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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
JAUNOSIOS KARTOS MENO PARODA

Jau primityvus urvinis žmogus ieško
jo būdų išreikšti save jam prieinama 
forma. Kultūrai piešiantis ir išorinėm 
įtakom veikiant tas žmogaus dvasios 
išsireiškimas - kūryba, kurių mes lai
kome menu, perėjo daug etapų, kol pa
siekė dabartines meno formas.

Lietuvių tautos kūryba, niekad am
žių- bėgyje nesustojusi yra jaunuoliškai 
gaivi, nors ir yra veikiama įvairių įta 
kų: tėvynėje prievarta primestų, o iš
eivijoje, ypač jaunimo tarpe, interna
cionalinių pakraipų.

Š.m. Lietuvių Dienų Melbourne rengia 
moję meno parodoje ir norima parodyti 
tos mūsų jaunosios kartos, lietuviais 
gimusios, tačiau kitų kultūrų įtakoje 
išaugusios, siekimus, polinkius, jaus
mus ir jų išraiškų. Jų pristatyti į pa
rodą kūriniai mums tiesiogiai bylos.

Parodos dalyviams bus skiriamės trys 
premijos. Atrinkti premijuotinus kūri- « 
nius bus sudaryta speciali komis’ija.

Kad sukvietus visus jaunosios kartos 
kūrėjus (apytikriai iki 30 metų) į ren
giamą parodą josios vadovė atsiklausė 
visų L.B, apylinkių vadovybių apie vie
tos jaunosios kartos kūrėjus, prašydama 
šuteiicti ir jų adresus. Pagal gautus 
pranešimus vadovė jau išsiuntinėjo vi
siems laiškus kviesdama dalyvauti paro 
doje ir prašydama savo kūrybos darbus 
prisiųsti iki gruodžio 15 dienos.

Tačiau vadovė yra įsitikinusi, kad 
jos gauti sąrašai yra nepilni, nes ir 
pačios apylinkių vadovybės pasisakė,kad 
jos neturi pilnų davinių ar kūrėjų adre 
sų. Todėl Lietuvių Dienoms Rengti Mel
bourne Komitetas šiuo kreipiasi į visus 
jaunosios kartos kūrėjus ar dar tebestu 
dijuojančius kviesdamas dalyvauti ren
giamoje parodoje prisiunČiant savo dar
bus iki aukščiau nurodytos datos.

Taip pat prašome visus dalyvius iki 
rugpiūčio 1 d. laiškais susisiekti su 
parodos vadove p. I, Jokubauskiene, 52 
Hannan St..Williamstown, Vic. 3016, su
teikiant šias žinias: vardas, pavardė, 
amžius, adresas, kūrybos šaka, parodon 
siunčiamų kūrinių pavadinimai, jų dydis 
ir kainą, jei kūriniai skiriami parda
vimui, Žinios reikalingos sudarant pil
ną parodos katalogą.

Jaunieji kūrėjai, tautinė garbė ir- 
pareiga teskatina jus rengiamoje Jauno
sios kartos Meno parodoje dalyvauti.

Parodos vadovė laukia Jūsų atsilie-
Ignas Alekna

Patikslinimas. Rašydamas pranešimą 
apie būsimą XXI-ją Sporto Šventų, kuri 
įvyks kaip Lietuvių Dienų Melbourne at
skiras parengimas, per klaidą (perra
šant mašinėlė) nepaminėjau, kad Sporto 
Šventėje dalyvaus Sydney Sporto Klubas 
KOVAS, Sporto Klubo Kovo vadovybę, spor
tininkus - kovieČius ir visus skaityto
jus nuoširdžiai atsiprašau.

Ignas Alekna

CAPTIVE NATIONS WEEK
1970 metu Pavergtųjų Tautų Savai

tė Sydnejuje numatoma liepos 12-18 d. 
d. x

Pavergtųjų autų Savaitė bus prade
dama sekmadienį, liepos 12 d. tradici
ne eisena per miestą uždedant vainiką 
prie nežinomo kareivio paminklo Martin 
Place. Visi renkasi liepos 12 d. 1.3o 
vai. p.p. prie T-vn ^ill ir iš te.n 
prasidės 1.45 vai. eisena George gatve 
į Martin Place. Vainiką uždės prie pami 
minklo buvę kariai, tarnavę ir kovoju 
Korėjoje, Vietname ir Malajuose. Paskui 
ta pačia tvarka grįžtama į Town Hall 
(Lower Town Hall).

Tos pačios dienos 3 vai p.p. žemojo
je Tbwn Hall salįje įvyks oficialus Pa
vergtųjų Savaitės atidarymas. Susirin
kimą atidarys Sydney miesto burmistro 
pavaduotojas Aid. Nicholas Shehadie. 
čia ukrainiečių choras padainuos dvi 
dainas. Visų tautų vaikams numatomos 
kuklios vaišes.

Siame susirinkime kalbėtojais numa
toma: The Hon. J.C, Mąddison,H.L.C. 
Minister fo Justice N.S.W., representini

VLIK0 TARYBOS POSĖDIS
Birželio 19 d. įvyko New Yorke Vil

ko Tarybos posėdis, kuriame buvo pasi- 
informuota apie atskirų sričių veiklą• 
ir nutarta pasveikinti Vliko pįrminink 
ką Dr.J.K.Valiūną ir jam padėkoti, kad 
išrūpino lietuviškas transliacijas per 
Filipinų radijo stotį Veritas Sibiro 
lietuviams.

*
Birželio trėmimų minėjimai susilaukė 

tinkamo dėmesio amerikiečių spaudoje, 
kur ypač žurnalistas David Lawrence - 
vienas iš žymiausių politinių komentat 
torių, iškėlė Pabaltijo tautoms padary
tas skriaudas siūlydamas, kad JAV ga
lėtų ir turėtų kovoti už Pabaltijo tau
tų laisvę ir teises. Šio autoriaus raki 
niai buvo paskelbti eilėje Amerikos įta 
kingų laikraščių.

V. Sidzikauskas, Lietuvos Lais- 
ve’s K-to pirm, ir Lietuvos delegacijos 
atstovas Pavergtų Europos Tautų (PET) 
seime šešias savaites išbuvo Europoje 

,D, Darby.N.L.A. - Pavergtųjų 
Savai tės Komi te to pirmininkas.

the Premier of N.S.W., sen. F.P, McMa
nus ,DLP; The Hon. D.J.Killen, Minister 
for Navy, Federal.

A refugee Mr.S, Urmonas, kuriam pa
vyko pabėgti is Sibiro tremties.

Australų jaunimo vardu - Mr. G, Fer- 
row, Sydney universiteto reprezentantas.

Mr .Į
Tentu

- o -
Liepos 18 d., šeštadienį, 8 vai. ry

to visi renkasi Parramatta Ovai aikštė
je motorkadai, kuri su dekoruotais ve
žimais vyks per Ryd, Bankstown iki Bur
wood. Juos seks mašinos' su atitinkamais 
šūkiais ir vėliavomis.

Tos pačios dienos 7.30 vai. vak. bus 
tautų kultūrinis festivalis Ukrainiečių 
salėje Lidcombe. Įėjimas į festitralį 
S 1.50 asmeniui; studentams ir pensinio 
karna 80 centų.

Ypač kviečiami aktyviai jungtis stu
dentai stengiantis paskleisti kuo pla
čiau studentų tarpe tos savaitės proga 
išleistus specialius atsišaukimus, pla
katus ir brošiūras.

lankvdamas oficialias kraštų įstaigas. 
Į New York grįžo birželio 15 d. (Ė)

*
Pasitarimuose su Lenkija Vak. Vokie

tija sutiki pripažinti Oderio-Neisafes 
liniją kaip Lenkijos vakarinę sieną.

*
Šiuo metu pasauly yra trys kraštai, 

valdomi moterų: Indija, Ceilonas ir Iz
raelis. Ceilonas p. Bandaranaikei atė
jus į valdžią ir vyriausybę sudarus koa
licijoje su komunistais ir trtkistais 
numatomas paskelbti respublika ir tvar
kytis soc'alistiškai demokratiškai.

*
Rumunijoje ištvinus upėms nudaryta 

didelių nuostolių ir žuvo virš 200 žmo
nių. #

New Yorke sulaukęs 89 metų mirė A. 
Kerenskio, kuris po 1917 m. revoliucijos 
Rusijoje,nuvertus carų 1buvo Rusijos dėme 
kratinės vyriausybės galva.

*
Sovietų Rusijos konsulu Buenos Aires 

mieste Argentinoje paskirtas lietuvis. 
Antanas Juršėnas,

1



AUKOS
MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

J, Onuškevičius-Jacyna $ 2
V, Onuškevičius-Jacyna S 2
L.M, Cox $ 10
V.J.R. Ramanauskai $ 10
Petras Bačiulis $ 10
B.S. 1 2
S. Ramanausk ienė $ 1
S.J. Juragiai $ 10
V.D. 20
A. Srūtis $ 5
p. Jurkūnas s 10
J. Mikutavičius $ 10
J. Jasiūnas $ 10
M. Bogušas s 10
S.D. $ 10
R. Kazlauskas $ 20
Koop. Talka $ 20
A. Gašlūnas $ 20
p. Sturaitis $ 12
L. Gasiūnienė S 2
J. Milinkevičius $ 2
A. D Gaidukas $ 20
K. Šaulys $ 10
E. Baueris 5
J. Dudėnas $ 20
V. Linkus $ 10
G. Martini S 5
L. Petrauskas $ 50

Mieliems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame. Tuo pačiu pranešame, kad ma
šina tekstams paruošti, vadinama ’Com
poser’, jau užsakyta ir tikimės ją 
greitai gauti ir naudotis.

ALB Krašto Valdyba

PRASMINGA AUKA
“ Neseniai auto nelaimėje žuvęs Mel

bourne ir gyvai liet, visuomenėje pa
sireiškęs jaunuolis Raimundas Kazlaus- 
kasskaudžiai buvo paėmęs į širdį musų 
bendruomenėje įvykusius nesutarimus ir 
buvo pasiryžęs paremti Mūsų Pastogę ir 
jos organizuojamą spaustuvę savo auka.

Vykdydami žuvusio sūnaus nusistatyme 
jo tėvai . žuvusio sūnaus vardu Mūsų Pas 
togės spaustuvei paremti pasiuntė S 26 
auką. A.a. Raimundui ir jo tėvams reiš 
kiame gilią padėką.

ALB Krašto Valdyba

Mielam mokslo draugui
ANDRIUI Ž V I B Z D I N U I 

staiga mirus, jo žmoną, vaikus ir ar
timuosius liūdesy giliai užjaučiame.

G. ir L.Petrauskai

Gilioje liūdesio valandoje
A. A.

ANDRIUI ŽVIRZDINUI

staiga mirus, jo žmoną ir šeimą nuo
širdžiai užjaučiame.

Kostas , Irena ir Viktoras 
Bagdonavičiai

Mielam bičiuliui
ANDRIUI Ž V I R Z D I N U I 

staiga ir netikėtai mirus, jo žmoną 
p. Janę ir šeimą giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

L.V. ir R, 
Bukeviciai

Drauge bu amerikiečių beasmeniu apa 
ratu Surveyor į mėnulį pateko ir viso
kių žemės bakterijų, kurios tenai vi
sos žuvo išskyrus streptokokus, kurie 
atlaikė erdvių radįjaoijos ir tempera 
turų permainas 950 žemės dienų. Jie 
grįžo į žemę drauge su ano prietaiso 
likučiais juos gražinant į žemę sykiu 
su Apollo 12-jo skridimu.

