dalyviai neparodė daug 
entuziazmo, vis dėlto buvo 
nutarta rinkti pinigus, ruoš
ti balių ir kiek galima remti 
VI. T.S. Šiame darbe di
džiausią naštą nešė v.s. Vik
torija Keraitienė, vyr. sesės 
Audronė Kovalskienė ir G. 
Alytienė, jūrų budys Kazi
mieras Kalvaitis ir sk. vytis 
Juozas Vaitas.

Buvo suruoštas, davęs 
pelno balius, pravesta rink
liava tarp Canberros lietu
vių, surinkta nemažai dole
rių ir taip, gražiai, paremta 
VI T.S.

Tiems darbams be vyks-, 
tant keletai senų vilkų kilo 
mintis dalyvauti Tautinėje 
Stovykloje ir turint skauta- 
vimo amžiaus vaikų - įkurti 
bendrą paukštyčių - vilkiukų 
skiltį, kuriai vadovauti su
tiko s.v. Mindaugas Maura
gis.

Vl-ji ■ T.S. Canberros

"Aš pasižadu...” Įžodi duoda iš k. J. Sipavičiūtė, J. Miniotaitė

Baltijos Tunto tuntininkė 
v.s.v.sl. Audronė Kovalskienė

skautavimui buvo lyg vita
minų injekcija į kūną. 1978 
m. vasario mėn. v.sk. A. 
Kovalskienei sušaukus visų 
žinomų vyr. skaučių, vyčių 
bei budžių sueigą, ir pasiū
lius rimtai pradėti skautišką 
veiklą, buvo entuziastingai 
pritarta. Tą patį vakarą jau 
buvo išrinktas vietininkijos 
štabas iš šių asmenų: vieti- . 
ninkė - v.sk. A. Kovalskienė, 
vietininkės pavaduotojas - 
s.v. R. Daukus, ižd. - s.v. J. 
Vaitas, paukštyčių vadovė - 
v.sk. R. Mauragienė, vilkiu
kų vadovas - s.v. M. Mau
ragis.

1977 m. įkurtoji vilkiukų - 
paukštyčių skiltis sudarė 
pagrindus, ant kurių buvo 
statoma toliau.

Prasidėjo tėvų ir vaikų 
kalbinimas stoti į skautų ei
les. Atsiliepimas buvo malo
niai nuostabus ir skautų-čių 
eilės sparčiai augo. Gale 
1978 m. vietininkijoje jau 
aktyviai dalyvavo apie 40 
skautų-čių (tenka prisiminti, 
kad Canberros lietuviškoji 
bendruomenė teturi tik apie 
200 lietuvių).

Sujudo skautiškasis gy
venimas. Iškarto buvo su
prasta, kad išlaikyti susido
mėjimą, ypač vaikų tarpe, 
reikia sudaryti įdomią ir 
įvairią programą. Paukšty
tės ir vilkiukai pradėjo sa
vaitines sueigas ir iškylas, ir 
jau 1978 kovo mėn., per Ka
zimierą, buvo suruošta 3 
dienų jaun. skautų stovykla, 
kurios metu viena paukštytė 
ir vienas vilkiukas davė įžo
dį. Be skautiškosios veiklos, 
gyvai įsijungta ir į bendruo

meninę.
Beplanuojant veiklą, kilo 

mintis suruošti didesnę sto
vyklą, kuri skirtųsi nuo nor
malios Australijos rajono 
lietuvių skautų stovyklų. 
Gavus rajono vadovybės 
pritarimą, Baltijos tuntas 
(tuomet dar vietininkija) 
pradėjo organizuoti patyri
mų įsigijimo stovyklą, kuri 
įvyks 1980 m. sausio 2 - 13 
d.d. Stovyklos štabą sudaro: 
viršininkas - s.v.v.sl. M. 
Mauragis, viršininko pava
duotoja ir seserijos pasto- 
vyklės vadovė - v.s.v.sl. A. 
Kovalskienė, ūkio vedėjas - 
s.v.v.sl. R. Miniotas, adju
tantas - s.v.R. Sipavičius, 
brolijos pastovyklės vado
vas - s.v. J. Kovalskis, kursų 
vedėjas - s.v. R. Daukus. 
Stovyklos planavimo darbai 
smarkiai pažengę į priekį. 
’’Baltijos" tunto broliai - se
sės tikisi, kad šioje stovyk
loje gausiai dalyvaus sesės 
ir broliai iš kitų Australijos 
vietovių. Gi baltijiečiai pasi
stengs pravesti šią stovyklą 
skirtingai ir įdomiai.

Aušros Tunte
KAUKIŲ BALIUS

Tradicinis Aušros Tunto 
kaukių balius įvyko rugpiū- 
čio 11 d. graikų salėje 
Bankstowne. Į balių susirin
ko labai daug svečių, matėsi 
visokiausių kaukių - sunku 
net buvo kai kuriuos atpa
žinti.

Nuolatinio skautų rėmėjo 
Dr. A. Viliūno $ 100 paskirtą 
premiją už geriausią kaukę 
laimėjo A. Kalėda. Antrą 
vietą laimėjo L. Stasiūnai- 
tytė, o trečią K. Cox.

Gražiai papuošti bufete 
tortai ir skanumynai ir 
"cocktail bare” įvairūs gėri
mai gaivino visus - pirkėjų 
netrūko. Vyr. sesių dainos, 
reklamos ir veikalėlis "čia 
jūsų gyvenimas” visus gerai 
nuteikė.

Laimės netrūko ir fantų 
loterijos bilietų pirkėjams. 
Matėsi, kaip vienas po kito 
svečiai nešėsi glėbius viso- 
kiasių gėrybių. Didžiosios 
loterijos svariausias premi
jas laimėjo p.p. Simanaus-
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"BALTIJOS” TUNTAS IR 
BENDRUOMENĖ

Tuntas supranta, kad jis 
yra lietuviškosios bendruo
menės padalinys ir kaip toks 
yra pilnai įsijungęs į bend
ruomenės veiklą. Dar 1978 
m. tuntas padėjo ALB Apy
linkės valdybai pravesti 
Motinos Dienos minėjimą. 
Tais pat metais skautai pa
ruošė ir pristatė vieną Can- 
berros Lietuvių radio 
programą, o gruodžio mėn. 
suruošė labai sėkmingą Ka
lėdų eglutę lietuvių vaikams 
Canberroje. 1979, per Atve
lykio sekmadienį, skautai 
atkvietė Velykę atlankyti 
vaikus Lietuvių Klube ir vėl 
padėjo Apylinkės Valdybai 
suruošti Motinos Dienos mi
nėjimą, šį kartą net pasta
tydami vaidinimą ’’Raudon
kepuraitę”, kurio vaidmenis 
atliko paukštytės, vilkiukai, 
aguonytės ir gintarėliai, pa
ruošti v.sk. Rasos Maura- 
gienės ir v.sk. kand. Audro
nės Stepanienės. Tuntas vėl 
suruošė šaunų ir sėkmingą 
balių, ’’Šventaragio” Sk. 
Vyčių Būrelis suruošė gegu
žinę ir klube lietuvišką ”va- 
karušką”, į kuriuos kvietė 
visą bendruomenę.

