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MININT LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ
Tęskime kovą už tautos laisvę

. Rašo Balys Steckis
dieną susikaupiame ir pa
galvojame, kad be savos ka
riuomenės, jos žygių ir aukų 
Lietuva niekad nebūtų at
gavusi laisvės ir nepriklau
somybės. Laisvę tautai ir 
tėvynei galutinai iškovojo 
tik Lietuvos karys. Tautai 
karys buvo ir paliks vienas 
iš ' pagrindinių valstybės 
veiksnių. Ir atomų-raketų 
amžiuje kariuomenės reikš
mė ir jos būtinumas krašto 
apsaugai ne tik nesumažėjo, 
bet gal net padidėjo.

Kario įvertinimas, jo au
kos pagerbimas yra kiek
vienos kultūringos tautos 
kilni pareiga. Kariuomenės 
šventės minėjimas laisvoje 
tėvynėje mus visus labiau 
suglaudindavo, sustiprinda
vo. O tautos atžalynas - jau
nimas mokėsi gerbti savo 
tėvynę ir už ją aukotis. Gai- 
vinkimės ta kilnia dvasia ir 
čia, išeivijoje.

Per įvairias šventes ir 
sąskrydžius prisimename 
savo kraštą Lietuvą ir ten 
palikusius savo brolius, se
seris, kenčiančius ir kovo
jančius tautiečius. Ir kuo 
daugiau tokių švenčių ar 
sąskrydžių, tuo daromės 
tautiniai brandesni,
pakurstoma meilė Lietuvai 
ir lietuviams.

Štai netrukus turėsime 
Lietuvos Kariuomenės 
Šventę. Kaip buvo gražu, 
kai tos šventės proga susi
rinkdavo minios žmonių ir 
karių Karo Muziejaus aikš
tėje ir su didele rimtimi da
lyvaudavo iškilmėse. Šian
die viskas okupanto išdras
kyta: pašalinta iš Karo Mu- 
zievaus sodelio laisvės sta
tula, išdrastytas nežinomo 
kareivio kapas, nutildyti 
laisvės varpai. Lietuva pa
versta Maskvos kolonija, o 
iš jaunimo širdžių raunama 
laisvės viltis, visais būdais 
skleidžiama rusifikacija.

Mes gyvename laisvame 
krašte, kur mums niekas 
nedraudžia rūpintis mūsų 
pavergtos tėynes laisvinimu 
ir mūsų jaunimo paruošimu 
ateities kovoms už laisvą tė
vynę. Mūsų šventa pareiga 
leisti savo jaunimą į lietu
viškas mokyklas, lietuviškas 
jaunimo organizacijas. Tik 
lietuviškai subrendęs kūry
bingas jaunimas bus mūsų 
lietuvybės išlaikymo tvirto
vė.

Atminkime, kad mes visi 
esame atsakingi prieš savo 
tautą už jos ateitį. Mes da
bar kuriame savo istoriją, 
kurią skaitys ateinančios 
kartos. Ką toji istorija liu
dys apie mus?

Argi mums nieko nepri
mena ir nesako toji 10 metų 
trukusi partizanų kova Lie
tuvoje? Arti 60.000 žuvusių 
jaunų savanorių - partizanų 
auka patvirtina lietuvių 
tautos ryžtą laisvai gyventi. 
Savo testamente Lietuvos 
partizanai štai ką rašo par
tizanai man, tau ir mums vi
siems: "Mes mirštame, bet 
mirdami norime žinoti, ar 
dar liks lietuvių, kurie nebi
jotų kovoti už pavergtą Lie
tuvą ir jos laisvę".

Tad tegu Lietuvos parti
zanų testamento žodžiai 
visus ne tik čia Australijoje, 
bet ir visame laisvame pa
saulyje įpareigoja vesti lais
vės kovą mokslininko kny
ga, dailininko kūriniais, lie
tuvišku žodžiu, daina, tauti
niu šokiu, malda.

Netrukus švęsime atkur
tosios Lietuvos kariuomenės 
šventę — lapkričio 23-ją. Tos 
dienos prasmė ir reikšmė 
lietuvių tautai neginčijama. 
Tą dieną prisimename ir pa
gerbiame karius ir visus 
kritusius už Lietuvą. Tą

MADRIDO
KONFERENCIJA

Lietuvos kariuomenės pirmasis paradas 1923 m. Klaipėdoje

NAUJIENOS
varkėje. Ar vakariečiai drįs 
kelti pavergtų tautų ir žmo
gaus teisių klausimą, pri
klausys nuo 
nuotaikų.

susidarusiųLapkričio 11 d. Madride, 
Ispanijoje, prasidėjo Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencija (Hel
sinkio susitarimų tęsinys). 
Šioje Konferencijoje daly
vauja 35 Europos valstybės 

• įskaitant JAV ir Kanadą. 
Joje bus svarstoma ar vyk
domi Helsinkio susitarimai. 
Tuo pačiu motyvu prieš porą 
metų tokia konferencija 
įvyko Belgrade (Jugoslavi
joje). Atrodo, Madrido kon
ferencijoje bus daugiau lie
čiamas ginklų apribojimo ir 
įtampos sumažinimo klausi- 

'mas, o greičiausia žmogaus 
teisių reikalai bus nustumti į 
šalį, nes, kaip spėjama, iš
kėlus žmogaus teisių klausi- „..
mą visas sovietinis blokas. “jaurės^ ,Atlanto Sąjungą 
galįs konferenciją nutraukti m 
ir pasišalinti. Konferencija 
gali užtrukti apie keletą mė
nesių, bet gali pasibaigti ir 
labai greitai, žiūrint, kokie 
klausimai bus priimti svars
tyti konferencijos darbot-

Belgrade įvykusioje JTO' 
UNESCO konferencijoje 
buvo pasmerkta Sovietų 

■ Sąjunga už Afganistano 
okupavimą. Po konferenci
jos Afganistano atstovas 
pripažino Sovietų Sąjungos 
įsikišimą į Afganistano rei
kalus neteisėtu, pasitraukė 
iš pareigų ir atvykęs į Vak. 
Vokietiją pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisės.

***
Po šešerių metų pertrau

kos Graikija vėl sugrįžo į 

(NATO). Iš šios s-gos ji buvo 
išstojus 1974 m. kai Turkija 
pareikalavo savo teisių į 
Kipro salą ir ten įvedė savo 
kariuomenę.

***

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME GARBINGĄ SVEČIĄ

J.E. Vysk. Vincentą Brizgi
ATVYKUSĮ DAR KARTĄ APLANKYTI 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ.

TE ŠIS JŪSŲ APSILANKYMAS ČIA SUTEIKIA 
JUMS DŽIAUGSMO, O MUMS VISIEMS VILTIES IR' 
STIPRYBĖS ATEIČIAI

ALB KRAŠTO VALDYBA

Sudarant naują penkme
čio planą Sov. Sąjungoj buvo- 
kietai svarstytas krašto 
maitinimo klausimas, nes ir 
šiais metais negauti derliai, 
kaip buvo apskaičiuota. 
Miestai neaprūpinami mėsa, 
pieno ir miltiniais produk
tais. Pačiame sovietų polit- 
biure senos stalinistinių lai
kų jėgos. Vietoj pasitrauku
sio dėl negalių ir senatvės 
miri. pirmininko Kosygino jo 
vietoje pastatytas Brežnevo 
draugas N. Tichonovas,

Kremliaus nuotaikos niaukiasi
Nors atrodo, Maskva ne

sulaikomai žygiuoja, bet pa
čiame Kremliuje nuotaikos 
niaukiasi. Gal šiuo metu so
vietų karinė galybė ir yra 
savo viršūnėje, bet rusai 
jaučiasi prispausti prie sie
nos, atskirti ir ne tiek sau
gūs dabar, negu bet kada po 
paskutinio karo.

Vakarai ne iš kur kitur, o 
iš Sovietų Sąjungos jaučia 
nuolatinę grėsmę. Tas ver
čia Vakarus vis labiau kon
soliduotis ir savon pusėn vis 
labiau patraukiapasaulio pa
lankumą. Sovietų užgrobi
mai ir tiesioginiai įsikišimai į 
kitų kraštų vidinius intere
sus net panaudojant karinę 
jėgą, kaip Angoloje, Etijo- 
pijoje, Pietų Jemene, Indo
kinijoje, Vietname, Afga
nistane išstumiant Vakarie
čius iš Irano daugeliui kraš
tų atvėrė akis ir glaudžiasi 
prie tų kraštų, kurie nėra 
jiems grėsmingi ir iš kurių 
gali tikėtis pagalbos. Šitą 
grėsmę gal labiausiai jaučia 
arabų kraštai, kurie pasta
ruoju metu vis labiau glau
džiasi ir pasitiki Amerika.

Atvyksta
V. Šakalys
Iš P.L.B. Valdybos patir

ta, kad į Australijos Lietu
vių Dienas gali atvykti ne
seniai iš Lietuvos pabėgęs 
lietuvis disidentas Vladas 
Šakalys, apie kurį jau buvo 
plačiau rašyta Mūsų Pasto
gėje.

Gal tie sovietų tariami 
laimėjimai ir žadina rusų 
pasitikėjimą, bet jie tėra tik 
laikini, nes juos išlaikyti 
čiulpia sovietų finansines ir 
militarines jėgas. O kai kiti 
kraštai konsoliduojasi, patys 
rusai jaučiasi dar labiau ap
supti ir įvaryti į akligatvį. 
Pagaliau ir pati sovietinė 
ideologija, kadaise buvęs ir 
atrodė nesugriaunamas ko
munistinis monolitas, šian
die jau sueižėjęs ir palūžęs. 
Dabartinė sovietų politika 
privedė prie to, kad sovietai 
praradę draugus ir visur 
mato tik savo priešus. Ry
tuose Kinija su 1000 milijo
nų gyventojų dėl senų sąs
kaitų yra reali auganti so
vietams grėsmė. Nors ir 
kaip sovietai stengėsi 
atskirti Kiniją nuo Vakarų, 
bet jiems tas nepavyko ir 
šiuo metu kiniečiai jau yra 
atviri vakarų sąjungininkai. 
Antra rytuose pajėga yra 
Japonija, su kuria sovietų 
ryšiai labai palaidi ir nesuri
šami. Netgi japonų suartėji-
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Keičiantis laikams 
principai lieka

Keičiasi laikai, keičiasi ir 
pažiūros į tuos pačius daly
kus, dėl kurių pries dešimtį 
ar daugiau metų galėjome 
vienas kitam griebti už 
gerklės ir viešai apkaltinti 

■atskirus asmenis tautiniu 
išdavimu. Prisimena 1970-jų 
metų revoliucija prieš Mūsų 
Pastogę, kaip buvo puola
mas to meto redaktorius ir 
leidėjai už tariamai proko
munistinę veiklą ir propa
gandą. Be abejo, tuo laiku 
buvo visa toji akcija pagrįs
ta tik įtarimais, ką visa 
Australijos lietuvių bend
ruomenė pasmerkė ir visai 
tai akcijai nepritarė.

Praėjus dešimčiai metų 
įvyko didelių permainų vi
same pasaulyje ir, aišku 
Australijos.j ^Lietuvių Bend
ruomenėje. Jau šiandie nie
kas nesistebi ir net tyli, kai 
atvykę is Lietuvos meninin
kai ar pseudomenininkai 
mus maitina dirbtiniais da
lykais, kurie nieko bendro 
neturi su tautine kultūra, 
kas žadintų pasididžiavimą 
mūsų tautos atsiekimais.

Dar daugiau, Ir anksčiau 
is mūsų tarpo atsirasdavo 
žmonių, kurie kartas nuo 
karto parašydavo komunis
tiniam režimui palankių ra
sinių is Australijos vietinio 
lietuvių' gyvenimo būdingu 
komunistiniu stilium nieki
nant čia gyvenamo krašto 
santvarką ir lietuvišką 
veiklą. Niekas į tai nekreipė 
dėmesio, nes tai buvo slapu
kų darbas ir is kitos pusės 
nepasiteisina kova su sovie
tine propagandine spauda.

