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MES IR CHORAI
Tiesiog neįsivaizduojamas lie

tuviukas gyvenimas išeivijoje ir 
jo poreiškiai be chorų: be cho
ro neišsiverčiama bažnyčioje, 
tautinių švenčių minėjimuose, 
per chorus su savo dainomis re- 
prezeniuojatnės tarptautiniuose 
pasirodymuose ir t.t. Žodžiu, iš
eivijos gyvenime lietuviškas 
choras yra toks meninis viene
tas, kuris pritaikomas, kaip mū
sų tėvai sakė, ir “prie tancaus, 
ir prie rožančiaus".

Šitokią chorų misiją mes visi 
žinome ir ją kuo plačiausiai iš
naudojame. Planuojamas koks 
nors minėjimas, šventė ar kas 
nors panašaus ir trūkstant kas 
dalyvautų programoje, pati pi
giausia ir tikriausia išeitis — pa
kviesti chorą. Jis visur tinkamas 
— ir bažnyčios iškilmėse, ir mi
nėjimų salėse. Truks solisto, po
eto, paskaitininko — nebijokite: 
viską išlygins ir atpirks choras! 
Ir taip mes gyvename kaip pas 
Dievą už pečiaus — mūsų nu
matytuose parengimuose daly
vaus kas ar nedalyvaus, bet cho
ras tikrai bus, ir tuo viskas iš
perkama. Niekas net neklausia, 
ar lengviau susirinkti ir dalyvau
ti numatytoje programoje 40-60 
asmenų chorui, ar vienam bei 
keliems asmenims. Bet... tegu 
tik vieną kartą choras nepasiro
do ten, kur kviečiamas, tuoj pat 
paaiškės viešumoje choro “nu
sistatymai”: antilietuviški, nepa
triotiški, antibendruomeniniai, in 
dividualistiniai... Šito niekas ne
primeta individui, kuriam visa
dos yra lengviau kur nors daly
vauti, negu 40-60 žmonių ma
sei!

Visa tai turint galvoje kyla 
klausimas — kiek aš, tu, arba 
kiekvienas prisidedame, kad to
ks choras, koks jis bebūtų, išsi
laikytų ir juo galėtume be sąži
nės priekaištų didžiuoti ir repre
zentuotis? Reikia chorui kur 
nors reprezentuotis, sakysim 
kviečiamam išvykti į kitą lietu
vių koloniją arba pas kitatau
čius, kur būtų drauge reprezen
tuojamas ir lietuvių vardas, kas 
ateina į pagelbą? Malonu, kad 
choras nuolat gieda bažnyčioje 
arba nuolat pasirodo mūsų šven
čių ir minėjimų programose, 
bet niekas nepagalvoja, kieno są- 
skaiton visi toki choro pasirody
mai ir reprezentacijos. Iki šiolei 
bent Australijoje visi chorai vi
sur, kur tik buvo kviečiami dai
navo nereikalaudami užmokes
čio arba kelionės išlaidų. Ir tas 
pasidarė ne vien kaip taisyklė, 
bet ir choro pareiga, nes jei cho
ras kur nors atsisakytų, tuom 
syk būtų replika — kam gi iš tie
sų tuos chorus ir turime, jeigu 
jais negalime remtis? Aišku, su 
priekaištais mes visi greiti, bet 
kas rūpinamės tokiais chorais? 
Lengva chorams statyti reika
lavimus, bet turime atsiminti, ar 
mes patys teisėtai iš jų reikalau
jame patys prie jų išlaikymo nie
kuo neprisidėdami. Antai Sydnė- 
jaus “Dainos” chorui pereitą kar
tą su džiaugsmu skaitėme, kad 
Bankstown Apyl. Valdyba pas
kubėjo į pagelbą prisidėdama 
savo auka. Iki šiol tik vieni ra- 
movėnai pastoviai materialiai rė
mė chorą. O choras, turime gal
voje ne vien tik Sydnėjaus, bet 
ir visus kitus chorus, be asme
niškų choristo išlaidų, turi ir ben
drų, kurios daugiau priklausytų 
padengti visuomenei, bet ne pa
čiam chorui:

Artėja Dainų šventė. Ne Me-

J.A.V. PREZIDENTAS L. B. JOHNSON 
AUSTRALIJOJE

Vykdamas į Manilos konferen
ciją kur bus sprendžiami piet
ryčių Azijos reikalai įskaitant ir 
Vietnamo karą, Amerikos prezi
dentas L.B. Johson prieš tai už
suks oficialaus vizito ir į Austra
liją, kur išbus tris dienas, (spa
lio 20-22 d.d.). Jau dabar Austra
lijos vyriausybė su Amerikos sau
gumo pareigūnais aptaria visus 
paruošiamuosius darbus, kad pre
zidento vizitas sėkmingai praeitų. 
Tai pirmas Amerikos prezidento 
vizitas Australijai, ir Australijos 
oficialūs pareigūnai šiam vizitui 
priduoda nepaprastos reikšmės, o 
tuo pačiu pakelia ir visos Austra
lijos prestižą.

PASIMATYTI 
SU PREZ. JOHNSON’U 

KELIONĖ DYKAI

N.S.W. vyriausybė paskelbė, 
kad visi šios valstijos vaikai iki 
15 metų, norį pamatyti prez. L.B.

no Dienų Rengimo Komiteto 
ir ne Kultūros Tarybos rūpestis 
turėtų būti, kad tos kitos koloni
jos choras ar kitoks meninis vie
netas ar asmuo reprezentuotų 
šventėje koloniją, bet tuo turė
tų pasirūpinti pati vietos ben
druomenės apylinkė arba jos su
darytas organizacijų komitetas. 
Tuo tarpu net ir šiuo reikalu tu
ri pasirūpinti pats vietinis choras, 
kuris pilnai turi teisės reikalau
ti iš vietinės visuomenės jam pa
dėti ne tik Dainų Šventėje pa
čiam reprezentuotis, bet ir pa
čią koloniją reprezentuoti. Argi 
nebūtų gražu ir prasminga, kad 
šitas jinansinis rūpestis patiems 
chorams atkristų ir jų jinansinius 
rūpesčius perimtų bendruomenė 
arba jos padaliniai ten, kur ją 
patys chorai reprezentuoja ar
ba tarnauja, šalia materialinės 
pusės chorai jaustų ir moralinę 
pusę, kad visuomenė juos įver
tina ir jais rūpinasi. Kada cho
ras paliekamas kaip ta kolcho
zinė karvutė, kurią visi melžia, 
bet niekas nepasirūpina jos pa
šaru, vargu ar galima tikėtis iš 
tokios karvutės ilgos ištvermės.

(v.k.)

Johnson, bus vežami į Sydney ir 
atgal visomis valdinėmis susisieki
mo priemonėmis veltui. Prez. L. 
B .Johnson per Sydnėjų iškilmin
gai pravažiuos spalio 22 d., šešta
dienį, nuo 11.15 vai. iki 2.15 vai.

SUŽEISTAS A. BERNOTAS
Iš Vietnamo pasiekė žinia, kad 

kovose sužeistas Aleksas Bernotas 
ir guli ligoninėje. Pranešta, kad 
sužeistas granatos skeveldros į ko
ją, bet nežinia, kaip sunkiai. Iš 
Australijos kariuomenės štabo jo 
tėvai, gyveną Sydnėjuje apie ne
laimingą įvykį painformuoti jau 
sekančią dieną po įvykio.

Užjausdami savo bendradarbį, 
kurio laiškus iš Vietnamo skaitė
me Mūsų Pastogėje, linkime jam 
kuo greičiau pasveikti.

Red.

PAGIRTAS 
MŪSŲ JAUNIMAS

Pasaulio Liet Bendruomenės vai 
dybos vicepirmininkas p. St. Bar- 
zdukas, rašydamas laišką ALB 
Krašto Valdybos pirmininkui p. S. 
Narušiui, šitaip atsiliepia apie 
Australijos liet, jaunimo atstovus, 
dalyvavusius Pasaulio Liet. Jauni
mo Kongrese:

“šia proga Jums, Jūsų bendra
darbiams ir visiems Australijos 
lietuviams P.L.B. Valdybos vardu 
nuoširdžiai dėkoju už tą milžiniš
ką talką, kurios susilaukėme Jau
nimo Kongresą rengdami. Džiau
giamės, kad atsiuntėte tokią gau
sią Australijos lietuvių jaunimo 
delegaciją, kuri jai skirtą egza
miną puikiausiai išlaikė. Jūsų ir 
kitų kraštų jaunimo delegacijų da
lyvavimas Kongresą padarė dide
liu įvykiu, sujudinusiu viso pasau
lio lietuvius”.

SERGA JONAS ŠOLIŪNAS
Netikėtai susirgo Mūsų Pastogės 

uolusis bendradarbis Čikagoje Jo
nas Šoliūnas ir paguldytas ligo
ninėje, kur turės būti apie porą 
savaičių. Jis savo laiške redakto-
riui atsiprašo Mūsų Pastogės skai-

AMERIKOS VAIDMUO AZIJOJE
DOMINO TEORIJA

Dažnai diskutuojamas kontraver- 
sinis klausimas, liečiąs amerikie
čių intervenciją Vietname siejamas 
su taip vadinama domino teorija. 
Kaip ir domino žaidime, taip ir po
litikoje buvo galvojama, kad jei 
Vietnamas atitektų komunistams, 
toks pat likimas grėstų ir likusiai 
pietryčių Azijai. Kaimyninės ko
munistinės Kinijos šalys ramybės 
sumetimais po Genevos konferen
cijos pasiskelbė neutraliomis: 
Kambodija pasidarė "neutrali”, po 
jos sekė ir Laos. Indonezija, išsi
laisvinus iš olandų priklausomy
bės, taikstėsi glaustis prie Kini
jos.

Šiandie mažai kas kalba apie do
mino teoriją. Padėtis pasikeitė vien 
dėl to, kad amerikiečiai tvirtai pa
sipriešino komunistų agresijai įro
dydami pasauliui, kad nebūtinai 
Kinija turinti lemti Azijos atei
tį. Buvę abejingi komunistinės Ki
nijos kaimynai pradėjo į ateitį 
žvelgti jau iš kito taško.

TAIKLI 
REPLIKA

New York Times rugsėjo 29 
dieną paskelbė lietuvių delegacijos 
Pavergtųjų Europos Tautų Seime 
pirmininko V. Sidzikausko laišką 
dėl Gromyko kalbos J.T. susirinki
me, iškaišytos šūkiais apie “tau
tų laisvę ir nepriklausomybę", “ne
sikišimą į valstybių vidaus reika
lus” arba “tautų apsisprendimo 
teisę”.

Sidzikauskas priminė, kad liau
dies išmintis, kuria sovietiniai va
dai mėgsta dažnai remtis, moko 
stikliniame name gyvenančius ne- 
sisvaidyti akmenimis ir skaistu
mo reikalaujančius pasirūpinti vi
sų pirma savų rankų švarumu. 
"O kaip atrodo p. Gromyko ran
kos?” — klausė V. Sidzikauskas.

Pažymėjo, kad Gromyko atsto
vauja Sovietų Sąjungai, kuri, oku
pavusi eilę Rytų-Vidurio Europos 
kraštų, įkūrė ten savo kontrolę ir 
be paliovos kišasi į kitų valstybių 
vidaus reikalus, o Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją yra tiesioginiai pajun- 

PAS MUS IR KITUR
tytojų, kad kiek laiko negalės ra
šyti.