Ateityje, susitarus su 
bendruomene, ruošiamas 
Tautos Šventės minėjimas; 
tuo rūpinasi Žemaitės Vyr. 
skaučių būrelis. Vyr. sesės 
taip pat kuria tautinių šokių 
grupę.

Tenka pastebėti, kad lyg- 
šiol Canberros lietuviai labai 
gražiai parėmė skautų veik
lą savo dalyvavimu tunto 
parengimuose, fantais lote
rijoms ir kt.

Vyresnieji tunto skautai 
yra veiklūs bendruomeninė- 

kas, Osinienė, Skirkienė, 
Rutkauskienė, M. Cox, N. 
Chan ir G. Viliūnaitė.

Aušros Tuntui labai pa
dėjo Skautų Tėvų Komite
tas ir Židinys. Taip pat buvo 
daug kitų rėmėjų ir pagalbi
ninkų. Būtų sunku visus as
meniškai išvardinti, tai 
Aušros Tunto sesės ir bro
liai dėkoja visiems už para
mą, talką ir atsilankymą.

Korespondentė

PADĖKA

Aušros Tunto sesės ir 
broliai nuoširdžiai Dėkoja 
Skautų Tėvų Komitetui, Ži- 
diniečiams, visiems, kurie 
aukojo pinigus, premijas, 
maistą ir laiką, visiems tal
kininkams ir rėmėjams ir 
bendrai kiekvienam, kas 
prisidėjo rengiant ir prave
dant skautų kaukių balių. 
Didelis skautiškas ačiū! 

je veikloje: 1979 m. 7-nių as
menų Lietuvių Klubo valdy
boje dalyvauja 6 skautai: v.- 
sk. A. Kovalskienė, v.sk L. 
Žilinskienė, s.v. R. Daukus, 
s.v. M. Mauragis ir s.v. R. 
Miniotas. S.v.J. Kovalskis 
jau 3 metai, kaip veda Can- 
berros Lietuvių Balso savai
tinį radio pusvalandį.

LĖŠŲ KAUPIMAS
STOVYKLOS 

SURUOŠIMUI

Užsiangažavus suruošti 
didelę stovyklą, žinoma, at
sirado ir finansinių proble
mų, bet esant ’’jauniems” tai 
mūsų neišgąsdino. Iždo pa
pildymui buvo suruoštas 
balius su labai gausia loteri
ja, pravestos loterijos per 
kitus parengimus, o vyr. se
sės pasidarė net maisto tie
kėjos, paruošdamos pietus 
ar vakarienes visokiausioms 
paruošimams.

AGUONYTĖS IR 
GINTARĖLIAI

Kiek žinome, "Baltijos” 
Tuntas Australijoje yra pir
mas, formaliai į savo eiles 
apjungęs "aguonytės” ir 
"gintarėlius". Kas gi tie gin
tarėliai ir tos aguonytės? Tai 
prieš mokyklinio amžiaus 
vaikučiai, dar per jauni įsi
jungti į jaun. skautų-čių 
eiles.

Jau 1978 m. pastebėta, 
kad kai vilkiukai ir paukšty
tės atvyksta į sueigas, daž
nai su jais atvyksta ir jų 
jaunesni broliukai - sesutės.

Nukelta į psl. 6

Vėliavininkai R. Daukutė ir I 
Andrius Daukus
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Perskaičius pasisakymus 

sporto salės reikalu "Mūsų 
Pastogėje” paskutinių 6 
mėn. laikotarpyje, kažkaip 
užkliuvo p. B. Nemeikos iš
kelta mintis (M.P. Nr. 27), 
kad ”... jeigu po keliolikos 
metų neliks čia lietuvių, tai 
visas įdėtas darbas už niek. 
Nebus kam ir muziejus - ar
chyvus, puikiai įrengtus 
mūsų centruose, lankyti ir 
surasti priežastis, dėl ko iš
nyko...” Panašaus pobūdžio 
aimanas jau girdime ko ne 
paskutinius 20 metų. Kiek 
mes matome, nei parengimų 
lankytojų skaičius daug ką 
pasikeitė, nei priaugančio 
jaunimo dalyvavimas orga
nizacijose sumažėjo. Savait
galio mokyklos vis dar vei
kia, kai kuriose (pav. Syd- 
nejuje) net mokinių skaičius 
padidėjo, atsirado jaunosios 
kartos kvalifikuotų moky
tojų. Sydnejaus Liet. Klubo 
Valdyboje matome jaunų 
veidų. Sydnejuje įsisteigė 
Akademikių Skaučių viene
tas. Pažvelgę ir į Sporto 
Klubo Valdybos narių vei
dus nenusimename, nes ten 
yra jaunų energijos pilnų 
žmonių. Sumanių vadovų 
pastangomis jie lietuvius 
reprezentuoja ne tik čia 
Australijoje, bet ir užjūryje.
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Kad šiuos, pačius jauniau 
sius užėmus, buvo pradėtas 
skautų vaikų darželis. Taip 
ir prasidėjo aguonyčių ir 
gintarėlių veikla. Dabar jie 
turi savo jiems pritaikytą 
programą, o jiems vadovau
ja v.sk. Gabija Mierendorff 
ir v.sk. kand. Audronė Ste- 
panienė.

TUNTO STATISTIKA

Dabartinį "Baltijos" Tun
to štabą sudaro: tuntininkė 
ir vyr. skaučių vadovė - v.s.- 
v.sl. A. Kovalskienė; tunti- 
ninkės pavaduotojas ir sk. 
vyčių vadas - s.v. R. 
Daukus; iždininkas - s.v. J. 
Vaitas; sekretorius - s.v. J. 
Kovalskis; vilkiukų vadovas 
- s.v.v.sl. M. Mauragis; 
paukštyčių vadovė - v.sk. R. 
Mauragienė; aguonyčių ir 
gintarėlių vadovė - v.sk. G. 
Mierendorff.

