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VYSK. V. BRIZGYS AUSTRALIJOJE
Lapkričio 12 d. Amerikoje 

reziduojąs vyskupas V.- 
Brizgys atvyksta į Australi
ją aplankyti savo tautiečių. 
Tą dieną jau 8.10 vai. ryto 
lėktuvas Pan-Am Flight 811 
turėtų su vyskupu nusileisti 
Sydnejaus aerodrome. Tau
tiečiai maloniai kviečiami 
kuo skaitlingiau dalyvauti jo 
sutikime, nes tai didelė fi
gūra, į kurią bus atkreiptos 
daugelio akys.

Šiais metais gegužės mėn. 
vysk. V. Brizgys atšventė 
savo 40 metų vyskupavimo 
sukaktį (konsekruotas 1940 
m. gegužės 19 d. Kaune) ir 
darbavosi kaip Kauno arki
vyskupo J. Skvirecko pa
galbininkas). Artėjant antrą 
kartą bolševikams vysk. V. 
Brizgys pasitraukė į Vaka
rus ir pastoviai gyvena 
Amerikoje (Čikagoje) nuolat 
lanko lietuvių kolonijas 
teikdamas ganytojiškus pa
tarnavimus, plačiai reiškiasi 
spaudoje ir visuomeniniame 
gyvenime ir kaip ganytojas, 
ir kaip didelis lietuvis pat
riotas.

Australijos lietuvius jis 
aplanko jau antrą kartą. 
Pirmą kartą jis buvo atvy
kęs į Australiją 1959 metais 
ir išbuvo nuo sausio iki kovo 
mėn. aplankydamas lietuvių 
kolonijas, kas sukėlė didelio 
entuziazmo ir dvasinio - re
liginio bei tautinio atsigaivi
nimo visoje lietuvių bend
ruomenėje. Šį kartą jo vizi
tacija irgi turės nemažesnės 
reikšmės, o gal sieks net ir 
daugiau, nes jau išmokome 
prieiti prie įvairių Australi
jos viršūnių, prie visų infor

Vladas Šakalys Amerikoje PAŠA
Neseniai iš Lietuvos per 

Suomiją į Švediją pabėgęs 
lietuvis laisvės kovotojas 
Vladas Šakalys jau gyvena 
Amerikoje ir VLIKo globo
jamas pervažiavo per eilę 
Amerikos ir Kanados lietu
vių kolonijų padarydamas 
pranešimų apie lietuvių gy
venimą pavergtoje Lietuvo
je, turėjo eilę pasikalbėjimų 
su spaudos ir radio bei tele
vizijos atstovais. Numato
ma, kad jis dalyvausiąs ir 
Madrido konferencijoje, kur 
galįs būti kaip gyvas liudi
ninkas svarstant žmogaus 
teisių pažeidinėjimus Sovie
tų Sąjungoje.

***

Belgijoje neseniai pripa
žinta plati autonomija fla- 
mams.
Flamai skaito save savaran
kiška tauta, kurios dalis ad- 
ministraciškai priklauso 
Olandija, dalis Belgijai. Jų 
kalba labai gimininga olandų 
kalbai.

Vysk. Vincentas Bnzgys

macijos šaltinių; kas drauge 
vėl išgarsins lietuvių vardą 
šiame krašte. Gerb. svečias 
taip pat dalyvaus Australi
jos Lietuvių Dienose Ade
laidėje ir numato išvykti iš 
Australijos per Sydnejų 
ateinančių metų sausio 7 d. 
Pan-Am lėktuvu 7.30 vai. 
vakare.

Lapkričio 12 d. atvykęs 
vysk. V. Brizgys Sydnejuje 
išbus iki lapkričio 26 d. Jau 
numatyta visa jo viešėjimo 
čia darbotvarkė: numatomi

Vėliausias pabėgėlis iš Lie
tuvos disidentas Vladas Ša
kalys 

oficialūs vizitai pas kardino1 
lą J. Freeman, vysk. P. 
Murphy, turės interview 
per T.V. Channel 10, bet 
daugiausia praleis laiko su 
lietuviais, pravesdamas re
liginio susikaupimo dienas, 
teikdamas sutvirtinimo sak
ramentą ir t.t. Smulkesnė 
programa bus paskelbta vė
liau.

Sveikiname mielą svečią 
ir džiaugiamės jo maloniu 
palankumu bei skirtu dėme
siu mūsų bendruomenei.

Lapkričio 11 d. įvyksta 
Europos Saugumo ir Bend
radarbiavimo trečioji konfe- 
rancija, prasidėjusi Helsin
kyje, kur buvo suredaguoti 
ir 35 valstybių pasirašyti 
nuostatai. Ne visos valsty
bės tų nuostatų laikosi, kaip 
visi komunistiniai kraštai ir 
Sovietų Sąjunga. Vėliau 
Belgrade įvyko antroji kon
ferencija su intencija patik
rinti, kiek kas tų Helsinkio 
nuostatų laikosi, tačiau 
Belgrade nieko aiškaus ir 
konkretaus nepasiekus šiais 
metais tokia konferencija 
įvyksta Madride lapkričio 11 
d. Atrodo, kad pagrindinė 
konferencijos tema bus 
žmogaus teisių klausimas, 
nors sovietai vietoj to kels 
ginklų apribojimo klausimą, 
kad susitarus pristabdytų 
kitus kraštus, ypač Ameri
ką, kai sovietai, nesilaiky
dami jokių sutarčių, turėtų 
laisvas rankas ginkluotis.

Ir išeivijos lietuvių politi
niai veiksniai ruošiasi šiai 
konferencijai ir bandys per 
draugiškas Lietuvai valsty-

VYSK. V.BRIZGIO VIZITACIJŲ TVARKA

Lapkričio 12 d. 8.10 vai. ryto nusileidžia Sydnejuje
Lapkričio 14-19 d.d. Brisbane
Lapkričio 19-26 Sydney
Lapkričio 27 - gruodžio 3 Canberra
Gruodžio 3-12 Melbourne
Gruodžio 12-15 Hobart
Gruodžio 15-22 Perth
Gruodžio 22 - sausio 6 Adelaide
Sausio 6 iš Adelaidės grįžta į Sydnejų ir jau sausio 7 d.

7.15 vai. vak. išvyksta į Los Angeles.
Visas atvykimo ir išvykimo detales bei vjzitacijos 

tvarką susižinos tautiečiai per savo vietos kapelionus.

Ronald Reagan —
Amerikos prezidentas

Lapkričio 4 d. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse įvyko 
prezidento rinkimai kuriuo
se didele persvara laimėjo

U L Y J E
bes pajudinti konferencijoje 
ir Lietuvos klausimą.

*♦*
Nuo spalio 24 d. pradėjo 

veikti Sydnejuje ir Mel
bourne daugiakultūrinė te
levizija, kur programos 
duodamos iš visų pasaulio 
kraštų originalia kalba su 
angliškais įrašais. Programa 
transliuojama per TV stotį 
O arba 28.

***
Šių metų kovo 31 d. Aus

tralijoje buvo 14 567 100 
gyventojų. Australijos gy
ventojų skaičių kasmet žy
miai pakelia imigracija.

***

Neseniai japonai užtiko 
dar Rusijos caro laikų laivą, 
paskendusį prieš 75-rius 
metus Japonijos vandenyse, 
kuris vežęs aukso ir brange
nybių už 16 milijardų dole
rių. Patyrę apie tai sovietų 
organai pareikalavo oficia
liai viską perduot sovietams, 
nes tai jiems priklauso. Ta
čiau japonai neranda jokio 

Ronald Reagan konkuravęs 
prieš buvusį prezidentą 
Jimmy Carter.

Naujai išrinktasis prez. R. 
Reagan yra ilgametis Kali
fornijos valstijos guberna
torius, buv^s filmų artistas. 
Jo programoje pakelti Ame
rikos prestižą tiek moraline, 
tiek ir militarine prasme. Jo 
programoje yra atstatyti 
Ameriką kaip pirmaujančią 
galybę, su kuria visi turėtų 
skaitytis. Gal dėl to kiti 
kraštai į kandidatą į prezi
dentus R. Reaganą su dide
liu rezervu bijodami, kad vėl 
prasidės ginklavimosi lenk
tynės' , tarptautinė įtampa 
ir t.t. Bendrai Reaganas yra 
didelis antikomunistas, gana 
konservatyvių pažiūrų, bet 
iš kitos pusės labai ambicin
gas ir griežtas.

Buvęs prezidentas J. Car
ter, deja, neturėjo vado 
ypatybių nei šiose pareigose 
reikiamo principingumo. 
Net ir Amerikos sąjunginin
kai pastebėjo, kad Carteriu 
sunku remtis, nes jis šiandie 
elgiasi vienaip, o rytoj gal 
priešingai. Be abejo, 
su naujuoju prezidentu gali 
radikaliai pasikeisti Ameri
kos vidaus bei užsienio poli- 
kita.

teisinio pagrindo sovietų 
reikalavimams. Japonai 
perduotų to paskendusio 
laivo turtus, jeigu sovietai 
Japonijai grąžintų Kurilų 
salas, priklaususias japo
nams prieš II pasaulinį karą, 
tačiau sovietai apie tai ne
nori nė girdėti.

Sirija neseniai pasirašė su 
Sovietų Sąjunga draugišku
mo ir savitarpinės pagalbos 
sutartį, pagal kurią karo at
veju abi šalys įpareigotos 
viena kitai padėti.

***

Vak. Vokietija yra kariš
kai stipriausia Europos 
valstybė. Nežiūrint visų mi- 
litarinių apribojimų Vak. 
Vokietijai leista gaminti 
atomine energija varomus 
karinius laivus.
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Šventėms artėjant
Nors dar iki švenčių pali

ko apie šešetas savaičių, bet 
vis tiek jau kiekvienas iš 
mūsų galvoja pasveikinti 
savo artimuosius, draugus, 
bendradarbius ir artimes- 
niems netgi dairosi vieno
kios ar kitokios dovanėlės. 
Paprastai priessventinis lai
kotarpis būna ypatingai 
perkrautas, tai nesuspėję 
dabar paskutiniu momentu 
bėga į krautuves ir dovanų 
perka kas tik greitosiomis 
pakliūva i rankas. Iš tikrųjų 
taip neturėtų būti, nes kiek
vienu atveju per dovaną iš
reiški savo artimajam ir pa
garbą, ir palankumą, ir pri
sirisimą. Bet koks pasitaikęs 
daiktas tos meilės neišreikš, 
o gali net paveikti negatyvia 
prasme.

O dovana vis tiek yra pats 
gražiausias simbolis savo 
jausmams perteikti kitam 
mylimam asmeniui. Ir kiek 
pagalvojus jų nesunku at
rasti ir netgi ne tokių jau 
brangių pinigais, bet pras
mingų savo vidine verte.

Visų pirma esame lietu
viai. Tad kiekvienu atveju 
nežiūrint kam dovaną renki, 
jau pirmoj eilėj pagalvoji 
parinkti ką nors lietuviško. 
Čia atsiekiama iš karto du 
tikslai: padovanoji asmeniui 
ir vertingą originalų dalyką, 
kokio pirmoj pasitaikiusioj 
krautuvėj negausi, ir tuo 
pačiu atstovauji savo tautą, 
ją reprezentuoji ar tai būtų 
lietuviškas isdirbinys, ar 
knyga, ar audinys - juosta, 
gintaro gabalėlis ir pan.

Šiandie jau netrūksta 
knygų apie Lietuvą ne tik 
lietuvių bet ir kitomis kal
bomis. Kaip gražu tokių 
knygų švenčių proga pado
vanoti ypač kitataučiams, 
kurie gal vos girdėję apie 
lietuvius ir Lietuvą. O paga
liau tokia dovana nemažiau 
vertinga ir prasminga net ir 
saviesiems, ypač mūsų jau
nesnės kartos asmenims, 
kurie arba nemoka lietuviš
kai, ypač mišriose šeimose, 
arba dėl kokių kitų priežas
čių lietuviškai šeimose ne
kalba.

Kas čia kelia klausimą, 
kad reikia net dalį Mūsų 
Pastogės leisti svetima kal
ba, kad mūsų jaunimas nors 
ir per svetimą kalbą kiek 
priartėtų prie lietuvybės. 
Tačiau tos lietuviškos spau
dos tegu ir svetima kalba 
yra ir tik reikia jos pasiimti. 
Amerikoje leidžiamas toks 
puikus žurnalas anglų kalba 
"Lituanus". Jis yra akade
minio lygio, bet mūsų vaikai 
beveik visi yra pasiekę ati
tinkamo išsilavinimo, kad 
toks žurnalas jiems būtų 
prieinamas. Kodėl tokio 
žurnalo švenčių proga neuž
sakyti savo vaikams, ypač 
mišrioms šeimoms? Tas 

brangiai nekainuoja - vos 10 
dolerių metams. O ką šian
die gali už 10 dolerių kaip 
dovaną nupirkti krautuvėje ?

Žinome, kiek yra mūsiš
kių, kurie is viso neskaito 
lietuviškos spaudos. Kiti 
kad ir buvę šeimos nariai 
gyvenimo sąlygų nubloškia
mi arba patys nuklysta į pa
saulį ir be asmeninių laiškų 
kitokio ryšio su lietuviais 
neturi. Lietuviškas laikraš
tis arba žurnalas jį visur pa
sieks ir bus nepamainoma 
dovana sūnui, dukrai, drau
gui arba artimam bendra- 
darbui.