NAUJA K.V.S. “RAMOVĖS” 
CENTRO VALDYBA

Korespondenciniu būdu prave- 
dus Sąjungos rinkimus Rinkimų 
Komisija paskelbė šį K.V.S. “Ra
movės” Centro Valdybos sąstatą, 
į kurį įeina:

Prof. Stasys Dirmantas - pirmi
ninkas, Karolis Dabulevičius - vi- 
cepirm., Povilas Žilys - vicepirm., 
Andrius Juškevičius - sekr., Ed
mundas Vengianskas - sekr. Juozas 
Rapšys - iždn., Kazys Mikalajū
nas -turto globėjas, Antanas Rū- 
kštelė - kult. reik, vadovas, Jonas 
Gaižutis - valdybos narys.

Centro Valdybos pirmininko ad
resas: prof. S. Dirmantas, 6616 
So. Washtenaw Ave., Chicago, Ill., 
60629, U.S.A.

Sekretoriaus adresas: A. Juške
vičius, 1616 So., 49th crt. Cicero, 
Ill., 60650, U.S.A.

DOKUMENTACIJA
APIE PAVERGTUOSIUS

“A Study of the Anatomy of 
jmmunist Takeovers”, 70 pusla-

pių brišiūra, JAV Kongreso leidi- eina 20-ju numeriu.

PASIKEITIMAI
PIETRYČIŲ AZIJOJE

Neseniai įvykusiuose pietų Viet
namo rinkimuose paaiškėjo, kad 
nors kraštas ir smarkiai nuterio- 
tas, bet gyventojai nenustoja vil
ties ir yra vieningi. Deja, demo
kratijos vaisių jie dar neragavo, 
bet ir primityviu būdu jie rodo sa
vo tautinį išdidumą norėdami to
liau laisvai gyventi.

Pietryčių Azijoje niekad nebu
vo ramybės, dėl to ir klaidinga bū
tų sakyti, kad amerikiečių inter
vencija ardo jų ramybę. Azijos 
kraštai dažniai patenka įvairiuo
se konfliktuose: Tailandas, Kam
bodija, Vietnamas, Laos amžinai 
buvo nusistatę prieš vieni kitus. 
Tarp Azijos kraštų tik dabar gims
ta naujos viltys ir glaudesni santy
kiai. Ko pietryčių Azija negalė
jo atsiekti praeity, tikisi įgyti da
bar. Minėti kraštai tik dabar sėda
si prie vieno stalo planuodami įvai
rias galimybes bendrai išnaudoti 
didžiules Mekongo upės teikiamas 
galimybes. Tarp Malajų, Filipinų 
ir Tailando steigiama bendra rin
ka imant Europos bendrąją rinką 
sau modeliu. Tarpusavio saugumui 
neseniai buvo suformuota “Azijos 
ir Ramiojo Vandenyno Sąjunga”. 
Net ir toji pati Japonija, nuolat 
kariavusi prieš Korėją, pirmoji pa
sirašė paremdama pietų Korėjos su 
modernimą; tam tikslui paskirta 
net vieno milijardo dolerių pašal
pa. Labiausiai politiniu atžvilgiu 
pasikeitė Indonezija. Vietoj ben
dradarbiavimo su Pekinu ir pasi
priešindama komunistų užmačioms 
užbaigė Sukarno ruoštą karą prieš 
Malajus (Malaziją).

Azijos tautos gerbia du dalykus: 

gusi, grubiai išnaudoja ir rusina. 
Tai žinoma visoms delegacijoms, 
klausiusioms Gromyko kalbos. Tai
gi, rašė V. Sidzikauskas, “ligi pa
čių Sovietų rankos bus apvalytos, 
jų svaidymosi šūkiais negalima 
priimti rimtai. Iki tol Sovietų po
sakiai apie "apsisprendimą” ir 
“nepriklausomybę” pasiliks ne kas 
kita, kaip tik “Absurdo teatro” 
vaidinimas.

(ELTA)

nys, apima devynių pavergtų Eu
ropos tautų atstovų pateiktus do
kumentinius pareiškimus J. V. Se
nato juridinės komisijos specia
liam pakomitečiui, tyrinėjusiam, 
kaip komunistai, dažniausia per 
koalicines vyriausybes, paima val
džią į savo rankas. Tyrinėjimas 
buvo daromas ryšium su sen. Ro
bert F. Kennedy (D., N.Y.) pasiū
lymu sudaryti Pietų Vietname ko
alicinę vyriausybę su komunistais. 
(Apie Lietuvą rašo buv. Lietuvos 
Ministrų Tarybos generalinis se
kretorius Vincas Mašalaitis). Bro
šiūros kaina — 25 centai. Gauna
ma per Superintendent of Docum
ents, U. S. Government Printing 
Office, Washington, D. C. 20402.

(K)
★

Iš Geelongo redakcijai prisiųs
ta graži dviejų lietuvaičių tauti
niuose drabužiuose atvirutė su ki
toje pusėje trumpa lietuvaičių 
tautinių drabužių charakteristika. 
Pasirodo, Weet-Bix maisto pakie- 
tuose paleista 25 paveiksliukų se
rija su skirtingų tautų nacionali
niais kostiumais, iš kurių lietuvių 

demonstruojamą jėgą ir nugalėto
ją. Neabejotinai amerikiečiams jė
gos pakanka — apie pralaimėjimą 
negali būti nė kalbos. Buvo kalba
ma, kad Pekinas pasidarys Azijos 
centras, bet dėl vykstančio chao
so Kinijoje visų viltys krypsta į 
Tokio.

AMERIKIEČIŲ 
PASITRAUKIMAS Iš AZIJOS
Vietname padėtis dar nėra aiš

ki, tačiau jau dabar amerikiečiai 
spėlioja, koks bus jų vaidmuo Azi
joje, karui pasibaigus. Visose pu
sėse labiausiai kartojamas žodis 
yra pasitraukimas. Jį labiausiai 
linksniuoja Pekinas, Maskva, Ha
noi ir kiti komunistiniai centrai. 
Prancūzijos prezidentas de Gaulle 
taip pat mato tik vieną išeitį — 
Amerikos pasitraukimą. Bet ame
rikiečiai iš Azijos tuo tarpu visai 
nemato trauktis . Amerikos Jungt. 
Valstybės sutinka, kad karui pasi
baigus ji nedelsiant iš Vietnamo 
išsikraustys, Žinoma, su sąlyga, 
kad ir komunistai panašiai pa
sielgs. Vėl visai kita kalba apie 
amerikiečių iš viso iš Azijos pa
sitraukimą, ko jie niekad ir negal
voja. Amerika tvirtina, kad ji virš 
šimto metų gynusi Azijoje savo ir 
kitų kraštų interesus, juos gins ir 
toliau. Amerika kariavo antrajame 
pasauiniame kare prieš Japoniją, 
po to jai teko lieti kraują Korėjo
je, dabar ji tramdo komunistų a- 
gresiją Vietname. Ir tik prieš ke
lias savaites žuvo Vietnamo kon
flikte penkitflkstantasis amerikie
tis karys.

Ne vien karuose prieš komunis
tus glūdi Amerikos interesai Azi
joje. Tie interesai dažniausiai rei
škiasi parama ekonomiškai ir kul
tūriškai atsilikusioms tautoms. Sun 
ku būtų įsivaizduoti Indijos ir Pa
kistano gyvenimą be Amerikos pa
galbos.

Komunistai irgi žino, kad Ame
rika į Aziją investuoja milijar
dus. Ne tik Vietname, bet ir Tai
lande, Filipinuose amerikiečių pla
nais ir kapitalu statomi nauji ae
rodromai, gilinami uostai, įveža
mi milžiniški medžiagų bei maši
nų gaminiai, šie visi įrengimai ne 
vien tik Vykdomi sąryšy su Viet
namo karu — jie turi ir plates
nius horizontus. Komunistai žino, 
kad Amerika ruošiasi ilgesniam 
laikui užsitikrinti sau pozicijas 
pietryčių Azijoje, ir jie netiki, kad 
Amerika vieną dieną pasitrauktu 
iš Azijos. Iš kitos gi pusės Ameri
kos Jungt Valstybės argumentuo
ja, kad jiems nėra reikalo savo 
įgulų laikyti svetimame krašte 
neribotam laikui. O be to, kariuo
menės laikymas karui pasibaigus 
irgi labai nuostolingas. Amerika 
tvirtina, kad, sakysim, po karo 
laikyti kariuomenę Vietname esąs 
betikslis reikalas. Modernioji tech
nika šiandie viską įgalina Trans
portas labai išvystytas ir efekty
vus. Pavyzdžiui nuskraidinti vie
ną pėstininkų diviziją (15.000 vy
rų) į bet kokį susirėmimo tašką 
tereikia tik 25 lėktuvų. O tokie 
lėktuvai jau dabar planuojami. 
Tad kokiu mastu Amerika iš Azi
jos pasitrauktų, lygiai reikalui e- 
sant panašiu būdu ir vėl atsiras
tų kovos lauke. Amerika pasitrau
ksianti iš Azijos kaip karinė ga
lybė, bet niekad jie neatitrauks 
savo įtakos, interesų, paramos, kas 
ją riša su kitomis neagresyvio
mis tautomis.

Pereitą savaitę Amerika išlai
pino Vietname dar keturis tūks
tančius karių pakeldama skaičių
iki 325.000.
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VYKSTU UŽIMTI AMERIKOS!
(DAIL. L. URBONO KELIONE Į UŽJŪRIUS)

kriausia šitą pasiūlymą dailinin- patalpose, Miranda, Sydnėjuje. 
kas išnaudos. Čia bus jo išstatyta virš 60 dar

iau beveik pusantrų metų, kai bų. Tai irgi didelė atestacija 
dail. L. Urbonas apleido darbą apie patį dail. Urboną, nes šios 
įmonėje ir rizikavo pragyventi milžiniškos firmos direkcija pa- 
vien iš savo kūrybos. Atrodo, 

tose savo parodose. Beveik prieš kad šis jo apsisprendimas pilnai 
metus jis į Ameriką buvo pasiun- pasiteisino. Sį laiką jis išnaudo- 
tęs irgi apie 60 darbų, kur bu- jo labai produktyviai sukurda
vo numatęs surengti parodą, bet mas daugybę brandžių darbų.
kažkodėl toji paroda neįvyko. Per maždaug aštuoliolika mene- nė mums, Australijos lietuviams 
Dabar nuvykęs jis tikisi ir ten šių, kai jis verčiasi tik iš meno, turi ir kiek platesnę prasmę, ne 
esančius savo kūrinius išstatyti, jis jau pardavęs apie 80 pavieks- vien tik pagrįsta dailininko as- 

Atrodo, dail. L. Urbonui Aus- lų. Tas parodo, kad dailininkas menine ambicija. Jis yra ir kaip 
tralijoje pasidarė perankšta. Per yra ir populiarus, ir mėgaimas. puikus Australijos lietuvių ben- 
trumpą laiką jis čia surengė pen- Daugiausia darbų pardavęs savo druomenės reprezentantas prieš 

studijoje, nes dažniausia žiūro- kitas lietuvių bendruomenes, 
vai, susipažinę su jo kūriniais Tai yra lyg tam tikras lietuvių 
parodose, atvyksta patys į jo stu- kultūrinis bendradarbiavimas su 
diją ir čia turi didesnį pasirin- kitų kontinentų lietuviais. Prieš 
kimą. Šitoks jo darbų pamė- keletą metų mes visi didžiavo- 
gimas kaip tik jį ir paskatino mės, kaip sėkmingai su savo kon 
paieškoti rinkų kituose konti
nentuose. Ir ne vien tik rinkų 
klausimas: kiekvienam meni
ninkui visados sveika ir kūry
biniu atžvilgiu prasminga išvyk
ti ir pasidairyti po pasaulį. To
kiu būdu ne vien užmezgamos 
naujos pažintys su asmenimis 
bei kūryba, bet drauge. įgauna
mą naujo polėkio, naujų idė
jų, ko, žinoma, dail. Urbonas 
ir dabar nestokoja.