Musų Pastogė Nr.26, 1970 m. liepos 6 d.

Santykiai su Lietuva i
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės tary

ba, posėdžiavusi Romuvoje 1970 m.-vasa-/ 
rio 27 — kovo 1 dienomis, priėmė šitokią 
rezoliuciją:

„Apsvarsčiusi lietuvių išeivių ir pabėgė
lių santykius su tėvyne Lietuva, Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės taryba priėjo 
išvadą, kad lietuviams, gyvenantiems Vo
kietijoje ir kitur Vakaruose, bendrauti su 
savo tautiečiais okupuotoj Lietuvoj yra 
naudinga ir reikalinga. Todėl Bendruome
nės taryba:

1. Pataria Vokietijos lietuviams kviestis 
iš Lietuvos pas save pasisvečiuoti gimines, 
draugus bei pažįstamus, jeigu dėl to šiems 
negrėstų pavojus nukentėti nuo okupantų;

2. Taryba, taip pat pataria lietuvių jau
nimui, nemačiusiam Lietuvos, vykti į tėvų 
žemę, ten susidaryti pažinčių bei draugys
čių ir aplankyti giminių, jeigu toks apsi
lankymas nesudarytų giminėms pavojaus 
nukentėti;

3. tačiau Taryba nepritaria į okupuotą 
Lietuvą organizuojamoms tokioms ekskur
sijoms, kurių visos arba dalinės išlaidos 
padengiamos iš okupanto iždo, nors ir iš 
dalies administruojamo lietuvių valdinin
kų, nes tai būtų kolaboracijos pradžia. No
rėdama, kad santykiavimas su dabartine 
Lietuva taptų abišališkas, Taryba reika
lauja ir pataria visiems lietuviams reika
lauti:

Apie šią rezoliuciją šių metų kOvo 
sius taip atsiliepia:

" 1. Vokietijos L.B. rezoliucija nieko neverčia ir nedraudžia. Ji 
skelbia savo išvadas, pataria ir bando skaitytoją įtikinti jų teisin
gumu. Čia ii’ yra viena iš svarbiausių pamokų būsimiems rezoliucijų ra
šytojams — nesmerkite, nekaltinkite, nedrauskite, neieškokite blogos 
valios, bet aiškinkite, patarkite, siūlykite savo išvadas. Nes tai tė
ra vienintelis būdas žmonėms santykiauti laisvoje visuomenėje.

2. Vokietijos L.B. rezoliucija neskelbia baimės, įtarinėjimų, ne
pasitikėjimo vienų kitais. Ji neragina bėgti nuo galimų pavojų. Ji ska- I 
tina, ragina, kviečia, rūpinasi tiek savo narių, tiek Lietuvoje gyve
nančių naudai. Ieško paramos (stipendijų) ir kviečia mus tuo pačiu rū
pintis. Cįa ir vėl svarbi pamoka būsimiems rezoliucijų rašytojams - no
rint, kad rezoliucijų kritika būtų pozityvi, nepamirškite, kad ir pati 
rezoliucija turi būti pozityvi

PRIE NAUJO KAPO

Mirė ANDRIUS ŽVIRZDINAS
Birželio 30 d. einantį gatve 

staiga užklupo mirtis Sydnejaus lietu
vį Andrių Žvirzdiną, kuris širdies 
priepuolio ištiktas krito ir mirė su
laukęs vos 52 m. amžiaus,

A.A
ONA DUBAUSKIENĖ

Birželio 26 d. Prince Alfred ligoni
nėje mirė vėžiu Ona Dubauskienė, sulau
kusi 44 metą amžiaus ir tesirgusi vos 

? 8 savaites.
Birželio 29 d. velionės kūnas buvo 

atlydėtas į st. Joachims bažnyčią Lid- 
corobe, kur buvo atlaikytos šv. Mišios. 
Po to velionės vyras, du sūnūs, marti, 
velionės sesutė ir kiti artimieji bei 
didelis būrys pažįstamų velionę palydė
jo į Rookwood kapines lietuvių skyrių. 
Kun. P. Martuzas atliko visas laidotuvių 
religines apeigas ir pasakė jautrų atsis 
veikinimo žodį.

Velionė didžiame nuliūdime paliko 
savo vyrą Julių, du sūnus - Stasį ir 
Petrą, sesutę, marčia ir du anūkus. Po 
laidotuvių visi dalyviai buvo pakviesti 
kavutei.

Ona Urbačiūtė - Dubauskienė gimė ba
landžio 3 d. 1926 m. Kurmaičių km. Kre-' 
tingos apskr. Artėjant rusams velionė 
pasitraukė į Vokietiją ir čia susipaži
nusi su J. Dubausku 1947 m. ir ištekėjo.. 
1949 m. su šeima atvyko į Australiją ir 
apsigyveno Sydnejuje. Vyresnysis sūnus 
Stasys vedęs su šeima, o antrasis sūnus 
Petras tebestudijuoja ekonomiką univer
sitete.

Dubauskai yra pavyzdinga lietuviška ■ 
šeima, vaikus išaugino sąmoningais lie
tuviais. Velionė buvo radaus taikaus bū
do ir apleido Šį pasaulį priešų nepali
kus. Tegul ilsisi ramybėje Australijos 
žemelėj A B

psl.2

I

1. kad tautiečiai iš Vakarų, nuvykę j Lie
tuvą, nebūtų traktuojami ir išnaudojami

. kaip svetimšaliai turistai, kurie už vieš
bučius ir kitus patarnavimus turi mokėti 
kelis kartus brangiau, negu vietos gyven
tojai;

2. kad tautiečių, iš Vakarų lankymasis

Lietuvoj nebūtų aprėžtas penkių dienų su
stojimu Vilniuje, bet kad būtų leidžiama 
tėvynėj svečiuotis neribotą laiką, lankant 
Įvairias vietas be Inturisto palydovų arba 
sargų;

3. kad iš Vakarų vykstantieji i Lietuvą 
tautiečiai galėtų nuvežti dovanų ne tik 
materialinių gėrybių, bet ir kultūrinių ver
tybių: lietuviškų knygų, žurnalų, plokšte
lių, paveikslų ir' t. t.;

4. kad užsienio lietuvių jaunimui būtų 
leidžiama aukštosiose Lietuvos mokyklose 
eiti aukštuosius mokslus arba juose pasi
tobulinti.

Bendruomenės Taryba iš savo pusės įga
lioja Valdybą išsirūpinti iš Vokietijos Vy
riausybės ar kitų šaltinių stipendijų, ku
rios būtų duodamos ok. Lietuvos- studen
tams, norintiems Vokietijoje studijuoti vo
kiečių kalbą bei literatųrą arba speciali- 

' žuolis kokioj nors kitoj aukštojo mokslo 
šakoj.

V
1

vi

numery "Akiračiuose" Z.V. Reka-

1

■
B

Mūsų klubo narį Retrą Dubaus- 
k ą, jo mylimai mamytei

0. DU B A U SKIENE I 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame

B.L.S’. Klubas Neris

A. a. . VACLOVAS AMBUAŠKA

Po ilgos ir sunkios ligos birželio 
26 d, sulaukęs 70 metų mirė Vaclovas 
Ambraška. Jis buvo savanoris kū
rėjas ir dalyvavo Klaipėdos atvadavime. 
Atitarnavęs kariuomenėje jis dirbo tė
vų ūkyje ir drauge tarnavo Surviliškio 
koopertyvo banke kaip buhalteris. Buvo 
aktyvys šaulys. Palūžus frontui rytuose 
jis pasitraukė į Vokietiją ir dirbo Un- į 
roję ir savisaugos daliniuose. 1951 m. 
atvyko į Australiją, dirbo įvairius dar- 
bus kaip akmenskaldys, dažytojas. Gyve
no Sydnejuje glaudesnių ryšių su lietu
vių bendruomene neturėdamas.

Būrelio draugų ir artimųjų palydėtas 
ir palaidotas Rookwood kapinėse. Lietu
voje paliko liūdinčias žmoną, keturias 
dukteris ir du sūnus.

Tragiškai žuvus

RAIMUNDUI KAZLAUSKUI

jo tėvus ir artimuosius giliai užjaučia 
ir kartu liūdi

A.L. Studentą Sąjungos
Canberros Skyrius

Sigito Daugėlos broliui 
A.A.

VINCUI Va U G Ė L A I 
Lietuvoje tragiškai mirus, p. S. 
Daugėtą ir jo šeima giliai 
užjaučiame.

Newcastle Lietuvių Choras 
ir Dirigentas
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NAUJAS
Gegužės 7 d. Australian National 

University Canberroje Vyteniui Jurgiui 
Vasariui įteikė universiteto baigimo di
plomą pripažistant jam Bachelor of Law 
akademinį laipsnį.

Vytenis Vasaris gimė 1946 m. Vokieti
joje. Australijon atvyko 1949 m. Gyve
nant Melbourne jis baigė gimnaziją, o 
persikėlus į Canberrą jis įstojo į ANŲ 
universitetą, kuriame sėkmingai baigė 
teisią mokslus.

Jau nuo mažens Vytenis buvo entuzias
tingas sportininkas, ypač pamėgęs stalo 
tenisą nuolat rodydamasię kaip įskilus 
žaidėjas australą ir lietuvių tarpe.Bū
damas gimnazijoje jis net buvė iškilęs 
krepšinyje tapdamas "Melbournfe High" 
krepšinio kapitonu.

Vos 14 metą būdamas jis pradėjo daly
vauti lietuvių sporto šventose. Per iš
tisą dešimtį metu jis nepraleido nė vie
nos lietuvių sporto šventes ir visada 
buvo pavyzdingas ją dalyvis. Ne kartą 
jis yra laimėjęs pirmą vietą stalo teni 
so žaidynėse ir turi prisirinkęs nemaža 
taurią. Mūsą lietuviškoje spaudoje jis 
būdavo nuolat minimas kaip iškiįus lie
tuvis sportininkas. Gyvendamas Melbour
ne jis baigė lituanistinę mokyklą ir li
tuanistinius kursus.

Vytenis yra tampriai susirišęs ir 
su skautais: pradedant vilkiuku ir bai
giant skautu vyčiu jis buvo uolus stovy
klautojas ir aktyvus skautas į

Studijose jis taip pat buvo vienas iŠ 
pirmąją savo kurse. 1968 m. jis buvo

KIETI ĮSTATYMAI
' Gegužės 31 Adelaidės Lietuvių Sąjun
ga buvo sušaukusi nepaprastą savo na
rių susirinkimą. Svarbiausiu darbotvar
kės punktu buvo sąjungos įstatų keiti
mas ir lietuvių Namų bei juose esančio 
baro naudojimo taisyklių svarstymas.

Sąjungos įstatų pakeitimas praėjo 
gana sklandžiai. Sustota tik prie 39 
punkto, kuriame sakoma: "Sąjungos na
riams, pareigūnams ar tarnautojams be 
valdybos pavedimo draudžiama duoti spau 
dai arba rašyti bet kokių žinių apie Sę 
jungą ar jos reikalus". V. Radzevičius 
pasiūlė ši punktą visai išbraukti, nes 
tai esąs paradoksas, kadangi pagal šį 
punktą apie S-gos reikalus tegali rašy
ti tik nenariai, pašaliniai žmonės. Be 
to, tai esąs laisvės suvaržymas. Susi
tarta šį traipsnį svarstyti sekančiame 
susirinkime.

