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LIETUVIŲ

DIENOS 

MELBOURNE
SKAUTŲ SĄSKRYDIS

Kalbėdami apie jaunąją kartę turime 
galvoje arba pavienius individus, arba 
organizuotus vienetus. Kaip individo 
pasiekti laimėjimai moksle, menę, spor
te ar kitose srityse duoda pagrindo vi
sai bendruomenei džiaugtis, taip orga
nizuoto jaunimo užtarnauti pripažinimai 
suteikia mums moralinį pasitenkinimą, 
pasididžiavimą bei garbės pajautimą.

Sakome, kad šio krašto lietuvių ben
druomenės 'ateitis priklausys nuo jauno
sios kartos pozityvais veikimo organi
zuotuose vienetuose. Paskiri individai 
neįsijungę į lietuviškus organizacinius 
vienetus nutols nuo savo bend
ruomenės ir anksčiau ar vėliau tautai 
ŽUS.'

Organizuoto lietuviško jaunimo Aust
ralijoje ryškiausiu atstovuyra skautą 
organizacija. Vadovaudamiesi šūkiu "Die 
vui, Tėvynei ir Artimui" ji yra tarsi 
kertinis akmuo mūsų jaunimo tautinio 
auklėjimo rūme. Atiduodami prideramą 
pagarbą Visatos Kūrėjui, per tautinį 
auklėjimą ir lietuviško charakterio ug
dymą skautai ruošiasi tinkamai atlikti 
pareigas, skirtas žmogui. To siekdami 
skautai naudoja visame pasauly pripa
žintus savo metodus ir priemones.

Viena iš priemonių yra skautų stovyk 
los. Šių metų Lietuvių Dienų Melbourne 
tarsi baigiamasis parengimas bus Austrą 
lijos lietuvių skautų Rajoninė Stovykla 
kuri įvyks Wonga Park (24 mylios nuo 
Melbourne) nuo 1971 m. sausio 2 d. iki 
sausio 13 d. Stovyklos organizavimas pa 
vestas Melbourne Džiugo Tuntui. į sto
vyklą suvažiuos gražus būrys (numatoma 
virš 150) Australijos lietuviškojo jau
nimo iš Adelaidės, Geelongo, Canberros, 
Melbourne, Sydnejaus ir kitų vietovių. 
I stovyklą taip pat mielai kviečiamas 
ir visas lietuviškas jaunimas (ne skau
tai) iki 18'ra. amžiaus.

Stovvklos programos vykdyme jaunimui

Ryšium su Pabaltijo kraštu pavergimo 
trisdešimties metų sukaktim "altijos 
kraštų karių veteranų, organizacijos pa> 
paskelbė deklaraciją, kurioje pasmerkia 
ma sovietų agresija prieš Pabaltijo val
stybes ir reikalauja, kad Sov. Sąjunga 
pasitrauktų iš Pabaltijo su visu kari
niu ir administraciniu aparatu.Taip pat 
kreipiamasi į laisvąjį pasaulį, kad bū
tų pasmerkta sovietinė neteisybė ir kad 
Pabaltijo tautoms vėl būtų atstatyta 
laisvė ir nepriklausomybė.

Raštą pasirašė estų, latvių ir lie- 
tuvią karių veteranų organizacijų vado
vai. Už lietuvius pasirašė Liet. Ve
teranų Sąjungos Ramovės pirmininkas 
gen. St. Dirmantas.

*
Vilniaus universitete biblioteka

LIETUVIO DARBAS

Paveiksle matome sydnejiŠkio meninin 
ko Algio Plūko sukurtą emblemą, kuri 
dabar puošia Finansų Ministerijos rūmus 
Canberroje.

Pastaruoju metu A. Pinkas daugiau 
dirlfa priimdamas privalius užsakymus, 
negu tarnauja. Šiuo metu jis atsidėjęs 
kuria lietuvišką Rūpintojėlį, kuris 
numatomas paminklui lietuvių kapinėse 
Sydnejuje. Taip pat jo suprojektuotas 
fontanas Chiffley Aikštėje Sydnejuje, 
20 pėdų aukščio. Be to jis sukūręs vi
są eilę bažnytinių dalykų, kaip mons
trancijų ir kt.

Sydnejaus lietuviai Algį Plūką pa
žįsta kaip nepamaimoną menininką ir

■ teks ne tik įtempti proto ir fizines 
jėgas, bet turės progų gražiai bei ma
loniai papramogauti, o taip'pat užraegs- 
ti artimesnių ir tampresnių ryšių su 
sesėmis ir broliais iš kitų vietovių. 
Tikime, kad stovyklaujantis jaunimas 
pasisems dvasinių ir fizinių jėgų, atei
ties darbams, o pati stovykla suteiks 
jiems gražių ir malonių prisiminimų.

Ignas Alekna

Li-tuvių Dienoms Rengti Komitetas 
skelbia Adelaidės tautinių šokių grupės 
"ŽILVINO." atvykstančiųjų sąraSą: 

Mergaitės; Amžius
D. Barauskaitė 16

R. Bielskyte 18 
D. "Bielskytė 16
A. Bielskytė 14
M. Deckytė 18
R. Galinskytė 16
A. Griggs 17
D. Jaunu'tytė 16- ■
J. Juciutė 15
M. jųzeliūnaitė 18
R. Kubįliūtė 18

rogsėjomėn. švęs 400 metų sukaktį. 
UNESCO, Jungtinių Tautų padalinio nū-

| tarimu Ši sukaktis esanti pasaulinės 
reikšmės. Bibliotekos žinioje saugojama 
apie 3 mili'jonai knygų ir turima labai 
retų leidinių ir rankraščių.

talkininką beveik kiekviename parengime 
Jis ir muzikas, ir dirigentas, nepamai
nomas dekoratorius, šarfeistas, net po
etas. Ypač jo begalinis pasišventimas 
lietuviškam jaunimui. Galima jam būtų 
priskaičiuoti daugybę jo sugebėjimų ir 
palinkimų išskyrus vieną - jis ne poli
tikas , todėl kiekvienam paprašytas 
talkina neklausdamas, ką kas išpažįsta 
ir kam priklauso. Jį pastebėjo ir jau 
įvertino ir australų visuomenė, ir taip 
kaskart vis daugiau ir daugiau jo kuri
nių išeina į viešumą.

Sveikiname A. Plūką ir linkime jam 
geriausios sėkmės.

p. Lazauskaitė 15
G. Lazauskaitė 13
L. Launikaitytė 18
J. Neverauskaitė 19
M. Neverauskaitė 19
I. Paškauskaitė 18
I. Paškauskaitė 16
L. Rudzunskaitė 16
L. Rupinskaitė 15 {M

A; Stalbaitė 16
K. Stalbaitė 16
G, Straukaitė 18
A. Stankevičiūtė 16
M. Staugaitė 16
J. Vitkūnaitė IŠ

Berniukai: Amžius
E. Brazauskas 17
K. Bagašauskas 17
R. Duchauskas 17
A. Hali 20

■«
K. Kuncaitįs 17
V. Kaminskas 14
G. Kubilius 16
L. Lazauskas 15
J. Mockūnas 17
V. Neveraųskas 17
A. Straukas. 15 ■ ■■ <; <

G. Stimburys 13
R. Sabeckis 13
B. Sabeckis 14
R. Veraitis 14
A. Willenbrecht 16
S. Valčiukas 1.7
S. Vabolis 18
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SYDNEY APYLINKĖS 20M.
KRON

fTt-sfn 7 sj
1957 m.

Saasio 26 d. pradėta Bankstowno 
"Dainavos" statyba, o vasario 23 įmū
rytas aktas ir pašventinti pamatai.

Rugpiūčio.5 d. "Atžala" Bankstowne 
pastatė "Visuomenės veikėjus”. Režisa
vo S. Skorulis.

Rugpiūčio 17 d. iškeltas vainikas 
virs Bankstowno Liet. Namą statybos.

Spalio 28 d. "Mūsų Pastogė" paskel
bė, kad Redfeme užpirkti namai lietu
viu reikalams.

Gruodžio 8 d. įvyko Melbourne Dai
nos Sambūrio koncertas Sydnejuje. Tų 
pačią dieną pirmą kartą į Australiją at 
plaukė p.p. Bačiūnai ir jie dalyvavo 
šiame koncerte.

1958 m.

Vasario 2 d. Bankstowno namų rėmė
jai pirmą sykį susirinko posėdžio po 
savo nebaigtų namų stogu.

Vasario 16 d. - 40 metų Lietuvos 
nepriklausomybės Šventės pamaldos įvy
ko st. Marys katedroje, o iškilmingas 
minėjimas surengtas "Australia Hall".

Balandžio 20 d. Bankstowno savait
galio mokykla pradėjo mokslo metus dar 
neužbaigtuose Bankstowno Liet. Namuose, 

Gegužės 19 d. Mūsų Pastogė pranešė 
apie remontus Redferno Liet. Namuose. 
Ta pati Mūsą Pastogė pranešė ir apie 
užpirktų skautams stovyklavietę Ingle- 
burne.

. Birželio 1 d. ALB Sydnejaus apylir 
kės būstinė atidaryta Redfern Liet.Na
muose.

Liepos 7 d. mirė Mūsų Pastogės re
daktorius. Jurgis Kalakonis-Kalakauskas. 
Tai buvo pirmos didelės lietuviškos lai 
dotuvės Sydnejuje.

Spalio 5 d. pašventinti ir oficia
liai atidaryti Redferno Lietuvių Namai.

Lapkričio 9 d. oficialiai atidaryta 
lietuvių skautų stovyklavietė Ingle- 
burne.

Gruodžio 7 d. "Atžala" Anzac House 
salėje pastatė "Pavojingą- posūkį". Rež. 
K. Dauguvietytė-ŠniūkŠtienė.

1959 m.
Sausio 28 d. į Sydney atvyko vysk. 

V. Brizgys.
Kovo 14 d. naujas Krašto Valdybos ps 

dalinys - Kultūros Taryba pradėjo dar
bų - susirinko pirmam posėdžiui.

Kovo 18 d. vysk. V. Brizgys pašven
tino "Dainavos" namus Bankstowne. Ten 
pat jam buvo surengta pagerbimo vaka
rienė.

Rugpiučiė 4. d. Bišsieta menė gale
rijoje atidaryta dail. A. Šimkūno 34 
paveikslų paroda. Apie Šią parodą teig 
giamai atsiliepė australą spauda.

Spalio 17 d. Bankstowno Dainavoje 
spektaklis "Šviesi valanda". Rež. K. 

Dauguvietytė- Sniūkštienė.
Lapkričio 21 d. Bankstowno Liet, Na

mu Dainavos krikštynos.
Metų gale Rookwood kapinėse įgytas 

sklypas - lietuvių sektorius.
I960 m.

