
SVARBU
PASIRENGTI

Artėja metų pabaiga, o drau
ge ir mūsų — Australijos lietu
vių dvejų metų darbo derliaus 
parodymas — Lietuvių Dienos 
Adelaidėje. Tiek atskiri meni
niai vienetai, tiek ir organizaci
jos, kurios rengiasi toms die
noms, aktyviai dirba ir tikriau
siai jų sąskrydžiai arba suva
žiavimai visu šimtu procentų pa
siteisins.

Lygiai su šviesiomis viltimis iš 
tolo žiūrime į bendruomenės 
Krašto Tarybos narių suvažiavi
mą. Juk šis suvažiavimas nėra 
koks nors eilinis ar šeštadieni
nis subuvimas, bet iš kiekvie
no bendruomenės padalinio rink, 
tinių žmonių susirinkimas, kuria
me turės būti svarstoma ben
druomeninė veikla, nutiestos dar
bo gairės būsimai A LB Krašto 
Valdybai ir t.t. Tačiau turint 
minty .kokios svarbos mūsų 
bendruomenei turi tokie Krašto 
Tarybos suvažiavimai, norėtųsi 
šia proga dar kai ką priminti ar 
akcentuoti.

Visų pirma pasiruošimas šiam 
Krašto Tarybos suvažiavimui. Be 
abejo, Krašto Valdyba kaip pa
prastai sudaro suvažiavimo dar
bo planą ir jį paskelbia. Ligi 
šiolei tokios suvažiavimų darbo
tvarkės su nedideliais nukry
pimais buvo vienodo kirpimo. 
Bet ne tiek svarbu, koks darbo 
planas patiekiamas Krašto Val
dybos, kiek patys Krašto Tary
bos nariai būna tokiam suvažia
vimui pasiruošę. Ir juo rūpestin
giau bus pasiruošęs kiekvienas 
Krašto Tarybos narys būsimam 
suvažiavimui, tuo pats suvažia
vimas bus vaisingesnis ir pras
mingesnis. O pasiruošimas būtų 
gana paprastas: kiekvienas Kraš
to Tarybos narys yra savoje apy
linkėje aktyvus bendruomenės 
narys, seka tiek savo aplinkos 
lietuvišką gyvenimą, tiek žino, 
ko reikėtų laukti ir tikėtis iš 
Krašto Valdybos, kaip aukščiau
sio bendruomenės vykdomojo or
gano. Visa tai susumuojant ir 
atrinkus sudedant tokius klausi
mus ar reikalus, kurie yra ben
dresnio pobūdžio ir tiktų įgyven
dinti ar pravesti visu bendruo
meniniu mastu, tokius dalykus 
reikia kelti Tarybos suvažiavime 
ir juos svarstyti ir nutarti. To
kių klausimų būtų visa eilė: fi
nansiniai, švietimo, jaunimo, 
spaudos ir t.t. Kiekvienas akty
vus bendruomenės narys žino, ką 
galima padaryti siauro padalinio 
ribose ir ko tikėtis iš centrinių 
institucijų. Siame suvažiavime to
kio pobūdžio reikalai ir svarsty
tini.

Tačiau svarbiausias reikalas 
yra, kad Krašto Tarybos na
rtai būtų ne vien aktyvūs tik su
važiavime, bet ir visą kadencijos 
laiką. Juk iš tikrųjų jie ir yra 
pirmoj eilėj tasai bendruomenės 
aktyvas ir pats aukščiausias or
ganas. Krašto Valdyba tėra tik 
vykdomasis organas. Tad visai 
nuoseklu, kad suvažiavime pri
imtuosius nutarimus ir projek
tus Krašto Tarybos nariai ir vi
su uolumu pagelbėtų įgyvendinti. 
Nėra jokio pasiteisinimo, kad 
"mes nutarėme, o jums paveda
me vykdyti”. Šitą formulę prak
tiškai reikėtų kitaip apversti — 
mes nutarėme, MES turime ir rū
pintis, kad visa tai ir būtų įvyk
dyta. Tokiu būdu rinktasis Ta
rybos narys praėjus suvažiavi
mui nepraranda savo mandato, 
bet jį išlaiko iki paskelbti nau
ji Krašto Tarybos nariai. O esant 
šitokioje išskirtinoje bendruome
nės rinktųjų padėty reikia ir pa
teisinti savo parodytais darbais 
ir už suvažiavimo ribų. Šitoji 
Krašto Tarybos nario veikla tu
rėtų reikštis ne vien tik asmeni
ne iniciatyva, bet kiekviename 
bendruomenės padaliny — ar tai 
būtų apylinkė, ar seniūnija, — 
to padalinio rinkti Krašto Tary
bos nariai turėtų palaikyti nuo
latinį kontaktą ne tik su vietos 
valdyba, bet ir tarpusavy, šiau- 
kiant periodinius posėdžius palai 
kant tiesioginį kontaktą ne tik 
su padalinio valdyba, bet ir su 
Krašto Valdyba. Jeigu kiekvie
nas Krašto Tarybos narys kiek 
įsigilintų į jam patikėtas parei
gas ir atsakomybę ir kiekvienu 
atveju pirmas imtųsi konkretaus 
ir pozityvaus darbo bendruome
nėje, o ne pasitenkintų tik ki-

VISI LAIMINGI

Praėjo mėnuo nuo Čekoslovaki- 
įos pagrobimo. Sovietų okupacinė 
jėga tebėra krašte ir negalvoja iš 
ten kraustytis. Miestuose gyveni
mas normalėja, tačiau palikdamas 
žymes čekų palaužtoje moralėje. 
Čekoslovakijos spauda cenzūruo
jama — žodžio laisvė atimta, de
monstracijos ir susirinkimai drau
džiami. Dubčekas tebėra gyvas ir 
kaip dauguma centrinio komiteto 
atstovų, priverstas pūsti Krem
liaus prikergtų dūdą.

Įtartinai atrodo kada asmeniš
kai pažemintas, moraliai palauž
tas buvusių draugų Maskvoje, ir 
apmuštas slaptosios policijos be
gabenant j Maskvą, Dubčekas ne
pasitraukia nuo partijos vairo. Jis 
lieka senose pareigose, tik kitoje 
rolėje — griaudamas savo pradė
tus statyti liberalizmo kelius.

Iš tikro čia galima būtų suabe
joti, ar Dubčekas nebūtų padaręs 
sau ir savo kraštui daugiau nau
dos, jei, jis taip kaip dauguma če
kų būtų pasitraukęs į vakarus. 
Visgi Dubčekas, taip kaip drąsus 
kapitonas nešoka iš skęstančio lai
vo i gelbėjimosi valtį pirmas. Jis 
pasilieka su tauta gelbėdamas, 
kad ir sudužusio laivo likučius. 
Giliai įskiepytu patriotizmu ir ne
svyruojančia drąsa Dubčekas lie
ka tarnauti pavergtai tautai be
veik neįmanomose sąlygose.

Sovietai, žinoma, laikinai nespi
ria jo pasitraukti. Jo buvimas ir 
vadovavimas partijai ypač šiuo 
metu būtinas ir parankus, nes tar
nauja kaip užmaskuota palaima 
Kremliui. Viena, kad tuo gyvento
jai nuraminti pasilaikydami re
formų vadą. Antra, tai geriausia 
propogandos priemonė pasauliui. 
Dėl to, Pravda dabar gali įžūliai 
rašyti ,kad štai ir Dubčekas lai
mingas atsispirdamas prieš deši
niųjų kėsinimąsi nuversti socialis
tinę santvarką. Ir gyventojai dė
kingi sulaukę laiku raudonarmie
čių pagelbos. Ir Kremliaus vilkai 
jaučiasi sotūs nesudraskę avelės.

Po 20 metu
Po prailginto karo Palestinoje, 

po daugybės teroro aukų, žydams 
pasiseka perimti viršų. Ilgametis 
žydų sapnas realizuojasi. 1948 
metais, tarpininkaujant Jungti
nėms Tautoms, žydai įkuria Izra
elio valstybę.

Naujos valstybės atsiradimas 
patenkina benamių ir savo krašto 
išsiilgusių norus. Bet tarpe nau
jos Izraelio valstybės puoselėtojų 
atsiranda nemaža tokių, kurie su
abejoja, ar pasirinkta terorizmo 
strategija pateisino savo tikslą, 
ar tuo nepadaryta skriauda arabų 
valstybėms? Giliai religingos žy-

tiems duoti nurodymų ar juos 
kritikuoti, būkime tikri, kad iš 
karto pasijustų pačioje bendruo
menėje gyvesnis pulsas ir entu
ziazmas. Ar tik šitų Krašto Ta
rybos narių pareigas už suvažia
vimo ribų nereikėtų pačiame su
važiavime kiek plačiau panagri
nėti, aptarti ir pristatyti viešu
mai kaip savotišką deklaraciją, 
kuri pastatytų tokį Krašto Tary
bos narį kiek išskirtinoje padė
ty visuomenės akyse ir gal jį pa
tį daugiau moraliai įpareigotų 
aktyviau įsijungti į visą bendruo
meninį gyvenimą.

Šiandie beveik visuose mūsų 
bendruomenės padaliniuose to
kie Krašto Tarybos nariai jau 
išrinkti. Belieka tik tikėtis iš jų 
konkretaus ir pozityvaus įnašo.

(v.k.)
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Politikos vingiuose MIN. S. LOZORAIČIO
SUKAKTIS

MASKVA IŠAIŠKINO 
SOCIALIZMO GRIOVĖJA

Kremlius, vengdamas suversti 
visą kaltę Dubčeko reformoms, su
galvojo kitą labai gerą išeitį, iš
galvodami vakarų provokacijas ir 
imperialistinius siekimus Čekoslo
vakijoje. Tuo atžvilgiu daugiausiai 
nukentėjo visų nekalčiausia vaka
rų Vokietija. Sovietų atstovas Ca- 
rapkinas ilgoje ir grąsinančioje 
kalboje perspėjo Bonną, jog vak. 
Vokietijos revanšistiniai geismai 
seniai žinomi Maskvoje. Vak. Vo
kietija tenesistengia tiesti tiltų į 
rytus, nes tuom tik užsitarnaus 
nemalonę. Kokie bebūtų vakarų 
Vokietijos suvienijimo tikslai su 
rytais, ar tai politiniai, geogra
finiai ar ekonominiai, Sov. Sąjun
goje bus interprtuojami kaipo a- 
gresija. Ir kadangi Sov. Sąjunga 
pagal Jungtinių Tautų nuostatus 
turi nugalėtojo teises, ji gali kiek
vienu metu įsiterpti t.y. įžygiuoti 
į vak. Vokietiją, jei pastaroji gręs- 
tų pasaulio taikai.

Išgirdus tokias nesąmones iš so
vietų diplomato, kanclerį K. Kie- 
singer išpylė šaltas prakaitas. To
kio absurdo iš sovietų, vokiečiai 
tikrai nesitikėjo.

ARTIMIEJI RYTAI
Kada rumunams gręsia pavo

jus iš rytų, nemažiau komplikuo- 
tesnė padėtis supa Izraėlį iš vi
sų pusių. Kaip vienur, taip ir ki

Trečiasis PLB Seimas visumoje. Pirmoje eilėje matome dabartinį PLB pirmininką J. J. Ba
čiūnų su žmona (vidury), seimo prezidiumo narius, jų tarpe ir mūsų b-nės p-ką p. S. Naru- 
šį. Visi kiti Australijos atstovai matosi tarp kitų.

dų sektos neužtarė arabų ir taip 
pat nesutiko su pasikarščiuotu Iz
raelio valstybės įkurdinimu. Tai 
nebuvęs žydų reikalas užšokti Iš
ganytojui už akių ir vesti, tautą į 
Žadėtą Žemę.

Izraelio atsiradimas daugiau
siai nuskriaudžia Palestinos ara
bus. Netoli vieno milijono arabų 
lieka be pastogės. Palestinos pa
bėgėliai, prisiglaudę kaimyninėse 
arabų valstybėse, patiria nepap
rastą skurdą ir badą. Užsieny gy
veną žydai, prisimindami savo da
lią antrojo pasaulinio karo metu 
ragina vyriausybės galvas — Ben 
Gurion ir Moše šaret paremti 
Palestinos pabėgėlius. Deja, to
kiam tikslui nėra lėšų nei didelio 
noro. Be to, nauja imigrantų ban
ga sudaro naujus rūpesčius Izrae
liui, atstumdama arabų klausimą 
į šalį.