Šalia knygų ir spaudos 
turime ir kitų vertingų lie
tuviškų dalykų, sakysim lie
tuviškos muzikos arba dainų 
plokštelės arba garsinės 
juostelės. Jų irgi negausi 
kiekvienoje krautuvėje, o 
gavę tokią retą dovaną turės 
džiaugsmo ir lietuvis, ir ne
lietuvis. Kiekvienu atveju 
tokia dovana kalbės už mus 
ir už lietuvius.

Moteris Sov. Sąjungoje
MOTERŲ BALSO NIEKS 

NEGIRDI

Neseniai Vakarų Vokieti
ją pasiekė Sovietų Sąjungo
je išleistas leidinys, pava
dintas ’’Almanakas”. Išleis
tas moterų grupės Leniri 
grade, spausdintas rašomąja 
mašinėle ant labai plonyčio 
popieriaus ir susiūtas į labai 
paprastą tomelį. Šiame lei
dinyje pirmą kartą Rusijoje 
pasireiškia disidentų gyve
nime organizuotų moterų 
pastangos kritikuoti sovietų 
vyriausybės ’’lyčių lygybės” 
politiką, o taip pat aštriai 
pasisakoma pries apskritai 
moterų traktavimą Sov. Są
jungoje ir vyrų laikyseną jų 
atžvilgiu. Leidinėlį tvarkė 3 
asmenų redakcija, bet 
bendradarbiavo ir daugiau 
moterų.

’’Oficialiai Sov. Sąjungoje 
moterų teisės sulygintos su 
vyrų teisėmis, bet tikrumoje 
moterys vis ir vis apkrau
namos sunkesne pareigų 
našta” - rašoma Almanake. - 
"Moterų masės pesimistiš
kai nusiteikusios; vyrai jų 
atžvilgiu indiferentai arba 
ciniškai laiko moterų prob
lemą nereikšminga. Bet ta 
problema dabar tik grūdelis, 
bet iš jo gali išaugti medis,” - 
pabrėžiama Almanake.

Sovietų vyrai Almanake 
gauna daug pylos. "Sovietų 
vyrai nežiūri į moteris rim
tai. Mūsų vyrai geriau linkę 
pradėti naują karą, nei ką 
nors padaryti moterų 
labui...” Toliau leidinio 
bendradarbės karčiai skun
džiasi, kad Motinos Rusijos 
moters nužemintos iki vaikų 
gamintojų lygio, lyties ob
jektų ir darbo gyvulių, jos 
įkinkytos stovėti maisto ga
vimo eilėse, kai tuo tarpu jų 
tinginiaujantieji vyrai eina į 
smukles ir geria”. Toliau 
skundžiamasi, kad vaikų 
darželiai įsteigti, kad mote
rys galėtų dirbti, bet jie taip 
blogai vedami, kad valstybi

Daug kur esame princi
pingi ir niekur nenusilei- 
džiame be reikalo. Būkime ir 
tautiniai principingi, kad tą 
lietuvybę, lietuvišką kultūrą 
ir pačią tautą liudytume 
kiekviename žingsnyje, net 
ir dovanų keliu. Dovana ne
turėtų būti tik paprastas 
kad ir vertingas daiktas: jis 
turėtų ne vienai dienai liu
dyti, iš ko ji gauta ir ką ji 
ženklina. Dažnai aukštiems 
svečiams ar pareigūnams 
oficialiose iškilmėse nepa- 
duodam kokio nors paprasto 
daikto, bet kiekvienu atveju 
parenkam lietuvišką - audi
nį, drožinį, knygą ar pana
šiai. Nebijokite: protingi 
žmonės tokių dalykų nenu
meta į salį, o juos pasilaiko 
kaip retenybes, nes kaip mi
nėta bet kur jų lengvai ne
gausi. Tuo pačiu principu 
parinkime dovanas ir savo 
artimiesiems gimtadienių, 
vestuvių ar pagaliau metinių 
švenčių proga. Tautinį prin
cipą net ir dovanas parink
dami jį išlaikykime: jos bus 
priimtinesnės ir nepalygi
namai vertingesnės. fv j

nės auklės vagia vaikų 
maistą. Ligoninėse
gimdymo palatos apleistos 
iki neįsivaizduojamos būk
lės. Higienos nesilaikoma. 
Moterų dejavimas ir rikš- 
mas eina per širdį.

Leidinio autorės apibūdi- 
, na sovietų vyrą "girtuokliu, 
paliekančiu visą šeimos naš
tą moterims; jis yra tingi
nys, kuris daugumą menko 
uždarbio praleidžia prie 
baro”. Toliau Almanako 
bendradarbės pabrėžia kad 
dėl nebuvimo ar trūkumo 
daugelyje namų šaldytuvų 
verčia moteris kasdien stoti 
į eiles ir ilgas valandas pra
leisti norint nusipirkti mais
to. ”Ar kada pamatysite vy
rą šiose eilėse?” - viena Al
manako bendradarbė klau
sia, — Ne! Vienintelės eilės, 
kuriose jie pastebimi, tai 
prie perpildytų alaus barų.”

Almanako leidėjos žadėjo 
netrukus išleisti antrą Al
manako numerį (pirmas, 
kaip ’’samizdat”, buvo 
plačiai pasklidęs). Bet grei
čiausia antras numeris jau 
nepasirodys. KGB jau 
pačiupo pirmojo numerio 
leidėjas: vyr. redaktorę 
Tatjaną Mamonovą, ir dvi 
jos bendradarbes - Sofiją 
Sokolovą ir Juliją Vozne- 
senskają ir formaliai įspėjo, 

-kad jei jos tęs ’’tendencingos 
ideologijos” leidinių leidimą, 
bus areštuotos ir susilauks 
aštrios bausmės. Viena pir
mojo Almanako numerio re
daktorė - J. Voznesenskaja - 
jau yra buvusi Novosibirsko 
darbo stovykloje. Jos nusi
kaltimas - Leningrade, prie 
Petro ir Povilo tvirtovės 
buvo prilipinusi plakatą, ku
riame buvo įrašas: ’’Komu
nistų partija yra liaudies 
priešas!” Savo buvimą sto
vykloje ji irgi buvo Almana
ko 1-me numeryje aprašiusi.

Tauriam lietuviui
A.A.

VIKTORUI LAUKAIČIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame p. Laukaitienę, šeimą, 
artimuosius, ALK Federaciją ir drauge liūdime.

ALB Krašto Valdyba

Australijos Lietuvių Fonde

AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ FONDO 

VADOVYBĖ

1980-81 metams A.L. 
Fondo valdybą sudaro:

Pirmininkas - Arūnas 
Staugaitis, 13 Wickham 
Ave., Forest Hill. Vic. 3131. 
Tel. 878 5631; 877 2589.

Vicepirm. - Martynas Di- 
džys, 265 The Esplanade, 
Altona, 3018, tel. 398 3160.

Valdybos narys - Algis 
Klimas, 26 Laver St., Kew, 
3101, tel. 861 6161

Sekretorius - Jonas Mei
liūnas, 6 Warne St., Eagle- 
mont, 3084, tel. 459 3171

Iždininkas - Vincas Ali
šauskas, 27 Clarinda St., 
Essendon, 3040, tel. 3707250

A.L. Fondo adresas ko
respondencijai: Australian 
Lithuanian Foundation Inc. 
P.O. Box 11; North Mel
bourne, Vic. 3051.

AUSTRALIJOS LIETU
VIŲ FONDO ĮGALIOTI
NIAI IR TALKININKAI

Adelaide - įgaliotinis B. 
Straukas, 23,Moriane Ave„ 
Panorama, S.A. 5041 
nariai - A. Kubilius ir A. Za- 
moiskis.
Geelong - Įgaliotinis A. 
Obeliūnas, 58 Kilgour St., 
Geelong, Vic. 3220.
Canberra - Įgaliotinis J. Ko
valskis, 33 Jalanga Crs., 
Aranda, ACT. 2614 
Melbourne - Talkininkai : I. 
Alekna, J. Krikščiūnas ir J. 
Meiliūnas
Newcastle - Įgaliotinis A. 
Bajalis, 36 Kings Rd., New 
Lambton, N.S.W. 2305 
Sydney - Įgaliotinis B. Sta- 
šionis, 11 Berala St., Berala, 
2141. Talkininkai: Č. Liuti
kas, 11/17 George St., Bur
wood, 2134; M. Gailiūnas, 
1/10 The Avenue, Corrimal, 
2518
Perth - Įgaliotinis prof. Z. 
Budrikis, 7 Hotchin St.,- 
Nedlands, 6009.

J. Meiliūnas 
A.L. Fondo sekretorius

AČIŪ
ALBERTUI ZUBRUI

Per paskutinius dvejus 
metus pirmininkavęs Aus
tralijos Lietuvių Fondui Al
bertas Zubras nebekandida- 
tavo į Fondo valdybą. Mato-

Lituanistikos Institutas 
neseniai Čikagoje išleido Dr. 
Tomo Remeikio paruoštą 
stambų veikalą "Opposition 
to Soviet Rule in Lthuania 
1945-1980”. Knyga turi 680 
psl. ir susideda iš trijų dalių: 
pokario rezistencija Lietu
voje ir antroje bei trečioje, 
dalyje surinkti įvairūs do
kumentai, liečią rezistenciją 
ir sovietinę priespaudą. 

mai jautėsi reikalingas poil
sio, ar norėjo, kad nauji, 
jaunesni žmonės įsijungtų į 
atsakingą visuomeninį dar
bą. Gal būt neatsitiktinu- 
mas, kad naujoje Fondo val
dyboje keturi jos nariai ka
daise yra buvę A. Zubro 
mokiniai lietuviškoje 
savaitgalio mokykloje.

Albertas Zubras išbuvo 
Fondo valdyboje beveik 
aštuonis metus, t.y. nuo 
1972 m. gruodžio mėn. 30 d. 
kada ALB Krašto Taryba 
priėmė A.L. Fondo statutą 
ir išrinko pirmąją Fondo 
valdybą,iki š.m. rugsėjo 14 
d.

Būdamas Fondo sekreto
riumi, o vėliau pirmininku 
A. Zubras buvo vienas iš 
uoliausių Fondo idėjos gar
sintojų. Jo dažni straipsniai 
Fondo reikalais tilpdavo 
abiejuose mūsų savaitraš
čiuose. Taip pat apie mūsų 
Fondą jis parašydavo ir į 
J.A.V. lietuviškąją spaudą. 
Visai iš Fondo A. Zubras 
nepasitraukė, jis pasiliko 
atstovauti Fondo valdybą 
komisijoje kuri vertins pa
teiktus akademinius darbus 
Fondo premijai gauti.

Talkininkų A.L. Fondui 
niekada nebus perdaug. Jų 
reikėjo buvusioms valdy
boms, reikia jų ir dabartinei. 
Ypač brangintini tie talki
ninkai, kurie gali ir sugeba 
rašytu žodžiu stiprinti Fon
do rėmėjų eiles. Už šimtus 
valandų pašvęstų A.L. Fon
dui Albertas Zubras vertas 
mūsų pagarbos ir padėkos.

Arūnas Staugaitis
A.L. Fondo pirmininkas

AUKOS AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ FONDUI

$ 100 - A.L. B-nės Geelon- 
go Apylinkės V-ba (130)

$ 50 A. Gudelis S.A. (100)
Tautos šventės proga, 

naujas šimtininkas
Po $ 25 - E. Margan-Mar- 

ganavičius Vic. (30) - naujas 
narys, Geelongo Liet. Mote
rų D-ja (115)

$ 15 - J. Paragienė Vic. 
(61) - savo vyro Vlado 17 m. 
mirties prisiminimui.

Po $ 5 - O. Šrėderis Vic. 
(26), V. Lazauskas Vic. (17) - 
a.a. A. Vingio atminimui.

A.a. Viktorui Laukaičiui 
mirus, vietoj gėlių: $ 20 
Melbourne Soc. Globos Mo
terų D-ja (115). Po $ 10 - A. 
Zubras (363), A. Vaitiekūnas 
(45), A. Staugaitis (135) ir 
V .G. Alšauskai (130 - visi iš 
Vic.

Sveikinu šimtininką, 
naują narį ir ačiū visiems 
aukotojams.

Dar kartą primename, 
kad kurie prašo iš A.L. Fon
do piniginės paramos, turi 
gauti iš vietinės A.L. B-nės 
Apylinkės V-bos rekomen
daciją.

V. Ališauskas 
A.L. Fondo iždininkas

• . ■ ■ ■ * - r , .'-.j
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LIET. B-NĖS SPAUDOS SĄJUNGOJE L.B.S. S-gos susirinkimas

Mūsų Pastogė šiandie
MŪSŲ PASTOGĖS REDAKTORIAUS ŽODIS 

SPAUDOS SĄJUNGOS SUSIRINKIME

Mieli Spaudos Sąjungos 
bičiuliai,

kalbėsiu apie Mūsų Pas
togę, ne tiek kaip apie Spau
dos Sąjungos leidinį, bet gal 
daugiau apie Mūsų Pastogės 
įnašą į Australijos lietuvių 
gyvenimą, kuris iš tikrųjų 
net neįsivaizduojamas be 
Mūsų Pastogės.

