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“GRANDINĖLĖS” TRIUMFAS

Vienas iš Grandinėlės plakatų išvykos metu Pietų Amerikoje

Ne kartų stebėjomės kitų tautų šokių grupėmis, kurios keliauja per pasaulį 
savo tautiniais šokiais stebindamos ir žavėdamos gausius žiūrovus. Mūsų lie
tuviški tautiniai šokiai turi gal net ir daugiau grakštumo ir žavesio, negu 
kitų jau plačiai išgarsintų tautų, tik tai iki Šiol mes patys jais gėrėjomės 
nedrįsdami jų parodyti platesniu mastu kitur.

Tačiau šiuos ledus pralaužė Clevėlande (JAV) gerai paruošta ir pagarsėjusi 
tautinių šokių grupė Grandinėlė, vadovaujama L. Sagio, kuri birželio mėn. bu

vo išvykusi su koncertais į Pietų Ameriką. Ši grupė su didžiausiu 
pasisekimu koncertavo didžiuosiuose Venecuelos miestuose ir Kolumbijos sosti
nėje Bogotoje.

Apie šių išvyką labai plačiai aprašė Pietų Amerikos laikraščiai, buvo .kon
certai filmuojami televižijoms ir visur didelio pritarimo ir pagalbos iš Vene 
cuelos bei Kolumbijos vyriausybių. Tuksiančiai žiūrovų stebėjo lietuviškus Šo
kius ir tiek spaudoje, tiek per radiją ir televiziją buvo primenama Lietuva, 
, jos sovietinė priesnauda ir jai daromos skriaudos.

Pažymėtina, kad šioji Grandinėlės išvyka vos nesugadino trijų valstybių di. 
plomatinių santykių ir vos nevirto tarptautiniu skandalu - JAV, Kolumbijos ir 
Sov. Sąjungos. Mat, sovietai, patyrę apie Grandinėlės išvyką, diplomatiniais 
demaršais reikalavo iš Kolumbijos vyriausybės, kad šiai grupei neduotų įvažia
vimo vizų ir uždraustų pramatytus koncertus. į reikalą įsikišo ir JAV vyriau
sybė protestuodama, kad jos piliečiams taikomi suvaržymai. Pagaliau JAV išgavo 
sutikimą, kad Grandinėlė galės Kolumbijoje nekliudomai koncertuoti. Iškilus 
šiam konfliktui ir Clevelando milijoninio tiražo dienraštis "Cleveland Plain 
Dealer" paskyrė net savo specialų korespondentą, kuris lietuvių taut. Šokių 
grupę lydėjo nuo pradžios iki sugrįžtant.

Šioji Grandinėlės išvyka Lietuvai abiejose-Siaurės ir Pietų Amerikoje lai
mėjo daugiau, negu įvairus diplomatiniai demaršai. Per ištisą antrąją birželio 
pusę ryšium su Grandinėles išvyka rašė Pietų Amerikos ir JAV spauda, kalbėjo 
radijai ir televizijos. Ir visur buvo pabrėžiama Šiandieninė Lietuvos ir lietu 
vių tautos padėtią Sov. Rusijos okupacijoje. Tai buvo lietuviams pergalė, o 
sovietams skaudi rakštis, nes pasauliui dar kartą buvo priminta sovietų "tai
kingi" žygdarbiai ypač prieš mažąsias tautas.

Savo išvykoje Grandinėlė išbuvo nuė birželio 14 iki birželio 27 d. Grįžu
sią grupę po tokio sėkmingo žygio sveikino ne tik lietuvių viršūnes Ameriko
je, bet ir patys amerikiečiai, ypač ja didžiavosi Clevelando miestas kaip savo 
augintine. /

Ir mes Australijoje džiaugiamės tokia turtinga Grandinėles sekine ir svei
kindami linkime dar daug tokių triumfalinių išvykų.'

Pagarsėjusi Clevelando taut, šoki^ 
grupė "Grandinėlė" neseniai pervažia- ' 
vo per Pietų Ameriką su savo koncertais 
plačiai išgarsindama Lietuvą. Būdinga, 
kad "Grandinėlė" prieš išvykdama '.į P. 
Ameriką surengė Detroite savo kon
certą, kur dalyvavo apie 900 žiūrovų. 
Visiems buvo išdalinti vokai su prašy
mu paremti grupės kelionę auka. IŠ tų 
900 tik du vokai grįžo su auka, Mat, 
anksčiau buvo paskleisti gandai, kad 
"Grandinėlė" esanti sovietinėje tarny
boje, nes iš Lietuvos viešėjęs tauti
nių šokių specialistas J. Lingys pas 
Grandinėlės vadovą L. Sagį grupę suko— 

munistinęs...

Chicagoje veikianti šaulių kuopa ap
dovanojo premija gen. K. Musteikį už 
jo neseniai Nidos išleistą knygą "Pri
siminimų fragmentai"

*
Nuo 1964 m. dirbęs Jungtinių Tautų 

bibliotekoje kaip direktorius New Yor
ke Leonas Vladimirovas grįžo atgal į 
Lietuvą. Jis yra daug rašęs mokslo,kul
tūros ir istorijos klausimais ir lei 
dęs Vilniaus universiteto bibliotekos 
metraštį.

*
Vyksta pasitarimai keturių didžiųjų 

dėl Berlyno ateities. Trys vakarų są
jungininkai tvirtai nusistatę dėl 
Berlyno nedaryti Sov. Sąjungai jokių 
nuolaidu.

Artimuose Rytuose rodo savo intere
sų ne vien Sov. S-ga, bet ir raud.Ki
ni ja, kurios tikslas sukomunistinti 
arabus ir sunaikinti Izraelį. Kiniečiai 
tikisi tai pasiekti per arabų partiza
nus.

Ir ji reklamuoja Lietuvą, tik ne 
su Grandinėle, o Vasario 16 gimnazijoje
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KADA PASIMOKYSIU?

KARINE 
TARNYBA

ATMINKITE S1VOS FAKTUS !

Visi vyrai, Šiais metais tarp 
liepos 1 ir gruodžio 31 dienos 
sulaukę 20 metų, privalo regis
truotis dabar karinei tarnybai.

Privalote registruotis, jeigu jūsų dvidešimtasis gimtadienis 
įvyksta -tarp 1970 m. liepos 1 ir 1970 m. gruodžio 31 dienos.

Jeigu nesate Australijos ar ^britų pilietis, vis tiek privalote 
registruotis. Karinei tarnybai šaukiami visi jauni vyrai nežiūrint 
ar jie Australijoje gimę ar ne.

Neufeireglstravus Ori rugplūčlo 3 d. jūs galite būti baustas iki 
$ 200 ir vis tiek pasauktas karinei tarnybai neatsižvelgiant j 
burtų rezultatus darant atrankų.
Registracijos formuliarai gaunami pašto įstaigose Ir vietęs darbo 
įstaigose su atitinkama instrukcija.

REGBIRUOKIS DABAR I

Išimtys

Tik tie vyrai minėto amžiaus grupės neprivalo registruotis, 
jeigu jie yra diplomatinėje tarnyboje, yra Australijos aboridženų 
kilmės, pilną laiką tarnaują laivyno, Sausumos ir oro Australijos 
karinėse pajėgose arba tie buvę padalinių nariai, pilnai 
juose dvejus metus atitarnavę.

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI

Per dvidešimtį metų gyvenant šiame krašte turėjome daug ir 
gražių pamokų, kaip reprezentuotis prieš kitus ir prisistatyti. 
Gaila, kad kiekviena tokia pamoka - teigiama ar neigiama - mūsų 
atitinkamai nesupurtl* ir nepastūmėjo teigiamu atveju ir toliau >• 
to siekti, arba neigiamu atsitikimu skaudžių pamoku vengti. Juk 
taip gyvenime yra: gera pamoka skatina, bloga atstumia. Deja, 
turimi faktai liudija, kad mes į tai nekreipiame dėmesio, o va
dovaujamės savais interesais ir savomis ambicijomis. '

Sitai paliudija nuotykiai Sydnejuje. Jau kelinti metai Sydne
juje veikia du chorai: "Dainos" ir Meno Ansamblio. Abu jie lie
tuvių bendruomenėje ątlieka teigiamai savo užduotis ir vie
tos lietuviai abiem jais patenkinti. Vis tik metuose būna mo
mentų, kada tenka lietuviams reprezentuotis ir tarptautinėje 
plotmėje. Ir juo tokiais atvejais lietuviai įspūdingiau ir galit 
giau pasirodo, tuo mums visiems, ir tiems patiems choramsididesrife 
garbė ir pasididžiavimas. Šitai lietuviai pagrįstai išgyveno Trė 
mimų minėjime, kurį buvo surengęs Jungtinis Baltų Komitetas ir 
kuriame sutartinai dalyvavo abu vietos lietuvių choriniai vie
netai. įspūdis buvo pritrenkiantis, nes iki tol Sydnejaūs lią 
tuviai tarptautiniame parengime nebuvo taip galingai pasirodę. 
Rodos, šitoji pamoka galėjo skatinančiai paveikti ir pačius me
ninius vienetus, ir būsimus tokių vieūų išėjimų rengėjus.

Štai atėjo Pavergtųjų Tautų Savaitė,ir drauge su.ja grandio
zinis pavergtų tautų meno festivalis. Vietoj to, kad lietuviai 
šiam festivaliui būtų sukaupę visas turimas menines pajėgas,kad 
tik įspūdingiau būtų reprezentuojami lietuviai, nežinia kokiais 
motyvais rengėjai, kurių egzekutyve reikšmingą vaidmenį vaidina 
ir lietuvių atstovai, tepakvietė tik vieną "Dainos" chorą ir 
■tautinių Šokių grupę. Žinome, koki įspūdį padaro vienas kelių de
šimčių asmenų choras, ir kaip tokio koncerto dalyvius nuteikia^ 
kai scenąužpildo šimtinė choristų! Nelaimei, net ir to vieno 
kviesto choro dalis choristų buvo susirgę,ir pats choras tokiame 
svarbiame tarptautiniame pasirodyme negalėjo pasirodyti. Išvado
je: šiame parengime, kuriame paprastai dalyvauja apie 1000 žiū
rovų ir įvairių tautybių įskaitant ir australų aukštus adminis
tracinius dignitorius, lietuviai nebuvo pilnai reprezentuoti taij 
kaip jie galėjo reprezentuotis. Ačiū tautinių Šokių grupei ir 
jos vadovei poniai M. Cox, kuri net ir sergančių vietoje 

,surado pakaitų, kad tik reprezentacija įvyktų. . Gi chorinio 
pasirodymo atveju siaura tarpusavė ambicija nustelbė’ tautinę am- 

’biciją. Jeigu būtų buvę pakviesti abu chorai ir šioje vietoje 
įūtų sutartinai veikę tautinės reprezentacijos vardan užmirštant 
vidinius rivalinius nesutarimus, vis tiek lietuviai būtų tinką- 
miau reprezentavęsi net ir gripo epidemijos atveju, nes iš dvie
jų chorų ir eilei choristų susirgus būtų susidaręs pakankamas vie 
netas, galėjęs tinkamai lietuvius reprezentuoti.

Čia ’ keliamas faktas tik paliudija, kaip mes šiauriai 
žiūrime į tokius dalykus, kurie išeina iš asmeniškų ir grupi
nių interesų ribų. Tokia iš kitos tautos atėjusi į lietuvių ben
druomenę muzikė p. M. Umbražiūnienė, Sydnejaūs Liet. Meno Ansamb
lio choro dirigentė, kaip iš jos laiško,šiame numery paskelbto, 
matome, daugiau parodė intereso lietuvių reprezentacijaį negu mes 
patys. Ir šita pamoka mums juo skaudesnė, nes tai mato kiti.