Per 20 gyvavimo metų į Žadėtą 
Žemę sugrįžta apsigyventi nuola
tos nedidelis procentas žydų. Iš 
13.5 milijono išsimėčiusios tautos, 
tik 2.5 mil. apsigyvena Izraelyje. 
Nežiūrint to, Izraelis tampa pa
grindiniu tautiniu, kultūriniu ir 
religiniu šaltiniu po platų pasaulį 
išsimėčiusios tautos. 

tur paraku grąsina “taiką my
linti” Sov. Sąjunga.

Po pralaimėto karo Artimuose 
Rytuose, Egipto Nasseris dar kar
tą bandys spręsti padėtį ne kom
promisu, bet ginklu. Kalbėdamas 
į tautą Nasseris pareiškė, kad 
arabams esą “šventa pareiga” 
atkeršyti Izraeliui ir iškraustyti 
žydus iš arabų žemės. Nuo pa
skelbtų paliaubų, Artimuose Ry
tuose nebuvo ramios savaitės. 
Arabų teroristai užpuldinėja žy
dus, o žydai karts nuo karto di
desniu mąstu bombarduoja ara
bų pasienio teritoriją.

Nasserio pasisakymus reiktų 
suprasti ne kaip išplaukiančius 
iš pačių arabų, bet kaip sovietų 
padiktuotus. Maskva nesuintere
suota arabų prestižo atstatymu 
ar jų gerbūviu. Sukišus milijonus 
plentų statybai, pylimams ir gink
lams, jos interesas glūdi Suezo 
kanale, turtinguose naftos šalti
niuose, bei militarinėse bazėsse 
Viduržemio jūroje.

Naujas A. Rytų konfliktas grei
tai nepramatomas. Tam arabai 
nėra pakankamai sovietų paruoš
ti. Už metų, o gal kitų-karas 
tikrai bus neišvengiamas.

Izraelis pasiruošęs bet kokiam 
netikėtumui. Jų ketvirčio milijo
no armija, netoli 1000 šarvuočių 
ir apie 500 įvairaus tipo lėktu
vų tesudaro tik pusę to ką turi 
sudėjus Egiptą, Jordaną, Iraką ar 
Siriją. Visgi, žydai sako, kad ne

t
DEMARŠAS VAK. VOKIETIJAI

Sovietų ambasadorius Vak. Vo
kietijai pareiškė savo vyriausybės 
vardu kancleriui Kiesingeriui to
kias mintis: Vak. Vokietija turin
ti keisti savo politiką Sov. Są
jungos naudai arba susilauksian
ti skaudžių pasėkų. Vokietija tu
rinti atsisakyti “priešiškos” poli
tikos Sov. Sąjungos atžvilgiu, liau 
tis įtaigojus rytinę Europą, esan
čią sovietų įtakoje ir pripažinti 
Rytų Vokietiją kaip suvereninę 
valstybę ir sutikti su esamomis 
valstybių sienomis dabartinėje 
Europoje.

— * —
Italijoj, kaip rašo anglų spauda, 

Bolzano mieste atostogauja lietu
vė našlė Berta Bermanaitė, 68 m. 
amžiaus. Jos vyras žuvęs nacių 
kacete, o ji pati nuo 1936 iki 1967 
m. įsigijo net devynis mokslo 
laipsnius: medicinos, filosofijos, 
dantų gydytojos, teisės, farmako
logijos, politinių mokslų, istorijos, 
biologijos ir veterinarijos. Ji su
sikalbanti 24 kalbom, bet laisvai

ĮVYKIAI
kalba ir rašo dvylika kalbų.

*
Ateinantį mėnesį N.S.W. val

stijoje pakeliami, transporto ta
rifai. Traukiniais keliaujantiems 
kainos pakyla nuo spalio trylik
tos dienos, o autobusais ir vie
tinio susisiekimo laivais nuo lap- 
kračio 14 d.

*
Pereitą savaitę Australiją vi

zitavo Pietų Korėjos prezidentas 
Park Chung Hee. Jis buvo iškil
mingai priimtas Canberroje.

★
Artimuosiuose Rytuose nuolat 

skyla nesantaikos kibirkštys. Iz
raelis turi budėti iš visų pusių, 
nes vieną dieną susišaudymai 
vyksta prie Sueso kitą prie Jor
dano pasienio. Nors prieš 18 mė
nesių kilusio karo padarytos pa
liaubos, bet tiek arabai, tiek ir 
Izraėlis tebėra nuolatinėje karo 
padėtyje. Turimomis žiniomis, so
vietai apginklavo Egiptą ir kitus 
arabų kraštus, kurie yra karo 
padėty su Izraeliu, o modernių

Rugsėjo 5 d. Lietuvos Diploma
tijos šefui ministeriui Stasiui Lo
zoraičiui suėjo 70 metų. Nors ir 
“nunokęs jaunuolis”, anot J. J. 
Bačiūno, min. S, Lozoraitis savo 
diplomatine veikla, savo demar- 
šais ir gausiais straipsniais Euro
pos kraštų spaudoje, yra vienas 
iš aktyviausių mūsų diplomatų. 
Tiesa, Lietuvos okupacijai trun
kant virš ketvirčio šimtmečio, to
ji diplomatinė veikla yra žymiai 
susiaurėjusi, bet juo labiau iš- 
aštrėjo diplomatinė kova už pa
vergtos tautos teises. Ir šitos ko
vos priekyje stovi visu savo au
toritetu ir įtaka ministeris S. Lo
zoraitis. šitai jį įpareigoja ne tik 
turimas titulas — Diplomatijos 
šefas ir ministerio pareigos, bet 
juo labiau jo bekompromisinė as
menybė ir besąlyginis atsidavimas 
tautai ir jos gerovei. Jis nėra vien 
tik tylus Lietuvos suverenumo li
kučių sargybinis, bet aktyvus ko
votojas tiek diplomatinėje are
noje, tiek ir įtakingiausioje Eu
ropos spaudoje. Ką kiti mūsų di
plomatai veikia, mes retai kada 
nugirstame, nes daugelio jų veik
la ribojasi kanceliarijų sienomis 
arba ne taip jau gausiais diplo
matiniais pasimatymais. Tuo tar
pu min. St. Lozoraitis ir skaito
mas spaudoje, matomas įvairių 

kiekybėje bet kokybėje glūdi 
paslaptis.

1968 m. rugsėjo 23 d.

, kraštų viršūnėse, girdimas tarp
tautiniuose forumuose.

Min. S. Lozoraitis gimė 1898 
m. rugsėjo 5 d. Kaune. Tėvui 
anksti mirus jo išauklėjimu rū
pinosi motina. Mokėsi Kaune, o 
gimnaziją baigė 1918 m. Vorone
že. Grįžęs iš Rusijos 1918 m. jis 
įstojo dirbti vidaus reikalų mi- 
nisterijoe, o po metų jau jis pe
rėmė ministerių kabineto kance
liarijos viršininko pareigas. 1923 
m. St. Lozoraitis pereina į doplo- 
matinę tarnybą dirbdamas Lietu
vos pasiuntinybėje Berlyne, vė
liau pasiuntinybės patarėju per
keliamas į Vatikaną. 1932 m. min. 
St Lozoraitis atšaukiamas į Lie
tuvą ir perima užsienių reikalų 
politikos vadovavimą. 1934 m. jis 
paskiriamas Lietuvos užsienio rei
kalų ministerių ir šiose pareigose 
išbūna iki 1938 m. pabaigos. 1939 
m. jis paskiriamas Lietuvos įga
liotu ministerių Italijai, o bolše
vikams okupavus Lietuvą jis pa
skiriamas Lietuvos Diplomatijos 
Šefu.

Nekalbant apie min. St. Lozo
raičio diplomatinį aktyvumą, jis 
visados turi laiko ir galimybių 
dalyvauti ir pačių lietuvių dides
niuose sąskrydžiuose ne tik Eu
ropoje, bet ir užjūryje, štai ir Pa
saulio Liet. Bendruomenės Seimo 
metu jis atvyksta į Ameriką ir 
dalyvauja seime. Gal jo politinė 
veikla būtų dar veiksmingesnė, 
jeigu ji nebūtų suvaržyta finan
sinių sunkumų. Nežiūrint to, jis 
savo galimybių ribose atlieka
daugiau, negu tikimasi.

Sveikindami min. St. Lozoraitį 
šios garbingos sukakties proga 
norėtume palinkėti dar daug iš
tvermingų ir kūrybingų metų ko
voje už pavergtos Lietuvos teises.

V.K.

GRĮŽTA NAMO
Australijos lietuvių grupė, kuri 

drauge su ALB Krašto Valdybos 
pirm. p. S. Narušiu ir kitais sei
mo atstovais buvo išvykę į Ame
riką rugpjūčio 18 d. jau spalio 
1 d., antradienį, 6.15 vai. ryto 
Flight 531 nusileis Sydnėjaus ae
rodrome.

Tautiečiai kviečiami kuo gau
siau atvykti į aerodromą nurody
tu laiku sugrjžtančiųjų pasitik- 
ti.

ginklų, ypač lėktuvų Izraėliui su-
tiko parduoti Amerikos Jjungt. 
Valstybės.

Vienas iš sovietų reikalavimų 
Čekoslovakijai yra, kad po inva
zijos Čekoslovakijoje nebūtų 
naudojamas nei spaudoje, nei pra
nešimuose ar komentaruose žodis 
okupacija. Paskutinėmis žinio
mis Čekoslovakija vėl žada įsi
leisti vakariečius turistus. Užė
mus Čekoslovakiją okup/acin^s 
sovietų jėgos buvo uždarosios ak
linai sieną įvažiuoti užsienio tu
ristams ir net žurnalistams.

Sungiai serga Portugalijos mi
nisteris pirmininkas Dr. A. Sala
zar. Jis Portugaliją valdo dikta
tūriniais principais jau virš 40 
metų. Šiuo metu jis yra 79 me
tų amžiaus. Jeigu jis mirtų, spė
jama, kad Portugalijoj bent 
pradžioje būtų suirutė, nes pats 
Salazar’as savo įpėdinio nėra pa
ruošęs.

— * —

Prancūzijoje netoli Nicca mies
to nukritęs sudužo ir sudegė kelei
vinis lėktuvas. Žuvo 95 asmenys, 
jų tarpe 13 vaikų.

1
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JONAS SOUŪNAS

PROTESTAI NESILIAUJA
Londone ir kituose Anglijos 

miestuose rugpiūčio mėnesio gale 
įvyko nemaža protesto demostra- 
cijų prieš Sovietų Sąjungos ir 
bendrininkų kariuomenių įsibro
vimą į Čekoslovakiją. Prie de
monstrantų jungėsi ir komunistų 
pagrobtųjų kraštų egzilai, jų tar
pe ir lietuviai. Buvo paskleista 
Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos parengtų atsišaukimų, 
kuriuose pabrėžtas Čekoslovaki
jos okupacijos panašumas į Lie
tuvos bei kitų Baltijos kraštų oku
paciją 1940 metais. Reikalaujant 
Sovietų kariuomenės pasišalino iš 
Čekoslovakijos, drauge buvo rei
kalaujama, kad rusai pasitrauktų 
ir iš Lietuvos bei kitų jų užimtų 
kraštų.

Rugpiūčio 27 d. BBC televizi
jos korespondentai apsilankė Lie
tuvos pasiuntinybėje ir nufilma- 
vimo pasikalbėjimą su Lietuvos 
Charge d’Affairs V. Balicku.
Rugpiūčio 29 d. Daily Telegraph 

paskelbė du laiškus, kuriuose 
liečiami Baltijos kraštai.

SEIMUI PRAĖJUS
Rudeniop apvainikavome Laisvės Kovos Jubiliejinius metus 

III-jų Pasaulio Lietuvių Seimu New Yorke. Bendrai paėmus Sei
mas laikytinas pasisekusiu, nors kai kurie įspūdžiai iš seimo posė
džių ir buvo kartūs. Vis dėl to, ką mūsų kalbėtojai pagadino posė
džiuose, tą atitaisė įvairūs menininiai parengimai, kurių buvo 
gausu.