Teoretiškai žinome, kad 
Austr. Liet, Bendruomenė 
turėtų apimti visus Austra
lijoje gyvenančius lietuvius, 
tačiau dar iki šiandie užtin
kama lietuvių, kurie negir
dėję nei apie Australijos 
Liet. B-nę, nei apie šiame 
krašte leidžiamą lietuvišką 
spaudą. Pasitaiko mūsiškių, 
keliaujančių po Australiją, 
kurie užtinka tokių atitrū
kusių, jiems papasakoja apie 
lietuvišką gyvenimą ir apie 
spaudą, ir tai išgirdę dauge
lis čia pat užsisako Mūsų 
Pastogę.

Visi pastebėjome, kiek 
paskutiniu metu miršta 
Australijos lietuvių (deja, 
visų Mūsų Pastogė negali 
suregistruoti), ir atrodytų 
vien tik dėl šios priežasties 
Mūsų Pastogės prenumera
torių skaičius kasmet turėtų 
kristi. Bet priešingai, M.P.

Gyvatvorės krūmais 
apaugusiame namelyje Va- 
lencijus Barabošius rovė 
patvoryje geltonais žiedais 
iškilusius Afrikos dobiliu
kus, vis bandydamas išrauti 
ir šaknies gale išpurpusią 
bulvytę, kad sustabdžius to
limesnį jų plėtimąsi. Dobi
liukai kuokštėmis suaugę, 
gražiai nutrūksta pagal rie
bią molingą žemės paviršių.

— Prakeikta piktžolė, 
gudresnė net ir už žmogų. 
Išrauni, o po savaitės kitos 
želmuo vėlei pasirodo.

Valencijus Barabošius 
buvo vienas iš pirmųjų tau
tiečių, įsigijusių nejudomą 
turtą - namus šioje naujoje 
tėvynėje. Agronomišku 
stropumu jį prižiūrėjo, veik 
visą laisvalaikį praleisdamas 
mažame sodelyje. Agrono
mas Valencijus Barabošius 
nepamiršo savo lietuviškos 
kilmės ir rūpinosi lietuviš
kos veiklos reikalais. Per di

skaitytojų skaičius ne tik 
nėra kritęs, bet net padidė
jęs. Čia yra keletas motyvų: 
mirusiųjų vietoje Mūsų 
Pastogę toliau prenumeruo
ja likusi šeima, ji užsakoma 
savarankiškai gyvenantiems 
vaikams ir ypač pastaruoju 
metu vis daugiau atsiranda 
prenumeratorių užsienyje. 
Jeigu anksčiau į užsienį bū
davo siunčiama Mūsų Pas
togė tik oficialioms lietuviš
koms institucijoms arba 
mainais kitų laikraščių re
dakcijoms, tai šiandie M.P. 
prenumeruoja didelis skai
čius ir atskirų asmenų visa
me pasaulyje. Tas kaip tik 
liudija Mūsų Pastogės po
puliarumą ir jos, galėtume 
sakyti, prestižą. Juo labiau 
tas pastebima ir iš vietinių 
prenumeratorių: daugelis 
skaitytojų, prisiųsdami pre
numeratos mokestį vis pri
deda po kelis ar net keliolika 
dolerių viršaus ’’Mūsų Pas
togei paremti”. Tas kaip tik 
rodo, kad Mūsų Pastogė 
laukiama ir branginama.

Visų mūsų svajonė ir rū
pestis, kad lietuviai susi
burtų iš visos Australijos ir 
sudarytų vieną didelį ir pa
jėgų lietuvių centrą. Tačiau 
šiandie to iš viso neįmanoma 

Bendruomenės rūpesčiais
džiąsias šventes net į pa
maldas atsilanko, o kartą 
Tautos šventės proga ir 
prakalbą išdrožė. Taigi, dar 
nebuvo nutolęs.

— Ponas apskrities agro
nome! Jums telefonas, — 
pašaukė pro vielines, nuo 
musių ir uodų apsisaugoti, 
'duris Barabošiaus šeiminin
kė Vitalija.

Vitalija visuomet kreipia
si į savosugyventinį šiuo ti
tulu, kurį Barabošius atsi
vežė dar iš Lietuvos. Nes
varbu, kad šiandien jisai ne
beeina šių pareigų; dirba- 
šiukšlių deginimo treste, 
pakurstydamas blėstančią 
ugnį, bet turėtu titulu Bara
bošius vis dar smaguriauja 
ir mėgsta kai į jį kas nors 
kreipiasi. 

padaryti. Gal tėvai, kurie 
daugumoje jau pensininkai, 
ir galėtų burtis į didesnius 
centrus, tačiau šeimos ry
šiai, draugai juos laiko toje 
pačioje vietoje. Pagaliau 
šeimos nariai - vaikai, vedę 
ar ištekėję dar labiau sklin
da. Todėl palieka tik vienin
telis ryšys, tuos visus 
pasklidusius jungiąs į lie
tuvišką šeimą ir bendruo
menę, yra kaip tik mūsų 
spauda. Ne kiekvieną galime 
įtraukti į lietuvišką gyveni
mą net ir tirštose lietuvių 
kolonijose, tai ką kalbėti 
apie tas atskiras šeimas ar 
pavienius asmenis, paskli
dusius po visą Australiją. 
Vienintelė priemonė ir 
būdas su jais susisiekti ir 
juos prie lietuvių prilaikyti 
ir yra mūsų spauda, kuri pa
siekia toliausias vietoves, 
kur tik gyvena bent kiek są
moningas ir gyvas lietuvis. 
Yra tokių, kurie metų me
tais negirdi lietuviško žo
džio, jeigu mišri šeima ir ap
linkui nėra lietuvių, su ku
riais būtų galima lietuviškai 
pasikalbėti. Ir kaip tokie lai
mingi, gaudami lietuvišką 
laikraštį! Mūsų Pastogės re
dakcija gauna daugybę tokių 
padėkos laiškų, kad tokie 
skaitytojai, tik gavę Mūsų 
Pastogę, vėl pasijunta lietu
viais. Tas ir liudija, kaip 
svarbu ir būtina kaip galint 
ilgiau išlaikyti lietuvišką 
laikraštį. Galbūt mes, gy
vendami daugiau kompakti-

Barabošius nušluostęs 
delną į aksominių kelnių sė
dimą, pagarbiai pakėlė ra
gelį ir oriu balsu atsiliepė:

— Kalba apskrities agro
nomas Valencijus Barabo
šius. O,tai jūs, majore! Kaip 
gyvenate? A, a,., buvote iš
vykęs. Manevruose da
lyvavote?

Iš kito vielos galo koman
duojančiu balsu atsiliepė 
majoras žvaigždėnas.

— Manevruojame prie 
’’čėrkutės". Gal prisijungsi? 
Trūksta vienos rankos prie 
preferanso?

— O kokie..?
— Nagi, seni prieteliai; 

kelbonas, policijos viršinin
kas ir aš.

— A, a... Labai įdomu. Ži
nai, turiu bėdą. Skambino

Lapkričio 2 d. Syd. Liet. 
Klube įvyko metinis infor
macinis Lietuvių Bendruo
menės Spaudos Sąjungos 
susirinkimas, kuriame buvo 
priimta metinė Sąjungos 
apyskaita ir patvirtinti kiti 
oficialūs reikalai. Nutarta 
Sąjungos Valdybą papildyti 
dar vienu nariu.

Kalbant apie S-os valdy
bą, iš jos pasitraukė du na
riai — Dr. R. Zakarevičius ir 
V. Jaras. Jų vietoj įstojo ir 
patvirtinti inž. V. Bukevi- 
čius ir A. Dudaitis. 7 ju

Valdybos nariu pripa
žintas Kastytis Stašionis. Iš 
valdybos pasitraukęs Vikto
ras Jaras vis tiek pasilieka 
turėtose pareigose Mūsų 
Pastogės administracijoje.

Susirinkimas šias visas 
permainas patvirtino. Iš 
S-gos pirmininko V. Pata
šiaus pranešimo paaiškėjo, 
kad Sąjungoje yra virš šim
to narių ir pageidauta, kad 
kiekvienas Mūsų Pastogės 
skaitytojas stotų i Spaudos 
Sąjungą nariu.

S. Sąjungos valdybos iž
dininkas p. A. Milašas išsa
miai paaiškino Mūsų Pasto
gės 43 Nr. paskelbtoje 
apyskaitoje visą esamą pa-

nėję masėje, ir neišgyvena
me pilnai tokio pasiilgimo, 
nes beveik kiekvieną sa
vaitgalį susitinkame su sa
viškiais jei ne bažnyčioje, tai 
klubuose, susirinkimuose, 
parengimuose, bet kitur to 
nėra. Tačiau visą tą lietu
višką dvasią jie gauna tik 
per lietuvišką spaudą. Ir 
tenka tik stebėtis, kai kar
tais toks "atsiskyrėlis” tau
tietis iš tolimos provincijos 
patekęs tarp tautiečių, gy
venančių "civilizacijoje”, 
daugiau žino apie lietuvišką 
veiklą ne tik Australijoje, 
bet ir visame pasaulyje, ne
gu vietiniai, persisotinę lie
tuvybe. O visa tai jie gauna 
per lietuvišką spaudą.

Grįžtant prie Mūsų Pas
togės jos vaidmuo šiandie nė 
kiek nėra sumažėjęs, kokį ji 
turėjo prieš trisdešimt 
metų, kada lietuviai ano 
meto sąlygų prievarta iš
barstyti po visą Australiją ir 
buvo labiau pasiilgę savo 
tautiečio, kaip išalkęs duo
nos. Gal dar daugiau: pra
džioje Mūsų Pastogės tie
sioginis uždavinys buvo in-

V. Baltutis

(Feljetonas)

Lietuvių Namų galva ir pra
šė padirbėti prie Lietuvių 
Namų dažymo.

— Kokio dažymo? — su
griaudė majoras, — Mes irgi 
dažome iš stikliukų. Atsi
prašyk ir pasakyk, kad stai
ga atsirado labai svarbių 
reikalų. Namai nepasius, 
palauks!

— Žinai, majore, kad pa
ties strategija nebloga ir at
rodo teks keisti trajektoriją 
ir šauti į jūsų pusę. Bend
ruomenės namų velnias ne
griebs, nenudažysiu aš, nu
dažys kiti.

— Ot tai sprendimas, be 
jokių tūpčiojimų. Pasakė, 
kaip dalgiu žolę kirto. Mato
si, kad agronomijos mokslo 

■įtaka išlikusi.
Nukelta į psl. 5 

dėtį. Išvadoje: Mūsų Pasto
gė finansiniai stovi gerai ir 
tikimasi, kad ir ateity toji 
padėtis gėrės. Niekas neuž
siminė apie Mūsų Pastogės 
prenumeratos pakėlimą.

Kalbant apie Mūsų Pas
togės tarnautojus iš admi
nistracijos pareigų nuo atei
nančių metų pasitraukia il
gametė Mūsų Pastogės ad
ministratorė p. Liuda Sta- 
šionienė. iš tikrųjų Broniaus 
ir Liudos Stašionių Mūsų 
Pastogė išbuvo netoli 
25-rių metų globoje ir admi
nistracijoje. P.p. Stašio- 
niams susirinkimas išreiškė 
gilią padėką. Naujuoju Mūsų 
Pastogės administratorium 
jau yra numatytas ir treni
ruojamas naujas žmogus, 
kuris pradės šias pareigas 
eiti nuo ateinančių metų 
pradžios.

Pasibaigus oficialiai susi
rinkimo pusei dar buvo pa
sikalbėta kitais Mūsų Pas
togės reikalais. Čia įnešė, 
daugiau šviesos apie Mūsų 
Pastogės padėtį dabartinis 
M.P. redaktorius, patiekda
mas išsamesnį pranešimą (Jį 
skelbiame atskirai). Po mi
nėto pranešimo susirinkime 
savo pastabų padarė St. 
Rimkus,V. Aras.

formuoti: informuoti, susi
rasti vieni kitus, susiorien
tuoti naujose gyvenimo ir 
darbo sąlygose.

Po.trisdešimties metų ša
lia pirminio ir tiesioginio 
uždavinio Mūsų Pastogei 
atitanka ir kita misija - for
muoti ir inspiruoti. O tai yra 
kiek sunkesnis uždavinys, 
nes sekant mūsų vietinį ir iš 
toliau lietuvišką gyvenimą iš 
esamų situacijų iškyla naujų 
minčių, naujų uždavinių, 
naujų idėjų, kurias svarbu 
pristatyti skaitančiai visuo
menei atitinkamai jas sufor
mulavus ir gal net pritaikius 
mūsų sąlygoms. Tai turėda
mi dėmesy Mūsų Pastogės 
redakcija ir bendradarbiai 
nuolat ir nuolat iškelia nau
jovių. Tenka visai pagrįstai 
pripažinti, kad Australijos 
lietuviškame gyvenime 
nebuvo tokio įvykio arba 
kokio naujo įnašo mūsų 
veikloje, ko nebūtų buvę 
pirmiau kaip idėja ar mintis 
iškelta Mūsų Pastogėje: lie
tuvių namai, fondai, bankai, 
sodybos, suvažiavimai, pa
galiau taip prigijusios ir iš- 
populiarėjusios Australijos 
Lietuvių Dienos - visa tai gi
mė visų pirmiausia Mūsų 
Pastogės puslapiuose kaip 
idėjos, ir tik vėliau buvo 
įkūnytos praktikoje.

