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Daina yra neatskiriama' lietuvio 
palydovė nuo kūdikstės iki senatvės. 
Dainoje atsispindi visas jo gyveni
mas; darbai, džiaugsmai, rūpesčiai, 
vargai. . Tūkstančiai liaudies su
kurtų dainų yra mūsų lietuviškosios, 
kultūros perlai, kuriomis žavėjosi 
ir žavisi kitų tautų žymūs rašytojai 
bei mokslininkai.

Lietuvis myli dainą, ir kur jis be
būtų ir ką beveiktų, dainoje randa 
paguodos, džiaugsmo, ryžto, ir stipry
bės. Todėl nenuostabu, kad ir Aust
ralijos • žemėn vos tik įkėlęs koją 
lietuvis nuo pat pirmųjų dienų su 
giesme ir daina žengia naujuoju 
gyvenimo keliu.

Šių metų Lietuvių Dienų Mel
bourne programos viena iŠ iškil
iausių kultūrinių parengimų yra Dainų 
Šventė. Parengiamuosius Dainų 
Šventės darbus su nuoširdžiu atsidė
jimu veda dainų švenčių iniciatorius 
bei koncertų organisatorius p.Leonas 
Baltrūnas. Dainų Šventė jvyks 
puošnioje ir modernioje Dalias 
Brooks Koncertų salėje. Šventėje 
turime vilties, dalyvaus:

Adelaidės choras- “Lituania”, 
vad. p. G. Vasiliauskienės;

Canberros choras “Aušra”, vad. 
p. P. Dariaus;

Geelongo Liet. Choras, vad. p. 
J. Juškos;

Melburno Dainos Sambūris, vad. 
p. A. Celnos;

Newcastle Liet. Choras, vad 
p. S. Žuko;

Sydney “Dainos” choras, vad. 
p. B. Kiverio;

Sydney Meno Ansamblio choras, 
vad. p. M. Umbražiūnienbs.

Pagal chorų dirigentų nutarimą, 
kuris įvyko Liet. Dienų metu Ade
laidėje, šių metų Dainų Šventės pro
gramoje bus kiekvieno dalyvaujančio 
choro atskiri pasirodymai su jų 
pačių parinktomis dainomis, o taip 
pat jungtiniai chorai — vyrų, moterų 
ir mišrūs, kurie dainuos jau iŠ anksto 
dirigentų numatytas ir sutartas dainas.

Kaip teko patirti, visi chorai 
Dainų Šventei intensyviai ruošiasi. 
Tenka pasidžiaugti, kad choru gretos, 
kaip pranešama, pasipildė balsingais 
jaunosios kartos atstovais.

L.D.M. Rengti Komitetas dirigen
tams ir udinininkams linki sėkmingo 
darbo ir su viltimi laukia jūsų iški
liosios Dainų Šventės.

Ignas Alekna.

L.D.M. Rengti Komitetas skelbia 
Brisbanės tautinių šokių grupės at
vykstančių sąrašą:

D. Brazauskaitė, P. Briskytė, 
N. Laurinaityte, R. Platkauskaitė, 
J. Zabukaitė, 0. Zabukaitė, V. 
Zabukaitė, M. Ziukelytė, J. Ziukelytė.

J. Bernotas, J. Platkauskas, 
L. Vilkinąs, E. Žiogas.

BALSAVIMAMS VYKSTANT
Šiuo metu Australijos Lietuvių Bendruomenė renka savo 

atstovus į ALB Krašto Tarybą. Nors tai labai svarbus įvy
kis musą veiklai ir tęstinumui, bet /ai nėra naujiena, nes 
tokie rinkimai vyksta kas antri metai. Vis tik Šią metų 
rinkimai turi yaptingos reikšmės, nes pastarojo meto mūsų 
vidaus politinė įtampa išaštrino skirtingas pažiūras į pa
čią gyvenimo realybę, ir dėl to šių metų rinkimai bendruo
menėje susilaukė išskirtino dėmesio.

Nors jau eilėje bendruomenės padalinių tie rinkimai pra 
vesti, vis tik prieš akis dar tebėra rinkimai Sydnejuje, 
kur yra patsai kalbamos įtampos židinys.

Stovime tarsi kryžkelėje klausdami - eiti su gyvenimu 
ir laiko dvasia, ar užsikonservuoti, gyventi gyvąja lietu
vybe, ar praeitimi?

Konservątyvizmas yra galinga jėga, išlaikanti kultū
rines vertybes ir net idėjas, tačiau jis yra ir negailes
tingas pažangos stabdis, vedąs ne į pulsuojantį gyvenimą, 
o greičiau į muziejus ir archyvus. Tuo tarpu gyvajai dva
siai praeitis ir jos atsieklmai tegalioja tik kaip pakopa 
kurti ir statyti naują gyvenimą.