Dailininkui išvykus po savai
tės bus atidaryta jo trejų metų 
apžvalginė paroda Miranda Fair

Pereitą penktadienį, spalio 14 
d. žinomas sydnejiškis dailinin
kas Leonas Urbonas išskrido į 
Ameriką drauge iššiveždamas 
ir apie 80 savo darbų numaty
damas juos išstatyti ten sureng-

kias savo individualines parodas 
ir įsitikino, kad reikia ieškoti pla 
tesnių horizontų. Dar čia būda
mas jis jau susitarė su Interna
tional galerija Clevelande, kur 
įvyks jo darbų paroda nuo lap
kričio 27 iki gruodžio 17 d. Taip 
pat kelioms dienoms prieš jam 
išvykstant oro susisiekimo ben
drovė Qantas pasiūlė jam su
rengti savo dailės parodą Qan
tas patalpose New Yorke.. Ti-

DU SUKILIMAI
VARŠUVOS SUKILIMAS

Rugpiūčio pradžioje mirė Londo
ne' 1944 m. Varšuvos sukilimo va
das T. Bor-Komorowski. Ta pačia 
proga prisimintinas ir pats lenkų 
sukilimas prieš vokiečius. Kada vo
kiečiams traukiantis rusų daliniai 
pasiekė Varšuvos priemiesčius, ir 
norint pagreitinti Lenkijos sosti
nės išlaisvinimą ir juo labiau pa
brėžti lenkų politinį nusistatymą, 
buvo iš anksto ruoštasi šiam sukili 
mui. Lenkijos egzilinė vyriausybė 
Londone apie tą sukilimą žinojusi, 
.bet jo neskatinusi. Ypač sukilimą 
skatino sovietai, kurie jau buvo 
Varšuvos priemiesčiuose. Sukili
mas prasidėjo rugpiūčio 1 d. 
1944 m. ir trūko 63 dienas, kol vo
kiečiai sukilėlius palaužė. Vyks
tant sukilimui rusų fronte akcija 
nutilo ir iš rusų pusės nepaleista 
nė vieno šūvio pagelbėti, sukilė
liams. Amerikiečiai ir anglai norė
jo tiekti sukilėliams pagalbą, bet 
Stalinas tam pastojo kelią išva
dindamas sukilėlius kriminalistais 
kai paaiškėjo, kad sukilimo va
das yra antikomunistas ir prie
šingas sovietų sudarytai Lenkijos 
vyriausybei.

Sukilimo metu Bor-Komorowski 
turėjo savo žinioje apie 40.000 su
kilėlių, iš kurių žuvo 15.000, civi
lių gyventojų žuvo 250.000, vokie
čių pusėje su nukautais, sužeistais 
ir dingusiais priskaitoma apie 
26.000. Varšuvos sukilimas laiko
mas vienu iš juodžiausių sovietų 
darbų rytų fronte.

ti dailininką pasirinko ir šią jo 
parodą finansuoja.

Linkėdami dail. L. Urbonui 
sėkmingos kelionės čia turime 
pastebėti, kad šitoji jo kelio-

certais Amerikoje ir Kanadoje 
reprezentavosi solistė Genovai
tė Vasiliauskienė. Ir tuo metu 
į jos kelionę nebuvo pažiūrėta 
kaip vien tik į asmenišką solis
tės išvyką, bet ir kaip į mūsų — 
tolimiausio žemės pakraščio lie
tuvių bendruomenės reprezenta- 
vimą. Šią misiją anuo metu ji at
liko pasigėrėtinai. Neabejojama, 
kad su nemažesne sėkme tokiu 
mūsų bendruomenės reprezen
tantu pasirodys ir dailininkas 
Leonas Urbonas.

Toks šiandie madingu virtęs

kultūrinis bendradarbiavimas 
lietuvių tarpe dar labiau ats
kiras bendruomenes suartina, 
pakelia entuziazmą ir pasidi
džiavimą. Kaip visi džiaugėmės 
prieš dvejus metus sportininkų 
vizitu, su kurių pergalėmis lie-' 
tuvių vardas plačiai nuskambė
jo per visą Australiją. Reikia 
tikėtis, kad su dailininko Leono 
Urbono pasirodymu Amerikoje 
vėl lietuvių vardas susilauks ati
tinkamo dėmesio ir Amerikos 
meno sluogsniuose bei spaudo
je-

“Vykstu užimti Amerikos”, 
šypsodamasis pastebėjo su jumo
ru dail. Leonas Urbonas, prieš 
sėsdamas į lėktuvą.

n.n.

Buvusiam Hobarto apylinkės valdybos nariui

PILYPUI KAIRIUI

mirus, jo žmoną Teresę, sūnų Romą ir artimuosius giliai 
užjaučiame skausmo valandoje.

Hobarto Apyl. V-ba.

PILYPUI KAIRIUI

mirus, jo žmoną Teresę, sūnų Romą ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Z.L. Simanauskai

“SAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJA”

pa- 
yra 
psl. 
tiek 

vi- 
yra

Išgirdęs apie šį leidinį gal ne 
vienas ir buvo nustebintas — ar 
reikėjo šį veikalų leisti ypač dabar, 
kai ir šaulių Sąjungos išeivijoje 
ir Lietuvoje nėra ir tai jau esanti 
seniena.

Prieš keletą savaičių Minties 
spaustuvė Sydnėjuje išleido Lietu
vos šaulių Sąjungos Istoriją, 
rašytą Dr. Jono Matuso. Tai 
dailiai ir švariai išleista 277 
didelio formato knyga, kuri 
Australijos lietuviams, tiek 
siems lietuviams pasaulyje
malini staigmena. Tiesa, veika
las nėra naujas, bet perspausdini
mas 1939 metų laidos, kurią buvo 
išleidusi anuo metu Lietuvos Šau
lių Sąjunga. Deja, tuo metu vei
kalas nebuvo Lietuvoje platina
mas, nes okupantų rusų buvo kon
fiskuotas.

Rašo: V. Deikus

BUKIME! REALISTAIS !
SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBO REIKALAIS*)

dalyvavo rugsėjo 25 d. Lie- 
Klubo (Lithuanian Club 
visuotiniame susirinkime

dar

dar 
lei-

10 .METŲ NUO SUKILIMO 
VENGRIJOJE

Didelį smūgį komunistinei pro
pagandai sudavė prieš dešimt mę^ 
tų (1956 m. spalio pabaigoje) įvy
kęs spontaniškas sukilimas Ven
grijoje prieš krašte po karo įves
tą komunistinę diktatūrą ir sovie
tinę priespaudą. Vakarams neap- 
sisprendus ir nedavus Vengrijos 
sukilėliams jokios pagalbos ir tie
sioginiai rusų karuiomenei įsikišus 
vengrų tautos sukilimas buvo bru
taliai sutriuškintas ir įvesta labai 
kieta komunistinė diktatūra. Suki
limo pasėkoje tūkstančiai vengrų 
pabėgo į vakarus ir tęsia antiko
munistinę veiklą laisvame pasauly
je. Sukilimą numalšinus tūkstan
čiai vengrų šeimų buvo sušaudy
ta, uždaryta į koncentracijos sto
vyklas arba ištremta į Sibirą.

Šiemet sukanka lygiai dešimt 
metų nuo heroiško vengrų sukili
mo, kuris laisvųjų vengrų mini
mas visame pasaulyje. Drauge su 
vengrais į minėjimus ir demons
tracijas jungiasi ir kitų sovietų 
pavergtų tautų pabėgėliai ir poli
tiniai veikėjai, jų tarpe ir lietu
viai. Tokius vengrų sukilimo minė
jimus rengia ir vengrai Australi
joje (žiūr. atskirus pranešimus).

Kas 
tuvių 
Ltd.) 
Lidcombėje, tas. susidarė įspūdį,
kad savo Klubo idėjos konkretus 
įgyvendinimas Sydnėjuje yra 
labai toli realybės.

Kyla klausimas, kiek laiko 
turėsime laukti klubui steigti
dimo? Posėdžiaujame ir svarsto
me lietuviškojo klubo reikalus dau
giau, kaip 10 metų, ir nei licenzi
jos klubui, nei reprezentacinių na
mų Sydnėjuje neturime. Nei Lid- 
combės garažas, nei Bankstowno 
“Dainava” Sydnėjaus lietuvių kul 
tūrinių reikalų nepatenkina.

Išvadas iš minėtojo susirinkimo 
pasidariau šias:

Klubo narių turime 209, susirin
kime dalyvavo vos 66 nariai, at
seit, nepilnas trečdalis. Susidariau 
išvadą, kad susidomėjimas klubu 
nėra jau toks didelis. Ankstyves
nieji klubo narių susirinkimai 
vienbalsiai pritarė licenzijuoto 
klubo steigimui. Pastarajame su
sirinkime jau radosi minčių, ke
liančių abejonių, ar toks klubas 
mums reikalingas ir ar jis atsieks 
tinkamą paskitrį, ar įstengsime jį 
pastatyti ir juo labiau, ar įsten
gsime jį išlaikyti. Atrodo, kad vy
kusios šiuo klausimu diskusijos ne
išsipildė tik dėl laiko stokos.

Net ir pats klubo pirmininkas 
susirinkime pareiškė, kad jeigu 
metų laikotarpyje negausime licen
zijos, tai reikėsią pradėti svarsty
ti ir kitas galimybes. Man dedasi, 
kad jau pats laikas būtų dairytis 
tų naujų galimybių dabar.

■Čia ir kyla klausimas, kokį pel
ną atneš projektuojamas klubas? 
Pirmininkas susirinkime mums pa
brėžė, kad tyrinėjant australiškų
jų klubų pelningumą, mūsų klubas 
turėtų sutelkti $20.000 metinio pel 
no. Tačiau giliau pagalvojus, ši 
hipotezė nereali. Mes juk teturi
me tik 200 narių, kai retas aus
trališkas klubas nesiekia dešimte
riopai didesnio skaičiaus. Logiškai 
mūsų klubo pelnas turėtų suma
žėti dešimtį kartų.

Žinodamas savojo klubo narių 
skaičių ir imdamas dėmesin lietu
višką gyvenimo būdą, aš labai abe-

joju, ar mūsų klubo pelnas galės 
apmokėti paskolą, nekalbant jau 
apie kitas klubo išlaikymo išlai
das.