Visa tai susumuojant ga
lima suprasti, ką reiškia 
mūsų gyvenime Mūsų Pas
togė ir kaip ją iš tikrųjų tu
rėtume įvertinti. Betgi kaip 
ir viskas kasdienybėje pasi
daro kasdieniška, lygiai ir 
Mūsų Pastogė neturi išskir
tos padėties ir respekto. 
Daug kas dėl savo siaurų in
teresų ar nepagrįstų ambi
cijų jos neįvertina, net daro 
kliuvinių, stato į pavojus, 
nes vienam nepatikęs 
straipsnis, kiti užsigauna dėl 
keliamų negerovių arba dėl 
kritikos. O tačiau gyvenimas 
būtų iškreiptas ir vienaša
liškas, jeigu spaudoje atsi-. 
spindėtų jo tik viena kuri 
pusė.

Paskutiniu metu buvo už
kliudytas svetimos kalbos

Nukelta į psl. 4
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įvedimas į Mūsų Pastogės 
skiltis: esą, mūsų jaunimas 
neskaitąs Hetuviškai, todėl 
jo ir nematome lietuviškoje 
veikloje. Tuo reikalu esu 
pats principiniai pasisakęs ir 
gal nereikėtų prie jo grįžti, 
vis dėl to į tai negalima 
lengvai numoti ranka, juo 
labiau, kad tai liečia ir Mūsų 
Pas-gės ateitį. Mane tik ste
bina, kad ne vien šiuo, bet ir 
daugeliu kitokių klausimų, 
kurie yra ir bendruomenei, 
ir organizacijų vadovams 
esminiai, paprastai ypač iš 
autoritetų pusės lieka ne
pastebėti arba ignoruoti. 
Ogi iškeltas vienoks ar ki
toks klausimas, jeigu jis bū
na neatsakytas, palieka ir 
toliau rusenti, tarsi kokia 
piktybinė sėkla. Nežinia iš 
kur atsiradęs prietaras, kad 
bet koks dalykų aiškinimas 
spaudoje, kas visame pa
saulyje priimta vadinti kaip 
polemika, pas mus priimta 
vadinti barniais ar nesantai
ką keliančiais ginčais, kas 
ardą bendruomenę, griauną 
veiklą. Nusistatymas: ir ra
mybės pasiilgimas liudija ne 
ką kitą, o mūsų viskam
abuojumą: gerai, jeigu kas 
daroma, lygiai gerai, jeigu ir 
nieko nedaroma. Šitoks į 
dalykus atsinešimas atspin
di visišką kapituliaciją be 
jokio žvilgsnio ir polėkio į 
ateitį. 0 toji ateitis turėtų 
rūpėti ne tik gyvenantiems 
Lietuvoje, kurie totaliai ri
zikuoja dėl tos pačios atei
ties, bet lygiai ir mums čia, 
tos pačios tautos nuotrupai.

Užsiminus apie ateitį, rei
kėtų pasvarstyti ir apie Mū
sų Pastogės ateitį. Tai yra 
svarbu, nes MūsųPastogėšio 
krašto lietuvių tarpe turi 
f>atį reikšmingiausią postą 
ietuvybės sargyboje: ji yra 

ir budėtoja, ir skatintoja, 
primenanti ir priekaištau
janti, glostanti ir guodžianti. 
Tai yra tarsi neatbukusi lie
tuvio sąžinė, kuri lengvai 
nenurašo į nuostolius savo 
tautiečių, bet nuolat ir nuo
lat budina, skatina, neleidžia 
pasiduoti, į desperaciją 
smukti.

Kaip man atrodo Mūsų 
Pastogės ateitis? Nebūčiau 
šįuo atžvilgiu didelis opti
mistas. Pagal visuomeninį ir

LAIŠKAI 
REDAKCIJAI

DĖL J. JAGAUDŽIO 
PAMOKYMŲ

Spalio 6 d. M.P. Nr. 39 
pasirodė J. Jagaudžio vardu 
pasirašytas straipsnis "A.L. 
Fondo veikla ir problemos”. 
Korespondentas nepašykšti 
Fondo valdybai pamokymų. 
Ką jau padarysi, tokia ko
respondentų valia. Tik blo
ga, kai nesveriamas žodis, 
neapgalvojamas sakinys. 
Dėl literatūrinei premijai 
veikalų jis rašo: ”... jei tas 
romanas yra parašytas jau
nosios kartos atstovo, saky
čiau, gerai - duokit premiją! 
Priešingu atveju - aišku ne! 
Mat prirašyta daug grafo- 
maninio niekalo, kuris netu
ri jokios literatūrinės ver
tės”. J. Jagaudis nėra skai
tęs atsiųsto rankraščio, nėra 
nei jo matęs. Iš spaudos bus 
tik girdėjęs, kad yra gautas 
darbas lietuvių kalba ir 
Sydnejuje sudaryta vertini- 
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bendruomeninį šios dienos 
pulsą Mūsų Pastogės laikas 
neribotas. Priklausys nuo 
to, kiek mes ateity išlaikysi
me lietuviško idealizmo. Fi
nansiškai M.P. nėra vargšė, 
bet prie esamų perspektyvų 
ateityje ji gali smukti ir gal 
net žūti dvasiškai, ir būtent 
ta prasme, kad ji gali būti 
turtinga pinigais, bet mirti 
anemiškai - be bendradar
bių. Ir čia yra Mūsų Pasto
gei pats didžiausias pavojus.

Iš kitos pusės redakcija. 
Prisipažinkime: visi esame 
jau brandžiame amžiuje ir 
esama padėtis gali įnešti ne
tikėtų permainų. Kol M.P. 
turės redakcijos darbui ab
soliučiai pasišventusių žmo
nių, kupinų idealizmo, laik
raščio ateitis nėra tokia 
tamsi. Tokių gali būti, bet 
gali ir jų trūkti, atsimenant, 
kad šioje pozicijoje reikalin
gas žmogus su polėkiu ir di
dele doze idealizmo, kuris 
nusvertų visus materialinius 
išskaičiavimus. Iš jaunųjų, 
gal ir pajėgių, šito tikėtis 
negalima, nes jauni žmonės

Greitu laiku Sydnejuje 
žada atsilankyti Newcastelio 
lietuvaičių gerai žinomas 
kvartetas Trio + 1.

Daininkės, tai likusi bu
vusio Newcastlio choro šir
dis, kaip vienetas jau dai
nuoja 6 metus. Jos dalyvau
ja visuose lietuviškuose pa
rengimuose ir Newcastelio 
Valdybos vakaruose.

mo komisija. Nuostabiausia, 
kad bet kokį vyresniosios 
kartos darbą jau iš kalno, 
neskaitęs, vadina grafoma- 
niniu niekalu. Goethe Faus
to II-ją dalį parašė 80 m. 
amžiaus, Putinas Prometėjų 
65, Krėvė-Mickevičius 
’’Dangaus ir žemės Sūnus” 
rašė iki mirties. Tačiau iš 
kur amžiaus prielaida, jei 
Fondui atsiųsto darbo auto
rius niekam iki šiol nežino
mas.

, A. Staugaitis 
A.L. Fondo valdybos 

pirmininkas

Gerb. Redaktoriau,
Mūsų Pastogėje 39 Nr. 

J. Jagaudis kalbėdamas apie 
A.L. Fondo veiklą ir proble
mas iš įsibėgėjimo pradeda 
kalbėti apie dalykus, apie 
kuriuos neturi teisės kalbė
ti. Taigi ir kyla klausimas 
kas šiuo atveju ’’šoka aukš
čiau bambos” ALF ar J. Ja
gaudis? Manyčiau, kad pas
kutinis ir štai kodėl:

Jeigu skelbiamas litera- 

nori sisikurti ateitį, tuo tar
pu M.P. redaktoriaus pozi
cija tokių perspektyvų ne
prižada ir bendrai čia karje
ra neįmanoma. Ateityje teks 
šiam darbui ieškoti žmonių, 
kurie bus jau atitarnavę ki
tur ir kurie dėl lietuvybės 
dar rizikuos savo laisvas 
dienas ir užpelnytą poilsį 
pašvęsti tautos ir lietuvybės 
naudai. Esu nepataisomas 
optimistas - niekas nėra ne
pamainomas, ir esančiojo 
vietoje atsiras kitų, gal la
biau pasišventusių ir labiau 
sugebančių. Aš tikiu, kad 
tokių bus. Nuo to priklausys 
ir Mūsų Pastogės ateitis, 
nes kiekvieno laikraščio vei
das ir net jo prestižas pri
klauso nuo jam vadovaujan
čio. Čia norėčiau perspėti ne 
tik Spaudos Sąjungos val- 

'dybą, bet ir visus Sąjungos 
narius, kaip Mūsų Pastogės 
leidėjus, kad neužtenka rū
pintis vien tik Mūsų Pasto
gės finansine padėtimi, o 
daugiau dėmesio kreipti į 
laikraščio ateitį, į jos tiesio
ginius būsimus darbuotojus, 
kad nenumatytų aplinkybių 
nebūtume staiga užklupti. 
Juk nežinome, kaip tose 
šventose knygose pasakyta, 
nei dienos nei valandos...

Jos yra taip pat jau pa
garsėjusios ir plačiau. Dai
navo Internacionaliniame 
Kalėdų koncerte, ir ne vieną 
kartą buvo šiltai priimtos 
Vokiečių Klube, kuriame jau 
keletą metų ruošti chorų ir 
grupių koncertai.

Malonu išgirsti, kad Aus
tralijoje ne tik didmiesčiai 
globoja lietuvišką dainą. 
Sveikinam newcastelietes, 
ir laukiam lapkričio 22-ros, 
kada jos žada pasirodyti 
Lietuvių Klube, Bankstow- 
ne, Sūkurio tėvų ruošiame 
vakare.

tūrinis konkursas ir už jį 
numatoma skirti piniginę 
premiją, tai toks konkursas 
visada pravedamas slaptai. 
Atsiųstus veikalus turi teisę 
skaityti, apie juos nuomonę 
reikšti ir juos vertinti tik 
speciali tam reikalui suda
ryta jury komisija. Jei J. 
Jagaudis yra tokios komisi
jos narys, tai jis apsilenkia 
su spaudos etika - dar prieš 
konkursą viešai plepėdamas 
ir reikšdamas savo nuomonę 
apie perskaitytą veikalą. Jei 
J. Jagaudis nėra tokios ko
misijos narys, tai kas jam 
leido skaityti konkursui at
siųstą knygą?

Žadėjau ir aš siųsti ALF 
skelbiamam konkursui vei
kalą, bet paskaitęs J. Ja
gaudžio "recenziją” susilai
kiau. Tikiu, kad susilaikys ir 
kiti.

Pelėdžiukas

TAUTOS FONDE’
Lietuvos laisvės reika

lams Adelaidės lietuviai per 
p. V. Vitkūnienę atsiuntė $ 
183.00. Sydnejuj Lietuvos 
bylai paremti aukojo L. Si- 
manauskas. Širdingai ačiū.

Kai kas bando aiškinti, 
kad pinigai paskirti jau da
bar veikiančiam Lietuvos 
laisvės iždui, nebus Lietuvai 
atiduoti, jeigu ten, atgimus 
Nepriklausomai Lietuvai, 
nebus Romai palanki vy
riausybė. Šie samprotavimai 
yra tiek neteisingi ir tiek 
žalingi, kad apie tai neverta 

' net popierio gadinti.
Tautiečiai, kurie savo tes

tamentuose norėtų paskirti 
sumą Lietuvos Laisvės iž
dui, turėtų taip įrašyti: — I 
S’ve and bequeath to 

thuanian National 
Fundation Inc. (Lithuanian 
Liberthy Chest account), a 
non - for - profit, tax exempt 
corporation, 345 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
U.S.A. Australijoje tarpi
ninkauja Tautos Fondo iždi
ninkas A. Kramilius, 83 
Queen str., Canley Vale 
2166.

Būkite labai atsargūs su 
palikimais į dabartinę ko
munistų valdomą Lietuvą., 
Kanados Tėviškės Žiburiai 
1980.VIII.21 duoda keletą 
pavyzdžių. Patiekiu žemiau 
T.ž. iškarpą.