Bendruomenė sukuria visų pirma lietuvybei puoselėti ir 
plėtoti, o ne ją užkonservuoti. Tad jos ir yra uždavinys 
ugdyti gyvąją lietuvybę, lanksčią ir kūrybingą, kurioje 
sau atramos rastų ne tik ši, bet ir ateinančios kartos.Jau 
šių metų Studijų Dienose, kur savo žodį tarė musu jaunoji 
karta, paaiškėjo, kad šiame darbe iki šiol galiojusieji 
metodai ir priemonės ne visai derinasi su gyvenamuoju mo
mentu ir čia brendusios kartos mentalitetu. Bendruomenės 
rūpestis ir yra, kad ji aprėptų visus, kad ne tiek apie 
lietuvybę būtų kalbama, kiek ja gyvenama, kad visi joje 
tilptų be keršto ir neapykantos lietuvio lietuviui.

Visiems mums lygiai rūpi lietuvybė ir tie siekimai, už
tikriną lietuvybės egzistenciją - tautos laisvę ir nepri
klausomybę. 0 šitai atsiekti bent esamose sąlygose neturė
tume susikaustyti atgyvenusiomis politinėmis dogmomis. Ne
sama fanatikai, kad operuotume sąvokomis - "tik šitas ir
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Pereitą savaitę į Sydney vėl buvo 
atvykęs Vatikano valstybės sekretor
ius dabar jau vyskupas lietuvis Pau
lius Marcinkus drauge su popiežiaus 
asmeniniu sekretoriumi Msgn. P. 
Macchi paruosti kelius ryšium su 
popiežiaus numatomu visitu Sydne
juje lapkričio 30 d. Paveiksle vysk 
P. Marcinkus Sydnejuje.

*♦*

Atsižvelgiant į dabarties 
neramiuosius laikus ir grėsmę Art. 
Rytuose ‘ Lichtenšteino valstybė 
Europoje padidino savo karines 
pajėgas visu trečdaliu; armiją, 
kurią sudarė 21 karys, pašdidinta iki 
28 kareivių.

***

Prileidžiama, kad žmonijai gresia 
pražūtis ne nuo karų atominių bombų 
ar oro* užteršimo, o kaip tik dėlto, kad 
kaskart vis daugiau, atsiranda sen
bernių ir senmergių.

♦**

Liepos 18d. Vilniuje įvyko devin
toji Dainų Šventė;trys buvo surengtos 
nepriklausomos Lietuvos laikais, 
ir šešios sovietinės okupacijos 
metais. Salia visos eilės jaunes
niųjų dirigentų šioje dainų šventėje 
pasirodė ir pirmųjų dainų švenčių 
dirigentai Mykolas Karka ir Konradas 
Kaveckas.

***

Vliko pastangomis ir lėšomis 
neseniai pasirodė atskiru leidiniu 
Vytauto Vaitiekūno studija “A Survey 
of Developments in Captive Lithuania 
1965 — 1968”. Leidinys 160 psi., 
spaustas rotątoridmi. Veikalo pa
baigoje pridedamas knygų sąrašas 

apie Lietuvą.
***

Susekus , kad Kongo vienas diplo
matas įvežė į Australiją draudžianmų 
narkotikų, Australijos vyriausybe 
nusistačiusi muitinėse tikrinti visus 
diplomatinius pakietus, kaip ir kiek
vieno keleivio bagažą. Spėjama, kad 
sis nuosprendis suiels nepasitenkini
mo diplomatiniuose sluogsniuose.

*♦* -j

Ir Lietuvoje Vilniuje,buvo paminė
ta Lietuvos 30 metui' okupacijos 
sukaktis tik vietoje žodžicK “oku
pacija” buvo vartojamas “išlaisvini
mas ”.

*** '

Docentas Vyt. Landsbergis, 
dėstąs Vilniaus pedagoginiame 
institute, . ypat domisi M.K, 
Čiurlionio muzika ir tapyba. Jis nėt 
pastatęs filmą PagQl savo scenarijų, 
pavadintą “M. K. Čiurlionis. Mintys 
paveikslai, muzika”

***

Amerikiečiai vėl susirūpinę, kad 
sovietai Kuboje paskuDomis rengia 
savo karines bazes. Teigiama, kad 
rusai, siųsdami pagalbą nuo žemės 
drebėjimo nukentėiusiems Peru 
valstybėje, Kuboje iškrauna atominius 
ginklus ir iš čia veSia materialines 
gėrybes į Peru.

AUKOK

"M.P.” SPAUSTUVEI

vienintelis kelias..." Yra vienas tikslas ir mus apjun
giantis vienas uždavinys - lietuvių tautos ateitis ir jos 
laisva egzistencija, bet prie jo eiti yra daugybė ke
lių. Gi dogmatinis susikaustymas ir prielaidos, kad "tik 
taip" ir nustato žmogų prieš žmogų, brolį prieš brolį, lie. 
tuvį pries lietuvį. Šitoks kelias neveda prie darnos, 6 
tik išskiria.