Anto čikagiškio Margučio radijo programos vedėjo P. Petru- 
čio, jau pačioje seimo pradžioje buvo daug laiko sugaišta visai 
bereikalingai besvarstant seimo reguliamino priėmimo bei pakeiti
mo reikalus. Žinia, tas reguliaminas buvo specialios komisijos pa
ruoštas ir seimo atstovams dar prieš seimą išsiuntinėtas. O vis 
dėl to seimo metu netrukus atsirado žmonių, kuriems tai viena, 
tai antra smulkmena nepatiko ir dėl to buvo įsivelta į bepras
mius ginčus.

Nepraeita lengvai ir pro buvusios valdybos teisę seime turė
ti balsuotojo teisę. Ir čia kabintasi prie įvairių įstatymo raidžių, 
kol pagaliau apsispręsta leisti buvusiai centro valdybai balsuoti.

Galbūt, anksčiau minėtieji nesklandumai ne vienam taip ap
kartino jausmus, kad jie laiko net ir visą seimą nepavykusiu. 
Štai žinomasis mūsų žurnalistas Vyt. Kąsniūnas skundžiasi, jog 
seime vyravo betvarkė. Bet gi kitam mūsų veikėjui Dr. K. Bo
beliui seimas atrodė ir praėjo su nepaprastu pasisekimu. Galbūt 
abu seimo dalyviai turi dalį tiesos. Atrodo, kad seimo įvertini
mo negalima daryti sumetant kartu darbo posėdžius ir meni
nius parengimus. Pirmose jautėsi nemažai bereikalingo laiko eik
vojimo, o antrose — laiko trūkumo.

Žinoma, kaip jau mums įprasta darbo posėdžiuosna buvo su
kaupta diskusijos, pranešimai, paskaitos, ir naujos valdžios rinki
mai. Diskusijos buvo dažnai ištęstos, ir nuobodžios. Pranešimai — 
neįdomūs. Ne vienas pageidavo, kad visi pranešimai kaip ir dau
gumas sveikinimų galėjo būti patiekta seimui tik raštu tuo būdu 
sutaupant daug brangaus laiko bereikalingam skaitymui.

Seime išklausyta keletas paskaitų. Jos daugumui patiko. Tik, *telnuovo keliasi į Romą, 
pavyzdžiui, Dr. K. Keblio paskaita apie tautiškumą ir valstybiš- Dar nesusikūrus numatytai tin- 
kumą kai kuriems pasirodė perdaug kontraversiška. Be jo dar kai- karnai būstinei, laikinai ji apsistos 
bėjo svečias iš Europos St. Lozoraitis, jn., apie okupuotos Lietu- Pijaus XI institute, netoli popie- 
vos padėtį ir išeiviją, o kanadiškis A. Rinkūnas kalbėjo apie iše.i- šiškosios lietuvių šv. Kazimiero 
vijos kultūros ir švietimo rūpesčius. Vienu įdomiausių pranešimų, kolegijos.
dalyvių nuomone, reikia laikyti VLIK’o pirmininko Dr. J. K. ’’ ---
Valiūno žodį apie laisvinimo problemas.

Bendrai, posėdinis seimas niekuo nesiskyrė nuo buvusių kul
tūros, jaunimo kongresų, suvažiavimų, konferencijų. Posėdžiai, 
pranešimai, prakalbos, pabaigimai, pagyrimai, barniai, paskaitos, 
nutarimai ir, žinoma, rezoliucijos. Tai maistas, kuriuo mes maiti
namės savo posėdžiuose nesvarbu, kur tie posėdžiai bebūtų. To
dėl vargu ar mes galėtumėm laikyti šį seimą kaip svariausiu mūsų 
gyvenimo Laisvės Kovos metuose įvykiu. Greičiau tokiu įvykiu resas yra šis: 
buvo Tautinių šokių Šventė bet ne trečiasis Pasaulio Lietuvių 
Seimas.

Atrodo, kad seimo didžiuoju pasisekimu laikytina ne darbo 
posėdžiai, nutarimai ar rezoliucijos, bet mūsų menininkų pasiro
dymai. Tai ir atsvėrė posėdžių menkumą.

Pirmąją dieną penktadienio vakare įvyko literatūros ir ka
merinės muzikos koncertas. Vakaras pavyko. Tik čia buvo per
sistengta: visa programa užsitęsė virš keturių valandų ir žmonė
mis perpildyta salė prakaitu plūdo. Žinoma, seimas negalėjo už
miršti ir banketo. Šis labai kultūringas mūsų grietinėlės pasiro
dymas niekuo ypatingu nepasižymėjo. Buvo ir tradicija bevirs- 
tąs įvykis — tai gražiosios lietuvaitės “Miss Lithuania” rinkimai. 
Tokia mergaitė buvo išrinkta ir gintarine karūna apvainikuota 
jaunoji Čiurlionio ansamblio iš Clevelando narė.

Seimo karūna buvo sekmadienio vakare koncertas žinomo
je Lincoln Center salėje. Čia pasirodė New Yorko sinfoninis or
kestras, diriguojamas Vyt. Marijošiaus ir Čiurlionio ansamblis, va
dovaujamas Alfonso Mikulskio. Be to, koncerte dalyvavo ir mūsų 
galingieji solistai: D. Stankaitytė, St. Baras ir J. Vaznelis.

Pastebėkime, kad sinfoninis orkestras atliko naujai sukurtus 
Gaidelio, Jakubėno ir Banaičio kūrinius. Apie šį mūsų menininkų 
pasirodymą atsiliepė net pasaulinio garso New York Times dien
raštis. Jo kritikas Peter G. Davis išgyrė Čiurlionio ansamblį, bet 
gana rezervuotai pasisakė dėl mūsų kompozitorių naujųjų kū
rinių.

Tačiau bendrai mūsų menininkų pasirodymas seime pralenkė 
mūsų visuomenininkus.

Seime išrinkta penkeriems metams nauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdyba su centru Clevelande. Jai vadovaus 
visam lietuviškam pasauliui žinomas veteranas ir šulas Juozas J. 
Bačiūnas.

Seimas praėjo. Atrodo, kad daugiau iškilmingesnių įvykių šį
met jau nebus. Tokiu būdu su seimu užsidarė ir Laisvės Kovos 
metų minėjimai. Prieš akis kita diena, kitas darbas.

pavyzdžiui, Dr. K. Keblio paskaita apie tautiškumą ir valstybiš-

SYDNEY APYLINKĖJE

SYDNĖJAUS APYLINKĖS
VALDYBOS VIEŠAS

PAREIŠKIMAS

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
savo posėdyje rugsėjo 15 d. nu
sprendė pareikšti, kad anoniminis 
straipsnelis “Tokios Tokelės”, til- 
pęs rugsėjo 9 d., "Mūsų Pastogės” 
No. 36 (1009), 4 pusi, neatitinka 
tiesai ir yra užgauliojantis. Val
dyba apgailestauja, kad tokio po
būdžio straipsneliai — korespon
dencijos tilpsta bendruomenės laik
raštyje, ypač kada asmuo rašąs ne
turi drąsos savo pavarde pasira
šyti, bet dangstosi slpyvardžiu.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
randa reikalą tilpusi straipsnelį 
patikslinti sekančiai:

1. Sydnėjaus Apylinkės Valdy
ba nesikiša nei j vienos organi
zacijos vidines santvarkas ir ne- 
nurodinėja jų veiklai, šiuo atve
ju remiasi ALB Statuto 32 par., 
past. C principu, kur sakoma: 
"JI (.Apylinkės Valdyba — S.A. 
V.) APYLINKĖS KULTŪRI
NEI IR SOCIALINEI VEIK
LAI SKATINTI ORGANIZUO
JA, GLOBOJA IR REMIA VIE
TOS KULTŪRINĖS IR SPOR
TO, SAVIŠALPOS IR KITAS 
LIETUVIŠKAS ORGANIZACI
JAS, IR PASKIRŲ ASMENŲ 
AR JŲ SAMBŪRIŲ INICIA
TYVĄ TOSE SRITYSE".

2. Sporto Klubų reikalu Valdy
bos Pirmininko pranešime buvo 
pasakyta: "Valdyba yra nuomo-

Grafas Nikolai Tolstoy iš Mor- 
wenstone, Cornwal, rašė:

“Ar ministras pirmininkas p. 
Wilsonas, rugpiūčio 26 d. pasmer
kęs Sovietų įsiveržimą į Čeko
slovakiją, buvo tas pats p. Wil
sonas, kurs neseniai, su kupina 
geros valios išraiška, perdavė 
Maskvai aukso rezervus, Sovietų 
1940 metais užgrobtų Baltijos 
valstybių su pasitikėjimu depo
nuotus Anglijos Banke?

neseniai skaičiau,, kad kaž- 
Wilsonas atsiprašinėjo So- 
vadus dėl p. Gerald Brook, 
dabar sėdi priverčiamų dar-

koks 
vietų 
kurs 
bų stovykloj Rusijoj, kad tasai
dalinęs rusams lapelius, būdamas 
“reakcininkų organizacijos” su
vedžiotas. Ogi reakcininkiški rei- 
kalaivimai tuose lapeliuose reika
lavo šiokios tokios žodžio laisvės 
ir rinkimų Rusijoj.

Jeigu abiem tais atvejais tai 
buvo tas pats Wilsonas, tai ka
da jis pakeitė savo nuomonę apie 
komunistinio rėžimo pobūdį Ru
sijoj?”

LIETUVIAI PASAULY
SALEZIEČIAI KELIASI 

Į ROMĄ
Lietuvybės reikalais gyvai besi

rūpinančio kardinolo Antonio Sa- 
morė bei Romoj įsisteigusio lietu
vių komiteto kviečiami, saleziečiai 
su visa manta ir personalu iš Cas-

Čia veiks vidurinė penkių klasių 
mokykla (su galimybe pasirinkti 
ir tęsti augėlesniuosius gimnazi
jos bei kitus kursus), spaustuvė 
su grafikos mokykla ir platus lie
tuviškos spaudos skyrius.

Nuo šio mėnesio 24 dienos Cas- 
telnuovo Don Bosco saleziečių ad-

SALEZIEČIŲ ŽIDINYS
Pz. S.M. AUSILIATRICE, 54 
00181 ROMA — ITALIA

Itališkai, vietoj “Saleziečių ži
dinys”, bus tituluojama “Lituani 
Don Bosco”.

nės, kad vieno sporto klubo pa
kanka Sydjnėjuje”. Nuomonės 
išreiškimas neįpareigoja nei vie
no. Lygiai turėjo teisę Sporto 
Klubai savo susirinkimuose siū
lymus priimti ar atmesti. Spor
to Klubų reikalais rūpintis pa
skatino gautas laiškas (17.4. 
1968) iš Sporto Klubo “Kovo”.
3. Straipsnelyje po tiesioginių 
užmetimų Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybai (...dėl “Vairuojamos 
demokratijos” ir t.t), toliau se
kąs sakinys — “Lygiai keistai 
nuskambėjo apylinkės susirinki
me deklaratyvinis pasisakymas, 
kad iš vieno klubo turi pasi
traukti tokie asmenys, iš kito 
kitokie, ir tada būsią lengviau 
susikalbėti.” — daugelio skaity
tojų, nebuvusių susirinkime,, 
gali būti suprastas kaip dalis 
ar tąsa Valdybos Pirmininko 
pranešimo, šis pareiškimas ne
buvo padarytas Valdybos Pir
mininko nei bet kurio jos nario.
4. Dėl lietuviškų klubų susijun
gimo Sydnėjuje, Valdyba šia 
proga kreipiasi netik į klubų 
valdybas, bet ir į visus abiejų 
klubų narius šiais žodžiais (Iš
trauka iš Sydnėjaus Apylinkės 
Susirinkimo (25.8.1968) priim
tos rezoliucijos (“Mūsų Pasto
gė” No. 35 (1008), pusi. 6, rug
sėjo 2 d.):
"VARDAN VIENYBĖS IR 
TAUTINĖS GEROVĖS MES 
PRAŠOME IR KVIEČIAME 
ABIEJŲ KLUBŲ VALDYBAS 
RASTI BŪDĄ SUEITI Į VIE
NĄ KLUBĄ IR PASISTATY
TI PAGAL GALIMYBES IR 
IŠTEKLIUS VIENUS TAUTI
NIUS NAMUS, KURIE ATI
TIKTŲ MŪSŲ REIKALAVI
MUS IR GALĖTUME PUOSE
LĖTI TAUTINĮ GYVASTIN
GUMĄ".