Rugsėjo 10 d. Bankstowno Dainavoje 
rež. S, Skorulis pastatė P. Pilkos "Pa
baigtuves ".

Gruodžio 28-30 d.d. Meno Dienos 
Sydnejuje. fia įvyko ir pirmoji Dainų 
Šventė Australijoje bei XI-ji Sporto 
Šventė,

1961 m.

Gruodžio 9 d. Bankstowno Dainavoje 
pastatyta "Aušros sūnūs". Rež. Stasys 
Skorulis.

1962 m.

Sausio 20 d. įvyko abiturientą pa
gerbimo vakaras Dainavoje.

Mūsų Pastogė Nr.Jl; 1970.8.10; psl.2

I K A
Kovo 1 d. Berry Stern galerijoje 

a+idaryta A. Šimkūno darbą paroda.
Rugpiūčio 22 d. Berry Stem galeri

joje atidaryta pirmoji E. Kubbos dai
lės paroda.

Rugpiūčio 25 d. Bankstowne įvyko 
pirmoji N.S.’V, Dainą Šventė.

Gruodžio 17 d. antrą kartą į Austra
liją atplaukė p.p. Bačiūnai.

1963 m.
Sausio 26 d. įvyko abiturientų pagei 

bimas Redferno Liet. Namuose, kurį su
rengė Sydnejaus apyl. Valdyba.

Birželio 23 d. pirmosios lietuvių 
kataliką pamaldos st. Joachim bažnyčio
je Lidcombe. Iki tol pamaldos vyko Cam
pe rdowne.

1964 m.
Sausio 15 d. Macquarie meno galeri

joje atidaryta dail. L. Urbono dailės 
paroda su 17 darbų.

Kovo 7 d. Šviesa surengė Dainavoje 
pirmąjį jumoro vakarų.

Vasario 22 d. uždaryti Lietuvių Na
mai Redfeme.

Vasario 24 d. atidaryta savaitgalio 
mokykla Lidcombe.

Kovo 3 d. Hungry Horse meno galerijo; 
je atidaryta dail. H. Šalkausko dailės

Šiais metais okupuotoje Lietuvoje 
aukštuosius mokslus baigė ir diplomus 
gavo 7100 studentų.

*
JAV Valstybės departamente liepos 

20 d. buvo priimta pabaltieČių delega
cija, kuriai užtikrinta, kad JAV vyriau, 
sybės nusistatymas nesikeis ir JAV ir 
toliau laikys' neteisėtu Pabaltijo kraš
tų inkorporavimą į Sov. Sąjungų. Kovoji 
už laisvą ir nepriklausomybę JAV vy
riausybė ir ateity pabaltiečių pastan
gas palaikys ir rems.

Sydnejaus Lietuvių Klubo nariams
ANDRIUI ŽVIRZDINUI 

ir
ALEKSANDRUI ŠALIŪGAI

mirus, jų gimines ir artimuosius gi
liai užjaučia

Sydnejaus Lietuvių Klubo
Valdyba

Mielus Vandą Narušienęir 
Vytautą D e i k ų, jų tėveliui Lie

tuvoje mirus, giliai užjaučiame.
Leonora, Vytautas ir 

Ričardas Bukevičiai

Brangiam Tėveliui Lietuvoje mirus 
mielus Vandą Narušienęir Vy
tautų D e i k ų liūdesio valandoje gi
liai užjaučiame.

Bliokų ir Vingilių 
šeimos

A.A.
MEČISLOVUI VASARIUI

mirus, jo brolį Algį Vasarį ir 
artimuosius giliai užjaučia ir kar

tu liūdi

"Dainos" choras ir 
Dirigentas

paroda su 33 darbais.
Kovo 20-23 d.d. pre]. Ladas Tulaba 

atvykęs iš Romas vedė rekolekcijas ir 
Bankstowno Namuose davė pranešimą.

Liepos 9 d. atvyko Amerikos lietu- , 
vių krepšininkų komanda, kuri rungęs 
visuose didesniuose miestuose garsin
dama lietuvių vardą.

Lapkričio 5 d. mirė buv. Krašto Vai 
dybos pirmininkas Stepas Kovalskis.

Lapkričio 7 d. įvyko TV-ji N.S.W. 
Dainų Šventė, kurioje pirmą sykį 
dalyvavo Canberros choras Aušra. - S

Gruodžio 12 d. Bankatowno savait
galio mokykla pastatė "Pagrobtą kara- - 
ląitį". Rež. A. Saudargienė.

1965 m.
Sausio 30 d. Atžalas teatras Daina

vos salėje pastatė spektaklį."Inspek
torius atvyksta". Rež. S. Skorulis.

Balandžio 19 d. Bankstowno apyl. 
Kult. Taryba surengė literatūros vaka
rą. '

Birželio 14 d. sudarytas Jaunimo 
Kongreso organizacinis Komitetas. ;

Liepos 17 d. surengtos misijonie- '? 
riui t. J. Boreviciui išleistuvės. H

1966 m.
Sausio 2-8 d.d. Australijos Liet. ; 

Jaunimo Kongresas Sydnejuje. S
Sausio 9-14 d.d. įvyko tautinių šo

kių kursai, kuriems vadovavo p. B.I-ap- 
šiene is Adelaidės. į

Vasario 20 d. sudarytas Meno Dien- S 
noms Rengti Komitetas.

Balandžio 11 d. Sydnejaus lietuvių 
jaunimas demonstravo prieš J. Paleckį į 

* Uanberroje.
Balandžio 19 d. Sydnejaus aerodromi 

įvyko didele demohstraciji prieš Pa- s 
leckį.

Birželio 11 d. Bankstowno Dainavo
je surengtos išleistuvės išvykstan ,? 
tiems į jaunimo Kongresą.

Birželio 18 d. didele Australijos 
liet, jaunimo grupe išlydėta į Jauni? 
mo Kongresą, įvykusi Čikagoje.

Liepos 30d. į Sydney sugrįžo at
stovai iš Jaunimo Kongreso, o vakare 
Dainavoje surengtos jiems ąutiktuvės.

Spalio 22 d. Miranda Fair auditori- 
joje atidaryta dail L. Urbono dailės 
paroda. Išstatyta 60 darbų.

Gruodžio 26 d. p.p. Bagįūnal atvy
ko trečią kartą į Australiją. Daly 
vavo Sydnejuje vykstančiose Meno Die-- 
nose.

Gruodžio 26-30 d.d. įvyko bendruome 
nes atstovą suvažiavimas, dainą šveh- < 

tė, literatūros vakaras ir pirmasis 
tautinių šokią festivalis.

1967m. Į

Vasario 10 d. lėktuvu išvyko, p.p.Ba
čiūnai. «

Balandžio 4 d. Eldorado galerijoje 
atidaryta dail. A. Šimkūno 30 darbą pa
roda .

Gruodžio 2.d. ukrainiečių salėje 
Lidcombe įvyko N.S.W. Dainų šventė.

1968 m.

Sausio 9 d. mirė B. Daukus, buvęs 
Krašto valdybos pirmininkas. Palaidotas 
sausio 11 d.

Kovo 20 d, atvyko VLIKo pirmininkas f 
Dr. J.K. Valiūnas. Kovo 21 d. įvyko Dr. 
K. Valiūno susitikimas su Sydnejaus vi
suomene.

Rugsėjo 7 d. Dainavoje pastatytas 
G. Kazokienės sukurtas ir režisuotas 
veikalas "Lietuvių Tautos Kelias". Iš
pildė Sydnejaus jaunimas.

Rugsėjo 8 d. kardinolas Gilroy st.Ma- 
rys katedroje lietuviams atlaike iškil
mingas pamaldas.

1969 m.

Rugpiučio 8 d. mirė muzikas K. Ka
valiauskas. Palaidotas rugpiūčio 11 d.

Gruodžio 23 d. mirė Krašto vaidybos : 
pirmininkas Simas Narušis. Palaidotas 
gruodžio 29 d, • ?

Surinko Markapių Kranklys
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FANATIŠKOJI 
STABMELDYBĖ

Rašo kun. J. Petrauskas
Gaila, kad šių laikų žmonijos išsila 

vinimas lygiagrečiai neseka su'išsilavi 
nimu ir religijoje. Antrasis Vatikano 
visuotinis Suvažiavimas, sudėtas iš iš 
mintingų ir mokytų žmonių,be to pagal 
mūsų tikėjimų įkvėptas šv. Dvasios, pa
juto , jog šiandieninis pasaulis nebega
li būti mulkinamas viduramžių teorijo 
mis. Tokiu būdu Bažnyčia nori išlikti 
gyva ant šios Žemės rutulio, turi net 
būtinai turėti geresnius įrodymus savo 
egzistencijai pagrįsti.

Šiandie nebegalima rimtai kalbėti, 
kad Dievas pasaulį sutvėrė per šešias 
dienas; kad Adomas ir Ieva suvalgė obuo
lį ir panašiai, kad Jonas išbuvo tris 
dienas žuvies pilve, o ir kad Mindaugas 
buvo nušautas iš patrankos.

Taip pat nerimtas ir nekrikščioniš
kas dalykas katalikams nekęsti tų
žmonių, kurie nepriklauso jų tikėjimui 
arba yra ateistai. Šiandie Bažnyčia ve
da dialogų su įvairių tikybų žmonėmis, 
taip pat su marksistais ir ateistais. 
Tarp ateistų ypatingai gali būti labai 
sąžiningų žmonių, kada save katalikais 
vadinančių tarpe gali būti chuliganų, 
kurie su idėjom nesutinkančius gali ap
daužyti kumštimis. Tokie lietuviai Lie
tuvai niekad naudos neatnešė, kaip Lie
tuvos istorija praeityje ir Šiandien 
mums ir pasauliui parodo. Lietuva pra
eities istorijoj buvo daug skaitlinges- 
nė negu kitos tautos uŽ jos ribų, bet, 
matyt, jei lietuvių charakteris buvo 
toks į kaip jis yra ir šiandien, tada is
torinių pasėkų nereikalinga aiškinti.

Jeigu žmogus nesutinka su idėjomis, 
tada jis pyksta ant jo ir fanatiškai jį 
puola. Vietoj kad kultūringai ir demo
kratiškai pasidalinus skirtingom idėjom.

KALTINIMAI
Rašo E.

Gulėdama ligoninėj perskaičiau "The 
Advertiser" dienrašty žinutę apie vie
nų amerikietį, kuris Melbourne 
aerodrome laukė lėktuvo skrist į Sin
gapūrą. Pranešus, kad lėktuvas vėluo
ja, jis su savo žmona australe prisė
do sumesti dar keletą žodžių ir savo 
senu papratimu kišo rankų į kišenę ci
garečių. Tik staiga pasigirsta šauks
mas - "He has a gun į" ir tuo pačiu 
metu trys vyrai puola amerikietį, su
rakina ir pareiškia areštuoją už žraog 
žudystę.