Bendruomenėje, kuri yra laisvų žmonių laisvas susibūri
mas, bet kokia prievarta ar valios primetimas net ir kil
niausiais sumetimais nepateisinami. Lygiai ir visi tie, 
kurie tuo keliu suka, nieko pozityvaus bendruomenei neža
da. Čia nenorime varyti kokios nors propagandos, tik pri. 
mename, kad renkant atstovus į Krašto tarybą nesivadovauki.' 
me politinėm aistrom. Atminkime: gyvoji lietuvybė sukies-, 
tės ne nusikaltuose siauruose varžtuose, bet pilno'je atvi. 
rybėje. (v.k.)
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Ta t k a t cl i g t

Liet. Sodyba North Engadine buvo 
apaugusi krūmais, eukaliptais ir kito
kia australiška augmenija. Kad matiniu, 
kas galėtų išmatuoti ir architektas pa. 
ruošti statybai planus, reikėjo vietą 
klek pravalyti. Žinoma, šitas darbas 
galėjo būti atliktas greičiau ir leng
viau mechaniškai, bet norėta palikti 
ir graži} medelių, kurie sodybai priduo. 
tų jaukumo ir grožio. Tad valymą nutar
ta vykdyti žmogaus rankomis. Į kviečia, 
mas talkas tautiečiai atsiliepė labai 
palankiai. Valymo darbai pakilioj nuo
taikoj ir juos užbaigėme per keturias 
talkų dienas.

Labai palankiai ir nuoširdžiai pri
tarė Engadine apylinkėje gyveną tautie
čiai. Jie patys stojo talkon, o talki
ninkus kvietėsi kavutei ir vaišėms. 
Vietiniai australai irgi noriai siūlė 
savo paramą. Mokyklinio amžiaus austra- 
linkai irgi mielai talkino vikdami Ša
kas, degindami; atrodo, turėsime gerų 
ir nuoširdžių kaimynų.

Nuotraukoje matosi sodybos kampelis 
kur pramatoma sodybos parkas ir pikni
kams aikštelė.

Rugpjūčio 1 d, pirmą kartą sodyboje 
buvo suruoštas piknikas, kur dalyvavo 
sodybos šeimininkės - Sydney Liet. Mot, 

Soc. Globos D-jos Valdyba, statybos 
patariamasis komitetas, talkininkai ir 
svečiai. Iškelta lietuviška trispalvė 
ir Australijos vėliava, Inž. I. Jonai
tis tarė žodį, užgirdamas Moterų Drau 
gijos veiklą ir ryžtą tokią sodybą įgy
vendinti. Draugijos p-kė p. 0. Baužie-

A.A.
ALEKSAS PRANAS

Naujas kapas

ALEKNA

Rugpjūčio 5 d., vos prieš keletą 
dienų grįžęs iš ligoninės staiga mirė 

, Aleksas Pranas Alekna, ilgametis 
Inžinierių bei Architektų Sąjungos 
Sydnejuje narys, palikdamas liūdinčią 
Žmoną ir gausią šeimą.

Pamaldos už Velionį įvyko Lidcombe 
bažnyčioje rugpjūčio 10 d., iš kur ve
lionį i Rookwood kapinių lietuvių sky
rių palydėjo gausus būrys tautiečių.

Po kapeliono kun. P. Butkaus atsis 
veikinimo žodžio dar kalbėjo ALB Kraš
to Valdybos pirmininkas p. M. Zakaras, 
inžinierių vardu p. V. Bernotas, M. 
Šumskas ir A. Lingė.

Velionies dukrelė Birutė yra aktyvi 
Dainos choro ir tautinių šokių grupės 
dalyvė, tad ir pamaldose bei kapinėse 
lietuviška giesmė padedant Dainos cho
rui skambėjo didingai, o tautinių šo
kių grupės nariai. dalis jų pasipuošę 
tautiniais drabužiais, atidavė pasku
tinę pagarbą savo šokėjos tėveliui. 
Šeimos vardu visiems susirinkusiems 
padėkojo velionies draugas inž. L. Sa- 
bulis.

Musų Pastogė Nr.32; J970.8.17; psl.2

PABAIGTUVES LIET.SODYBOJE

nė padėkojo talkininkams pasidžiaugdami 
kad jau nuo pirmos dienos Liet. Sody
bos kūrimui iš visuomenės sulauktas di
delis pritarimas ir parama. Mūsų pas
tangos įkurti Liet. Sodybą su gražiais 
ir patogiais butais seneliams ir pen
sininkams realizuojasi. Tikimasi, kad 
dar prieš Kalėdas prasidės statyba.

Pikniko dalyviai turėjo progos pasi 
džiaugti gražia sodybos vietove ir 
plačiais apylinkės reginiais, čia daly
vavusi Dr. p. G. Petrauskienė visus 
pikniko, dalyvius užsikvietė į savo na 
mus kavutei. Dr.Dr. L. ir G. Petršus- 
kai' gyvena kaip tik kaimynystėje. Pats 
Dr. L. Petrauskas yra didelis sklandyme 

entuziastas ir tuo metu buvo išvykęs 
paskraidyti, čia užtrukę porą valandų 
dėkingi šeimininkei skirstėraės namo.