Šitas Sydnejaūs atvejąs Čia keliamas vien dėl to, kad ir ki
ti iš tokios pamokos pasimokytų. Mes neturime teisės kam nors 
specialiai priekaištauti arba ką dėl to apkaltinti: pristatome 
faktą,ir visi kiti tepasidaro iš to atitinkamas išvadas. (v„k.)

Naujas kapas

MEČISLOVĄ VASARĮ PALYDINT
Liepos 18 d. vidurių vėžiu Sydnejuje 

mirė jaunas, vos 47 metų lietuvis Me
čislovas Vasaris. Gausaus būrio draugų 
ir pažįstamų buvo palydėtas ir palaido
tas liepos 22 d. Rookwood kapinių lietu, 
vių skyriuje. Giliame liūdesy paliko 
brolį Algirdą, seserį Bernadetą, pusbro
lį Juozą (Adelaidėje), brolį Gintarą 
Lietuvoje ir visą eilę artimųjų. Laido
tuvių apeigas jautru žodžiu ir malda at 
liko kun. P. Butkus. Kartu su artimai
siais liūdi ir Musų Pastoge, netekusi 
ištikimo dvidešimtį metų skaitytojo ir 
rėmėjo.

Mečislovas Vasaris - žemaičio ūki
ninko sūnus, gimęs Ylakių miestely. Mo
kėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje, vėliau 
Skuode ir Vilniuje. Velionis ypač mėgo 
sportą, su kuriuo nesiskyrė ir gyvenda 
mas Australijoje.

Atvykęs į Australiją kiek laiko pagy
veno Viktorijoje, ir vėliau po darbo su- 
tarties atsikėlė į Sydnejų. Ilgą lai
ką dirbo gumos fabrike, paskui pradėjo 
dirbti kaip taksistas kol pagaliau ir 
pats įsigijo nuosavą taksi.

Velionis Mečislovas buvo lėtas ir nui 
saikūs. Po skaudžių savų pergyvenimų , 

nuo vaiKystės iki Australijos ir čia ne
tekęs mamytės ir brolio, gyveno užsida
ręs, pastaruoju metu net retai kur bepa- 
sirodydamas.

Trejetą savaičių pries mirtį 
pasijuto sergąs. Paguldytas Prince Hen
ry ligoninėje, kur atrado jame išsivys
čiusį vidurių vėžį. Ligos palaužtas taij 
ir užgeso taikoje su Viešpačiu ir žmonė
mis. Ilsėkis ramybėje, Mečislovai.

(k.i.)

Liepos 13 d. širdies liga mirė lie
tuvis ūkininkas Aleksandras Šaliūga, 
turėjęs netoli Sydnejaūs savo ūkelį. 
Jis ' buvo nuolatinis Mūsų Pastogės skai. 
tytojas ir iškilus konfliktams buvo pa
siryžęs Mūsų Pastogės spaustuvei skirti 
savo auką, bet staigi mirtis jam tai su
kliudė. Vykdydama velionio Aleksandro 
valią tam tikslui $10.00 prisiuntė jo 
žmona p. S. Šaliūgienė.

Tėvai Jėzuitai Australijoje kreipiasi 
į šio laikraščio skaitytojus paremti jų 
misijas Indijoje prisiunciant vartotų 
pašto ženklų. Pageidaujami užjūrio kraš
tų vartoti pašto ženklai, bet lygiai tė
vai jėzuitai bus dėkingi ir Australijos 
pašto ženklus. Aukas - vartotus pašto 
ženklus t.t. jėzuitai prašo siųsti šiuo 
adresu: Box 42, Collins St.,P.O. Mel
bourne, Vic. 3001.

Mūsų Pastogė Nr.29, 1970 n. liepos 27 d. psi.2

A.A.
A. ALEKSŪNIENEI 

mirus, jos sūnų Eduardą Aleksūną, jo 
Šeimą bei artimuosius giliai užjaučia
me ir kartu liūdime.

Geelongo Apyl. Valdyba

Lenkų savaitraštis Sydnejuje išsivertė 
ir ištisai paskelbė prof. Z. Ivinskio 
paskaitą apie lenkų-lietuvių, santykius 
su palankiais komentarais.

PADĖKA
v v v .Nuoširdžią padėką reiškiame vi

siems mūsų draugams ir pažįstamiems, 
užjautusiems ir padėjusiems mums sun
kioje valandoje netekus mylimo vyro 
ir tėvo a.a.

ANDRIAUS ZVIRZDINO.
Taip pat ačiū visiems dalyvavu

siems jo laidotuvėse. Ypatingą padė
ką reiškiu kun. P. Martuzui už at
liktas apeigas ■ ir tartą žodį, inž. 
J. Grudzinskui ir inž. V. Bukevičiui 
už pasakytas atsisveikinimo kalbas 
kapinėse ir visokeriopai mums padėju
siems. Dar kartą nuoširdžiai visiems 
dėkojame.

J. Zvirzdinienė ir šeima
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TEISYBĖS KELIU
teisingai pasielgė, bet ir visas ętraips: 
nis pilnas pasipiktinimo valdybai. Ne
vien tik svarbu, kas pasakoma, bet ir ko. 
kiais žodžiais ar išsireiškimais pasako
ma. Žodžiais ne tik savo mintis, bet kar
tu ir įvertinimą - pagyrimą ar pasmerki
mų perduodame. Kai kurie išsireiškimai 
tiesiog išsaukia pasipriešinimą asmeny
se, kuriems jie taikomi. Pažiūrėkime į
straipsnį. Valdybos veiksmai ne tik 
kad neteisėti, bet aiškiai, neteisėti. 
Uždraudus asmeniui įeiti į Lietuvių Na
mus baro veikimo metu jis turės bėgti, 
į gatve - neužteks išeiti. įstatymai 
ne tik kad bus kieti, bet grubūs ir ne
kultūringi , ir įvestas režimas bus fa
cetinis. AdelaidiŠkis taipogi negali

Paskutiniais metais paplito paprotys 
pajuokti autoritetus, tyčiotis iš vi
suomenini, darbų dirbančių žmonių. Pama
žu tas paprotys įsišaknyja ir musų bend
ruomenėje. Štai neseniai Krašto Valdybai 
įteiktas ultimatumas, kuris sukrėtė ben
druomenę. Tačiau ne tik Sydnejus turi 
maištautojus ir nenuoramas. Yra jų ir 
Adelaidėje. Neseniai Adelaidės.Liet. Są
junga buvo sušaukusi nepaprastą savo 
narių susirinkimą pasvarstyti įstatus ii 
priimti Liet. Namu naudojimo taisykles. 
Kadangi susirinkimas buvo gana gausus, 

tai neišvengiamai dalyvių tarpe turėjo 
atsirasti ir keli teisybės ieškotojai ii 
laisvės gynėjai, kurie stengėsi prisika
binti prie visko. Vienas toks aprašė su
sirinkimą straipsnyje "Kieti įstatymai”f 
itilpus "M.P." liepos 26 d. numery pasi
rašydamas ’Adelaidiškiu’. Straipsnis iš 
esmės liečia Sąjungos įstatų 39 punktą , 
kuriame sakoma: "Sąjungos nariams, par.ei 
gūnams ar tarnautojams draudžiama be Vai 
dykos . pavedimo duoti spaudai ai
ba rašyti bet kokiu žinių apie Sąjungą 
ar jos reikalus", ir baro taisyklių 22 
punktą - "Už netinkamą elgesį S-gos Val
dyba gali ribotam ar neribotam laikui 
uždrausti bet kuriam asmeniui lankytis 
Lietuvių Namuose tuo metu, kada baras 
yra atidarytas".

Iš šito netrumpo straipsnio paaiškėja
keli dalykai:

1. Straipsnio autorius yra Šalinin
kas neribotos laisvės.

2. Yra priešingas tų dviejų punktu 
priėmimui.

3. Yra nusistatęs prieš Sąjungos 
valdybą.

4. Peršasi mintis, ar jis nenorįs 
sužlugdyti Lietuvių Namų.

Kokie argumentai, pateisiną šito
kias išvadas?

1. Prileiskirae', kad kiekvienas turi' 
pareikšti savo nuomonę. Dažniausia už
mirštama tačiau, kad kiekvieno pareiga 
yra pažvelgti į klausimą bešališkai ir 
daryti išvadas tik pasiremiant faktais, 
kurių reikia kiek galint daugiau surink
ti. Sąjungos 39 punktas nėra jau toks 
paradoksas. Valdininkija Pietų Austrą’!- 
joje paprastai nerašo jokių straipf
ir nediskutuoja viešai apie įstaigų 
veiklą, nebent jiems tai.būtų pavesta. 
Paprastai visuomenei prieinamuose laik
raščiuose irgi nerasime diskusijų įvai
rių klubų ar draugijų reikalais. Tokie 
reikalai diskutuojami- draugijų susirinki
muose ir pasiūlymai keliami draugijų laik 
rašteliuose.

2. Adelaidiskio straipsnyje visi iš
vedžiojimai nukreipti piieš tų dviejų 
punktų priėmimą. Teigiama, kad namai ture 
tų būti atviri visiems bendruomenės na
riams - kultūringiems žmonėms. Pašalini
mui pnsigėrusiu, ir triukšmaujančių asmenų 
siūloma kviesti policiją. Bausmės ir 
suvaržymai nesą, buvę reikalingi, kol mo
kėjome namų skolas. Tada, berods, nesą bu
vę ir netinkamai besielgiančių tautiečių.

Kokia gi iš tikrųjų yra padėtis? Ben- 
druomenė yra pakankamai skaitlinga, kad , 
joje rastume visokio plauko žmonių. Ade
laidiškis pripažįsta, kad yra dorų ir ne 
taip jau dorų. Krašto įstatymuose irgi 
yra nuostatai, 'pagal kuriuos kai kurie 
asmenys paskelbiami nepataisomais ir net 
bendravimas su jais draudžiamas. Padorūs 
žmonės nesijaučia degraduojami tokių įs
tatymų buvimu. Nežinau, kodėl mums baidy 
tis gyvenimo faktų? Geriau stengtis ap
sisaugoti iš anksto, negu kviesti polici
ją. Suvaržymai ir bausmės buvo taikoma 
ir anksčiau. Apylinkės Valdyba, kurios 
narys pąts buvau, buvo uždraudu
si kai kuriems asmenims lankytis paren---
gimuose. Tad šitokios problemos yra past 
kartojančios ir buvo panašiai sprendžia
mos.

3. Straipsnyje ne tik aiškiai pasa
koma, kad Sąjungos Valdyba praeityje ne-

užmiršti, kad Valdyba jau nubaudė vie
ną narį. Laisvės vardan, žinoma, .gali
ma kiekvienam pulti Valdybą, o ji, ži
noma, yra įpareigota taikytis prie kiel 
vieno užgaidų. Štai ir Pąradoksas.Nors 
ir Adelaidiškis yra susižavėjus lais
vės banga, bet galima guldyti galvą, 
kad ir jam yra suniežėjus delnas suduo
ti apie ausis zvimbiančiam uodui.