1968 m. rugsėjo 15 d.
Sydnėjaus Apylinkės 

Valdyba

Kitame, latvio F. Rolavs iš Bir- 
minhamo pasirašytame laiške, pa
minėjus, kas dėjosi 1940 ir dar 
anksčiau, 1918 metais klausimą:

“O ką sakytumėt apie komedi
ją laisvųjų Vakarų pusėj? Ar il
gai reiks laukt, ligi čekų tragedi
ja bus užmiršta taip, kaip kitų 
komunistinės tironijos paglemžtų 
kraštų? Kiek laiko truks, ligi bri-

tų, amerikiečių ir kiti diplomatai 
ims vėl stypčioti apie rusus, pra
šydami taikos ir “taikios” koe
gzistencijos”? Ir ar ilgai truks, 
ligi britai verslininkai vėl slan
kios apie tyronus, ieškodami pro
gos papirkliauti, siūlydami jiems 
ilgalaikius kreditus ir stiprindami 
karines okupantų jėgas?

“Ir pagaliau kiek laiko truks li
gi čekoslovakiška tragedija ištiks 
žioplus Vakarų kraštus pirma ne
gu jie bus spėję atsibusti?”

(ELTA)

ILGIMASI PRIVAČIOS 
INICIATYVOS

Saleziečių Židinio direktorium 
bei SB redaktorium patvirtintas 
kun. Pranas Gavėnas. Į jį prašo
ma kreiptis kandidatų į mokyklą 
klausimu, spaudos bei kitais rei
kalais. Rėmėjų Būreliai bei kiti 
saleziečių lietuviškos veiklos ben
draminčiai prašomi ir toliau tęs
ti paramą atsinaujinusiam Sale
ziečių Židiniui, pasiryžusiam dar 
intensyviau darbuotis lietuvybės 
labui.

Kun. Pr. Gavėnias

Rugsėjo 7 dieną Vilniaus TIE
SA, kaip ir kasdien dabar, dau
giau kaip pusę pirmojo pulapio 
užleido TASSo pranešimams apie 
padėtį Čekoslovakijoj, bet veda
majame straipsnyje kalbėjo apie 
vietinius reikalus — apie Lietu
vos mažųjų miestų išvaizdą. Ir — 
netiesiogiai, "puse lūpų — iškelia 
aikštėn vekiančios “socialistinės” 
sistemos didžiąją ydą, pasigenda 
žmonių privačios iniciatyvos. Esą:

“Dar kiekviename rajono centre, 
net ir tuose, kur centrinės dalys 
jau aptvarkytos, yra nemaža ap
leistų lūšnų, apgriuvusių tvorų... 
įeikite į tokią lūšną, ir jūs pama
tysite, kad jų gyventojai turi dar
bo, neblogai uždirba, vaikai moko
si, namuose gana švaru, yra radi
jas, dažnai ir televizorius. Bet na
mo išorė — netvarkinga, apleista. 
Namas dažnai nepriklauso gyven
tojui ir nei juo nei aplinka... Bū
tent prie tokių namų sukrypusios 
tvoros apžėlusios piktžolėmis, pur
vas rudenį, dulkės vasarą...

“Kas važinėjo po Švediją, Dani
ją, tas žino, jog kartais ten puoš
niuose miestuose staiga galima pa
matyti senų rąstų trobą, dengtą 
šiaudais. Aplinkui graži veja, akį 
verianti gyvatvorė, ir niekam ne- 
kliūva nei šiaudinis stogas, nei me
diniai sienojai...

"Tikrai keista, kad vis dar te
beturime tokių gyventojų, kuriems 

namo sukasti
sklypą, pasodinti gėlių ir... atva
žiuoti su mašina jų laistyti. O pats 
gyventojas, eidamas iš ryto į dar
bą, tingi žengti porą žingsnių į 
šalį ir mina tiesiai per gėlyną.

“Neseniai redakcijai pasiskun
dė vienas iš mūsų svečių. Jis prieš 
dešimt metų buvęs Utenoje. Jam

per 
Bet 
taip 
nie-

I Rochestery (N.Y.) vykstan
čią pirmąją pasaulio konferenciją, 
skirtą elektrofotografikos klausi
mais, iš Vilniaus atsiųsti penki
fizikos mokslininkai: universiteto 'miestas turi prie 
puslaidininkių fizikos katedros ve
dėjas docentas J. Višiakas, ir e- 
lektrografijos mokslinio tyrimo 
instituto bendradarbiai — R. Bal
trušaitis, J. Sideravičius, E. Če- 
penka, N. Galvydis.

(E)

Lietuvių Bendruome- 
dalyvavo 89 atstovai 

kraštų bendruomenių.

■ Pasaulio 
nės Seime 
iš įvairių
Iš jų 21 buvo atvykę iš kitų kraš
tų, kaip Australijos, Pietų Ame
rikos, Europos.

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas, sėkmingai drauge su kitais 
mūsų bendruomenės atstovais re
prezentavęs Australijos lietuvius 
P. L. B-nės Seime, jam praėjus, 
lankėsi Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo K-to būstinėje New Yor
ke, kur susitiko ir plačiau išsi
kalbėjo su VLIKo nariais p.p. 
Audėnu, Vainausku, Vaitiekūnu. 
Matėsi ir su prof. Puzinu, V. Si
dzikausku, turėjo progos kiek pla
čiau išsikalbėti ir su kitų kraštų

patikęs miestas, bet labai nepati
kęs viešbutis, kuriame nebuvo ele
mentarinių patogumų. Dabar jis 
vėl aplankė Uteną. Miestas 
tą laiką išaugo nepaprastai, 
viešbutis, kaip buvo netikęs, 
ir pasiliko, per dešimt metų
kas jame'nepasikeitė... Būtų nesą- 
žinga kaltinti uteniškius, kad jie 
neturi naujo viešbučio. Jie tikrai 
tokio viešbučio norėtų, ir jeigu ne
užplanavo, jie nekalti. Bet... ne
jaugi, laukiant naujo viešbučio 
statybos eilę metų, uždrausta su
tvarkyti senąjį?

čia Tiesa mano,kad "Vietinė 
iniciatyva, paremta pačių gyven
tojų, gali tikrai daug padaryti, 
tvarkant rajonų centrus, rajoni
nius miestus ir gyvenvietes”.

Tiesos “vietinė iniciatyva”, ži
noma, turėtų būti vietinės admi- 
nistracijos iniciatyva. Bet užsimi
nime apie “pačių gyventojų pa
remtą vietinę iniciatyvą, jau glū
di tuo tarpu garsiai neištarta 
mintis: jei patys gyventojai galė
tų imtis iniciatyvos ir veikti nei 
vietinės, nei sovietinės valdžios 
nekliudomi, tai bematant atsiras
tų ir geras viešbutis Utenoje, ir 
daug kitų gerų dalykų. Tą liudi
ja reiškiniai kitose ūkinio gyve
nimo srityse, kur “privatininkai” 
įstengia atsispirti prieš biurokra
tinius ir “socialistinius” valdžios 
įsikišimus. Pavyzdžiui, dviratį ar 
kokį kitą reikmenį p asitaistyti 
“socialistinėj” dirbtuvėj dažnai 
esti nepasiekiama svajonė (nėra 
laiko, nėra dalių...), o pas “pri
vatininką”, jeigu tik tokį susirasi 
ir slapčiomis prisiprašysi, darbas 
bematant atliekamas. Pati Tiesa, 
dažnai stebisi, kaip jie tą pa
daro... (ELTA)

lietuvių bendruomenių seime da
lyvavusiais pirmininkais, kaip inž. 
Venckum (Venecuela), inž. N. Nai 
niu (USA), kun. J. Petrošium 
(Prancūzija), A. Rinkūnu (Kana
da).

Ta pačia proga aplankė Lietu
vos gen. Konsulą New Yorke A. 
Simutį, Rugsėjo 13 d. p. S. Na
rušis išvyko į Clevelandą.

Etnografų ir antropologų kon
grese, vykstančiame Tokio mies
te Japonijoje, iš Lietuvos kaip ats
tovas dalyvavo ir Dr. J. Jurginis. 
Jis ten skaitė paskaitą apie baltų 
papročius ir jų teisę.

Vyrai atsiskaito
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS MELBOUR- 
NO APYLINKĖS REPREZEN
TACINIO KAMBARIO — ME
NĖS DARBŲ IR FINANSINĖ 

APYSKAITA
Dail. A. Vingis paruošė Menės 

projektą, o kiek dienų ir naktų 
jis joje dirbo, vienas Dievas te
žino, nes jis pats neskaičiavo. 
Nuoširdus lietuviškas ačiū jam. 
Taip pat ypatingai nuoširdi padė
ka p.p, K. Baltokui, L. Baltrūnui, 
V. Bosikiui, G. Karazijai, Aleksui 
Klimui, L. Malakūnui, K. Mielda- 
žiui, R. šemetai, M. ir E. Šidlaus
kams, J. Tamošiūnui, I. Vaitkui 
ir J. Valaičiui už atliktus įvai
rius specialius darbus ir kitokią 
pagelbą.

Nuoširdžiai dėkoju p.p. A. Krau 
sui, V. ir R. Pumpiičiams ir I. 
Geštartui už padovanojimą labai 
brangių knygų.

Nuoširdus ačiū žemiau išvar
dintoms organizacijoms ir priva
tiems asmenims prisidėjusiems pi
nigais Menės įrengimui.

Organizacijos: ALB Melb. Apy
linkės Valdyba $650.00, Melb. 
Liet. Vyrų Oktetas $72.00, Melb. 
Liet. Dainos Sambūris $46.00, 
Melb. Liet. Evang. Liuteronų Par. 
$38.00, Melb. Liet. Kooperacinė 
D-ja Talka $30.00, Melb. Liet. Pa-

rapijos Choras $24.00, Melb. Liet. 
Sporto Klubas Varpa* $23.00, 
Melb. Liet. Teatras Aušra $23.00, 
Pasaulio Liet. Karių Vet. Ramovė 
Melb. skyrius $20.00, Vic. Liet. 
Senelių Brolija $20.00, Studentų 
Korporacija Romuva $12.00, P.L. 
Inž. Sąjunga Melb. skyrius 
$10.00, A. L. Katalikų Fed. Val
dyba $10.00, Melb. Liet. Blaivy
bės Draugija $5.00.

Viso $983.00
Taip pat nuoširdžiai dėkojame 

Melb. Liet. Namų Klubo Tarybai 
už patalpas ir langus.

Privatūs asmenys 
gaiš: 
A. K. Matukevičiai
R. V. Aniuliai 
A. V. Baltrukoniai 
E. J. Balčiūnai 
P. P. Dargiai 
Ieva Didžytė 
I. R. Kaunai 
E. G. Karazijos 
Dr. K. Kazlauskas
I. A. Jokubauskai
J. Normantas 
J. B. Petys-Petkevičius 
E. K. Guigai 
O. V. šalkūnai 
V. J. Šnirai 
E. R. šemetai
S. H. Statkai 
V. A. Vaitekūnai

aukoję pini-

$50.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00 
23.00

Daug sužinosi 
skaitydamas 

Mūsų Pastogę!

23.00 
23.00 
20.00

1.20
Viso $508.20

Viso iš organizacijų ir priv. as
menų gauta $1491.00
Iš parengimų surinkta 444.54

Iš viso pajamų $1935.74 
Išleista: $1881.36
Asmenys, atlikę remonto dar

bus ir kitaip visokeriopai prisi
dėję, kuriems tikrai esu giliai dė
kingas: p. p. A. Adamkavičius, V. 
Adomavičius, I. Alekna, A. Ali
šauskas jun. V. Ališauskas, J. An
tanaitis, V. Baltrukonis, A. Bajo
ras, A. Bladzevičius, N. Butkus, 
K. Čėsna, P. Dargis, A. Gabas,
I. Geštartas, S. Grincevičius, L. 
Malakūnas, K. Matukevičius, J. 
Meiliūnas, M. Bruneizeris, J. Ke
mėšis, Kleinertas, B. Petys-Pet
kevičius, Popeliučka, Prašmutas,
J. Ramanauskas, J. Smilgevičius, 
V. šeštokas iš Blackburn’o, B. 
Vanagas, I. Vaitkus, B. Vingrys.