Nors po operacijos juoktis nepatar
tina, bet perskaičius to įvykio fina
lą, kurį jumorištiškai aprašė tas pats 
amerikietis, negalėjau susilaikyti ne
sijuokus. Pasirodo tai-buvęs tik ap
sirikimas.

Dar man prieš išeinant į ligoninę 
girdėjau šnibždant, drąsesnius ir vie
šai pasisakant, kad Mūsų Pastogės reda 
ktorius skleidžia komunistines idėjas 
ir kad dabartinė Krašto ^aldyba redak
torių palaiko.

Mūsų Pastogės pergyventa kri
zė, aštrūs pasisakymai laikraščių skil
tyse nesukėlė many juoko kaip kad epi
zodas su amerikiečiu, o pajutau savy 
kažkokį, nerimų.

Bedaktoriaus p. Kazoko bemaž nepa
žįstu. Porą kartų vienas kitam link- 
telėjom. Turėdama ligoninėje pakanka
mai laiko nutariau su Mūsų Pastogės re. 
daktorium susipažinti kiek galint iŠ 
arčiau. Dar kartą atidžiai perskaičiau 
poros metų Mūsų Pastogės vedamuosius 
- jie man visuomet patikdavo. Nepralei
dau nė vieno straipsnio su p. Kazoko 
parašu. Turiu prispažinti, kad nė su 
padidinamu stiklu nieko juose neįžiūrė
jau, kas būtų rišama su komunistine pro

Sir W.K. HUGHES

Klaidų bet kas gali padaryti, bet kaip 
sunku jas viešai pripažinti. Pats sa
vęs neklaidingu nelaikau. Bet tarp in

teligentų žmonių negali’būti žmonių, 
kaip Jehovos Witnesses, kurie visai ne
nori pripažinti tiesos. Mano straips
niai kai kuriems sukėlė skandalo. 0 to 
skandalo visai nebūtų buvę, jei jie bū
tų išsilavinę visapusiškai galvoti. 
Skandalas yra tik silpniems, kvailiems 
ir vaikams. Už tat labai atsiprašau pa
miršęs, kad šiais laikais dar ir tokių 
yra. Kai kurie man parašė, jog pragaro 
vartai man atidari. "erai, kad tie var
tai ne jų galioje. 0 ką jie pasaky
tų, jei aš kaip Dievo kunigas V. Kazo
kui išrišimą duočiau.

IR SKUNDAI
Dainienė
paganda. Visur dar kartų pajutau stip
rų. atvirą ir nuoširdų lietuvio žurna
listo pasisakymą nieko nevyniojant į 
šilkų. Gal mūsuose atviras žodis bė pa
saldinimų nėra įprastas, bet aš kaip 
tik iš šio rašymo stiliaus su redakto
rium susipažinau.

Kalbėdama su gerb. Vliko pirmininku 
Dr. J.K.Valiūnu jam bebūnant šiais me
tais Adelaidėje, pasisakiau: "Jeigu vi
si lietuviai gyventume.pagal Mūsų 
Pastogės vedamųjų mintį, tai būtume 
stiprūs dvasiniai, neturėtume vienas ki 
tam pagiežos. Mokėtume gerbt kito nuo
monę ir jaustumėme vienas kitam broliš
kų meilę. Deja, mes dažnai asmeniškų 
ambicijų ir garbes troškimo apakinti vi 
su savo svoriu puolame tuos, kurie mu
sų manymu atsistoja skersai kelio. Si 
negerovė reiškiasi pavieniuose asmenyse 
bet neretai ir organizacijose. Skirtu
mas tas - organizacijos yra apsaugotos 
įstatų, o pavienį žmogų,' jeigu jis nepa- 
tinka, gali sumaišyt su žeme, apvilki 
nešvariais marškiniais ir užpilt spalvų 
kokia patinka. Tas mūsų bendruomeniniam 
gyvenime vis dažniau pasitaiko.

Vėlesniuose Mūsų Pastogės ir Tėviš
kės Aidų numeriuose ištisi straipsniai 
kaltinimų, pasiteisinimų, nors pastarų
jų nedaug. Daugiau nusveria kaltinimo 
aktai, kurie ypatingai pabrėžiami ats
kiru leidiniu "Lietuvos Keliu". Kalti
nimai metami ne vien Mūsų Pastogės reda 
ktoriui, bet ir Krašto Vaidybai, Nesi
laikyta susitarimų mašinoj, prie bufe
to, tamsiam koridoriui ir panašiai...

Užmetimai apylinkių valdyboms, ku
rios pareiškusios pasitikėjimų Krašto 
Valdybai. Atseit, jų pasielgimas ne
demokratiškas , neatsiklaustą bendruome
nės. Bet juk tokiosraldybos bendruomenės

MIRĖ PARALTIEČIŲ UŽTARĖJAS

RugpiūČio I d. Melbourne mirė sena
torius Sir Wilfrid Kent Hughes, kuris 
anot min; p-ko J.Gorton, buvęs vienas 
iš iškiliausių Australijos piliečių. 
Didesnę gyvenimo dalį pašventęs politi
kai jis labai gerai suprato Sov. Sąjun
gos kėslus ir grėsmę ir tiek užsienyje, 
tiek Australijos viduje perspėjo ir pat* 
kovojo prieš komunistinį tvaną. Pats 
buvęs karys jis ypač rėme Australijos 
nuosprendį kovoti prieš komunistinę in
vazijų Vietname pabrėždamas, kad Vietna- 
mas sudaro fronto linijų ne tik piei>- 
ryČių Azijai, bet ir Australijai.

Daug kartų jis įvairiomis progomis 
kėlė Pabaltijo pavergtų kraštų klausi- 
mų ir pats kiek kartų aukštai įverti
no pabaltieČių pastangas ir šiame kraš
te kovojant už savo gimtų Šalių laisv

Jungtinis Baltų Komitetas Viktori
joje, kuriam vadovauja lietuvis Stasys 
Stankūnavičius, mirusiojo našlei ^ady 
W.K. Hughes pasiuntė užuojautos telegra
mų pabrėžiant, kad ir pabaltiečiai drau
ge su ja liūdi netekę didžio laisves 
kovotojo.

išrinktos ir jų pačią atstovayjaį
Tu 94 pasiraŠusių norėčiau paklaus

ti: kaip jie įsivaizduoja demokratiją, 
kai tėra tik 94 pasirašusieji, o Austrą' 
Iijoje yra lo.ooo lietuvių?

Jeigu yra kokie vietiniai nepasiten- 
kinimai ar asmeniški kivirčiai, ar 
nebūtų teistagiau juos viešai susirinki
muose išsiaiškinti, o ne tamsiuose ko
ridoriuose?

Jeigu reikalas rimtesnis, palaukti 
Krašto darybos atstovų suvažiavimo, bet, 
nešaūkt, kad jau krintam į bedugnę ir 
tuo sukelti tiek nemalonios panikoi 
visose kolonijose duodant musų tautos 
priešams pasidžiaugti mūsų susiskaldymu, 
Bevartant senus Mūsų Pastogės ir Tėviš
kės Aidų numerius pastebėjau, kad isto
rija kartojasi. Savo laiku taip pat buvt 
daug triukšmo, aštrių pasisakymų, pareis 
kimų, kada Mūsų Pastogės redaktorium bu. 
vo ne p. Kazokas.

Mano įsitikinimu šie pasikartoją'ne
ramumai yra keletos asmenų pastangos, 
kurie kaip Donkichotai ieško vėjo malū
nų“

Tie, kurie kūrė pasaulinio teismo įs- 
tatymus, turėjo būti geri psichologai, 
nes jie paliko taisyklę - geriau 10 kal
tų išteisint, negu vieną nekaltą pas- 
•merkt. Pats Kristus gyvendamas žemėje 
daug davė privilegijų ir.laisvės žmogui 
iškyrus vieną - būti kito teisėju. Tik 
komunistinis režimas nesilaiko nei Dievo 
nei žmogaus sukurtų įstatymų.

Sutinku su p. Strauko nuomone, kad 
būti rekatorium yra nelengva, o dar sūri, 
kiau lietuviškos spaudos. Pavarčius dėmę 
kratinių kraštų žurnalus, laikraščius, 
kartais'net plaukai stojasi piestu,kaip 
išdirbami net patys didieji... Pabandyk, 
žmogau, savame laikrašty iškelt kokių 
negerovę ar paskirų žmonių išsišokimus! 
Tuoj suriš su organizacija, kurioje jis. 
priklauso, pritaikys tau sankcijas, at*, 
siras skundų su parašais, reikalaus at
statyt redaktorių ir 1.1. Čia turiu min
ty pereitų metų savo nekaltą feljetoną 
apie bendruomene's susirinkimą. Jo tiks
las buvo iškelti kai kuriuos ne

sklandumus, o panašių,žinau, yra ne vien 
tik mūsų kolonijoje. Ten net nepaminė
jau, kokiam pasaulio pakrašty tas susi
rinkimas įvyko-, bet kaip sakoma: vagie, 
kepurė dega! Taip ir čia. Kaltininkai 
tuojau atsiliepė. Koliojimais per tele
foną, grasinimais, anoniminiais laiškais 
- kaip aš drįsusi užkliudyti užsitarna
vusius garbinguosius...

Čia leiskite priminti minimo feljeto
no iškeltas mintis.

1) Dėl organizacijų glaudesnio ben
dradarbiavimo. Pajudinau suvažiavimo me
tu Naujų Metų balių ne kad norėdama"pa
žeisi Mot. Sekcijos veikimą. Būtų nesą
monė paneigt šips organizacijos nuyeik-
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VARPO
Melbourne dažnai tenka nugirsti po

sakį: jei nori linksmai praleisti laikę 
eik pas sportininkus J Nesvarbu, ar tai 
Melbourne, ar Sydnejuj sporto baliai vi
sada įdomūs, nuotaikingi.

Sugalvojau į senatve ir aš dar sjrkį 
"good time" turėti ir liepos 25 d. nu
vykstu i, Varpo metinį balių.

Nauja salė pilna ir jau ten ūžia, 
kaip bičių avily. Prie durų pareigūnas 
varpietis pareiškia - tavęs, seni, į sa
lę neleisiu! - Kodėl? Aš gi dar nesu 
girtas ir nesiruošiu šia kelti revoliu
cijos. - Ne dėl to, bet kad tokiam ba
liui nesi tinkamai apsirengęs. Žiūrėk: 
salėje vakariniai rūbai, "mini","midi", 
"maxi" balinės suknios, o pats atvykai 
į balių tik su hertiniu.

Besiderėdamas net balsų pakėliau.Ma
tai , sakau, salėje' įleista vyrų, kurie 
gal keletą metų nesiskutę ir nesikirpę, 
tai kokia čia pas' jus tvarka. Skundų 
turėčiau net pačiam Vlikui rašyti dėl 
tokios jūsų balinės tvarkos.