4. 1967 Sąjunga gavo leidimą

ĮVYKIAI
Ryšium su Čikagoje birželio 13 d. 

atidaryta lietuvių genocido paroda gau
ti JAV prez. R.Nixono ir viceprez. S. 
Agnew laiškai. Prez. Nixonas rašo: 

"Didžioji lietuvių tautos drąsa vi
suomet įkvėps visur gyvenančius ir lais 
vės trokštančius žmones. Mums turint 
galvoje liūdesį bei kančias.visų tų,ku
rie norėjo gyventi taikoje, dera ir pa
tiems siekti tų pačių tikslų, dėl ku
rių jie Šauniai kovojo.

AŠ prisidedu prie jūsų maldų ir vil
čių tikėdamasis, kad lietuviai ir visi 
tie, kam teko patirti skausmą atsisky
rus nuo šeimos ir tėvynės, visuomet 
liks vieningi dvasioje ir ateity ryž
tingai sieks teisės, kuri jus visus ly
di nuo lopšio - taikos ir laisvės".

(pas.) R. Nixon 
Viceprezidento S. Agnew telegrama: 
"Buvo sakoma, kad "demagogų triumfas 

trumpalaikis, bet griuvėsiai lieka am
žiams". Amerikos lietuviai perdaug ge 
rai žino, ką reiškia žmogaus dvasios 
griuvėsiai ir laisvės sužlugdymas, tai, 
kas atsiranda, triumfuojant demagogams 
ir tironijai, o kenčiant taiką mylin
tiems žmonėms. Jums, dabar primenant 
amerikiečiams bei Amerikai ir pasauliui 
prieš 30 metų Lietuvą patyriusią nelai
mų, priklauso mano nuoširdi užuojauta 
ir mano parama siekiant tiesą skleisti 
pasauly. Šiuo atveju negalima tarti, 
kad demagogų bei tironų triumfai būtų 
trumpalaikiai, tačiau jūsų drąsa bei 
ryžtas pateikti pasauliui lietuvių tau
tos pavergimo tikrovę teikia viltį ne 1 
tik tai tautai, bet ir visiems tiems, 
kurie myli laisvę".

(pas.) S.T. Agnew
(Elta) 

Pastaruoju metu buvo išnaudota eilė 
progų pasauliui priminti Pabaltijo tau. 
tų pavergimą ir reikalavimą tas tautas

Išlaisvinti. Birželio trėmimų minėjimai 
pavergtųjų savaitė kaip tik plačiai nu
skambėjo per pasaulį. Ypač šiam tiks
lui daug vietos skyrė Pietų Amerikos 
spauda, kur Urugvajuj plačiai reiškia
si lietuvis žurnalistas K. Čibiras - 
Verax. Amerikoje didelis pavergtų tau
tų bičiulis Dean C,E. Manion per radiją 
JAV nepriklausomybes proga pasakė kalbą 
pabrėždamas, kad "amerikiečių saugumas 
ateity negali būti ateity perkamas ki
tų kraštų vergijos kaina". Jo teigimu, 
1959 m. Amerikos kongreso įvestoji pa
vergtų tautų savaitė turinti lygios

Mūsų

pardavinėti alkoholinius gėrimus, juos 
galima naudoti tik Lietuviu Namų licen- 
zijuotose patalpose, t.y. ir salėje, ir 
kai kuriuose kambariuose, kas reikalin 
ga ruošiant balius. Parodant bent šiek
tiek geros valios, ir Lietuvių Namai, 
ir juose veikiąs baras gali prisiderinė
ti prie visuomeniško veikimo. Adelaidiš 
kis gerai žino, kad atsįdarus barui Na 
mų išlaikymas žymiai palengvė jo. Čia ir 
peršasi mintis r pulk barą ir sudaryk 
sunkumus jam veikti. Diskreditavus ir 
uždarus barą Lietuvių Namų išlaiky
mas pasidarys žymiai sunkesnis ir tiks
las - Namų sužlugdymas - bus pasiektas 
aplinkiniu’,' bet kultūringu keliu.

Beveik pastovios sudėties Sąjungos 
Valdyba per tiek metų dirbo ir tebedir
ba naudingą darbą. Nenorėkime uždėti 
jai priedui dar pareigą atsakyti į vi
sokius žnaibymus. Nenorėkime taip pat, 
kad ji visus ir visais atžvilgiais pa
tenkintų 100 Jeigu ir yra trūkumų, 
tai teigiamai su kaupu juos atsve
ria. Palinkėkime Liet. Sąjungai ir to 
liau sąžiningai dirbti Adelaidės Lietu
vių labui. Nusverianti narių daugumą 
yra Sąjungos Valdyba, kas aišku kiekvie 
nam objektyviam Sąjungos susirinkimų 
dalyviui.

M. P o c i u s

vertės, kaip ir JAV nepriklausomybės pa
skelbimas .

*

Birželio 8-12 d.d. San Antonio mies
te, Texas, U.'I.A., įvyko General Federa
tion of Womens Clubs metinis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo apie 3500 delega
čių iŠ Amerikos ir viso pasaulio, čia 
lietuves moteris pilnai atstovavo Elena 
Mažeikienė iš Liet. Moterų Klubų Federa 
cijos ir Galia Zilionienė - Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė. Suvažiavime 
jos pasakė įspūdingas kalbas priminda
mos Lietuvos klausimą. Visas suvažia
vimas vyko aiškioje antikomunistinėje 
nuotaikoje.

♦
Lietuvoje išleista A. Samulionio su

darytoji. rašytojo Balio Sruogos pilna 
bibliografija su 1638 pozicijom.

*
Okup, Lietuvos švietimo ministerija 

nuo 1968 m. pagamino specialiai mokyk
loms visą eilę filmų apie žymiuosius 
lietuvių rašytojus - Biliūną, Maironį, 
Vienuolį, Cvirką, Simonaitytę ir kitus. 
Nusiskundžiama, kad mokyklose nesą są
lygų tokius filmus'rodyti, nors žmonės 
norėtų tokius filmus matyti ir viešuose 
kino teatruose.

* .
Mirus min. S. Girdvainiui, Lietuvos 

atstovui’prie Vatikano, atstovybės rei
kalus perėmė jos sekretorius St. Lozo
raitis jnr.

* -s
Danijos vyriausybė pasiryžusi Dani

jos karines pajėgas sumažinti iki mini
mumo motyvuodama tuo. kad pati Danįja 
permaŽa, kad apsigintų pati nuo bet ko
kio užpuolimo. Vėl gi iš kitos pusės 
guodžiamasi, kad reikalui esant Daniją 
gintų kiti.

. * i;
Dabartinė Kambodijos vyriausybė už i 

akių pasmerkė mirti nuverstąjį prin
cą Sihanouką. Jis yra pabėgęs ir gy
vena komunistinėj Kinijoj, ,

* . < J
Atšauktas iš ambasadoriaus pareigų 

čekoslovakų A. DubČekas dabar smarkiai 
puolamas ir net spėjama, kad jam gre- 
šia byla ir, aišku, pasmerkimas . Dabar 3 
jis yra pašalintas ir iš komunistų par . A' 
tijos taip, kad jau nėra oficialių 
kliūčių jį sunaikinti.

stogė Nr.29, 1970 m. liepos 27 d. psl3
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yra paprasti bomai - valkatos. Toks ne
pagristas kaltinimas dar daugiau jaudri 
no studentus. Tačiau viskas, pradeda at
vėsti .

JONAS SOLIŪNAS

PAVASARIS EINA KARPATŲ KALNAIS

Taip kitados dainavo mūsų poetas,lyg 
nujausdamas artėjančių laisves vasarų 
savai tautai. Ta vasara a+ėjo, praėjo 
ir dabar mūsų gimtinėje vėl žiauri Žie
ma, vėl šiaurys vėjas siaudžia po kraštų 
Nebedžiugus buvo šis pavasaris Lietuvoje 
Didžiausias erškėčių vainikas tai buvo 
tas nelemtas Lenino šimtasis gimtadienis

Pasakojama, jog daugely vietovių dar
bininkai buvo priversti dirbti šeštadie
niais be atlyginitao. Žinoma, visi pro
pagandiniai laikraštpalaikiai zaunijo, 
kad darbininkas dirba iš dėkingumo tam 
"šventajam" Leninėliui. Toks jau vergo 
likimas - muša ir verkt neduoda.

Pasaulis, ypač Vakarų Europoje, žmo
nės yra, apsiblausę; nedaug jiems terūpi 
pavergtieji, nedaug jiems galvų skauda 
ir dėl savų problemų. Tik pažvelkime Vo
kietijon, Italijon, Prancūzijon arba ku
rion nors kiton sočion šalin. Visur 
visi sotūs, pavalgę ir ramūs. Jokios pa
saulinės problemos neslegia jų pečių.

Šiuo metu pats neramiausias pasaulio 
kampas yra jo centras - JA V-bės. Tai 
šalis su įvairiausiomis problemomis.Jų 
kamuoja ne tik nevykęs karas Vietname, 
bet ir naminiai rūpesčiai. Štai per vi
sų kraštų persirito studentiškų demons
tracijų banga. Ji nusinešė keturias jau
nas gyvybes, paliko sudaužytus universi
tetus ir nepaprastą rūpestį ant prezi
dento pečių. Idant studentų bendruome
nėje neįsigalėtų anarchija, nemažas uni
versitetų skaičius mokslo metus užbaigė 
daug anksčiau ir užsidarė lig rudens. 
Dabar bent įsitempimas sumažėjo ir pra
dėta analizuoti bei įvertinti susidariu 
šių padėtį. Žinoma, prie įtampos prisi
dėjo ne tik jaunimo nepasitenkinimas 
karu Vietname, bet ir studentų nušovi
mu bei nevykusia reakcija, kurių paro
dė krašto prezidentas pareikšdamas,jog 
nemaža dalis streikuojančių studentų

Perth
GARBINGA SUKAKTIS

Liepos 7 d. Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris Viktoras Valaitis 
atšventė savo 70 m. amžiaus sukaktį. 
Jis yra aktyvus L.V,S-gos Ramovės Perti 
skyriaus narys ir L.K.K.Sav. S- 
gos Perthe Prano Eimučio grandies vado
vas, Taip pat aktyviai veikia vietos 
lietuvių b-je ir yra net trečioj kaden
cijoj kontrolės komisijos narys. .

Sukaktuvininkas V. Valaitis gimė

1900 m. liepos 7 d. Dagilių km. Šakių 
apskr. 1919 m. sausio 15 d. Viktoras 
su keletu savo draugų atvyko Kaunan ir 
stojo savanoriu į naujai organizuojamą 
Kauno komendantūrą. Tais pat metais 
užbaigė mok. kuopa jaun. pusk, 
laipsniu. Jis pats yra liudininkas,kai 
žuvo nuo priešo kulkos prie ministrų 
kabineto durų to paties dalinio karei
vis Pranas Eimutis. Po metų V. Valaitis 
pakeliamas viršila ir paskiriamas in
struktorium 13 pėst. pulke. Civilinia
me gyvenime V. Valaitis tarnavo pasie
nio policijoje. Apdovanotas kūrėjo sa
vanorio ir 10 metų Lietuvos laisvės me
daliais.

Pastarajame kare V. Valaitis kaip

Apkūni ponia, gavusi iš gydytojo 
lapelį su nurodymais, kaip laikytis 
dietos, išeidama klausia:

- Bet daktare, kada turiu Šitos die 
tos laikytis: prieš valgį ar po valgio?