Ilgiau sustota ir prieita nuomonių 
skirtumų svarstant baro naudojimo tai
syklių 22-ra punktą, kurį S-gos valdyba 
patiekė tokį: "Už netinkamą elgesį Są
jungos- valdyba gali ribotam ar neribos 
tam laikui uždrausti bet kuriam asmeniu 
lankytis Liet. Namuose tuo metu, kada 
baras yra atidarytas". Buvo siūloma šį 
punktą pakeisti ta prasme, kad už triuk- 
šmavimą ar nesilaikymą nustatytos tvar
kos asmuo gali būti pašalintas iš baro. 
Bet statant balsavimui už valdybos pa
siūlymą pasisakė 36 prieš 21 (susirin
kimas pradėtas su 93 nariais, kurių 
dalis’ jau buvo išsivaikščiojusi).

Susirinkusių buvo keliamas klausimas- 
kas nustatys ir kaip kvalifikuos "netin
kamą elgesį" ir kodėl "nusikaltusiajam 
uždrausti net neribotą laiką įžengti į 
Lietuvių Namus, o ne į barą. Pvz.,toks 
nubaustasis atėjęs į tautos šventės mi
nėjimą per pertrauką, kai baras atidarai 
turės bėgti į gatvę ir ten laukti, kol 
barą uždarys ir tik tada- grįžti vidun. 
Kaip visa tai košmariškai komplikuota, 
o vienok nuoga tiesai Valdybos nariai 
susirinkusius ramino, esą padorūs žmo-, 
nes dėl šio nuostato nenukentės, bet

AKADEMIKAS

Vytenis Jurgis Vasaris, B.L.

atstovavo Australian ational Universi-, 
ty Pietų Aus+ralijoje. Dabar atlieka 
praktiką vienoj labai populiarioj tei
sininką firmoj Sydnejuje.

Pasirinktoji profesija Vyteniui la
bai nrie širdies ir tikimasi, kad jiff 
šioje srityje pasieks gerų rezultatą. 
Mums juo labiau džiugu, kad jis yra są
moningas lietuvis ir aktyviai reiškiasi 
visame lietuviškame gyvenime.

kur garantijos? Ta pati valdyba dar ne
turėdama minėtų nuostatų jau nubaudė 
vieną narį atimdama jam teisę naudotis 
baru ne dėl to, kad jįs.Liet, Namuose 
ar bare netinkamai elgesį, bet paraše 
feljetoną, kuris S-gos valdybos nariams 
nepatiko. Valdybos nariai nubaustajam 
paaiškino, kad jį nubaudė teisėtai 
remdamiesi barmanui teikiamomis teisė
mis .

Galima guldyti galvą, kad visame pa
saulyje net įskaitant ir juodžiausias 
Afrikos respublikas, nerasime įstatymo, 
kuris leistų barmanui kištis į piliečių 
privatų gyvenimą už baro ribjr. Tačiau 
S-gos valdyba už šį aiškiai neteisėtą 
veiksmą nukentėjusio ne tik neatsiprašė 
bet per du po šio įvykio sekusius narių 
susirinkimus nerado reikalo duoti paais 
kinimų, nors įvykis buvo plačiai spau
doj komentuojamas. Atseit, S-gos valdy
ba yra šventai įsitikinus, kad pasielgė 
teisėtai ir ateityje nesivaržys ta tei
se naudotis. Tad kas bus, kai jau ran
koje tiri įgaliojimus, bet kam uždraust 
įžengti į Liet. Namus? Kodėl bausmes ir 
suvaržymai nebuvo reikalingi, kol mokė
jome namų skolas? Ne vienas iš 36 tokio 
klausimo susirinkimuose net nekėlė. Be
rods tuomet ir netinkamai besielgiančių 
tautiečių nebuvo.

Gerai, kad įsigijome ir išmokėjome 
namus. Gerai, kad gavome teisę laikyti 
barą ir jo pelnu tuos namus išlaikome. 
Bet kodėl ne Lietuvių Namus, bet juo
se esantį barą padarėme šio lietuviško 

' lizdo centru ir prie jo turime prider
inti visą mūsų visuomenišką gyvenimą? 
Nejaugi mūsų bendruomenė taip suchuli- 
ganėjo, kad turime įsivesti kacetinį 
režimą ir bausmes, niekur mūsų emigra- . 
ciniame gyvenime nepraktikuojamas.Net 
vietinė policija, kuri pirmaisiais me
tais -stropiai sekusi kiekvieną mūsų pa
rengimą, jau eilė metų beveik nepasiro
do. Atseit, gana priekabūs australų 
tvarkos dabotojai pagaliau įsitikino, 
kad mūsų bendruomenę sudaro kultūringi 
žmonės, ir mus paliko ramybėje. Tad ko-

ijiti/iai
PASAULIJE

Pereitą savaitę į Sydney iš Kanados 
sugrįžo inž. D. Katauskas, kur būdamas 
įsigijo magistro laipsnį ir vedė.

*
Lietuvių Fondui Amerikoje savo visą 

turtą, siekiantį virs milijono dolerių, 
savo testamente užrašė 76 metų sulau
kęs Amerikos lietuvis dzūkas Jonas Kru— 
konis.

*
Amerikoje pagarsėjęs televizijos 

ir teatrų artistas Tino Rossi pasiro- 
rodo esąs lietuvis Vitas Gruzdis,. sa
vu laiku gyvenęs Hanau stovykloje Vo
kietijoje.

*

Šiais metais Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje baigė trys abiturientai: Ru
dolfas Landas, Gintaras Radivonas ir An
tanas veršelis.

Janina Degutyte.

LIETUVA
Tu — mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu — riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo ...

Tu ant gaublio — mažas lopinėlis,
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas, 
Ežerų dangaus tyriausias lašas.

Žalias rytas ant pilkų arimų.
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras —
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka.
Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

dėl mes patys panūdom pasišvaistyti po
licininko lazda?

Raminimas, kad šiem nuostatai nepa
lies dorų žmonių, yra tas pats, ką pa
naikinti mirties bausmę, o miesto aikš
tėj palikti kartuves. Grubių ir nekul
tūringų nuostatų egzistavimas kad 
ir ant popieriaus dgraduoja visuomenę, 
kuri šių nuostatų saistoma.

Palikime Liet. Namus besąlyginiai 
atvirus visiems.bendruomenės nariams 
(doriems ir ne tąip jau labai doriems). 
Kas lieęia barą, nayeskime.jį tvarkyti barmanui, kuriam bekompromisiniai 
talkininkauja kieti Australijos įstaty
mai: kas pasigėrė, daugiau neduok; kas 
triukšmauja ir prašomas patalpų neap
leidžia, kviesk policiją, negu patiems 
pasidaryti savų tautiečių policininkais. 
Reikalas būtų žymiai paprastesnis, bet. 
už tat mažiau gėdingas.

Apgailestauju,, kad kalbėdamas apie 
šią karčią tiesą turiu dangstytis slapy
vardžiu, nes remiantis, jau mine’tais nuo f 
tatais gali būti man uždrausta įžengti 
į Lietuvių Namus, kur mažiausiai vieną 
kartą savaitėje turiu pareigų ir kaip 
tik baro veikimo valandom. Bet esu gi
liai įsitikinęs, kad šiame krašte išsky
rus mus pačius niekam nedraudžiama pa
reikšti tiesos. Tad šia laisve ir naudo, 
juos. Be to, leidžiu redaktoriui paskel
bti mano pavardę, jei Sąjungos Valdyba 
raštu jam praneš, kafd man bausmė nebus 
taikoma. Adelaidiškiff

Mūsų Pastogė Nr.26, 1970 m. liepos 6 d. psl.5

3

nepraktikuojamas.Net


★
★

★
★

**
★

* FTos, PJAUTU^

“.o j

WWWi
|g||

gat-

ju- 
vi-

Kiek apsitvarkęs pakilau į aukš
tą, kur bare gurkšnojo alų ne
mažas būrys vyrų, dauguma žur
nalistų, ir stebėjo iš karinės TV 
stoties perduodamas žinias. Tie
siog nustebau žinių atvirumu. Pa
sakojo apie šios dienos teroristų 
veiksmus pačiame Saigone. O vy
rai sau ramiai gurkšnuoja alų, 
lyg atrodytų, jog tai vyksta kaž
kur už vandenynų.

Pavakarieniavęs gana gražiai 
įrengtame restorane 9 aukšte, iš 
kur matyti įdomus Saigono vaiz
das, išėjau į centrinę Tu Do 
vę.

Nustebau dideliu vakaro 
dėjimu. Buvo pilnos gatvės
saip motorizuotų ir pėsčių. Dau
giausia jauni vietnamiečiai, kokių 
18-80 metų. Linksmai nusiiteikę 
švilpė gatvėmis. Brangesnės ka
vinės restoranai buvo tiesiog per
pildyti vietnamiečiais. Visur to
kios aukštos spekuliacinės kainos 
ir stebąjausi, iš kur tas pinigas 
pas juos randasi. Dar daugiau ma
ne stebino ir tas faktas, kad tiek 
daug jaunų vyrų atrodė be jo
kio užsiėmimo. Prisiminiau, kadai
se skaitytą žinią, kad už pinigus 
būk tai galima iš karo tarnybos 
išsipirkti. Ar tai tiesa, ar ne, bet 
nežinąs draugų be panašaus “su
sitarimo”.

Kaip ir pridera kariaujantiem, 
vietnamiečiai uždraudė baruose 
šokti ir visas linksmas vietas už
daro apie 9,30 vakaro. Tuo laiku 
miestas jau pradeda rimti. Dar už 
valandos tdbegirdėsi daugybės MP 
džypų burzgimą. Netrukus visi tu
ri būti namuose ar pasilikti nak
čiai ten, kur pasitaiko tuo laiku 
būti. Taip ir aš, pilnas savotiš
kų įspūdžių, sugrįžau į viešbutį.

Baras dar buvo pilnas ir visi gar
siai reiškė savo mintis. Ten susi
pažinau neseniai atvykusį didelio 
fabriko o^stovą iš Michigan. Vė
liau mudu net susidraugavome. 
Jis daug ką Saigone pažino, pa
kvietė mane į International Club, 
kur už dolerį galima beveik 2-jų 
svarų steiką suvalgyti. Ir šiaip 
jis buvo labai įdomu® ir links
mas vyras, gana plačiai informuo
tas Daug ką papasakojo, ko ne
rašo nei Tribune nei New York 
Times.

Buvau stipriai nuvargęs, bet 
ilgai negalėjau užmigti. Man pri
siminė karo meto Vilnius ir kaž 
kodėl Berlynas. Ir viename ir ki
tame mieste, nežiūrint bombų ir 
visokių kitokių sunkumų, kažkaip 
žmogus jauteisi saugiau negu Sai
gone. Čia nežinai iš kurio Šono 
tave kas gali “nukepti”. Tokia 
baisi pilietinio karo tiesa.

Kažkaip, rodosi, lyg ir užsnū
dau. Buumm... buum... buum.

Nubudau ir pradžioje net nesio- 
rientuoju kur esu. Pagaliau gir
džiu aiškiai kaip kažkur nelabai 
toli bomlbos ar patrankų sviediniai 
sproginėja.

Atsikeliu, skubiai apsirengiu 
ir pasikeliu į 9 aukštą, kur iŠ 
restorano yra veranda, iš kurios 
gali matyti aplinkui visą mies* 
tą.