Čia peržvelkime projektuojamo 
klubo apytikres išlaidas ir paja
mas. Davinius pateikiu, pasinau
dodamas mūsų klubo balansine a- 
pyskaita ir išsikalbėjęs su asmeni
mis, kurie eina įvairias pareigas 
australų ir kitų tautybių klubuo
se. Kaip žinome, australų klubai 
iki šiol neturėjo didelės problemos 
verbuojant klubo apylinkėje gyve
nančius žmones. Be to, australų 
klubai veikia kiekvieną dieną, kai 
tuo tarpu mūsų klubas dėl lietu
vių išsibarstymo po visą Sydnėjų, 
galės sėkmingai veikti tik savait
galiais. Tuo būdu svajonės apie 
australiškųjų klubų pelningumą ne 
pritaikintinas pavyzdys.

Čia pateikiu numatomas lietuvių 
klubo statybos ir išlaikymo išlai
das:
1. Esamoji skola klubo nariams

' $.11.000
2. Banko ar kitos įmonės paskola
klubo statybai $80.000
3. Poker mašinų įsigijimas ir jų
licenzijos $4.000
4. Klubo patalpos vidaus įrengi
mas pagal praktiką ir licenziją 
(nominalus) $2.000

Viso išlaidų: $97.000

Pridėjus dar visą eilę kitų iš
laidų (planas, advokatas, teismo 
išlaidos ir t.t.), manau, sušidarys 
apvali $ 100.000 suma.

Leiskime, kad šią sumą reikės 
išmokėti per 20 metų, t.y. $ 5.000 
į metus. Nuošimčiai nuo $80.000 
paskolos (skaitant 7%) per pir
muosius 5 metus sieks apie $4.900 
kasmet. Taigi metinės klubo išlai
dos susidarytų tokios:

Atmokėjimas paskolos 
Grąžinimas nuošimčių 
Tarnautojo samdymas
Papildomo tarnautojo

$5.000 
$4.900 
$2.600 

savai t-

1.
2.
3.
4.
galiams samdymas (po pusę die
nos) $800
5. Žemės mokesčiai, šviesa, telefo
nas, licenzijų pratęsimas, bėgama
sis klubo remontas ir kitos smul
kios išlaidos $2.000

Mielą bičiulį

KAZIMIERĄ ŠIMKEVICIŲ,

jo motinai Lietuvoje mirus, 
skausmo valandoje giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Imgard, Juozas, Birutė, Romualdas Gailiai

ir Bartel šeima

Viso metinių išlaidų: $15.300 
Šia proga panagrinėkime, kas 

sukrautų klubo metines pajamas ir 
kiek jų susidarytų, jeigu 200 na
rių išleistų klube po 2 dolerius 
(vidurkis) į savaitę. Sudauginus 
šiuos skaičius pajamų metinė su
ma siektų $21.000, tačiau tatai 
būtų tik pajamos, o ne pelnas.

*) Straipsnis diskusinis, Red.

Šie $2, kuriuos klubo narys išleis 
per savaitę, pasidalins tarp “po- 
kermašinų”, svaigalų, valgio bei 
cigarečių. Skaičiuojant pagal aus
tralų klubų standartą, “Poker ma
šinos duoda apie 80% pelno nuo 
apyvartos; alus — 30-40%; vynai, 
degtinės bei cigaretės 20-30%. 
Padarius šį procentinį apskaičia
vimą, mūsų klubas duotų tokį apy
tikrį metinį pelną:
1. Poker mašinos $8.400
2. Alus, degtinės, cigaretės, etc
etc. $3.150

Viso: $11.550
Prie šios sumos pridėkime dar 

mūsų narių metinį mokestį $800 
ir tuo būdu gausime galutinį meti
nio pelno koeficientą — $12.350
Suma nemaža, bet jos neužteks 
net skoloms atmokėti.

Jei sakysime, klubo nariai išleis
tų dvigubai (po 4 dolerius į savai
tę) tai padėtis truputį pagerėtų, 
bet juk mes daugumoje esame šei
mų žmonės ir aš tikrai abejoju, 
kad vyras gaus žmonos leidimą iš
leisti $208 į metus tik klubo reika
lams. Viengungiai gal išleis ir dau
giau, bet juk jų nedaug turime.

Reikia atsiminti, kad klubui kon
kuruos “Dainava” ir įvairios lie
tuvių organizacijos. Juk mūsų or
ganizacijos savo lėšas telkia ren
gdamos šokius ir pastilinksm^ni- 
mus. Pažvelgę į parengimų ka
lendorių, pamatysime, kad daugu
mas šeštadienių jau yra užimta 
mūsų organizacijų, parengimų, ku
rių pagalba jos stengiasi susida
ryti pajamų savo veiklai. Jeigu 
kartais mes patys prieinamom sąly 
gom nuomuosime organizacijoms 
klubo patalpas, tai nukentės klubo 
kasa, jei imsime brangią kainą už 
patalpas, tai organizacijos nuomo- 
sis kitas sales ir atitrauks žmones 
iš klubo patalpų.

Kokias sąlygas mes galėsime su
teikti lietuvių, jaunimui savaja
me klube? Jaunimas, kaip toks, 
negalės maišytis klubo patalpose 
nei vakarais, nei savaitgaliais, nes 
viešas svaigalų pardavinėjimas bei 
“poker mašinų” muzika, nemany
čiau, kad derintųsi su turimais mū
sų jaunimo organizacijų statutais, 
o ir mūsų bendruomenės nuotaiko
mis.

Išvadoje todėl siūlyčiau negai
štant laiko organizuoti pinigų va
jų ir rinkti aukas ne klubui, bet 
lietuvių namų reikalui, panaudo
jant mūsų turimą sklypą. Man ro
dosi, kad tereikia surasti tik 200 
žmonių (tiek mes narių turime), 
kurie ne tik pasižadėtų, bet paau
kotų grynai pinigais po $200, kas 
sudarytų $40.000. Surinkus šią

Tačiau tokio veikalo pakartoti
nas išleidimas yra labai svarbios 
reikšmės įvykis ir didelis įnašas 
į mūsų kultūrinį gyvenimą. Lietu
vių tauta gyvena ne vien šiandiena, 
bet joje telpa ir praeitis, ir atei
tis. Tad ir atskiros organizacijos, 
tegu šiandie jau ir nebeegzistuo
jančios, istorija yra liudijimas to 
jos kultūrinio įnašo, kuris savo lai
ku buvo svarbus faktorius mūsų 
kultūriniame gyvenime. Juo labiau 
reikšminga savo apimtimi ir vei
kla nepriklausomybės laikais bu
vo Lietuvos Šaulių Sąjunga, pla
čiai prigijusi visoje mūsų tautoje. ' 
Tai buvo karinio pobūdžio neide- 
ologinė kultūrinė organizacija, ku
rios darbuotė ir rezultatai matosi 
kaip tik iš šitos istorijos. O isto- 

. rijos, ar tai ji būtų plačios apim
ties, ar atskiros organizacijos, mes 
negalime paneigti, o ją tegalime 
priimti kaip mūsų gyvenimo dalį. 
Šaulių Sąjungos istorija liudija, 
kad pati organizacija ir jos veikla 
nebuvo tik atskiros tautos grupe
lės pasireiškimas, siauroje srity, 
bet ji liečia visos tautos kultūri
nio gyvenimo laikotarpį. Todėl į

šitą veikalą žiūrėtina ne kaip į 
senieną, bet kaip į svarbų ir ak
tualų mūsų šios dienos atsiekimą.

Mes dažnai turėtume sau pa
vyzdžiu statyti latvius arba es
tus. Jie šalia dabar sukuriamų ori
ginalių veikalų sistematingai lei
džia ir visus nepriklausomybės 
laikais pasirodžiusius veikalus, y- 
pač tuos, kurie dabartiniam oku
pantui nepriimtini ir dėl to oku
puotuose kraštuose ne tik sunai
kinti, bet net pašalinti iš biblio
tekų arba archyvų.

Tenka tik pasidžiaugti Minties 
spaustuvės, o ypač p. P. Nagio 
ryžtu šią knygą išleisti ir už atlik
tą darbą nuoširdžiai pasveikinti. 
Tai yra kultūrinės veiklos pamin
klas, kuris ne tik liudija praeitį, 
bet lygiai kalba ir muitas, buvu
siems to sąjūdžio dalyviams arba 
mūsų vaikams.

Jonas Matusas. ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS ISTORIJA. An
trasis leidimas. Išleido Mintis 
1966 m. 277 psl. Kaina 3 
doleriai.

Knyga gaunama Minties 
spaustuvėje 417 Burwood Rd., 
Belmore, N.S.W. ir pas visus 
lietuviškų leidinių platintojus 
Australijoje. Ją platina ir 
Mūsų Pastogės Redakcija (18 
Percy St., Bankstown, N.S. 
W.).

NEMOKAMAS GYDYMAS IR MOKSLAS

Rusų valdžios Lietuvoj įvestą
jį nemokamą gydymą ir mokymą 
visi vertina teigiamai, o turistus 
priimantieji pareigūnai niekad ne
pamiršta tuo pasididžiuoti. Bet 
abu tie medaliai turi ir antruo
sius šonus, ne taip skaisčiai bliz
gančius, kaip rodomieji.

Teorijoj, net už sudėtingiausią 
gydymą nereikia mokėti, bet prak
tikoj dar toli gražu ligi to, kad 
net paprastos gydymo priemonės 
būtų visiems prieinamos. Kur tų 
priemonių-specialistų įrengimų, 
vaistų-nėra, ten ir jų nemokamu- 
mas neturi reikšmės. O nėra ar 
stinga dažniau, negu yra. Be to, 
gydymas tai nemokamas, o vaistus 
reikia pirkti. Ir vaistai tampa “ne
mokami”, kai, prireikus kurių 
nors, nei už pinigus negalima gau
ti. Dėl rusiškai-bolševikiškai “to
bulo” tvarkymo, susirgusiems ten
ka su tuo trūkumu dažnai susi
durti. O iš svetur, net ir tikrai ne
mokamų (padovanotų) vaistų rusų 
valdžia išdidžiai neįsileidžia.

Panašiai ar dar tamsiau prak
tikoje apsiniaukia ir nemokamo 
mokslo spindėjimas. Už vietą mo
kykloj mokėti tikrai nereikia. Bet

vadovėlius pirkti reikia (jei pasi
seka gauti!), mokinį aprengti (uni 
forma) reikia, maitinti reikia, ir 
pastogės (arba susisiekimo su mo
kykla priemonių) irgi reikia. Tų 
dalykų kaina buvo ir bus nepaly
ginti didesnė už betkokį kada nors 
kur nors buvusį ar esamą mo
kestį už mokslą.

Rugsėjo 1 dieną Vilniaus lai
kraščiuose pasirodė pranešimas, 
kad viename kitame rajone kai- 
kuriose mokyklose kooperatyvai 
suorganizavę galimybę mokiniams 
gauti mokyklose pietus. Jų kaina 
esanti pigi, vidutiniškai tik 20 - 
25 kapeikos. Bet ir tūris tų “pie
tų” pinigus: kažkas iš daržovių, 
miltų ir pieno produktų... Vistiek 
per metus vien tik moksleiviški 
“pietūs” bus 48-60 rublių. O tai 
yra daugumos tėvų ar motinų vi
so mėnesio pajamos. Jei tiek kaš
tuoja tik “pigūs” mokinio pietūs, 
tai visas jo išlaikymas turi parei
kalauti kelių mėnesių tokios al
gos. Taip “nemokamas mokslas” 
pasilieka dažnai brangus, ypač 
“plačiosios darbo liaudies ma
sėms”, turinčioms išsiversti iš ru
sų valdžios šykštuoliškai nusta
tytų darbo pajamų.