Tačiau pastaruoju metu 
atsiranda ir tokių, kurie 
drįsta atvirai pasirašyti ly
giai pataikaudami sovietinei 
sistemai ir net kaip pabėgė
liai sveikindami lfO metų su
kakties proga Tarybinę Lie
tuvą.

Visi po 1940 - 41 metų ko
munistinio režimo patirties 
traukėmės į Vakarus bėg
dami is to komunistinio ta
riamo rojaus tikėdami, kad 
būdami išeivijoje turėsime 
daugiau galimybių kovoti su 
Lietuvos okupantu ir grei
čiau priartinti Lietuvai lais-

A.A.
JONUI JANULAIČIUI 

mirus, liūdesy užjaučiame jo sūnų Viktorą, vaikaičius bei 
visus artimuosius ir kartu liūdime.
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msP ALB Canberros Apylinkės Valdyba 
ir 

Canberros Lietuvių Klubas
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vę. Deja, ir tų pačių pabėgė
lių tarpe yra nuo seno užsi
maskavusių komunizmo 
simpatikų, kurie po daugelio 
metų nežinia kokiais moty
vais išlenda is pogrindžio ir 
būdami pasmerktame kapi
talistiniame krašte, gerai 
įsikūrę, viešai drįsta išeiti į 
viešumą ir rašydami piktus 
ir sovietinei santvarkai pa
taikaujančius str-sipsnius 
komunistinėje, išeivijai 
skirtoje, spaudoje begėdiš
kai niekina esamą šio krašto 
santvarką ir pačią lietuvių 
veiklą. Netgi atvirai sveiki
nama primestinė prieš 40 
metų karine prievarta įves
ta Lietuvoje santvarka kaip 
didelis laimėjimas ir atsie- 
kimas lietuvių tautai ir Lie- 

i tuvai. Koks tas atsiekimas ir 
gerovė lietuvių tautai, mes 

.visi gerai žinome is turimų 
faktų per tuos 40 metų ir 
kurie nėra pasikeitę iki šiai 
dienai: masiniai lietuvių 
trėmimai, prasidėję dar 
Stalino laikais ir nesustab
dyti iki šiandien, nuolatiniai 
persekiojimai sąmoningų 
lietuvių, jų pasmerkimai ir 
kalinimai, prievartinė Lie
tuvoje rusifikacija, prievar
ta spaudimas įvesti vienaša
lišką ideologiją persekiojant 
katalikų tikėjimą ir visus ki
tus tikinčiuosius ir 1.1. Kad 
ir pavergtoje Lietuvoje 
žmonės tokiai prievartai 
masiškai protestuoja ir 
priešinasi rašydami skundus 
Sov. S-gos vyriausybei, 
Jungtinių Tautų vadovybei 
ir t.t., nors tas surista su di
delėm represijom, kaip ilga
metė izoliacija, kalinimai,

Kremliaus
Atkelta iš psl. 1

mo su Kinija sovietai nega
lėjo nė grasinimais sulaikai.

Vakaruose sovietų santy
kiai irgi labai pašlijię. Jiems 
nepavyko galutinai nugink
luoti Vak. Europos, išardyti 
NATO sąjungos, Vakarų 
ginklavimosi, gi sovietų in
vazija į Afganistaną dar la
biau privertė vakariečius 
susirūpinti savo saugumu. 

net pasmerkimai. Tuo tarpu 
pas mus čia niekas į tokius 
prosovietinius issisokimus 
atitinkamai nereaguoja ir 
gal net laikoma natūraliu 
dalyku, kas demokratinėje 
santvarkoje priimta.

Is tikrųjų gyvename de
mokratinėje santvarkoje, 
bet ir čia pilnai leista ginti 
ne tik gyvenamą kraštą, bet 
ir joje veikiančią tautinę 
bendruomenę replikuojant į 
neteisingus užpuolimus, net 
teismuose ginant savo funk
cijas ir asmenines bei orga
nizacines teises. Tenka tik 
stebėtis, kad Ugi šiolei jokia ’ 
mūsų tautinė institucija nei 
organizacija nerado reikalo į 
tokius komunistiškai propa
gandinius reikalus, net nesi
skaitančius su esama tikro
ve, replikuoti ir juos atrem
ti. Tiesa, gal ir nebūtų pras
mės ginčytis su sovietiniais 
propagandistais, kurie nie
kad nesiskaito su teisybe, 
tačiau mes galėtume rasti 
priemonių ir kovoti su to
kiais, kurie yra mūsų tarpe 
ir atvirai varo prosovietinę 
propagandą. Be abejo, netu
rime priemonių tokius nutil
dyti, bet bent bendruome
nės akyse juos atidengti, gal 
net moraliai pasmerkti, kad 
tokie yra laisvosios lietuvių 
bendruomenės pamatų

Pasižymėjęs lietuvis
PASIŽYMĖJĘS

DĖSTYTOJAS

N.S.W. Universiteto žur
nale "Quarterly” rugsėjo lai
doje paminimas lietuvis 
dėstytojas Dr. Ramutis Za
karevičius, kuris atradęs 
naują būdą išmatuoti radijo 
perdavimų nukrypimus. Jo 
apskaičiavimo būdas ir jo 
paties suprojektuotas prie
taisas tokiems nukrypi
mams matuoti duoda tiks-

Tas norint nenorint verčia 
vakariečius glaudintis. 
Amerikiečiai jau galutinai 
atmetė sovietinę atolydžio 
versiją, skyrė daugiau dė
mesio ir lėšų kariniam stip
rinimui. Pagaliau sovietams 
ir savo alijantų bei užimtų 
kraštų išlaikymas yra didelė 
našta. Įvykiai Lenkijoje tik 
ardo sovietinį vieningumą, 
paremtą bolševikų durtu
vais. Satelitinės valstybės 
Europoje turėjo galioti kaip 
ideologinė, politinė ir karinė 
užtvara prieš Vakarus, bet 
šiandie to nėra: satelitinės 
rytų Europos valstybės nie
kad nebuvo sovietų sąjungi
ninkais ir tik laukia išsiva
davimo. žodžiu, sovietai 
jaučiasi apsupti, įvaryti į 
kertę. Netgi ir disidentinis 
sąjūdis pačioje Sov. Sąjun
goje nieko gero sovietams 
nežada.

Mūsų žymusis filosofas ir 
kultūrininkas Dr. Juozas 
Girnius, gyvenąs Bostone, 
dėl nesveikatos galutinai 
pasitraukė iš Aidų žurnalo 
vyr. redaktorių. Dabar vyr. 
Aidų redaktorius yra poetas 
kunigas Dr. Leonardas 
Andriekus.

PADĖKA

Mirus a.a. Vladui Medeliui maloniai dėkojame visiems, 
pareiškusiems vienokią ar kitokią pagarbą mielam 
Vladui.

Ačiū kun. P. Butkui už jo ypatingą dėmėsi atlaikant už 
mirusį pamaldas, pravedant rožančių ir palydėjusiam j 
kapus. Dainos choro dirigentui B. Kiveriui ir visiems 
choristams, dalyvavusiems velionio Vlado laidotuvių 
apeigose.

Ačiū brangiems šeimos bičiuliams, pareiškusiems pa
garbą Vladui gėlėmis, aukomis ir kitokiais būdais. Dėko
jame visiems, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, laiš
kais ir spaudoje. Ačiū visiems.

griovėjai. Mes žinome, kad 
sovietinė propaganda ir tam 
skirtas lietuvių išeivijai 
laikraštukas pasiekia dau
gelį lietuvių, ir jeigu tylima 
is mūsų pusės ir vienaip ar 
kitaip nereaguojama, gau
nasi išvada, kad su tų rašan
čių nuomone sutinkama. 
Reikia priimti, kad kiekvie
nas teigimas, jeigu jis neat
remtas, galioja kaip faktas. 
Tuo ir pragrista visa propa
ganda, kad ne visur suspė-, 
jama tos propagandos melus 
atremti. Vis dėl to galime ir 
net privalome su tuo kovoti, 
kad netaptume nebyliais tos 
propagandos talkininkais.

(v.k.)

lesnius rezultatus daug pap
rastesnių būdu.

Drauge su aprašymu pas
kelbta ir Dr. R. Zakarevi
čiaus nuotrauka su jo gamy
bos matavimo aparatu ran
kose. Ta nuotrauka čia ir 
pasinaudojame.

Dr. R. Zakarevičius
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SOVIETAI APKALTINA 
AMNESTY 
INTERANTIONAL

Plačiai pasaulyje paskli
dusi organizacija Amnesty 
International neseniai so
vietų laikrašty "Izvestia” 
buvo apkaltinta, kad ji 
kontroliuojama ir išlaikoma 
imperialistų žvalgybų. Tas 
Izvestijos priekaištas sovie
tų žinių agentūros TASS 
buvo paskelbtas ir kituose 
kraštuose.

Aninesty International 
gen. sekretorius Thomas

P. Medelienė ir šeima

Premija 
jaunimui

Dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų šeima savo 
mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę 

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučėliū- 

no 1000 dolerių premiją ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
geriausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jauni
mo chorui, sporto būreliui) 
geriausiai reprezentavusiam 
lietuvius ir Lietuvą vienerių 
metų eigoje.

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamu
mui įvertinti sudaroma Jury 
komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės jauni
mo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo są
jungos valdyba ir JAV Lie
tuvių Jaunimo sąjunga, o du 
atstovus paskiria Kriauče
liūnų šeima.

4. Jury komisija, aptarusi 
asmens ar vieneto tinkamu
mą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų 
vasario 15 d. ir susitaria su 
Kriaučeliūnų šeima dėl pre
mijos įteikimo laiko ir pobū
džio.

5. Premijai asmenys ar
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir 
siunčiami: Eugenijaus
Kriaučeliūno Premijos Ko
misijai 12500 Pawnee Road, 
Palos Park, Illinois, 60464.

Hammarberg visa tai viešai 
paneigia, sakydamas kad 
Amnesty International nei 
palaiko, nei priešinasi bet 
kokiai vyriausybei ar politi
nei sistemai. Jos rūpestis 
yra ginti visus žmones bet 
kokiuose kraštuose, apkal
tintus ir kalėjimuose laiko
mus politinius kalinius, jų 
kankinimą ar net sunaikini
mą.

Minimas Izvestijos 
straipsnis yra sovietų reak
cija Amnesty International 
pastangoms atkreipti dė
mesį, jsąžinės kalinius So
vietų Sąjungoje.
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IJettiviq Dienes 
Adelaidėje

1980 m. gruodžio 26-31>d.d. 
I

Galutinė programa
GRUODŽIO 26 - PENKTADIENIS GRUODŽIO 29 - PIRMADIENIS EX LIBRIS 

JONAS JURAŠAS
11 vai. LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMO PONTIFI- 

KALINĖS - KONCELEBRACINĖS MIŠIOS šv. Pran
ciškaus Ksavero katalikų katedroje — Wakefield St., 
City. Mišias aukoja vysk. V. Brizgys kartu su lietuvių ka
pelionais. Gieda šv. Kazimiero lietuvių bažnytinis choras, 
.vadovaujamas N. Masiulytės - Stapleton, ir solistė G. Va
siliauskienė. Pamokslas vysk. V. Brizgio. Žodi tars ir vie
tos arkivyskupas J.W. Gleeson.

12.30 vai. EISENA iš katedros i miesto salę (Town 
Hall) — King William St., City. Ten įvyks IŠKILMIN
GAS LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS, dalyvaujant 
Pietų Australijos gubernatoriui ir kitiems aukštiems 
svečiams. Įėjimas nemokamas.

Pastaba. Mišiose ir eisenoje organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis, moterys - tautiniuose rū
buose.

3 vai. SUTIKIMO PIETŪS PLB pirmininkui V. Ka- 
.mantui ir vysk. V. Brizgiu! Lietuvių Namuose. Tik su 
pakvietimais.

8 vai. v. LITERATŪROS IR DAINOS VAKARAS 
Lietuvių Katalikų Centro salėje —■ 6 Third Ave., St. Pe
ters. Įėjimas $ 4. Vietos salėje nenumeruotos. Informaci
ja - P. Pusdešris, tel. 276 9525. Po programos VAIŠĖS 
PROGRAMOS DALYVIAMS LK Centre.