Jau randu keletą vyrų ant ve
randos. Visi stebime kaip šiaYės 
rytų kryptimi sproginėja sviedi
niai, rodos, kokių 10-15 mylių nuo
toly. Praeina kelios minutės ir vėl 
sprogimų banga, net langai su
virpa.

Jau gerokai po vidurnakčio ir 
graži tropikų mėnesienos naktis. 
Man sunku nusakyti, koks keis-

mane- stebino tokia masė jaunų 
vyrų, beginančių savo laisvę res
toranuose ir kavinėse.

Kadangi amerikiečiai už savo 
dolei'į gauna tik kuone ketvirta
dali tikrosios vertės, tai jie ieš
ko kur kas yra pigiau. Pačios pi
giosios užeigos Saigone telanko
mos tik amerikiečių kareivių ir 
pravažiuojančių amerikiečių ke
leivių. Į jas vietnamiečiai neina, 
nes jie išgali mokėti trigubas kai
nas geruose restoranuose.

Pamačiau vienoje gatvėje už
rašą “Cafeteria”. Manau, pigiai 
alaus išgersiu. Užsukau. Pasiro
do — esama naktinio klubo. 
Alus 5 dol. už nedidelį butelį; tiek 
išeina oficialiomis piastromis. 
Klubas buvo sausakimšai prigrūs
tas vietnamiečių jaunimo. Net ir 
ant grindų sėdėjo žmogus prie 
žmogaus. Kai akys apsiprato, pas
tebėjau tik du amerikiečius ka
reivius. Atrodė, tik ką iš džiung
lių išlindę ir vos nesnaudė.

Tą vakarą susipažinau su savo
tiška Vietnamo “kova” su juodą
ja rinka. Galima sakyti, Saigone 
viską galima pirkti. Daugybė 
krautuvių pardavinėja prašmat
niausias brangenybes fantastiško
mis piastrų kainomis ir, matyti, 
•daro gerą biznį. Ir jose pirkėjai 
daugiausia vietnamiečiai. Kaip tai 
įmanoma, man sunku ir nesun
ku suprasti. Pavyzdžiui
ninkas gauna tik 3,000 piastrų 
mėnesiui, tai išeitų apie 27 US 
dolerius oficialiai, o juoda rinka 
tik apie 8 dolerius. Ministras už
dirba 20,000 piastrų, juoda rinka 
maždaug apie 50 dolerių. Na, ir 
skaitykim juoda rinka, nes visos 
kainos visai oficialiai juoda rinka 
nustatomos. Tai prieš ką tas toks 
smulkmeniškas pinigų tikrinimas 
aerodrome?

Daug rūbų krautuvių. Medžia
gų didelis pasirinkimas. Branges
nes siūva pagal užsakymą viet
namiečiams; pigios — amerikie
čiams kareiviams. Vienoje krau
tuvėje mane palaikė amerikonu 
karininku ir paklausė, kokią uni
formą aš noriu pas juos užsisa
kyti.

Visur pilna amerikoniškų pre
kių. Sakoma, kad ištisais sunk
vežimiais tos prekės dingsta iš ka
reiviams skirtų sandėlių, ir po to, 
jau visos viešai pardavinėjamos 
Saigono krautuvėse ir 
žinomą, spekudiaUfinčĮrnis 
mis.

Tu Do gatvė tiesiog
ta naktiniais klubais, pasilinksmi
nimų vietomis ir “masažų” užei
gomis. Kiekviena karčiams pilna 
panelių, kurios sėdi prie durų ir
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PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS 
DABARTINE PROGA NEPASIKARTOS 
Mums dabar gyvenantiems tenka nepasikartojanti privilegija 

įamžinti Lietuvos vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška koply
čia §v. Petro bazilikoje, Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne daug beliko.
Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų vardus Lietuvos Kan

kinių koplyčios kūrėjų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL 

FUND. 2701, W. 68th St. Chicago, Ill. 60629.

Kalbama Prahoje
— Karo nebus, bet ir taiką 

beginant galima pasauli sunai
kinti.

— Optimistai teigia, kad ru
sai visus išveš Sibiran, pesimis
tai — kad pėsčiomis varys.

— Rusai pasitrauks arba nor
maliai arba per stebuklą. Pir
mu atveju nusileis dangaus, an
gelai, pasiims po ruskį už ran
kos ir nulydės namo. Bet tikras 
stebuklas būtų, jei rusai pasi
trauktų savo noru.

— Rusų sargybinių trijulės 
Prahoje yra tokios sudėties: 
vienas moka skaityti, kitas ra
šyti, o trečiam pavesta sekti 
abu intelektualus.

gatvėse, 
kai no

užtvenk-

Vokietijoje gyvenantis skulptorius Stasys Motuzas atsiuntė. | 
savo paskutinios medžio skulptūros, skirtos Lietuvos pavergimui | 
priminti nuotrauką. Jis rašo, kad su šia skulptūra norįs visiems ; 
priminti tą liūdną 1940 mėty dieną, kai bolševikai pavergė Lietuvą • | 
ir mūšy broliai ir sesės priversti nešti sunkią vergiją.

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE I
NAUJAUSIOS KNYGOS IR PLOKŠTELES I

39 CHURCH ST., LIDCOMBE, N.S.W. 2141 ’A

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadienį SPAU- 
DOS PLATINIMO CENTRE, Lietuvių Klubo patalpose, 89 Church ų, 
St., Lidcombe, N.S.W. 2141. Telef. 649-8879.

Pastaba: Priimama MŪSŲ PASTOGĖS prenumerata ir gaunami , 
VYTIES ženkliukai lipinami ant automobilių.

Vedėjas POVILAS ALEKNA

ant langų, ir kareiviui ar neka- 
reiviui, sunku praeiti nepastebė
tam ir būti nepakviestam. Kai vi

gai nekreipi dėmesio, tai "kuone 
plūstasi... Stebėjausi, kad gatvė
se amerikiečių kareivių nedaug 
vaikščioja, tai ir “biznio” pane
lėms nebuvo labai palankaus. Ma
noma, kad Vietname virš milijono 
moterų gyvena “iš karo”, ar tai 
prostitutės, ar laikinos sugyventi
nės, ar barų kompanijonės, ar tai 
“masažistės”, ir t.t. Po karo bū
sianti didelė socialinė problema to
kią didelę moterų armiją atversti 
j dorą kelią...

Saigone man vienas vietinis

amerikonas tarnautojas pasakojo^ 
si, kad jis esąs tiesiog priverstas.. 
turėti vietnamietę “draugi”, 
taip jis neišsiverstų ekonomiškai^ 
Esą ir jam gerai ir jai. Ir jls'^ 

tas jausmas apima stebint tą nak- E 
ties patrankų ir bombardarinu^ 
“žaismą”. Ir šito nelaimingo pihe* • 
tinio karo vyksmas pasirodo 
su brutalumu.

Sugrįžęs saYO kambary veltui 
ieškojau kokio “užsiėmimo”. NMfe 
skaityti, nei miegoti, nei net il^ 
mąstyti negalėjau. įbedęs akis į 
sienas ir lubas laukiau ryto. 0 tOs/į- 
valandos slenka taip palengva, 

(Draugo*)

•Pas psichiatrų
Lenkijoje pacientas skundžia

si psichiatrui:
— Daktare, man kažkas ne

tvarkoje . . . Valgau geriausiuo
se restoranuose, turiu vilą, auto
mobilį, drabužius siuvuosi pas 
geriausia siuvėją, kasmet poil- 

— siauju užsienyje.
— Nematau čia nieko ypatin- 

bo, — sako gydytojas.
— Na, taip, bet as per mėnesį 

uždirbu tik du tūkstančius zlo
tų...

leista.Rašyti: 361 W 
Broadway,So. Boston, 
Mass. 02127, U.S.A.

vytas per sapną kartojo Monikos vardą, 
žmonos paklaustas, kas yra ta Monika, jis 
atsakė:

— Tai šuo. Toks mažiukas ir labai mie
las šunelis, kurį Andersonas laiko konto
roje.

Vakare grįžęs namo, vyras paklausė:
— Na, kas naujo?
— Beveik nieko, — atsakė žmona. — Tik 

keletą kartų tau skambino tas Andersono 
Šunelis, apie kurį rytą,kalbėjai.
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Gerontologų, senatvės problemų tyrinė
tojų, suvažiavime buvo pareikštos tokios 
nuomonės dėl ilgo amžiaus.

Pirmiausia pastebėta, kad vedę vyrai ir 
moterys gyvena ilgiau, negu viengungiai 
arba išsiskyrėliai bei našliai. Ilgiau gyvena 
tie, kurie neturi daug rūpesčių dėl kasdie
ninių reikalų, kurie labiau nepriklausomi 
ir turtingesni. Taip pat ilgiau gyvena tie 
asmenys, kurie pasižymi protiniais gabu
mais. Dvylika metų buvo tyrinėjami 47 as
menys/ turintieji 72 metus ir po šio periodo 
dar buvo iš jų gyvi 23. Ir tie ilgaamžiai pa
sižymėjo kaip tik protiniais gabumais, bu
vo pranašesni už tuos, kurie jau mirė šiuo 
laikotarpiu- Jie taip pat pasižymėjo dvasi
ne sveikata ir psichologiniu požiūriu išlai
kė pusiausvyrą.

Šie ilgaamžiai nejautė, finansinių trūku- 
menys būtų ramūs savo šeimoje ir neturė
jo kasdieninių susikrimtimų. Jie irgi buvo 
daugiau išsilavinę už tuos, kurie tokio am
žiaus nesulaukė. Suprantama, kad jiems,il
giau gyventi pagelbėjo medicinos pažan
ga. jų širdies ir 1___ _
jiems didesnių sunkumų.

Kas ilgiau gyvena ?
Ypač svarbu, kad vyresnio amžiaus as

menys bqti| ramūs savo šeimoje ir neturė- , 
tų kurių nors konfliktų su aplinka. s

Specialistai linksta manyti, kad susirgęs 
žmogus privalo būti teisingai painformuos » 
tas apie jam gresiantį pavojų. Ypač svarbu į 
įspėti tuos, kurių širdis regimai silpsta. 
Tuo būdu esą galima išgelbėti daugelį, gy
vybių. Jeigu žmogus gali dirbti, jis priva
lėtų dirbti kiek įmanoma ilgesnius metus, 
nes nusistovėjusi gyvenimo rutina teigia^ 
mai veikia i žmogaus bendrą savijautą, jiš 
esti patenkintas ir nesirūpina.

Dar svarbus įspėjimas, tai protingas gy
dytojų patarimų laikymasis. Jokie geri pa
tarimai neturi vertės, jeigu žmogus pats 
nesistengs ilgiau išlaikyti savo sveikatą/ 
Pastovus, nevarginantis judėjimas, vaikš
čiojimas ir daktaro leidžiamas sportas 
daug padeda ilgiau gyventi. Svarbu palai- . 
kyli normalų svorį, jeigu riebalų per daug, 
reikia jų atsikratyti.

Pagaliau, esą. ypač svarbu atsisakyti rū- 
elbėjo medicinos pažan- k^0' Tiek cigaretės. tiek cigarai vyresnio ' 
plaučių stovis nesudarė | amžlaus es< yPac kenksmingų .