Mūsų Pastogė Nr.29, 1970 m. liepos 27 d. psl.4

Kokie pavasariniai vėjai siaučia lie
tuvių tarpe? Nepasakjrc, kad musuose vyk 
tų kas nors dramatiško. Ir vėl mūsų 
daugumas smulkiosios buržuazijos įkni-. 
bo namų ruošon; sodina rūtęles, 
laisto darželius. Nuo mūsų pečių pa
saulinės problemos nuslenka, kaip van
duo nuo žąsies plunksnų. Matome, kad 
lietuvis tapo nejautrus dideliems įvy-

kiams. įdomiau smulkmenos: asmeniški 
nesutarimai, įvarios organizacinės 
problemėlės. Tiesa, buvo šiokio tokio 
sujudimo studentų ir bendrai jaunimo 
tarpe.Lietuvių bendruomenė pagaliau pra
deda susiprasti ir suprasti, kad norint 
neapsamanoti yra būtina pradėti dialogą 
su jaunimu, šios minties paskatinta ji 
ir suorganizavo porų susibūrimų. Vienas 
toks jaunimo simpoziumas įvyko Chicago- 
je. čia dalyvavo gražus būrys jaunimo 
ir buvo diskutuojami įvairūs klausimai. 
Ypač buvo daug kalbėta apie kartų prob
lemas bei musų bendravimų su kraštu.

Kitas jaunimo susibūrimas, pavadintas 
konferencija, įvyko Clevelande. čia iš
imtinai kalbėta apie sekančio Jaunimo 
Kongreso reikalus, bet daugiausia laiko 
ir prakaito išlieta dėl bendravimo su 
kraštu. Atrodo, kad toji problema jau
nimui ypač rupi.

Be jaunimo susibūrimų šiaip jau gyve
nimas pavasario fone buvo ramus. Beje, 
artėja Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimai. Paskelbtos rinkiminės taisyk
lės, sudarytos rinkiminės komisijos ir 
kandidatų surašai. įdomu, kad bent Chi- 
cagos apygardos kandidatų sųrašuose ran
dame daug jaunesniosios kartos kandida
tų. Ar tai kų nors teigiamo įneš musų 
visuomeninin gyveniman,dabar dar sunku 
pasakyti. Kartais užeina tokia baugi 
mintis svarstant musų jaunųjų kandidatų 
kvalifikacijas, kad ne vienas jų yra pa
našus į mūsų vyresniuosius ne tik savo 

galvosena ar nepajėgumu pritaikyti savo 
veiklą realybei, bet taip pat ir savo 
sustingusia pasaulėžiūra bei pasenusia 
filosofija. Tačiau apie tai -daugiau 
mums pasakys jų darbas. Tad verta ir 
jiems duoti pasireikšti.

Sukaktuvininkas Viktoras Valaitis

Viršila tarnavo savisaugos daliniuose 
ir karui baigiantis pateko amerikiečių 
nelaisvėn. 1949 m. atvyko į Australiją 
ir įsikūrė pradžioje Albany, o vėliąja 
Perthe,Vak. Australijoj.

Ramovėnų ir savanorių atstovai jubi
liatą gražiai pasveikino sukakties die
ną palinkėdami jam ir žmonai sveikatos.

A.K.

Sydnejuje sunkiai susirgęs ir pagul
dytas Bankstowno ligoninėje Sta
sys Gedminas. Jo vienas iŠ sūnų, ku
rie abu prieš keletu metų išvyko į 
Ameriką, Vytas atskrido iš Čikagos ap
lankyti savo sergančio tėvo.

*

Melburnietė R. Ziedaitė a.a. R. Kaz
lausko atminimui įnešė $ 30 į Austra
lijos Lietuvių Fondų. Pinigai susidarė 
iš a.a. R. Kazlausko šermenų, kurios 
buvo sudėtinės ir ne visi pinigai tam 
buvo sunaudoti. Likutis jo vardu paskir
tas A.L. Fondui.

*

VEIKLA
■ .....

PAVERGTŲJŲ SAVAITES KONCERTAS

BIRŽEI.10 18 d. Sydnejuje Ukrainie
čių gražiai dekoruotoje salėje įvyko 
Pavergtųjų Savaitės užbaigiamasis įvai
rių tautybių koncertas, kurio programo
je su savo būdingais tautiniais pasi
rodymais dalyvavo daugiau kaip 10 tau
tybių. Koncerto turinį sudarė įvairių 
žanrų grupiniai ir solo pasirodymai, . 
bet branduolį sudarė tautiniai Šokiai, 
kurių tarpe dalyvavo ir lietuvių tautt g 
nių šokių grupė, vad. p. M, Cox, Mūsų g 
jaunieji gyvai pašoko du šokius - Ma- 3 
lūną ir Rugelius ir ypač skyrėsi iš vi- 
sų kitp savo šokių judrumu ir apran- 
ga. Net Australijos min. p-ko Gortono 
žmona, dalyvavusi tame koncerte prieš ja 
atvykdama pareiškusi, kad ji pirmiau 
šia norinti pamatyti lietuvių tautiniu: | 
šokius. Tikimės, kad mūsiškiai aukšto- 
sios viešnios neapvylė.

Tiesa, programoje buvo įtraukta ir 
lietuvių chorinis pasirodymas: Dainos J
choras turėjęs sudainuoti dvi dai- .
nas, bet eilei choristų susirgus Šis 
lietuvių pasirodymas iškrito.

Ši, koncertą vertinti būtų ypatin- ..jį 
gai sunku, nes kiekviena tautybė rodė- į 
si su sau būdingais poreiškiais ir ne- < 
įmanoma nustatyti, kas pasirodė geriau 
Vis tik tokie koncertai patrauklūs sa
vo įvairumu, kur suprantąs gali įziū- j 
rėti ne tik tos tautos skonį,- bet ir j 
charakterį.

Prieš prasidedant pertraukai po . 
koncerto pirmos dalies Pavergtųjų tau- >8 
tų savaitės komiteto pirmininkas sen. 3 
D. Darby dar pasakė kalbų, pabrėždamas 8! 
šios savaitės prasmę ir kviesdamas .vi- 
sus stoti ir taikingomis priemonėmis ■ j 
kovoti už pavergtų tautų laisvę. . >į

"ŠVIETIMO GAIRES"

Lietuviškąjį švietimo darbą išeivi
joje bedirbant, mokytojams dažnai kyla 
klausimų, kuriuos spręsti jie specia
liai nebuvo paruošti. Tad jau nuo se 
niai savaitgalio mokyklų mokytojai pa
geidavo mokytojo vadovo, reikalingo ir 
vyresniesiems, ir ypač jaunesniesiems 
mokytojams. Per pastaruosius porą de
šimtmečių kalbų mokyme daug kam pasi
keitus ir dabar tam kitimo procesui te
bevykstant, o liet, mokyklose vis išky
lant naujoms problemoms, nusistatyta 
vietoj sistematinio pobūdžio metodinio 
vadovo leisti metraštį, kur būtų įvai
riais požiūriais nagrinėjami įvairūs 
klausimai, kurie šiuo metu atrodytų ak
tualiausi. Reikalą realizuojant JAV L. 
B. Švietimo Taryba nutarė leisti du kar 
tus per metus lietuviškojo ugdymo žur
nalą "ŠVIETIMO GAIRES". Jau išleista 
du numeriai, pilni įdomios, aktualios 
ir naudingos mokytojams, tėvams ir vi
siems, kuriems tik rūpi lietuviškasis 
švietimas. Linkėtina, kad šis pedago
ginis žurnalas pasiektų galimai dides
nį mokytojų ir tėvų skaičių, nes lie
tuviškam Švietimui reikia vis didesnės 
talkos ir dėmesio.

"Švietimo Gairių" prenumerata me
tams $ 2 (amerikoniški); atskiras nume
ris $ 1. Žurnalą redaguoja p. P. Maldei 
kis, red. nariai - p.p. V. Cižiūnas.G. 
IvaŠkienė, S. Petersonienė ir J. Tamu
lis'. Adresas: 1836 So. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A. Australi
joje gaunama: A. Šeikis. 54 Davison St. 
Richmond, Vic. 3121 (pridedant 30 c. 
persiuntimoišlaidoms į JAV).

ALB Krašto Kult. Tarybos 
Lituanistinė Sekcija

Pravažiuodamas pro Sydney turisti
niu laivu p. Pranas Šeštokas iš Flori
dos iš laivo telefonu susisiekė su 
Mūsų Pastogės redakcija ir užsisakė 
pačių Mūsų Pastogę.
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Modernioji spaudos technika
Kaip per valandą kitą gimsta storas dienraštis? 

VLADAS RAMOJUS

Šių dienų didieji dienraščiai, 
nenorėdami atsilikti nuo televi
zijos ir radijo žaibiško greičio ži
nių skleidime, jau naudoja tokią 
techniką, kad žinios, nuotrau
kos, strajpsniai kuo greičiausiai 
bųtų paversti į metalą, metalas 
ir klišės į puslapių formas, o for
mos perkeltos į spausdinimo ma
šinas. Dedamos visos pastangos, 
kad kiekviena dienraščio laida (o 
jų didesnis laikraštis per parą 
turi 6—8) būtų pilna naujausių 
žinių, nes tik tokiu būdu dien
raščiai gali išlaikyti konkurenci
ją su televizija ir radiju. Kitas 
gyvybinis dienraščio tikslas yra 
laiku, minutės tikslumu, išeiti ir 
pasiekti kioskus. Mažas suvėla
vimas jau reiškia prestižo smu
kimą. Jei kurią dieną laida išei
na kelias minutes anksčiau ir 
pralenkia savo konkurentus, dar 
nespėjusius savųjų dienraščių 
pristatyti į kioskus, spaustuvėje 
skelbiama šventė, viešai iškabi
namos leidėjo padėkos ir pan.

25 puslapiai per valandą
Spaustuvėje, kurioje man ten

ka dirbti, paruošiami du dien
raščiai iš viso turi 13 laidų per 
parą. Pvz. “Chicago Sun-Times” 
pirmoji laida į presus eina 4.40 
v.p.p., kad 5 valandą, kai įstai
gos baigia darbą ir tūkstančiai 
tarnautojų . pasipila į gatves, 
dienraštis jau būtų kioskuose. 
Bet 3.30 p.p., maždaug 70 min. 
prieš laidos išėjimą, dar apie 20 
—25 puslapių formos būna visai 
tuščios. Jos laukia paskutinių ži
nių, naujausių įvykių pasaulyje, 
JAV, savajam mieste, sporto 
rungtynėse, arklių lenktynėse, 
biržoje ir 1.1. Bet spaustuvė tu
ri tokią modernią rinkimo tech
niką ir tokį didelį personalą 
žmonių, kad per 60—70 mjn. su
rinkti ir sulaužyti 20—25 pusla
pius tai ne koks stebuklas, o 
kasdieninė rutina.

Rankraščio kelias
Rankraštis tolimojo rašymo 

teletipais ar kitokiomis priemo
nėmis pasiekęs redakciją ir ati
tinkamų redaktorių peržiūrėtas 
perduodamas kalbos taisytojams 
(jų labai trūksta ir jie yra atly
ginami kaip augštos kategorijos 
tarnautojai), o iš jų — spaustu
vei. Spaustuvėje a t s k i riamos 
antraštės, parašai po klišėmis, 
nes juos renka rinkėjų pirštai 11- 
notipais. Pagrindinis rankraštis, 
jei yra ilgesnis, sukarpomas at
skiromis dalimis, sunumeruoja
mas ir duodamas mašininkėms. 
Jos specialiu šriftu surašo rank
raštį į kaspiną. Pagal jų specialų 
šriftą toliau dirba skaitytuvas 
(kompiuteris). Galima įsivaizduo

ti, kokiu tempu mašminKeš ra
šo. Joms nesvarbu skilties plo
tis, perkėlimai, klišių aprinki- 
mas. Jos tik turi paduoti tinka
mą kodą skaitytuvui, o šis per 
kelias sekundes kaspiną' tiksliai 

sulaužo pagal reikiamos skilties 
plotį, aprenka klišes, padaro 
įvairias lęnteles ir kitokias plo
nybes, nes įvairių stilių viename 
dienraštyje yra jki 100. Čia ypač 
svarbų vaidmenį atlieka maši
ninkės" smegenys: jeigu ji susi
maišo ir paduoda klaidingą ko
dą, visas rinkinys eina velniop. 
Jei kartais taip įvyksta paskuti
nėmis minutėmis, laida susitruk- 
do arba laidoje atsiranda tokio 
rinkinio; į kurį tiesiog baisu pa
žiūrėti.