A. Kramilius
Tautos Fondo ižd. Sydney

MIRUSIŲ PALIKIMAI

SOVIETAMS

Dienraštis "The Toronto 
Star” liepos 25 d. laidoje at
kreipė skaitytojų dėmesį į 
faktą, kad Sovietų Sąjunga 
kasmet gauna apie $ 18 mili
jonų iš Ontario provincijoje 
mirusių lietuvių, latvių, es
tų, ukrainiečių bei kitos tau
tybių asmenų palikimų. Iš
samią studiją šiuo klausimu 
paskelbė dienraščio bendra
darbis Paul Dalby. Jo su
rinktais duomenimis, už 
tuos doleriuskovoja Otavoje 
gyvenantis advokatas Ro
bert G. Price, pasamdytas 
Sovietų Sąjungos ambasa
dos. Jis surado spragą On
tario įstatymuose, leidžian
čią jam pakeisti testamen
tus,kai dalis palikimo yra už
rašyta Sovietų Sąjungos ri
bose gyvenančiam asmeniui 
ar kai žmogus miršta, nepa
rašęs testamento, bet pali
kęs giminių anapus geleži
nės uždangos. Testamentų 
autoriai dažniausiai įgalio
davo vykdytojus palikimą 
perduoti siuntiniais. Įstaty
mų spraga betgi leidžia So
vietų Sąjungos pasamdytam 
advokatui reikalauti, kad 
paliktasis turtas būtų per
duotas ir numatytoji Suma 
atiduota doleriais. Tokių 
bylų Ontario teismuose da
bar kas mėnesį yra apie 30, o 
jas beveik visada laimi so
vietų advokatas Robert G. 
Price. Tokiu atveju iš dole
riais išsikovoto palikimo 
10% tenka Sovietų Sąjungai

**♦
Neseniai Anglijoje iš so

vietinio laivo pasišalino so
vietinis jūrininkas, pasipra
šydamas politinio pabėgėlio 
teisės, kuri anglų vyriausy
bės jam buvo pripažinta.

*** 

tarnaujančiam advokatui 
R.G. Price, 10% sovietų ad
vokatams, 5% - dokumentus 
Sovietų Sąjungos ribose pa- 
ruošusiems vietiniams pa
reigūnams. Už dolerį To
ronte galima nusipirkti tris 
rublius. Kai palikimo dole
riai pagaliau pasiekia Mask
vą, asmuo, kurie jam pas
kirti, juos gauna rubliais. Už 
kiekvieną jam išmokėtą 
rublį atskaitoma po $ 1.50. 
Geriausiu atveju jį tepasie
kia viena dešimtoji viso pa
likimo dalis.

Dienraštis patiekia du 
konkrečius atvejus: latvio 
Alberto Stals ir lietuvio 
Kosto Bernotavičiaus, kurie 
abu buvo atvykę Kanadon 
1952-53 m. Pirmasis savo 
turtą testamentu buvo pa
dalinęs į tris lygias dalis - 
Laisvojo Pasaulio Latvių 
Draugijai, savo seseriai 
Latvijoje ir vienam savo bi
čiuliui Toronte. Praėjus vos 
pusmečiui nuo jo mirties, 
advokatas R.G. Price parei
kalavo testamentą panai
kinti, teigdamas, kad Rygo
je tebėra gyva velionies 
žmona Maritė Stals. R.G. 
Price teismui netgi pristatė 
vedybų dokumentą, datuotą 
1939 m. rugpjūčio 3 d. Tai 
buvo didelė staigmena tes
tamento vykdytojams, nieko 
negirdėjusiems apie velionio 
žmoną. Suktus sovietų pla
nus sugriovė taip pat Rygo
je gyvenanti velionies sesuo. 
Savu laišku ji pranešė, kad 
dokumentas esąs suklasto
tas ir kad toji moteris yra 
visiškai kito vyro našlė. Ta
da testamento gynėjai pa
reikalavo, kad į Kanados 
teismą būtų atsiųsta į Al
berto Stals žmonas preten
duojanti Maritė Stals. Gau
tas isisukinėjantis atsaky
mas, kad kelionė jai perdaug 
kainuotų ir kad ji negali at
važiuoti dėl senatvės. Šią 
bylą laimėjo testamento gy
nėjai.

Lietuvis Kostas Bernota- 
vičius, miręs4978 m. vasarą, 
testamento vykdytojais pa
sirinko savo žmoną Lindą ir 
posūnį R. Ališauską, vienos 
mokyklos Mississaugoje ve
dėją. Jiedu buvo įgalioti re
guliariai siųsti siuntinius 
Lietuvoje gyvenančiai K. 
Bernotavičiaus seseriai Zu
zanai Jeselskienei, turinčiai 
jau 65 metus amžiaus. Po jos 
mirties likusi apie $ 80.000 
suma turėjo būti atiduota 
trims R. Ališausko sūnums, 
Kosto Bernotavičiaus anū
kams. Pradžioje sesuo Zu
zana džiaugėsi gaunamais. 
siuntiniais, kol įsikišo Mask
vai tarnaujantis advokatas 
R.G. Price. Jis pristatė su 
neaiškiai parašytais Zuzanos 
Jeselskienės įgaliojimais ir 
pareikalavo dolerių. Sekan
čiame laiške ir pati Z. Je- 
selskienė atsisakė siuntinių, 
reikalaudama dolerių. Jai, 
matyt, buvo padarytas ati
tinkamas spaudimas su gra
sinimais. Adv. R.G. Price 
teisme pareikalavo, kad tes- 
tamentan įtrauktas turtas 
būtų parduotas ir kad sese
riai būtų atsilyginta dole
riais. Testamentą gynęs To
ronto advokatas Harry 
Armstrong bylos neįstengė 
laimėti dėl jau minėtos 
spragos Ontario įstatymuo
se. Po šio reportažo paskel
bimo tą spragą pažadėjo pa
šalinti Ontario teisingumo 
min. R. McMurtry ir Ontario 
liberalų vadas S. Smith.
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Laiškas iš Čikagos
TURTINGAS RUDENĖLIS

r <

Mielas Redaktoriau,

Geriausi linkėjimai Jums 
ir bendradarbiams bei Mūsų 
Pastogės skaitojams iš Či
kagos.

Gražioji ir palyginamai 
karštoka vasara Čikagoje 
baigėsi. Gyvename gana 
malonaus rudens nuotaiko
mis. Drauge su rudenėliu' 
Čikagon sugrįžo ir nuosta
biai gyvas lietuviškasis gy
venimas — gyvenimas viso
se srityse - mene, kultūri
nėje, visuomeninėje veiklo
je, na ir politika neatsilieka. 
Tad kviečiu pabuvoti lietu
vių sostinėje Čikagoje ru
dens dienomis.

KELI ĮVYKIAI IŠ KARTO

Spalio 3 d. Jaunimo cent
ras buvo perpildytas įvai
riais renginiais. Ir publikos 
nestokota. Vakare
Čiurlionio galerijoje meno 
mylėtojai, dideliu būriu, ap
žvelgia dviejų dailininkų - 
Antano Petrikonio tapybos 
darbų ir dr. Jono Šalnos - 
šaknų skulptūros parodas, 
kurias surengė Putnamo se
selių rėmėjos. Parodą ati
darant, žodį apie abu daili
ninkus supina visuomeni
ninke Marija Rėmienė. Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė 
oficialiai atidaro parodą, ap
tardama abiejų menininkų 
kūrybą.

Parodos rengėjoms padė
kojo dail. Dr. Jonas Šalna,

B-nės rūpesčiais
Atkelta iš psl. 3

Valencijus Barabošius 
greitai pakeitė daržininkys
tės uniformą, spjovė į Afri
kos geltonus dobiliukus:

— Aukit,. rupūžės, ar gi 
gaila, — sėdo į mašiną ir nu
dulkėjo link majoro būsti
nės, kuris dar vis negalėjo 
atprasti kareivinių gyveni
mo, todėl apsigyveno dide
liuose flatuose.

Majoro žvaigždėno bute 
jau nekantriai laukė klebo
nas ir buvęs apskrities poli
cijos viršininkas Drausmė- 
nas, dabar policijos vadu ti- 
tuliuojamas. Barabošius 
įžengė kambarin, pirmiausia 
paspaudė ranką klebonui:

— Monsinjore, kasdien vis 
žvaliau atrodote, — pagyrė 
kleboną Barabošius.

— Doras gyvenimas, ag
ronome! Doras gyvenimas...

— Na, negaiškite! Laikas 
pinigai, — nekantriai nu
traukė kalbas policijos vir
šininkas Pijus Drausmėnas.

Kadangi buvo šeštadienio 
popietė, todėl ir proferansą 
užsiėmė ilgesnį; iki 240. Pir
ma dalyba teko agronomui. 
Išdėstęs po dešimt kortų į 
tris krūveles ir dvi kortas 
prie savęs, agronomas pa
kėlė taurelę:

— Siūlau išgerti už mano 
išvadavimą!

— Kokį išvadavimą? 
nesuprasdamas paklausė 
majoras.

— Nagi, iš dobiliukų ravė
jimo!

— Dėkok karo strategui 
majorui, — pakeldamas 
stikliuką atsiliepė policijos 
viršininkas.

— Tokja, matyt, Dievo 

atskleisdamas savo kolegos 
dail. Antano Petrikonio ir 
savo kūrybines paslaptis, 
grožio ir gėrio ieškojimą 
mene.

Dail. Antanas Petrikonis 
prieš keletą metų iš Čikagos 
gersikėlė gyventi į Juno 

each, Floridon. Čikagoje 
gyvendamas buvo vienas iš 
produktingiausių dailininkų. 
Tuo pačiu keliu, pasirodo, jis 
eina ir gyvendamas Flori
doje. Parodoje išstatė 68 ta
pybos darbus. Tematika 
įvairi, priartėjanti prie rea
lizmo ir tolstanti į abstraktą. 
Spalvų žaismas, gyva nuo
taika, drobėse išsilieja nauja 
gyvybe, atskleidžiant pava
sarių grožį, šakų bangavimą, 
jūrų gelmes, žemės alsavimą 
ir daugaus mėlynes.

Išskirtinai įdomus dail. 
Dr. Jonas Šalna savomis 
šaknų skulptūromis. Dr. J. 
Šalna teigia, kad žmogus 
daugiau kuria apgalvotai, gi 
gamta spontaniškai. Gamto
je juk randama daug įvairių 
medžių kelmų, šaknų, ku
riose, naudojant vaizduotę, 
surandama nuostabiai 
gražių motyvų, kurie kalba 
gyva, realia kalba. Žinoma, 
reikia ir dailininko vidinės 
sielos, , įsivaizdavimo, kad, 
apipavidalinant šaknis, iš
gavus žaismingas formas. 
Tuo išradingumu kaip tik 
pasižymi ir stipriai reiškiasi 
dail. Dr. Jonas Šalna, paro
doje eksponavęs net 54 įvai
rios tematikos, įvairių for

valia, — kukliai paragavęs 
gėrimą pritarė klebonas.

Gyvenime laimi tas, kas 
sugeba greitai susivokti si
tuacijose. Dažnai ir mūšio 
sėkmė priklauso nuo greito 
ir griežto sprendimo. Į svei
katą!

-— Esmi dėkingas majorui 
už išvadavimą... Į sveikatą!

— Man teks rytoj pravesti 
bendruomenės susirinkimą,
— sklaidydamas rankoje 
kortas, kalbėjo majoras. — 
Rinksime atstovus į vyriau
sią bendruomenės tarybą. 
Manau, kad teisingiausia 
būtų iš kiekvienos partijos 
po vieną žmogų.

— Tautininkai privalo 
pravesti mažiausiai du kan
didatus, majore, — tvirtai 
pareiškė Drausmėnas.

— O kodėl tautininkai du,
— paklausė klebonas, žvelg
damas pro akinių viršų į po
licijos viršininką.

— Kadangi mes paskuti
niai valdėme tautą ir mūsų 
partijai priklausė daugiau 
neg pusė Lietuvos gyven
tojų.

— Buliaus mėšlas, lietu
viškai kalbant, — įsijungė 
pokalbin agronomas. — Jei 
norite aš jums pasakysiu!? 
Lietuvoje buvo du trečdaliai 
ūkininkų, todėl ir bendruo
menės taryboje ūkininkų 
partija privalėtų būti pana
šiai atstovaujama.

— šiukšlės, — nutraukė jį 
klebonas. — Visa Lietuva 
buvo krikščioniška, tad ir 
tremtyje privalome turėti 
didžiausia balsą. Sakyčiau, 
kad bent devyniasdešimt 
procentų atstovų 

mų ir dydžių skulptūras.
Abi parodos buvo malo

niai lankytojų sutiktos.
Apžiūrėję ir pasigėrėj’ę 

dail. Antano Petrikonio ir 
dail. Dr. Jono Šalnos kūry
bos darbais skubame

Į TELŠIŲ VYSKUPIJĄ

Jaunimo centro kavinėje 
žmonių spūstis. Netrukus 
pradėsime vieną iš reikš
mingųjų vakaronių - Telšių 
vyskupijos knygos sutikimą.

Okup. Lietuvoje gyveną 
dvasiškiai, o taip pat ir išei
vijoje esantieji dvasiškiai, 
atrodo, susirūpino labai 
geru dalyku - surinkti me
džiagą ir ją atskirais tomais, 
vyskupijomis, išleisti apie 
Lietuvos bažnyčias. Okp. 
Lietuvos dvasiškiai sako: 
"nedirbkite jūs, išeivijoje, 
tokių darbų, kuriuos mes, 
okupuotoje Lietuvoje 
galime atlikti. Bet dirbkite 
tokius darbus, kurių nelei
džiama atlikti okp. Lietuvo
je, bet turi nepaprastos 
svarbos. Toks darbas yra iš
leisti knygas apie Lietuvos 
bažnyčias, nes okupantas jas 
naikina ir ilgainiui bus suža
lotas nuostabiai vertingas 
turtas - gražioji architektū
ra, kuri šimtmečiais lietuvių 
buvo sukaupta Dievo garbei 
statytose šventovėse - ’’

Tokį balsą išgirdo Draugo 
redaktorius ir įžvalgus žur
nalistas Bronius Kviklys. 
Nesigailėdamas savo asme- 

turėtumėm išrinkti iš kata
likų frakcijos.