Negaliu pamiršti ir moterų, ku
rios visada atėjo į pagelbą, kada 
tiktai kur reikėjo. Tai p. p.: P. 
Adomavičienė, E. Balčiūnienė, A. 
Baltrukonienė, V. Bladzevičiene, 
O. Liubinienė, A. Matukevičienė, 
J. Petraitienė, H. Statkuvienė ir 
E. Šezenis. Labai ir labai esu dė
kingas buvusiam Moterų 
čios Rengimo Komitetui, 
riomis teko labai ilgai 
dirbti, bartis džiaugtis ir 
per pusę dalintis.

Jeigu ką nors per neapsižiūrė
jimą praleidau nepaminėjęs; at
leiskit man ir priimkit mano nuo
širdžiausią padėką visiems.
Baigdamas linkiu, kad šioje me

nėje visados būtų artimas bendra
darbiavimas, ar tai tarp organi
zacijų, ar pavienių ^asmenų, kad 
visados skambėtų lietuviškas žo
dis, o kartais ir daina. Kad mus 
visus galimai ilgiau išlaikytų prie 
savo kamieno.

O. Ramanauskas 
Liet. Bendr. Repr. Menės 

Rengimo Administratorius

B. Vanagas
A. Zubras
B. Ovšinskas 
Anon, auka

Sekly- 
su ku- 
drauge 
pelnus

2
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fPOPTA^
KOVO

Koviečiai vyrai krepšininkai 
pralaimėjo rungtynes Newtowno 
Police klubo komandai 43 — 44.

Per šias rungtynes sužeistas D. 
Kraucevičius. Buvo išvežtas į ligo
ninę, kur sekančią, dieną padaryta 
nosies operacija.

Daugiausia taškų pelnė D. At
kinson 22, S. Lukoševičius 12. M. 
Mikalauskas 5, J. Liutikas 2.

— * —
Moterų komanda pralaimėjo 

Barberians II 17 — 43 ir šiuo me
tu užima ketvirtą vietą Hecla 
turnyre.

— ★ —
Pereitą savaitę dėmesio centre 
buvo jaunių mergaičių krepšinio 
komanda, patekusi turnyre į fi
nalą.

Pasižiūrėti finalinių rungtynių 
suvažiavo gana didelis būrelis lie
tuvių žiūrovų skaičius matomai 
sujaudino jaunas širdis. Matėsi 
bereikalingas friervuotumas, kas 
atsiliepė į žaidimą. Priešininkės 
Balmain Teachers College moki
nės. Ūgiu daug pranašesnės už 
mūsų jaunes. Pirmas puslaikis 
pralaimėtas 10 — 17. Treneris G. 
Sauka pertraukos metu mergai
tėms davė naujų nurodymų, ir 
antrame puslaikyje žaidimas mū
sų komandos atrodė geresnis. Ga
lutinis rezultatas 16 — 25 austra- 
lių naudai. Pasibaigus rungtynė
ms laimėtojoms buvo įteiktos do
vanos, kas dar labiau sujaudino 
mūsų jaunas mergaites.

Komandą sudarė ir taškus lai
mėjo: A. Intaitė 9, L. Komarows- 
ka 4, M. Saukaitė 2, R. Slavėnaitė 
1, G. Zigaitytė 0, D. Genytė 0 ir 
A. Kuraitė 0.

Jaunės mergaitės šiais metais 
daugiau nebežais turnyruose, nes 
beveik visos lanko mokyklą ir ar
tinasi egzaminai. Kurios turės 
laiko, žais moterų komandoje.

— ★ —
Kovo vyrai tinklininkai, vado

vaujami ir treniruojami K. Kra-

NERAMIOS MOTERYS MELBOURNE
Baisiai neramios mūsų moterys. 

Gerai tas mano draugo Juozo tė
vas vis giedodavo: — Apsaugok, 
Viešpatie nuo maro, bado, ugnies 
ir vainos ir nuo bobos nespakai- 
nos! — Bet beveik to paties rei
kia ir dabai- prašyti. Rodos dirbo, 
vargo moteriškės, kol savo sekly
čią įrengė. Galėtų dabar sėdėti 
kavą sau girkšnoti ir apie drauges 
kalbėti. Ne. šoko juk ir tauti
nius šokius, moterų dienas paro
das, koncertus ruošė. Vistiek dar 
permažai joms judėjimo. Prapul- 
dinėja dar ir dabar maniškė kas 
antrą savaitę vakarais. Sykį pa
sekiau, kur ji važiuoja vis. Nagi 
Lietuvių Namuose jų visas pul
kas susirinkęs mankštinasi. Sa
kau; — ar jūs čia, mergaitės, į 
Vietnamą ruošiatės? — Ne, gir
di, jos tik figūras taisančios, svo
rį meta. Su šniūrais, per suolus 
su sviediniu šokinėja. Tas dičkis 
sportininkas švilpuku švilpteli ir 
jos ant galvos stojasi. Aš taip 
savąjai pašvilpčiau: gaučiau su 
kočėlu per alkūnes, o čia matai... 
Ateitininkės merginos tautinių 
juostų audimo kursus surengė 
Lietuvių Namuose, kad net dūz
gia šeštadieniais (ne staklės; mo
terys). Pasirodo kad vis dar per
mažai joms judėjimo.

Vieną dieną man Argusienė, nei 
iš šio, nei iš to sako: ‘‘tu, Argu- 
sai, suskaičiuok, kiek uždirbi virš
valandžių, subalansuok, kad lik
tų, nes labai reikia pinigų sa
lės įrengimui. Mes Melbourne ne
same kokie biedniokai, kad sekan
čioms Lietuvių Dienoms neturė
tume savo geros salės. Dabar mo
kame tokius pinigus už svetimas 
sales, gaudami tik orą pakvėpuo
ti, o savo tokią gerą vietą turi
me. Visi dabar esame turtingi; 
turime gražius namus, blizgančias 
mašinas ir tikrai visai lengvai ga
lime įrengti salę. Ir mes moterys 
imsimės darbo, kad tik būtų grei
čiau.” O Jackau, pagalvojau, dar 
ko gero iš manęs atims ir tą pas

KLUBE
pausko, dalyvauja NSW metinia
me tinklinio turnyre ir laimėjo 
pirmas dvejas rungtynes.

— * —
Rugsėjo 8 dieną Sydnejuje lan

kėsi amerikiečių W. Washington 
State College krepšinio komanda, 
kuri žaidė prieš Australijos Olim
pinę rinktinę. Laimėjo amerikie
čiai 58 — 56. Rungtynės labai 
aukšto lygio. Likus žaisti pen
kioms sekundėms rezultatas buvo 
56 — 56. Latvis Werner Linde 
neparodė stebuklų, o antrasis lat
vis Mike Dancis per visas rungty
nes prasėdėjo ant suolo.

— * —
Pasibaigus rungtynėms teko 

pasikalbėti su Australijos Krep
šinio Sąjungos sekretoriumi A. 
Ramsay, kuris norėjo patirti, ar 
yra vilčių susilaukti antro Ameri
kos lietuvių krepšinio rinktinės 
vizito. A. Ramsay apgailestavo, 
kad tarpusavio ginčai Amerikoje 
ir Australijoje nustelbė gerus už
simojimus. Palinkėjo lietuviams 
laimėjimų sporte. Malonu turėti 
gerą lietuvių draugą tokiose aukš
tose pareigose sportinėje Austra
lijos veikloje. A. Ramsay yra Na
tional Fitness Council direktorius.

V. A.

IŠTEKĖJO G. MEŠKAUSKAITĖ

Prieš trejus metus po vienų 
krepšinio rungtynių Gražina susi
pažino su jaunu australu studen
tu David Newman. Pažintis ne
nutrūko. Vėliau David pasidarė 
ne vien tik Gražinos, bet ir visų 
koviečių mėgiamas jaunuolis. Jis 
matėsi kartu su Gražina lietuvių 
tarpe krepšinio salėse ir visuo
se sporto klubo parengimuose. 
Gražina, būdama labai pareiginga 
ir užaugusi lietuviškoje šeimoje, 
gerai suprato mūsų tautinius rei
kalus. Pradėjusi žaisti krepšinį ir 
tapusi klubo nare visuomet daly
vaudavo minėjimuose nešdama 

kutinį dolerį “pocket money”, 
kurį gaunu ant alaus. Salę įreng
ti, tai ne seklyčią... — Ką jūs, 
vargšelės, — sakau — surinksit? 
Jūsų tik smulkūs pinigėliai. — 
Neimk į galvą! — sako mano prie- 
sega. — Iš smulkių pasidaro stam
būs. Nors ir jūroj sužvejosim, bet 
salė turi būti. Ir per tuos dvejus 
metus. — Negali nusėdėti spakai- 
nai. žūtbūtinai reikia salės, nors 
tu ką... Ir aš jums dabar jau sa
kau, kad nebus ramybės, kol ne
bus salės.

Vėlgi, yra ir kita pusė medalio. 
Mano tėvukas būdavo sako; —

VISUR VISAIP
TURKAS PRAŠOSI 

LIETUVIŠKON MOKYKLON

I Castelnuovo lietuvių saleziečių 
gimnazijos direktorių kreipėsi Vo
kietijon atsidūręs turkas, prašyda
mas, kad ten priimtų mokytis jo 
sūnų. Mat jis, su keturiais vaikais, 
kurie prieš penkerius metus likę 
našlaičiai — be motinos, teisingai 
susirūpinęs: turėdamas dirbti 
kiaurą dieną, negalįs savo vai
kams duoti reikiamo išauklėjimo; 
išgirdęs apie lietuvišką mokyklą 
su bendrabučiu Italijoj, čia ir krei
piasi.

Mums tai pirmas toks atvejis — 
kad turkas kreipiasi į lietuvišką 
mokyklą!

Tėvui paaiškinta, kad saleziečių 
mokykla norinti lietuvių kilmės 
vaikus atgaivinti lietuviškoj dva
sioj — juos padaryti lietuviais; gi 
jam, turkui, gal ir nepravartu, 
kad... iš turkiuko išaugtų lietuvis! 
Jei jis Vokietijoj neranda turkiš
kos mokyklos, tai galįs kreiptis į 
vieną ar kitą ir vietinių saleziečių 
mokyklą.

Ar ten jo vaikas išliks turku, 
ar išaugs vokiečiu, tai jau kitas 
dalykas.

NERIS
FINALUOSE

Sąžiningai žaisdami ir sąžinin
gai laimėdami visame žiemos ra
te pasidarėme rimti varžovai 
krepšinyje. Ačiū visiems, kurie 
savo apsilankymu ir delnais mus 
stiprino visą žiemą. O dabar kvie
čiame visus į mūsų ‘Grand Final’ 
rungtynes, kurios įvyksta rugsėjo 
26 d. (ketvirtadienį), 7 vai. vak. 
Burwood Girls High School krep
šinio salėje (Queen St., Croy
don).

Kukutis

G. Meškauskaitė su 
vyru David Newman

sporto klubo vėliavą. Todėl ne
nuostabu, kad ir David talkinin
kaudavo sporto klubui ruošiant 
parengimus, išvykas ir gegužines.

Rugsėjo 8 d. Gražina ir David 
sumainė žiedus ir sukūrė šeimą. 
Gražinos tėvai iškėlė gražias ves
tuves sukviesdami virš 150 sve
čių. Svečiai daugumoje lietuviai. 
Vestuvės praėjo lietuviškoje nuo
taikoje. Lietuviškos dainos skam
bėjo iki paryčių.

Jaunavedžiai, atsisveikinę su 
svečiais, mašina išvyko nežinoma 
kryptimi. Sydnėjaus sportuojan
tis jaunimas, kuris beveik visas 
dalyvavo vestuvėse, “Kovo” klu
bo valdyba ir klubo nariai linki 
jaunavedžiams laimingo gyveni
mo.

V. Augustinavičiui

Vaikeli, vyras tiek vežimu nepri
ves, kiek moteris gali sterblėj iš
nešti. — Visa mūsų laimė, kad 
jos ne iš Namų neša, o į Namus. 
Salės reikia, tą visi žinome, rei
kia labai. Jeigu moterys organi
zuota sterble neša, tai mes vyrai 
galėtume biškj ir tuo vežimu pa
vežti. Tikrai esame turtingi, esa
me vieningi ir reikale nuoširdūs. 
Spustelėsim, nors ir ne po daug 
— salė bus. Visa Australija ma
to, kad mes žmonės kaip reikiant. 
Mūsų žmonos nors ir nelabai spa- 
kainos, bet jų nespakainumas pro 
duktyvus. O, tokių reikia dar ge-

Turko prašymą skaitydamas 
mąsčiau: Matai, į lietuviškos mo
kyklos duris beldžiasi turkas! Ka
žin, ar patys lietuviai tiek vertina 
lietuviškas mokyklas?!