Skaitytuvas, kaip minėjau, vi
są. rinkinį tvarko kaspine (po
pieriuje). Betgi mūsų dienraščiai 
dar spausdinami nuo metalo. 
Taigi, turi vykti ir antras proce
sas — metalo rinkinys. Skaity
tuvas sulaužytą ir sutvarkytą 
kaspiną automatiškai perduoda 
iš anksto parinktam automati
niam linotipui, kur pagal maši
ninkės surašytą šriftą automatiš
kai krinta raidės, pagal skaitytu
vo sulaužymą išsilieja eilutės ir 
per minutę kitą iš popieriaus 
viskas perkeliama į metalą. To
kių automatinių linotipų dides
nių dienraščių spaustuvėse yra 
po’keliasdešimt, o jų tempas di
delis. Kiekviena išlieta eilutė au
tomatiniais kanalais bėga į su
rinkimo stalą.

Surinkimo stalas
Dienraščio spaustuvėje visos 

arterijos subėga į vieną centrą— 
surinkimo stalą. Čia suplaukia į 
metalą perkelti straipsniai, daž
nai suskaldyti atskiroiūis dali
mis, antraštės, įvairios lentelės, 
parašai po klišėmis ir kita su
rinkta medžiaga. Kartu su meta
lu automatinėmis linijomis čia 
ateina ir rankraščiai. Prityrę 
spaustuvininkų unijos žmonės 
ant . surinkimo stalo paskiras 
straipsnio dalis sujungia, pride
da antraštes ir visus kitus prie
dus, atėjusius iš įvairių mašinų, 
įvairių skyrių. Tuoj pat nuo ga
lutinai sujungti straipsnio me
talo padaroma nuospauda ir 
siunčiama korektoriams. Čia nat 
vietoie technikinis redaktorius, 
atliekas vieną sunkiausių parei
gų. nukreipia" straipsnio metalą 
į atitinkamą puslapį, žinant, kad 
dienraščiai turi per 100 pusla
piu, sunku įsivaizduoti, kain vik
riai turi orienuotis technikinis 
redaktorius, kad metalą nu
kreiptų į atitinkamą puslapį.

Užbaigos painiavos
Metalas į puslapių formas 

siunčiamas korektoriams dar nę- 
ištaisius klaidų. Dažnu atveju 
formos atiduodamos į presus ir 
tik tada sugrįžta ištaisytos ko
rektūros. Esant tokiam tempui, 
j neištaisytas korektūras niekas 
nekreipia dėmesio. Jos bus ištai
sytos kitoje laidoje. Dėlto korek
tūros klaidų pilna visuose di
džiuosiuose dienraščiuose.

Didžiausios paskutinių minu
čių prieš laidos išėjimą painia
vos kyla, kai rinkinys ar klišės 

nebetelpa į puslapio formą. Prie 
kiekvieno puslapio dirba atskiri 
redaktoriai, kurie straipsnius ar 
žinias vietoje trumpina, brauko, 
karpo. Nevienu atveju iš surink- 
tos keliasdešimt eilučių žinios te-i 
palieka vos kelios. Dėlto nepro-1 
testuoja dienraščio bendradar-j 
biai, kaip kad nekartą darome I 
mes, lietuviai, nes jie reikalą su-J 
pranta. Kiekvieno puslapio re-Į 
daktorius šalia savęs turi prity-| 
rūsį laužytoją, kuris puslapį 1 
techniškai stengiasi padaryti I 
kuo gražiausią. Iš lietuvių ypač* 
pasižymėjęs laužytojas “Chicago 
Daily News” dienraštyje yra 
Vyt. Kasniūnas.

Kai puslapis galutinai baigtas, 
padaroma jo matrica,, kuri siun
čiama į Spausdinimo mašinas. 
Bet dažnai atsitinka, kad per tas 
paskutines sekundes pasaulyje 
Syksta kaikas .ypatingo. O to- 

os žinios dienraščiui yra auk
sas, nes jų gal nesjpės pirmoje 
laidoje paskelbti konkurentai. 
Tada sulaikoma kuri nors pa
grindinių puslapių forma, vėl vi
sas puslapis perlaužomas, sude
damos naujos antraštės. Darbo 
tempą tuo metu sunku ir atpasa
koti, nes viąkas padaroma per 
minutę kitą. Aplamai dienraščių 
spaustuvėse prieš laidos išėjimą 
vyksta sunkiai pašaliečiams įsi
vaizduojamas sujudimas, bėgio
jimas, telefonų skambininmas ir 
pan.

Per tris minutes
Atsimenu, praėjusią vasarą 

vieną sekmadienį užbaigėni pas
kutinių “Sun-Time” puslapių 
formas. Kai jas jau vežė į pre
sus, atėjo žinia, kad mirė popu
liarusis Illinois senatorius Dirk- 
sen. 1 ir 2 puslapių formos tuo
jau buvo sugrąžintos ir visai iš-' 
ardytos. Per 3 minutes pirmaja
me puslapyje išsitiesė didžiulė 
antraštė apie senatoriaus mirtį, 
buvo surinktas ir sulaužytas 
straipsnis ir įdėtas net senato
riaus atvaizdas. Dienraštis pavė
lavo 5 minutes, bet pilnai prane
šė žinią, gautą tuo momentu, kai 
formos jau turėjo būti spausdi
nimo mašinose.

Beveik kiekviena informacija 
ar straipsnis sekančiose laidose 
susilaukia įvairių papildymų, 
kuriems reikia daugiau vietos. 
Redaktoriams nieko kito nebe
lieka, kaip išmesti mažiau, jų 
nuomone, reikšmingesnius- daly
kus. Todėl skaitytojai dažnai nu
stemba, kad pvz. apie Vasario 
16 minėjimą Čikagoje buvo rp- 
šyta tik vienoje laidoje ir pan. 
Bet ką darys puslapio redakto
rius, jei jam sekančioje laidoie 
reikia įdėti medžiagą, kuri ak
tuali ne tik lietuvių gflipei. bet 
plačiajai skaitytojų masei. Žino
ma, aprašymų apie žydus ir neg
rus jie nedrįsta paliesti. Toks 
jau įsakymas iš viršaus, iš tų, 
kurie formuoia dienraščio kryp
tį- (JEVISKES-ŽIBURIAI)

ALB Krašto Valdybos pirminin
kas M. Zakaras pasitarimuose 

su Vliko pirm. Dr.J,K.Valiūnu

AUKOS
MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI

P. Bareišis $ 5.00
K. ir K. Pociai S 10.00
S. ir A. Raželiai $ 10.00
E. Laurinaitienė $ 10.00
G. Antanėlis $ 12.00
Br. Žiedas $ S. 60
St. Stankūnavičūus $ 10.00
S.E. Kutas S 5.00
K. Songaila S 5.00
P. Brūzga $ 5.00
P. Leonavičius Š 10.00
J. Česnaitis $ 5.00
J. Levickas $ 5.00
S. Zienius S 3.00
J. Grybas $ 10.00
A. Ląstas $ 10.00
P. Doniela $ 20.00
K.P. $ 5.00
V. Skrolys $ 10.00
f. ir M. Baltučiai $ 20.00
V. •Taparas . $ 10.00
C. Zamoiskis $ 10.00
XX ® 1.00
V. Kmitas $ 1.00
S. Liaksas $ 1.00
Račiūnas S 1.00
C. Galatiltis S 1.00
A. Maželis $ 10.00
V. Ratkevičius $ 10.00
M. Pocius $ 5.00
B. Nemeika $ 2.00
P. Bielskis $ 2.00
E. Kalibatas $ 1.00
V. Radzvičius $ 5.06
L. Garbaliauskas $ 3.00"
L.R. Pakalnis $ 2.00
E. Alysaitis Š 10.00
E. Mensonas $ 10 'o -
^’Augutis $ 11-. ’
Brone Adomavičienė $ 20.00
Nijolė Adomavičiūtė $ 20.00
Jonas Juospaitis $ 2.00
A. Kalpokas $ 10.00
Mr. X $ 12.00
M. Juškevičius $ 20.00
Canberros Liet.Klubo bri
džio vardu V. Biveinis $ 10.00

Canberros Liet. Klubas $ 200.00

T. S. Eliot

RYTMETYS PRIE LANGO
Jos tarškina, pusryčių indais rūsio virtuvėje,
Ir išilgai gatvės nutryptų briaunų 
Aš juntu sutikusias sielas tarnaičių 
Nusiminusiai išdygstančias ties kiemo vartais.

II-jo Jaunimo Kongreso keliu
Nors iki antrojo Jaunimo Kongreso 

dar dVejetas metų, takiau ALB Melb. ap. 
Valdybos pirm. p. M. Didžys, pats daly
vavęs pirmajame Jaunimo Kongrese ir bu
vęs Melb. jaunimo k-to narys ir todėl 
gerai žinąs organizacinius sunkumus,lie. 
pos 12 d. sušaukė jaunimo organizacijų 
atstovus dalyvavimo Il-me jaunimo kon
grese reikalams aptarti. Buvo kalbėtasi 
kaip ir nuo ko pradėti. To pasėkoje 
Melb. jaunimo organizacijų K-tas liepos

J. Kemėšis $ 10.00

Aukojusiems nuoširdi padėka.
ALB Krašto Valdyba

yra apie 10 milijonu tokių planetų, ku
riose gamtinės "r klimatinės sąlygos pa 
našios, kaip ir žemėje.

*
Gyvenąs Anglijoje rašytojas Fabijo

nas Neveravicius sulaukė 70 metų am-
Rudos'Pliko bangos atskleidžia iki manęs
Nuo gatvės dugno iškraipytus veidus,
Ir nuo praeinančių suteptais sijonais moterų nudrasko 
Beprasmę šypseną, kuri ore plevena
Ir išnyksta stogų aukštumos brūkšny.

Vertė St. Meringis

22 d. šaukia jaunimo organizacijų atsto 
vų susirinkimą naujam komitetui išrinkt 
ir kurio vyr. uždavinys butų pasi- 

ruošti antrajam Jaunimo Kongresui.

*
Astronomai spėja, kad visatoje yra 

apie 100 milijonų galaktikų, kuriose

Siaus. Šalia savo originalios kūrybos
F. Neveravičius pasižymėjęs kaip vertė* 
jas, išvertęs Reymonto "Kaimiečius",.
G. Orwellio "Gyvulių ūki" ir romanų to 
paties autoriaus "1984". Aktyviai 
reiškėsi ir-politinėje veikloje.. Gimęs 
1900 m. liepos 6 d. Raseinių apskr.