(ELTA)

ar jai artimą sumą, reikėtų tuo
jau statyti patalpas, kurios ati
tiktų jaunimo, senimo ir sportinin
kų reikalavimus. Patalpos galėtų 
būti ir kuklesnės, bet reikiamo di
dumo ir patogumo.

Leidimą laikyti svaigiuosius gė
rimus savaitgaliais visada galėsi
me gauti, taigi išgeriantieji nebus 
nuskriausti.

$200 atrodo didelė suma, bet jei 
mes galvojame dar nors 20 metų 
naudotis namais, tai juk tik $10 
į metus aukos šiam reikalui klubo 
narys ar nepriklausąs klubui ki
tas tautietis. Dėl šios nežymios su
mos nė vienas mūsiškių nenuskurs.

Pasekime pavyzdžiu ukrainie-

čių, latvių, Melbourne, Adelaidės 
ir Geelongo lietuvių. Juk jie nelau* 
kė jokios licenzijos, bet nusipirko 
ar pasistatė namus, kurie jų reiJ 
kalavimus patenkina ir gražiai 
juos reprezentuoja.

Mes tatai taip pat galėtume len
gvai ir greitai įvykdyti, tačiau visų 
pirma išmeskime iš galvos svai
čiojimus apie licenzijas, kurios už 
keleto metų neteks savo vertės, nes 
atrodo, jau ir barai sekmadieniais 
bus atdari. O juk klubų pelnas 
daugiausia padidėja sekmadieniais 
ir šventadieniais, kai aplinkiniai a-

Būkime realistais tvarkydami 
lietuviškuosius reikalus.
lauš barai yra uždari.

2
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Šiais metais sportininkai savo 
dieną surengė spalio 2 d., sekma
dienį. Diena pasitaikė labai šalta. 
Pora sykių stiprokai nulynojo ir 
pūtė stiprus vėjas. Negausūs žiu

žių komandos. Rungtynes vos 
vos laimėjo vyrai. Mergaitės 
dė labai vykusiai.

Salėje vyko šachmatų žaibo 
nyrąs, kur nugalėtoju.tapo R.

“Varpo” klube
VARPAS — KODAK 

46—25
Ypatingai gerai varpiečiai sužai 

dė 1-mą puslaikį ir priešas įsten
gė pelnyti tik 4 taškus. Antrojo 
puslaikio gale trūko komandinio 
žaidimo. Taškus pelnė: V. Mačiu- 
laitis 13, E. Firinauksas 12, R. 
Firinauskas 8, V. Soha 7, š. žie
das 4 ir J. Varkulevičius 2.

VARPAS — FAWKNER 
21—36

VARPAS — SOUTHERN CROSS 
32—30

Priešui visą laiką spaudžiant pa
sisekė išplėšti laimėjimą. Taškai 
A. Milvydas 11, V. Soha, A. Ali
šauskas ir A. Skimbirauskas po 5, 
š. Žiedas 4 ir š. Urbonas 2.

Neblogai ir lygiomis sulošus pir
mą puslaikį mūsiškiai pasimetė ir 
turėjo pralaimėti silpnam priešui. 
Treneris turėtų kaip galima grei
čiu išmokyti jaunuosius tikslesnių 
pasuočių, nes kitaip sviedinys len
gvai atsiduria priešo rankose. Taš
kus pelnė: A. Vingrys 10, G. Skim
birauskas 6, A. Balbata 4 ir A. 
Laukaitis 1.

rovai kęsdami šaltį žiūrėjo sureng
tų rungtynių Lietuvių Namų spor
to aikštelėje. Labai sušalę ir pri
trūkę kantrybės bėgdavo į salę pa
sišildyti kava prie sportininkų tė
velių laikomo bufeto.

Pirmosios krepšinio ryngtynės 
įvyko tarp jaunių berniukų ir an
tros mergaičių komandos. Laimėjo 
berniukai. Antrosios krepšinio run 
gtynės vyko tarp Vyties “G” gru
pėje pirmą vietą laimėjusios vy
rų komados ir pirmosios mergai-

i ne Įėjo labai progresuojantį jaunį P. 
žai- Eičą. Rezultatai: 6-4, 6-3. Petras 

dar neturi 15-kos metų, bet jau la- 
tur- bai paspaudžia veteranų A. Remei- 
Ba- kį. Antrame sete P. Eičas pirma-

niams vadovavo ir padėjo žaisti 
R. Daugalis. Nors seniai gana gar
bingai sukovojo, bet turėjo nusi
leisti jaunimui.

Paskutinės dienos varžybos bu
vo tinklinio tarp Vyties vyrų ir 
Pietų Australijos čempijonų estų 
Estonia komandos. Nors žaidimui 
buvo labai blogos gamtinės sąly
gos, bet šios rungtynės buvo vie
nos iš geriausių visos dienos pro-

pat
vo 3-1, nors vėliau ir turėjo nu
sileisti priešininko patyrimui.

Mergaičių grupėje laimėjo A. 
Morkūnaitė, lengvai įveikusi (6-0, 
6-0) L. Andriušytę.

Šių turnyrų nugalėtojai vėliau

ranauskas.
Stalo teniso turnyre taip 

pravestam Lietuvių Namų salėje 
tedalyvavo mergaitės. Vyrų turny
ras negalėjo įvykti, kadangi teuž- 
siregistravo vienas žaidėjas. Mote
rų grupėje laimėtoja antrus metus kartu su kitais sportininkais ga
iš eilės tapo R. Pacevičiūtė. Rasa 
finale susitiko su M. Keršyte ir 
laimėjo 21-17, 21-17.

Anksčiau surengtam lauko te
niso turnyre vyrų grupėje po į- 
temptos kovos A. Remeikis nuga-

vo po kuklią dovanėlę.
Trečiosios paskutinės krepšinio 

rungtynės vyko tarp senių - vete
ranų ir jaunių krepšininkų. Se
niams talkininkavo per anksti į 
atsargą išėjęs J. Gumbys. Jau-

gramoje. Pirmame sete mūsų vy
rai pirmavo net keliais taškais ir 
po gražaus žaidimo pralaimėjo 
17-19.

Beveik tas pats pasikartojo an
trame sete — vėl pralaimėta 13-15. 
Trečią setą mūsiškiai prarado vil
tį laimėti ir labai silpnai sužaidė, 
pralaimėdami 2-15.

JAUN. BERNIUK.
VARPAS — PASCOE VALE 

26—16
Mūsų jauniesiems pasisekė lai

mėti. Taškus pelnė: J. Petraitis 
10, G. Skimbirauskas 7, A. Vingrys 
6, S. Tamulevičius, E. Kybartas 
ir S. Balbata po 2.

JAUN. MERG. 
VARPAS — OPO 

12—23
šias pusfinalines rungtynes var 

pietės pralaimėjo, nes jos bandė 
bėgioti paskui kamuolį vietoj kad 
žaistų pasuolėmis. To pasėkoje vi
sos išvargo, gynimas pakriko ir 
prešininkės užtikrintai laimėjo. 
Nežiūrint šios nesėkmės jaunos 
krepšininkės užėmė 3-čią vietą iš 
12 komandų. Taškus pelnė: I. Smil
gevičiūtė 6, N. Stanaitytė 5 ir 
Muscinskaitė 1.

LIETUVAITĖ LAIMI

MEDALIUS

Britų imperijos žaidynėse King- 
stone-Jamaikoje Kanados lengvo
sios atletikos rinktinėse dalyvavo 
lietuvaitė Irena Macijauskaitė-Pe- 
trauskienė ir užėmė 100 jardų bė
gime antrą vietą, o 220 jardų- 
trečią. Buvo ir estafetės dalyvė, 
kur Kanados moterys užėmė pen
ktą vietą. Tokiu būdu lietuvaitė 
Kanadai iškovojo vieną sidabro ir 
vieną bronzos medalius.

SPORTININKAI MELBOURNE
GEELONG "VYTIS” 

MELBOURNE.
Spalio 1 d. Melb. Sp. Kl. Varpas 

pasikvietė Vyties keturias krepši
nio komandas draugiškom rungty
nėm, į kurias be sportininkų atsi
lankė nemažas būrys tautiečių. 
Žiūrovams buvo nepatogumas, nes 
rungtynės vyko dvejose - gretimo
se aikštėse, bet tai priklauso nuo 
Albert Park Stadijono vadovybės.

bos narių ir sportininkų tėvų ne 
tik naudingi, bet ir reikalingi.

Geelongo Sp. Kl. Vytis pirm. 
A. Obeliūnas išreiškė padėką mel- 
borniškiams už pakvietimą drau
giškom rungtynėm ir už puikias 
vaišes. Jis pareiškė pageidavimą, 
kad ši toki susitikimai abiejų klu
bų vyktų ir ateityje. Tėvų vardu 
padėką Varpo valdybai už suruoši
mą šios kavutės pareiškė J. Smil-

"Vyties" čempionės

Pie-

VYTIES JAUNĖS 
ČEMPIJONĖS.

Jaunių komanda 1966 metų 
tų Australijos pirmenybes užbai
gė be pralaimėjimo. Pusfinalyje 
susitiko su stipriausiomis varžo
vėmis - North Adelaide komanda. 
Nors iš pradžių trūko šiek tiek 
laiko įsižaisti, bet vėliau žaista 
užtikrintai ir lengvai laimėta. Re
zultatas 43-18 (20-12; taškai: V. 
Jucytė 20, N. Marcinkevičiūtė 9, I. 
Beinoravičiūtė 8, B. Latvėnaitė 6, 
žaidė bet taškų nepelnė R. Stau
gaitė, R. Galinskaitė ir J. Jucy
tė.

Finaluose vėl teko susitikti tą 
pačią North Adelaide komandą, šį 
sykį priešininkės parodė nepapras
tą kovingumą ir stiprų pasiprešini- 
mą. Abejoti laimėjimu neteko, vis
gi kartais priešininkės gerokai pas 
pausdavo mūsų jaunes. Anksti an
trame puslaikyje penkiomis 
baudomis iškrito N. Vyšniauskaitė. 
Visą antrą puslaikį su keturiomis 
baudomis žaidė V. Jucytė. Rungty-

nėms einant prie pabaigos ant ke
turių baudų kabojo N. Marcinke
vičiūtė, B. Latvėnaitė ir L. Beino- 
ravičiūtė. Negalima sakyti, kad 
mūsų jaunės žiauriai žaidė, bet la
bai veržlios buvo priešininkės. Mū
siškių geresni mėtymai ir ūgis nu
lėmė laimėjimą vytietėms. Rezul
tatai 50-36 (25-11). Taškus pelnė: 
I. Beinoravičiūtė 16, N. Marcinke
vičiūtė 15, V. Jucytė 8, N. Vyš
niauskaitė 7 ir B. Latvėnaitė 4. 
Be šių dar žaidė R. Staugaitė ir R. 
Galinskaitė.