Pikniko metu sumesta pinigų loteri
jos bilietui pirkti. Nupirktas Opera 
House Lptery bilietas Nr.280 - 89826, 
pavadintas "Sodyba". Tikimasi gero lai 
mikio Sodybos naudai j

Talkininkas

A.a. velionis A. Alekna gimė Rygoje 
1913 m. 1930 m. Pasvalyje baigė aukš
tesniąją komercijos mokyklą, po to tę
sė mokslus Kauno aukštesniojoje Tech
nikos mokykloje, o vėliau tobulinosi 
radijo technikos kursuose Rygoje. 
Velionis specializavosi elektrotech
nikos srity ypatingai ją taikant me
džio apdirbimo pramonėje - greito 
džiovinimo ir presavimo procesuose pa. 
naudojant plastikos liejimo spaudimą, 
plastikos virimą, metalo apdirbimą, 
šildymą bei valymą ultra garsų pagal
ba.

1949 m. atvykęs į Australiją velio
nis Aleksas dirbo Department of Rail
ways, po to A.W.A. ir Admiral Televi
sion įmonėse. 1957m. su keliais dali
ninkais įsteigė firmą "Fairfield.Elec
tronics" kur dirbo elektronikos pri
taikyme industrijai srityje. Nuo 1964 
m. velionis įsteigė savo nuosavą fir
ma "Alekna Electronics", kurioje dirb
to iki pat mirties. Jo įmonėje papras
tai dirbdavo ir keli lietuviai, nes 
velionis buvo visad pasiryžęs padėti 
savo tautiečiams.

Daug Sydnejaus firmų buvo aprūpin
tos A. Aleknos suprojektuotomis elek
troninėmis mašinomis bei instrumentais 
ir toks nelauktas Alekso pasitraukimas 
iš lietuvių tarpo bus jaučiamas 

ir australų tarpe.
1959 m. velionis A. Alekna kaipo 

technikos darbuotojas specialistas 
elektronikos srity buvo priimtas nariu 
į Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga Sydnejuje.

Tuoj velionis Aleksas padeda savo 
praktiškais patarimais bei suprojektur 
tomis mašinomis inž. L. Sabuliui įs
teigti savo medžio apdirbimo įmonę. 
1963 m. A. Alekna skaito sąjungos 
nariams paskaitą apie "Elektroniką ir 
jos pritaikymą praktiškiems reikalams? 
Velionis dažnai dalyvauja inžinierių 
ekskursijose ir kituose parengimuose

“* AUKOS

MUSŲ PASTOGĖS SPAUSTUVEI

Canberros Liet. Klubas $ 9.33
Dr. J. Miknius S 2.00
Vyt. Skrinska ft 10.00
L. Garbaliauskas $ 6.00
K. Reisonas i 10.00
A. Talandis s 12.00
V. Kazlauskienė s 20.00
K. Grigas $ 50.00
P. Barsiukas $ 2.00 '
A. Garelis $ 10.00 ,
A. Statkus,Cabramatta $ 10.00
A. StaŠionis 5.00 -
C, Liutikas, N.Z. $ 5.00 :
J. Riauba $ 10.00

Aukotojams ir skolintojams nuo šir- į:
džiai dėkojame.

•ALB Krešto Valdyba

Prancūzas parašutininkas J. Coupe 
1967 m. pastatė naują šokimo rekordą.. 
Jis prieš išskleisdamas parašutą krito 
22.965 pėdas 143 sekundes ir tik tada 
patraukė parašuto virvelę. Nors ir pas
tatęs šį rekordą jis, būdamas armijos 
'parašutininkas, buvo nubaustas 8 die
nas dabokles, nes pagal kariuomenės sta- 
tūtą jeigu krenti is daugiau kaip 9842 
pėdų, turi turėti specialų deguonies 
aparatą.

S

A.A.

ALEKSUI ALEKNAI

staiga mirus, sunkaus 
lėgtus - žmoną, šeimos narius ir 
tintuosius giliai užjaučia

0. ir E. Karpaviciai

skausmo pris-
ar-

Kolegai

ALEKSUI ALEKNAI

-staiga mirus, poniai Aleknienei 
ir šeimai gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga Sydnejuje

L.V,S."Ramovės" Sydney Skyriaus 
nariui

ALEKSUI PRANUI ALEKNAI 

mirus, jo šeimą ir artimuosius gi
liai užjaučia

L,S.V. "Ramovės" Sydney 
Skyriaus Valdyba

A.A.

ALEKSUI PRANUI ALEKNAI

mirus, dukterį Birutę Aleknaitę
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Dainos choras
ir Dirigentas

A.A.

A. ALEKNAI S
. mirus, jo šeimai reiškiame gilią 

užuojautą.
Sydney Liet. B-nės 

"Dainavos" Namų Valdyba
a

ir iki pat mirties buvo aktyvus Sąjun
gos narys.