Majoras žvaigždėnas, 
kaip šeimininkas, pakėlė 

abi rankas į 
viršų:

— Monsinjore, apskrities 
agronome, policijos vade, 
kviečiu prie tvarkos...

— Čia tau ne skustomis 
galvomis kareivių būrys, 
majore! Esame laisvi pilie
čiai demokratiškame krašte 
ir prašau be komandų, — jau 
karščio pagautas rėkė 
apskrities agronomas.

— Geriau kvaila tvarka, 
negu jokios, — pratarė ma
jorui policijos viršininkas 
Drausmėnas.

— Vyručiai, nebūkite gai
džiai ant mėšlyno, — su
draudė klebonas.

Majoras įsikarščiavęs įsi- 
varžė ir "sėdo” be šešių prie 
"eglutės”.

— Keisk taktiką, majore, 
— paguodė policijos virši-' 
ninkas.

— Neturi teisės patarinėti 
kariuomenės vadovybei, — 
atkirto majoras.

Proferansas baigėsi pary
čiais. Bendruomenės susi
rinkimas įvyko numatytu 
laiku ir tvarka, nedalyvau
jant nei vienam iš profe
ranso partnerių.

Irano šacho sūnus Rėza 
Pahlavi, (20 metų), Egipte 
pasiskelbė Irano šacho įpė
diniu. Iki šiolei nė viena 
valstybė nepripažino jo tei
sių į Iraną.

«**
Pgal turimas žinias, Irane 

vis labiau įsigali komunistai, 
kuriems vadovauja ajatolos 
Khomeini brolis.

Gyvenimas naujoj gadynėj
Jei nuo moderniškos kultūros atsilieki, 

jei nesuspėjai tu su pažangiaisiais bėgt į priekį 
(ir tavo nuomonė kiek atspalvį dar turi seną), 
geriau tylėk! O ypač gi - pašnekesyje apie meną.

"Nejaugi esi turistas iš kitos planetos, 
jei nežinai, kad tarpe genijų nebėra vietos 
nei tam Rembrandtui, nei senoviškajam Rafaeliui? 
Seniai juk dulkės apnešė sparnus jo angelėliui. 
Seniai jau užmiršti visi suvaržymai, visokios ribos, 
šis amžius gi yra — Tikros Kūrybos!

Pasižiūrėk, paveikslas „Moteris už grotų” — 
brūkšnys, du trikampiai, eilė taškų spalvotų. 
Kokia gili prasmė, kokia vaizduotė!
Noriai net paskutinius marškinius juk atiduoti 
•už jį galėtum (mat, grynasis menas 
yra dabar visų tų pažangiųjų idealas).

Savaime aišku, negali aplenkt skulptūros, 
nes jai, taipogi, atsivėrė laisvės durys. 
Štai kirvis aprūdijęs pritaisytas su špagatu 
prie nudėvėtų (padais įplėštais) darbinių batų — 
„Gyvenimo ironija”. Ak, žodžių tiesiog nėra 

. kaip veikia tai į jautrią žmogaus sielą!
Pažvelgus vien, rasoti akys ima...
— Ne veltui kalbam apie meno Renesansą (atgimimą)!!"

***

Vaikai ant staltiesės man pamidorų padažą išpylė. 
Į rėmą dėjus, tą jų kūrinį pavadinau „Nauja Gadynė"

Julija

niškų lėšų, sveikatos, be jo
kio atlyginimo ėmėsi šio taip 
svarbaus darbo, kurio atlikti 
nesiėmė net nei vienas mūsų 
veiksnys.

Bronius Kviklys savus- 
namus yra pavertęs di
džiausiu archyvu, kur su
telkta virš 10.000 knygų, 
leidinių, įvairiausių ženklų, 
žodžiu tai neįkainojamos 
vertės tautos lobis, įgytas jo 
savomis lėšomis ir pastan
gomis. Jis ėmėsi ir Lietuvos 
Bažnyčių išleidimo darbo. 
Štai jau ir sutinkame pirmą
jį tomą.- Telšių vyskupiją. 
Šioje vakaronėje šį leidinį ir 
autoriaus nuopelnus labai 
įdomiai ir įžvalgiai aptarė 

Jonas Rimša Tropikų simfonija i
Mūsų Pastogė Nr. 44, 1980.11.10, psl. 5 V M

čia augęs, gabus žurnalistas 
Stasys Pieža.

Jis, tarytum ekskursijos 
vadovas, vedžiojo klausyto
ją po gražiąją Žemaitiją, po 
šventoves, kuriose amžių 
sąvartoje susiklostė nuosta
biai graži architektūra, kur 
lietuvis išlaikė tvirtą tikėji
mą ir kur dabar rusena ne
palaužiamas tikinčiųjų sie
kimas - laisvė Katalikų Baž
nyčiai, laisvė Lietuvai!

Pats autorius Bronius 
Kviklys, padėkojęs prele
gentui, visiems savo talki
ninkams, knygą išleidžiant,

Nukelta į psl. 6
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KREDĮTQAD-JA "TALKA'veikia visų naudai... mW“e
Laiškas iš Čikagos

Atkelta iš psl. 5
suminėjęs mecenatus ir rė
mėjus, apžvelgė ir patį dar
bą. Telšių vyskupijoje apra
šoma 140 lietuvių parapijų, 
sutalpinta 1184 nuotraukos, 
vaizduojančios šventoves ar 
religinius pastatus bei šven
tovių - bažnyčių vidinę ar
chitektūrą. Daug kruopščiai 
surinktos medžiagos, istori
nės, svarbios ateities kar
toms, detalūs aprašymai ir 
pan.

Planuojama dar išleisti 
penkių Lietuvos vyskupijų 
leidinius. Tokiu būdu, jeigu 
šis darbas bus ištęsėtas, tu
rėsime nuostabiai vertingus 
leidinius, kuriuose bus sug
lausta mūsų tautos meno ir 
kultūros lobiai.

Po to Br. Kviklys skaid
rėse parodė daugelio Lietu
vos vietovių bažnyčias, ku
rios bus sutelktos ateinan
čiuose leidiniuose.

Po šių dviejų didesnių 
įvykių, dar aplankome M. 
Rudaitienės, gyvenančios 
Miami, Floridoje, meno dar
bų parodą. Tai savotiškas 
menas. Iš jūros išplautų 
kriauklių bei kitos vandeny-
nų išplautos medžiagos su
kurti paveikslai, vazos.

BUS ĮDOMUS POKALBIS

Dažnai baramės. Vyres
nieji kaltina jaunimą, kad jis 
nesidomi lietuvių kultūrine 
veikla, politiniu gyvenimu, 
kad nutausta, kad jam tėvy
nės rūpesčiai ne prie širdies. 
Jaunimas savo ruožtu sako, 
kad pavargę senosios kartos 
veikėjai yra irzlūs, nesukal
bami, nenorį jaunimo įsileis
ti į pirmąsias veiklos pozici
jas. žodžiu, atrodo, norima 
susikalbėti, bet nesusikal
bama. To paskatinta, Lietu
vių Bendruomenės, Mar
quette Parko apylinkė Čika
goje, vadovaujama Birutės 
Vindašienės, lapkričio mėn. 
14 d. Jaunimo centro kavi
nėje ruošia tomis temomis 
įdomią vakaronę. Kalbės Dr. 
K. Ambrozaitis, pedagogas 
Juozas Masilionis, pokalbius 
moderuos dr. Petras Kisie
lius. Jaunąją kartą gins, 
jaunimo nuotaikas išreikš jų 
atstovai, baigę aukštuosius 
mokslus - Rita Likanderytė, 
Kęstutis Sušinskas, Laima 
Garbonkienė, dr. Petras Ki
sielius jr. ir kt. Bus atvirai ir 
nuoširdžiai pažvelgta iš 
abiejų pusių į mūsų šakotą 
veiklą, paliečiant visas 
problemas, neaplenkiant ir 
mūsų politinių veiksnių. 
Manoma, kad tik tokiais at
virais pokalbiais bus galima 
sudominti jaunimą jungtis į 
lietuviškuosius darbus.

Gi tikrumoje gal per daug 
vyresnieji verkšlena mūsų 
jaunimo nerangumu. Arčiau 
stebint, jaunimas yra akty
vus, turi savo veiklos meto
dus, tik kartais vyresnieji jų 
darbus negailestingai sukri
tikuoja, tam neturėdami 

Toli atsiliksi 
neskaitydamas 

Mūsų Pastogės!

mažiausio pagrindo. Tokių 
pavyzdžių turime Čikagoje.

SU DAINA IR ŽODŽIU 
PER LIETUVĄ

Snalio 26 d. Jaunimo 
cent. kavinėje susirinko, 
aukšta, i, žemaičiai, dzū
kai, mazuetuviai, suvalkie
čiai, kapsai ir kiti pakeliauti 
su daina ir žodžiu per Lietu
vą. Tai tikrumoje buvo tar
mių vakaras, kurį suruošė 
lietuviškosios skautijos fon
das.

Sveikinimo žodį tarė to 
fondo pirmininkas Aleksas 
Karaliūnas, apie fondo 
reikšmę kalbėjo Lietuvių 
Skautų Sąjungos pirminin
kas v.s. Sigitas Miknaitis. 
Vakaronei sumaniai, su hu
moro atspindžiais, vadovavo 
žurnalistas Vytautas Kas- 
niūnas.

Auštaičiams atstovavo 
Sofija Jelionienė, žemai
čiams savo kūryba ir įdomiu 
pasakojimu ■ poetas Apoli
naras Bagdonas, dzūkams - 
Antans Drūtys, Mažajai 

Taip atrodo Adelaidės Lietuvių Namai šiandie

Apačioje: dabartinė Adei. Liet. Sąjungos Valdyba. Sėdi 
antras iš dešinės ilgametis Adei. Liet. Sąjungos pirmi
ninkas Petras Bielskis.

Lietuvai - Adolfas Lekšas, 
kapsams - Jonas Jasaitis. 
Reikia pažymėti, kad prog
ramos dalyviai savomis tar
mėmis eilėraščių, poemų, 
vietovardžių išvardinimų ar 
pasakojimais atskleidė šių 
vietovių gražias, įdomias 
tarmes.
Balio Pakšto vadovaujamas 

trio rageliais atliko įvairių 
sričių Lietuvoje dainuotas 
dainas, o Aldona Buntinaitė 
padainavo dvi mažlietuvių 
dainas. Vakaronė buvo įdo
mi. Ji baigta dovanų 
paskirstymu ir sudainavus 
"Lietuva Brangi”. Ta proga 
buvo galima pasivaišinti 
įvairiais, visų minėtų Lietu
vių sričių tradiciniais val
giais.

Rudenėjant, kaip matote, 
Čikaga virto kultūrinės 
veiklos centru. Penktadie
niais, šeštadieniais ir sek
madieniais turime po keletą 
renginių. Nėra tiek laiko, 
kad visur suskubtum. O taip 
pat stokojama ir sveikatos 
bei skubančio į infliaciją do
lerio. Tačiau juk ne vien 
duona žmogus gyvas, reikia 
ir dvasinio peno. O Čikagoje 
jo tikrai nestokojame.

Su geriausiais linkėjimais 
Nuoširdžiai Jūsų

Jurgis Janušaitis

Sovietų atradimas naftos 
šaltinių tolimuose rytuose 
keičia japonų politiką. 
Vykstant Irano ir Irako ka
rui labiausiai nuo to kenčia 
Japoniją, kuri daugiausia 
importavo alyvos iš Irano ir 
kas prie esamų sąlygų neuž
tikrina ateities. Ekonominės

Adelaidės Lietuvių Sąjungai

Adelaidės Lietuvių Sąjungos kūrėjai iš k.: Karolis Rei- 
sonas, Vaclovas Raginis, Liudas Martinkus

ir ypač naftos pareikalavi
mai verčia Japoniją sunor- 
muoti santykius su Sovietų 
Sąjunga. Šiuo metu vyksta 
derybos, kiek Japonija gali 
išsiderėti naftos iš sovietų 
nežiūrint visų politinių ir 
ekonominių skirtumų.

Spalio 25 d. Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga atšventė 
savo dvidešimt penkerių 
metų veiklos jubiliejų.

A.L. Sąjunga buvo įkurta 
rūpintis ir globoti Adelaidės 
Lietuvių Namus, kaip vietos 
įstatymais pripažinta orga
nizacija. Šitą darbą ji vykdo 
jau 25-rius metus besirūpin
dama Adelaidės Liet. Na
mais, juos globodama, plės
dama ir administruodama. 
Jeigu šiandie į Adelaidę už
klydę tautiečiai žavisi Ade
laidės Lietuvių Namais, tai 
yra A.L. Sąjungos nuopel
nas ir pastangos. Šiandie A. 
Liet. Namuose yra erdvi sa
lė, tenkinanti vietinius lie
tuvių reikalaivmus, jų prie
žiūroje ir globoje įrengtas 
Adelaidės Lietuvių Archy
vas - Muziejus, turįs atski
ras patalpas, savaitgalio 
mokyklai patalpas, bibliote
kai ir t.t. Atskiros organiza
cijos, kaip skautai turi savo 
atskirus buklus, plus dar sa
vaitgaliais veikiantis licen- 
zijuotas baras, kas patenki
na tautiečių kitokius reika
lavimus.