(iš Tėvynės)
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JONAS ŠOUŪNAS

MIRTIS UNIVERSITETE

Neseniai viename Ohio universitete 
demonstracijų metu buvo nušauti keturi 
studentai. Visame krašte kilo baisus 

furoras ir naujos demonstracijos. Keli 
universitetai jau paleido studentus va 
saros atostogų, o daug kitų suspendavo 
pamokas keletui dienų. Krašto presi- 
dentas apgailestavo studentų nušovimą 
pareikšdamas, kad riaušės visada pa
reikalauja aukų.

Žinoma, ne tik prezidentas, bet ir 
daugumas krašto gyventojų sukrėsti 
įvykusios tragedijos. Faktas įvykęs. 
Dabar tegalima tik ieškoti priežas
čių, privedusių prie šios tragedijos.

Keistas dalykas įvyko šio krašto 
istorijoje. Kaip atsimename prieš ke- 
lioliką, metų, sakykime prieš I96O- 
sius metus šio krašto universitetų 
studentai buvo labai ramūs; tepasižy- 
mėdavo tik sporto aikštėse ir vaikiško 
mis Išdaigomis, kaip tai mergaičių 
bendrabučių užpuldinėjimu, iŠ kur vog
davo arba bandydavo pagrobti mergaičių 
apatines aprangas.

Kitados įvairia politine veikla pa
sižymėdavo kitų kraštų - Europos, Azi
jos ir Pietų Amerikos studentija. Da
bar, atrodo, viskas pasikeitė. Anų kraš
tu studentija visiškai nurimo, o pra
dėjo triukšmauti šio krašto akademinis 
jaunimas. Ir visai natūralūs studenti
ja m pagaliau pribrendo ir pasirodė ko 
esanti verta. Visi vaikiški žaidimai 
tapo išmesti per tvorą,ir-studentija 
tapo aktyviausiu elementu prieš- įvai
rias krašto negeroves.

Atrodo, kad , šio krašto studentijos 
prabudimu reikia laikyti kovos pradžią 
už juodųjų gyventojų civilines teises, 
l'ai buvo pirmas kartas, kada nemažas 
studentų skaičius įsivėlė į įvairias 
demonstracijas ir kovas. Nuo tada ir 
prasidėjo įvairiausi neramumai univer
sitetų ribose. Nenuostabu, kad univer
sitetiniams neramumams greit atsirado

VISUR VISAIP

Mašininkė Huber Paryžiuje tapo pasau
lio čempione parašydama per minutę 260 
žodžių. Ji teisinasi galinti parašyti ir 
daugiau per tų patį laika,, bet neatsirant 
da tokių greitų diktuotojų.

*
Sovietiškojo "Readers Digest" žurna

liuko anglų kalba "sputnik" balandžio 
mėn. numery buvo paskelbta ir platesnė 
informacija apie lietuvį dailininką ir 
muziką M.K. Čiurlionį, C. Falmarion raši
nys apie mūsų dailininką pailiustruotas 
Čiurlionio darbų iliustracijom - iš jų - 
astuonios spalvotos.

"Sputnik" yra žinomojo "Readers Digesi 
žurnalo imitacija tik sovietinėje dvasioj 
je. Jis snausdinamas Suomijoje ir užtin
kamas ir australų spaudos kioskuose.

*
Statistika liudija, kad moterys iš

leidžia 85 % vartotojo pajamų, vaikai 
15 o vyrai likusią dalį.

*
- Mama, kodėl visos pasakos baigiasi 

vestuvėmis?
- Todėl, kad su vestuvėmis baigiasi 

ir visos pasakos. 

daugybe vadų ir vadukų; kiekvienas no
rėjo prikišti savo piratus grietinen. 
Charakteringa, kad jau prieš keletą 
metų visas universitetų demonstracijų 
tinklas pakliuvo į radikaliųjų libera
lų rankas. Žinoma, į tokias rankas 
kam nors pakliuvus nieko pozityvaus 
daug nebuvo galima tikėtis. Ir iŠ tik
rųjų greit paaiškėjo ir kai kurių stu
dentinių demonstracijų ruošimo užkuli- 
sai. Įvairiems neramumams pradėjo va
dovauti garsioji radikalų organizaci 
ja SDS (Students for Democratic Socie
ty).

Jeigu atidžiau stebėsime šio krašto 
studentų demonstracijas, tai pamatysi
me, kad dažnai tos demonstracijos yra 
be pagrindo ir be tikslo. Dažnai jos 
nukreipiamos prieš esamą tvarką, kraš
to vyriausybę ar universiteto adminis
traciją. Neretai demonstrantai stato 
tokius reikalavimus, jog jie nėra rea
lūs ir neįgyvendinami. Tokiu būdu atsi
randa priežastis ir pagrindas tęsti de 
monstraoijas ir riaušes iki neriboto 
laiko. Jos nutraukiamos tik tada, ka
da organizatoriams žaidimas nusibosta.

Sydnejaus lietuvių Dainos ir Meno Ansamblio chorai bendrame pasirodyme 
birželio trėmimų minėjime: diriguoja Meno Ansamblio dirigentė M. Um- 
bražiūnienė, akomponuoja Dainos dirigentas Br. .Kiveris

Keliais sakiniais
Pagal "Jewish News" 29.5.70 prane

šimą lietuves žydai kreipėsi į UNO 
gen. sekretorių ir Izraelio min. pir
mininką prašydami leisti jiems iš Lie 
tuvos persikelti į Izraelį.

Greta kitų motyvų prašymas remia
mas tuo, kad bė Izraelio nesą kito

*
Soc. Globos Mot. D-jos organizuoja

moje Lietuvių Sodyboje Engadine (įfrie 
Sydney,N.S.W,) vyksta paruošiamieji 
darbai statyboms. Sėkmingos talkos va
dovaujant p. A. Baužei jau baigia gautą 
dviejų akrų sklypą nuvalyti.

*
Brazilijoje buvo teroristų pagrobtas 

Vokietijos ambasadorius, už kurį politi
niai teroristai pareikalavo 40 politini} 
kalinių. Brazilijos vyriausybė sąlygas 
patenkino.

1975 metais Australija pramato eks
portuoti geležies rūdos uz apie 500 
milijonų dolerių. I960 . Auatralija eks
portavo šios žaliavos vos už kelis šim
tus dolerių.

1972 m. daugelyje įmonių Australijos 
moterys bus apmokamos vienodai su vy
rais. Palyginus su kitais kraštais Šiuo 
metu Australijos moters uždarbis yra 
S 1.20 už valandą, kai tuo tarpu Angli
joje moteris uždirba 70 centų, Vak. Vo
kietijoje 90 centų ir Prancūzijoje 
bei Italijoje 60' centų,

H
Italijoje mirė lietuvis kunigas sa

lezietis Antaįas TranaviČius, sulaukęs 
60 metų.

Musų P

Vis dėl to negalima teigti,nes tai 
būtų neteisinga, kad studentai visados 
demonstruoja be jokios priežasties ar 
rimtesnio pagrindo. Buvo demonstraciją 
kurios buvo organizuojamos kilniais 
tikslais, pvz., demonstracijos už karo 
baigimą Vietname, už negrų civilines 
teises, už užteršto oro Švarinimą. Vi
sos šitos demonstracijos pasiekė savo 
tikslą ir su jų pasekmėmis turi skaity
tis net pati krašto vyriausybė.

Tai, kas įvyko paskutinėmis dieno
mis Kent universitete, kur Ohio tauti
nės gvardijos nariai nušovė keturis 
nekaltus studentus, šaukiasi viso kraš
to keršto. Žinoma, ne kruvino keršto, 
o pozityvios kultūringos reakcijos.Ne
įsivaizduojama, jog šitame krašte kas 
nors bandytų šaudyti į nekaltus demone 
trantus. Už tat nepaprasta reakcija 
prieš studentų nušovimą kilo ne tik ki
tuose universitetuose, bet ir bendrai 
gyventojų tarpe bei spaudoje. Studentų 
nušovimas yra didžiulė dėmė ant šio 
krašto sąžinės. Viliamės, kad tai bus 
paskutinės nekaltos aukos, kurios buvo 
sudėtos ant demonstracijų aukurio.

krašto, kuriame žydai, galėtų laisvai 
spręsti savo tautines problemas.Pra
eity fašistai ir naciai kaltiną žydus 
esant komunistais. Po to 1953 metais 
jie buvę pakaltinti baltu apsiaustu 
vilkinčiais žudikais (Sov. S-je gydy
tojų byla), svetima valiuta prekiau
tojais ir kitkuo.

K
Skelbiant apie vaikų darželio Mel

bourne įsteigimą (š.m.M.P.Nr.19) ne
pasitenkinta vien fakto pranešimu, 
bet paskelbtas visoms veikusioms ir 
veikiančioms lirt. organizacijoms ir 
buv. vietos apyl. valdyboms "kaltina
masis^ aktas". Ar korespondentas nese
niai čia atvykęs, ar anksčiau jam 
tai nerūpėjo, jei jis nežino, kad Mel

bourne veikė net kelios lituanisti
nės savaitgalio mokyklos, taip pat Ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų darže
lis. Tik stokojant šio darželio lanky 
tojų jis užsidarė.

Apgailėtina, kad tokių gražių ir 
teisingų užmojų turintieji neišreųka- 
mi į bendruomenes apyl. valdybą. To
kiems asmenims vadovaujant ne tik jau 
nimo tautihis auklėjimas bei švieti
mas, bet ir visa kita bendruomenės 
veikla suaktyvėtų.

K
Girtina moralinė paguoda ir teisin 

giems vadovaujančiųjų veiksmams prita 
rimas. Nemaža tokios moralinės para
mos bei pritarimo susilaukė ALB Kraš
to Valdyba jos nusistatyme dėl Mūsų 
Pastogės reikalų tolimesnio tvarkymo. 
Būtu labai tikslu ir prasminga, kad 
su moraline drauge sektų ir materiali 
nė parama, kuri užtikrintu ir įgalinu 
tu bendruomenės vadovybę tuos siekius 
įgyvendinti. vrž.

astogė Nr.26, 1970 m. liepos 6 d. psl.5
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Laiškai
Redakcijai

ALB Krašto Valdybai

Gerb. p. Pirmininke,
A.L.B. Hobarto apylinkes valdy

ba sveikina Krašto Valdybą, kad at- 
metėte reikalavimu - "penketuko ulti
matumą" su 95 parašais atstatyti 
Musą Pastogės redaktorių. Toks gru
bus reikalavimas, kuris įvedė musą 
bendruomenės laikraštį į nelabai malo
nią padėtį, tiesiog sukėlė pasipikti
nimą Hobarto lietuvių tarpe. Apylin
kės valdyba patvirtina, kad Krašto Vai 
dyba yra pilnai teisėta tvarkyti lietu 
vių bendruomenės reikalus ir kad mes 
jūsų autoritetą palaikome.

A.Andrikonis (pirm.)
V. Mikelaitis (sekr.)

SOSTINĖS KLAUSIMU
Atidžiai perskaičiau p. B. Strauko pa

sisakymą dėl sostinės. Pritardamas dau
geliui punktų, bet nesutinku dėl skyry
bų, būtent atskirti Mūsų Pastogę nuo 
Krašto Valdybos. Jeigu Melbourne- galėtų 
tilpi Krašto Valdyba, kodėl negalėtų 
tilpti ir Mūsų Pastogė?

Rimčiau į klausimą žiūrint daugeliu 
atvejų tai kainuotų daug nervų, adminis
tracinių nesusipratimų. Bet visa tai nu 
galima. Melbourne Liet. Namai gali pri
glausti abi įstaigas lengvai, tad manau 
būtu tikslu, kad Krašto Valdyba šį klau 
simą įtrauktų į būsimos Krašto Tarybos 
suvažiavimo darbotvarkę.