Renkasi vis daugiau žmonių, ir mums 
taip nėra laiko toliau ginčytis. Įlei
džia ir manę salėn, tik prigrasina kur 
nors kampe knurksoti ir nepiktinti sve
čių savo apranga. Sutikau.

Svečius pasitinka net pats Varpo 
klubo pirmininkas ir šypsodamas nurodi
nėja vietas. Greičiausia jis to darbo

KALTINIMAI...
(aikeUci r i't) 

tus milžiniškus darbus Adelaidės visuo
menei. Bet tik pernelyg apsįkrovimas, 
gal geriau pasakius apkrovimas, darbais 
suvažiavimo metu, ką publika minėtame 
baliuje pajuto. Turime Adelaidėje taip 
pat gražiai užsirekomendavusių Kat.Mot, 
Draugijų. Kodėl tokiam reikalui nepa- 
sikviest į talka?

2) Baro atidarymas prieš ir susirir 
kimo metu ir kitokių svarbesnių paren
gimų. Šiuo klausimu, kad baras ne vietc 
toj, vieno kito jau buvo pasisakyta 
dar prieš mane taip pat spaudoj. Dažnai 
susirinkimuose iškelti ilgi bereikalin
gi ginčai ir būdavo išdava baro kait
ros, Dabar šis reikalas dalinai susi
tvarkė. Ačiū.

3) Mokyklų klausimas. AŠ užgyriau 
.tuolaikinės valdybos žestą, kad ji pila
moji, kuri paskyrė šv. Kazimiero mokyk 
lai piniginę paramų. Mano nuomone, kur 
ir kiek lietuviškų mokyklų bebūtų, jos 
turėtų vienodai būti traktuojamos. Už 
šį pasisakymą man buvo duota labai 
griežta pastaba - jeigu eini į Kat, 
Centrų ir keli anos mokyklos klausimų, 
tavo koja neprivalo stovėti Lietuvių 
Namuose?

Tas ir buvo paskatinimas aprašyt su
sirinkimą feljetonine forma neiškrei
piant jame suminėtų faktų. Kuriam laik
raščiui siųsti tariausi su kai kuriais 
asmenimis.

- Kazokas nedės,-kai kas pareiškė.. 
Siųsiu tada į Tėv. Aidus. Nusprendžiau.

Ir kaip buvau nustebinta, kada man bu 
vo parodytas "grasinantis" skundas su 
■12 parašų. Atseit, a§ savo feljetonu pa
žeidusi gražų adelaidiškių sugyvenimų. 
Bet kas man nemaloniausia - apkaltintas 
Mūsų Pastogės redaktorius, kaip jis1 drį
sęs šį mano feljetoną paskelbti.

Kaip viena iš pirmųjų Adelaidės gyven 
tojų negaliu sutikti su skunde pareikš
tais užmetimais, kurie adresuojami ne 

sinan vienai, o visiems tiems, kurie ko- 
Jcia nors proga pareiškė savo nuomonę.Ka
da Adelaidėje gyvenome 60 suaugusių, į 
susirinkimus ateidavo 61, nes p. Ratke
vičius savo dėdę seną emigrantą. Tuo lai. 
ku buvo įkurtos kuone visų organizacijų 
užuomazgos, kurios dabar gražiai reiškia
si. Tiesa, tuomet rinkomės ir dirbome 
svetimose patalpose, nes savųjų neturėk
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BALIUS
nepatiki eiliniam klubo nariui.

Salėje tikrai linksma ir jauku. Susi 
rinkę svečiai pirmą kartą išgirsta ką 
tik naujai susiformavusį mišrių balsų 
oktetą, kuriam vadovauja p-le R. Tamo
šiūnaitė. Girdime naujų melodijų, nau
jų dainų, kurios labai puikiai skamba. 
Gi dar kas ypač svarbu, kad to 
okteto moterys visos yra gerai žinomos 
Melbourne gražuole's. Malonu jų ne tik 
klausytis, bet ir į jas pasižiūrėti.

Programos paįvairinimui pravedamos 
šokių varžybos. Visiems žinoma, kad 
mūsų vyresnės kartos žmonės šoka polką,' 
valsą, fokstrotą, gi Šių laikų jaunimas 
jau tokių šokių nemoka. Jaunimas turi 
kitokių šokių. Bet šio baliaus
varžybose jaunimas turi sušokti senovi
nį šokį, gi seniai modernišką. Jaunimas 
Šoka senų laikų fokstrotą, tik gaila, 
kad orkestras netinkamai jį grojo. Ge
riausiu fokstroto šokėju pripažintas P. 
Jokūbaitis, šokęs su R. Tamošiūnaite. 
Toliau vyksta Twisto varžybos, kuriose 
turi šokti tik vyresnieji baliaus sve
čiai. Čia geriausiai pasirodė Br. Žie
das, šokęs su p. Onute. Pamatėm, kad 
Br. Žiedas moka ne vien tik dekoracijas 
ir paveikslus piešti, bet ir modemiš
kam Šokyje pasiautėti. Šokių varžybas 
laimėjusieji buvo apdovanoti.

Sakoma, nėra cirko be žonglieriaus, 
nėra baliaus be loterijos. Ir čia vyko 
fantais gana turtinga loterija. Puikią 
menišką p. Tamošiūno padarytą lempą lai
mi p. Smilgevičienė; dail. Jerinkevi- 
biaus paveikslą laimėjo p. Lipšienė; ka
vos staliuką, p. Šidlausko dovanotą,ga
vo p. Petraitibnė, o dail. Br. Žiedo pa
veikslas atiteko p. Vyšniauskui.-

Greta sėde'jęs bičiulis stukteri man 
alkūne į pašonę ir sako: tai ko Čia atė
jęs - biblijos skaityti ar'snausti? Ju
dėk, sportuok. Esi gi sportininkų balių-, 
jei Paklusau ir pradėjau ^sportuoti 
stikliukus bekilnodamas. Šio sporto re-

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 28 (1970.7.20) til- 

pusiame rašiny "Kietos galvos" klaidin, 
gai pa vaizduodama Adelaidės Lietuvių 
Sąjungos veikla sąryšyje su nepaprasto 
Sąjungos narių susirinkimo (1970.5.31) 
padarytais nutarimais;

jome. Dabar, kada turime dvejus namus ir 
apie 1500 lietuvių, į susirinkimus ap
tarti tautinės veiklos gerai jei susiren
ka 6-7 desėtkai. Daugumas laikosi pasy
viai, bet jokiu būdu jiems negalimą pri
mesti tautinės atrofijos. Esant reika
lui visi yra vieningi, nes jeigu būtų ki
taip, pavieniai asmenys nepastatytų 
Liet, Namu nei ^at. Centro. Tik parti
nės rietenos daugumą atbaidė nuo akty
vaus darbo. ®e to, kai kurie savo figų— 

-ras statome taip aukštai ant pjedesta
lo laukdami, kad kiekvienas prieš jas nu 
silenktų, o jei kuris kepurės nepakėlė 
ar kuodo nenulenkė, tą tuojau atžymėt 
raudonu ženklu apšaukiant revoliucio
nierium, beraščiu ir ne vien savo spau
doj, bet ir Amerikos laikraščiuose. 0 
jei dar kuris pridėjome svaresnį grašį, 
tuomet jau tikrai reiškiame pretenzijų 
kaip į savo nuosavybę ir visi kiti - ša 
lin iš mano kiemo? Aš čia gaspadorius?

Nenuostabu, kad šitų erzelįaviinų 
jaunoji karta nesupranta ir nepa
kenčia'. Progai pasitaikius tą ir pabrė 
žia, o mes net nesidrovim jiem primin
ti - džiaukitės, nes jei ne mes senie
ji, jus šitų rūmų neturėtumėt! Ne namų, 
ne rūmų jaunimas iš mūsų laukia, o mora 
lines, dvasinės stiprybės ir tautinio 
susicementavimo. 0 ar galim jaunajai 
kartai duoti tai, ko mums patiems pri
trūko?

AUKOS
MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI
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Aukotojams ir skolintojams nuošir
džiai dėkojame.

ALB Krėsto Valdyba

AUKOK "M.P." SPAUSTUVEI

zultatu taip ir neprisimenu. Netrukus 
pavargau ir nutruko filmą,.*

0 vis. tik linksma pas tuos sporti
ninkus , nemeluoju.’

P.. Viengungis

■

s

Pagal S-gos įstatus vien tik įsta- S 
tų pakeitimų, ar Sąjungos likvidavimą s 
sprendžiant reikalaujama dviejų trečda- y 
lių balsų dauguma. Visi kiti Sąjungos įj 
reikalai sprendžiami paprasta balsų dau
guma.

Minėtame Musų Pastogės rašiny paliei 1 
tas 22 straipsnis nėra įstatų straipsnis J 
Tai yra Lietuvių Nalnų naudojimo taisyk- >; 
lių stra’usnis. Susirinkime svarstant 
Lietnviiį Namų naudojimo taisykles papunl j 
čiui buvo pasiūlyta 22 straipsnį pakeis-" * 
ti. Tačiau balsavimu sprendžiant šio ■’$ 
s+rainsnio pakeitimą 36 nariai balsavo 4 
už Sąjungos Valdybos pasiūlymą ir 21 
narys už pakeitimą. Tuo būdu 22-ras *4 
straipsnis buvo daugumos priimtas toks, AS 
koks buvo Sąjungos Vaidyb's pasiūlytas. ? 
Užbaigus Lietuvių amų naudojimo taisyk-- 
.lių svarstymą papunkčiui ir bal- i
suojant už jų patvirtinimą "en hloc"gau- i 
ta sekant”s rezultatai: a) už patvirti— 4 
nimą taisyklių balsavo 42 n-riai, b) f 
prieš patvirtinimą balsavusių nebuvo ir į 
c) susilaikė nuo balsavimo 6 nariai.Tad 
Lietuvių Namų naudojimo taisyklės yra 
nepaprasto Sąjungos narių susirinkimo j 
patvirtintos reikalaujama balsų dauguma | 
ir jos privalomos visiems Lietuvių Namų I

Nepaprastam susirinkimui ilgiau užsi- į 

tęsus ir svarstant taisyklių.patvirtini- | 
mą darbotvarkės pabaigoje dalis narių 7 
jau buvo išsiskirstę, kas, paprastai, * 
ir kituose panašiuose organizacijų susi- . 
rinkimuose nuolatos įvyksta. |

Adelaidės Lietuvių Sąjungos 3
Valdyba

E, Dainienė
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fluczas Ti/sliava
LIETUVI

Lietuvi, mano mylimas lietuvi,
Užaugęs pievose ir girių duburiuos,
Kviečiu tave dabar į naują būvį, 
Kur radijo pavasariai tau vyturiuos...
Tau duosiu gatvę, ilgą, kaip paradas;
Kinematografas Į dešimtoji mūza] vakarais tave čia palydės. 
Lietuvi, uisimiršk, ką giriose praradęs, 
Žmonijos girioje tau naujas amžius pražydės.
Rytais mašinų, fabrikų švilpukai
Tau šičia tokius koncertus supūs, 
Kad tu ir žinot nežinosi, kas įbruko 
Į atmintį tau pievas, praeities kapus...
Lietuvi, mano mylimas lietuvi,,
Nenusigąsk, jei tavo laivas anapus ddtJčjtį, pasibaidys. 
Atsimeni, kaip tavo tėvui buvo 
Karšta, kai pakinkytą juodbėrį išgąsdino gaidys1
Tave čia traukinys, {lindęs gyvate į .požemį, 
Parodys, kaip gyventi tarp dienos ir nakties. 
Kai tu turėsi naujo žmogutis požymį, 
Keliai į ateitį tau patys nusities.
Rytoj, tą pačią valandą, kai kino radio
Parodys tavo tėvą danguje,
Tu džiaugsiesi suradęs
Be vado.