Adelaidės Lietuvių Namai 
praktiškai yra Adelaidės 
lietuvių veiklos centras: čia 
vyksta visi vietos lietuvių 
parengimai, minėjimai, 
susibūrimai, koncertai ir t.t. 
žodžiu, Adelaidės Liet. Na
mai yra visų Adelaidės lie
tuvių centras ir širdis.

Būtų ilga istorija nupasa
koti visą Adelaidės Liet. 
Namų istoriją, bet užtenka 
tik priminti, kad Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga ir jos glo
boje esą Lietuvių Namai yra 
visos Adelaidės lietuviškos 
veiklos atrama ir pagrindas. 
Plačiau apie šią sukaktį pas-
kelbta Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos leidžiamame laik
raštėlyje ’’Adelaidės Lietu
vių Žinios”, kuris taip pat 
buvo įsteigtas beveik tuo 
pačiu metu, kai buvo įsteig
ta Adelaidės Lietuvių Są
junga bendruomenės nekil
nojamam turtui adminis
truoti.
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Laimingas finalas
Spalio 26-tos dienos sek

madienį, į didžiulius Valen
tino Gulbino namus prigū
žėjo gana gražus skaičius jo 
draugų, kaimynų ir bendra
darbių, pasveikinti jį su jo 
vienerių metų nauju vedy
biniu gyvenimu. Pagalvojus, 
tai vieneri metai yra beveik 
niekas vedybiniame gyveni
me, kai žmonės jau švenčia 
savo sidabrines ir net auksi
nes sukaktuves. Tačiau šie 
vieneri vedybinio gyvenimo 
metai, yra daugeliu atvejų 
skirtingi, V. Gulbinas, prieš 
metus laiko, po didelių pas
tangų ir savo įgimtų 
gabumų, Kaune apsivedė su 
Danute Svaldeniene, kurią 
susipažino Lietuvoje. Va
lentino vedybos buvo tikrai 
įdomios. Jis turėjo išvažiuoti 
iš Lietuvos ir vėl į ją grįžti, 
kad gautų vedybinį leidimą. 
Gi vedybos Kaune irgi buvo 
be oficialaus leidimo, nes 
oficialiai jis galėjo gyventi 
tik Vilniuje. Tačiau viskas 
pasibaigė labai laimingai ir, 
palikęs žmoną Lietuvoje, jis 
grįžo atgal į Australiją ir 
pradėjo daryti iškvietimo 
dokumentus, kurie jam 
truko kone vienerius metus.

Valentinas Gulbinas yra 
labai gerai žinomas Sydne- 
jaus lietuviams. Jis buvo 
sporto klubo "Kovo" pirmi
ninkas, Sydnejaus Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, 
ALFAS iždininkas, su spor
tininkais kartu važiuodamas 
ir į Kanadą bei Ameriką. 
Šiuo metu jis turi savo nuo
savą taxi biznį ir, žinoma, 
švenčia savo pavėluotą 
"medaus mėnesį".

Naujoji mūsų sydnejišk'ė 
Danutė Gulbinienė (Svalde
niene), kilimo yra iš Mari
jampolės, vėliau su šeima 
gyvenusi Kaune. Ji yra labai 
puiki moteris, simpatiška, 
ypatingai gera šeimininkė, 
jau baigianti priprasti prie 
savo naujojo gyvenimo ir, 
tikėkimės, ji plačiai įsijungs 
ir į Sydnejaus lietuvių gy
venimą.

Kartu su mama į Sydnejų 
atvyko ir jos du vaikai, tai 
23 metų Danutė ir 15-kos 
metų Audrius Svaldeniai. 
Nors anglų kalbos nei vienas 
nemoka, tačiau jie eina į 
anglų kalbos pamokas, kai 
Audrius jau įstojo į 
Lewisham katalikų gimna
ziją. Jis taip pat jau aktyviai 
pradėjo žaisti krepšinį su 
koviečiais jauniais ir juos 
jau atstovaus Adelaidės 
sporto šventėje. Jaunoji 
Danutė taip pat pradėjo 
dainuoti "Dainos” chore ir 
klebonas P. Butkus pakvietė 
ją mokytojauti savaitgalio 
mokykloje.

STAR MEMORIAL CO.
ALL CLASSES OF STONEWORK, INSCRIPTIONS AND RENOVATIONS

Offlc* A Showroom at —Worfu: 649 6301 89-5451 — Evening Qnd w<xks;

StrathIMd Entrance to 20-22 RAILWAY STREET

Rookwood Cemetery. LIETUVIAI, ĮSIDĖMĖKITE! LIDCOMBE, N.S.W., 2141

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

Paminklams pavyzdžių lietuviškais motyvais reikalauki
te šioje įstaigoje

Paminklų ant kapinių bendrove 
STAR MEMORIAL CO. siūlo lietu
viams specialia kaiųa paminklus ant 
jūsų artimųjų kapo. Bendrovė su
tinką ir siūlo nuo kiekvieno pamink
lo kainos? Vt °/o skirti Mūsų Pasto
gei.

Metinės šventės proga, 
jau pirmą kartą čia savo ku
linarinius gabumus parodė 
naujoji šeimininkė, svečius 
ne tik savo malonia šypsena, 
bet ir tais įvairiais taip ska
niais valgiais, visai paverg
dama. Linkėjimai, sveikini
mai, dainos ir tostai už nau- 
javedžius ir jaunuosius at
vykėlius iš Lietuvos, ilgai ir 
linksmai skambėjo Gulbinų 
namuose.

Linkėdamas naujajai Gul
binų šeimai tikros gražios ir 
jaukios šeimyninės laimės, 
aš tikiuosi, kad jie ir toliau 
nepamirš ne tik visų savo 
draugų, bet taip pat prisidės

Adelaidinės pabiros
Adelaidiškiai pavasarį at

šventė spalio 4 d. Lietuvių 
Katalikų Centro salėje, Liet. 
Kat. Moterų D-jos suruoš
tame baliuje.

Gražiai žalumynais pa
puoštoje salėje, prie lietu
viško orkestro [Žilvinas) 
apie 180 tautiečių linksmai 
praleido vakarą. Tautiečiai 
mėgsta balius, tik juos or
ganizuojant reikalinga įdėti 
daugiau darbo ir pastangų ir 
pasisekimas garantuotas.

*****
Krašto Valdybos pirmi

ninkas sulaukė dar vieno 
anūko; dukrai Marytei 
[Špokevičienei) Melbourne 
gimė sūnus. Tikimės, kad 
naujagimis paseks savo se
nelio pėdomis ir aktyviai 
darbuosis mūsų lietuviškoje 
bendruomenėje.

Adelaidės Lietuvių Teat
ras VAIDILA su V. Krėvės 
drama "Žentas” lankėsi 
Melbourne. Spektaklis įvy
ko spalio 12 d., 2 vai. p.p. 

prie viso mūsų lietuviško 
gyvenimo ir mūsų esamos 
lietuviškos veiklos. Gi jau
niesiems Danutei ir Audriui 
aš ir visos kitos jaunimo or
ganizacijos, linkime greitai 
pramokti anglų kalbą, o ją 
pramokus, niekuomet nepa
miršti ir nesigėdinti savo
sios lietuvių kalbos, vėliau 
dar aktyviau įsitraukiant į 
mūsų bent kurią jaunimo 
organizaciją.

Daug sėkmės Danutei ir 
Valentinui Gulbinams ir 
jaunatviško džiaugsmo se
seriai ir broliui Svalde- 
niams. A. L-tis

Lietuvių Namuose. Kadangi 
vakare salė yra išnuomota 
arabams, adelaidiškiams 
teko paskubėti, kad spek
taklį užbaigus laiku.

Malonu, kad melbourniš- 
kių į spektaklį susirinko apie 
300. Po spektaklio melbour- 
niškiai gražiai pavaišino ir 
kvietė ir ateityje jų nepa
miršti, nes Melbourne lietu
vių teatralai dar vis negali 
surasti tinkamo veikalo, o jų 
režisorius skundėsi, kad 
nėra patalpų, kuriose jie ga
lėtų repetuoti. Stebėtina, 
kad Melbourne didžiuliuose 
Lietuvių Namuose nėra 
kampo, kuriame teatralai 
galėtų ruoštis pastatymams.

Adelaidės aktoriai yra 
dėkingi Melbourne Lietuvių 
Apylinkės Valdybai už pak
vietimą (nors tikrumoje pa
tys pasisiūlė), ypatingai Al
donai Butkutei, kuri rūpino
si visais Adelaidės teatralų 
apsilankymo reikalais.

*****
Lituania choro koncertas 

įvyko spalio 18 d., šeštadie

nį, Lietuvių Namuose. Litu
ania chore dainuoja 49 dai
nininkai, o 50-toji — diri
gentė Genovaitė Vasiliaus
kienė.

Choristės gražiomis suk
niomis pridavė chorui švie
žią "toną”. Koncertui pa
rinktos dainos skambios ir 
malonios ausiai. Tik nežinia 
kodėl choras nepasiliko sce
noje, bet "nulipo" į salę?

Antroje koncerto dalyje 
matėme ir girdėjome pynę, 
Pr. Pusdešrio parašytą: 
"Naktis per žemę žengia". 
Čia vėlei dainos parinktos 
skambios ir populiarios, bet 
jautėsi stoka nuotaikos, ku
rią privalėjo choras sudaryti 
ir perduoti žiūrovams.

Džiaugiamės atsigaivinę 
lietuviška daina ir tikimės, 
kad ji ir toliau skambės, 
nors choro eilėse matėsi tik
tai vienas jaunas veidas.

Koncerte publikos galėjo 
būti daugiau. Daugelis tau
tiečių, kurie trimituoja savo 
lietuviškumą ir meilę tėvy
nei, nerado laiko pačiam 
gražiausiam ir brangiausiam 
mūsų tautos turtui - dainai.

*****
Adelaidės lietuviai spalio 

19 d. susirinko į Lietuvių 
Namus išrinkti narių į ALB 
Tarybą, kuri šių metų gale 
posėdžiaus Adelaidėje. Su
sirinkime pora tautiečių už
sispyrusiai reikaiavo, kad 
Adelaidėje reikalinga iš
rinkti 11 ALB Tarybos na
rių, o ne 9, kaip kad Krašto 
Valdyba savo aplinkraštyje 
nurodė. Susirinkimas kant
riai išklausęs bereikšmio 
ginčo, išrinko 9 ALB Tary
bos narius. Dauguma iš
rinktųjų yra vidurinės ir 
jaunesnės kartos žmonės.

Žinelės
Etijopija, būdama sovietų 

kontrolėje, pareikalavo, kad 
būtų nutraukti diplomatiniai 
ryšiai su Amerika. JAV iš 
ten atšaukė savo ambasado
rių.

***
Tarptautinių institucijų 

nustatyta, kad sovietai nau
doja nuodingas dujas ne 
vien tik Afganistane prieš 
laisvės kovotojus, bet ir 
Laose bei Kampučijoje.

***

Alžerijoje, 
šiaurės Afrikoje prie Vidur
žemio jūros įvyko ypatingai 
stiprus žemės drebėjimas, 
totaliai sugrovęs EI Asnam

Apylinkės Valdybos pirm. 
Č. Zamoiskis savo praneši
me paminėjo, kad senelių 
namų reikalas nėra pamirš
tas ir yra galimybė per 
Southern Cross Inc. įsijung
ti į bendrą visoms tautinėms 
grupėms projektuojamą 
"ethnic village" planą. Susi
rinkime dalyvavo apie 60 
asmenų.

*****
Dail. V. Kapočiūno paro

da įvyko Contemporary 
Art Society galerijoje. Iš- 
tatyta virš 40 darbų. Gaila, 
kad apie šią parodą nebuvo 
nieko paminėta lietuviškoje 
spaudoje ir daugelis lietuvių 
net nežinojo, kad paroda 
vyko.

* * * *
Adelaidės Lietuvių Są

junga spalio 25 d. atšventė 
25 metų veiklos sukaktį - si
dabrinį jubiliejų, šeštadienį, 
specialiai skirtoje radijo lai
doje, sąjungos pirm. Petras 
Bielskis plačiai ir išsamiai 
nušvietė sąjungos veiklą 
nuo pat jos įsikūrimo iki da
barties.

Vakare Lietuvių Namuose 
įvyko jubiliejinis balius, ku
riame dalyvavo visų organi
zacijų atstovai ir veik visi 
sąjungos nariai. Sąjungą jos 
sukaktyje sveikino Krašto 
Valdybos pirm. V. Neve- 
rauskas, Liet. Kat. Centro 
atstovas ir visų organizacijų 
atstovai. Jie visi gražiai 
įvertino sąjungos darbą ir 
kartu pasidžiaugė per 25 
metus lietuviškuose dirvo
nuose išvaryta vaga.

Vibaltis

miestą ir apylinkes. Spėja
ma, žuvo virš 20.000 žmonių. 
Pagalba plaukia iš viso pa
saulio. Drebėjimas buvo 
toks stiprus, kad buvo jau
čiamas Ispanijoj, net Jugos
lavijoj. Praeis dar daug lai
ko, kol visi žuvusieji bus at
kasti iš griuvėsių. Nelaimės 
vietoje įvesta griežta kont
rolė, kad nepaplistų epide
mijos.