Sezono metu daugiausia taškų ko 
mandai pelnė V. Jucytė 267, toliau 
seka I. Beinoravičiūtė 235, B. Lat
vėnaitė 174 ir N. Marcinkevičiū
tė su 124. Kitos žaidėjos pasis
kirstė likusius 141 taškus.

Komandą treniravo A. Merkū- 
nas. Dar reikia paminėti ir nuola
tinį čempijonių rezultatų rašytoją 
Vyties jaunį krepšininką R. Bei- 
noravičių. Kartais žaidimo metu 
komandą tvarkydavo E. Tapa- 
rauskas.

B.N.

Po visų varžybų salėje susirin
kus sportininkams Klubo pirminin 
kas A. Skiparis tarė žodį ir apdo
vanojo visų komandų pavyzdįn-l 
giausiai treniruotes lankiusius žai
dėjus - jas. Po mažą trofėjų ga
vo pirmą vietą ir po Klubo žen
klelį esą antroje vietoje.

I mergaičių komanda I vieta 
N. Vyšniauskaitė. II vieta M. La- 
pienytė ir G. Krivickaitė

II mergaičių komanda I vieta N. 
Marcinkevičiūtė. II vieta L Beino
ravičiūtė.

Jaunių mergaičių komanda I vie
ta V. Jucytė. II vieta I. Beinora
vičiūtė.

Vyrų I komanda I vieta P. Ka
nas. II vieta E. Pocius, J. Smit ir 
K. Jaunutis.

Vyrų II komanda I vieta A. Pa- 
laitis (antros vietos nebuvo, ka
dangi likę blogai lankė treniruo
tes)

Vyrų III komanda I vieta G. 
Andrew. II vieta P. Andrew ir A. 
Ford.

Jaunių berniukų iki 14-kos metų 
komanda I vieta B. Arlauskas. II 
vieta V. Vachiami ir A. Skiparis.

Dovanas išdalinus jaunimas dar 
norėjo pasišokti, bet nesant mu
zikos turėjo skirstytis namo.

BJV.

VARPAS — VYTIS 
60—32 (vyrų)

Varpiečiai be vargo įveikė sve
čius. Taškus pelnė už Varpą: A. 
Ališauskas 15, V. Mačiulaitis 14, 
Ą. Milvydas 11, V. Soha ir E. Fi
rinauskas po 6, A. Skimbirauskas 
4, R. Firinauskas ir š. žiedas po 2. 
Už Vytį: Braželis 13, Šutas 9, Šim
kus ir Obeliūnas po 4 ir Lipšys 2.

VARPAS — VYTIS 
37—28 (jaun. bern.)

Tik prasidėjus rungtynėm vytie- 
čiai pasirodė žymiai spartesni, ge
riau valdė, kamuolį ir 1-mą puslai
kį laimėjo 3 taškais. Antrame pus
laikyje sėkmė buvo varpiečių pusė* 
je, nes prie laimėjimo žymiai pri
sidėjo veteranai jauniai A. Mil
vydas ir R. Firinauskas. Varpo 
taškai: A. Milvydas 21, R. Firi
nauskas 8, J. Petraitis 3, S. Ta
mulevičius ir E. Kybartas po 2 ir 
A. Vingrys 1. Vyties taškai: Kar- 
puška 8, Zylė 7, čerakavičius 6, 
Braželis 5, J. ir P. Obeliūnai 
1.

po

la-

VARPAS — VYTIS 
34—21 (vyr. merg.)

Iš pradžių varpietės pradėjo 
bai lėtai, o be to nesisekė ir mė
tymai. Padarius pakaitalų žaidi
mas pasidarė gyvesnis, ir nors vy- 
tietės buvo laimėjusios 1-mą pus
laikį 3 taškais, nepajėgė atsilanky
ti prieš melbuorniškes.

Varpo taškai: R. Milvydaitė 11, 
D. Statkutė 10, N. Stanaitytė 9,
A. Šilvaitė ir Smilgevičiūtė po 2. 
Vyties taškai: R .Starinskaitė 11,
B. Valodkaitė 4, D. Skapinskaitė 
ir M. Savickaitė po 3.

VARPAS — VYTIS 
27—8 (jaun. merg.)

Šiose rungtynėse pranašesnės 
buvo varpietės ir lengvai laimėjo. 
Varpo taškai: N: N. Stanaitytė 13, 
R. Milvydaitė 6, Uscinaitė 3, I. ir 
L. Smilgevičiūtės po 2 ir Musčins- 
kaitė 1. Vyties: L. Volodkaitė, V. 
Manikauskaitė, L. Luckutė ir M. 
Savickaitė po 2.

Po rungtynių visi sportininkai, 
jų tėveliai, bei sportininkų rėmė
jai susirinko į lietuvių namus, kur 
Sp. Kl. Varpas ir Melbourne spor
tininkų tėveliai suruošė suneštines

vaišes. Susirinkusius pasveikino 
Varpo pirmin. A. Bladzevičius pa
reikšdamas padėką Melb. Klubo 
Tarybai už leidimą veltui pasinau
doti patalpom, Moterų Soc, Globos 
D-jai už paskolintus indus ir stal
tieses, kun. P. Vaseriui už pasko
linimą patefono, kuris po ilgo nau
dojimo pradėjo rūkti, bet padėti iš
gelbėjo J. Smilgevičius atveždamas 
savo; šeimininkėms: p.p. Mockie
nei, Lazauskienei, Kybartienei, Fi- gevičius jaun. mergaičių krepšinio 
rinauskienei, Bladzevičienei, Bal
čiūnienei, Balbatienei ir Ališaus
kienei už papuošimą stalų ir pa
ruošimą vaišių sportininkams.

Pristatė ir pasveikino vyr. mer
gaičių krepšinio komandą laimėju
sią 1-mą vietą vasaros sezone, vy
rų komandą laimėjusią 1-mą vietą 
Business Houses pirmenybėse ir 
jaun, mergaičių kom. laimėjusią 
3-čią vietą. Asmeniškas dovanas 
vyrų ir moterų komandoms įteikė 
nuolatinis sportininkų rėmėjas P. 
Šalkauskas, O. Baltrušaitis mote
rų komandai, G. Žvinakis vyrų 
kom., Sp. Kl. Varpas jaunių mer
gaičių komandai.

Sportininkai, nors dalinai atsily
gindami savo treneriams už įdėtą 
darbą, iš savo santaupų, įteikė po 
gražią dovanėlę; mergaitės trene
riui 
riui 
hai. 
nęs
bavo šokiams, o tėveliai su 
valdybos nariais dar ilgai 
tavo sportininkų vargus ir 
gsmus. Taip pat buvo aptarta ir 
ateinančios sporto šventės Sydnė- 
juj reikalai. Prieita išvados, kad 
toki artimesni susitikimai valdy-

komandos globėjas. Netik vaišėse, 
bet ir sporto salėj dalyvavo Mel
bourne sportininkų Dvasios Vadas 
kuri. P. Vaseris.

LEIDINYS
/ APIE KREPŠININKUS
Ryšium su Amerikos lietuvių 

krepšinio komandos vizitu Austra
lijoje buvo numatyta išleisti spe
cialų leidinį šioms sportininkų gas
trolėms atžymėti. Praėjus dvejiems 
metams po krepšininkų lankymosi

RUDUO JAU ČIA NETOLI IR KALĖDOS
M

R. Baikauskui, o vyrai trene- 
ir komandos kapitonui V. So- 
Jaunimas greičiau pasivaiši- 
tuojau gretimoj salėj įsisiū- 

sporto 
disku- 
džiau-

Vyrų krepšinio komandos žaidė
jai A .Ališauskas, J. Varkulevi- 
čius ir š. Žiedas buvo užsiregisJ daug kas pametė viltis, kad toks 
travę privalomai australų kariuo
menės tarnybai, bet visi trys iš
traukė “vilko” biletus ir tuo pačiu 
nuo šios prievolės atleisti.

(va)

žadėtas laidinys iš viso pasirodys. 
Paskutinėmis žiniomis toks leidi
nys jau ruošiamas ir greičiausia 
metų pabaigoje pasieks ir Austra
liją.

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį do- >♦! 
vanų siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.

Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat, ir pigu, pa- •»! 
sinaudojant leidžiamu į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, ku- 
rį gali gauti kikevienas, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką $ 
reikėtų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus 
siuntinius. 8

RUSŲ PENSININKAI 
LIETUVOJE

V.Rugp. 18 d. Vilniuje mirė 
Malkevičius, rusų raud. armijos 
atsargos pulkininkas. Jis buvęs 
iš kariuomenės į atsargą paleis
tas .dėl susilpnėjusios sveikatos, 
1957 metais ir tuojau buvęs apgy
vendintas Vilniuje, įstatytas į au
tomobilių remonto dirbtuvės di
rektoriaus pareigas.

Rugp. 30 dieną Paleckis apdova
nojo savo garbės raštu rusų raud. 
armijos divizijos generolą-majorą 
Aleksandrą Olevą, kažkur buvusį 
technikinės karo mokyklos virši-

ninką. Šis generolas-majoras, da
bar jau 70 metų amžiaus, savo 
laiku paleistas į pensiją, irgi ta
po apgyvendintas Vilniuje ir čia 
tebedirba Vilniaus miesto "liaudies 
draugovių” (pagalbinės policijos) 
štabe.

Šie du atvejai priklauso prie 
ištisos grandinės faktų, liudijan
čių, kad Lietuvos kolonizatorių 
eilių papildymas yra vienas iš re
komenduojamų patarnybinįų už
siėmimų rusų atsargos genero
lams, pulkininkams ir šiap pen
sininkams.

(ELTA)

Paruošė Bill WilsonSPORTO PASAULY

Fleming, amerikiečių 
žvaigždė, šiais metais 

aukso medalį dailiojo 
varžybose Davos stadio-

Peggy 
čiuožimo 
laimėjusi 
čiuožimo
ne Šveicarijoje. Ji yra 17 metų ir 
treniravosi čiuožime nuo devyne- 
rių metų.

Amerikietis Arthur Ashe, vienas 
iš iškiliausių lauko teniso žaidė
jų pasaulyje ir tikimasi, kad jis 
bus šių metų Davis Cup laimėto
jas. Jis baigęs Kalifornijos uni
versitetą.

Šuolininkas su kartimi Bob Sea- 
gren neseniai pagerinęs pasaulinį 
rekordą ir peršokęs 17 pėdų ir 5 
šu puse inčo (5.32 m.). Prieš jį 
buvo rekordistas Fred Hansen, 
taip pat amerikietis, turėjęs 17’4” 
rekordą.

fi

RK 1. (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, 

nepermatomo japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 
2 p. vilnonių arba nailoninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta įvairiais 
raštais skarelė, 1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megstukas 
ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0 (Anglų valiuta)

RK 2. (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3i jardo kostiumui medžiagos, 

nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. 
odinių pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, pritaikintas prie kos
tiumo, itališkas su diržu dėvimas nailoninis lietpaltis, ir dėžė 
šokolado.

2

£25.0.0 (Anglų valiuta)

JUNGTINIS RK-1, ir RK-2, siuntinys kainuoja tik £45.0.0.