Eldorado
žmoguje.

NAUJI LEIDINIAI LIETUVA 
NORS IR SUKAUSTYTA 

BET VISADOS GYVAVyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto 1969 m. S e i m a s. Redagavo 
V. Alseika. Eltos leidinys. 40 didelio 
formato rotatoriniu pusi. Siame leidi-
ny sukaupta seime duoti pranešimai, 
sveikinimai, nutarimai.

Poetry & Prose Broadsheet Nr.6_. Lei
džia J. Janavičius ir K. J. Kemešys. 
Gaunama:104 Osld ^rospect Rd.'Ventworth- 
ville,. N;S.W. Kaina @ 40 et.

Šiame lakšte kelių australų poetų 
kūriniai su leidėju iliustracijomis.

Šiais poezijos ir prozoslakštais 
spaudos mylėtojų pasauly susidomėjimas 
didelis. Leidėjų pastangos pasiteisina 
nes susilaukia ne tik tam pritarimo, 
bet ir užsakymų iŠ bibliotekų ir pavie
nių asmenų.

Greitu laiku numatoma išleisti 
ir Australijoje gyvenančių poetų kūry
bos lakštą, kuriame po vieną eilėraš
ti, bus paskelbta visos eilės musų poe
tų lietuviškai. v
Aloyzas Baronas. ISDZIŪVUSI LANKA. No
velės. Išleido Liet. Knygos Klubas Chi
cago j e 1970 m. 233 psl. Kaina 4.50 d, 
Rinkiny 18 apsakymėlių - novelių. Gau
nama: 4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, U.S.A.

LITUANISTIKOS DARBAI. Lituanistikos 
Instituto leidinys 1969 ra. I I tomas. 
Redaktorius Br. J. Baiyg.

Šiame leidiny: Viktoras Gidžiūnas, 
Žemaičių byla Konstancos susirinkime; 
Povilas Rėklaitis, Rytinei Europai tir 
ti dokumentacijos ir informacijos cen
trai Vokietijoje; Jonas Balys, tauto
sakos tyrinai Pabaltijo kraštuose (an
gliškai); Kazys Škirpa, apie Lietuvių 
Aktyvistų Fronto veiklą. Tekiau kny
gų apžvalga ir bibliografija. 186 psl 
Kaina ® 2.50. Gaunama: 9307 Cianute

- Drive, Bethesda, Maryland 20014, 
U.S.A.

ŠVIETIMO GAIRES. Lietuviškojo ugdy
mo žurnalas_Nr. 2(6). Leidžia JAV LB 

Švietimo Taryba Chicagoje 1970 m.
96 psl. Kaina © 1.00. .

Turiny: J. Kavaliūnas, Švietimo ir 
Šeimos metams pasibaigus; P. Maldė ikis, 
Lietuvių jaunimas jaunų žmonių krašte 
ir jaunų žmonių laikais; S. Vaišvilie
nė, laisve su atsakomybe; J. čepon- 
kutė, Kodėl vaikai nevartoja lietuvių 
kalbos,ir visa eilė kitų aktualių peda
gogams ir besilavinantiems lituanistikc 
je rašinių,

•s*" ' ■ ' .; '
■B • i-, . ■ ..........

VISUR VISAIP
Vilniuje liepos mėn. įvyko Dainų 

Šventė. Sprendžiant iŠ aprašymų okup. 
Lietuvos spaudoje, Šventė buvusi gausi 
dalyviais: dalyvavę apie 30*000 savi
veiklininkų, iŠ kurių daugiau kąip pu
sę sudarė daininkai, apie dusu puse 
tūkstančio šokėjų, 2000 liaudies an
samblių dąlyvių ir kt. Dainų repertua
re ypač prasikišo dainos Lenino garbei,

*
Liepos 12 d. Vilniuje staiga mirė 

lituanistas prof. Jurgis Lebedys, visų 
gyvenimų pašventęs jaunimui ir litua
nistikai. 1937 m. baigęs universitetų 
mokytojavo eilėje gimnazijų, vėliau mo
kytojų seminarijoje Panevėžyje, o nuo 
1946 m. pakviestas Vilniaus universite
te, kur išdirbo iki.mirties. Paliko vi
są eilę svarbių darbų lituanistikos 
klausimais,

SUDARYTA FEDERALINĖ BALTI; TARYBA 
AUSTRALIJOJE

Išbuvusi savo kadencijos laiką 
Adelaidėje Federalinė Baltų Taryba ei
lės tvarka perkelta į Sydney. Šiuo me
tu Fed. Baltų Tarybą sudaro: pirmininkas 
Dr. prof. A. Kabaila (lietuvis), sekre
torius G. Berzins (latvis) ir iždn. Ylo 
Puusepp (estas).

*

Sovietų spaudoje vis dažniau minimas 
filmų artistas Donatas Banionis. Jis 
jau vaidinęs sovietiniuose filmuose 11 
kartų, daugiausia gaudamas pagrindines 
roles.

PADĖKA
Jis pilnas jaunatviškos energijos ir idealių užsimojimų norėjo dar daug 

lietuvybei dirbti.
Buvo rimtai pradėjęs ruoštis Lietuvių Dienose Melbourne suvaidinti ''Vejas 

klevuose". Be to, Raimundas turėjo neužilgo pasirodyti scenoje veikale “Jo
ana d'Arc". Neseniai buvo gavęs iš Lietuvos "Mindaugą", apie kurį seniai sva 
jojo. Bet žiaurioji ir netikėta mirtis pastojo Raimundui kelią. Jis žuvo eis 
mo nelaimėje palikdamas neužbaigtus darbus ir mus dideliame liūdesy.

Ne vien tik hums sunku atsiskirt su savo brangiausiu sūnumi, broliu, bef 
ir dideliam būriui jaunimo, draugų, pažįstamų. Visi jie atėjo palydėt Rai
mundo į amžiną poilsio vietą gausingai apklodami jo kapą gėlėmis bei rūtų 
vainikais ir puokštėmis.

Labai graudino širdį kai kurie įrašai vainikuose: "Ir ko tu toks jau
nas , ^Raimundai , žuvai?" Tad "Sudie, sudiel"

Širdingiausiai ačiū už puikiausius gėlių žiedus, kuriuose skendėjo Rai
mundo karstas.

Nuoširdus ačiū kun. kapelionui Pranui Vaseriui už šv. Mišių auką,lai 
dojimo apeigas, atkalbėtą rožančių, tartą žodį kapinėse bei Liet. Namuose 
šermenų metu, Raimundą prisiminus malda.

Nuoširdus ačiū skaut. Viktoriui Adomavičiui ir jo sesei Nijolei už taip 
rūpestingą laidotuvių metu vadovavimą ir kitas užuovadas. Jo pastangomis su
organizuotas skautų budėjimas prie karsto per rožančių, bažnyčioj per šven
tas Mišias ir kapinėse bei Liet. Namuose. Giliai įvertinam skautų įsiparei
gojimą ir pasišventimą.

Didelis ačiū visiems už gražius atsisveikinimo žodžius prie Raimundo kapot 
Melb. Džiugo Tunto tuntininkui V. Stasiliūnui, Melb. Liet. B-nės pirminin
kui Martynui Didžiui, Melb. sportininkų vardu kalbėjusiam p. P. Jokūbaičiui, 
Adelaidės taut, šokių grupės vardu p. M. Grebliūnienei.

AČiū organizacijoms, spaudoje mums pareiŠkusioms užuojautos: AISS Stu
dentų Melbourne Skyriui, Sydney Skyriui, Adelaidės Skyriui, Canberros Sky
riui; Melbourne, Geelongo apylinkių valdyboms, Melbourne "Aušros" teatro 
grupei, Džiugo Tuntui, Soc. Globos Mot. D-jos narėms ir Valdybai, Dainos 
Sambūriui. w

Mūsų nuoširdus ačiū p.p. Albertui Zubrui, Rūtai Ziedaitei, Seikiams ir 
jaunimui, kurie bendrom jėgom suruošė Šermenų kavutę. Tikrą šermenų nuotai
ką papilde ant stalo tarp degančių žvakių išstatytas a.a. Raimundo paveiks
las. Ačiū jums visiems už jūsų didelį rūpestį ir vaišes.

Kavutės metu p. A. Zubras, primindamas a.a. Raimundo idėjas ir veiklą, 
pacitavo eilėraštį, kurį Raimundas buvo pasirinkęs sakyt birželio 13 d’, 
drauge primindamas: Ko jis nespėjo padaryt, jūs, draugai; padarykit,

Bar kalbėjo p. Dz. ®audys iškeldamas K. Kazlauskų kilmę, jų gabumus tiek 
ūkiškoj srity, tiek mokslinėj, bei tautinėj. *

Broliai Algimantas ir Karolis labai nuoširdžiai padėkojo už toki gausų 
laidotuvėse dalyvavimą ir tartus žodžius, kas mums suteikė paguodos ir pa
lengvinimo sunkiose valandose.

Visiems ir visiems daug kartu ačiū, ačiū.

Veronika ir Kazimieras Kazlauskai ir sūnūs 
Algimantas ir Karolis su Šeimomis

r, =~' ........... ———■ . 1 ~:
.Mūsų Pastogė Nr.31; 1970.8.10; psl.5
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ALB STATUTO
PAPILDYMAI IR PAKEITIMAI 

v
ALB Krašto Valdybai pavedus Adelaidė

je buvo sudaryta Teisininkų Komisija: 
pirmininkas V. Linkus ir nariai - L.Gar 
baliauskas, L. Martinkus, V. Radzevi
čius ir M. Rudzenskas, paruosti ALB Sta
tuto pakeitimo projektu.