Pr. Gavėnas

SĄSKAITOS
PRIEŠ SĄSKAITAS

Rusija pareikalavusi iš Čeko
slovakijos 50 milijonų dolerių re
paracijų padengti okupacijos iš
laidoms, gi Čekoslovakija patie
kusi tokiai pat sumai sąskaitas 
už laukų ir kelių sudrapalinimą 
tankais, pastatų sunaikinimą, 
langų išdaužymą ir t.t.. Kažin, ar 
neteks ėriukui apmokėti ir vilko 
sąskaitas?

— ★ —

Anglijoje pasireiškia antiroja- 
listinės nuotaikos, ypač Wales 
provincijoje, kur velšų nacionalis
tai nepripažįsta savo princu kara
laičio Charles. Neseniai prieš 
princą įvyko atentatas — buvo 
išsprogdinta gaištukinė bomba. 
Sužeistas tik vienas tarnautojas.

KAS GODUS KAS AE
— Jau tu, Rapolai, susidėjai su 

žulikais ir pats toks pasidarei. — 
Užpuolė mane Dzidoriukė. Rado 
mudu su Petru tinklus ant tvoros 
ištiestus belopant. Prisikišus prie 
nosies apžiūrėjo tinklą, apčiupinė
jo, kaip mano baba amžiną atilsį 
apčiupinėdavo kitos parapijos čer
kasą bobinčiuj beklūpėdama. Kiek 
nyčių, kokio audimo? Paskui šne
kės, būdavo, kad Stačiūnų mote
rys prastos audėjos; čerkasas re
tai austas ir vilna šiurkšti, mat, 
ne zelskinių avių.

— Ką tu padarei, Rapolai, kad 
žuliku vadina? — Klausia Petras.

— Gal žertavoji, Dzidoriuke? — 
sakau. — Aš ne žulikas ir mano 
draugai nė jokie žulikai.

— Mes su gaspadorium esam 
skvierai. — Sako man mirktelėjęs 
Petras. — Taip Rapolo anūkas 
mums išdėstė. Ir gaspadinė tokia 
pat. Dabar taip reikia. Yra šar- 
piai visokie, modai, angelai ir sur- 
feriai.

— Atsimeni, — sakau, — kai 
atvažiavom į Australiją ir vaikai 
pradėjo eiti čia į mokyklą, tada

ŠACHMATAI
LIETUVIAI — LATVIAI 5-1.
šių metų Pabaltiečių šachmatų 

turnyre dėl pereinamosios Baltic 
Cup taurės lietuviai išstatė la
bai stiprią komandą ir nugalėjo 
latvius.

Žaidė ir taškus laimėjo.
V. Patašius 1.
Dr. I. Venclovas 1.
V. Liūgą 1.
Dr. A. Kabaila i.
J. Dambrauskas i.
V. Augustinavičius 1.

Metinis “Kovo” šachmatų turny
ras jau beveik įpusėjęs. Pirmąją 
staigmeną iškrėtė J. Jenčius nu
galėdamas turnyro geriausią žai
dėją J. Dambrauską.

V.A.
•

I pasaulinę olimpiadą pereitą 
savaitę išvyko iš Australijos apie 
150 sportininkų. Olimpiada įvyks
ta Meksikoje šių metų pabaigo
je.

rai paieškoti; bile kur nerasi. Sa
kyčiau, kad tik Melbourne tokios. 
Jeigu kas norit gerą žmoną gau
ti, siųskit piršlius į Melbourną. 
Per minėjimą mačiau dar pora 
lyčnų merginų. Kad ir labai jau
nos ,bet jeigu greit prisisuktu- 
mėt, gali būti jums laimė. Gal
būt, jūs galvojat, kad aš bijau 
tik tą dolerį prarasti, užtai taip 
giriu,? Ne, visai ne! Patys ma
tot, kad mūsų merginas visi 
grobsto, kaip karštus pyragus. 
Vestuvės ant vestuvių. O žinote, 
niekas neima dukters į mamą ne
pažiūrėjęs. Mamos čia, broleli, šo
kėjos ir vėdaro siuvėjos. Ką pa
ima, tą padaro. Jeigu jau sykį 
sterblių brigada išėjo salės sta
tyti kinkykime ir mes tą patarli- 
nį vežimą. Kitaip nieko nebus. 
Salės verkiant reikia.

Argus

ĮDOMŪS FAKTAI paruošė Bill Wilson

Palaidnas smėlis (angliškai 
“Quicksand”) yra tikra nelaimių 
rykštė ir užtinkamas visame pa
saulyje. Didžiausias pavojus iš to, 
kad jis atrodo nepavojingas. Prie
šingai legendoms, kuriose pasako
jama, kad smėlis savo auką {čiul
pia į save, tyrinėtojai tvirtina, 
paprastas palaidnas smėlis, tik 
prisigėręs vandens. Norint išsigel
bėti, esą reikia atsigulti plokš
čiam ir pamažu riedėti ligi pa
siekiamas tvirtas pagrindas.

Rašo Rapolas

reikėjo už futbolo tymus barškin
ti, ba sakė, kad čia neleis gyventi, 
jeigu tymo neturėsi. Tu pati dar 
eidavai su vaikais vėliaviukėm 
nešina į futbolą ir barškindavai, 
kai mudu su močia dirbom. Seną
ja! St. Kildos tymą vaikai buvo 
paskyrę, tai močia žadėdavo tik 
poterį sumesti už šio krašto šven
tuosius. Dabar tymai išėjo iš ma
dos, dabar reikia pačiam kokiu 
nors būti. Matai, mes nei barzdos 
nei plaukų neauginain, dar kada 
ne kada apsiprausiam, tai vaikai 
sako, kad ir esam skvierai. Dar ir 
tau turi tokį vardą išrinkę, gerai 
nebeatsimenu...

— Žinau, jau žinau. Batleaxe 
vadina už akių. Nekreipkit man 
kalbos į šoną. Aš apie tuos jūsų 
draugus, “gamtos mylėtojus”. 
Kaip jų sąžinė negraužia, jeigu 
kokią nors dar kur turi? Bet, 
matyt, labai apšepus ta jų sąžinė. 
Dar moteriškė būtų ta jūsų “un
gurių princesė”, ir ji su jumis 
kartu. — Net lūpą pakreipus kal
ba Dzidoriukė. — Kaip žvėrys 
grobuonys kokie. Patys nebeaprė- 
pia, bet vistiek naikina. Jau nei 
verbliūgai, nei sloniai, tie patys 
plėšriausi šitaip nedaro, kaip jūs, 
“gamtos mylėtojai". Nei sarma
tos, nei sąžinės jokios. Kas gi ši
taip matė? Nubaus Dievas už...

— Ei, Dzidoriuke, — sakau, ma
tydamas, kad ji pati dar negreit 
sustos. O jinai, žinote, be keiksma
žodžių, be blogos lengvidžės, kar
tais žmogų taip išdirba, kad geras 
šiaučius, net ir girtas, gali parau
donuoti. — Dėl ko tu čia taip ner- 
vuojies? Apie verbliūgus, tai tu 
būsi miške pasiklydus, ba jie ave
lių nepiauna. Jie vien tik žaliais 
minta ir...

— Aš ir nesakau, kad virtais. 
— Piktai atkirto Dzidoriukė. — 
Netrukdyk man kalbos, Rapolai! 
Kas prisigaudę virš 200 ešerių, o 
paskui didesnę pusę į žemę užkasė, 
ką? Ar ne jūs, “mylėtojai”? Ar 
čia ne grobuoniškumas? Aš dar už 
tinklus nieko labai daug nesaky
čiau. Prisigaudei kiek tau reikia 
ir eik į šalį, arba atgal į vandenį 
sumesk! Tegyvena! O jūs ir jūsų 
draugai ką darot? Skaičiuojat su 
didžiausiu onaru kiek pagavot, o 
paskui po žeme. Su tinklu vistiek 
ne sportas. Italai baigia vieversiu- 
kus su kukabūrom išnaikinti, o jūs 
vandenis ištuštinkit! Pradės vieti
niai nuo pakrančių su akmenimis 
gainioti, kaip čigonus. Dievą į me
dį vejat šitaip Jo dovaną dargučy- 
dami. Tokie pat esat, kaip tie, kur 
traukinių sėdynes su britva plaus
to. Vang... Kaip čia juos vadina, 
nebežinau.

— Vandalai. — Pamokina Pet
ras.

— Taigi. Tai ir jūs esat tie van
dalai, gamtos gyvybę be reikalo 
naikindami. Grobiat, besočiai, o 
paskui neturit kur dėti. Dar ta 
storoji jūsų “princesė”: — orga- 
nizuokimės į gamtos mylėtojų bro
liją! — “Mylėtoja” atsirado, ne
buvėlė, kad ji kur iš laivelio iš
griūtų...

Iš banginio taukų šiandie paga
minama tiek daug įvairių produk
tų, kad kiti galvoja, jog ateis lai
kas, kada bus veisiami ir augina
mi banginiai jūrose, kaip kad šian
die galvijų farmos. Pavyzdžiui 
viena Amerikos chemikalų firma 
atrado, kad plonytis banginio tau
kų sluogsnis, patiestas ant žemės, 
sulaiko vandens garavimą net 
60%. Toks plonytis dangalas gali 
lengvai išspręsti vandens trūkumo 
klausimą sausose vietovės ar dy
kumose.

— Dzidoriuke, neprakaituok 
taip labai. — Sulaikė ją Petras.
— Iš laivelio išgriūt jai ne naujie
na. O dėl tinklų, tai judvi abi ga
lėtumėt tą pačią litaniją giedoti. 
Ji tau prituravotų, ba savo vyrą 
ir mus, kaip medinė piela pielavo- 
ja, kad net dantys pradeda skau- 
dėt. Tai jai nesportiška, tai negar
binga. O dėl užkasimo, pasakysiu, 
kad jau nebebuvo kitos išeities. 
Žuvis buvo nebegyva, užėjo karš
tis, kur dėsi? Nesidžiaugėm nė 
mes patys.

— Tai nereikia šitiek grobti!
— Vėl savo gieda Dzidoriukė. — 
Gerai ta Thelma, mano kaimynė, 
sakė. Sykį pasikviečiau ant kapa- 
ty, pasigyriau, kad Dunlope bonu- 
so padarau. Išgėrė mano ty ir nė 
thankyou nepasakius, užrėkė: kad 
mes atvažiavom j jų kantry ir tik 
grab-grab viską. Jų žemę, jų duo
ną ir jų namus. Ar ne šitaip yra? 
Tik grab kuo daugiau, nors ir ne
turit kur dėti. Besočiai esate, be
sočiai...

Žiūrėk, Dzidoriuke, — ramiai, 
pri jos priėjęs, sako Petras, tinklo 
adata baksnodamas orą. — Ar tu 
atsimeni, kaip po medžiu verkei, 
kai tavo mušamas ungurys nutrū
ko ir atgal j vandenį nuvyguria- 
vo? Užmušti norėjai, ba bijojai iš 
gyvo kabliuką išimti. Daužei į 
medį, kad greičiau nusibaigtų. Tu 
gyvą daiktą kankinai. Žuvų glo
bėja kita, matai! Kitų nuodėmes 
tu labai greita suskaičiuoti, o savo 
nematai. Ką tu čia dabar pamoks
lus kitiems sakai?

Išsižiojo Dzidoriukė ir nutilo. 
Nuėjo apsisukus po nosia bambė
dama pas močią, į trobą. Matyt, ir 
aš išsižiojęs stovėjau, ba Petras 
nusijuokė ir bakstelėjo man j pa
šonę. Argi ne dyvas, kad Dzido
riukė nebeturėjo ką atsakyt? Šiaip 
tai vis jos paskutinis žodis.

AUKOS
VASADIO 16 GIMNAZIJAI
Adelaidės Tautos šventės minė

jimo metu buvo renkamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijo
je. šiam tikslui aukojo:

Po $2.00: A. Bajorūnas, J. La- 
zarevičius, P. Lukošiūnas, J. 
Storpirštis, č. Zamoiskis.