8 vai. v. SPORTININKŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
ukrainiečių salėje — Osborne St., Hindmarsh.

GRUODŽIO 27 - ŠEŠTADIENIS

10.30 vai. SPORTININKŲ MIŠIOS šv. Kazimiero lie
tuvių bažnyčioje — 6 Third Ave., St. Peters. Mišias aukos 
kun. P. Butkus.

12 vai. SPORTININKŲ PIETŪS LK Centro salėje.

2.30 vai. XXXI-SIOS SPORTO ŠVENTĖS ATIDA
RYMAS. Pirmosios rungtynės stadijone — Forrestville. 
Atidaro PLB pirmininkas V. Kamantas. Įėjimas $ 2.00. 
Informacija (liečianti visus sportininkų parengimus) - S. 
Urnevičius, tel. 44 6551.

7.30 vai. JAUNIMO KONCERTAS Adelaidės High 
School salėje — West Terrace, City. Įėjimas: $ 4 - rezer
vuotame balkone, $ 3 - salėje (vietos nenumeruotos), ir 
$ 2 - jaunimui per organizacijas. Informacija — E. Var
nienė, tel. 276 6003.

Po koncerto JAUNIMO PASILINKSMINIMAS LK 
Centro salėje.

GRUODŽIO 29 - SEKMADIENIS

11 vai. MIŠIOS šv. Kazimiero bažnyčioje. Mišias cele- 
bruos vysk. V. Brizgys su lietuviais kunigais. Mišias bus 
galima išklausyti ir LK Centro salėje.

12.30 vai. MENO, TAUTODAILĖS IR FOTO PARO
DŲ ATIDARYMAS LK Centre. Informacija - L. Pocienė, 
tel. 79 5738, V. Vosylius, tel. 42 4051.

3 vai. PLB pirmininko V. Kamanto PASKAITA Lietu
vių Namuose — 6 Eastry Str., Norwood.

7 vai. v. ’’Vaidilos” teatro spektaklis — ST. SANTVA- 
RO ’’ŽVEJAI” Royalty Theatre — Angas St., City. Įėji
mas $ 4.00. Vietos nenumeruotos. Informacija - režisorius 
J. Neverauskas, tel. 271 2884.

Po vaidinimo ’’Vaidilos” teatro VAIŠĖS LK Centro 
salėje.

9 vai. ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvių Namuose — 6 Eastry St., Norwood. Informacija 
- M. Pocius, tel. 79 5738; Suvažiavimo darbotvarkė bus 
paskelbta atskirai.

7.30 vai. v. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ Apollo stadi
jone — 40 Kingston St., Richmond. Įėjimas: $ 5.00 - re
zervuotose minkštose kėdėse, $ 4.00 - nenumeruotos kė
dės, $ 2.00 - jaunimui per organizacijas. Informacija - V. 
Vencius, tel. 276 9957.

Po programos VAIŠĖS PROGRAMOS DALYVIAMS 
LK Centro salėje.

GRUODŽIO 30 - ANTRADIENIS

9 vai. ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvių Namuose.

10 vai. Lietuvių KAPELIONŲ POSĖDIS LK Centre.

10 vai. LKVS "RAMOVĖ” SUVAŽIAVIMAS LK 
Centro salėje. Informacija - V. Vosylius, tel. 42 4051.

7.30 vai. DAINŲ ŠVENTĖ Adelaidės miesto salėje 
(Town Hall) — King William St., City. Šventės vadovė G. 
Vasiliauskienė. Įėjimas: $ 5.00.- balkone ir salėje pirmos 
eilės, $ 4.00 - visos kitos eilės, $ 2.00 jaunimui per orga
nizacijas. Informacija - J. Lapšys, tel. 79 5875.

Po koncerto CHORŲ DALYVIAMS VAIŠĖS LK 
Centro salėje.

GRUODŽIO 31 - TREČIADIENIS

9 vai. ALB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 
Lietuvių Namuose.

2.30 vai. LIETUVIŲ DIENŲ IR SPORTO ŠVENTĖS 
UŽDARYMAS Forrestville stadijone.

8 vai. v. NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS 
Centennial Hall — Goodwood Rd., Wayville. Kaina $ 8.00 
asmeniui.

Informacija Č. Zamoiskis tel. 332 0136

1) Prašome visus įsidėmėti tikslų įvairių parengimų 
laiką. ČIA SKELBIAMAS LAIKAS YRA TIKSLUS IR 
GALUTINIS. Kaip pastebite - kai kur kiek skiriasi nuo 
ankstesnių skelbimų.

2) Bilietus į įvairius parengimus galima užsisakyti jau 
dabar pas L. Gerulaitį, 19 Wilford str., Underdale, S.A. 
5032. Užsakant reikia siųsti pinigus ir sau adresuotą voką 
su pašto ženklu bilietų persiuntimui.

I
Komitetas

Australijos Lietuvių Dienoms ruošti
Adelaidėje

dail. V. Virkau

Lietuviški 
ex librisai 
Adelaidėje
L, Šimkutė-Pocienė

Knygos yra priemonė, per 
kurią yra perduodami su
kaupti žmonijos patyrimai iš 
kartosi kartą. Jos yra rinki
nys žmogaus minčių, aspira
cijų ir žinių, išreikštų įvai
riose formose, pradedant 
poezija ir baigiant techniki
niais ar istoriniais leidiniais. 
Knygos lieka geriausios' 
atskirų amžiųliudytojosapie 
kartų ir asmenų išmintį, gy
venimą ir laiko skonį.

Nuo senų laikų, knygos 
yra renkamos, skaitomos ir 
vertinamos. Ex libris yra 
ženklas, nurodantis knygų 
savininkus ir jis atsirado 
beveik toki pat laiku, kaip ir 
pirmoji atspausdinta knyga. 
Ex libris arba knygos ženk
las suteikia individualumo 
antspalvį savininko knygų 
rinkiniui ir gali būti vertina
mas kaipo atskira miniatū- 
rinė grafikos forma, kurioje 
atsispindi įvairios kūrybinės 
technikos bei dailininkų in
dividualumas.

Istorijos eigoje ex libris 
keitė savo formą ir funkciją. 
Ex libris atsirado Vokietijo
je, kur buvo mažiau naudo
jami brangūs ir puošnūs 
knygų viršeliai. Atrodo, kad 
vokiečiai, brangindami kny
gas dėl esminės, o ne išori
nės kokybės, naudojo medi
nį viršelį su stipriu 
metaliniu susegimu. Ant to
kio medinio viršelio buvo 
padarytas medžio drožinys 
arba herbas, nurodantis 
knygos savininkus. Buvo 
rastas grubus medžio droži
nys pavaizduojantis ežį su 
gėle burnoje, padarytas 
Hans Knabensperg, vadina
mu Hanns Igler. Manoma, 
kad jis buvo naudojamas 
knygos ženklu ir, kad jis bu
vo sukurtas apie 1450-sius 
metus. Prancūzijoje ir Itali
joje buvo daugiau paplitę 
odiniai viršeliai ant kurių, 
auksu, sidabru ar kitomis 
spalvomis, buvo įspausti di
dikų šeimos heraldikos 
ženklai.

Iki 19-jo amžiaus antro
sios pusės, Europoje vyravo 
heraldinis knygos ženklas, 
skirtingas nuo vokiškų kny
gos ženklų. Nuo pat atsira
dimo ex libris su laiku keitė
si, besikeičiant menininiam 
skoniui ir kitiems fakto
riams, kaip pav. politiniam, 
ekonominiam bei kultūri
niam klimatui. Gerai žino
mas grafikas Albrecht 
Duerer (1471 - 1528) dažnai

Nukelta į psl. 4

Prenumeruokime liet, spaudą!
Sydnejaus Lietuvių Klubo 

biblioteka maloniai patar
nauja visiems naujiems lie
tuviškos periodinės spaudos 
prenumeratoriams iki gruo
džio vidurio.

Sumokėję bibliotekoje už 
prenumeratą, biblioteka 
savo kaštais persiunčia pre
numeratos pinigus tiek vie
toje, tiek ir į užsienį.

Jaunimui, užsiprenume
ruojančiam žurnalą 

Lithuąnus (vertingas anglų

kalba žurnalas), duoda 25% 
prenumeratos nuolaidos. 
Laukiame naujų prenume
ratorių.

Geriausia šventinė dova
na savo artimiesiems - lietu
viška knyga ar laikraštis! 
Biblioteka visuomet pasi
rengus patarnauti ir tarpi
ninkauti.

Syd. Lietuvių Klubo 
Bibliotekos Vadovybė

JJūsų, Pąstųgė Nr. 45, i980.1Į,l’7,’j)šl. 3
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Ko laukiame iš ALB Krašto Valdybos? SKAITYTOJAI PASISAKO

Artėjant ALB Krašto Ta
rybos suvažiavimui ne kartą 
šio laikraščio puslapiuose 
buvo keliamas klausimas, ką 
rinkti ALB Krašto Tarybos 
atstovais ir ko tikėtumės jų 
suvažiavimo metu. Tačiau 
jau ilgesnį laiką neteko pas
tebėti, kad būtų keliamas 
klausimas apie ALB Krašto 
Valdybos veiklą ir jos užda
vinius ir ko laukiame.

ALB Krašto Valdybos 
teisės ir pareigos nusakytos 
ALB Statute. Tačiau įstatai 
ar statutai suteikia institu
cijai daugiau formą, bet ne 
turinį. Net tobuliausi įstatai 
negali numatyti ir ir išvar
dinti organizacijos vadovy
bei uždedamų pareigų. Jas 
padiktuoja pats gyvenimas. 
Galima veikti įstatų ribose 
neperžengiant savo kompe
tencijos, išlaikant korektiš
kus santykius su organizaci
jos padaliniais, reprezen
tuoti gražiai pačią bendruo
menę ir tuo pačiu metu nie
ko bendruomenei neduoti 
nesuteikiant kūrybinio im
pulso ir faktjnai tik stebint 
apylinkių veiklą bet tos 
veiklos nebekreipiant viena 
ar kita linkme.

Kiekviena apylinkės val
dyba, veikdama 

Ex libris paroda
Atkelta iš psl. 3

yra vadinamas ”ex libris tė
vu". Jis yra padaręs pirmą 
portretinį ex libris, skirtą 
Nuernbergo juristui Willi
bald Pirckheimeriui (1524 
m.). Po jo žinomi dailininkai 
darę ex libris yra Lucas 
Cranach, Giuseppi Berto- 
lazzi; o vėliau prancūzai: 
Eduard Manet.Toulouse 
Lautrec bei vokiečiai: Max 
Klinger ir Ernst Ludwig 
Kirchner.

Ex libris dažniausiai yra 
gan mažas popieriaus lape
lis, įklijuojamas į savininko 
knygų rinkinį. Jis vertina
mas istoriniu, meniniu ir 
antikvariatiniu požiūriu, nes 
suteikia informacijos apie ne 
tik istorijoje garsių asmenų 
bibliotekas, paskirų meni
ninkų individualumą, bet 
suteikia ir daug kitų žinių. 
Pav., tik iš knygos ženklų 
sužinota, kad švedai, karo 
metu niokoję Lietuvą, bib
liotekų nedegindavo, o ga
bendavo knygas savo šalin.

Viduramžiais, kada kny
gos buvo labai vertingos, 
norint jas apsaugoti nuo pa
vogimo, labai dažnai tituli
niame puslapyje buvo įrašo
mi įvairūs prašymai ar pra
keikimai. Tokių įrašų ran
dama ir Lietuvoje. Maldak
nygėje "Jėzus Maria Juoza
pas Szventas”, išleista Vil
niuje 1828 m. rastas užrašas; 
”Isz pripotko jei tropitumys 
mon pamesti, o Tamsta 
prietely atrasty tori aduoty i 
rankas mona patos arba at- 
neszk i Kulum zokrastyje. O 
jei deaduosi prapulsi po 
smerti ir i pekla ipulsi”. 
(Įrašas 18 a. knygoje, rasto
je benediktihtį šv. Petro 
vienuolyje Salžburg’e, pers
pėja, kad vagis bus eksko
munikuotas remiantis po
piežiaus Klemento XI bule).