♦
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Kieno teisybė?
Pone Redaktoriau,

Birželio 29 popietės metu Adelaidė
je, kur buvo diskutuojama bendravimo 
su Lietuva klausimu, p. P. Pusdešris 
patiekė kaip faktą, kad atvykęs iš oku 
puotos Lietuvos solistas V, Daunoras 
atsisakąs Hamiltone (Kanadoje) dainuo 
ti, kol nebus pašalinta iš scenos lie
tuviška tautinė vėliava. Kiek šitame 
teigime teisybės paliudija Toronte lei 
džiamas kataliku savaitraštis "Tėviš
kės Žiburiai", kur Šių metų balandžio 
30 d, numery minėto laikraščio redak
cija atsako i vieno skaitytotjo užklau 
simą tuo pačiu reikalu:

"Mūsą žiniomis sol. V. Daunoras lan 
kėši Kanadoje 1967 m. pasaulinės paro
dos proga. Jis su kitais menininkais 
iš okupuotos Lietuvos koncertavo sovie 
tiniame pavilione ir .berods, Vytauto 
Didžiojo klubo salėje Montrealyje. Su 
menininkų grupe V. Daunoras lankėsi ir 
Toronte. Čia jis koncertavo ukrainie
čių komunistų salėje negausiai publi
kai. Hamiltone V. Daunoras nekoncerta
vo. Incidentas, kurą minite savo laiš
ke, įvyko sol. V. Noreikos ir kitų me
nininkų koncerto proga Hamiltono Liet. 
Namų salėje 1967 m. Bet jis nebuvo 
toks, kaip minite savo laiške. Rengė
jai prieš koncertą ruošėsi papuošti 
sceną Lietuvos vėliaba, bet paskuti
niu momentu nuo to atsisakė ne del me- 
ninkų reikalavimo. Tokio turinio paaiš 
kinimą paskelbė Hamiltono Liet. Namų 
Valdyba "TŽ" 1967 m. Nr. 43".

Norėtųsi tikėti, kad apie Šitą fak
tą "Tėviškės Žiburiai" Kanadoje yra ge 
riau informuoti, negu mes čia.

Skai t y, t o jas

MELB. DŽIUGO TUNTO REIKALU

(Laiškas iš Melbourno)

"Mūsų Pastogės" Nr.27, tilpo iš Mel
bourne kronikos žinutė, esą skautai jau 
praradę savarankišką lietuviško vieneto 
charakterį ir pasidavę australų spaudi
mui tapti australų skautų padaliniu.

Kadangi ši žinutė yra šmeižian
čio pobūdžio, greičiausia parašyta tų 
pačių gandonešių, kuriems graži lietu
viško jaunimo veikla, taip kaip ir liet- 
tuvių bendruomenės santaika atrodo nepaj 
kenčiama, randu reikalo paaiškinti.

Melbourno Džiugo tunto veikloje nie
kas nepasikeitė, išskyrus kad skautiška 
veikla žymiai sustiprėjo. Visas tuntas 
nebuvo ir nėra registruotas pas austra
lus skautus. Užregistruoti tiktai ber
niukai , kas buvo padaryta jau 1930. m. 
a.a. v.s. B. Dainučio ir a.a. v.s. A. 
Krauso. Jie tada sudarė sutartį sV aus
tralų skautų sąjunga ir išreikalavo tam 
tikrų lengvatų veiklos atžvilgiu. Tas si 
susitarimas ir dabar dar galioja . 
Taip kad iš- tikrųjų tunto berniukai yra 
registruoti pas australus 'jau 20 metų, 
gi australų spaudimas pasireiškia tik 
jų susirūpinimu, kad mūsų veiklos Veveii 
nesimato ir nesigirdi, ogi mūsų unifor 
mos yra tikrai netvarkingos ir margos. 
Taigi tuntas ir "pasidavė" spaudimui, 
kad buvo nutarta suvienodinti uniformas 
pagal Lietuvių Skautų Sąjungos statutą 
ir kur galima įvesti australiškai ap
linkai ir gamtai pritaikytą programą 
veiklai gamtoje.

Iš australų pusės jokių kliūčių ir 
reikalavimų lietuviškos veiklos atžvil
giu nėra daroma, o nauda tokia, kad 
skautai yra pilnai apdrausti už labai 
mažą kainą, gauna geras stovyklavietes 
(Wonga Park ) ir galės pasinaudoti aus
tralų salėmis, nes iš lietuvių namų 
Melbourne skautai jau baigiami
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Redakcijai
išstumti, taip sakant,tunto sueigoms 
tenka pasitenkinti koridoriais, kadangi 
salės dažniausia būna užimtos kam ki
tam, kaip kad atsitiko liepos 11 d.

Lietuvių visuomenei, kuri rėmė ir re
mia skautus kaip veiklią lietuviško jau 
nimo organizaciją, nevertėtu kreipti 
daug dėmesio į piktos valios tautiečių 
skleidžiamus gandus, bet kiek galint 
nrisidėti prie skautų vadovų rūpesčių 
ir padėti išsikovoti teisę naudotis ne
kliudomai Liet. Namų salėmis su visu 
kitu lietuvišku jaunimu.

j.s. Vyt. Vaitkus

Gerb. Redaktoriau,
Šiandie yra liepos 17-ji, penktadie

nis , o rytoj įvyks Pavergtųjų Savaitės 
užbaiga. Ištisą savaitę laukiau pakvie
timo , kad Pavergtųjų Savaitės užbaigos 
koncerte galėtume dainuoti kartn su Dai
nos choru ir tuo prisidėti reprezentuo
jant tūkstančius lietuvių, kurie prara
dę savo tėvynę.Ir aš esu praradusi savą
ją. Bet dabar jau po laiko. Aš netekau 
galimybės -reprezentuoti žmones, kuriuos 
aš taip gerbiu ir myliu.

Stebiuosi, ką gi esu blogo padaru’si, 
kad prieš mane toks nusistatymas; ką 
gi yra padarąs Ansamblis, kuriam aš diri 
guoju? Mano vyras man kalbėdavo: "Aš 
pats savo tautiečiams dainavau, šokau, 
sportavau, dabar gi tu daryk ką nors".

Argi jūs nemątote choristų akyse aša
rų, kada jie dainuoja "Šiaurės pašvais
tę"? Argi nepastebite, kad ir mano ran
kos virpa ir mano širdis pasiekia daini
ninkus ir jus visus mums dainuojant 
"Kovoj jūs jau žuvot..."?

Maniau, kad jūs visi buvote kupini 
pasididžiavimo tada, kai apie 80 choris
tų sustoję dainavo "Lietuviais esame 
mes gimę ". Vargu, ar tuo metu salėje 
buvęs _ lietuvis labiau tuo džiau
gėsi, kaip aŠJ Med visi drauge meldėmės 
giedant "Maldą". Ir kokia tai buvo mal
da! Dabar malda pasibaigus, ir mano šir : 
dis kupina liūdesio, kad, kad nesutarė-i 

,me visi galingai užtraukti ", 0 skambink 
per amžius vaikams Lietuvos".

Su pagarba
M. Unbražiūnienė 

Sydney Liet. Meno Ansamblio 
Choro Dirigentė

įRed. Pastaba: Šitas laiškas gautas 
prieš įvykstant Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga rengtamn tautybių koncertui 
Sydnejuje, kur lietuviams reprezentuoti 
tebuvo pakviestas tik vienas "Dainos" 
choras. Deja, eilei minėto choro dainių 
ninku susirgus ir pastarasis nepasirodė, 
ir šiame koncerte, kuriame dalyvavo api<

iPOPTZU
i

Ispanijos šachmatų didmeisteris A. 
Pomar pirmą kartą tarptautiniame šach
matų turnyre dalyvavo būdamas 12 metų. 
Pirmą ratą jam teko žaisti su senu vo
kiečių tarpt, meisteriu Brinkmann ir 
41 ėjime jaunasis ispanas pasiūlė sena
jam vokiečių meisteriui baigti lygiomis 
Vokietis nutarė tęsti, nes pozicija 
buvo labai sudėtinga, ir jis tikėjosi 
supainioti berniuką. Tačiau išėjo prie 
šingai: senasis meisteris suklydo, ir 
berniukas laimėjo pėstininką. Dabar ly
giąsias jau pasiūlė vokietis Brinkmann, 
tačiau ispanas berniukas pažiūrėjęs į 
laikrodį sutiko ir dingo iš patal
pų, kur vyko turnyras. Kitą dieną jaųi 
šachmatų žinovai priekaištavo sakydami, 
jog nugalėti tokį meisterį pasitaiko 
labai retai, tad kodėl sutikęs priimti 
lygiąsias? Jaunasis Pomar atsakė: As 
žinojau,, kad mano partija laimėtina, 
bet tuo metu gretimam kino teatre ro-
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1000 klausytojų, lietuvius teatstovavo 
taut, šokių grupė, vad. p. M. Cox. Ne 
vienas tautietis apgailestavo, kad or
ganizatorių nebuvo pakviesti abu 
Sydnejuj veikią liet, chorai. Tad net 
ir susirgimų atveju iš dvięjų chorų būtį “■ 
susidaręs.pakankamas vienetas, pajėgęs 
lietuvius tinkamai reprezentuoti. Juo 
labiau, kad minimo koncerto metu chori- ; 
nių pasirodymų buvo labai nedaug, o vi
są branduolį sudarė tautybių tautiniai J 
šokiai.)

Gerb. Redaktoriau,
'Quo vadis,Domine,' yra labai gra- ’ 

žus straipsnio užvardinimas, bet jis j 
visai netinka katalikiškam laikraš- z- 
Čiui. Kiekvienas laikraštis turi savo 
politinę opiniją, kaip kiekviena krau
tuvė turi savo prekes. Negražu prisi- į 
dengus po katalikybės ir Bažnyčios ,.;® 
sparnu skleisti nekrikščionišką neapy. , 
kantą. Straipsnis "Quo vadis Domine" į; 
ne vien kad nėra neteisingas, bet jis 
toks nerealus, kad nors autoriui Vol- j 
demaro laikai dar prisimenami, bet 
šiais laikais atrodo lyg viduramžiai. .

Straipsnio turiniu ne tik pasisako
ma prieš Kristaus Evangeliją, bet jis 
yra priešingas Vatikano diplomatijai. 
Visi gerai Žinome Vatikano diplomati
nius pasisekimus komunistinėje Jugo- . 
slavijoje. Tokią pat diplomat!ją Vati- . 
kanas varo su Čekoslovakija, Vengrija > 
Lenkija, Lietuva. Mandagi Vatikano di- 
ploraatija esmingai palengvinusi kata- | 
likų gyvenimą tuose pavergtuose kraiS- 
tuose. Šiandien mums visiems reikia 
siekti, kas realiai galima. Stalino įįž 
laikai taip ledais sukaustę komunizmo 
priešus, kad ir Australijos tropikai ... 
negali jų iStirpdinti. Jie sako - jūs 
negeri lietuviai, kad jūs nerėžiąte $ 
komunizmui kaip mes, kad jūs draugiš- 
kai elgiatės su tais, kurie iš paver
gtos tėvynės į Australiją užvažiuoja. 
0 tas velnias šnipas, parvažiavęs į 
Lietuvą, kartai s gali ir gerai apie 
Australijos lietuvius prisiminti, . ą. 
taip, kad kas iš Lietuvos, ir daugiau- .< 
panorės į Australiją atvažiuoti. Tada 
jau ir pavojus.