Lietuviai inžinieriai ir architek
tai Sydnejuje .liūdi netekę savo akty
vaus nario ir jo žmonai p. Aleknienei 
ir Šeimai reiškia nuoširdžiausią už
uojautą. • Bukeviėiua
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MOTERYS LITERATŪROJE
Iš pirmosios devinto šimtmečio pu

sės tyliai aidi gražios ir gudrios Bi
zantijos aristokratų dukters Kasios ma
lonus balsas. Savanoriškai įstojusi j 
savo pačios įsteigtą vienuolyną ji 
sukūrė jausmingas ir gana taiklias epi
gramas apie žmogiškąsias dorybes ir 
menkystes. Pirmoji moteris, įrašiusi 
savo vardą į nemirtingąją eiles. Su ja 
greta himnografo Juozapo (miręs apie 
850 ra.) religinės poezijos Makedo
nijos’ renesansat pergyvena naują žydėji
mo laikotarpį., ir ją himnografines ir 
ir epigraminės pastangos pradėjo pri
klausyti geram aristokratijos tonui.

Anna Komnene (apie 1150 m.) pasie
kė gana aukšto literatūrinio lygio sa- 

*vo istoriniiia rašiniais. Anna buvo 
imperatoriaus Alexios I Komnenos (lo81 
-1118) duktė. Kaip ir jos pirmtakė Ka
sia rasė taip pat vienuolyne, į kurį 
nuėjo po nepasisekusią didelių pasau
lietišką aspiraciją.' Iš pradžią norė
jusi užbaigti savo mirusio vyro Nike- 
foro Bryennios istorinius fragmentus, 
plačiai apsiskaičiusi, tais laikais la 
bai aukšto intelekto princesė, atrado 
ir savo pačios literatūrinį talentą. 
Jos veikalą svarbiausias "Alexias" - 
istoriniai-grafinio masto, jos tėvo 
Alexios I Komnenos valdymo laikotar
pio pusiau epiniai panegiriškąs apra
šymas ,įusiau analitine laiko kronika. 
Jos, moters, akimis įžiūrėta Bizanti
jos istorinė vizija, turtinga aist
ringu "Confession humaine" charakte
riu psichologiškai žmogiškomis detalė
mis, bet mažiau blaiviu istorijos pa

vaizdavimu, istorine tiesa ir ob
jektyvumu.

Vienuolė Roswitha von Gandersheim 
(apie 955-975) pirmoji vokiečių poetė 
rašė įvairiomis temomis, net raeile's ii 
erotikos. Jos "Legenden", gyvulią ale
gorijos "Ecbasis Captivi" ir Walta- 
riuslied" atskleidžia daug tikėjimo 
ir germaniškų sagą motyvą antikinių 

, poetą (Terentius, Virgilius) dvasioje, 
Ji daug rašė moterims moralinėmis, 
kaip ištikimybės, skaistumo ir pamal
dumo temomis. Rašė liaudies kalba,kar
tais išsireikšdama net gana vulga
riai , todėl buvo ano meto aristo
kratijos aštriai kritikuojama. Reli
gines temos ir tikslai vis daugiau py
nėsi su pasaulietiškais pergyvenimais 
(Kryžiaus karai, Orientas), ir ji lai- 
koma riterių poezijos isšaukėja.

Šv. Caterina iš Siennos (1346- 
1380) savo keturiais šimtais laišką 
pasiekia visa pasaulį - popiežius,val
dovus , laimės ieškotojus ir net pas
merktuosius nusikaltėlius. Jos širdy 

- v-ena vienintėle meilės liepsna to 
meto literatūriškai išniekintai mote- 

" riai. Didžiausias moters niekintojas 
• buvo Giovanni Boccaccio (1313-1375) 

ir nors prieš moterį nukreipta saty
ra neįgavo pa-'ių tamsiausią sPaįvM; 
bažnytinio luomo autorė kaip Cateri
na savo darbu turiniu tnesą litera- 

tūron naujų motyvą - susidomėjimą pa
sauliu ir "civitas huraana*1. Į litera
tūrą ateina naujas sąjūdis - humaniz
mas,

§v. Brigita (1303-1373) pirmoji iš 
eilės moterų švedų istorijoj, išskyrus 
kelis ruųarašČius, akmeny iškaltus, nėra 
išlikusią jokią senovės Švedų kalbos

paminklų. Literatūrinė švedą tradicija 
atėjo su krikščionybe ir lotyniško al
fabeto priėmimu. Lyg garbingi senojo 
germaniško galvojimo liudininkai yra 
išlikę keli įstatymą rinkiniai, išdidu
sis Vastgotalag ir pora rimuotų 
kronikų, kaip Erikskronikan. Todėl sv. 
Brigita yra ne vien tik švedą nirmoji 
moteris rašytoja, bet iŠ viso pirmoji 
rašytoja švedą literatūroje. Jos "Re- 
velationes" yra gražiausia mistiško pa
maldumo išraiška, kuri tačiau neprara
do sąryšio su tikroue.

Trumpai prieš pasisukant švediškajam 
Rokoko visame blizgėjime sutviska su 
Rousseau tonais ir "Siaurės piemenė" 
Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718- 
1765), o vėliau ateina mums gerai pa
žįstama Selma Lagerloef (1858-1940).