Ex libris istorija Lietuvo
je yra mažai’tyrinėta. P Ga
launės 1926, straipsnis (vė
liau išleista mažu tiražu ats
kira knyga): ”Ex-librisas 
Mūsų Pastogė Nr. 45,1980.11.17, psl. 4

pionieriškai, nejausdama 
įpareigojimų iš aukščiau, 
pasidaro sustingusi, metų 
metais kartodama tas pačias 
trafaretines funkcijas. Nie
kas nedrįstų tvirtinti, kad 
visa tai nMeikalinga, su
šaukdama OTsirinkimus, su
organizuodama tautines 
šventes, išreikšdama viešas 
padėkas ir t.t. Bent tuo būdu 
pabrėžiame, kad mes kaip 
lietuviai dar egzistuojame ir 
darome, ką galime ar galvo
jame. Bet visa tai apsiriboja 
parapijiniuose rėmuose. 
Virstame izoliacinėmis celė
mis nesukurdami stambes
nio ar reikšmingesnio kūno, 
kurio svorį patys pajustu- 
mėm. Šių tikslų siekimas 
nėra vienos kurios apylinkės 
pareiga. Jis turi būti koor
dinuotas apimant visos 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenę. 0 tai gali padaryti 
tik ALB Krašto Valdyba.

Per pastarąjį dešimtmetį 
ALB Krašto Valdyba rota
cine tvarka buvo renkama 
Sydnejuje, Adelaidėje ir 
Melbourne. Turėjome pen
kias Krašto Valdybas, bet jų 
veikla ir parodytas interesas 
lietuvių bendruomenei buvo 
gana skirtingi. Ne šio rašinio 
tikslas atskirai vertinti bu

LIBRIS
Į LVM'VCII PAVLVnjENSIS

■' ' r ’ dali. P. Lantuchflž

Lietuvoje XVI—-XX šimt
mečiais" yra vienintelė iki 
šiol žinoma studija, nors 
greitu laiku turėtų išeivioVi- 
tolio E. Vengrio (gyvenančio 
Washington D.C.) knyga 
apie lietuviškus ex libris. Jo 
atspausdintas straipsnis 
Metmenų 27 Nr. (1974 m.) 
bei kitos anlgų kalboje kny
gos buvo naudotos informa
cijai šį straipsnį berašant. V. 
Vengris turi bende didžiau
sią rinkini lietuviškų ex lib
ris; toli neatsilieka ir G. Vė
žio (Chicago) rinkinys. Jie 
abu yra suruošę daug paro
dų lietuviams ir amerikie
čiams. Kiti lietuviai rinkėjai 
yra B. Kviklys, S. Pilka 
(Amerikoje); A. Pusaraus- 
kas (Anglijoje); ir Australi
joje V. Jakutis bei šio 
straipsnio autorė.

Paskutiniuoju laiku, ex 
libris yra pripažinti kaip 
grafikos kūriniai ir jie yra 
renkami visame pasaulyje. 
Taip pat yra organizuojamos 

vusias Krašto Valdybas. 
Kaip jos veikė ir ką padarė, 
visi gerai žinome. Taip pat 
galvojame, kad jos visos ga
lėjo ir ką daugiau padaryti.

Visa mūsų bendruomeni
nė veikla pagrįsta mūsų vi
suomenininkų pasiaukojimu. 
Niekas jų neverčia pasiimti 
tų pareigų, niekas už jų dar
bą ir pasiaukojimą nežada 
nė mažiausio atlyginimo. 
Priešingai, visuomeninės 
pareigos sugaišina daug lai
ko, padaro asmeninių išlaidų 
ir kas be ko neapsieina be 
kitokių nemalonumų. Tad 
apsiimant bet kokias visuo
menines pareigas tenka 
rimtai apsigalvoti. Vien 
užpildyti vakuojančią vietą, 
vien dėl to, kad sunku rasti 
kandidatų ir į pasiimtas pa
reigas žiūrėti pro pirštus 
neįdedant širdies ir turimo 
sumanumo gal geriau būtų 
visai nesiangažuoti. Tokios 
rūšies veikėjai, susirinkę 
pirmam posėdžiui, kaip Mū
sų Pastogės Nr. 42 taikliai 
išreikšta, ne juokais gali su
sidurti su klausimu ■ ką to
liau darysime? O darbų ir 
įvairių problemų bendruo
menė turi per akis. Visa bė
da, kad kai kurios jų yra už
sigulėjusios dešimtmečiais, 

tarptautinės parodos, ku
riose dalyvauja viso pasaulio 
dailininkai ir rinkėjai kurie 
jais gėrisi, perka ir išmaino. 
Britų Muziejus, Londone, 
turi virš 100.000; o Jale 
Universiteto Bilioteka, virš 
250.000 ex libris kolekcijas.

Tik 20 amžiaus pradžioje 
pasirodė pirmasis knygos 
ženklas, turįs lietuvišką už
rašą, padarytas nežinomo 
autoriaus. Jis buvo skirtas 
kan. J. Tumui - Vaižgantui. 
1928 m., M.K. Čiurlionio 
Galerijoje buvo suruošta 
pirma lietuvių ex libris pa
roda, iš P. Galaunės rinki
nio. Prieškariniai ex libris 
buvo siužeto atžvilgiu labai 
įvairūs. Dažnai juose buvo 
naudojami liaudies meno 
motyvai. Nuo antrojo pa
saulinio karo iki 1960 m. 
Lietuvoje ex libris merdėjo. 
Keletą ex libris sukūrė V. 
Kosciuška (kurio darbus te
ko pamatyti ruošiamoje pa
rodoje), A. Kučas, E. Jaku-

TENKA STEBĖTIS

Gerb. Redaktoriau,
Mūsų Pastogės Nr. 

43 tilpo keistas pranešimas - 
atsišaukimas: Sydnejaus
Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopa nori įsigyti savo dali
nio vėliavą ir tam tikslui 
šaukiasi visuomenės pagal
bos ir aukų.

Paprastai visuomeniniai 
organai ar organizacijos 
kreipiasi į visuomenę para
mos, jeigu jų projektuoja
mas sumanymas ar reikalas 
yra tiesioginiai naudingas ir 
svarbus ne tik organizacijai, 
bet ir visai bendruomenei. 
Bet gi čia bendro visuo
meninio intereso nėra, o tik 
grynai organizacijos reika
las.

Iš įvairių minėtos organi
zacijos parengimų, surengtų 

nebuvo kaip reikiant paju
dintos ir iš esmės svarsty
tos. Pavyzdžiui, lietuvybės 
išlaikymas, lituanistinis 
švietimas, politinė veikla 
per 30 metų vykdoma pad
rikai be jokio plano ir vado
vavimo iš aukščiau. Nereikia 
stebėtis, kad ir visos tokios 
veiklos rezultatai gana liūd
noki.

tytė ir kiti. Pirmoji paroda 
įvykusi 1960 m. Vilniuje 
pradėjo lietuviškų ex libris 
renesansą. Dabartiniai lie
tuviai ex libris dailininkai 
yra išvystę aukštą standar
tą, individualumą bei savitą 
techniką.

Lietuvoje ex libris yra ta
pęs ne tik savo rūšies meno 
kūriniu bei ir dailininko žes- 
tu savo draugams ir pažįs
tamiems. iš žymesniųjų 
dailininkų,kuriančių ex libris 
Lietuvoje (rodomų parodoje 
- pabrauktos pavardės) yra: 
A. Antanavičius, S. Chle- 
binskas, A. Čepauskas, G. 
Didelytė, S. Eidrigevičius, 
A. Gediminas, V. Jucius, E. 
Juchnevičius, V. Jakštas, V. 
Kalinauskas, I. Katinienė, 
V. Kisarauskas, S. Kisa
rauskienė, A. Kmieliauskas, 
A. Klisevičius, C. Kontri
mas, A. Kučas, J. Kuzmins- 
kis, R. Oškutis, J.D. Pliko- 
nytė-Bružienė, K. Ramonas, 
P. Repšys, A. Švažas, R. 
Tarabilda, V. Tarabildienė. 
O išeivijoje pokario metais 
didesnį skaičių knygos 
ženklų sukūrė V.K. 
Jonynas, V. Petravičius bei 
E. Vasiliauskas, o vėliau Pa
ryžiuje Z. Mikšys; Ameri
koje Augis, K. Janulis, A. 
Kurauskas; o paskutiniuoju 
metu ypač daug V. Virkau. 
Australijoje keletą ex libris 
yra sukurę A. Vaičaitis, V. 
Simankevičius ir A. Vingis.

Lietuviški ex libris yra 
skaitomi vieni iš geriausių 
pasaulyje. Tą parodo jų 
gaunamos premijos ir gar
bės medaliai tarptautinėse 
ex libris parodose.

Per Lietuvių Dienas Ade
laidėje, bus progos susipa
žinti su šią meno sritimi ir su 
dalimi lietuvių dailininkų 
kūrinių.

WWWVWAVWWVWWVV

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę! 

loterijų korespondencijose 
rašyta, kad visi jų parengi
mai buvę sėkmingi, tad ir 
organizacijos iždas neturėtų 
būti tuščias. Pagaliau orga
nizacija užsimojusi įsigyti 
vėliavą, tai tegu ir pati or
ganizacija jos įsigijimo išlai
das ir dengia. O jeigu'orga- 
nizacija tiek neturtinga, tai 
tegul kukliau pati išsiverčia, 
kol praturtės, kad galėtų 
vykdyti savo didesnius užsi
mojimus. Ar organizacija 
turės ar neturės savo vėlia
vą, visuomenei neįdomu; jai 
gali rūpėti organizacijos 
veikla ir jos įnašai, naudingi 
visai visuomenei. Jeigu to 
nėra, vargu ar vėliava jos 
prestižą pakels.

Man kaip šaulių gerbėjui 
liūdna, kad griebiamės elge
tavimo.

Šaulių Bičiulis

Ar nebūtų ALB Krašto 
Tarybos uždavinys atrinkti 
pačias opiausias problemas, 
jas išnagrinėti ir pavesti 
Krašto Valdybai tai įgyven
dinti. Juk Krašto Valdyba 
nėra vien mūsų bendruome
nės reprezentantas, bet taip 
pat bendruomenės valios 
vykdytoja ir vadovė. Buvo 
laikai, kada apylinkių valdy
bos laukė iš Krašto Valdy 

bos nurodymų ir paskatini
mų, bet su laiku sudemok- 
ratėjome, palikome laisvas 
rankas apylinkių valdy
boms: jei ką konstruktyvaus 
padarys ar įgyvendins, ge
rai, o jei nieko nebus - nuo to 
dangus nesugrius. Tokia fi
losofija veda kaip tik į akli- 
gatvį. Retėjant vyresniajai 
kartai, bendruomenės veikla 
palengva silpsta. Išlaikyti 
bendruomenę gyvą dabar 
labiau negu bet kada reika
linga ne tik išminties, bet ir 
kietai vadovaujančios ran
kos. Juk atliktų darbų svoris 
ne visada lyginamas su dir-. 
bančiųjų skaičiumi. Skai- • 
čiams mažėjant turi didėti 
pasiryžimas. Krašto Valdy
ba neturi policinių priemo
nių priversti apylinkių val
dybas vykdyti jos patvar
kymus ar įpareigojimus. 
Reikia tikėtis, kad tokių 
priemonių nereikės, nes į 
vadovaujamus organus pap
rastai išrenkame asmenis, 
turinčius pakankamai pilie
tinės ir tautinės savigarbos. 
Be to darbo naštai paleng
vinti prie apylinkių valdybų 
sudaromos švietimo, kultū
ros ir kitokios tarybos.

Galinčių ir norinčių dirbti 
visuomeninį darbą dar turi
me pakankamai žmonių. Pa
sigendame tik centralizuoto, 
ir ryžtingo vadovavimo. Ir 
šiuo atveju mūsų žvilgsniai 
krypsta į ALB Krašto Tary
bą ir jos nuosprendžius.

T.K.