Komisija siūlo:
Straipsnį I papildyti nauju sakiniu: 

’Apylinkių Valdybos ar seniūnai išimti
nais atvejais gali nutarimais įjungti 
į bendruomenę mišrios Šeimos ne lietu
vių kilmės narį pilnomis teisėmis^

Iš straipsnio 11 išbraukti žodžius: 
"tačiau jis taria tik tuos klausimus, 
kurie buvo sužymėti sesijos darbotvar 
kėje\ „

Iš straipsnio 20 išbraukti žodžius: 
"tašiau jis tegali tarti tuos dalykus, 
kurie buvo ' pažymėti susirinkimo dar
botvarkėje" ,

Straipsnio 28 tekstas turėtų būti 
šitoks: "Krašto Valdybos bustinų nus
tato ALB Krašto Tarybos suvažiavimas".

Straipsnis 34 pakeikiamas taip;
"Apylinkės .Valdyba renkama dvejiems 

metams".
Straipsnis 42 pakeičiamas taip:"Se

niūnas renakamas dvejiems metams ir 
jo veiklai atitinkamai taikomi šio 
statuto 32 ir 37 straipsniai".

Straipsnis 44 pakeičiamas taip: 
"Krašto Kontrolės Komisija ir Apylin
kės Kontrolės Komisija renkamoj iš 
trijų asmenų dvejiems metams".

’Straipsnis 51 pakeičiamas taip: "AL 
Bendruomenėje veikia Krašto ir Apylin
kės Garbės ^eismai. Jie nagrinėja ir 
sprendžia: a. garbės bylas tarp atski
rų asmenų; b. garbės bylas ir ginčus 
tarp atskirų asmenų ir bendruomeninio 
pobūdžio organizacijų bei institucijų; 
c. ginčus tarp atskirų bendruomeninio 
pobūdžio organizacijų bei institucijų’.’

Straipsnio 52 pastraipa "b" pakei
čiama taip: " b. sprendžia kompetenci
jos ginčus, kilusius tarp bendruomeni
nių organizacijų bei institucijų, o 
taip pat tarp bendruomeninių organiza
cijų ar institucijų ir atskirų ben
druomenės narių".

StrAipsnio 54 pastraipa b pakeičia 
ma šitaip: "Apylinkės Garbės Teismo 
sprendimai ir nutarimai įsiteisėja per 
14 dienų juos paskelbus. Minėtu laiku 
juos galima skųsti revizijos tvarka 
Krašto Garbe's ^-eismui".

Straipsnis 59 pakeičiamas taip: 
"Apylinkės Kultūros Tarybą sudaro vie
tos Apylinkės Valdyba. Apylinkės Kultū
ros Taryba išsirenka sau pirmininką".

Straipsnis 70 pakeičiamas taip: 
"Renkamais gali būti bendruomenės na
riai suėję 18- metų amžiaus ir sumokė
ję Australijos Lietuvio solidarumo mo
kestį".

Naujas straipsnis 70a: "Asmenys, 
dirbą ALB padaliniuose ir gauną iš jų 
pastovų atlyginimą, negali būti renka
mi į ALB vykdomuosius organus".

Straipsnis 72 nakeiciamas taip: 
"Kandidatus gali siūlyti kiekvienas 

balsavimo teisų turįs ALB "bendruomenės 
narys".

Adelaide, 1970.7.24.
V.Linkus 

Pirmininkas
Parašai: 

Nariai: M. Rudzenskas 
V. Radzevičius

L, arbaliauskas 
L. Martinkus

Žmona savo vyrui:
•- Skaičiau, kad seniausias pasau

ly žmogus yra turkas, turįs 160 me
tų. Jis septynis kartus buvo vedęs. 
Ar tai nenuostabų?

- Nė kiek. Juk tik tos septynios 
žmonos ir tegalėjo jį taip susendin- 
tiJ

• ŲŲsų pastogė-Nr .31; į-970.8.10;. psį.6

NAUJA ŠEIMA

Rugpiūčio 1 d. Sydnejuje naują šei 
mos židinį sukūrė Elvyra Kavaliauskai
te ir Alfredas Auglys. Elvyra Sydneju
je gyvena tik dveji rtetai su savo 
tėveliais - inž. Stasiu ir Margareta 
Kavaliauskais, pervažiavę Vokietiją, 
Angliją, Pietų Ameriką ir N. Zelandiją 
apsigyveno Sydnejuje. Čia Elvyra kar
tu su savo jaunesne sesute Alma tuoj 
pat įsijungė į tautinius šokius, spor
tinį gyvenimą ir Meno Ansamblį įsijung 
dama aktyviai į lietuviška, veiklą^ Be
mokdama ir bedainuodama ji susipažino 
su Alfredu, kuris jau eilę metų akty
viai dalyvauja "Kovo" sporto klube ir 
Žaidžia tinklinio rinktinėje.

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
KteJta

Čikagos lietuviai rengiasi staty
ti Lietuvių tautinius namus, kurie 
greičiausia būtų kaip kad pas mus. Aus
tralijoje bendruomeniniai namai. Iki 
šiolei Čikagos lietuviai tokių bendruoi 
meninių namų neturi ir daugiausia nau
dojasi vienuolynų patalpomis. Tokiems 
tautiniams namams statyti sudaryta ben
drovė, kuriai vadovauja J. Jurkūnas. 
Šiuo metu b-vė turi apie 40.000 dol. 
kapitalo, o namai projektuojami maž
daug S 300.000 vertės.

* *
Rašytojo Jurgio Gliaudės knyga "Ait

varai ir giria" jau spausdinamą ir ne
trukus pasirodys knygų rinkoje.' Už šią 
knygą autoriui paskirta "laisvosios 
Lietuvos" laikraščio konkurso premija. 
Veikale vaizduojama lietuvių rezisten 
cinės pastangos prieš okupantą.

*
Rugpiūčio 16 d; šaukiamas Adelaidės 

apylinkės narių visuotinis susirinki
mas, kuriame bus renkami atstovai į 
ALB’Krašto Tarybą.

*
išrinktas naujas Jaunimo Organizacir, 

jų Komitetas Melbourne: pirmininkas 
stud, med. R. Šarkis, iŽdn. Z. Jokūbai
tis, sekr. R. Vaitiekūnaitė.

*
Geelonge gyveną dr. K. ir N. Zdana

vičiai susilaukė trečio sūnaus. Sveiki
name J

*

Laikrodininkas Jonas '"erniauskas 
is Wollongong, išleidęs žmoną atostogų 
į Vokietiją,ir pats neištverdamas vien
gungiško gyvenimo nusekė paskui ją. 
Daug sėkmės abiem!

*

Elvyrą KA- j
AUGLĮ, su— 

židinį, nuo-

Mielus ansambliečius 
VALIAUSKAITĘ ir Al frėdą 

kūrusius lietuvišką šeimos 
širdžiai sveikiname ir linkime lai- 'i 
mingo ir saulėto gyvenimo.

- Sydnejaus Lietuvių Meno
Ansamblis

Abu jaunieji labai gražiai kalbėdami ■ 
lietuviškai ir būdami net kelių liet.op 
ganizacijų aktyvūs nariai sudaro ypač 
gražų ir išskirtiną pavyzdį mūsų jauni
mui, kurio dalis retai kur tarp lietu
vių rodosi.

Vestuvines apeigas atliko kun. P.But
kus pasakydamas ir jauniesiems pritai
kintą pamokslą, kai visų vestuvių metu 
labai gražiai ir įspūdingai giedojo vi
sas Meno Ansamblis diriguojant p. M.Um- 
bražiūnienei, vargonais palydint A. Plū- 
kui ir solo duetus giedant p.p. K, Biti. 
nienei ir I. Daudarienei.

Vestuvių pokylis įvyko latvio savi
ninko "Ališe House" puikioj* salėje. 
Puikių vaišių metu jaunuosius sveikino 
'nn. P. Butkus, Meno Ansamblio vardu V. 
Bitinas, "Kovo" vardu V. Daudaras, ves
tuvių pokylio pravedėjas A. Laukaitis. 
Sugiedojus "Ilgiausių metų", perskai
čius sveikinimus ir telegramas visi sve
čiai kartu su jaunaisiais, smagiai lie- . 
tuvių jaunimo orkestrui grojant, links- . 
minosi pakilioje nuotaikoje. Svečių tar
pe giminių ir draugų pribuvo iš N. Ze
landijos, Melbourne ir kt.

Belinkint jauniesiems Elvyrai ir Al f* 
redui daug laimingų ir šiltų ateities 
šeimyninių metų, reikia tikėtis, kad ir 
šeimos gyvenime jie ras laiko ir noro 
dalyvauti Sydnejaus lietuviškame gyveri- 
me duodant ir toliau tokį gražų pavyzdį 
mūsų jaunimui.

Wollongongiskis Jonas Sunkelis neti
kėtai susilaukė antro sūnaus Vytauto 
(20 metų). Gaila, kaip greit atrado, 
taip greit ir prarado.

* ■' I
Taip pat iš Pietų pakraščio Jonas 

Alkevičius neseniai atšventė savo 50 
m. sukaktį. Ilgiausių metų linkėjo drau 
gai ir artimieji, linkime ir mes.’

*
Inž. St. GrinceviČius, buvęs Melb. ■ 

apyl. pirmininkas, tarnybiniais reika
lais porai metų išvyksta į Vak. Vokie
tiją. Rugpiūčio 26 d., jis su Žmona ap
leidžia Melbourną, Kitas melburnietds 
sporto klubo Varpo krepšininkas Š. Žie
das taip pat Šio mėnesio pabaigoje iš
skrenda į JAV pasižvalgyti ir aplanky
ti giminių ir pažįstamų.

*
Sydnejiškė dantų gydyt,oja p. K. Gu- 

meniukienė aną savaitę išvyko į Euro
pą pailsėti ir pasigydyti.

*
Į Newcastle apyl. Valdybės rengiamą 

rugpiūčio 29 d. KLAJŪNŲ vakarą
atrodo susirinks visi klajūnai: iŠ Syd 
nejaus pribus visas čigonų taboras su 
savo nuotaikinga programa, pasiryžę su
sieiti ir visi klajūnai iš arti ir toli

*
Pereitą savaitę Mūsų Pastogės redak 

torių aplankė į Sydney savo lėktuvu iš 
Kempsey (N.S.W.) atskridęs ilgametis 
Musų Pastogės skaitytojas p. Jurgis 
Martin. Jis ta proga parėmė savo auka 
Krašto Valdybos pastangas įsigyti spaus . 
tuvę. Buvo atvykęs pasimatyti su savo 
dukra, kuri studijuoja N.S.W. universi
tete Sydnejuje. ,
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

Talį, Petrosianą, Smyslovą, Bronštei
ną ir kitus, jis pasakė: turime dabar 
naują Fisherį. Jo partijos būdingos pa 
prastumu, tikslumu ir logika be jokių 
silpnumų. Jis daro ėjimus greitai ir 
be jokių klaidų. Jis pasikeitęs ir net 
žaibą žaidžia labai greitai ir gerai, 
ir kai kiti įklampina figūras, jis per 
visą laiką net pėstininko neprakišo.