Tunte dabar veikia šie 
vienetai: 1. Vyr. Skaučių 
Žemaitės Būrelis (su kandi
datėmis) 13. 2. Sk. Vyčių 
Šventaragio Būrelis 11. 3. 
Skautų 1. 4. 2 vilkiukų skil
tys 10 5. 2 paukštyčių skil
tys 10. 6. Aguonyčių būre
lis 6.7. Gintarėlių būrelis 10. 
Viso: 61. s.v. J. Kovalskis
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Sydnejaus Lietuvių Klubo Valdyba 
pasisako

Tik prisiminkime sėkmingą 
jų išvyką į Kanadą ir JAV.

Kad visa tai vyksta, ne- 
suklysime sakydami, jog 
priklauso nuo mūsų finansi
nio pajėgumo. Atsistojus 
tvirčiau ant kojų, mes įsten
giame suteikti ir jaunimui 
geresnes sąlygas. Viena tų 
neginčijamų priemonių jau
nimui - būtų sporto salė. 
Nėra jokios abejonės, kad 
tai praturtintų mūsų orga
nizacinę veiklą. Prieš pra
dedant entuziastišką šios 
salės statymą, pažvelkime 
realiomis akimis į šio pro
jekto įgyvendinimą. Kiek 
apytikriai tai kainuotų ir 
kiek mes esame pajėgūs (fi
nansiniai) tai sau leisti.

Šios sporto salės pastaty
mas kainuotų $ 300.000, bet 
prie šios salės vietinė savi
valdybė reikalauja papildo
mai 90 mašinų laikymo aikš
tę. Reiškia reikia pirkti ma
žiausiai 2 žemės sklypai už
pakalyje, kas kainuotų šių 
dienų kainomis apie 120 000 
ir dar apie $ 30.000 įrengti 
tų mašinų laikymo aikštę. 
Tad ręikiamas kapitalas 
šiam projektui pakyla iki $ 
450.000.

Ši sporto salė, mūsų su
pratimu, už šią kainą ne 
būtų tik mūsų jaunimo nau-

AUSTRALLIOS RAJONE

* Melbourne Skautininkų 
Ramovė - pirmasis vienetas 
rajone - jau susimokėjo LSS 
nario mokestį ir užsiregis
travo 1979 m. Ramovei va
dovauja ps. N. Ramanaus
kas, sekretorė - s.J. Žitkevi
čienė. Ramovėje yra 33 
nariai.

* Įvertinant jos darbą skau
tų vienetuose ir bendruo
menėje, "Džiugo” tunto va
dovė, v.s.v.sl. Birutė Praš- 
mutaitė, pakelta į paskauti- 
ninkes. Kiek anksčiau į pas- 
kautininkes pakeltos kitos 
dvi džiugietės - v.s v.sl. Ma
rytė Špokevičienė ir v.s.v.sl. 
Jūratė Šimkienė. Eilė 
"Džiugo” tunto narių apdo
vanoti LSS garbės ženklais: 
Tėvynės Sūnaus žymeniu - 
s.v.v.sl. Vidas Sadauskas; 
Pažangumo žymeniu - pi. 
Laura Baltutytė, pi. Loreta 
Cižauskaitė, pi. Akvilė Sta- 
siliūnaitė ir pi. Lina Tamo
šaitytė. Už Nuopelnus ordi
nu (rėmėjų) apdovanotas 
tunto rėmėjas, p. Rimantas 
Švambarys.

* Sydnejaus ’’Aušros” tunto 
skautų - čių suruoštas meti
nis kaukių balius rugpjūčio 
11 d. praėjo labai puikioje 
nuotaikoje. Gandai ateina, 
kad skauteliai nuostolių tai 
jau tikrai neturėję...

* Sydnejaus Senųjų Skautų 
Židinio sueiga sušaukta 
rugpiūčio 19 d. Lidcombe. 
Nutarta pavasariop vėl su
ruošti ekskursiją. b.ž. 

“----- -----------—----------------
LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE. 

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą
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dojimui, bet šis projektas 
kartu apimtų ir dabar nu
matytą klubo praplėtimą - 
patobulinimą. Šios salės pri
taikinimas komerciniam 
nuomavimui pareikalautų 
dar daugiau kapitalo. Ši salė 
turėtų vieną krepšinio aikš
telę, kurioje galima būtų 
žaisti ir tinklinis. Ši salė ne
būtų tinkama didesnio ir iš
kilmingesnio pobūdžio pa
rengimams - baliams ir ne
manome, kad ji būtų nuola
tiniai nuomuojama. Pavyz
džiui, ukrainiečių salė Lid- 
combeje neša nuostolį, kuris 
yra padengiamas iš pelno 
gaunamo iš baro ir poker 
mašinų, pi A. Laukaitis (M.- 
P. Nr. 9) mini, kad praplėti
mas Condell Park Stadiono 
pristatant 4 krepšinio ir 2 
squash aikštes kainuos apie 
$ 400.000. Kas yra buvę šia
me stadijone, nemanome 
kad būtų! linkę matyti ruo
šiamus mūsų tradicinius 
skautų - Kaukių, Mūsų Pas
togės - Spaudos, moterų - 
Užgavėnių Blynų ir kitus 
metinius, balius panašaus 
pobūdžio salėse.

Su šiqs salės naudojimu 
padidėtų ir metinės klubo 
išlaidos, ,kaip žemės mokes
čiai, elektra ir gazas, valy
mas, tarnautojų algos ir kt. 
Sunku sutikti su p. A. Lau
kaičio prielaida (M.P. Nr. 
24), kad valymo išlaidos bū
tų labai lengvai išsprendžia
mos tai atliekant pačioms 
organizacijoms talkos būdu.

Kiek mes pinigo šiam 
projektui turime ir kiek jo 
trūksta. Pažvelgus į Klubo 
metinę apyskaitą atrodo, 
kad yra apie $ 100.000. Rei
kia skolintis $ 350.000. 
Imant paskolą iš banko virš 
$ 100.000 mokama 12 % pa
lūkanų.

Tas sudarytų mūsų sko
lintiems pinigams apie $ 
42.000 palūkanų į metus. Iš
mokant paskolą per 10 metų 
išeitų atmokamo kapitalo 
dalis 35.00 metams.