Ankstyvuosiuose šimtmečiuose religi
nėje literatūroje gana stipriai pasireii 
kė šv. Teresa iš Avilos (1515-1582).is
paną ir bendrai katalikiškame ' rene
sanse šv. Teresa liko gyva iki Šią dienų 
su savo "Camino de perfection" (Kelias 
į tobulumą).

Juozas Mikštas

TROŠKIMAS

Aš trokštu tik tave mylėt, 
Kaip žydinčios gyvybės saulę. 
Tu čia nuvysi, kaip gėlė, 
Jei neisi su manim pasaulin.

Skubėkime greitais laivais, 
Skubėkime greitaisiais džetais 
Gyventi pakiliai, laisvai, 
Kad įspūdžiai džiaugsu spindėtų;

Kad pražūtinga neviltis 
Mums nesipainiotų po kojom, 
Kad gundymų dosnus - žaltys 
Paverstų žemę laimės rojum;

Kad nusispardytų mirtis,
Kad nusibaigtų visos kančios, 
Kad sielvartų dalia karti 
Nevargintų jau savo pančiais.

Ak, trokštu tik tave mylėt, 
Ak, trokštu vien tik tau gyventi. 
Klestėk, žydėk man kaip gėlė 
Svajonių pasakiškoj šventėj.

Lenkų literatūroje pareikalavusi žo 
džio pirmoji moteris buvo kunigaikštie
ne Pranciška Uršulė Radvilienė (17o5 - 
1753). Ji rašė teatrui. Medžiagą savo 
komedijoms ir tragedijoms skolinosi iš 
įvairią šaltinių, bene daugiausia iš 
Moliere. Ar ji laike save lietuve sunku 
pasakyti. Vėliau atėjo Elzė Ožeškienė 
(1846-1916), Nemuno krantų duktė ir Lie
tuvą mylėjusi moteris.

Turint galvoje aukšto išsilavinimo 
raštingas Lietuvos kunigaikščio Algirdo 
dukteris ir kunigaikštienę Oną Vytautie- 
nę, gaila, neliko nei laišką, kurie tik
riausia turėtą didelės istorinės, o gal 
ir literatūrinės vertės. Habsburgą kro
nikoj aprašyta Alena Algirdaitė buvusi 
labai romantiška, rimta, rašiusi ilgus

UŽBAIGTA VEIKIA

Melbourne Lietuvių Klubo Pagalbinis 
Moterų Komitetas užbaigė savo darbus. 
Salė jau įrengta. Paskutinis moterų po
būvis - Viirtuvės balius; juo moterys apj 
vainikavo savo veiklą.

Nuotraukoje matome priejuosčių Šo
kio premijos laimėtojus - p.p. V. Balto
kienę ir K. Prasrautą- .

Tai progai p. KL Prašmutas pats pasi
siuvo priejuostę, “atomai ir laimė pa
jautė, kad p. Prašmutas mėgsta priejuos 
tęs; ant rankos šokio premija - p. Joku 
bauskienės dailiai išsiuvinėta priejuos 
tė. Įdomu, kas daugiau džiaugiasi lai
mės dovana - p. Prašmutas ar p, Prasmu- 
tienė, nes vyrui turint dvi priejuostes 
indų plovimas namuose jau nebūtą.prob
lema. Juk ir vakaro laimė taip leme...

Su Pagalbiniu Moterų Komitetu p. 
Prašmutas irgi, galima sakyti, buvo 
kaip ir ženotas. PasiginČydamos, Šei
myniškai pasibardamos jos vis dėl to 
ieškodavo p. PraŠrauto ar tai vinį kur 
įkalti, ar vandens bėgimą pagreitinti. 
Lietuvių Namai be p. Prašmuto tikrai 
būtų tylūs. . M

*
Moterys yra tamr kad jas mylėtume, 

bet ne tam, kad suprastume.
Oscar Wilde

Moteris ne visuomet laiminga su 
tuo, kurį ji myli, bet visuomet nelai
minga su tuo, kurio nemyli.

Claude Tillier
Kada moteris perka vyrui marški

nius - ji įsimyDėjus; kad juos lygi
na - ji ištekėjus. Jeipi ji tai 
atlieka šypsodamąsi, ji yra ir įsimy
lėjus. ir ištekėjus.

*
Moteris suma-žina mūsų skausmą ir 

padvigubina mūsų džiaugsmą,
*

laiškus su gamtos aprašymais seserims 
jai beviešint Habsburgą šeimoje.

Į lietuvių literatūrą moteris atėjo 
vos pradėjus naujai lietuvybei austi 
neatsilikdama nuo vyrų.' *ai Bitė, Že
maitė, abi Lazdyną Pelėdos, Satrijoą 
Ragana. Jos nė kiek neatsilieka’ ir nuo 
žinomų pasaulio literatūroje, moterų, 

0. Gąlkytė

.Mūsų Pastogė Nr.32; 1970.8.17; psl.3
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KUR TU, SILVA, GYVENI?
Rašo Kukutis

Taigi,'įkišau- liežuvį į "retežius" 
ir... mėgino prižnybti. "Anoji" irgi 
mėgino. Zinia - nepavyko.