Pasaulio
arenoje

Amerikoje buvo pravestos Pabaltiečių 
stalo teniso- pirmenybės, kurias šiais 
metais rengė latviai Toronto mieste. Ne
dalyvaujant stipresniems lietuvių žaidė
jams iŠ Čikagos, New Yorko ir Clevelan 
do vyrą pirmąsias dvi vietas laimėjo 
latviai ir tik trecią lietuvis Vaičekaus 
kas. Gražiai pasirodė jaunis P. Klevinas 
laimėdamas jaunių varžybas. Moterų I-ją 
vietą laimėjo V. Nesukaityta.

Kaip tik neseniai pasibaigė gar
siosios "Tour de France" dviračių len 
ktynės. Jos vyksta nuo 190? metų. Pir
mųjų lenktynių trasos ilg Ė buvo 2428

nuotrupos

Žymiausiose aukštesniųjų Amerikos mo
kyklų sportinėse varžybose Eglė Giedrai
tytė atstovaudama Notre Dame High School 
laimėjo pirmąs, vietas 50 yd. kliūtiniame 
bėgime (čia buvo jos pakartotas šių pir
menybių rekordas 7.6 sek.) ir šuolį į to. 
lį - 15'-llį". Būdama ne tik gera spor
tininkė ji yra ir Grandinėlės
tautinių šokių ansamblio pirmininkė.

Eidamas 71-sius metus Lietuvoje mirė 
senas sporto veteranas Antanas Sauno- 
ris. Savo jaunystę jis daugiausia pra
leido pasiaukodamas Klaipėdos
lietuviškam sportiniam gyvenimui ir gar 
susis K.S.S. buvo daugumoje įsteigtas 
jo iniciatyva. Pats būdamas geras futbo
lininkas jis išaugino sporto dvasioje 
ir savo sūnus:Vytautą, daugiakartinį 
Sov. Sąjungos ir Lietuvos stalo teniso 
meisterį Dr. Algimantą.

km ir vidutinis lenktynių laikas yra 
25.3 km per valandą. Po to nuotolis 
ilgėja. 1919 m. jis jau buvo 5560 km 
ir buvo padalinta į 15 etapų, kai da
bar jau yra 4500 km ir vidutinis grei
tis 37 km per valandą. Paprastai šio- 
kbrungty 
se rungtynėse dalyvauja 120 dalyvių - 
10 komandų po 12 lenktynininkų. Pirmuo 
se etapuose kova vyksta tarp jaunų dvi
ratininkų, o kai prasideda sudėtingoji 
dalis - kalnai ir kt., tai įstoja pa
tys gerieji. Per šias rungtynes visi 
dviratininkai stengiasi užimti geras 
vietas, nes už tai gauna stambias pi
nigų sumas. 1966 m, per tokias lenkty
nes ant tilto susidūrė 9 dviratininkai 
su mašina ir nuriedėjo’į upę, kur visi 
ir užsimušė. Iki šiol geriausiu pasau
lio dviratininku buvo pripažintas ita
las F. Kopi. Jau 19 metų jis buvo tapei 
profesionalu. Jis buvo pasaulio pirme 
nybių plento ir du kartus specialaus 
kelio rekordininkas, 4 kartus Italijos 
ir du kartus "Tour de France" čenpionai 
Jis gyveno neilgai ir mirė 41 metų. Jo 
biustais puošiasi įvairūs dviračių sta
dionai.

Žymusis pasaulio šachmatininkas B.Fi-, 
sher buvo neseniai pklaustas, kas jo ma
nymu yra geriausi šachmatininkai pasau
ly, jis atsakė, kad iš Sov.S-gos Spaskii 
Petrosian,ir iš Vakaru jis skaito save 
ir Larsen. Pačiu geriausiu iis nesigin- 
damas pasakę, butų neišmintinga nelaiky-’: 
ti savęs. Gi buvęs pasaulio čempionas 
M. Talis1 po pisherio laimėjimų žaibo 
turnyre, kur jis du kartus laimėjo pries■

Detroito mieste Amerikoje B. Clark 
lengvai gavo skyrybas is savo vyro, ku
ris buvo judo čempionas. Pasirodo, kad 
jis kone visus žmonos dtaugus ir drau
ges taip pamėtydavo, kad po kiek laiko 
į jų namus retas kas užeidavo, o vyras, 
pritrūkęs šeimos draugų, ir ją pačią 
taip pamėtydavo ant kilimo. Teisėjas 
išklausąs pripažino, kad tai užtenkamas 
pagrindas skyryboms.

PLAUKIMAS

Amerikoje Santa Clara mieste 17-kos 
metu studentė Karen Moe sulaužė seną mo 
terą 200 metrų pasaulio plaukimo rekor 
dą 'peteliškės' būdu pastatydama naują 
laiką 2'20"7. Senasis rekordas buvo iš
silaikęs ketverius metus.

Dviračių sportas. Belgas Eddy Mer
ckx laimėjo'56-sias "Tour de France" 
dviračiųlenktynes. Šios pasaulyje sunk 

kiausios dviračių lenktynes šį kartą 
kaip niekad anksčiau buvo labai lengvai 
belgo laimėtos. Šio sporto mėgėjus la 
bai nustebino visiškas italų dvirati
ninką smukimas Šiais metais, nes jau 
eilė metų italai buvo šiame sporte vie
ni iš pirmųjų.

Motorinių laivelių lenktynės. Ita
las V. Aurrichio buvo vietoje užmuštas, 
kai jo greitlaivis "Abbate" apsivertė 
per paskutines Europos greitlaivių var
žybas Leceo mieste Italijoje. Po ši*o 
ir kito italo Persiano neteki
mo, kuris taip anksčiau užsimušė Vene
cijoje, lenktyninių laivelių sportas 
Italijoje darosi vis pavojingesnis.

Lengvoji atletika. Devintąjį kartą 
Maskvoje buvo susitikę Amerikos ir Sov. 
Sąjungos vyrąi ir moterys lengvojoje at
letikoje. Šį susitikimą laimėjo Sov. Są. 
jungos sportininkai taškais 200-173. Vy
rai laimėjo 122-114 ir moterys 78-59.Iš 
devynių susitikimų 7 laimėjo Sov. S-ga.

Berlynas. Rytų Vokietijos bėgikė K. 
Balzer nubėgo 100 metrų su kliūtimis 
nauju pasauliniu laiku per 12.7 sekundes 
Ji pagerino lenkės Sukniewizc ir kiniė- 
tės Chi-Cheng turėtą vienodą 12.8 rekor
dą.

Edinburghe, kur vyksta britų tautų 
sporto varžybos, sulūžo grindys nuo sun
kumų kilnotojų treniruočių svorių. Matyt 
senas pastatas neišlaikė sunkiųjų sporti 
ninku ir jų svorių.

Šiose britų tautų varžybose'šiais 
metais dalyvauja i960 atletų iŠ 42 

tautų. Pirmą kartą istorijoje

atletai tikrinami, ar jie nėra ėmę sin 
tetinių hormonų savo jėgų ir kūno sus
tiprinimui.

FUTBOLAS
* 274 žaidėjai daJLyvavo devintose 

pasaulio pirmenybėse Meksikoje. 95 
žaidėjai buvo panaudojami kaip pakai
tai. 95 įvarčiai buvo įmušti, juo* įmu
šė 55 žaidėjai. Nė vienas žaidėjas ne
buvo išvarytas iŠ aikštės. Bulgarija 
naudojo daugiausia žaidėjų - 20. Vaka
rų Vokietija naudojo daugiausia pakai
tą - 11. Brazilietis žaidėjas Zairzin- 
ho buvo vienintelis žaidėjas, kiekvie
nose rungtynėse įmušęs po įvartį.

* F. Puskas, vienas iš geriausių 
puolėju, kokį Vengrija ir iŠ viso pa
saulis turėjo, yra naujas treneris 
Atėnų komandos Panthinaikos. Jo alga 
- $ 2.500 mėnesiui.

* Brazilų žvaigždė Pele, nors ir 
gavo daugybę labai gražių pasiūlymų, 
tačiau savo futbolo karjerą pasiryžęs 
baigti su ta pačia komanda Santos. Ži
noma, ir čia jo alga ir visa kita yra 
fantastiniai.

* Meksikoje nors ir buvo didziau- 
siasL futbolo varžybų pasisekimas,bet 
4-rios rungtynės sutraukė mažiau negu 
10.000 žiūrovų. Tai Peru-Marocco - 
8.500 , Italija - Izraelis 5000, Švedi
ja- Izraelis 3000 ir Belgija-Marocco 
1.500.

* Po Anglijos nepasisekimo Meksiko
je žinomasis Chelsea treneris T. Dock- 
erty apkaltino Anglijos vyriausią fut
bolo vadovą Sir A. Ramsay už anglų ne
pasisekimus sakydamas, kad 1. jis atsi 
sakęs Meksikoje dirbti kartu su Meksi
kos futbolo S-ga, kas sukėlė pasauly 
didelio nepasitenkinimo, 2. po 4-rių 
metų pasiruošimo Anglijos rinktinė bu
vo visai neparuošta ir 3. jis neparin
kęs pačių geriausių žaidėjų reprezen
tuoti Angliją.

Australija. Sydnejuj pirmauja Ha- 
koah - 28 taškai, Melbourne Juventus - 
29 tšk. ir Perthe Tricolore - 29 tsk., 
Adelaidėje Juventus - 23 tsk., Brisba
ne je Azzurri 23 tsk.

ATLETIKA
Paskutiniam savo susitikime Ameri

kos rinktinė nugalėjo Vak., Vokietiją 
122-100, gi moterų susitikime vokie
taitės nugalėjo amerikietes 82-53.

Dviračių sportas. Tik neseniai pa
sibaigusios Tour de France lenktynės 
buvo tikra nesėkmė italams, dvirati
ninkams, kurie anksčiau visuomet domi 
nuodavo. Šiais metais italas 'F. Bal- 
roamion įstengė paimti tik 12-tą vietą 
atvažiuodamas 25 roin.10 sek. vėliau 
už nugalėtoją belgą Merckx, ku
ris šias rungtynes pabaigė per- 
119 valandų 31 minutę 49 sek.