4 sv. taukų, i sv. arbatos, į sv. geriamo Šokolado, 
1 sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. 
saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, i sv. pipirų, i sv. šo
kolado. £10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasiseki
mą turį siuntiniai: V.-3, 101 jard. trims kostiumams medžia
gos, £16.15.0, P-3, trims paltams vilnonė medžiaga, £20.0.0, 

N-4, 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms, £15.0.0.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2 
ENGLAND

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas 
gavėjo parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

ATSTOVAI: K, Stankūnas, 5 Markwell Str., Bowen Hills, 
Brisbane; St. ReČiūga, 58 Wehl Str., Nth. Mount Gambier, 
S.A.; H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, 
Vic.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

KAS NAUJA “TALKOJE”?
Melbourno Lietuvių, Klubo ba

liaus metu buvo proga pasikalbėti 
su daugeliu savų tautiečių, tame 
skaičiuje ir su Talkos valdybos 
nariais, kurie, beveik visi, šiame 
baliuje dalyvavo. Besišnekučiuo
jant patirta, kad nauja Talkos val
dyba pareigomis pasiskirstė taip: 
L^arkus - pirmininkas, B. Vana
gas - vicepirmininkas, V. Jakutis 
- sekretorius, drauge ir atskaito
mybės vedėjas, P .Baltutis* ir J. 
Kalnelius valdybos nariai.

Šiais Jaunimo Metais laukiama 
gausaus lietuviškojo jaunimo' įsilie- 
jant j plačiašakę lietuviškąją vei
klą. Talkos valdybos manymu, tos 
plačiašakės veiklos ekonominė sri
tis esanti labai apleista ir užmirš
ta. Pirmajame savo naujos valdy
bos posėdyje Talkos valdyba nuta
rusi kreiptis j lietuvių jaunimą, 
kviesdama jį šiais Jaunimo Metais 
jungtis ir į Talkos veiklą.

Ruošdamasis vykti j P.L.J. Kon
gresą mūsų jaunimas pajuto eko
nominio faktoriaus reikšmę plates
nio užsimijimo vykdymų pasiseki
me. Šiais ir panašiais atsitikimais 
visi lietuviai tai apčuopiamai pa
tyrėme. Dėlto tikimasi, kad šį Tal
kos valdybos kvietimą mūsų jau
nimas tinkamai įvertins ir Tal
kos narių skaičių gausiai papil
dys. Daugeliui melbourniškių jau
nuolių esą išsiųsta į Talką stoti 
kvietimai. Daug jaunuolių tačiau 
asmeniškais laiškais pakviesti sto
ti į Talką esą sunkumų, nes neži
noma jų adresai. Todėl Talkos val
dyba kreipdamasi per spaudą kvie
čia visus lietuvius jaunuolius, ne 
jaunesnius 18 metų amžiaus, sto- 
.ti į Talką nariais. Pagrindinis 
šios organizacijos tikslas — savo 
nariams ekonominė parama. Ji sie
kiama visokeriopai: už įnašus ir 
indėlius mokant didesnius, o už 
paskolas imant mažesnius procen
tus kaip kitose tokios pat paskir
ties organizacijose. Be to, teikia
ma progų susitaupyti naudojantis 
ir kitais Talkos patarnavimais. Tai

kos pagalba pelnomos santaupos 
palengvins lėšų skyrimą saviems 
tautiniams reikalams. Tiek lietu
vių senimas, tiek ir judrusis jauni
mas turėtų tai suprasti ir praktiš
komis priemonėmis — per savas 
ekonomines organizacijas to siek
ti.

Talka, nors ir kuklia auka, esan
ti parėmusi savų jaunuolių kelionę 
į P.L.J. Kongresą. Iš savą meti
nio pelno Talka paskyrė ir jos pir
mininkas L. Barkus šio baliaus 
metu, pradedant Melbourno Lietu
vių Namų remonto vajų, Klubo 
Tarybos pirmininkui J. Petrašiū- 
nui įteikė $53.00 čekį priminda
mas, kad visokiems bendruomeni
niams reikalams Talka būtų žy
miai duosnesnė, jei visi lietuviai 
susispiestų Talkos organizacijoje 
ir gausiau naudotųsi visais jos 
teikiamais patarnavimais.

Dabar Talka esanti gana pajėgi 
savo narius aprūpinti reikalingo
mis paskolomis. Tačiau esą laukia
ma nuoširdesnio kooperavimo iš 
narių, anksčiau paskolomis pasi
naudojusių, kad ekonomiškai sus
tiprėję jie savais indėliais stiprin

tų Talkos apyvartos kapitalą. Ta
da bus tikras o ne vienapusiškas 
kooperavimas. šitokio kooperavimo 
tačiau esą pasigendama. Padedant 
Talkos nariams, ruošiamasi susi
tarti su firmomis, kuriose Talkos 
nariai galės gauti nuolaidų pirkda
mi plataus pasirinkimo būtiniau
sių, ne tik pirmo reikalingumo, bet 
ir proginiams reikalams dovaninių 
prekių.

Vrz.

GEELONG
PAVERGTŲ TAUTŲ 
DEMONSTRACIJA

Spalio 15 d. 2.30 vai. p.p. Ge- 
elo ngWest Town Hall salėje įvyks 
ta tarptautinis minėjimas dešim
čiai metų nuo Vengrijos sukilimo 
sukakčiai atžymėti. Minėjime suti
ko dalyvauti lietuviai, latviai, ven
grai, lenkai kroatai, ukrainiečiai 
ir australų antikomunistinės or
ganizacijos.

Plačiu apie patį minėjimą ki
tame numery.

BANKSTOWN
ATŠVĘSTAS DAKTARATAS
Spalio 8 d. vakare p.p. Zakarevi

čių namuose įvyko gana gausus ir 
jaukus pobūvis. Tą dieną gausiai 
susirinkus Sydnėjaus akademi
niam lietuvių jaunimui įvyko su
buvimas dviguba proga: aplaisty
tas jaunojo R. Zakarevičiaus dak
taro diplomas ir taip pat jo gim
tadienis. Kaip jau buvo rašyta, 
šių metų vidury inž. R. Zakare
vičiui buvo suteiktas daktaro laips 
nis ir jis šiuo metu dėsto N.S.W. 
universitete.

Šiems reikšmingiems įvykams 
atžymėti ir jaunąjį daktarą pas
veikinti susirinko apie keturias
dešimt svečių, daugiausia akade
minis lietuvių jaunimas - filiste
riai ir studentai. Pripildžius šam
pano taures Dr. R. Zakarevičių 
susirinkusių vardu pasveikino p. 
Vytenis Šliogeris ir daktaro tėve
lis drauge primindamas, kad tą 
vakarą švenčiamas ir Dr. Ramu
čio gimtadienis. Ta proga jam 
griausmingai sugiedota ilgiausių 
metų. Vėliau visas vakaras praleis
tas bendrai bedalyvaujant, dainuo
jant ir pasišokant. Nuotaika tik
rai buvo jaunatviškai entuziastin
ga.

MELBOURNO IR APYLINKIŲ TAUTIEČIUS

maloniai kviečiame į

Musu Pastogės pobūvi
kuris įvyks spalio mėn. 29 d. (šeštadienį)

Lietuvių Namuose., 50 Errol St., Nth. Melbourne.

Pradžia 7 vai. Pabaiga 12 vai.

Pramoginė muzika šokiams, turtingas bufetas pasistiprinimui, visoki gėrimai atsigaivinimui.

Pakvietimus platina Apylinkės V-bos nariai, o pobūvio dieną gaunami prie įėjimo.
..Apylinkės Valdyba

S

S xcce»i«ee»:

KVIETIMAS
VENGRŲ SUKILIMO MINEJIMAN

Spalio 22 dieną, šeštadienį, 5 vai p.p. Royal Ballroom patal
pose (Exhibition Bldg.) įvyksta Vengrų Sukilimo dešimtmečio mi
nėjimas.

Minėjimui pirmininkaus Monasho Upiversiteto vice-rektorius 
Sir Michael Chamberlin. Kalbas sukilimui prieš sovietinius okupan
tus atžymėti pasakys: federalinis ministeris imigracijai Hon. H. F. 
Opperman, senatorius F. P. McManus, Melbourno Universiteto 
profesorius S. Ray ir Dr. A. Endrey.

Vengrų bendruomenė minėjiman kviečia ir kitų tautinių ben
druomenių narius. Tautiečių dalyvavimas minėjime reikš, kad jie 
nėra pamiršę Sovietinės Rusijos pavergtųjų tautų siekimo atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pranešimai

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-fca

Spalio 8 —■ 9 d. d. Melbourne 
įvyko taut, šokių vadovų sąskrydis 
paskutiniam stygų suderinimui 
prieš taut šokių festivalį. Be vie
tinių dalyvavo iš Sydney J. Reis- 
gytė, iš Adelaidės p. B. Lapšienė.

★
Neužmirškite, geelongiškiai ir 

artimi kaimynai: Geelong Liet. 
Namuose ateinantį šeštadienį Baž
nytinio Komiteto rengiamas šau
nus Pavasario balius.

★
Visi Newcastle ir apylinkių 

(įskaitant ir Sydney) ateinantį 
šeštadienį dalyvauja Newcastle 
liet choro koncerte ir pobūvy 
(žiūr. skelbimą!).

★
Canberros Liet, klubo balius šį 

šeštadienį klubo patalpose ar tik 
nebus generalinė repeticija prieš 
šeštąją N. S. W. Dainų šventę, 
įvykstančią lapkričio 19 d. Canbe- 
rroje.

★

“Dainos” choras Sydney, visą 
laiką linksmindamas kitus savo 
dainomis, ryžtasi ir pats pasi
linksminti savo rengiamame šokių 
vakare, kuris numatomas lapkri
čio 5 d. Dainavoje. Vakaras vie
šas — kviečiami ir visi iš arti ir 
toli.

Pasiekė Kukutį džiugi žinia, kad 
dešimtį metų posėdžiavęs Sydnė
jaus Liet Plunksnos Klubas nuta
rė išliesti knygą. Per pastaruosius 
trejus metus buvo svarstomas kny
gos pavadinimo klausimas. Beliko 
aptarti tik viršelių problema ir 
knyga netrukus pasieks skaityto
jus.

★
Australijos Liet. Skautų Rajo- 

sas buvo pasiuntęs 29 delegaciją į 
Ameriką parsikviesti Alfą Al- 
čiauską į Australiją, nes būsimai 
Rajoninei stovyklai trūksta lauža- 
vedžio. Teigiamas pažadas gautas 
žodžiu, bet jau dabar aišku, kad 
pats Alčiauskas neatvyks, o numa
tytoms pareigoms numato įgalioti 
p. Bačiūnų.

SPAUDOS BALIAUS PELNAS
Nors dėl daugelio priežasčių 

galutinė Mūsų Pastogės Spaudos 
Baliaus apyskaita nėra paruošta, 
bet jau aišku, kad balius davęs 
1000 dolerių pelno.

Kad ir buvo kartą dėkota, bet 
džiaugdamiesi tokiu pasisekimu 
dar kartą norime tarti dėkui vi
siems Spaudos Baliaus talkinin
kams ir svečiams, kurie savo tal
ka ir dalyvavimu taip efektyviai 
parėmė Mūsų Pastogę.