B. Zabiela

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Naftos perdirbimo įmonė Lietuvoje nu
matoma statyti Mažeikiuose, nors anks
čiau tokia buvo planuojama Jurbarke. 
Statyba numatoma pradėti jau ateinan
čiais metais.

*
Pereitų savaitę iš kelionių biznio 

reikalais po pietryčių Aziją sugrįžo 
žinomas Sydnejuje prekybininkas Romas 
Cibas jnr. Išnaudodamas progų jis buvo 
užsukęs ir į Lietuvą, kur praleido sa
vaitę laiko.

Kaip žinoma, p.p. Cibai Sydnejuje tu 
ri progresuojančių suvenyrų krautuvę 
"Palangą" Sydnejaus Centre (George St)

*
Norėdama aplankyti savo dukrų ir 

žentą Canberroje, kurie neseniai sulau
kė dukrelės, solistė p. G. Vasiliaus
kienė pravažiavo ir pro Sydney, kur bu
vo susitikusi su Kr. Valdybos pirminin
ku p. M. Zakaru. Ji drauge dalyvavo ir 
iškilmėse, kur svečias iš New Yorko p. 
Radzivanas, padėjo New Yorko apy
gardos lietuvių vardu vainiką ant a.a. 
p. S. Narušio kapo.

*
Aną sekmadienį savo namuose šaunias 

vardines atšventė Jonas Bastys jaukiame 
draugų ir artimųjų būrelyje. Prieš 3 
savaites p.p. Basčiai susilaukė viešnios 
iš Lietuvos savo giminaitės, kuri yra 
17 metų. Ta proga varduvininkui ir nau
jai ateivei sugiedota Ilgiausių Metų.

*
Pereitą savaitę į JAV išskrido duk

ters aplankyti sydnejietė p. Griš- 
kaitienė -° į Kanadą — p. 0. Jarmala— 
vičienė. Linkime sėkmingos kelionės.

*

Kuboje šiuo metu gastroliuoja Vil
niaus .valet. filharmonijos kamerinis 
orkestras (vad. S. Sondeokas). (e)

AUSTRALIJOJE
ALBURY

Trėmimų minėjimas

ALB Albury apylinkės valdyba suorga
nizavo birželio tragiškųjų trėmimų mint 
jimą, kuris įvyko birželio 28 d. pas 
p.p. Bertašius Wodongoje. Valdybos p- 
kas p. S. Valys pradėjo minėjimų pabrėž 
damas jo reikšmę ir pakviesdamas tylos 
minute pagerbti žuvusius brolius 
ir seses lietuvius Sibire, Dienai pa
ruoštą paskaitų skaitė p. S. Cesna pra
mindamas žiaurumus, kuriuos okupantas 
panaudojo tremdamas tautiečius į Sibi
rą. Rožytė Makarevičiūtė padeklamavo 
ir pagrojo tris dalykėlius. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Po minėjimo sekė visuotinis apylin
kės narių susirinkimas. Išrinkome p. S., 
Cėsnų atstovauti apylinkę Krašto Tary 
bos suvažiavime 1970 m. Taip pat išrink 
ta nauja apylinkės valdyba: pirminin
kas S. VALYS, iždininkas V. Makarevi 
Čius ir sekretorius , B. Leitonas. Su
rinkime svarstėme Mūsų Pastogės spaus
tuvės įsigijimo vajų ir čia pat buvo 
suaukota 59 doleriai. Bendrai susirin
kimas praėjo labai darbingai, kurį pui
kiai praveda p. D. Vildovas.

Vakare Wodongos bažnyčioje svečias 
kun. P. Dauknys birželio trėmimų proga 
atlaikė liet, pamaldas. Savo turininga
me pamoksle mus sustiprino ne tik dva
siniai, bet nuteikė ir tautiniai. Pa
maldos baigtos Tautos Himnu ir giesme 
Marija, Marija.

Po pamaldų vėl rinkomės pas p.p. Ber 
tašius ir čia buvome mūsų stropiųjų šei 
mininkių pavaišinti. Dalyvis

AUKOK SPAUSTUVEI

AUKOS
SYDNEY LIET.MOT.S 

DRAUGIJAI
30C. GLOBOS

Lig.r.Liet.Sod.
A.0, Baužiai $ 50 S 5
A. Danta S 5
V. Danta $ 5
A, Savickienė $ 2
J.A. Šumskai $ 20
S.B. Jarembauskai $ 10
S. Ruvelis $ 10 $ 5
S.J. Juragiai S 10
J. Pališkis $ 10
P. Bačiulis S 5 ’ $ 5
P. Katauskas $ 20 $ 2
V.L. Bukevičiai $ 10
J.E.Jurkūnas $ 5
J.O. Palaitis S 8 $ 2
V. Kabailienė $ 5
K. Gumeniukienė $ 10
V.J. Jašiūnai $ 4 S 1
E. Baueris $ 2 . $ 2
P.J. Pullinen $ 5
C. Kanteika $ 2 $ 1
A.J. S 1 $ 1
V.A. Jakštai $ 8 $ 2
V.0, Aras 5
R. Venclovas $ 2
H. Keraitis $ 10 $ 10
0. Lašaitienė $ 2
D. KarpaviČienė $ 5
N. Bernotas $ 5
V. Pužas S 5
J.O. Jarmalavičius $ 4
B. Pūkas $ 10
V. Šliteris $ lo
F, Januškevičius $ 20
A.I. Bulaičiai $ 20
Dr. V. S.M.Kišonai $ 10 1 5
Slavėnai $ 2 $ 2
S. Gedminas S 1 $ 1

$ 318 $ 44
Visiems aukojusiems nuoširdus

aciu# g .L.M.S.G. D-jos 
Valdyba

•
Patirta, kad neseniai Sydnejuje lan- S 

kėši Mgr. V, Marcinkus, nuolatinis po— 
piežiaus Pauliaus VI-jo palydovas ir Va
tikano finansų tvarkytojas. Jo vizitas 
siejamas su numatomu popiežiaus apsilan
kymu metų pabaigoje Australijoje. Neat
rodo, kad jis būtų suėjęs į kontaktą su 
Australijos lietuviais.

Adelaidės Lietuvių Muziejaus - Ar
chyvo „vedėjas ir kūrėjas p. Jonas Va
nagas pasitraukė iš pareigų. Jo visto* 
je vedėju pakviestas p. J. Pyragius.

Popiežius Paulius VI metų pabaigoje 
ketina lankytis Australijoje.

* ■ -’SKi
242 milijonų gyventojų Sov. Sąjunga 

per metus savo gyventojams parduoda ma
žiau automobilių, negu 12j mil. gyvento
jų Australija. Tačiau ten eismo nelaimių 
žymiai daugiau. Pereitais metais Sov,Są
jungoje buvo 30.000 žuvusių susisieki
mo nelaimėse, kai Amerikoje taip žuvu
sių buvo 56.000, nors Amerikoje automo- j 
bilių yra dešimtį kartų daugiau.

Pasaulio |
—arenoje

_ Kaip Brazilija laimėjo pasaulio taurę? '
I-je grupėje Sov. S-ga lengvai pasie

kė ketvirtfinalius, kur jie buvo nugalė
ti Urugvajaus. Meksika taip pat iškilo į 
viržių, bet buvo nugalėta Italijos.1:4 
Belgiją daug kas skaitė, kad ji šiose 
varžybose turės viena iš svarbiųjų rolių 
bet jie savo pasekėjus skaudžiai apvylė. 
EI Salvadoro buvo vienintelė komanda ne
pajėgusi varžybose per visą laiką įmušti 
nė vieno įvarčio, kai jie patys gavo net 
9.

Il-je grupėje kvalifikacinėse rung
tynėse Italija pasirodė gana silpnai,bet 
vėliau atsigavo ir tik finale pralaimėjo 
Brazilijai 1:4. Urugvajus visą laiką žai
dė gynimosi pozicijoje ir pabaigė ketvir 
taisiais.- Švedija nepasiekė ketvirtfina
lių, nes Urugvajus turėjo geresnį taškų 
santykį. Izraelis varžybose padarė dide
lę staigmeną: jis sužaidė lygiąsias su 

Švedija 1:1 ir taip pat sensacingai su
žaidė su finalistais italais 0;0. ...

III-je grupėje Brazilija yra verta 
pasaulio taurės. Jie buvo tikrai geres
ni už visas kitas komandas ir ypatin
gai stebino žiūrovus savo naujais puoli
mo metodais. Anglija savo gerbėjus la- ™ 
bai apvylė ketvirtfinaliuose žaidžiąųt 
labai negatyvų futbolą. Rumunija kovin
gai laikėsi ir garbingai pralaimėjo 
prieš Braziliją 2:3 ir prieš Angliją 0:1 
Čekoslovakija, nors savo komandoje ir tu 
rėjo labai gerų žaidėjų, bet sužaidė la 
bai blogai ir pralaimėjo visas rungtynes

TV-je grupėje Vak. Vokietija buvo pa
ti nelaimingiausia varžybose, nes po Bra 
zilijos jie pasirodė pati stipriausia ko 
manda, nors ir laimėjo tik trečią vietą. 
Peru žaidė labai gerai ir patraukliai ? 
puolamąjį žaidimą, bet brazilų buvo iš
stumti iš varžybų jiems pralaimint 2:4. 
Bulgarija turėjo gerus puolėjus, bet 
blogą gynybąy nors bendrai jų žaidimas 
buvo pasigėrėtinas. Maroko komanda su
žaidė daug geriau, negu buvo tikėtasi ir 
vokiečiai juos sunkiai įveikė 2:1 santy
kiu.

9—JŲ PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBIŲ 
ĮVARČIAI

Mueller 9 (Vak.Vokietija) 10 
Jairzinho (Brazilija) 7 
Cubillas (Peru) 5 
Bishovets (Sov.S-ga) 4 
Pele (Brazilija) 4 
Zeeler (Vak. Vokietija) 3 
Rivelino (Brazilija) 3 
Riva (Italija) 3

.Mūsų Pąstogė Nr,26, 1970 m. liepos 6 d. psl.6

6



1POPTAL •- Neries klubas. Kaip Jus iš viso žiū— 
bite į šį antrąjį klubą ir ar nemanote 
kad dviejų klubų būtų perdaug?

- Neries klubas, tiksliau krepšinio 
komanda susidarė iš buvusių Kovo jau
nių ir ne todėl, kad Sydnejuje būtų bu
vęs reikalingas antrasis sporto klubas, 
bet kad tuo metu buvusieji keli jauniai 
sumanė savarankiškai tvarkytis nuo Kovo 
valdybos. Sukurti komandą ar net ir pa—

; tį klubą yra labai lengva, bet vėliau 
jį išlaikyti yra labai sunku. Pavyzdžių 
turėjime Melbourne ir Adelaidėje. Bu
vę antrieji klubai norėjo ir šventėse 
dalyvauti, bet nebuvo remiantis šven
čių įstatais. Vėliau jie visai išnyko. 
Šiuo metu labai sunku iŠ viso padary
ti pajamų, todėl ir čia dviejų klubų iš
laikymas yra labai brangus ir netikslus. 
Sporto klubą čia išlaiko lietuvių vi
suomenė, todėl pagal dabartines sąlygas 
tvirtai egzistuoti Sydnejuje tegali tik 
vienas sporto klubas.