Kad visi lietuviai laisvajame pa-* -S 
šaulyje yra uŽ tėvynės laisvę; tai . 
faktas. Bet kad visi lietuviai žinotų 
ir sutartų, kaip tą lietuvių laisvę 
ir kultūrą išlaikyti svetimuose kraš-- S 
tuose be nepriklausomos Lietuvos, to M 
nėra. Šitai teigiamu faktu gali pąsi- '1 
daryti tik tuose kraštuose, kuriuose 
lietuviai nesidalina į įvairias juo
kingas ypač dabar politines partijas. 
Iki kol laisvojo pasaulio lietuviai 
nepasijus esą tik lietuviai, w 
nieko Šių laiką realybėje bendram lie- 
tuvių labui nenuveiks. ®

' Kun. J. PeJrauskaę.P.P.
Albion, Vic. »

------------------------------- —------------------------ - 
dė lašai įdomią filmą apie indėnus.' ir ’ti 
aš jokiu būdu nenorėjau į ja pasivėluo,

- *
K * " ■ . ' |
Šiuo metu N.S.W. šachmatų rinktine 

telegrafiniu būdu žaidžia šachmatų J
I.B.M. taurės varžybas su Pietų Auste -į 
lijos rinktine. Pusiau finale N.S.W. |
rinktinė laimėjo 10:3 ne pralaimėdama 
nė vienų rungtynių. Už Pietų Australi
jos rinktinę.trečioje lentoje žąįdžia 
R. Arlauskas, sužaidęs lygiąsias su 
T. Show,

i -■ 9
Partijos suvažiavime Brežnevas pa- ■- į 

reiškė, kad salėje yra amerikiečių -v 
šnipas ir milicininkui įsake jį suim
ti. Vėliau tas milicininkas buvo ap- 
klausinėtas, kaip jis tą Šnipą atpaži- 
nęs. . M

- Labai paprastai: pats Leninas < 
mus moko, kad priešas niekad nemiega. 1 
Sekant susirinkusius suimtasis sa- r,;į 
Įėję buvo vienintelis, kuris nė karto 
neprisnūdo...
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller St., Ashfield, N.S.W.. 2131, tel. 7980306

Sportinės įvairenybės
Sydnejaus A rezervo vyrų krepšinio 

pirmenybes laimėjo latviai finale nugalė
dami St. George - Sutherland australus. 
Šiose pirmenybėse taip pat žaidžia ir ■ 
Sydnejaus Neries komanda, kuri pusfina
liuose pralaimėjo prieš Y.M.C.A. ir už
ėmė ketvirtą vietą. Kovo vyrų I-ji koman 
da žaidžia aukštesnėje II-sios divizi
jos klasėje ir šios pirmenybės vyksta tri 
trijų ratų sistema. Koviečiai pirmenybėst 
stovi labai gerai.

*
Šiuo metu Australijoje vieši Europos 

krepšinio klubų Čempionas - Čekoslovaki
jos "Slavia-Prague" komanda. Ši komanda 
yra viena iš geriausių Europos klubinių 

vienetų ir joje žaidžia eilė Čekoslovaki
jos rinktines žaidėjų, kuri Europoje anks 
čiau buvo viena iš stipr iausių. Čekų tar
pe trys žaidėjai yra po 6'8"^ aukščio, 
o centro puole’jas 6'9" ūgio. Sis puolė
jas yra vienas iš pačių geriausių, kokį 
Australijoje yra kas matęs, įskaitant 
ir Amerikos liet, krepšinio komandos c. 
puolėją.

Pirmose rungtynėse prieš N.S.W/ rink
tinę, kurias žaidė Nowra mieste, austra
lai čekams pralaimėjo 104:90, o pastarąjį 
sekmadienį, žaidynes Sydnejuje Čekai vėl 
laimėjo 124:94.

Abiejose rungtynėse pats pavojingiau
sias ir geriausias žaidėjas buvo aukota
sis centras Zidech, kuris Now
ra žaidynėse įmetė 43 taškus, o Sydneju
je sumetė kuone pusę visų taškų - 53. Jo 
dengti bei prieš jį gintis negalęjė nei 
aukštasis 7' amerikietis Bender.

Čekų žaistas ir parodytas krepšinio 
menas buvo tikrai labai aukšto lygio,kur 
pasižymėjo greiti praėjimai, puikus mėty
mai ir iš viso gražus žaidimas. Jeigu aus 
tralai galėtų dažniau susitikti su vals
tybinėmis ar klubinėmis komandomis iš už
sienio, tai labai greitai ir jų žaidimo 
lygis pakiltų, nors ir dabar krepšinis 
Australijoje vis daugiau ir daugiau po
puliarėja ir pats žaidimo lygis siekia 
tarptautinio masto.

*
Italijoje šiuo metu vyksta moterų pa

saulio futbolo taurės pirmenybės, kur da
lyvauja 18 moterų rinktinių.Žaidimas, ku> 
rį seka 8-10 tūkst. žiūrovų, yrą visai 
neblogas, tik žaidėjai ypat nusiskundžia 
karštaisiais italų žiūrovais vyrais. 
Kaip rašoma spaudoje, italams matyti 
aikštėje bėgiojančias 22 atletiškai mer

ĮDOMUS FAKTAI paruošė gj|Į Neilson

Amerikoje didžiosios parduotuvės kasmet išleidžia įvairių preKių Katalo
gą - kainoraštį, kuriame suregistruota apie 150.000 įvairių prekių. 
Užtenka namų šeimininkei tik pavartyti katalogą, pasirinkti nerimų pre
kių ir jas telefonu arba laišku užsakyti, ir atitinkama firma pristato j. 
namus be jokio ekstra mokesčio. Šio katalogo išleidžiama milijonas Pgz. 
Pirmiausia šis būdas buvo taikomas nuošaliai gyvenantiems toli provinci- 
joje-viensėdžiams ar ūkininkams, bet vėliau prigijo ir miestuose, kur 
šeimininkei nereikia laiko gaišti belaksiant po krautuves, bęt namuose pa
togiai sėdėdama pasirenka prekes ir ir viskas.
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ginas jau yra perdaug. Žiūrovai žaidė
jas' joms einant į persirengimo kambarius 
gerokai apgnaibo, apibučiuoja ir prašo, 
kad no rungtynių sektų vyrų tradiciją ii 
pasikeistų su priešininko komanda sago 
sportinėmis uniformomis. Komandų vadova: 
ir pačios žaidėjos paprašė policijos 
protekcijos, kas ypač nustebino karštuo
sius italus.

*
Pagal 1963 m. išleistą olimpinį nuos 

tatą olimpiniai medaliai turi būti ma
žiausiai 60 mm skersmens ir 3 mm storio. 
Pirmos ir antros vietos medaliai gamina
mi iš sidabro, kai pirmajai vietai skit 
tas medalis turi būti padengtas dar ne
mažiau 6 gr gryno aukso. Bet žinoma,lai
mėsimo vertė glūdi ne medalyje, ne auk
se ar sidabre, bet pačiame atsiekime.

*
Prancūzijoje snortas yra tiek po'pu 

liarus, kad radijo stotys įvedė pirma 
dienio naktį antrą valandą išsamią in-

SPORTO SKYRIAUS BENDRADARBIAMS
"Mūsų Pastogei", o tuo pačiu ir 

jos Sporto Skyriui grįžtant į savo 
normalų stovį, sporto puslapis vėl 
yra pilnas ir pastovus. Aš kviečiu 
visusr šio skyriaus bendradarbius ir 
korespondentus nuolat ir reguliariai 
bendradarbiauti, nes tik jūsų visų 
įdėtas darbas padarys šį skyrių įdo
mų ir patrauklų.

Sp.Sk. Redaktorius

formaciją apie savaitgalio sportinius 
įvykius. Tu vėlųjų pranešimų kaltinin
kai yra Prancūzijos kepėjai, bulkucių 
ir pyragaičių meisteriai, kurie savo 
darbą pradėdami po vidurnakčio negalėda
vo sulaukti ryto, kada išklausys spor
tinius pranešimus. Pradžioje stotims at
sisakius naktimis pranešinėti apie spor 
tą Prancūzijos kepėjai pagrasino visuo
tiniu streiku, ko pabijojo ir radio sto
čių vadovybė ir įvede naktines sporti
nes žinias, nes Prancūzijoje pusryčių 
bulkutes su pyragaičiais, yra gal tiek 
pat svarbu , kaip ir kepėjams sportas.

Austrijos ledo rutulio pirmenybių 
rezultatyviausių žaidėjų dešimtuke yra 
du suomiai, trys čekai ir du kanadie
čiai, nors pačiame prieky yra austras 
F. Vechselber.

Liūdime netekus nųoširfiaus ir ak
tyvaus klubo nario

MEČISLOVO VASARIO
ir drauge giliai užjaučiame jo bro

lius ir artimuosius.
Sporto Klubas Kovas
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-----------arenoje
1970 m. Europos futbolo čempionai.

Čia paduodamas sąrašfas klubų, kurie sa
vuose kraštuose laimėjo futbolo pirme
nybes ir tuo pačiu įgyja teisę dalyvau
ti Europos čempionų taurės varžybose: 
Italijos - Cagliari, Albanijos - Nendo- 
ri, Vak. Vokietijos - Muenchengland- 
bach, Rytų Vokietijos - Karl Zeiss, Aus 
trijos - Austria Vienna, Belgijos w-S£an- 
dard Liege, Bulgarijos - Lewski, Čeko
slovakijos — Sovac Bratislava, Kipro — 
Limassol, Danijos - Boldklub, Airijos- 
Waterford, Škotijos - Celtic, Ispanijos 
- Atletico Madrid,’Suomijos - KPB Kok
kola, Prancūzijos - St. Etienne, Grai
kijos - Panathinaikos, Olandijos- Ajax 
Vengrijos - UJPest, Anglijos - Everton, 
S. Airijos - Glentoran, Islandijos - 
Rejkjavik, Luksemburgo - Jeunesse Each, 
Maltos - Hibernian, Norvegijos - Rosen- 
borgt, Lenkijos - Legia, Portugalijos - 
Sporting Lisbon, Švedijos - Goteborg, 
Šveicarijos - Basle, Kurkijos - Fener
bahce, Sov. S-gos - Moscow Spartak, 
Jugoslavijos - Red Star.

* ♦
Pirmasis ratas Europos čempionų tau 

■ės varžybose prasidės rugsėjo 16 d.
Šios Europos svarbios taurės laimėto* 

jais yra buvę: Ispanijos Real Madrid 
6 kartus, Italijos Inter Ji k. , Itali
jos Milan 2 k., Škotijos Celtic 1 k., 
Anglijos Manchester United 1 k., 01ar>-- 
dijos Feijenoord 1 k.

Futbolas Australijoje. Sydnejuje su 
Žaista 4 staigmeniniai susitikimai ir 
po 16-to rato turimos pozicijos: St.Ge
orge 25 taškai, Hakoah - 24 t., Hyde, 
Apia ir Sth Sydney po 20 t..

Melbourne: Juventus 25 t., Melbourni 
21 t., Just ir Heilas po 17 t.

Adelaide: Juventus 21 t., Polonia 
20, Hellas 19, Lion 18.

Perth: Tricolore 27 t., Azzurri 
23, Cracovia 22, Windmills 16.

Brisbane: Čia pirmenybės buvo su
stabdytos dėl rengėjų nesutarimo. Buvę 
rezultatai: Gynnum - Hellenic 2:1, Hol- 
landia - Coalstar 4:2, Azzurri- Bardon 
2:1, Merton - Mt.Isa 4:1.