Šiuo metu įvairūs mokes
čiai, valymas, tarnautojų al
gos, elektra ir gazas ir pa
našiai siekia iki $ 55.000 į 
metus. Su nauja sale ir pra
plėtimu šie mokesčiai žymiai 
padidės, sakykime, ketvir
čiu, tai sudarys $ 14.000.

Tad metinės išlaidos, 
įskaitant paskolos atmokėji- 
mą ($ 35.000), palūkanas ($ 
42.000) ir bėgamąsias išlai
das ($ 14.00), padidėtų pir
maisiais keliais metais iki $ 
91.000.

Pagalvokime apie paja
mas. Manome, kad ši salė 
nebus įmanoma komerciniai 
naudoti kartu ir baliams ir 
krepšinių aikščių nuomavi
mui.

1. Jeigu bus naudojama 
tik sporto reikalams. Pri- 
leiskime, būtų nuomuojama 
7 dienas per savaitę po 5 
valandas kasdien. Šiokiomis 
dienomis efektyvus naudo
jimas būtų tarp 5 - 10 vai. 
vakaro. Savaitgaliais gal 
būtų daugiau, bet atsargu-

Siuntiniai į Lietuvą 1979
Patariame siųsti tik tai, kas paskutiniu laiku Lietuvoje 

pageidaujama ir naudinga.
Siuntinys Nr. 2.1979

Labai gera vyriškai eilutei angliška vilnonė medžiaga 
3 m.; vilnonė angliška moteriškai eilutei medžiaga - 3 m.; 
vilnonė medžiaga suknelei, arba vakarinei suknelei me
džiaga (visos šios medžiagos gali būti įvairių spalvų); vy
riški išeiginiai marškiniai; vyriškos arba moteriškos fir
mos "Levi” arba Wrangler’' jeans (tik tokių Lietuvoje 
pageidaujama) ir telescopic lietsargis, vyriškas arba mo
teriškas.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis 
$250 

Į šį siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. 
Medžiagos dar gamna dadėti 4 m., 3 metrus dirbtinio 
minko kailio arba ką nors iš žemiau išvardintų naudin
gesnių dalykų:

Avikailiai, Ūgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kai
melius, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 

$220 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui •$ 86
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss $ 40
Vyriškas arba moteriškas megstinis $ 34
Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $ 3
Tights (kojinės - kelnaitės) $ 4
Vilnonė gėlėta skarelė, arba didelė nailono skarelė $ 12
Geresni marškiniai $ 14
Vyriški arba moteriški bateliai $ 36
Puiki suknelei medžiaga $ 28
Crimplene medžiaga suknelei $ 20
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims $ 56
Geresnė vilnonė medžiaga eūutei $ 80

Šie maisto produktai galima siųsti kartu su rūbais: 
Vs sv. arbatos - $ 4; Va sv. nescafes - $ 6; 1 sv. pupelių ka
vos - $ 7; 1 sv. šokoladinių saldainių - $ 7; 1 Va sv. razinkų - 
$ 2.40; 40 cigarečių - $ 4.60.

Įvairūs kalkuliatoriai, stetoskopai ir kraujo spaudimui 
matuoti instrumentai siunčiami pagal susitarimą.

Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $ 31 per
siuntimui.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą naudingiausiu pavel
dėtojui būdu.

BALTIC STORES LTD. 
(Z. & V. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY. KENT
BRI, 4HB, England. Tel. 01 460 2592

Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad siuntinius tuoj 
pat išsiunčiame, vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiun- 
čiame tik pasiuntus siuntinį, kurias galima apmokėti 
paprastu čekiu.

mo dėliai, sakykime, tilį.5 
valandos dienai. Gal kartais 
viena kita lietuviška organi
zacija norės šia sale pasi
naudoti. Turime 7 dienas po 
5 valandas. Viso valandų sa
vaitėje susidarytų 35. Syd
nejaus Sporto Klubo valdy
bos pasisakyme (M.P. Nr 24) 
jiems reikalinga mažiausiai 
20 valandų savaitėje. Ne
manome iš savo jaunimo im
ti nuomą. Tad lieka savaitė
je 15 valandų, sakykim 20 
valandų nuomavimui po $ 10 
valandai. Pajamos būtų $ 
200 savaitėje arba sakykim 
apie $ 10.000 per metus.

2. Jeigu bus naudojama 
tik baliams ir leidžiama nau
dotis sale tik sportininkams 
ir lietuviškom organizaci
joms. Prileiskime, salės 
nuoma $ 350 ir nuomuojame 
52 kartus metuose. Tas su
darys apie $ 18.200.

Šiuo atveju susiduriame 
su problemomis kaip išlai
kyti salės sienas švarias, ki
taip tariant kaip jas apsau
goti nuo krepšinio kamuolio, 
kaip apsaugoti langus ir 
elektros šviesas bei kitus 
salės įrengimus nuo pažeidi
mo; krepšinio ir tinklinio 
stulpai bei krepšinio aikšte
lių sužymėjimai ant grindų, 
nepakels salės estetinių rei
kalavimų baliams.

Pajamos (1) atveju sieks 
iki $ 10.000, o (2) iki $ 18.200. 
Jeigu dalinai pajėgtumėm 
sujungti šias dvi nuomavimo 
galimybes, gal pajamos 
siektų iki $ 25.000. Reiškia, 

pirmaisiais keliais metais, 
Klubo išlaidos padidėja $ 
66.000.

Pažiūrėkime, kaip pajė
gus yra mūsų klubas, koks 
jo daromas pelnas per pas
kutinius 3 metus. 1977 m. 
pelnas buvo $ 41.655, 1978 
m. - $ 55.909, 1979 m. - $ 
57.059. Bet reikia prisiminti, 
kad 1979 m. pelną padidino 
įvykusios Lietuvių Dienos 
Sydnejuje, o 1978 m. pelne 
įeina a.a. J. Dočkaus paliki
mas.

Atsižvelgiant į šias aplin
kybes pelno vidurkis per 
paskutinius 3 metus yra $ 
41.000. Vien tik atmokant 
skolas mums reikia padidinti 
baro ir poker mašinų pelną 
$ 25.000 ($ 66.000 - $ 41.000) 
- 61%. Taip pat reikia ne
užmiršti, kad dar yra ir pas
kola iš Klubo narių $ 
102.000, kuri turės būti iš
mokėta. Taip pat Klubas 
negali operuoti be kapitalo, 
jam reikalingas $ 10.000 - 
15.000 atsarginis kapitalas, 
kurį reikalui esant galėtų 
skubiai panaudoti.