***
Po spalio 18 d. rinkimų 

Australijos min. pirm. M. 
Fraser numato radikaliai 
pertvarkyti vyriausybę: nu
matoma eilę ministerių per
keisti duodant iiems kitas 
nozięiias.Nežiūrint kai kurių 
rinkimuose pralaimėjimų 
federaliniame parlamente 
Fraserio vyriausybė turi 23- 
narių persvarą savo naudai. 
Senate pozicija ir opozicija 
turi po lygiai ir vyriausybės 
sprendimus gali nulemti 
vienas iš nepriklausomųjų 
balsas (sen. Mr. Haradine).

AWAWAWAVWAV

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų. Pastogę!
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Informacija
SVARBUS PRANEŠIMAS

Lietuvių Kooperatinė 
Kredito Draugija TALKA 
Sydnejaus Skyrius lapkričio 
30 d., sekm., 3 vai. Sydne
jaus Liet. Klube šaukia me
tinį narių susirinkimą.

Vis Talkos nariai ir susi 
domėję Talka kviečiami da 
lyvauti. Po susirinkimo pa
sikalbėjimai su užkandžiais 
ir atsigaivinimais.

Liet. Koop. Kredito Drau
gijos Talkos Sydnejaus 

Skyrius

PRANEŠIMAS

Lapkričio 29 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyksta pirmą 
kartą Sydnejaus Lietuvių 
Žvejų Klubo Balius, pasi
puošęs Gintaru. Gintaras -
seniai matyta lietuvių tarpe „•
Sydnejaus tautinių šokiui Ą
grupė, kuri dažniausiai re
prezentuoja lietuvius tarp
tautinėje arenoje: dvejus 
metus iš eilės matėme tarp
tautiniame Shell folklorinia
me festivalyje Syd. Operos 
Rūmuose, Pabaltiečių pa
rengimuose ir kt. Po ilges
nės pertraukos Gintarą ma-’ 
tysime lapkričio 29 d. ii 
Sydnejaus Liet. Klube žvejų 
baliuje.

16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414 | 
a 
&SVARBUS PRANEŠIMAS

Lapkričio 11 d., antradienį dėl susi
dėjusių aplinkybių anksčiau skelbta 
MADŲ PARODA neįvyksta. Atsipra
šome visų, kurie buvote numatę joje 
dalyvauti.

Lapkričio 15 d., šešt. 8 vai. v.
’’FAUSTAS"

Šaržuotos ištraukos iš operos "Faustas

Lapkričio 22 d., šešt. 8 vai. v.
Kviečiame visus Sydnejaus, New

castle ir Wollongongo lietuvius bei jų 
draugus atsilankyti į

SŪKURIO VAKARĄ
Programoje Sūkurio jaunimo bei ve

teranų pasirodymai, "Trio + 1” daini
ninkės ir E. Lašaičio jumoristinės 
vietos aktualijos.

Pranešame, kad lapkričio 
16 d., sekmadienį, 6 vai. 
Syd. Lietuvių Klube šaukia
mas apylinkės atstovų į 
ALB Krašto Tarybą bend
ras pasitarimas. Maloniai 
kviečiame visus atstovus 
pasitarime dalyvauti.

'-Syd. Apyl. Valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame p. 
A. Kataržiui už jau ne pirmą 
kartą parūpinant mūsų ber
niukams apavą.

Sūkurio Valdyba

SVEIKINDAMAS SU ŠVENTĖMIS PER MŪSŲ 
PASTOGĘ PASIEKSI VISUS SAVO ARTIMUOSIUS 
ARTI IR TOLI!

Redakcija sveikinimus priima iki GRUODŽIO 10 
dienos. Nevėluokite!

Sveikinimo kaina t i k 5 doleriai!

&■*&»***»
VIETOJ M

Romos universitete italė 
studentė E. Bonsignori ap
gynė disertaciją apie Lietu
vos sovietizaciją 1940-1945 
metais ir gavo daktaro 
laipsnį. Disertacija pagrįsta- 
daugybe faktų pradedant1 
Hitlerio-Stalino sąmokslu. Ji 
naudojosi Lietuvos atstovy
bės prie Vatikano surinkta 
medžiaga ir informacija.

Nesukite galvos dėl svei
kinimų su ateinančiomis 
šventėmis ir nedarykite di
delių išlaidų, o tik parašyki
te M. Pastogės redakcijai 
kas ir ką nori pasveikinti ir 
viskas bus sutvarkyta pri
mokant 5 dolerius. Sveikini
mus ir kitokią informaciją 
siųskite iki gruodžio 10 d., 
jeigu norite, kad viskas pa
tektų į paskutinį š.m. M.P. 
numerį.

***
Pereitą savaitę Sydnejuje 

lankėsi ALB Krašto Valdy
bos narė kultūros reikalams 
p. Genovaitė Vasiliauskienė 
ieškodama kontaktų su Liet. 
Dienų dalyviais arba grupė
mis. Atrodo, jos atvykimas 
buvo gana sėkmingas. Bū
dama čia ji neaplenkė nepa- 
simačiusi ir su Mūsų Pasto
gės redaktoriumi.

Sydnejaus Lietuvių Klube,
16 -18 East Terrace, Bankstown, 

lapkričio 22 d., šeštadienį, 8 vai. v.

Sūkurio tėvų vakaras
Programoje: Newcastle dainininkės Trio + 1 

Veteranų tautiniai šokiai 
Dar linksmas brolis - E. Lašaitis

Įėjimas nemokamas.
Maloniai kviečiami visi tautiečiai

LIET. KNYGA
MELBOURNE

Ačiū jiems, aukojo: $ 300 
Australijos Liet. Fondo Val
dyba, $ 100 - Katalikų Fede
racija, $5-0. Zumerienė. 20 
Knygų J. Steponavičius. 
"The World of Olegas Tru- 
chanas” - Sydnejaus Lietu
vių Klubo bibliotekos vado
vybė.

Bibliotekos vedėjas

Skaitytojų dėmesiui
Šių metų pabaiga jau čia 

pat. Beliko jau tik aštuonios 
savaitės iki ateinančių Nau
jųjų Metų. Metų pabaiga ir 
naujųjų metų pradžia labai 
svarbi, nes šioje sąvartoje 
sukoncentruota patys didieji 
Liet. Bendruomenės ir at
skirų organizacijų praneši
mai, skelbimai ir t.t.

Perspėjame mielus skai
tytojus ir visus parengimais 
suinteresuotuosius, kad 
Mūsų Pastogės šių metų 
paskutinis kalėdinis numeris 
bus išleidžiamas gruodžio 22 
d. Tai nominalinė data, nes 
minėtasis numeris jau bus 
atidauotas spaustuvei gruo
džio 18 d.

Visi asmeniški ar oficialūs 
organizacijų pranešimai bei 
skelbimai, jeigu taikoma 
juos skelbti paskutiniame 
Mūsų Pastogės numeryje

Sydney Lietuvių Klube
Sydney Lietuvių Klubo statyba eina sparčiai į priekį. 

Taipgi sparčiai eina klubo statybos reikalams paskolos 
telkimas iš klubo narių. Klubo Valdyba, dėkinga nariams 
už parodytą klubui pasitikėjimą ir lietuviško reikalo 
supratimą.
Kviečiam narius dar gausiau prisidėti savo investacijo- 
mis į klubo statybą. Tada klubo pastatą galėsime pasta
tyti be jokių bankų paskolų, pagelbos, tuomet tikrai drą
siai galėsime sakyti, kad mūsų pačių pastatytas Lietuvių 
Klubo pastatas.

Paskolų sąlygos:
1. Už neterminuotas paskolas bus mokama 9% metinių 

palūkanų.
2. Už terminuotas paskolas ne mažesnėms sumoms $ 

1000 ir investavimo laikas ne trumpiau kaip vieniems 
metams mokama 11% metinių palūkanų.

Suinteresuoti asmenys investuoti savo pinigus į Klubo 
statybą prašomi kreiptis į klubo valdybos iždininką p. A. 
Migų pd darbo valandų te). 726 4139 arba klubo vedeją p. 
V. Binkį asmeniškai klube arba tel. 708 1414.

Sydney Lietuvių Klubo Valdyba

(nes sekantis ateinančių 
metų numeris pasirodys tik 
1981 metų sausio 19 dieną) ir 
tai kas turėtų įvykti sausio 
pirmoje pusėje, turi būti pa
tiekti M.P. ■ Redakcijai iki 
gruodžio 10 dienos. Malonė
kite šitai įsidėmėti ir jeigu 
kas numato pertraukos lai
kotarpyje savų parengimų, 
tai paskubėkite laiku pra
nešti.

Tai pat artėja Kalėdų ir 
Naujųjų Metų šventės. Jau 
nuo seno priimta sveikinti 
savo artimuosius, draugus, 
bendradarbius švenčių pro
ga ir visiems palinkėti švie
sių ir laimingų Naujųjų Me
tų. Siunčiamos sveikinimų 
atvirutės patenkina tik 
konkrečius asmenis ir dar 
labai brangiai kainuoja. 
Sveikinant per Mūsų Pasto
gę kiekvienas iš jūsų arti
mųjų supras ir priims, kad 
tai sveikinami ir jie, tik ki
tokia forma.

Mūsų Pastogė džiaugiasi, 
kad šioje srityje gali sėk
mingai savo skaitytojams ir 
bičiuliams patarpininkauti 
nesiekdama jokio pelno.

PENKI DOLERIAI už 
standartinį pasveikinimą 
yra minimalinė kaina. Siųs
dami ir pirkdami atvirutes 
jūs išleisite dvigubai ar dau
giau ir toli gražu nepasiek
site visų, kuriuos turite 
minty pasveikinti. Mūsų 
Pastogė siekia ir žinias nu- , 
neša daug toliau, negu jūs j 
įsivaizduojate. Visus kalėdi- , 
nius sveikinimus Mūsų Pas- i 
toge priima ligi gruodžio 10 , 
d. Sveikinimo kaina - $ 5 už ■ 
sveikinimą standartinio dy- i 
džio, ir jeigu kas nori sūdė-1 ! 
tingesnio ar profesinio svei- • 
kimmo, aiškinasi su Mūsų , 
Pastogės Administracija, i 
Malonėkite šitai įsidėmėti.

Po pertraukos, ateinančių 
metų pirmas Mūsų Pastogės 
numeris bus išleistas sausio 
19 dienos data. Visa infor
macija, skelbimai bei prane
šimai laukiami iki sausio 10 
dienos. Visi maloniai prašo
mi šias datas įsidėmėti ir 
laiku prisiųsti redakcijai. 
Turint minty australiško 
pašto aptarnavimus niekad 
nebus prasilenkta pasiuntus 
viską anksčiau.
' Atsiminkite: Mūsų Pasto
gė pasiekia tolimiausius 
kraštus visame pasaulyje ir J 
Australijoje. Jūsų praneši-j 
mai ir skelbimai Mūsų Pas- 
tėje pasieks visus, kurių 
ieškote ir kurie tuo susido
mėję.

M.P. Redakcija

LIUDUI SIMANAUSKUI 
75 METAI

Spalio 24 d. sydnejiškis 
Liudas Simanauskas savo 
šeimos ir artimų bičiulių 
draugystėje atšventė savo
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Minėdama savo vyro a.a. 
Vlado Paragio 17-sias mir
ties metines p. Jadvyga Pa- 
ragienė Mūsų Pastogei sky
rė 15 dolerių. Ačiū.

Pagerbdami a.a. Viktorą 
Laukaitį vietoj gėlių 10 do
lerių Mūsų Pastogei paskyrė 
Vincas, Alisa ir Saba Balt- 
rukoniai. Ačiū.

75 metų sukaktį. Malonu 
pasveikinti sukaktuvininką 
ir palinkėti dar daug šviesių 
ir darbingų metų.

Liudas Simanauskas nėra 
tik eilinis bendruomenės 
narys. Jis buvo veiklus vi
suomeniniame gyvenime 
dar nepriklausomos Lietu
vos laikais, atvykęs į Aus
traliją ir apsigyvenęs Tas- 
ipanijoje jis buvo vienas iš 
aktyviųjų vietinėje lietuvių 
veikloje ir net dešimtį metų 
ištisai išbuvo Hobarto apy
linkės pirmininku iki išėjęs į 
pensiją persikėlė į Sydnejų, 
kur ir dabar gyvena Syd. 
Liet. Moterų Draugijos 
įkurtoje Lietuvių Sodyboje 
su žmona Žibute. Sydnejuje 
gyvena ir jo sūnus su šeima. 
Ir čia būdamas jis neaplen
kia visuomeninių pareigų: 
abu su Žibute nuolat mato
me Sydnejaus lietuvių pa
rengimuose, kurių jis niekad 
neapleidžia, išrinktas Lietu
vių Sodybos gyventojų se
niūnių, pagal pajėgumą ir 
išmanymą nuolat talkina vi
sur, kur tik būna prašomas. 
Dar nuo Tasmanijos laikų jis 
buvo beveik nuolatinis ALB 
Krašto Tarybos narys, Ho- 
barte darbavosi Baltų Tary
boje.

Sydnejuje L. Simanauską 
pažįstame kaip ramaus 
būdo, labai draugišką pas
laugų asmenį, visados pasi
ruošusį padėti ir prisidėti, 
kur tik‘ gali ir reikia.
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