PRANEŠIMAS

Pertho Ramovė praneša, 
kad lapkričio 23 d. po pa
maldų įvyks Kariuomenės 
šventės minėjimas Liet. Na
muose. Ta proga ruošiami 
pietūs, padalyvavimai, lote
rija. Visi kviečiami.

Gruodžio 7 d. Pertho 
Apyl. Valdyba rengia Lietu
vių Namuose vaikams Kalė
dų eglutę. Lapkričio 25 d. 
6.30 vai. lietuvių radio va
landėlė Perthe bus skiriama 
kariuomenės minėjimui.
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KIEK ILGAI KABĖSIME LIETUVIŠKAI?
A. Rimgaudas

...jūs gi įėję sutepėte mano 
žemę ir. iš mano tėvynės pa
darėte pasibiaurėjimą.

(Iš Senojo Testamento)

Mokslo įrodyta, kad kal
bos formavimasis ir vysty
masis neatsiejamai susijęs 
su tautos formavimosi ir jos 
istorija. Kalba - tai vienas 
svarbiausių bruožų visame 
tautos ypatybių spektre. 
Gimtosios kalbos netekimas 
sietinas su pačios tautos eg
zistencijos pabaiga. Pasaulio 
istorijoje turime daug pa
vyzdžių, kai su mažesnių 
tautų pavergimu iš karto ar 
palaipsniui primetama ir 
naujoji kalba.

Pastaruoju metu į TSRS 
sudėtį įeinančioms tautoms 
gresia tokia reali galimybė 
grarasti savo gimtąją kalbą.

utinkamai su 25 partijos 
suvaž. direktyvomis buvo 
kuriami planai dėl rusų kal
bos sustiprinimo sąjunginių 
respublikų nacionalinėse 
mokyklose. 1975 m. Tašken
te įvyko mokslinė - praktinė 
konferencija ” Rusų kalbos 
studijavimo ir dėstymo na
cionalinėse vidurinėse, spe
cialiose ir aukštosiose mo
kyklose patyrimas," kurios 
metu buvo numatyta ir da
bar vykdoma eilė priemonių 
rusų kalbos pozicijoms stip
rinti.

O štai neseniai sulaukėme 
ir praktinių nurodymų - jau 
paruošta konkreti programa 
šiems tikslams pasiekti. Tai 
visasąjunginės mokslinės - 
praktinės konferencijos 
’’Rusų kalba - TSRS Tautų 
draugystės ir bendradarbia
vimo kalba” rekomendaci
jos. (Toliau tekste bus rašo
ma ir cituojama remiantis 
šiomis rekomendacijomis). 
Tai neturintis precedento į 
vykis visoje pokarinėje 
TSRS tautų istorijoje. Pir
mą kartą taip grubiai kėsi
namasi į švenčiausiąją na
cionalinių mažumų gimtąją 
kalbą. Norima pamažu iš
stumti jų kalbą priverstine 
asimiliacija į beveidį mono
litą su paryškintais rusų na
cionalinio charakterio bruo
žais.

Minėtose rekomandacijo- 
se nurodytos konkrečios 
programos, liečiančios 
sustiprintą rusų kalbos die
gimą darželinukams, moks
leiviams ir studentams.

Rekomendacijose nuro
doma: "Sąjunginių respubli
kų švietimo ministerijoms 
nuo 1979 m. įvesti visose 
nacionalinėse ikimokyklinė
se įstaigose rusų kalbos mo
kymą vaikams nuo 5 metų... 
Tam panaudoti visas veiklos 
formas - užsiėmimus, žaidi
mus, darbą, taip pat kasdie
ninį bendravimą . Taip pat 
numatytas netgi tam tikras 
darbas su tėvais - ugdyti 
jiems rusų kalbos įgūdžius, 
skatinti kalbėti šeimoje ru
siškai ir t.t.

Bendro lavinimo mokyk
lose taip pat numatyta ak
tyviai plėsti rusų kalbos 
vartojimą dalykinėse pamo
kose, ypač vyresnėse klasė
se. "Vystyti ir skatinti už
klasinį darbą kartu su pio
nierių ir komjaunimo orga
nizacijomis rusų kalba, sie
kiant įpratinti mokinius prie 
šnekamosios rusų kalbos... 
Dažniau praktikuoti už kla
sinę veiklą rusų kalba (sien

laidos,

įrengti 
kabine-

laikraščiai, radio 
ekskursijos ir t.t.”).

Be to nurodoma 
spec, lingafoninius 
tus rusų kalba, aprūpinti 
juos modernia technika bei 
priemonėmis. Kadangi švie
timo įstaigos ir taip neper- 
daug gauna lėšų, tai reikia 
manyti, tos* priemonės bus 
įgyvendinamos kitų dėsto
mų dalykų sąskaita. Minis
terijoms nurodoma: "plačiau 
praktikuoti rusų kalbos su
stiprintą mokymą nacionali
nėse mokyklose, tam ski
riant laiką fakultatyvinių 
užsiėmimų sąskaita”.

Tas pats numatoma pada
ryti ir proftechninėse mo
kyklose. Rekomenduojama, 
o tai reiškia, kad ruošiama 
plėsti profesinių techninių 
disciplinų dėstymą rusų 
kalba.

Svarbūs pasikeitimai die
giant rusų kalbą numatomi 
sąjunginių respublikų aukš
tosios mokyklose, dėl to rei
kalaujama "plačiai diegti 
Kirgizijos, Uzbekijos, Mol
davijos ir kt. sąjung. res
publikų patyrimą dėstant 
visuomenines, bendro lavi
nimo ir specialybės discipli
nas rusų kalba nuo 2 - 3 kur
so”. Tai baisus smūgis gim
tajai kalbai. Juk kalbos vys
tymasis dabar labai glau-

džiai susijęs su mokslo pa
žanga, tik gimtos kalbos tai
kymas disciplinoms skatina 
ją vystytis toliau.

Rusų kalbos įtaka jau ir 
dabar labai didelė ir atlieka 
savo neigiamą vaidmenį lie
tuvių kalbos atžvilgiu. Tokiu 
būdu į aktyvųjį gimtos kal
bos žodyną skverbiasi rusiš
ki skoliniai, o juk nuo tokių 
barbarizmų išvalyti kalbą 
nepaprastai sunku. Pradi
niuose kursuose studentams 
numatoma įvesti (kitų dis
ciplinų sąskaita) 120 - 140 
vai. apimties rusų kalbos 
kursai. Iš to seka, kad studi
jos praktiškai pavirsta ru
siškomis. Įvedus šias prie
mones, bus galima sudaryti 
mišrias studentų grupes, 
tuo pačiu atidarant duris di
džiąja dalimi rusų tautybės 
studentams. Padidėtų rusų 
studentų skaičius, o tuo bū
du atsirastų natūralus 
bendravimas su jais rusų 
kalba.

Skatinama ruošti studen
tų olimpiadas, straipsnių ra
šymą ir spausdinimą rusų 
kalba.

Taigi rusų kalba, "kalba, 
kuria kalbėjo Leninas”, dar
želiuose, mokyklose, insti
tutuose, spaudoje, radio lai
dose. O ką daryti su gimtąja 
kalba? Marksizmo - leniniz
mo filosofija nacijų suartėji
mą laiko istorine būtinybe ir 
teigia, kad ateityje nacijos 
susinėsiančios į vieną bend
rą kalbą.

Dabartinis rusų kalbos ži-

KO VERKĖ MIŠA
Veronika B.

elgtis: oriai, santūriai, 
aukšto ir iš lėto. Nesiskirda- 
mi nuo praeities dievukų jie 
taip pat reikalingi tam tikrų 
aukų ir atnašavimų. Žinomų, 
tik ne žolių deginimo ar avi
nėlių forma, bet šiame kraš
te jau seniai įprasto "blato”, 
kuris gali būti pinigai ar 
bonka vodkos ar dar kas 
nors. "Anything goes” - aiš
kino žmogus gretimoj eilėj. 
Kadangi mes visi trys kelia
vome kuo lengviausiai tai 
"blato” atnašavimams ne

buvom pasiruošę ir eilėj be
stovint pradėjo aušti. Vyrai 
bandė ieškoti kavos ir klau-- 
sinėjo saugumo pareigūnų, 
kurie tikrai atrodė kaip die
vai be darbo. Nauji kostiu
mai, kaip veidrodis blizgą 
batai. Kai kurių kelnės tru
putį pertrumpos ir matėsi 
kojinės su olimpiniais rutu
liukais. Atsakymas buvo: — 
Niet! Kava nerabotajet. — 
Per anksti. Gausim viešbu
ty, kurį turėtume dar šian
dien pasiekti. Mintimis per
žiūrėjome savo nešulius, ar 
neatsirastų kas tinkamo 
"blatui”, tačiau nieko nera
dome, ką galėtume atnašau
ti. Mus kraustęs vėliau mui
tininkas matyti buvo irgi tos 
pačios nuomonės, bet ir jis 
nieko tinkamo nerado ir 
praleido.

Atvykome į miestą. Kaž
kaip vaiduokliškai tylu. Au
tomobiliams draužiamas 
signalas ir girdisi tik ūžimas 
retkarčiais perkertamas pa
dangų žviegiu. Nėra vaikų 
nei jaunuolių. Visi vasaros 

tai stovyklose. Miestas švarus >t

Nesakyčiau, kad mes vi
sada einam prieš valdžią. 
Taksas, už vandenį ir žemės 
mokesčius susimokam be 
didesnių murmėjimų. Nieko 
taip ypatingai savo gyveni
me nesame boikotavę, todėl 
norėčiau, kad suprastumėt 
kodėl nutarėm neklausyti 
valdžios ir važiuoti į Mas
kvos Olimpiadą. Ypač dar, 
kai prieš dvejus metus įmo- 
kėjom depozitą už kelionę. 
Visi sakė, kad Olimpiados 
boikotas valdžiai išeina pi
giau, negu, pavyzdžiui nu
traukimas prekybos su so
vietais. Mums asmeniškai 
(dėl depozito), kurio rusai 
negrąžino, pigiau neišėjo. 
Apie pigumą, kalbant dar 
noriu pridėti, jog tikėjausi 
papigintos kelionės, išėjo 
gerokai pabranginta. Važia
vome trise: mano vyras, vy
ro jauniausias brolis ir aš. 
Geriau supažindinsiu; vyras 
Jonas, brolis Algis, o aš Ve
ronika.

Buvom priversti skristi 
Aeroflot lėktuvu, todėl nie
ko daug apie kelionę nepa
sakosiu. Atskridome į 
Maskvą labai vėlai naktį, ar 
tikriau pasakius labai anksti 
rytą ir muitinėj galbūt buvo 
mažiau tarnautojų, nes 
mums teko labai ilgai stovėti 
eilėje laukiant nešulių pa
tikrinimo. Atsirado mur
mančių per ilgai eilėj sto
vint, bet eilės tolimame gale 
kažkas išaiškino: jei esi 
Romoj, elkis kaip romėnas ir 
rusų naujoji religija yra 
garbinimas pareigūnų, kurie 
jau seniai išmoko dieviškai 

nojimo lygis, ben’t jau Lietu
voje, pilnai patenkinamas; 
Visi faktai verčia kritiškai 
žiūrėti į TSRS vykdomą po
litiką nacionalinių mažumų 
atžvilgiu. Vargu ar galima 
pateisinti šią politiką, juo 
labiau 20 a. Nenuostabu, kad 
tokie dalykai dėjosi anks
tesniais laikais, bet keista ir 
liūdna, kad tas kartojasi ir 
dabar, civilizacijai pasiekus 
tokį išsivystymo laipsnį, 
skelbiant skambias tautų 
draugystės idėjas ir princi
pus. Žinoma, būtų neteisin
ga neigti rusų kalbos indėlį į 
bendrą pasaulio kalbinį lo
byną ir kultūrą, bet tai ne
reiškia, kad tuo pateisina
mas jos priverstinis prime
timas kitoms tautoms.