Ypač dėkingi nuolatiniams 
Spaudos baliaus mecenatams mū
sų dailininkams, kurie ir šiais me
tais padovanojo Mūsų Pastogės 
naudai po savo vertingą kūrinį. 
Ypač pažymėtina, kad dailininkai, 
kaip E. Kubbos, H. Šalkauskas ir 
L. Urbonas padovanojo kūrinius

METINIS
LITUANIOS KONCERTAS

Adelaidės Liet, choras “Litua- 
nia” vad. V. Šimkaus, spalio 22 
d. Adei. Liet. Namuose rengia sa
vo septynioliktąjį metinį koncertą. 
Tikimasi, kad koncerto programo
je šalia choro dar dalyvaus solis
tė G. Vasiliauskienė ir smuikinin
kas P. Mariukas.

Tą patį vakarą Lietuvių Namų 
Muziejaus patalpose įvyks foto pa
roda, kurią organizuoja Krašto 
Kult. Tarybos foto sekcijos seniū
nas p. V. Vosylius.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲST? 
MŪSŲ PASTOGĖS” 
PRENUMERATOS ADRESU:

BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

APSIRIKIMAS
Susijaudinusi ponia telefonuoja 

policijai: “Vagys išplėšė iš mano 
mašinos vairą, stabdžių, sanka
bos ir gazo pedalus ir visus instru
mentus, kurie būtini vairuotojui”.

Policija jau rengėsi vykti į nu
rodytą vietą, kai telefonas vėl sus
kambo. Pasigirsta toji pati po
nia: “Atsiprašau, kad dar kartą 
trukdau. Viskas tvarkoj. Mat, bu
vau įsėdusi į župakalinę sėdynę...”

įrėmintus savo lėšomis. Ta pačia 
proga dėkojame ir malonioms tal
kininkėms, sėkmingai platinusioms 
spaudos baliaus loterijos bilietus.

Spaudos anties sąskaiton p. Ber
tulis, matydamas, kad jų stalo vo
kas tuščias, pats asmeniškai sky
rė 4 dolerius. Ačiū p. Bartuliui.

ALB Krašto Valdyba

PLUNKSNOS KLUBAS

renkasi savo posėdžio spalio 29 d. 
šeštadienį, p. V. Šliogerio namuose, 
17 Belmore St, Belmore 5 vai. 
p. p. Bus p. Vytenio Šliogerio 
pranešimas — paskaita ir pasita
rimai aktualiaisiais klubo reika-
lais. Nariai kviečiami visi ir lai
ku atvykti.

WOLLONGONG

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems mano žmonos, 

atvykusios iš Lietuvos, sutiktuvėse.
Ypatinga padėka p.p. Kuzmickams ir Urbonavičiams sutik

tuvių organizatoriams. Dėkui visiems, aukojusiems sumokėti už 
salę ir kitas išlaidas: p.p. Ditmanams, B. Francaitei, Grinevičiams, 
G'aidelevičiams, Kaminickams, Liutikams, Miliauskams, Petrukė- 
nams, Pūdymaičiams, Taškūnams, Urbonavičiams, Vyšniauskams 
ir Žukauskams. Taip pat dėkojame už mums įteiktą dovaną.

Ačiū muzikantams — p.p. Ditmanui, Taškūnui ir V. Garniui 
už gražią muziką.

Dėkingi esame prieteliams sveikinusiems mus žodžiu, laiš
kais, telegramomis.

T. ir V. Kaspučiai

LIETUVIU DIENOS SYDNEJUJE
Primename, kad

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS

prasidės gruodžio 26 d. ir baigsis gruodžio 31d. grandioziniu 
Naujųjų Metų sutikimo balium Sydnėjaus Miesto Rotušėje (Sydney 
Town Hall).

Lietuvių Dienų metu Sydnejuje vyks:
a) ALB Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas;
b) Australijos Lietuvių studentų suvažiavimas;
c) Sporto Šventė ir
d) kultūriniai — meniniai parengimai, iki šiolei žinomi kaip

MENO DIENOS
Meno Denų programoje:

1. Melbourno Teatro “Aušros” spektaklis (gruodžio 26 d. 8 
vai. vak. Latvių salėje, 32 Parnell St., Strathfield).

2. Literatūros — dainos vakaras (gruodžio 27 d. 8 vai. vak. 
Latvių salėje, 32 Parnell St., Strathfield).

3. Jaunimo koncertas (gruodžio 28 d. 8 vai. vak. Latvių sa
lėje, 32 Parnell St., Strathfield).

4. Atskirų chorų koncertas ir tautinių šokių festivalis (gruo
džio 28 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

5. Dainų Šventė — visų Australijos lietuvių chorų jungtinis 
koncertas (gruodžio 30 d. 8 vai. vak. Sydney Town Hall).

6. Naujųjų Metų sutikimo balius (gruodžio 31 d. 8 vai. vak. 
Sydney Town Hall).

Šalia suminėtų parengimų dar Meno Dienų metu vyks dailės 
paroda (El Dorado galerijoje, Pitt St., City), foto paroda (Banks- 
town Liet. Namuose, East Terrace, Bankstown), filatelijos ir Lie
tuvos pinigų, paroda (Bankstown Liet. Namuose), spaudos paroda 
(Sydney Town Hall).

Kiekvieno Lietuvių Dienų parengimo ar subuvimo išsames
nė programa bus skelbiama vėlesniuose Mūsų Pastogės numeriuo
se. Lygiai bus skelbiamos ir atskirų suvažiavimų ar sąskrydžių pro
gramos.

LIET. DIENU■

LEIDINIUI
SKUBIAI REIKALINGI

DAVINIAI

Ryšium su artėjančioms Lietu
vių Dienoms Sydnejuje numato-

FOTO PARODA
Šalia kitų Lietuvių Dienų metu 

vykstančių parengimų Sydnėjuje 
ruošiama ir foto paroda, kurią su
organizuoti pakviestas sydnėjiškis 
J. Šalkauskas, gyvenantis 33 Re
gatta Rd., Five Dock, N.S.W. Tel. 
74 8111.

mas išleisti specialus Lietuvių Die
nų leidinys, kur tilps visų suva
žiavimų, meninių parengimų pro
gramos, individualių meninkų bei 
meno vienetų, sporto klubų, stu
dentų ir kitų, aktyviai dalyvaujan
čių vienokiu ar kitokiu būdu pro
gramose, nuotraukos ir aprašymai.

Nors Meno Dienoms Rengti Ko
mitetas įspėjo visus, kad norin
čios į leidinį patekti organizacijos 
turi skubiai prisiųsti reikiamą me
džiagą, bet šiuo primename ir per 
spaudą, kad tokia medžiaga turi 
būti leidinio redakcijai pristatyta 
iki spalio 31 d. Laiko paliko jau 
nedaug, tad prašome visus organi
zacijų ir meninių parengimų va
dovus reikalingą medžiagą leidi
niui pristatyti nevėliau spalio 31 
d. leidinio redakcijos adresu: 13 
Percy St, Bankstown, N.S.W. ar
ba Meno Dienoms rengti Komite
to pirmininkui p. K. Kavaliauskui 
196 Gibson Ave., Padstow, N.S.W.

Jo adresu prašoma siųsti ir nuo
traukas, skirtas parodai.

Foto paroda numatoma surengti 
Bankstown Liet. Namuose nuo 
gruodžio 26 iki 81 dienos. Parodo
je dalyvauti kviečiami fotografai 
profesionalai ir mėgėjai prisiun- 
čiant meniškas juoda balta nema
žesnes kaip 6”x8” dydžio. Spal
votos meniškos nuotraukos gali 
būti ir mažesnės (atviruko forma
to).

Pasibaigus parodai visos nuo
traukos bus grąžintos autoriams 
registruota siunta.

Siunčiant parodai nuotraukas 
primintina, kad jos vokuose būtų 
sudėtos drauge su kietu popierium, 
kad pašte nesusilaužytų.

Laiko jau paliko nedaug, tad 
norintieji dalyvauti parodoje su 
savo meniškomis nuotraukomis pa
skubėkite jas prisiųsti aukščiau 
nurodytu adresu.
Meno Dienoms Rengti Komitetas

>;
i Maloniai kviečiame atvykti į Newcastle Lietuvių Choro ruošiamą
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J Newcastle Lietuvių Choras
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NYKSTA VĖŽIAI

Vilniuje komunistų partijos lei-
Sekančios pamaldos Wollongon- džiamas Valstiečių Laikraštis rug-

mūsų Pastogė
M

BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS
go ir apylinkės lieuviams bus lai
komos spalio 23 dieną 4.30 vai. 
po piet, šv. Pranciškaus Ksavero 
katedroje, mieste.

Išpažinčių bus klausoma prieš 
Mišias. Norintieji išpažinties ma
loniai prašomi nevėluoti, nes pa
maldos prasidės punktupUai 4.30 
vai. po piet.

Kun. S. Gaidelis S.J.

LIET. KLUBO KOMITETAS 
SKELBIA

Cenberros Lietuvių - Australų 
Klubo Komitetas spalio 3o d. 3 vai. 
p.p. Klubo patalpose ruošia pas
kaitą. Pakviestas svečias iš Sydnė
jaus p. Leonardas Karvelis skai
tys paskaitą tema “Tautybė ir nu
tautėjimas”.

Kviečiame visus Canberros ir a- 
pylinkių lietuvius gerb. svečio iš 
Sydnėjaus paskaitoje skaitlingai 
dalyvauti ir jo pasiklausyti.

Klubo Komitetas

sėjo 23 dieną dėstė, kad Lietuvoj 
nyksta vėžiai. “Lietuva nuo 1914 
iki 1929 metų eksportavo į užsie-
nį 20,000 centnerių (2,000 tonų) 
šių vanden gėrybių”, rašo V. L. 
(Metų nurodyme čia turėta būti 
klaida, nes nuo 1914 metų per vi-
są karą ir kurį laiką po karo Lie
tuva neturėjo sąlygų prekiauti su 
užsieniais).

1959 metais Lietuvoj buvę sugau
ta 226 centneriai (22.6 tonos) vė
žių, o 1965 metais jau tik 57 cen
tneriai. Vėžių nykimo priežastis
— ligos, melioracija ir chemika
lų naudojimas arti prie vandens 
piktžolėms, bei vabzdžiams naikin
ti. Pridurtina ir dar viena prie-
žastis — beatodairiškas vandens 
naudojimas.

(ELTA)

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Redaktorius: Vincas Kazokas

13 Percy Street, Bankstown, N.S.W. Tel.: 70-8395 
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra.
Prenumerata ’, metams £4.0.0, ($8.00), pusei metų — £2.0.0 
($4.00), trims mėnesiams £1.0.0 ($2.00). N. Zelandijoje ir Angli
joje kaina ta pati. Kituose kraštuose metams £5.0.0 ($10.00). 
Atskiro numerio kaina 2 šil. (20 centų).

Prenumerata adresuojama:
MŪSŲ PASTOGĖ, Box 4558, G.P.O., Sydney, NAW.

Skelbimai:
1 colis per 1 skiltį 12/- ($1.20), bendruomeniniai 10/- ($1.00). 

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Printed by Mintis Pty. Ltd., 417 Burwood Rd., Belmore Syd
ney, tel. 759 7094, for the Publisher: Australian-Lithuanian 
Community, P.O. Box 4558, G.P.O., Sydney, N.S.W.

4


	1966-10-17-MUSU-PASTOGE_0001
	1966-10-17-MUSU-PASTOGE_0002
	1966-10-17-MUSU-PASTOGE_0003
	1966-10-17-MUSU-PASTOGE_0004