- Prieš keletą metų buvo planuota 
Bankstowne sporto salė. Ar nema
note, kad turint vieną stiprų klubą ga
lima būtų ka nors panašaus galvoti?

REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W., 2131, tel. 798 0306

SPORTO KLAUSIMU
(PASIKALBĖJIMAS SU SIDNĖJAUS KOVO 

PIRMININKU VLADU DAUDARU)

Žengiant į antruosius darbo metus su
tikau naujai išrinktą Kovo pirmininką 
Vlada Daudarą ir su juo pasidalinau da
bartiniais sportininką džiaugsmais ir 
vargais Sydnejuje.

Naujasis pirmininkas šiame darbe nė
ra naujokas. Jis mūsų sportinio kūrimosi 
pradžioje buvo vienas iŠ pirmųjų Kovo 
steigėjų , pirmosios valdybos narys,vė
liau eilę metų vadovavus Kovui ir įsis
teigus ALFAS valdybai buvo ilgalaikis 
jos pirmininkas, davęs pradžią pirmie
siems organizaciniams švenčių ir klubų 
statutams.

Savo aktyvų sportinį gyvenimą V, Dar 
duras pradėjo Šiauliuose žaisdamas krep
šinį už gimnaziją. Vėliau persikėlus į 
Kauną jis žaidė už JSO klubą, kurio tuo
metinė krepšinio komanda buvo viena iš 
geriausių Lietuvoje. Su šia komanda jis 
buvo išvykęs ir į kitus kraštus.

1969 m. vėl grįžęs į Kovo aktyvųjį 
gyvenimą ir jam vadovavimą Vladas su vi
sa valdyba stojo darban ir to viso vai
siai jau aiškiai matosi ir šiandie.

- įžengus į antruosius darbo metus 
koks įspūdis susidarė apie dabartinį 
darbą su sportininkais? - paklausiau 
pirmininką V. Daudarą.

- Darbo buvo labai daug, bet kartu 
yra ir labai džiugu, kai matai sėkmin
gus šio darbo rezultatus.

- Ar didelis darbo skirtumas. tarp 
anksčiau turėto vadovavimo ir dabar?

- Organizacinis darbas yra beveik 
tas pats, tik šiuo metu turint daugiau 
jaunosios kartos yra daugiau ateities 
planų, prie Kurių reikia visai kitokiu 
būdu prieiti, negu anksčiau su sporti
ninkais, išaugusiais ir subrendusiais 
Lietuvoje ar Vokietijoje.

- Ar yra didelis skirtumas Kovo 
sportininkų eilėse prieš 20 metų ir da
bar?

- Skirtumas ir darbas yra labai 
didelis. Anksčiau patys sportininkai 
prisidėdavo daugiau prie viso darbo ir 
veiklos, kai dabar, turint daugumoje 
jaunuosius, pačiai valdybai tenka vis
kam sudaryti sąlygas.

- N^ors Sydnejaus sportininkai ir 
buvo patys pirmieji įsteigą savąjį lieti 
vių klubą, tačiau Kovas gimė tik pirma
jam užsidarus, t.y. 1951 m. kovo 4 d.
Ar numatote šią sukaktį, t.y. 20-tį at
žymėti?

- Žinomai Mes stengsimės sąvąjį 20-
tį atžymėti kuo iškilmingiau. t

- Per savo ilgą metų skaičių .Kovas 
pergyveno šiltų ir šaltų savo veiklos 
gyvenimo dienų. Įdomu, kaip šiandien 
Sydnejaus visuomenė traktuoja mūsų spor
tininkus ir visą jų darbą?

- Kadangi lietuvių visuomenę Sydneju
je mes atstovaujame įvairiuose susitiki
muose su kitataučiais ir sporto šventė
se su kitų miestų klubais, tai norėtųsi, 
kad ir'jie mus daugiau,paremtų materia-, 
liniai ir moraliniai. Šiaip su visomis 
organizacijomis mūsų santykiai yra la
bai geri.

- Kokie yra patys didžiausi sunkumai 
pas jus?

- Didžiausi sunkumai yra lėšų klau
simas ir neturėjimas savo namų. Jeigu 
jau šiandien būtų buvusi pastatyta spor
to salė kaip buvo galvota, tai, manau, 
ne tik sportinis, bet ir viso jaunimo 
gyvenimas ir veikla būtų daug gyvesnė 
ir geresnė jau nekalbant apie materia
linę naudą.

- Šiuo metu Sydnejuje yra ir kitas

Dabartinis Sydnejaus lietuvių spor
to klubo Kovo pirmininkas Vladas 

Daudaras

- Kaip anksčiau minėjau, sava sporto 
salė būtų didžiausias materialinis rams
tis, todėl esu įsitikinęs, kad Syd
nejuje būtinai reikalinga lietuvių na
mai ir salė, ir tas tik įmanoma visiems 
Sydnejaus lietuviams sutartinai ir vie
ningai dirbant.

- Būdamas vienas iš pirmųjų ALFAS Val
dybos pirmininkų ir paruošęs pirmuosiiis 
jų statutus, ką galvojate apie buvusius 
anksčiau dažnus statutų keitimus ir jų 
interpretavimus?

- Kada prasidėjo sporto šventės ir bu
vo sukurta ALFAS Valdyba, atrodė, kad 
čiuras ir jokių nuostatų nereikia. Tarp 
sporto klubų ir vadovybių vyravo labai 
nuoširdūs ir draugiški santykiai. Ir tik
rai labai gaila, kad kai kurių sporto 
švenčių nuotaika buvo sugadinta tuščiais 
ir bereikalingais ginčais. Patys statutai 
turėtų būti sudaryti tvirtai ir jų grieŽ-į 
tai laikomasi, nes praeitis parodė, kad 
pradėjus juos savaip interpretuoti gau
nasi didelė betvarkė.

- Baigiant dar norėtųsi paklausti 
apie naujai įsteigtą Jaunimo Teatrą.

- Kaip ir anksčiau,taip ir dabar no
rime klubo veikloje turėti ne vien tik 
sportinį darbą. Turint dabar daug gra
žaus sportinio jaunimo ir neturint Jau
nimo J’eatro grupės Sydnejuje mes pasik
vietėme režisorių ir aktorių Stasę Pau
lauską vadovauti šiam darbui, o gavę 
gražų pritarimą iŠ Kult, arybod pirmi
ninko p. J. Maksvyčio ir Sydnejaus apyl. 
p-ko p. A. Reisgio mes šį darbą pradėjo
me, ir tikimės, kad jis bus sėkmingas.

Pasakysiu trumpai ir aiškiai - vienin
gumo ir daug didesnės paramos savaiam 
sportiniam jaunimui, - baigė malonų pa
sikalbėjimą Sydnejaus sporo klubo Kovo 
pirmininkas p. Vladas Daudaras.

Ir tikrai rimtai pagalvojus kada gi 
Sydnejuje bus tas vieningumas, be kurio 
taip kenčia visas visuomeninis darbas l

A.L.

Sportinės Įvairenybės
19-ji šachmatų olimpijada bus žai

džiama Siegen mieste Vak. Vokietijoje 
rugsėjo mėn. Jau iki šiol užsiregistravo 
60 valstybių. Pirmą kartą tokioje olimpi- 
jadoje užsiregistravo N. Zelandija, kai 
dar iki šiol Australijos komandos finan
sinė padėtis neaiški ypatingai negau
nant valstybinės paramos. Australija sa
vo komandoje turi du pasaulio didmeište 
rius - W. Browne ir M. Fuller.

♦
^arptautine krepšinio federacija nus

prendė 7-sias vyrų pasaulio krepšinio pir 
menybes pravesti 1974 m. San Juan mieste 
Puerto Rico valstybėje, kai 1971 m. pa
saulio moterų krepšinio pirmenybės vyks 
Sao Paulo mieste Brazilijoje.

\
*

Vienas žymiausių pasaulio krepšininkų 
amerikietis Bill Russel, per 26-rius me-l 
tus sužaidus apie 3000 rungtynių, prieis 
pasitraukdamas į atsargą gavo daug gra
žių ir pelningų pasiūlymų tapti garsių 
Amerikos komandų treneriu, tačiau jis to 
griežtai atsisakė pareikšdamas, kad būA 
nant treneriu yra pats trumpiausias ke
lias patekti į psichiatrinę ligoninę.

*
Neįprasta sporto salė neseniai pas

tatyta iš sintetinių medžiagų. Šviesiai 
pilkos sienos puikiai praleidžia šviesą, 
todėl salėj nėra langų. Salės išmatavo, 
mai - 46 metrai ilgio ir 23 m, pločio.. 
Salės vidury nėra jokios atramos.

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI

Pačios sėkmingiausios ir' sunkiausios 
pasaulyje dviračių rungtynes yra "Tour 
de France", čia dalyvauja gerieji dvira
tininkai , kurie drauge vežia ir reklamas 
atstovaujamų firmų ir fabrikų, gauna iki 
25.000 dolerių. Apie šias lenktynes Vo-_ 
kietijos "Stern" korespondentas S.Muel
ler taip išsireiškia: tos 22 dienos, prą 
leistos ant dviračio balnelio yra tikras 
pragaras - nežmoniškas karštis lygumose,' 
ledinis Alpių ir Pirėnų kalnų vėjas, su 
mišęs su krauju prakaitas kopiant į kal
nus ir mėšlungiškas drebulys leidžiantis 
nuo kalnų, nuolatinė troškulio kančia ir 
baimė, kad tave aplenks ar tu susižeisi, 
yra pagrindiniai šių sunkiausių pasaulyj 
rungtynių punktai, tad neoficialiai jos 
ir vadinamos 'kančių lenktynėmis ".

*
i Manchesterio golfo entuziastų są-
I junga davė nurodymų savo nariams neišai-1 
ti į žaidimo lauką be užtaisytų medžiok- • 
linių šautuvų. Pasirodo, kad dideli 
golfo mėgėjų priešai yra varnos. Jų dė
mesį atkreipia kamuoliukų blizgesys,ir 
jos pasinaudodamos žaidėjų neatidumu, 
kamuoliukus pavagia, kas ir sumaišo vi
są žaidimą.

Pasaulyje tikimasi naujo sunkumų kil
nojimo čempiono, Amerikoje sutiktas 
stambus vyras J. Ashman glėbyje nusine
šė didžiulį "Pakardą", kuris tuo laiku 
kliudė pravažiuoti kitiems automobiliams

*
New Yorko sportinių gydytojų'sąjunga 

ilgesnį laiką tyrinėjo skatinimų įtaką 
sportininko elgesiui.. Nustatyta, kad 

labiausiai į pūblikod raginimus rea
guoja boksininkai, o silpniausia, - irk- 

į liniukai. L,
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
ADELAIDE

Susirgęs P. Andriušis

jau- 
Jungt

Rašytojas laureatas Pulgis Andriušis 
beveik visą birželio men. praleido Ade
laidės Royal ligoninėje. Jo sveikata 
kiek pagerėjusi ir liepos pradžioje ti
kisi sugrįžti į namus. Ponios Andriu- 
šieries įsitikinimu Pulgis dar vis 
čia pasekmes kelionių po Amerikos 
Valstybių lietuvių kolonijas.