Apžvelgus šias prielaidas, 
manome, kad mes nesame 
finansiniai pajėgūs šiam už
simojimui. Kas lieka daryti? 
Pasižiūrėkime kaip gi atrodo 
dabartinis numatytas klubo 
praplėtimo projektas. Pag
rindinis nedateklius jame 
yra stoka sporto salės, gal 
tiksliau pasakius krepšinio 
aikštelės treniruotėms. Kas
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PRANEŠIMAS AUSTRA
LIJOS LIETUVIAMS

ŠACHMATININKAMS

Liepos 31 dieną Sydne- 
jaus šachmatų klubų atstovų 
susirinkime nutarta, kad 
N.S.W. Šachmatininkų Są- 
Hos remiamas mėnesinis 

matų žurnalas "Austra
lian Chess Magazine" dau
giau nebus leidžiamas. 
Šachmatininkai kurie yra 
sumokėję šio žurnalo metinę 
prenumeratą, ateityje gaus 
’’Chess in Australia1’ šach
matų leidinį.

NESĖKMINGA IŠVYKA

Sydnejaus lietuvių šach
matų klubo nariai praėjusią 
savaitę, lankėsi australų St. 
George klube metinėms 
šachmatų varžyboms, kurias 
australai vadina Kenyon 
premijos varžybos. Šis tarp 
dviejų klubų jėgų išmėgini
mas, bendravimas vyksta 
nuo 1974 metų, kuriam aus
tralai aukojo pereinamąją 
knygą. Pradedant šeštųjų 
metų žaidimą lietuvių klu
bas pirmavo turėdamas tre
jų metų laimėjimus, kai aus
tralų klubas tik dviejų.

V. Liūgai ir vėl įsijungus į i 
mūsų gretas penkiolikos ; 
žaidėjų vienetas atrodė labai Į 
pajėgus nugalėti priešinki- I 
ką. Nežinia, gal perdidelis 
pasitikėjimas šį kartą atnešė 
pralaimėjimą. Australai lai- 

S.L.K. pasisakymas
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gi gero jame yra? žiūrint iš 
lietuviško kultūrinio taško, 
matosi:

1. Praplečiame biblioteką 
ir skaityklą.

2. Atsirastų kambarių sa
vaitgalio mokyklai, jei ji no
rėtų pasinaudoti.

3. Nauja saliukė bet ko
kiam naudojimui - taut, 
šokių, choro, teatro repeti
cijoms, skautų sueigoms, 
įvairiems jaunimo parengi
mams ir panašiai. Be to pa
gal projektą, tą viršutinę 
salę galima ateityje plėsti 
ligi krepšinio žaidimo kaiš- 
tės dydžio.

4. Pristačius naują barą - 
ši salė reikalui esant atpa
laiduojama dalinai nuo įsta
tyminių įsipareigojimų ir ją 
būtų galima naudoti įvairių 
organizacijų ir jaunimo rei
kalams.

Kokie finansiniai įsiparei
gojimai su šiuo nauju pro
jektu? Pagal apytikrius 
duomenis šis praplėtimas 
kainuotų apie $ 200.000, vie
tinė savivaldybė reikalauja 
papildomai vietų 18 mašinų, 
bet duoda 5 metus tai įvyk
dyti. Prileiskim, reikia pirk
ti žemės, kuri kainuotų $ 
50.000, bet galėtumėm su
silaikyti nuo įrengimo maši
noms laikyti aikštelės kele- 
tai metų. Reikiamas kapita
las šiam praplėtimui būtų $ 
250.000. Turima apie $ 
100.000, reikia skolmti $ 
150.000. Išmokama per 10 
metų. Metinė Klubo išlaidos 
padidėtų taip: išmokamo 

mėjo pelnę 9Vz taško, kai 
mūsų komanda turėjo pasi
tenkinti su 5V» taško.

Šis bendravimas su St. 
George šachmatų klubu kas 
metai darosi daugiau popu
liarus, todėl norinčių žaisti 
už mūsų klubą pageidauja 
daug šachmatininkų iš aus
tralų tarpo. Dėl riboto skai
čiaus išvykoje galėjo daly
vauti tik penkiolika šachma
tininkų. Sekančiais metais 
St. George klubo nariai lan
kysis mūsų klube.

♦ * *

Šachmatininkas J. Kapo
čius paguldytas tyrimams 

HITLERIO IR STALINO 
DRAUGYSTĖ

J. SLAVĖNAS
VOKIEČIŲ - SOVIETŲ DRAUGYSTĖS KELIAS
H-JO PASAULINIO KARO IŠVAKARĖSE

jo leistis į karą, nebent jei jis 
jam būtų primestas; antra, 
kadangi anglai ir prancūzai, 
už savęs visus tiltus jau 
buvo sugriovę, nieko nega
lėjo jam pasiūlyti. Jie tega
lėjo Stalinui pasiūlyti tik 
’’kovą už laisvę*' prieš Hitle
rį - su visais pavojais ir sun
kumais. Stalino susiintere- 
savimas "kolektyviniu sau- 

kapitalo dalis ($ 15.000), pa
lūkanos $ 18.000 ir bėgamos 
metinės išlaidos $ 8.000, viso 
- $ 39.000.

Jeigu su nauju klubo pra
plėtimu būtų įmanoma pelną 
pakelti 10%, tai tokiu atveju 
finansiniai išsiverstų ir pa
lengvintų klubo veiklą tuo 
pačiu nemažintų klubo fi
nansinės paramos lietuviš
koms kultūrinėms, visuo
meninėms bei sportinėms 
organizacijoms, kas pasku
tiniaisiais metais sudarė 
apie $ 5.000.

Būtų dar galima daug kal
bėti apie įvairias galimybes 
projektą daugiau pritaikinti 
mūsų lietuviškų organizaci
jų naudojimui; paskolos ga
vimą iš klubo narių žemes
niu procentu. Pagrinde no
rėtųsi, kad visi klubo nariai 
skaitlingai dalyvautų meti
niame susirinkime ir ten iš
reikštų savo norus, balsavi
mo keliu, kur taip pat atsi
spindėtų mūsų visų bendri 
tautiniai kultūriniai įsipa
reigojimai bei reikalavimai.

Klubo Valdyba, apsvars
čiusi ne vieną klubo praplė
timo - patobulinimo projek
tą, prieina išvados, kad šis 
projektas yra prieinamiau
sias tinkamiausias ir reika
lingiausias tolimesnei Klubo 
veiklai, kas sudarytų sąly
gas mūsų organizacijoms ir 
jaunimui kuo daugiau klubo 
patalpomis naudotis.