Ak, sakau. Keliauji žmogus iš pasto
gės į pastogę, ir kur likimo draugų ne
sutinki. Vis kas nors prižnybtas, kuris 
nors įgeltas, o kuri - apkartusi. Skau
da, turbūt, ir to dėlei dejuojame.
®et - o ką? Bedejuojant vis kas nors pa 
glosto, paguodžia, taip sau ir gyvena
me. Gyvas negi žemėn lįsi.

Teisybę sakai, Silva, - mergužėle, 
reikėtų tuo reikalu išsikalbėti, bet- - 
Pastogė, pati matai, kokia nubraižyta 
ir išdžiūvusi, tuomi pačiu ir Gabijėlė, 
net nepasenusi kupron susitraukė...Tė
viškėn? Net ir "Kyrie eleison" kalbant 
durys užkaltos.Lietuviai, supranti, 
90 % katalikai, ir pas anuos tokie ir 
panašūs dalykai nesidaro ir tuo labiau 
nenagrinėjami. Australų gi spaudoje to
kių bėdų taip apstu, kad tik tai apie 
tuos berašo,'kurie iki pat grabo lentos 
vienas kito nedagriaužė. Va, kad'ir ant 
televizoriaus: "Untill Death Do Us Part 
..." Gerai būtų išsilieti, taip sa
kant, Širdį ir kieno nors patarimo pasi
klausti. Bet - ko?

Vienas redaktorius pasakys, kad jis 
nekompetetingas, kitas - "Pasimelsk,vai 
keli"? Krašto Valdyba greičiausiai ati
duos balsavimui sekančio suvažiavimo 
metu. Moterys tave trauks į prieglaudų, 
kad senatvėje nebūtumei vieniša ir ras
tum paguodos, o kokia kita laimingoji 
pasakys, kad nuo gero vyro (būk žmonos) 
gera žmona (buk vyras) nebėga? Vyrai - 
tai jau Žinai. Jeigu pabėgo žmona,—pa
pūra puoš tau rankų, uzfundys stiklų 
alaus ir paklaus - "Na, tai kaip tu 
tos raganos atsikratei?" 0 jeigu pa
bėgo vyras, tau prisilaižys, pripliurps 
tau ausis nesąmonių ir paklaus - "Poo- 
oonia, gal eisime pašokti?" Po to,sa
vaime aišku - "0 kur.Tarastytėlaite, gy
venate?.."

Keistas, žinia, tas musų raižomas 
gyvenimas, bet... kaip radome, taip ir 
paliksime. Tik čia ir yra tas šuo pa
kastas. Žiūrėk, kol esame nevedę ir ne
tekėjusios, visi geri ir visos geros. 
Vedame pačių geriausių ir ištekame už 
paties geriausio. Bet va, sakau, maty
ti paties bieso įvesta tvarka, kad už 
patį ir pačių geriausius visuomet rąn- 
dasi dar geresnių. Ir nuo Čia ir prasi
deda pliurė. Paimkime vargšelį per vi
sų pusę lapo kukuojantį mane. AŠ buvau 
tikras, kad buvau pats geriausias. Tie
siog - šventas) Netgi galvojau, kad ma
ne gyvų Adelaidėn nuveŽus viętoje tos 
akmeninės gipsines stovylos pastatys. 
®et ir vėl - va1. - atsirado, turbut už 
mane didesnį nešiojantis 'Halo’, taip' 
tai ir griuvo mano pastogė, ir gabija 
užgeso...

Ir būk mandras - pasakyk visų teisy
bę/ Kas patikės? (Divorce Court patikė
jo?). Kas spausdins?.. 0 jeigu? - tai 
per tėviškę, ne tik kad aidai, bet per
kūnas ugnim spraudytų, bobos liežuviaii 
negyvai užplaktų... Matai, yra moralė 
ir moralė, ir tame tik ir yra... mora
las. žmonės laiptų aukštyn koptelėję 
skelbia moralų(us): taip ir taip, vadi
nasi, gyvenk.*

Lengva, sakoma, būti "tėvu"; sun
kiau - Tėvu; sunkiausia - tėvu. Menkas, 
brolau, moralas, kai Tėvas, nebuvęs tė
vu, tėvų tėviškumo moko, ir kada liki
mas užmauna tėvui motinos sijonų, tada 
žinokis.

Tokių moralų šviesoje daugiau nei 
širdingai užjaučiu ir kartu glaudžiuo
si prie tų moterų, kurioms likimas už
vilko ir tėvo kelnes. Taip, turi būti 
mūsų tarpe, daugiau šilumos. Tuo labiau 
(ir pagal Silvos išsireiškimų) ,• kad Mo
terys nori būti vyrų draugės, jiems pa
tikti...

Mūsų Pastogė Nr.32; 1970.8,17; ps.1.4’

Eduardas ir Birutė (Protaitė) 
Naguievičiai

X>OOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOOOOO
Mielų brolį

EUARDĄ NAGULEV-ICIŲ 
.......... ir.. . . , . .
BIRUTĘ PROTAITĘ, 

sukūrusius lietuviškų Šeimų, sveiki
na ir sėkmingo gyvenimo linki

Aušros Tuntas

BIRUTĘ PROTAITĘ ir EDUARDĄ 
NAGULEVIČIŲ, sukūrusius lietuviškų 
šeimų sveikiname ir linkime šviesaus 
gyvenimo.