Lietuvių tautai . istorija 
nebuvo palanki. Nuolatinės 

Kalėdinės dovanos 
giminėms Lietuvoje

SPECIALUS SIUNTINYS 1 - 1980

Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
kam arba moteriškam kostiumui: vakarinei suknelei me
džiaga arba lygi vilnonė medžiaga suknelei: vyriškas ar
ba moteriškas megstinis; komplektas moteriškų nailoni
nių apatinių arba vyriški geresni marškiniai: "Wrangler" 
arba "Levi" jeans, mėlynos arba rumbuoto velveto: 
crimplene medžiaga moteriškam kostiumėliui arba dviem 
suknelėm; vyriški arba moteriški odiniai geri pusbačiai.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu T.įoO. 
Taip pat dar galima į šį siuntinį dadėti 9 svaruš prekių: 
medžiagos galima dadėti 4 metrus ir dirbtinio minko kai
lio paltui 2.75 m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų: 
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 svarus S 224
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui, sveria 6 sv. 87 
Jeans, "Wrangler” arba "Levi" (siuntinyje gali būti dvi)

’ 40

iš

svęria 2 sv. Kaina už vienas
Jeans "Wrangler" rumbuoto velveto (siuntinyje 
būti dvi) sveria 1 ’/? sv. Kaina už vienas
Vyriškas arba moteriškas megstinis, sveria 1 sv. 
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 
Vilnonės arba šilkinės skarelės
Telescopic lietsargis, sveria '/a sv.
Geresni marškiniai
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria i1i sv.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv.

gali

Kalkuliatorius TI —■ 33 Texas
Stetoskopai, sveria Va sv.

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: ‘/a sv. 
batos -8'4: ‘/s sv. nescafes - $ 3; 1 sv. kavos - S 3.50: 1 
šokol. saldainių - $ 3.50.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, 
tarpininkaujame išsirūpinant pensijas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England 
Tel. 01 460 2592.

ir kaip cukrinis; bijai prisi
glausti, kad nesuteptum ir 
pats nesusiteptum. Meškiu
kas Miša, olimpiniu diržu 
persijuosęs šypso iš visų 
kampų pusmėnulio šypsena. 
Jo pasidaro net perdaug, 
ypač nustebusios akys, ku
rios atrodo, kaip KGB agen
to. — Ne, — sako Algis, — 
jis tik atrodo truputį 
įkaušęs.

— Miša ne enkavedistas 
— sako Jonas, — Algis tei
singai sako. Greičiausia per
daug paėmė Stoličnajos. Juk 
visa sovietų sąjunga geria, o 
čia tokia Olimpiada...

Susitvarkę viešbuty, po’ 
gerų rusiškų pusryčių vėl 
einame į miestą. Viešbuty 
mums pasako, jog Maskvą 
priklauso mums; galime eiti 
ir žiūrėti kur tik norįinę, 
Jeigu kur nors nerasime ke
lio mus nuves ar nuveš. Vi-

viduramžių kovos su kry
žiuočiais ir su . pradedančia 
stiprėti Rusija pareikalavo 
nukreipti visas jėgas vien 
tik apsigynimo tikslams, o 
kultūriniam gyvenimui vys
tyti tų jėgų kaip ir nebeliko. 
Toliau sekusi polonizacija ir 
aktyvi rusifikacija, carizmo 
laikais žlugdė lietuvių kalbą. 
Ir dabar, kai jau galima kal
bėti apie tam tikrą pažangą 
lietuvių kalboje, kultūroje, 
vėl staiga užgriūva tamsūs 
debesys.

Taigi, visu aštrumu iškilo 
klausimas - ar kalbėsime 
ateityje lietuviškai ir jei dar 
kalbėsime, tai kaip ilgai?

IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO 
"AUŠROS”

40 
36 

3 
12 
11 
18 
44 
28 
57 
65 
93 
57 
55 
ar- 
sv.

sokie pažadai per viešbučio 
garsiakalbį. Tikrovė šiek 
tiek kitokia. Tačiau turistai, 
kurie anksčiau yra buvę 
Maksvoj, sako, kad rusų ne
begalima pažinti; jie pasida
rė mandagūs ir net nusišyp
so kartais. Dėl Olympiados 
jie, galima sakyti, prarado 
savo tautinį charakterį.

Apžiūrėjome parkus, 
apėjome Kremlių ir pro mi
nias prasispaudę pasveiki
nome Leniną. Kažkoks ame
rikonas, matyti, kaip ir mes, 
valdžiai pasiprięšinęs, pa
reiškė, esą gėįvąj, kad nei 
Washingtonas. nei Lincolnas 
neguli Capitolyje. Praėję 
pro įvairių įstaigų rūmus at
sidūrėme ant labai plataus 
vieškelio. Nutarėme paėjėti' 
tuo vieškeliu, bet čia besisu-

Nukelta'į psl. 7
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KAIP GAUTI T.V. STOTIS 0/28 
ir programas iš viso pasaulio

Nėra jokios priežasties praleisti viena iš geriausių televizijos prog
ramų, rodomų Australijoje. Daugiakultūrinė televizija lygiagrečiai 
transliuojama per stotj 0 (Very High Frequency) ir per stotį 28 (Ultra 
High Frequency).

Gali jums nepavykti pagauti transliacijų vien dėl to, kad jūsų priim
tuvas nėra tinkamai nuderintas ant stoties 0 (VHF) arba stoties 28 
(UHF). Bandykite abi stotis ir pasirinkite, kur geresnis vaizdas.

Kaip pagauti stotį 0
PRIIMTUVAI, KUR STOTYS REGULIUJAMOS RANKA

1. Jei yra pažymėta stotis 0, paprasčiausiai pasu
kite selektorių nusistatydami ant 0.

2. Nustačius priimtuvą ant stoties 0, svarbu at
sargiai ranka pareguliuoti, kol gausis ryškiausias 
vaizdas. Kontrolinė galvutė veikia panašiai kaip ir 
radijo priimtuvuose. Jei palengva suksite, pagausi
te stotį 0 ir paveikslo kokybė gerės. Bandykite su
kalioti kontrolinę galvutę į kairę ar dešinę, kol gau

site patenkinamą vaizdą. Gali tekti net keletą kartų pasukinėti. Kai ku
riuose priimtuvuose besukant kontrolinę galvutę reikia drauge ir 
prispausti.

PRIIMTUVAI, KUR STOTYS ATRENKAMOS MYGTUKAIS

Kaip pagauti stotį 28
Jeigu jūsų priimtuvas pajėgus pagauti UHF, kuris paprastai laiko

mas aukštesnės kokybės, greičiausiai jums reikės specialios antenos. Bet 
pirmiausiai bandykite pagauti stotį 28 UHF savo turima atnena.

T.V. PRIIMTUVAI, KUR STOTYS ATRENKAMOS RANKA

1. Jeigu jūsų priimtuve nėra pažymė
ta stotis 0, ji galima pagauti nustačius 
ant kitos stoties, kuri yra nenaudojama.

Bet jeigu visi mygtukai užimti jau 
veikiančių stočių (sakysim, stotį 2 
galima pagauti net keliais mygtukais), 
vieną iš tokių pozicijų galima perkeisti į 
stotį 0.

Prie jūsų priimtuvo stočių skalės, 
paprastai šalia stočių atrinkimo mygtu
kų, yra kontrolinė dėžutė, kurią atida
rius galima prieiti prie kontrolinės apa
ratūros.

Duotame 
brėžinyje pa
rodyta dau
giausiai naudo
jama kontroli
nė aparatūra. 
Čia atrasite ir 
kontroliniuš 
prietaisus, i ati
tinkamus jūsų 
pasirinktani 
mygtukui.

Pasistekinte, 
kad VL arba 
pirmoji pozicija 
būtų pasirinkta 
naudojant daž
numo juostos

Atrink UHF sukdamas selektorių į 
pozicija U arba kai kuriuose aparatuose 
paspaudus mygtuką VHF/UHF. Tada 
Tada suk palengva kontrolinę galvutę 
prie stoties 28 laikantis UHF pozicijos.

PRIIMTUVAI SU MYGTUKAIS

Laikytis tų pačių nurodymų, kas pa
sakyta apie stotį 0, bet žiūrėk, kad daž
numo kaspinas būtų nustatytas ant U. 
Pritaikint derinimo reguliatorių, kur 
reikės daugelio sukaliojimų (iki 20 pa
sukimų) iki gausis ryškus paveikslas.

Vienas iš tų būdų duos teigiamus re
zultatus. Jeigu ir tas negelbėtų, tai teks įsigyti tinkamesnę anteną.

VHF ir UHF antenų yra didelis pasirinkimas, net paruoštų, kurias ga
lite pats pastatyti. Išlaukinė antena kainuoja nuo 20 iki 50 dolerių, kam
barinė antena 10 - 15 dolerių. ,

Arba kreipkitės į T.V. pardavėjus bei antenų įrengimo specialistus, 
kurie parinks antenas, tinkamas stotims 0 ar 28. Jums gali kainuoti iš
laukinė antena nuo 100 iki 150 dolerių, kambarinė -15 dolerių.

Jeigu kartais būtų sunkumų pačiam atlikti tą procedūrą, skambinkite 
jūsų priimtuvo gamintojams ar pardavėjams ir gausite tikslesnių nu
rodymų. i

(Frequency 
Band) regulia
torių. Tai toji pati prozicija, kuri naudojama ir stočiai 2.

2. Tada panaudokite derinimo reguliatorių, kuris veikia kaip radijo de
rinimo galvutė. Sukinėdami atsargiai pagausite stotį 0 ir gausite ryškų 
paveikslą. >'

CHANNEL®ANDCHANNEL28 Multicultural Television
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Sportas Geelonge
Tik ką pasibaigęs krepši

nio. sezonas nebuvo labai 
sėkmingas Vyčio! klubui iš
skyrus Vyčio, veteranus, 
kurie žaidė antroje divizijoj. 
Per visą sezoną sužaidė 22 
rungtynes iš kurių 21 laimė
jo ir vienas pralošė. Taip pat 
labai lengvai laimėjo ir 
Grand Finalą virš 20 taškų 
skirtumu, tuo būdu tapdami 
Geelongo miesto antros di
vizijos čempionais. Už Vy
čio veteranus žaidė: Saulius 
Karpuška, Alan Renkaus- 
kas, Henry Renkauskas, 
Gėry Kymantas, Petras 
Obeliūnas, Ricky Kardas, 
Graham Brown, John Begg 
ir Murry Host. Treneris 
Stasys Šutas. Vyčio vyrų 
pirma komanda sezoną už
baigė ketvirtoj vietoj, bet

Veda V. Augustinavičius

ŠACHMATAI
SĖKMINGAS LIETUVIŲ 

VIEŠAS TURNYRAS

Septintame lietuvių vie
šame šachmatų turnyre šiais 
metais dalyvauja 68 šach
matininkai, jų tarpe ir iš 
Ukrainos emigravęs į Aus
traliją šachmatų meisteris 
N. Levin. Jis pagal įvertini
mą skaitomas geriausiu 
šachmatininku Australijoje 
bet neturėdamas Australi
jos pilietybės negali žaisti 
olimpinėje komandoje.

Turnyrą atidarė N.S.W. 
šachmatų sąjungos pirm. R. 
Theakstone, kuris stebėjosi 
lietuvių turnyro pasekmė
mis. Jo vadovaujamos są
jungos turnyre tuo pačiu 
medų dalyvių skaičius žy
miai mažesnis - tik 39 žaidė
jai.

Atidarymo proga visus 
dalyvius pasveikino einąs 
lietuvių šachmatų klubo pir
mininko pareigas V. Pata
šius kartu pranešdamas, kad 
ateinančiais metais žaidimai 
vyks erdvesnėje salėje, kuri 
jau statoma.

Turnyrą pravedė V. Au
gustinavičius. Po trijų ratų 
geriausius rezultatus iš lie
tuvių turi V. Patašius ir Dr. 
H. Lukše — po 2 *A taško. V. 

• Liūgą, A. Giniūnas, J. Kar
pavičius ir P. Grosas po 2 
taškus. J. Jenčius ir A. Pū
kas po 1.

Bendra suma, surinkta iš 
turnyro mokesčio siekia 800 
dolerių, tad laimėtojų laukia 
stambios premijos.