Sydney Lietuvių Klubo 
Valdyba

i : n ■ . ■ . : rilį

Concord ligoninėje. Jaučiasi 
gerai, bet gali išbūti ligoni
nėje kelias savaites. linki
me greit pasitaisyti.

ŠACHMATŲ KLUBAS 
TRAUKINIO

VAGONUOSE

Australas šachmatų mė
gėjas David Evans, gyven
damas toli nuo Sydnejaus, 
kasdieną traukinyje turėda
vo prasėdėti apie tris valan
das važiuodamas į darbą į 
Sydnejų ir grįždamas į na
mus. Jam kilo mintis suor
ganizuoti šachmatininkų 
grupę iš traukinio keleivių, 
kurie tuo pačiu laiku vyksta 
į darbą. Blue Mountains 
priemiesčio laikraštyje pa
talpino savo sumanymą - 
skelbimą. Po metų David 
šiandien turi 26 šachmatų 
mėgėjus savo žinioje, kurie 
sudarė šachmatų klubą. Jei 
yra noro, atsiranda ir išeitis. 
Trys valandos kelionėje ne
praeina veltui.

Tęsinys

gurnu" buvo atšalęs jau nuo 
tada, kai jam pasisiūlė gali
mybė, padarius su Hitleriu 
sutartį, per jį ir "kaštonus iš 
ugnies traukti.”

Tuo metu, kai padėtis 
krypo karo linkme, galima 
ryškiai įžiūrėti, kaip Stali
nas į vokiečių pusę ugnį žė
rė. Viename pasikalbėjime, 
kuris buvo paties Stalino 
inspiruotas (balandžio 17 d.), 
sovietų atstovas Merekalow 
pareiškė vokiečių užsienių 
reikalų pasekretoriui Weiz- 
saeckeriui: "Sovietų politika 
visada buvusi ir yra tiesi. 
Ideologiniai nuomonių skir
tingumai mažai turėjo įtakos 
į rusų - italų santykius, ko
dėl jie turėtų stovėti kelyje 
draugiškiems santykiams 
tarp Rusijos ir Vokietijos? 
Sov. Sąjunga dabartinio 
trynimosi tarp Vokietijos ir 
vakarų demokratijų jokiu 
atveju prieš Vokietiją neiš
naudojo ir to daiyti nenori. 
Rusija neturi jokio pagrindo 
su Vokietija nestovėti ant 
normalaus pagrindo. Ir šie 
normalūs santykiai nuolat 
galėtų būti gerinami.” Kaip 
savo pasiryžimo ženklą, tar
si brūkšnį po praeitim ir 
pradėti naujus kelius, Stali
nas jau gegužės 3 d. didelį 
kovotoją už kolektyvinį sau
gumą, užsienių reikalų ko
misarą Maxim Litvinov, pa
šalino, o pora dienų anksčiau 
"Journal de Moscou” (pran
cūzų kalba leistas užsienių 
reikalų komisarijato žurna
las) buvo uždraustas. Litvi- 
novo nušalinimas iššaukė 
Hitlerio ir jo bendradarbių 
tarpe didelį nusistebėjimą. 
Iš dokumentų matyti, kad 
Stalino gestas Berlyne buvo 
teisingai suprastas ir palin
kimą bendradarbiauti su 
Sov. Sąjunga dar sustiprino. 
Hitleris rugpiūčio 22 d. as
meniškai savo generolams 
pareiškė: "Litvinovo pakei
timas buvo lemtingas įvy
kis”, o rugpiūčio 25 d. laiške 
Musoliniui Hitleris rašė: 
"Kremliaus pasirengimas 
pradėti naują su Vokietija 
santykių pertvarkymą, Lit- 
vinovui pasitraukus, pasi
darė neatpažintinas.” Asta-

ALFAS Valdyba praneša, 
kad rugpiūčio 13 d. Pertho 
liet, bendruomenės susirin
kime įsteigtas sporto klubas 
"Tauras”: išrinkta 7 asmenų 
Klubo Valdyba, vadovauja
ma Vytauto Klimaičio. 
Klubo užuomazga yra vyrų 
krepšinio komanda, o atei
tyje numatoma sportuoti ir 
kitose šakose.

Klubas pasiryžęs daly- 

chovas dar gegužės 5 d. va
kare aplankė vokiečių pre
kybos atstovą Schnurre ir 
mėgino patirti, ar Stalino 
žygis veikė, t.y. ar šis įvykis 
paveikė Vokietiją pakeisti 
jos santykius su Sov. Sąjun
ga. Gegužės 6 d. Hitlerio pa
tikėtinis užtikrino, kad jis 
nuo šio momento daugiau 
negalvoja, kad vokiečių - 
lenkų ginčai be Rusijos būtų 
sutvarkyti ir kad teks per
gyventi ketvirtą Lenkijos 
padalinimą. Šis pareiškimas 
Basiekė ir prancūzų atstovo 

erlyne ausis ir buvo per
duotas toliau į - Paryžių. Ta
čiau tiek tepakako, kaip ir 
daugelio kitų pavojaus 
ženklų atveju, kad Prancū
zijos vyriausybės akys būtų 
atvertos, tą pat dieną Rib- 
bentropas pareiškė grafui 
Ciano, su kuriuo Milane bu
vo susitikęs: "Reikia išnau
doti progą, kad Rusijai būtų 
sutrukdyta įsijungti į anti- 
totalitarinį bloką.’

MOLOTOVAS STATO
SĄLYGAS

Šioje Stalino gestais su
darytoje palankioje atmos
feroje slapti sąlyčiai tarp 
Berlyno ir Maskvos sustip- I 
rėjo. Gegužės 17 d. rusų at
stovas Berlyne Astachov 
pareiškė Schnurrei, kad ne
są jokio pagrindo bijoti 
konflikto su Rusija ir iš to 
seka, jog vokiečių - sovietų 
{irekybiniai pasitarimai ga- 
ėtų būti atnaujinti. Po trijų 

dienų vokiečių pasiuntinys 
Maskvoje v.d. Schulenburg 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
naujuoju Sov. Sąjungos už
sienių reikalų komisaru Mo
lotovu, kuris pirmą kartą ir 
aiškiai prasitarė, kad pre
kybiniai tarp abiejų salių i 
santykiai reikalingi politinio i 
pagrindo. "Sovietų vyriau
sybė, kalbėjo Molotovas, 
galėtų prekybinius pasitari- i 
mus atnaujinti tik tada, jei 
tam bus sudarytas politinis 
pagrindas." Pasiųstoje tą 
pat dieną į Berlyną telegra- ! 
moję v.d. Schulenburg pa
teikė pasikalbėjimo reziu
me, kuriame sakoma: "Pasi- į 
kalbėjimo su Molotovu išda- | 
va buvo ta, kad Sov. Sąjun- ; 
gos vyriausybė prekybinius ' 
pasitarimus laiko neatitin- I 
kančius progai, ligi jiems 
nebus surastas politinis 
pagrindas.”