Po $1.00: kun. A. Kazlauskas, 
V. Dumčius, K. Taparas, A. Ju
cius, V. Patašius, J. Mockūnas,
J. Riauba, V. Raginis, V. Šimkus, 
A. Mikužis, J. Donėla, V. Vosylius,
K. Vanagienė, V. Vilčinskas, L. 
Pakalnis, I. Pocienė, P. Jaaiūnas, 
Janulionis, šiukšteris, G. Pečiulis,
J. Gudaitis, S. Urnevičius, A. J. 
Šereliai, I. Taunys, R. Urmonas, 
V. MonČys, R. Sidabras, A. Le
vickis, A. Urmonas, S. Bagdonas 
E. Taparauskas.

Po $0.50: E. Matiukienė, B. 
Liaudanskas, V.V..

Po $0.40: Days, Zakarevičienė,
K. V..

Po $0.20: XX, XX.
Viso surinkta $44.10. Visiems 

aukotojams nuoširdžiai dėkojame.
Adelaidės Apylinkės Valdyba

Žemėlapy taškučiais pažymėtos 
didžiosios pasaulio dykumos, ku
rios užima apie du penktadalius vi 
so žemės ploto. Dykumos yra kaip 
tik tokiose srityse, kur siaučia vė
jai ir išblaško visus drėgmės kri
tulius. Dykumos daugiausia išsi
plėtusios kontinentų vidury, bet jų 
yra ir pakraščiuose, kur okeano 
srovės drauge su vėjais pakraščius 
padaro dykynėmis.
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ADELAIDE
PAGERBTA

AKTYVI VISUOMENININKĖ 
PONIA E. REISONIENĖ
Septyniasdešimtosios gimimo 

gimimo dienos proga rugsėjo 8 
dieną buvo gražiai pagerbta Ade
laidės lietuviams gerai pažįstama 
aktyvi visuomenininkė, buv. Mo
terų Sekcijos pirmininkė (dabar 
garbės pirmininkė), Lietuvių Na
mų bibliotekos vedėja ponia E. 
Reisonienė.

Pagerbimą suruošė ALB Mote
rų Sekcija dalyvaujant organiza
cijų atstovams. Ponią Reisonienę 
šia proga sveikino Moterų Sek
cija, Adelaidės Lietuvių Sąjunga, 
S. K. “Vytis”, Lietuvių Teisinin
kų Draugija. Visų šių organizaci
jų vardu Įteikta poniai Reisonie- 
nei dovanėlė — mūsų žymiosios 
skulptorės Ievos Pocienės kūrinys 
“Mąstytojas”.

Šalia to, Apylinkės Valdyba 
pasveikino ir visų kitų organiza
cijų vardu ir įteikė organizacijų 
atstovų pasirašytą sveikinimo ad
resą. Buvo įteiktas jai taip pat 
ir Krašto Valdybos pirmininko p. 
Narušio sveikinimas.

Iš savo pusės linkime poniai 
Reisonienei dar ilgai darbuotis 
mūsų bendruomenės ir lietuvybės 
labui.

(ALŽ)

NEWCASTLE
1968 m. rugsėjo 14 d. Niukaste- 

lio liet. apyl. Valdyba surengė 
Tautos Šventės Minėjimą. Į p. Jū
ratės Ivinskienės gražiai tauti
niais motyvais išdekoruotą salę 
(net palubėse siūbuoją balionė
liai neišvengė trispalvių kombi
nacijų) susirinko, nįukasteliečių 
akimis žiūrint, skaitlingas tautie
čių būrys. Minėjimą atidaręs val
dybos pirmininkas p. S. Žukas, 
pakvietė p. M. šeškų tarti žodį. p. 
Motiejus savo neilgame žodyje 
įspėjo, kad nutautėję lietuviai ga
li pavirsti į pekelėje gulinčius ak
menėlius. Po p. M. šeškaus žo
džio sekė Niukastelio lietuvių 
choro gražiai dainuojamos dainos. 
Tarp dainų buvo įpintos deklama
cijos. p. Rasa Bajelytė deklama
vo Brazdžionio “Tėviškės dūmai” 
ir jaunoji Veronika Kristensenai- 
tė — Santvaro “Nutolusi pakran
tė”. Graži Tautos Šventės progra
ma buvo užbaigta choro giedamu 
Lietuvos Himnu.

Po programos sekė linksmoji 
minėjimo dalis. Šokiai ir žaidimai. 
Laikui bėgant šokių tempas grei- 
tėjo.o žaidimai linksmėjo. Vidur
nakčiui atėjus niukasteliečiai bū
reliais susibūriavę privačiose pa
talpose užbaigė nespėtas salėje 
išdainuoti dainas ir žaidimus.

žą Ankiuką. p. Kęstas dar nėra 
tikras; kaip pavadinti pirmąjį pro
duktą: Justinu ar Vilija? Kas 
bus, tą krikštysime.

p. J. Levickas nusipirko dar vie
ną sunkvežimį. Sako, kad gavo 
visai pigiai. Tesumokėjo vos 
$17500. Tačiau naujos mašinos 
vairas yra labai kietas. Sunku va
žiuoti. Mechanikoje nusimaną 
draugai patarė p. Juozui naują 
sunkvežimį aplaistyti. Tada pra- 
nyksiančios visos mechaninės li
gos.

ALBURY

V
NUOTAIKINGAS VAKARAS

s
Šnekutis

pa-

p.p. Danutė ir Kęstas Ankai 
rugsėjo mėn. 15 d. p.p. Skuodu 
namuose atšventino vienų metų 
vedybinį jubiliejų. Mažam drau
gų rateliui p. Danutė prižadėjo 
Kalėdų šventėms pagaminti ma-

SUSIRINKIMAS
Albury apylinkės Valdyba 

sėjo 15 d. sušaukė visuotinį 
linkės susirinkimą. Valdybos pir
mininkė p. B. Valienė jį atidarė 
paprašydama tylos minute pa 
gerbti kadencijos metu mūsų mi
rusiuosius. Susirinkimui pirminin
kavo p. S. Čėsna, sekretoriavo 
p. R. Urbonavičius. Susifrinki- 
mas praėjo labai darbingai ir 
prasidėjus naujos valdybos rinki
mams nė vienas kandidatas ne
atsisakė kandidatuoti. Į naują 
Valdybą išrinkti: P.S. Valys — 
pirmininkas, J. Garla — iždinin
kas ir B. Leitonas — sekretorius. 
Krašto Tarybos atstove išrinkta 
p. B. Valienė.

#

Tautos šventės minėjimą pra
dėjome naujoje Wodongos baž- 
nyčioje. Pamaldas laikė ir dienai

rug- 
apy-

>♦<

ĮVYKSTA SPALIO 12 D. DAINAVOS SALĖJE BANKSTOWNE (EAST TERRACE)
Programoje: solo, duetų ir trio dainos, vyrų, moterų ir mišraus choro pasirodymai, 

tautiniai šokiai. t

Po programos smagus pobūvis su vaišėmis ir šokiais.

Pradžia 7 vai. vak.
Įėjimas: $ 2.00 asmeniui; studentams ir pensininkams — 50 centų.

Maloniai kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Ansamblio vadovybė

pritaikintą pamokslą pasakė sve
čias iš Geelongo kun. P. Dauk
nys. Pamaldose lietuviai dalyvavo 
su tautine vėliava. Pabaigai su
giedotas Tautos Himnas.

Toliau vyko pobūvis, kurio me
tu taurus vilnietis J. Garla kal
boje apibūdino mūsų santykius su 
pietiniu kaimynu istorijos eigoje. 
Rožytė Makaravičiūtė gražiai pa
deklamavo B. Brazdžionio eilė
raštį .1. Urbonavičiūtė ir E. Kin- 
derytė padainavo solo ir duetą. 
Pabaigai žinomas dainininkas D. 
Vildovas padainavo dvi dainas.

Besivaišindami prie mūsų po
nių puikiai paruoštų stalų net ir 
nepastebėjome, kai atėjo laikas 
skirstytis į namus.

x

TAUTOS ŠVENTĖ 
ADELAIDĖJE

Rugsėjo 8 dieną Adelaidėje 
minėta Tautos Šventė.

Ryte buvo pakeltos vėliavos 
Lietuvių Namų kieme ir šv. Ka
zimiero Koplyčios šventoriuje 
(Liet. Katalikų Centre).

11 vai. atlaikytos iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero Koply
čioje.

Iškilmingas minėjimo aktas į- 
vyko Lietuvių Namuose. Minėji
mą pradėjo ALB-nės Adelaidės 
Apylinkės Valdybos pirmininkas 
p. č. Zamoiskis, trumpai apibū- 

, dindamas Tautos šventės reikš
mę. Kruopščiai paruoštą paskai
tą skaitė p. Juozas Lapšys.

Meninę minėjimo dalį pradėjo 
stud. D. Viliūnaitė, jautriais žo- 

^džiais padeklamuodama Nykos
-Niliūno “Eldorado” ir Maironio 

“Poeto norą”. Solistė G. Vasi
liauskienė padainavo J. Strolios 
“Ilgesį”, S. Čerenės “Tėvynė ma
noji”, A. Kačanausko “Mano ro
žės” ir “Aguonėlės”. Solistė, 
kaip ir visuomet, publikos buvo 
labai šiltai priimta ir jai atsidėko
ta gausiais plojimais. Neseniai 
“pakrikštytas” vyrų oktetas “Kla
jūnai”, vadovaujamas G. Vasi
liauskienės, pasigėrėtinai išpildė 
J. Naujalio “Lietuva brangi”, V. 
Jakubėno “Nurimk, sesut”, J. 
Gaubo “Kur tas šaltinėlis”, Ra
čiūno “I kovą” ir, plojimams ne
liaujant, dar pridėjo “Pajūrias- 
pamariais”. Solistei G. Vasiliaus
kienei ir “Klajūnams” akompana
vo pianistė N. Masiulytė. Jauna ir 
judri tautinių šokių grupė, va
dovaujama V. Strauko, akorde
onu palydint Irenai Paškauskai- 
tei, gražiai pašoko keturis šokius: 
“Špatą”, “Gyvatvarą”, “Žioge
lius” ir “Kubilą".

Minėjimas buvo baigtas sugie- 
dant Tautos Himną ir Marija, Ma
rija..., ir vėliavų nuleidimu.

Džiugu paminėti, kad Lietuvių 
Namų salė vos sutalpino minėji
mo dalyvius.

DAINAVOS KLUBO
. SUSIRINKIMAS

Dainavos Klubo narių visuotinis 
metinis susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 29 d. 3 vai. p.p. Dainavos 
salėje, Bankstowne, (East Terace)

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Valdybos pranešimai: metinė 

apyskaita ir ALB Sydėjaus Apy
linkės Rezoliucija.

4. Revizijos Komisijos praneši
mas.

5. Pasisakymai dėl pranešimų.
6. Statuto pakeitimo klausimo 

svarstymas.
7. Naujų Valdybos narių darin- 

kimas, arba kooptavimas.
8. Klausimai ir sumanymai.
Nesusirinkus laiku kvorumui, 

susirinkimas prasidės 4 vai. p.p.
Dainavos KluboValdyba

(vb).

BIZNIO
Gyvendami toli nuo savo gimto

sios žemės čia, Australijoje kar
tais su džiaugsmu ir pasididžia
vimu skaitome mūsų spaudoje 
apte iškilesnius tautiečius, kurie 
savo sunkiu darbu ir pasiryžimu 
nugalėję visas kliūtis pasiekia 
aukšto mokslo arba sėkmingai 
verčiasi kokioje nors biznio šako
je-

Sužinojęs, kad vieną iš p.p. Sa
kalauskų moterų kirpyklų Banks
towne perėmė p. Ona Meiliūnienė, 
smalsumo vedamas kopiu j antrą 
aukštą pasikalbėti su nauja savi
ninke.

Prie durų pasitinka su šypse
na pati savininkė Ona Meiliūnie
nė.

— Na, tai kuogi galėčiau pasi
tarnauti, — prasitaria šeimininkė.