* ♦
Per pastaruosius penke

rius metus lietuviai šachma
tininkai pirmauja pabaltie- 
čių metiniuose turnyruose 
dėl pereinamosios taurės.

/ 

LIETUVIŲ LAIDOJIMO BIURAS

Funerals of Distinction
17 RAILWAY PDE.

FAIRFIELD, N.S.W.
Tel. 724 5408 Veikia 24 valandas per parą

kadangi per finalus negalėjo 
žaist Edy Karas ir Alex 
Wiasak tai taip ir pasiliko 
toj pačioj vietoj. Berniukai 
žemiau 16-kos metų padarė 
labai gerą progresą ir lai
mėjo net 5-kias rungtynes.

Moterų pirma komanda 
buvo perkelta iš antros divi
zijos į pirmą ir joms čia labai 
nesisekė; per visus metus 
nelaimėjo nei vienų rungty
nių. Taip pat be laimėjimų 
pasiliko ir antra moterų ko
manda, kurios žaidė antroj 
divizijoj. Vyrų tinklininkai, 
prisiverbavę keletą jaunų 
žaidėjų, pasirodė visai ne
blogai, nors finalų ir nepa
siekė. Vyčio golfininkai du 
kartus žaidė prieš Melbour
ne Varpo golfo žaidėjus, pir
mą kartą žaidimai pasibaigė

Taurė ir šiais metais lieka 
lietuvių rankose nugalėjus 
latvius ir estus. Pagal tradi
ciją laimėtojai ruošia 
žaidynių užbaigtuves, kurios 
pravestos praėjusią savaitę 
Lietuvių Klube. Žaibo tur
nyro pereinamąją taurę pir
moje grupėje laimėjo latvis 
I. Liepa, antrosios grupės 
turnyre pirmą vietą dalinosi 
latvis ir mūsiškis V. Augus
tinavičius.

Po žaidimų svečiai buvo 
gražiai pavaišinti.

PAS MUS
IR KITUR

KOVO VAKARAS

Lapkričio 8 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyko gana jau
kus ir patrauklus Sydnejaus 
liet, sporto klubo Kovo ’’Ko
miškų kepurių vakaras”. 

’ Žmonių tą vakarą prisirinko 
kaip paprastai Kovo vaka- 

? ruošė gana apsčiai, bet kad 
jame būtų buvę išskirtinai 
komiškų kepurių, to nebūtų 
galima tvirtinti. Tiesa, ke
purėtų buvo, bet kiek jos 
komiškos, paliekam spręsti 
vakaro dalyviams.

Šiaip vakaras praėjo labai 
nuotaikingai, pravesta fan
tais turtinga loterija ir mi
nėtų kepurių premija vimas. 
Tenka pasidžiaugti, kad tą 
vakarą dalyvavo gana gau
siai jaunimo.

* * *

Perthe spalio 9 d. mirė 
Lietuvos kūrėjas savanoris 
a.a. Kazys Žuromskis. Pa
laidotas spalio 14 d. Kara- 
kata kapinėse. 

lygiomis, o antrą kartą lai
mėjo Geelongo Vytis 5-3. 
31-moj sporto šventėj Ade
laidėj, Geelongo Vytis daly
vaus šiose sporto šakose: 
vyrų ir moterų krepšiny, 
vyrų tinkliny, vyrų ir mote
rų golfe, vyrų stalo tenise, 
vyrų ir moterų lauko tenise, 
bilijarde, mergaičių ir vyrų 
plaukime ir vyrų squashe. Iš 
Geelongo į sporto šventę 
vyks 50 asmenų.

Geelongo Sporto Klubo 
Vyčio metinis balius įvyks 
lapkričio 29 dieną 7.30 vaka
re, Gelongo Lietuvių Na
muose Douro St. North 
Geelong.

Kviečiame visus kuo 
skaitlingiau dalyvauti ir tuo 
paremti mūsų jaunimą 
vykstantį į sporto šventę 
Adelaidėn.

G.L.S.K. Vytis Valdyba

N.S.W. golfo entuziastai, iš k.: Dr. K. Bagdonas, G. Vi- 
čiulis, Dr. L. Petrauskas, V. Binkis, Č. Žilinskas ir T. Ži
linskas

Ko verkė Miša..
Atkelta iš psl. 5

kinėjąs toks blizgančiais ba
tais mus sustabdė ir sako, 
kad toliau ’’darogi nietu". — 
Kaip nėra kelio? — Algis 
bando klausti rusiškai. Jis 
mat studijuoja rusų kalbą 
savo mokykloje ir čia jam 
gera proga pasireikšti. — 
Jeigu čia va šitas vieškelis 
platus tęsiasi kiek akis už
mato. — Bet pilkai unifor
muotas nesutinka ir pataria 
mums grįžti atgal į miesto 
centrą. Grįžtame. Su mumis 
grįžta dar keletas "pasikly
dusių" turistų.

— Reiškia eiti galime vi
sur, tik turime eiti keliu. O 
kur kelio nebėra ten stovi 
blizgančiais batais dievukas. 
—Sakau.

Neturėjom bilietų į kai 
kuriuos žaidimus, todėl vėl 
pasikeisdami stovėjom eilė
se. Algis jau pripažino, kad 
eilėj stovėjimas yra rusų 
’’way of life”. Bestovėdami 
eilėje susidraugavom su ke
letu turistų šeimų ir net už
mezgėme rimtesnius pokal
bius su rusais. Rusai labai 
apgailestavo, kad Mr. 
Carter nemato visų tų gro
žybių. — Olympiada šen, ar 
Olympiada ten, bet ką rusai 
gali parodyti yra tik vieną 
kartą gyvenime. — Sako se
nyva rusė laukianti eilėje 
bilieto į plaukimo lenktynes. 
— Gaila ir jūsų sportininkų, 
kuriems jūsų imperialistinė

* * *
Pertho lietuvių, sporto 

klubas Tauras neseniai įsi
gijo ir pašventino savo vė
liavą. Ta proga buvo su
rengtos gražios iškilmės. 
Tauras ketina dalyvauti 
metų pabaigoje sporto 
šventėje Adelaidėje.

* * *

Golfas
Kas golfo nežaidžia, tas 

galvoja, kad golfas tinka 
žaisti tik seniems. Na, gal 
dar ir neblogų anekdotų ga
lima apie golfą išgirsti. Ta
čiau, kas šį sportą prakti
kuoja, tas žino, kiek daug 
šiam sportui reikia pasiruo
šimo ne tik fiziniai, bet ir 
protiniai: reikalinga nepap
rasta koncentracija ir 1.1. Be 
to, ar esate matę kokį kitą 
sportą žaidžiant 6 vai. ryto, 
lietui nilant, tas jau patvir

valdžia nepadeda. Pas mus 
jie gauna viską: ir specialų 
su vitaminais maistą ir vais
tus ir... — Čia seniuke susi
gaudę perdaug pasakius. 
Eilėj kažkas šūktelėjo, kad 
sovietai vėl laimėjo "zolot- 
noj". Tačiau kitas turistas 
neiškentė nepaklausęs, ar 
šluotų jie tuos "zolotnoj" 
medalius taip, jeigu tie be 
vitaminų ir vaistų čią būtų?

Algis bandė nueiti pas 
mūsų kelis sportininkus, bet 
aišku, kad bijodami Muen- 

• cheno, jie turėjo nepaprastai 
stiprią sargybą. Į viešbutį, 
kuriame gyveni, einant 
kiekvieną kartą teko rodyti 
pasą ir dar vieną asmenybės 
kuponą, vieno ar kito netu
rint nežinau kas būtų buvę, 
iš kito viešbučio niekas ne
galėjo ateiti, todėl pažįsta
mų lankyti negalėjome ir 
visi susitikimai buvo par
kuose ir restoranuose. Visur 
buvo kalbama ir apkalbama 
visų tautų sportininkai. Kai 
kuriems buvo rodoma dau
giau simpatijų. Anglams ir 
australams protestuojant 
prieš teisėjų nutarimus, 
vienas rytų vokietis labai 
pasipiktino. — Diese verf- 
luchte englische dissiden- 
ten! — Ir nežinia, ką jis kei
kė; ar kad jie savo valdžiai 
priešinosi, ar kad čia dabar 
teisėjams priešinasi, ar išvi
so galėjimą bet kam priešin
tis...

Parkuose ir baruose susi
darė tarptautiniai diskusijų 
būreliai ir sklido anekdotai 
apie sovietų vėją ir Nerono 
lenktynes. Aš manau žinote, 
kad Neronas negalėjo pra
laimėti; kitaip jo oponentą 
būtų suvalgę liūtai. O sovie
tų sąjungoj ne vien vitami
nais ir vaistais valdžia pade
da sportininkui, bet ir vėjas 
įjungtas į pareigūnų eiles.

tina. šio sporto patrauklu
mą.

Golfas vis daugiau ir dau
giau populiarėja ir lietuvių 
tarpe. Žaidėjų skaičius vis 
didėja sporto švenčių metu, 
o tokie Canberros ir Sydne
jaus žaidėjai jau eilę metų 
susitinka draugiškoms 
rungtynėms.

Paskutinio tokio susitiki
mo metu Canberroje net 
įsteigta pereinamoji Can
berros • Sydnejaus golfo 
taurė, kurią nupirko Can
berros ir Sydnejaus sporto
klubai.

Šią taurę laimėjo Canber
ros golfininkai. Taškai Can
berra!: C. Žilinskas 38. T. 
Žilinskas 31, M. Kenderes 
30, F. Gružauskas 28 — viso 
127 taškai.

Svdnejiškiai: G. Vičiulis 
35, V. Binkis 29. K. Bagdo
navičius 27, L. Petrauskas 
24 — viso 115.

Žaidynės praėjo draugiš
koje ir iškilioje nuotaikoje, 
tik Sydnejaus golfininkai 
pasižiūrėję į rezultatus nu
tarė, kad golfo ir Canberros 
vyno maišyti kartu negali
ma. V.B.

Keletą kartų bevaikštinė- 
jant mums nuklydus kur 
"kelio nėra" ir dar vedžio
jant kitataučius, kad patys- 
neitume ir kitu nevestume 
iš kelio, viešbuty mums pa
siūlė palydovą. Atsisakyti 
buvo nepatogu, be^, to Griša 
pasirodė labai "nice” ber
niukas. Kadangi mes visur 
stengėmės eiti pėsti, tai 
vargšas Griša olympiadai 
gavęs naujus batus, kurie ne 
visai tiko jo kojai, labai 
greitai nebegalėjo toli eiti. 
Pritrynė pūsles ant kulnų ir 
galų gale teko nusiauti nau
jus blizgančius batukus. 
Ieškodama savo rankinuky 
gabaliuko vatos nusistebė
jau. kad Grišps kojinės ir 
mano "Beriozkoj" pirkta 
skarelė tokie pat.

— Bet jo ne kojinės, o au- 
tukai. — Sako Jonas. — Ta 
pati skarelė perplėšta išilgai 
per pusę. —

Griša truputį nuraudo, 
bet greitai susimetė, kad 
pareigūnui netinka raudo
nuoti.

— Da. — Sako. — Pilni 
gruzovikai kojinių per klaidą 
pateko į Kieva, o ne į Olym- 
piadą. Sutvarkysim juos po 
olympiados. Gruzovikų šo
feriai jau dabar sėdi, o uk
rainiečiai visada buvo prok- 
vostai. Da, da, po olympia
dos bus viskas tvarkoj. —

Sekančią dieną jau esame 
atsisveikinimo stadione. Pa
sirodymas puikus. Net 
Mišos paveikslas atliekamas 
skepetaičių mostais. Kiek 
daug didingos romantikos! 
Per garsiakalbius didingi 
poeto žodžiai:.^,Sudiev, pa
saka Olympiados! —

Olympiada baigta.
— Mutti, warum hat der 

Kleine Mischa geweint? — 
Klausia vaikas iš Rytų Vo
kietijos. Greta sėdėdami su
sipažinom.