Berlyne Molotovo sąlyga, 
kuri Hitlerio vadovaujan
tiems sluoksniams atrodė 
suteikianti viliojančias per
spektyvas, buvo atžymėta 
su gUiu pasitenkinimu ir 
Ribbentropas įjungė ją į ge-

KALBA
vauti 1980-jų metų Sporto 
Šventėje Adelaidėje, o taip 
pat savo rašte ALFAS Val
dybai siūlo 1981 metų sporto 
šventę pravesti Perthe. 
Rašte sakoma: "... kviečia
me Australijos lietuvių 
sporto klubus pavesti mūsų 
jaunam klubui surengti 1981 
metais Sporto Šventę gra
žiajame Perthe. Tas įvykis 
labai sustiprintų mūsų veik
lą ir užtikrintų ilgesniam 
laikui mūsų dalyvavimą lie
tuvių sporto šventėse.”

Reikia tikėti, kad Austra
lijos lietuvių sporto klubų 
atstovai, susirinkę šių metų 
sporto šventės metu Can- 
berroje, priims Pertho jau
nimo kvietimą.

pranešimas
LIETUVIU KO-OPERATINĖ 
KREDITO D-JA TALKA' 

š.m., rugsėjo 22 d., 
šeštadienį, 4.30 vai.

MELBOURNO LIETUVIU 
NAMUOSE ŠAUKIA:-

METINĮ NARIŲ 
SUSIRINKIMĄ,.,
Visi "Talkos" nariai 
maloniai kviečiami 
dalyvauti. lKKDTALKA

gūžės 25 d. instrukcijas. 
Prie I-jo punkto jis priminė, 
kad Molotovas trumpame 
pasikalbėjime pagilinimą 
prekybinių santykių tarp 
abiejų kraštų padarė pri
klausomą nuo išsiaiškinimo 
politinių santykių. Keliais 
atvejais tą mintį pakartojo 
ir sovietų atstovas Berlyne 
Astachovas. Vokietijos vy
riausybė nekelianti jokių 
abejonių dėl reikalo atvirai 
šiuo klausimu pasikalbėti.'

Bus daugiau

IR NEDALYVAUDAMI 
DALYVAUKIM!

Pereitame Mūsų Pastogės 
numery skaitėme, kad 
galima ir labai prasminga 
dalyvauti Mūsų Pastogės 
Spaudos Baliuje ir asmeniš
kai nedalyvaujant. Gražų 
pavyzdį čia parodė melbur- 
niškiai lietuviai, kai Mel- 
bourno Apyl. Valdyba buvo 
surengusi Mūsų Pastogės 
Balių rugpiūčio pradžioje. 
Štai eilė tautiečių, nuošir
džių Mūsų Pastogės bičiulių, 
kurie negalėdami dalyvauti 
Mūsų Pastogės baliuje - 
šventėje, vietoj bilietų pri
siuntė aukų:

Po $ 10: M. ir J. Antanai
čiai, S.J. Meiliūnai, J. ir V. 
Rekešiai, B. Vanagas.

Po $ 5: O. Aleknienė, L. 
Barkus, E. Dudaitienė, V. 
Jakutis, J. Paragienė.

Paminėtinas p. Antanas 
Bajoras, kuris jau kelinti 
metai skiria Mūsų Pastogės 
prenumeratą baliaus loteri
jai. Šiais metais M.P. baliuje 
Melbourne jo skirtą prenu
meratą laimėjo p. J. Kapliū- 
nas. Būdamas ištikimas Mū
sų Pastoges skaitytojas p. J. 
Kapliūnas laimėtą prenu
meratą - $ 20 paskyrė Mūsų 
Pastogei kaip savo asmeniš
ką auką. T.J

Nuoširdus ačiū už aukas ir 'U 
palankumą!
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I DĖMESIO!

MELBOURNO JŪROS BUDŽIAI ORGANIZUOJA...

PŪKŠT! DAUG MUZIKOS IR ŠOKIŲ
Penktadieni, rugsėjo 21 d. Muzika nuo 9 vai. v.

MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE

BŪKIT TEN - ARBA.!.!.
Visas jaunimas (ir kiti) kviečiami
Atsineškite po lėkštę užkandžių ir po $ 3.00

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
16-18 East Terrace, Bankstown 

Tel.: 708-1414

Informacija
Beliko tik viena savaitė iki 

Mūsų Pastogės Spaudos Ba
liaus. Spaudos atgavimo su
kakties metais nedalyvauti 
Spaudos Baliuje būtų didelis 
apsileidimas.

DAR VIENA AUKA

Rugsėjo 8 d. ilgesni laiką 
sirgusi ir turėjusi sunkią 
operaciją vėžio figa mirė Zi
na Grosaitė - Zorato iš St. 
Marys prie Sydney. Palai
dota St. Marys evangelikų 
kapinėse.

IŠKILMĖS SYDNEJAUS 
KATEDROJE

Rugsėjo 23 d., sekmadie
ni, 3 vai. bus iškilmingos 
visų tautybių pamaldos 
Sydnejaus St. Mary’s ka
tedroj. Tai bus koncelebra- 
cinės visų tautybių kapelio
nų šv. Mišios su naujai kon

sekruotu vyskupu J.E. Bede 
Heather.

Lietuviai ypač kviečiami 
dalyvauti tautiniais rūbais, 
su vėliavomis ir ženklais. 
Ypač laukiamas jaunimas.

Lietuviai galės eiti prie 
komunijos, nors ją būtų jau 
priėmę ir liet, pamaldose 
Lidcombe.

Tai daugiakultūrės Aus
tralijos priminimas ir pasi
didžiavimas. Savo dalyvavi
mu kelsime ir Lietuvos var
dą bei priminsime persekio
jamų brolių kančias.