— Taigi, sakau, nors ir nesi- 
garsinate, bet vistik pasiekė ma
no ausį, kad įsigijote šią moterų 
kirpyklą, šia proga norėčiau jus 
nuoširdžiai pasveikinti ir gal vie
na kita mintimi pasidalyti su Mū- 
•ų Pa*togė* skaitytojais.

— Sakykite, ponia, kaip jau
čiatės tapusi šios gana erdvios 
kirpyklos savininke?

— Esu labai patenkinta. Tokią 
kirpyklą turėti buvo mano sva
jonė. Gerai žinote, kad daugeliui 
iš mūsų panašios svajonės neišsi
pildė.

— Norėčiau paklausti, kiek il
gai šioje srityje dirbat.?

— Moterų kirpėjos profesiją į- 
sigijau dar Kaune ir šioje srity
je visą laiką ir dirbu, čia Aus
tralijoje, žinoma, reikėjo laikyti 
egzaminus iš naujo ir kai kurias

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į

MELBOURNO LIET. VYRŲ OKTETO RUOŠIAMĄ

kuris įvyksta rugsėjo 28 d. (šeštadienį), 7 vai. vak. Lietuvių Namuose (50 Errol St., 
North Melbourne).

Bilietai gaunami pas visus okteto narius arba skambinti telefonais 45 4637 arba 317 7289 
Pusė baliaus pelno skiriama Jubiliejinės Salės statybai.

Melbourne Liet. Vyrų Oktetas

SYDJCEY

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-fca

Pereitą savaitę kun. P. Butkus 
iš Sydney išvyko vizituoti N. 
landijos lietuvių. Kiek tenai 
mato užtrukti, taip ir neteko 
žinoti.

Ze- 
nu- 
su-

Žiūrint į paskelbtą Melbourne 
Vyrų Menei aukotojų sąrašą 
(žiūr. psl. 5) kyla klausimas — 
ar aukotojams buvo nustatytas 
aukos dydis, ar aukotojai susita
rę po tiek aukojo, ar čia tik pa
prasčiausias atsitikimas, kad tiek 
asmenų klojo lygiai po 23 dole
rius?!

ryme (aišku, ir jos įrengime!) 
vis tiek pirmu smuiku grojo ne 
vyrai, bet... moterys. Jos atidary
mo metu net programą išpildė, 
tik nenorėdamos perdaug užgauti 
vyrų buvo vyrais persirengusios. 
Po šitokių nuotykių nežinia ką 
apie tuos Melbourne vyrus ir gal
voti...

Rugpjūčio 5 d. Londone (Angli
joje universitete gavo daktaro 
laipsnį Dr. Marina Gorodeckaitė. 
Ji pakviesta dėstyti Kanadoje St. 
Johns universitete.

Melbourne vyrų menės atida-

Net ir Melbourne kalbama, kad 
paskutiniu metu Mūsų Pastogėje 
privisę gerokai visokių paukšte
lių: Kikilis, Kukutis, Ku-ka ir t.t. 
Sakyčiau turėtume tuo tik 
džiaugtis — nei jų lesinti reikia, 
nei rūpintis bendruomenei jų iš
laikymu, o kartas nuo karto net 
gana gražiai jie pačiulba!

Neseniai pro Londoną prava
žiavo ir geelongiškis p. V. Ivaš
kevičius su žmona, kurie prieš 
keletą mėnesių išvykę kelionei ap
link pasaulį per Europą jau su
ka namų link.

NUOTAIKINGA POPIETĖ
Rugsėjo 14 d. p. G. Kazokienė 

buvo susivadinusi savo namuose 
visus Tautos Šventės minėjimo 
dalyvius kiek laisvesnėj nuotaikoj 
draugiškai padalyvauti ir pasivai
šinti. Esant gražiam orui visos 
linksmybės vyko atvirame ore: lau 
ke buvo kepami kepsniai, vaišin
tas!, o plačiose verandose gausiai 
susirinkęs jaunimas galėjo ir 
smagiai pasišokti, šioje jaukio
je popietėje, kuri užtruko iki vė
laus vakaro buvo susirinkę visi 
Tautos šventės ruoštoje progra- 
moj’e dalyvavę vaidintojai ir tal
kininkai. Pasivaišinus jaunimas 
užsiėmė žaidimais, o vyresnieji 
turėjo progos pasidalinti įspū
džiais po sėkmingai praėjusio mi
nėjimo, ir turėjo progos išklau
syti ką tik gautą iš Amerikos gar
sinę juostelę, kurioje užrekorduo- 
ta dalis literatūrinio lietuvių po
ezijos rečitalio, pravesto aktorės 
Aldonos Eretaitės Tautinių šokių 
šventės metu Čikagoje ir pilno 
tos šventės raportažo, paruošto 
žurnalisto P. Petručio, kuris bu
vo perduotas per Čikagos Margu
čio radiją. Prie progos šitos juos
telės galėtų pasiklausyti ir pla
tesnė visuomenė. Norintieji krie- 
piasi į V. Kazoką.

Malonu pastebėti, kad p. G. Ka
zokienė po šio pastatymo visai 
neketina nuleisti rankų, bet jau 
planuoja naujus pastatymus.

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS 

Pranešama Plunksnos Klubo na
riams, kad rugsėjo 28 dieną, šeš
tadienį, 5.30 vai. vakare p. V. 
Skrinskos, namuose, 7 Lemnos St., 
Homebush, įvyks eilinis klubo su
sirinkimas. Nariai, negalintieji da
lyvauti, prašomi pranešti Vyt. 
Šliogeriui, tel. 759-4669.

Dienotvarkėje numatyta: —
1. Klubo veiklos reikalai.
2. Knygų platinimo aptarimas.
3. p. V. Kazoko paskaita, tema 

“Revoliucijų Reikšmė Žmonijai”.
4. Diskusijos.

Plunksnos Klubo Pirmininkas

PAVASARIO MUGĖ
Rugsėjo 29 dieną, sekmadienį, 

prie St. John’s Bažnyčios, Eeast 
Melbourne yra ruošiama 
PAVASARIO MŪGĖ-LOTERIJA

Pelnas skiriamas naujos salės 
įrengimui lietuvių Namuose.

Maloniai prašome visų melbur- 
niškių paaukoti galimai daugiau 
fantų. Kadangi toks trumpas lai
kas, fantus galima pristatyti bet 
kuriuo laiku pas ponią E. Balčiū
nienę. Net ir mugės dieną prie 
bažnyčios, bet šiuo atveju prašy
tume pranešti fantų kiekį skam
binant telefonu: 8782565 arba 
867811.

Tikime pasisekimu ir iš anksto 
visiems dėkojame.

Lietuvių Namų Tarybos Salė* 
Rengimui Auxiliarini* Moterų 

Komitetą*

KELIU
žinias dar pagilinti atsiradus nau
jiems produktams, kas liečia plau
kų ir odos priežiūrą.

— Sakykite, ponia, ar pajėgsi
te išsilaikyti, nes čia Bankstowne 
moteriškų kirpyklų gana apstu?

— Tikiuosi, kad pajėgsiu, jeigu 
tik sveikata tarnaus. Sąlygas 
man p.p. Sakalauskai suteikė la
bai palankias, už ką jiems esu 
dėkinga.

— Kaip su klijentūra, ar nea
titraukė jos dalį Bankstowne atsi
radusios didžiosios krautuvės,? Ar 
turite ir lietuvių klijenčių?

— Mes klijentūrą turėjome ga
na pastovią. Moterys paprastai 
eina ten, kur atliekamas geres
nis darbas. Lietuvių klijenčių tu
riu taip pat, bet tikiuosi ateity
je ių matyti daugiau. Saviems 
nuolatiniams klijentams įvairus 
plaukų stiliavimas atliekamas pa
pigintai.

— Ir kaip su visuomenine veik
la? Berods, jau eilę metų daly
vaujate lietuvių choruose ir ki
tose organizacijose.?

— Nemanau, kad mano biznis 
galėtų pastoti kelią dalyvauti 
tuviškoje bendruomenėje ir 
veikloje.

Padėkojęs p. Meiliūnienei 
suteiktas žinias atsisveikinu 
prižadu atsiųsti savo žmoną 
kas nuo laiko, kad pajaunintų, 
pagražintų. Tikiuosi, mano pa
vyzdžiu paseks ir kiti. Neužmirš
kime, kad pas savus daugiau ne
kainuoja, ar tai jis būtų dantis
tas, daktaras, kirpėjas, batsiuvis 
ar tai kitos srities specialistas.

Akras.

lie
jos

už 
ir 

lai-

Geelongo Apyl. Moterų Draugija rugsėjo 28 d. 7 vai. 
vak. Liet. Namuose rengia

Kol plėšėsi apsikrovęs visuome
niniais darbais melburniškis Ig
nas Alekna, tai nejuto nei nuo
vargio, n,ei kokių negalavimų, bet 
tik pasitraukęs kiek atsipūsti tuoj 
ir pajuto dyglius. Po širdies prie
puolio jis jau aštuonios savai
tės daktarų priežiūroje. Linkime 
galimai greičiau pasitaisyti!

Dauguma sportininkų nusis
kundžia, kad mažai lietuvių žiū
rovų sporto rungtynėse, o va, syd 
nėjiškės kovietės, kaip teigia ko
respondentas, vien tik dėl žiūro
vų gausumo prakišo rungtynes. 
Tai kur teisybė.

Prieš trejetų metų iš Čikagos 
išvykęs rašytojas Kazys Almenas 
neseniai vėl sugrįžo į Čikagą. Su 
žmona perkeliavęs Afriką ir Eu
ropą jis davė plačius savo kelio
nių aprašymus dienraščiui Drau
gui. Greičiausia iš tų aprašymų 
bus sudaryta ir išleista knyga. Ka
zys Almėnas fizikos mokslus bai
gė Lenkijoje ir ten įgijo dokto
ratą.

BALTIC STORES Ltd.

Dovanų siuntinius į Lietuvą su 
garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

DRAUGIJOS BALIŲ
Įdomi programa, turtingas bufetas, gera muzika ir 

daug kitų įvairumų. Visus Geelongo ir apylinkių lietuvius 
su, svečiais kviečiame maloniai atsilankyti.

Geelongo Apyl. Mot. D-ja

PADĖKA
Ruošiantis Tautos Šventės mi

nėjimui Sydnėjuje p. G. Kazo
kinės prašomas sutikau paruoš
ti visas pastatymui reikalingas 
dekoracijas. Darbas buvo tikrai 
didelis ir esu dėkingas, kad šita
me darbe nestokojau talkininkų. 
Dėkingas esu p.p. M. Šumskui ir 
K. Belkui, talkinusiems transpor
tu ir prisidėjusiems darbu paruo
šiant medžiagas ir dekoracijoms 
rėmus. Bet mano ypatinga padė
ka mano jauniesiems entuzias
tams talkininkams: D. Dulinskai- 
tei, Z. Balkutei, J. Reisgytei, K. 
Kazokui, U. Kazokaitei, I. Reiso- 
nienei, R. Milašui, kurie šalia ki
tų pastatyme įsipareigojimų dar 
daug laiko skyrė paruošiant de
koracijas dažydami, klijuodami ir 
kitais būdais. Visiems nuoširdus 
ačiū. Su tokiais nuoširdžiais pa
dėjėjais mano darbas buvo vienas 
malonumas.

A. Plfikas
RŪKYMO KENKSMINGUMAS ---------------------------------------------

— Jūs galite man patikėti, — 
pareiškė vienas aistringas rūko
rius savo draugams — tas, kuris 
rūko, gyvena ilgiau, negu nerū
kantysis. Štai jums ir pavyzdys: 
mano tėvas pragyveno pasaulyje 
91 metus ir rūkė ligi mirties. O 
mano jaunesnysis brolis nerūkė nė 
vieno karto sovo gyvenime. Ir ką 
gi? Jis mirė, neišgyvenęs metų.

Ji prisiglaudžia prie sužadėti
nio ir kvočia:

— Mielas, prižadėk man po ves
tuvių mesti rūkęs!

— Sutinku, — jis nusileidžia.
— Ir negerti? — toliau gundo 

sužadėtinė.
Jis dar kiek priešinasi, bet ir

gi nusileidžia.
—Tu mano angelas! — džiū

gauja jinai. — Pagalvok, ko dar 
galėtum atsisakyti dėl mudviejų 
laimės f

Jis pasižiūri į ją tiriamai ir 
pagalvoja — “minties Tave ves
ti!”

MUSŲ PASTOGE
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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