— Ja, — sakau, — kas gali 
žinoti ko verkė Miša.
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KVIETIMAS
Maloniai kviečiame atsi

lankyti į Sale seniūnijos 
ruošiama Kariuomenės 
šventės minėjimą lapkričio 
22 d., šeštadieni, p.p. Matu- 
kevičių ūkVjė. Stratford, 
Scott str. Važiuoti iki futbo
lo aikštės, pasukti į kairę ir 
važiuoti iki upės (bus nuro
dyti ženklai). Programoje 
svečiai iš Melbourne ir vie
tinės pajėgos. Bus turtinga 
loterija, suneštinės vaišės ir 
malonus visų pabendravi
mas.

Rengėjai

SKAITYTOJAMS

Pranešame, kad Mūsų 
Pastogės prenumeratas ir 
visus kitus {mokėjimus Syd- 
nejuję sekmadieniais prie 
bažnyčios Lidcombe priima 
p. Aldona Jablonskienė. 
Malonėkite kreiptis j ją.

NAUJA KLUBO TARYBA 
MELBOURNE

Šiais metais visuotiniame 
Klubo narių metiniame 
susirinkime, kuris įvyko 
rugsėjo 28 d.,į Melbourne 
Klubo Tarybą buvo išrinkti 
balsų dauguma šie asmenys: 

.Alisa Baltrukonienė, Juozas 
Petrašiūnas, Juozas Šniras 
ir Martynas Didžys.

Per pirmą Tarybos posė
dį, rugsėjo 29 d., trys Tary
bos nariai iš Tarybos atsisa
kė, dėl, per Klubo metinį 
narių susirinkimą atmetimo 
pasiūlymo, kad kiekvienas 
Klubo narys yra įpareigoja
mas nedaugiau kaip vieną 
kartą į metus budėti Klubo 
bare. Tai patyrę kiti 
Tarybos nariai iš Tarybos 
irgi atsisakė, nes pasikeitu
siomis sąlygomis jie negalė
tų būti Taryboje.

Vėliau apsvarsčius susi
dariusią padėtį, prieita išva
dos, kad naujoji Taryba lai
kinai pasiliko tvarkyti Klubo
reikalus ir lapkričio 2 d. bu
vo sušauktas nepaprastas 
narių susirinkimas, kuris 
susidariusį budėjimo reikalą 
Klubo bare išsprendė tei
giamai.

Tokiu būdu laikinoji Klu
bo Taryba pasiliko ir savo 
posėdyje lapkričio 2 dieną 
pasiskirstė pareigomis:

1. Juozas Petrašiūnas - 
pirmininkas, tel. 232 5034. 2. 
Alisas Baltrukonienė - sek
retorė ir vicepirmininkė, tel. 
233 4292. 3. Juozas Šniras - 
iždininkas, tel. 306 7095. 4. 
Martynas Didžys - jaunimo 
ir salės nuomos reikalams ir 
antras vicepirmininkas, tel. 
398 3160. 5. Antanas Adam- 
kavičius ■ baro atskaitomy
bei, tel. 465 3284. 6. Juozas 
Lukaitis - teisinis patarėjas, 
tel. 859 6465. 7. Genutis Žvi- 

'nakis - ūkio reikalams, tel. 
523 5957.

Naujoji Melbourne Lietu
vių Klubo Taryba dėkoja 
Klubo nariams už pasitikėji
mą ir stengsis dirbti visų 
bendram labui.

PATIKSLINIMAS

Mūsų Pastogės Nr. 41 bu
vo paskelbta p.p. Krutulių iš 
Tasmanijos padėka, kuri 
pasirašyta "Antanas, Regi
na ir Jonas Krutuliai” o iš- 
tikrųjų turėjo būti Antani
na, Regina ir Jonas Krutu
liai. Suinteresuotuosius ma
loniai dėl šios klaidos atsi
prašome. Red.
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VYSK. V. BRIZGIU 
SYDNEJUJE

Vysk. V. Brizgys, kaip 
skaitėme, atvyksta į Sydney 
lapkričio 12 d. Iš čia jis vyks 
aplankyti Brisbano lietuvių 
ir grįš į Sydnejų lapkričio 19 
d. Čia jam beviešint bus 
lapkričio 21 - 23 d.d. praves
tos susikaupimo dienos va
dovaujant pačiam ganytojui.

Lapkričio 21 d. nuo 5 vai. 
v. išpažintys, 6.30 vai. kon
ferencija, šv. mišios, pa
mokslas.

Lapkričio 22 d. išpažintys 
nuo 2 vai., konferencija, 5 
vai. mišios ir rekolekcijų
pamokslas.

Lapkričio 23 d. išpažintys 
nuo 9 vai. ryto; 11.30 iškil
mingos pamaldos, kurių 
metu bus teikiamas sutvir
tinimo sakramentas, po pa
maldų dar viena konferenci
ja. Po to bendri pietūs Lie
tuvių Klube.

Lapkričio 26 d. 
trečiadienį, visuomenės su
sitikimas su vyskupu 7 vai. 
vak.: pranešimas ir pokal
biai religinėm bei politinėm 
temom. Po to vakarienė, 
kuriai reikia užsiregistruoti 
iš anksto pas kun. P. Butkų 
ar klubo vedėją.

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

•VĖL DAINA
MELBOURNE

Neperseniai Melbourne ir 
kitų vietovių tautiečiai gė
rėjosi Dainos Sambūrio 
koncertu — šiupiniu ’’Pava
sario Daina". Išgirdę, iš at
silankiusiųjų, apie jo pasise
kimą, dauguma negalėjo sau 
dovanoti už apsileidimą, kad 
neatvyko. Spauda rašė:

Nauji 
Skaitytojai

A. Dičiūnas NSW
A. Justin NSW
S. Martinkutė NSW
M. Petronaitis NSW
B. Šarkauskas NSW
V. Tamašauskas NSW
P. Viržintas NSW
G. Augustinas NSW
V. Dumskis VIC
Geelong Regional Library

VIC
R. Baikauskaitė-Anderson

S.A.
A. Jucius S.A.
N. Masiulytė-Stapleton S.A.
J. Purvinas S.A.
J. Corboz ACT
L. Petrauskienė QLD
V. Andrekus QLD
B. Valienė NSW
J. Stempužis USA
Mrs. E. Whalley NSW
J. Norkūnas S.A.
J. Jankienė TAS
V. Labutis NSW
Mrs. D. Jurkschat NSW
P. Kaladė NSW
V. Melnikas NSW

SYDNEJAUS LIETUVIŲ KLUBE
16-18 East Terrace Bankstown Tel. 7081414

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-
4į ninkės ir E. Lašaičio jumoristinės 

vietos aktualijos.

šešt., lapkričio 29 d., 8 vai. v.
Kviečiame visus iš arti ir toli atsi

lankyti į

Žvejų Balių
Šalia visokių staigmenų programoje 

pasirodys ir žinoma Sydnejaus tautinių 
šokių grupė GINTARAS, vadovauja
mas K. Kazoko ir R. Milašo.

Įėjimas nemokamas.

NAUJA ŠAULIŲ 
VALDYBA

Neseniai įvykusiame 
Sydnejaus Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopos susirinkime 
išrinkta nauja valdyba 
tokios sudėties: pirmininkas 
Stasys Pačėsa, kasininkas 
Kostas Ankus ir narys kul
tūros reikalams J. Gatavi
ems.

SPAUDOS KIOSKO 
PATARNAVIMAI

Nevėluokite pasirūpinti 
lietuviškų knygų ir spaudos

V I s
"Tas koncertas, kaip gyve
nimas, turįs tęstis be galo, 
nes jis toks gražus” arba 
"Melbourno Lietuvių Na
muose suskambėjo tikra pa
vasario nuotaika”. Kai kurie 
prašė, kad jis būtų pakarto
tas Melbourne ir kitose lie
tuvių kolonijose. Tai įrody
mai, kad choristai, solistai, o 
ypač dirigentai svečių neap
vylė.

Ir vėl su dideliu entuziaz
mu ir ryžtu sambūriečiai 
ruošiasi savo metiniam kon
certui, kuris įvyks lapkričio 
30 d. Šį kartą atvykite visi, 
kad vėl netektų gailėtis. 
Sambūris, jūsų malonumui, 
pakartos keletą ištraukų iš 
"Pavasario Dainos", pajusi- 
ke kanklių ir smuiko garsus 
ir supažindins publiką ką jie 
nuveš į Dainų Šventę Ade
laidėje.

Kviečiame ir laukiame 
visų ne tik iš Melbourno, bet 
ir visos Viktorijos. (va)

Lapkričio 29 d. Sydnejaus 
Liet. Klube įvyksta pirmą 
kartą Sydnejaus Lietuvių 
Žvejų Klubo Balius, pasi
puošęs Gintaru. Gintaras - 
seniai matyta lietuvių tarpe i 
Sydnejaus tautinių šokių’ 
grupė, kuri dažniausiai re
prezentuoja lietuvius tarp-' 
tautinėje arenoje.

Gintarą ma-' 
tysime lapkričio 29 d. ii 
Sydnejaus Liet. Klube žvejų 
baliuje. 

dovanoms artėjančių^šven- 
čių proga!

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
bibliotekoje yra didelis pa
sirinkimas vertingų lietu
viškų knygų, dailiosios lite
ratūros, taip pat jaunimui ir 
vaikams. Taip pat gaunamas 
naujai išleistas J. Andriaus 
paruoštas Lietuvos žemėla
pis. Šalia to didelis pasirin
kimas įvairių tautodailės iš
dirbinių.

Maloniai laukiamas kiek
vienas lietuviškos knygos 
mylėtojas ir pirkėjas.

Sydnejaus Lietuvių Klubo 
Spaudos Kioskas

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. 
nutaerį.

A I P
PRISIMINTI MIRUSIEJI

Lapkričio 2 d. Vėlinėse 
buvo šv. Mišios už mūsų mi
rusiuosius, kurias atlaikė 
kun. P. Butkus ir pamokslą 
pasakė kun. P. Martuzas. 
Dainos choras savo giesmė
mis prisiminė prieš keturias 
savaites mirusį choristą 
Vladą Medelį. Po pamaldų 
buvo aplankytos kapinės, 
kur pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus, sugiedota Libera, 
Marija, Marija ir Tautos 
Himnas.
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VIETOJ M
gelių

Pagerbdama savo mamy
tę a.a. Lidiją Dijokienę, il
gametę Sydnejaus Liet. 
Moterų Soc. Globos Draugi
jos narę ir dirbusią Draugi
jos valdybose, jos dukra 
Edita Whalley paskyrė Mo
terų Draugijai 50 dolerių. 
Nuoširdžiai dėkojame.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

Pagerbdami a.a. H. Lu- 
činską, mirusį Newcastle, 
vietoj gėlių Mūsų Pastogei 
aukojo: B. ir L. Meškauskai 
$ 6, J. Balčiūnas $ 6, Č. ir M. 
Zakarauskai $ 5, S. ir M. 
Butkai $ 5, D. Bajalienė $ 5 
ir A. Šernas $ 5. Ačiū.

Pagerbiant a.a. Joną Ja
nulaitį vietoj gėlių Mūsų 
Pastogei skiria 15 dolerių 
Karolina ir Vladas Biveiniai. 
Ačiū.

Pagerbdami a.a. B. Jure
vičių vietoj gėlių Kenilių 
šeima iš Adelaidės Dainos 
chorui skyrė 25 dolerius.

AUKA MŪSŲ PASTOGEI

Pagerbdama a.a. Viktoro 
Laukaičio valią p. T. Lau
kaitienė prisiuntė Mūsų 
Pastogei 100 dolerių. Ačiū p. 
T. Laukaitienei už palanku
mą. A.a. Viktoras Laukaitis 
visados labai teigiamai ver
tino Mūsų Pastogę ir sten
gėsi palaikyti labai draugiš
kus ir palankius ryšius su 
Mūsų Pastoge ir jos redak
torium. Malonu pabrėžti, 
kad ir Viktorui mirus jo pa
lankumas respektuojamas.

M.P. Redaktorius

Prenumerata:
Australijoje metams * 20 
Užsienyje paprastu paštu $24 
Oro paštu i N. Zelandiją $ 35 
Oro paštu kitur $ 50
Atskiro nr. kaina 50 centų

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