Kun. P. Butkus

Daug sužinosi
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

PERTHO LIETUVIAI
SAVUOSE NAMUOSE

Turimomis žiniomis 
Pertho lietuviai jau Tautos 
Šventę minėjo savuose Lie
tuvių Namuose. Tai nepap
rastai didelis istorinis įvykis 
Pertho lietuvių bendruome-, 
nei. Nors ilgus metus svajo
ta įsigyti savuosius namus, 
bet tik šių metų pradžioje 
jauno lietuvio jaunimo vei
kėjo Eugenijaus Stankevi- ’ 
čiaus iniciatyva namų klau
simas vėl buvo išjudintas ir 
kietai susiėmus realizuotas. 
Per pusmetį surastas tinka
mas objektas, sudarytas 
Namų įsigijimo Komitetas ir 
iš tautiečių surinkti reikiami 
įnašai. Iš bendros 47.750 do
lerių sumos beliko surinkti 
ir įmokėti tik 8000, kurie per 
porą savaičių bus sudaryti. 
Pertho Lietuvių Namų ad
resas: 258 Mill Point Rd., 
South Perth, W.A.

Sveikiname Pertho lietu
vius už gražų solidarumą ir 
vaisingas pastangas!

Rugsėjo 22 d., 7 vai., šešt.

Spaudos Balius

vaL

KLUBAS ATVIRAS: 
pinn.-treč. 4-10 v«L, ketv. 
4-11 vaL, penkt. 4-12 vaL, 
šešt. 2-1 vai, sekm. 1230-11

‘Antradieniais pigioji gėri
mų valanda 
•Trečiadieniais šachmatai 
•Ketvirtadieniais dvigubi 
jackpotai

Klubo biblioteka atidara: 
trečiadieniais 4 - 6 vai. 
sekmadieniais 1.30 - 4 vai,

VALGYKLA veikia: pirm.- 
penk. 6-0 vai., šešt. 6-10 vai., 
sekto. 1-9 vai. Valgyklos ve
dėja G. Kasperaitienė

Sydnejaus Liet. Klube rugsėjo 8 <L- bus traukiamas 
laimingas Klubo nario numeris su galimybeiladmėti 17'0 
dolerių. Laimėjimas išmokamas tik asmeniškai t* vakarą 
dalyvaujančiam Klubo nariui per 10 minučių'iššaukus lai
mėtojo numerį.

ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS ŠOKIAI

rugsėjo 22 d. 
Sydnejaus Lietuvių Klube

LAIKU UŽTIKRINKITE VIETAS
Mūsų Pastogės spaudos Baliuje vietų skaičius ribotas. 

Skubėkite stalus ir bilietus įsigyti iš anksto, nes paskuti
nę minutę gali vietų pritrukti. Bilietai 12 dolerių asme
niui. Už šią kainą paremsite Mūsų Pastogę, pasiklau
sysite mūsų žymiosios solistės Genovaitės 
VASILIAUSKIENĖS žavingų dainų, būsite rūpestingai 
ir sočiai pavaišinti rinktine vakariene. Taip pat dalyvavi
mas baliuje įgalins jus išmėginti laimę sau lygios netu
rinčioj Spaudos Baliaus loterijoje.

Stalų užsakymus priima
A. JABLONSKIENĖ, tel. 709 4031.

Spaudos Baliaus bilietus platina:
Sydnejaus Lietuvių Klubas
Lory Cox, tel. 631 3688
Aldona Jablonskienė, tel. 709 4031
Viktoras Jaras, tel. 682 3580
Liuda Stašionienė, tel. 649 9062
V. Kazokas, tel. 709 8395
Bilietai gaunami jau dabar. Kviečiame sau vietas užsi

tikrinti ir bilietus įsigyti kaip galint anksčiau, nes rengė
jams svarbu žinoti svečių skaičių mažiausia penkias die
nas prieš balių.
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IEŠKO
PLUNKSNOS DRAUGŲ

Per United Nations Asso
ciation of Australia (N.S.W. 
Division) gautas laiškas iš 
21-rių metų lietuvaitės Ire
nos Dudėnaitės, gyvenan
čios Lietuvoje, kuri lanko 
vakarinius anglų kalbos 
kursus, filateliste ir nori su
sirašinėti su užsieniečiais, 
t.y. pageidauja plunksnos 
draugų. Skelbiame jos laišką 
tikėdami, kad gal atsiras ir 
lietuvių, kurie norės su ja 
palaikyti ryšius.

’’Sveikos, mielos mergai
tės!

Labai norėčiau įsigyti 
draugų Australijoje. Rašy
kite man, prašau. Nesu stip
ri anglų kalboje. Mokiausi 
prancūziškai. Atleiskite. 
Lankau svetimų kalbų kur
sus vakarais ir renku pašto 
ženklus. Rašykite!

Mano adresas: Irena Du
densite, T.S.R.S. Lietuvos 
TSR, Vilnius, Pakalnės 
7-17”.

PARAMA
MŪSŲ PASTOGEI

Jau ne pirmą kartą Mel- 
bourno Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugija atkreipia 
dėmesį į Mūsų Pastogę ir ją 
sušelpia. Štai pereitą savai
tę vėl prisiuntė 100 dolerių 
auką Mūsų Pastogės leidi
mui paremti. Esame nuošir
džiai dėkingi už malonų dė
mesį, pasitikėjimą ir para
mą.

Ta pačia proga norime at
kreipti dėmesį, kad mūsų 
bendruomenės ribose veikia 
kelios dešimtys organizaci
jų, kurios nemokamai nau
dojasi Mūsų Pastogės pus
lapiais, bet retai kuri susi
pranta už paslaugas pa
reikšti Mūsų Pastogei dė
kingumo aukos forma. Ačiū 
Melbourne Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijai už 
sektiną pavyzdį.

Mūsų Pastogės 
Administracija

misą Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY

Published
by the Lithuanian Community 

Publishing Society Ltd. 
P.O. Box 550 

Bankstown, N.S.W3200
Redaktorius V. Kazokas Prenumerate:
Redakcijos Patariamoji Komi- Australijoje metams $ 20 
sija: I. Jonaitis, A. Reisgys, V. Užsienyje paprastu paštu $24 
Patašius, Dr. R. Zakarevičius, Oro paštu j N. Zelandiją $35
V. Bukeyičius Oro paštu kitur $50
Redakcijos adresas: 13 Percy Atskiro nr. kaina 50 centų 
St., Bankstown, N.S.W. 2200 
Tel. 709 8395

Administracijos adresas:
’.O. Box 550

i, N.S.W. 2200 
icijos tel. 649 9062

Redakcija rašinius taiso ir 
skelbia savo nuožiūra. Už skel
bimų turinį neatsakoma.

Printed by Rotor Press Pty. Ltd.
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