BOKSAS
Skelbiame dabartinius pasaulio bok
so čempionus:

gaidžio sv. Charranchai (Thailand) 
gaidžio sv. Olivares (Meksika) 
plunksnos sv. Sayijo (Japonija) 
lengvo(jnr.) sv.Kobayashi (Japonija) 
lengvo sv. Laguna (Panama) 
viršlengvio sv. Leche (Argentina) 
vidutinio sv. Napoler (Meksika) 
viršvidutijjio - Bossi (Italija) 
pussunkio sv. Benvenuti (Italija) 
lengvai sunkaus - Foster (Amerika) 
Sunkaus - Frasier (Amerika)

**
Taivano (Formozos) Chi-Cheng bėgi- ' 

kė pasiekė -100 m pasaulio rekordą per 
11 sek. (Ji pastaruosius septynerius 
metus gyvena ir treniruojasi Amerikoj 
bet save skaito kiniete ir laimėtą 
garbę atiduoda nacionalinei Kinijai. 
Taip pat ji pastatė naują ir 200 m re 
kordą (22.4 sek.), kurį anksčiau ture 
jo lenkė I. Szewinska. Taip pat ji at 
siekė lygų pasaulio rekordui 100 m 
kliūtinį bėgimą (12.8 sėk.), kurį tu— 
rėjb lenkė Sukniewicz. Si 26 metų ki- 
nietė studentė Šiuo metu yra viena iŠ 
geriausių lėngvaatlėčių pasaulyje.

Mūsų Pąstogė Nr.29, 1970 m. liepos 27 d. psl.7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
Melbourne

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS MELBOURNE
Metinis ramovėpų- susirinkimas įvy

ko liepos 12 d. šv. Jono parapijos sa 
Įėję. Susirinkimų atidaręs pirm. V. 
Šalkūnas pakvietė paskaitai ramovėnų J. 
Petraitį, kuris kalbėjo aktualiu klau
simu - apie organizuotų bendradarbiavi. 
mų su dabartine pavergta Lietuva. Klau 
simas buvo gana smulkiai ir vispusiš
kai peržvelgtas prieinant išvados, kad 
toks bendradarbiavimas šiuo metu būtų 
naudingas tik imperialistiniam komuniz
mui , bet mums būtų tiktai kenksmingas 
ir todėl nepatartinas. Po paskaitos ke
li kalbėję apgailestavo, kad nedidelis 
tautiečių skaičius paskaitą girdėjo ir 
ragino prelegentų paskaitų paskelbti 
laikraštyje.

Toliau pirmininkaujančiam p. Kūn- 
caičiui paprašius skyriaus pirmininkas 
p. V. šalkūnas patiekė dvejų skyriaus 
veiklos metų apžvalgą, kurią dar papil
dė kasininkas V. Sidabrą patiekdamas 
finansinį skyriaus stovį. Abu praneši
mai su revizijos komisijos patvirtini
mu buvo užgirti ir be ginčų priimti 
išreiškiant pirmininkui padėkų.

Naujos skyriaus valdybos rinkimai 
praėjo palyginti gan sklandžiai. Išrin
ktoji nauja valdyba pasiskirstė parei
gomis taip: pirmininkas V. Šalkūnas,vi. 
cepirm. Br. Paškevičius, sekretorius 
A. Pocius, kasininkas V. Sidabrą ir pa
rengimų vadovas K. Prašmutas.

Kiek ilgiau užtruko pasitarimai pa
minklinės lentos Lietuvių Namuose įtai
symo reikalu. Pirm. V. šalkūnas prane
šė, jau turįs Namų Klubo Valdybos sutį- 
kimą tokią lentų įmūryti koncertų sa
lės sienoje prie scenos; turimas jau 
ir skulptorius (vengras), su kuriuo su
sitarta jau ir dėl kainos - $ 1000,ku
riuos teksią skyriaus valdybai surinkt: 
Lenta būsianti įmūryta dar prieš Liet. 

Dienų pradžią. Susirinkimas tų projek 
tą balsavimu patvirtino.

Susirinkimui pirmininkavo p. Kunrai- 
tis, sekretoriavo Alb. Pocius. Paskai
toje dalyvavo nemažas būrel.is tautie
čių, tačiau ramovėnų reikalus spręsti 
pasiliko tik mažiau 20 asmenų.

N. Btk.

GKE&ONG

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

ALB Geelongo Apyl. Valdyba rugpiūčio

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

K U K U 5 I O užbalinę.o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Tūkstančiais žodelių 
Per metus spausdintą, 
Lanko mus "Pastogė" 
Sirdi kad ramintų,

Einu per Sydniejų, - 
Kelias pagadintasl 
Žiūriu redaktorius 
Cenzūra rakintas...

" Ku kuty'" skaitysi : 
Kokia eina piūtis; 
Nuotraukų padarė - 
"Pastogės" Kukutis...

Visi baliai Šviesūs, 
"Pastogės" - Šviesiausias'. 
Kalbink mergužėle, 
Jaunime.mieliausias...

SPAUDOS B. ALIUS ■

R y G S E J O 19-j i'.!!

00000000000000000000000000000000000000000000000ooooooooooo
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2 d., 2.50 vai. Liet. Namuose šaukia 
nepaprastą visuotinį Geelongo lietu
vių bendruomenės susirinkimą šia dar
botvarke: 1. Susirinkimo atidarymas. 
2. Prezidiumo pirmininko ir sekreto
riaus kvietimas. 3* Mandatų komisijos 
rinkimai.4. Rinkimai 5 narių susirin
kimo protokolui patvirtinti. 5.Rin- 1 
kimai narių į Krašto ^arybą. 6. Pirmi- i 
ninko pranešimas. 7. bendruomenės namų J 
įteisinimui įstatu svarstymas ir rezo
liucijos priėmimas įgalinant "Fidelity 
Trusty" vardu lietuvių namus užregis
truoti. 8. Klausimai ir sumanymai. 9. 
Susirinkimo uždarymas.

Reikalingam žmonių skaičiui laiku ne
susirinkus- susirinkimas bus pravedamas 
po pusės valandos, kuris skaitysis pil
nai teisėtu.

Geelongo Apyl. Valdyba maloniai kvit 
čia visus Geelongo ir apylinkės tautie
čius gausiai šiame susirinkime dalyvau-

ALB Geelongo Apyl. Valdyba

LOTERIJOS REZULTATAI
Liepos 5 d-. Geelongo Apyl. Moterų 

Draugijos susirinkime, kuris įvyko p.An- 
drikonienės bute, buvo traukiama loteri
ja, kurion buvo leista p. Grafienės dai
liai išsiuvinėta ir padovanota pagalvėlė 
Laimingą bilietą Nr. F 23 ii* laimikį 
laimėjo p. Seikiene iš Melbourne. 
Bilietus traukė P. Valodka ,jnr.
Visoms padėjusioms ir prisidėju-^ ~ Į 
sioms prie loterijos nuoširdus ačiū. į 

Geelongo Mot.D-jos Valdyba

Pranešimai
Apylinkės susirinkimas Melbourne
Rugpiūčio 9 d., sekmadienį, 4 vai,p. 

p. Lietuvių Namuose šaukiamas Melbourne 
apylinkes visuotinis narių susirinkimas 
Darbotvarkėje numatyta ALB Krašto Tary
bos atstovų rinkimai ir pasisakymai dėl 
ALB Krašto Valdybos būstinės perkėlimo 
iš Sydnejaus į kitus miestus.

ALB Melb. Apyl. Valdyba 
APYLINKES 20 m. SUKAKTIS

SIAIS metais sueina 20 metų, kai 
Sydnejuje įsisteigė Australijos Liet. 
B-nės Sydnejaus apylinkė.

Šiai sukakčiai atžymėti dabartinė 
Sydnejaus apyl. Valdyba ruošiasi apy
linkės 20-ties metų jubiliejų gražiai

Ramtedrylia-lia-lia
Remkite "Pastogę".
Spaudos Balius arti, 
Leiskit žodį tartil

Ramtadrylia-lia-lia 
TukstanČiu Žodelių- 
Reikia'pirkt spaustuvų, 
Kitaip - mes pražuvę..'.

Ramtadrylia-lia-lia 
Eik ij Spaudos Balių; 
Nepalik namuose 
Net senų tėvelių!

BYDNST
NUKENTĖJO "M.P." REDAKTORIUS

Liepos 18 d. atvykusį į Pavergtųjų 
Tautu Savaitės proga Lidcombe (Sydney) 
surengtą tautybių koncertą Mūsų Pasto
gės redaktorių užpuolė vienas mūsų tau
tietis kumščiu sužalodamas veidą. Smū- 
gis į dešinę akį dar buvo tiek, laimių 
gąs, kad į akį nesulindo akinių stik
lai. Užpuolikas lietuviškame gyvenime 
praktiškai nesirodo. Kiti spėja, kad 
užpuolikas prie šio veiksmo buvęs iŠ 
pašalies paskatintas.
. Užpuolimo metu ten pat buvę austra
lai detektyvai užpuoliką sulaikė ir jį 
perdavė policijai.

paminėti: rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. Dainavos salėje Bankstowne 
rengiamas iškilmingas susirinkimas - mi
nėjimo aktas, kurio metu bus prisiminti 
ir pagerbti apylinkės veikloje iškiles
nieji kultūrininkai ir visuomenininkai. 
J’rogramoje dalyvaus "Dainos? ir Meno 
Ansamblio chorai, tautinių šokių grupė . 
įėjimas visiems laisvas. Apylinkės val
dyba kviečia visus tautiečius šioje iš
kilmėje skaitlingai dalyvauti.

— o —
Kaip šio jubiliejaus iškilmių antroji 

dalis numatoma po šio minėjimo sekantį 
šeštadienį, rugpiūčio 15 d. apylinkės 
valdybos iškilmingas pobūvis ,, kurio pra
džia 7 vai. vak. įėjimas dirbantiesiems 
$ 2, pensininkams ir moksleiviams $ 1." 

Plačiau apie šią sukaktį skaitysime 
kitame M.P. numery.

Sydne j aus Apyl .Vaidyba

f

LENKAI LIŪDI SAVO VADOVO
Didelės minios lenkų iš N.S.W. ir ki. 

tų valstijų įskaitant ir eilę aukštų 
australų pareigūnų palydėjo liepos 11 
d. į kapus generolą Juliusz Kleeberg, 
kuris žuvo susisiekimo nelaimėje neto
li Maitlando,N.S.W. Pastaruoju metu jį: 
buvo ir lenkų bendruomenės Australijoj: 
federalinės tarybos pirmininkds. Mirė 
sulaukęs 70 metų.

Gen. J. Kleeberg buvo plačiai žino
mas ir už’lenkų bendruomenės ribų, Už 
jį gedulingas pamaldas atlaikė kardino
las Gilroy, o pagerbiant jį vainiką 
ant kapo prisiuntė min. pirm. Gorton ii 
N.S.W. premjeras Mr. Askin. Lenkų ka
riuomenėje jis tarnavo dar I-jo pas.ka
ro metu ir dalyvavo antrajame kare ko
vodamas prieš rusus. Apdovanotas dauge
liu ne tik Lenkijos, bet ir kitų kraš
tų ordenais, kaip Comraader Cross with 
Star ir prancūzų ’ Legion d'Honeur.

Gen. Kleebergui buvo nesvetimi ir 
lietuviški reikalai. Jis buvo palankus 
lietuviams ir mielai su pažįstamais 
lie+"viais leisdavosi svarstyti lietu
vių lenkų problemas. Lenkų bendruomenės 
pirmininku Australijoje išbuvo 15 metiį.
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