Solisto S. Baro gastrolių 
albumas

metuSolistė G. Vasiliauskienė šiuo 
jau pristatė ALB Krašto ^aldybai solis
to S. Baro gastrolių po Australiją al
bumą, susidedantį iš fotografijų ir at
siliepimų. Albumo iniciatyva kilo Ade
laidės gastrolių komitete. Krašto Val_ 
dybai pritariant čia jį skoningai paruc 
šė žinomas šios srities specialistas 
Jonas Vanagas. Daugiausia nuotraukų pa
rūpino adelaidiškis A. Budrys įr mel- 
bumiš1ris N. Butkunas. Krašto aldyba, 
papildžiusi jį Sydnejaus gastrolių nuo
traukomis. ir padarius įvedamąjį įrašą 
visą albumą persiūs solistui Stasiui 
Barui.

Viešnia iš Detroito
Šiomis dienomis iš Detroito į Adelai

dę atskrido p. Marija Korsakienė aplan
kyti savo dukters dantų gydytojos p. S. 
Pacevičienės. Ponai PaceviČiai tikisi p. 
Korsakienę prikalbinti, kad ji pasiliktų 
visam laikui. Viešnios sūnus Rimas Korsaj 
kas gyvena Detroite ir aktyviai reiškias 
lietuviškame gyvenime. Jis vadobauja lie 
•tuviškom radijo transliacijom. Kita iš 
Korąakų giminės Biruį^ė Bagdonienė gyve 
na Čikagoje su vyru vet. gydytoju Bagdo
nu. Bagdonas Amerikoje pakartotinai bai-l 
gė veterinarijos mokslus ir dabar ten tu 
ri įsitaisęs didelę gyvulių ligoninę.

MELBOURNE
JONINES MELBOURNE

"Daug kas iš mūsų prisimena, kad Lie
tuvoje Jonines švęsdavome įdomių liau
dies • papročių ir tradicijų ženkle: ge
gužinės, gėlių rinkimas vainikams pin
ti, pritaikytos dainos ir šokiai prie 
laužų, paparčio žiedo ieškojimas ir kt. 
Visa tai teikė Joninėms yaptingo pa
trauklumo ir išsiskirdavo iš kitų šven
čių. To viso pakartoti mūsų gyvenime 
dabar mes negalime, tačiau šia proga 
susirinkę pasikalbėti, pasivaišinti,pa
dainuoti, pasišokti galime", - taip 
maždaug kalbėjo p. E. Šeikienė Soc. GI: 
bos Moterų Draugijos vardu sveikindama 
ir linkėdama linksmos nuotaikos į tra
dicinį Joninių pobūvį gausiai atsilan
kiusiems svečiams ir viešnioms, Jonams 
ir Jonėms. 0 norinčių pasilinksminti 
susirinko apsčiai. Daugiau, negu nau
joji Melb. lietuvių salė gali sutal
pinti. Bet ar galėjo gailestingos Soc 
Globos D-jos moterys atsakyti atėju
siems Jonams Joninių švęsti, kad vietų 
nėra? Tad reikėjo stumti stalus, pris
tatyti kėdės, mažinti vakarienės porci 
jas. Už tat nuotaika kuo puikiausia. 
Po naujos salės atidarymo tai pirmas 
toks skaitlingas ir linksmas bei sma
gus Liet. Namuose pobūvis. Su dideliu 
būriu savo svečių vardines Čia
atšventė: Liet. Klubo vicepirm. Jonas 
Antanaitis, Jonas Meiliūnas, Jonas Du
dėnas, sporto klubo Varpo pirm. Jonas 
Tamošiūnas ir eilė kitų. Daug buvo at
vykusių iŠ Geelongo. Jų tarpe matėsi . 
apyl. p-kas p. A. Jomantas su ponia, Dr, 
S. Skapinskas su ponia.

Pobūvį paįvairino savo dainomis ir 
visus pradžiugino garsėjanti geelongiŠ- 
kių pora p.p. Stasė ir Julius Lipšiai. 
Jų dainavimas p. Lipšiui gitara prita
riant profesiniai išpolišuotas ir paliko | druome.nės sukaktuvinį balių. Apie šią
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Fmalonų įspūdį. Jie buvo keletą kartų pa
sirodę T,V., kur buvo aukštai įvertinti 
kaip pramoginės muzikos dainininkai.Ša
lia p. Birutės Tamošiūnienės kitų tokių 
savo tarpe ir neturime.

Melb. Soc.Globos Mot. D-ja kaip ir ki
tos lietuviškos organizacijos savo pobū
vius ruošia lėšoms sutelkti. Noras pasi
pelnyti daug imant ir mažai už tai duo
dant jau taip įgriso, kad nežiūrint ko
kiu kilniu tikslu besidangstytum svečių 
neprivilioja. Šiame Joninių pobūvyje 
lygsvara buvo išlaikyta - ir publika pa
tenkinta, ir gražus iš to pelnas. Paminė 
tina visiems patikusi valdybos narės p. 
E. Korsakaitės paruošta šilta vakarienė. 
Mūsų parengimuose prie sumuštinių lėkš
tės, dešrelių su kopūstais ir vištienos 
gabaliuko pripratus toks patiekalas bu
vo maloni staigmena. Niekam čia nuotai 
kos negadino įkyrus loterijos bilietėlių 
siūlymas — kas norėjo, priėjęs prie sta
liuko pats nusipirko. Gal todėl ir visi 
bilietėliai buvo i išparduoti, o prie lai'bilietėliai buvo i išparduoti, o 
mės šulinio stovėjo eilės.

SYDNEY
KAUKIU BALIUS

Birželio 27' d. Sydnejaus skautų Auš
ros Tuntas drauge su Senųjų Skautų Ži-

Pranešimai
RAMOVENAMS MELBOURNE

Liepos 12 d., sekmadienį, 1 vai.p. 
p. šv. Jono parapijos salėje East 
Melbourne šaukiamas visuotinis ramo- 
venų susirinkimas naujai valdybai iš
rinkti. Šia proga bus aktuali paskai
ta -^'Išeivių ryšis su okupuota tėvy
ne". Kviečiami visi dalyvauti.

L.V.S. Ramovės
Melb. Skyriaus Valdyba

Melbourne Liet. KluK-o nariams
Šiais metais reikalinga darinkti 

tris M.L.K. Tarybos narius. Kandidatų 
gali būti kiekvienas pilnateisis M.L.K. 
narys. Procedūra: kandidatas duoda raš
tiškų sutikimų kandidatuoti ir jo kandi' 
datura turi būti paremta dviejų pilna 
teisių Klubo narių parašais, kandidatai 
pristatomi iki 1970 m. liepos 18 d. Me
tinis M.L.K. narių susirinkimas numato
mas 1970 m. rugpiūčio 16 d.

Artėjant M.L.K. gėrimų licenzi 
jos bylai tarp kitų davinių teismui rel 
kalinga pateikti narių sąrašą. Į sarašą 
gali būti įtraukti tiktai apsimokėję na 
rio mokestį Klubo nariai. Šiuo metu yra 
dar gerokas skaičius neatlikusių šios 
pareigos. Prašoma šį reikalą artimiau
siu laiku sutvarkyti. Praktiškai galima 
sumokėti M.L.K. Tarybos iždininkui p.B.

Vingriui kiekvieną sekmadienį prie 
lietuvių bažnyčios arba pasiųsti paštu 
adresuojant: The Secretary, Lithuanian 
Club in Melbourne 44-50 Errol St., Nth 
Melbourne, Vic. 5051.

M.L.K. Taryba

BENDRUOMENES SUKAKTIS
Rugpiūčio 1 d. sueis dvidešimt metų 

kai formaliai įsisteigė Australijos Lią 
tuvių Bendruomenė. Kadangi bendruomenės 
steigimo iniciatyva ir pradžia kaip tik 
buvo Sydnejuje, tai Sydnejaus Apylinkės 
Valdyba ruošiasi šią sukaktį kuo iškil
mingiau atžymėti: rugpiūčio 9 d., sek
madienį, Dainavos salėje numatoma iškil
mingoji ir oficialioji minėjimo dalis 
jos metu pagerbiant ryškiuosius apylin-| 
kės darbuotojus ir kultūrininkus.

Gi sekantį šeštadienį, rugpiūčio
15 d. taip pat Dainavos salėje Bankstow $ 4, Užsienyje 
ne apylinkės valdyba ruošią smagų ben-

i

diniu ir Skautų Tėvų bei Rėmėjų Kom 
tetų buvo surengęs Auburne tradici 
savo Kaukių balių, kuris praėjo tikrai 
pasigėrėtinai: nuotaiką ypač džiugino 
gausus baliaus dalyvių skaičius, 
kur tris;,ketvircius visų sudarė vien 
jaunimas. Programoje raganų sąskrydis 
ir baleto "Gulbių ežero" parafrazė, 
sėkmingai ir sąmojingai vieną šokį pa
gal Čaikovskio muziką atliko Rimas 
Milašas ir Kajus Kazokas. “Raganų"sąs
krydis galėjo būti žymiai įspūdinges
nis ir patrauklesnis, jeigu būtų buvę 
jaučiama kiek daugiau režisūrinės ran
kos.

Toliau sekė kaukių paradas ir premi 
jos geriausioms vakaro kaukėms. Pirmo
ji vieta atiteko vakaro svečiui aus tiria 
lui, įspūdingai imitavusiam C. Chaplin 
Antroji vieta E. Kiveryte'i, vaizdavu
siai kortų karalienę ir trečioji vieta 
jaunajam i.Intui,sėkmingai pavaizdavu
siam Anglijos korservatorių lordą.

Toliau pasivaišinimai, šokiai prie 
geros kapelos, fantais gausi loterija. 

, Dalyviai tikrai buvo sužavėti šiuo v 
karu ir džiaugėsi gera tvarka ir rūpės 
tingu aptarnavimu. .

Reikia pastebėti, kad skautų kaukių 
balius Sydnejaus apylinkėje laikytina 
vienu iš šauniausių. Ir šį kartą skau
tai neapvylė, kas sukelia dar didesnio 
pasitikėjimo skautų parengimais.

st

sukaktį ir su ja susietus parengimus 
bus plačiau informuojama.

PAMALDOS EVANGELIKAMS SYDNEJUJE

Sekmadienį, liepos 19 d. 12.50 vai. 
nuolatinėje vietoje vėl įvyks lietu
viams evangelikams pamaldos Sydnejujė. 
Po pamaldų bus arbatėlė, kurios metu 
bus skaitomas svarbus iš mūsų vyriau
sios bąžnycios tarybos gautas aplink-, 
rastis. Visi evangelikai kviečiami da
lyvauti. Parapijos Taryba

patilsi r-.vas .
Anąsyk buvo užsiminta, kad Musų Pas

togės spaudos baliuje rugsėjo. 19. d. Me
no Ansamblis pastatys operą "Tą Travia
tą". Pasirodo, kad toji žinia paduota 
kiek perdėtai: minėtą operą paruoš ne
priklausomi Sydnejaus menininkai talki
nant eilei asmenų ir iš Meno Ansamblio.
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Adelaidėje leidžiamas Liet. Sąjungai 

biuletenis "Adelaidės Lietuvių Žinios
liepos 1 d. sulaukė 10 metų. Per tą lai 
ką šio biuletenio, rotatorium spausdi
namo, redakv riais buvo p.p. VI, Radze
vičius, neseniai miręs J. Arminas, A, 
Serelis ir dabar O.A. Stimburienė. 
"ALZ" leidžiamos du kartus per mėnesį.

*
Savanoris kūrėjas ir aktyvus Liet. 

B-nes narys p. L. Vasiliūnas neseniai 
sulaukė 70 metų amžiaus. Sveikiname ir 
linkime geriausios sėkmės.
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