PASAULIO MOTERU PIRMENYBES
Kasicart vis daugiau ir daugiau popu

liarumo įgauna moterų futbolas., Turino 
mieste, Italijoj, 40,000 Žiūrovų stebėjo 
pasaulio moterų futbolo finalines rungty 
nes, kur Danijos futbolininkės nugalėjo 
seimininkes 2-0

PAAIŠKINIMAS

A. Andriejūnas jnr. savo laiške 
(žiūr.M.D,Nr. 29) primeta man, kad 
aš neteisingai išaukštinęs Kovą ir su
mažinęs Neries klubo vertę. Kiek man 
žinoma nagai paduotus tvarkaraščius ir 

■ krepšinio stadiono aplinkraščius, tai 
pagrindinės yra pirmosios keturios di
vizijos, o šalutinės - ar jos -stip
resnės ar silpnesnės - yra kitos re
zervinės grupės. Jei A. Andriejūnas 
nežinojo, tai primenu, kad Il-je divi
zijoje dėl mažesnio komandų skaičiaus

buvo žaidžiama trys ratai, kad pabai
gus kartu su kitomis divizijomis Šį 
žiemos' krepšinio turnyrą..

Iš viso man nesuprantama, kaip gali 
būti neaiškus mano pasisakymas "Šio 
mėnesio viduryje į Australiją atvyks
ta Čekoslovakijos krepšinio rinktinė. 
Liepos 19 d. Krepšinio stadione Alek
sandrijoje Sydhejaus vyrų krepšinio 
rinktinė z'ais prieš Čekoslovakijos 
rinktinę". Turėtų būti aišku, kąd į 
Sydnejaus vyrų rinktinę gali įeiti vi
sokią tautybių žaidėjų, bet šiuo at
veju buvo tik australai ir vienas ame
rikietis. 0 jeigu būtų lietuvių, lat 
vių ar japonų rinktinės, tai žinoma, 
tai aš ir pasakyčiau.

Korespondentas
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SYDNEY
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

Melbourne

APYLINKES SUSIRINKIMAS

ALB Sydnejaus apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyksta rugpiūčio 
25 d. 4 vai. p.p. Dainavos salėje Banks 
towne (East Terrace).

Darbotvarkėje: 1. Susirinkimo atida- 
rymas. 2. Prezidiumo sudarymas. 3. Man
datų Komisijos sudarymas - jos tvirtini
mas. 4. Valdybos pranešimas. 5. Apy
linkės atstovų rinkimai į ALB Krašto 
arybą. Sydney Apylinkės Valdyba:

A.Reisgys 
Pirmininkas

J. Ramanauskas
Sekretorius

DARIAUS-GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 26 d. L.V.S-gos Ramovės Syd- 
nejaus Skyriaus ’aldyba surengė tra
giškai žuvusių herojų Dariaus ir Girė
no minėjimą.

11.30 va. įvyko pamaldos Lidcombe 
katalikų bažnyčioje, kur organizaci
jos dalyvavo Su vėliavomis, šv. Mišias 
atlaikė ir pritaikinta pamokslą pasakė 
atvykęs svečias iš ™eTbSurno kūn. P. 
’aseris..Pamaldų metu giedojo jungti
nis Dainos ir Meno Ansamblio choras,

■ ČlURLIONIECIŲ POPIETĖ

Politiniame gyvenimą, atsiranda tokių 
reiškinių, kuriuos aiškinant gaunasi 
kas galva, tas nuomonė. Atviras pasjkęi 
timas nuomonėmis, i— 
riais. diskusijos tokiais klausimais ga 
Ii būti gyvos ir įdomios.

Welboumo M.K. Čiurlionio diskusijų 
klubo rugpiūčio 2 d. Lietuviu Namuose 
suruošta diskusinė popietė politine te 
ma "Didžiojo galybė ir silpnumai" nega
lima būtų įrikiuoti į imponuojančių 
bei gaivinančių pokalbių eiles.

Prelegentų buvo net du. Toks valan
dinis bekraujis, visiems žinomų istori
nių faktų nors ir gerai sugrupuotų kar
tojimas, pamargintas tarptautiniais ter 
minais ir citatomis iš A. Kissingerio 
knygos, išvados, kurias šiek tiek poli
tiniais klausimais besidomįs gali rasti 
vaistydamas "Time" žurnalo puslapius, - 
ne to tikėjosi dauguma popietėn atsilan 
kiusių. Gaila, kad buvo vengta išsames
nės spekuliacijos, kiek tos didžiųjų

MELBOURNODAINOS SAMBŪRIO 21 METU 
suka t u v i n i s ' i

POBŪVIS
rugpiūčio 15 d. 7.30 vai.Liet.Namuos

prieštaringais poziū- i 
tokiais klausimais /ra •*>

jėgos ir silpnybių svyravimas, jo dabar 
tinis balansas atliepia ir neša vilčių 
Lietuvos laisvėjimui. Pro ši, mus intri
guojantį klausimų praeita kažkaip pra
bėgomis viena kita užuomina. Tačiau 
įdomiose ir kultūringose inž. p. S.Grin 
ceviciaus vestose diskusijose nevengta 
kelti ir aktualiųjų, labiau kontraversi- 
nių klausimų. Šios diskusijos, aišku, 
galėjo būti ir gilesnes, ir vaisinges
nės, paryškino tendencijas kai kurių 
mums rūpestį keliamų klausimų, tačiau 
nelietė, tų, dėl kurių mūsų skaudoje ne
retai ir Špagos sukryžiuojamos. Popie
tėje dalyvavo 31 asmuo. Minėta tema pas/ 
kaitą skaitė p. A. 
rentas p, A. Pocius

Zuhras, korrefe--

Čiurlionietis

Pranešimai
kuriam vadovavo p. A. Plukas.

4.45 vai. p.p. Bankstowno Liet.Na
mų salėje minėjimų atidarė ir trumpą 
žodį tarė Sydnejaus Ramovėnų valdybos 
pirmininkas p. S. PaČėsa. Didvyriai ir 
žuvusieji už Lietuvos laisvų buvo pager 
bti susikaupimo minute, ^ai dienai pri 
taikintą ir puikiai paruoštų paskaitą 
skaitė p. Juozas apocius. Aušros tun
to skautas Kajus Kazokas padekla
mavo eilėraštį didvyrių garbei.

Buvo numatyta didesnė meninė dalis 
bet siaučiant gripo epidemijai susirgo 
Dainos choro dirigentas p. B. Kiveris 
ir dalis choristų, todėl programoje ne
galėjo dalyvauti. į

SOLISTU G. VASILIAUSKIENĖS IR 
STASIO BARO KONCERTŲ

A P Y S K A I T A
Metų pradžioje įvykusių svečio iš 

JAV solisto S. Baro ir solistės 
G. Vasiliauskienės koncertų bendra 
apyskaita:

Pajamų gauta:
Adelaide S 645.00
Melbourne $ 687.11
Sydney $ 863.95
Canberra S 200.00

Viso pajamų $ 2396.04
v Is tos sumos išleista $ 1707.50.
Čia įsiskaitė solistų kelionės, salių

nuoma, honorarai, bilietai bei progra
mos ir kt. Likutis $ 688.54 įnešta į 
Krašto Valdybos kasą.

Krašto Valdyba tikisi, kad mūsų vi
suomene minėtų solistų koncertais buvo 
sužavėta, ^a proga dar kartą dėkojame 
mūsų mieliems menininkams už konoerta- 
vimą. taip pat visiems savo darbu, pas 
tangomis prisidėjusiems ir pagelbėja, 
siems minėtus koncertus rengiant. Ypač 
dėkingi apylinkių valdyboms, kur vyko 
koncertai, o taip pat ir atskiriems as
menims, globojusiems solistus. ;(l

ALB Krašto Valdyba

A.A. JUOZAS BALTRUSAITĮS-BALTUS

Liepos 28 d. Sydnejuje mirė Juozas 
Baltrušaitis-Baltus, sulaukęs 72 m. am
žiaus. Velionis palaidotas liepos 31 d. 
jo palaikus sudeginant krematoriume. 
Laidotuvėse dalyvavo velionio žmona Ge
nė, sūnus Juozas, artimieji ir draugai.

Velionis J. Baltrušaitis buvo gimęs 
1898 m.kovo 19 d. Budraičių kaime, Šiau- 
lių apskr. 1919 m. pašauktas į Lietuvos 
kariuomenę tarnavo ryšių batalione ir 
tarnyboje išbuvo, kol buvo atkovota Lie
tuvos nepriklausomybė. Pasitraukęs iš 
kariuomenės stojo i policiją ir iki 
1939 m. ištarnavo geležinkelio policijo
je įvairiose vietovėse. 1944 m. su žmo
na Gene ir mažamečiu sūnum Juozu pasi
traukė į Vokietiją ir pasiekė Australi- 
kur su šeima įsikūrė Croydone (N.S.W.) 
ir Čia išgyveno iki savo mirties. Tie
sa, pastaruoju metu dar galvojo įsikur
ti arčiau jūros patogesnėj vietoj, bet. 
staigi liga ir .netikėta mirtis jo svajo 
nes nutraukė.

Velionis gyvendamas ypatingą rūpes
tį ir meilę skyrė savo šeimai - žmonai 
ir sūnui, kurį vražiai išaugino, išmoks

PERTH
JAUNIMAS RUOŠUSI

Pertho jaunimas, sparčiai besiruošda
mas išvykai į Lietuvių Dienas Melbourne 
ir stengdamasis papildyti savo ka
są liepos 25 d. suruošė pobūvį sukyiesda 
mas gausiai visuomenės. Suprasdami jau
nimą tautiečiai gausiai rinkosi ir prisi 
de'jo papildydami jaunimo kasą, kurioje 
jau Šiuo metu yra $ 1257. Pinigai bus 
panaudoti kelionės išlaidoms į Melboup- 
ną padengti.

Jaunimas nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie parėmė savo atsilankymu ir fan
tais loterijai,

*

Serga p. N. Meškauskienė. Guli King 
Edward ligoninėje. Linkime greit pasveik 
ti ir grįžtis pas savuosius.

Pertįskis

lino išauklėdamas doru žmogum ir lietu
viu.-
• Tegul bus tau, Juozai, lengva Austra
lijos Žemelė. V.M-tas

AUKOS MŪSŲ PASTOGEI

i 10.00
2.00
2.00
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Rugpiūčio 15 d., šeštadienį, 6 7 vai. vak. Dainavos salėje Bankstowne 

įvyksta sydnejaus apylinkės sukaktuvinis

20-TIES METŲ POBŪVIS
įėjimas: $ 2.00 asmeniui; studentams ir pensininkams $ 1.00

Visi tautiečiai nuoširdžiai kviečiami skaitlingai dalyvauti
ALB Sydnejaus Apylinkės Valdyba

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY .
"OTTl vavEN"

■Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis ?-

LEIDĖJAS - AID Krašto Valdyba 
I Leidėjo ir "M.P," Administracijos 
I adresas:Box 4558 G.P.O, Syd.i-.y, ,

N.S.W. 2ool 
REDAKTORIUS - Vincas Kazokas 
13 Percy St.,Bankstown,N,S,W,2200 

f Redakcijos tel. 709 8395 
I Administracijos tel. 649 9062
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Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra. ’ ?
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