Sydney Meno Ansamblis,oooooooooooooooooooooooooooooo
Gi iš viso Šito, Silva, va: reikėtų 

nebijoti atvirai panagrinėti priežas
tis , kodėl prieš altorių vienas kitam 
prisiekę... ir t.t. ir t.t. mergužėle, 
nieko nebus. Geresni ir išmintingesni 
už mus kalnus knygų prirašė, smegenis 
per naktis džiovino, ir kas iŠ to? Pri
sipažinkime - mes kiekvienų knygų skai
tome taip kaip norime, ir jeigu anoji 
su mūsų nuomone nesutinka - lauk? Šim
tai, tūkstančiai ir milijonai knygų, 
knygelių, žurnalų. Visame šitame koŠmat 
re. viena vienintelė knyga guli užmesta ; 
ir renka' laiko dulkes. Nereikėtų jos 
visos nuo pradžios ik pabaigos skaity
tį: pakaktų, jeigu visi ir visos laiky. 
tusi tiktai ir visados jon įrašytų De
šimties Įsakymų.

Nebūtų tada nei sugriuvusių, nei 
griūvančių, nei drįstančių ir nedrįs
tančių nutraukti altoriaus priesaikų, 
ir tuo būdu mūsų lietuvių tarpe. Į.90i 
katalikai!) ši paraiška nebūtų OPUS rei 
kalas ir nuo to širdies skausmo neken
tėtų nei tavo, nei mano vaikai.

Malonu, kad vienas kitas skaito, ir 
ima dėmesin mano: "Kodėl ir kodėl ir 
(kartais) Ku-ku. ir ku-ku!" Gi tavo, Siį 
va< išsireiškimų, kad "...reikėtų šal
tai ir susikaupus pasvarstyti, ką rei
kėtų daryti, kad VISOS pareigos, kurios 
atsiranda sukūrus šeimų, nepavirstų 
nepakeliamais retežiais", kada nors, 
laiko turėdamas, gražiai įrašęs perga

mente, įrėminęs aukso rėmuose pa
dovanosiu kadaise buvusiai Geriausiai.

Kur tu, Silva, gyveni?

A. A.
Senelei *VANDAI VOLObKĘENEI

mirus, p. Vovkų OnuškeviČių- 
Jacynų, jo motinų, seseris ir gimines 
nuoširdžiai užjaučia

S t a s ų šeima

NAIU ŠHM4
Žmogaus gyvenimas yra lyg puikių 

derinių pynė, kuriuos sujungus galima 
gauti gražų šeimybinį vainikų.

Savo gyvenimo pirmųsias dienas pra
dėję Kaune, vėliau gyvenant nepęrtoli- 
mai Vokietijoje ir pagaliau vienam su 
šeima gyvenant Melbourne ir kitai save 
tėvelių globoje Sydnejuje, ilgokas 
laikas užtruko, kol likimas suvedė Bi
rutę P r o t a i t ę ir Eduardų 

/Nagui e viČ i ų į vienų ir tų 
patį šeimos kelių.

Rugpiūčio 8 d. Sydnejuje naujų lie
tuviškų šeimų sukūre Sydnejaus ir Mel
bourne lietuviams gerai pažįstami Bi
rutė ir Eduardas. Jaunoji, kaip ir jos 

'tėveliai, buvo ir yra veiklūs ir susi
pratę lietuviai, paskirų organizacijų 
dalyviai ir aktyvus Syd. Meno Ansamb
lio dainininkai. Birutė anksčiau 
buvo uoli ateitininkė ir savaitgalio 
mokyklos mokytoja. Eduardas nuo pat 
jaunų dienų buvo ir yra visa širdimi 

:atsidavęs skautams. Savo pavyzdingumu 
kartu su savo vadobaujama draugove jis 
ne tik pačiame Melbourne, bet ir pas
kirose stovyklose yra laimėjęs stovyk
linius konkursus bei kitais būdais at
sižymėjęs. Jo mama p. Nagulevičienė 
plačiai reiškiasi kaip Melb. Moterų 
Soc. Globos Draugijos pirmininką, o 
jis, kaip geras sūnus, tėveliui mirus, 
labai gražiai tvarkėsi šeimos namuose 
pavyzdingai ir gražiai padėdamas ma
mai asmęnislcuose ir lietuviškuose rei
kaluose.

Vestuvines apeigas atliko kun. P. 
Butinis pasakydamas labai gražų ir ta 
proga pritaikintų pamokslą.. Jungtuvių 
ir pamaldų metu giedojo visas Sydney 
jaus Meno Ansamblis, kurio nariais yra 

abu jaunieji. Ansamblio'vadovei p. 
M. Umbražifinienei diriguojant ir p.A. 
IPlūkui vargonuojant kartu su visu cho
ru solo ypatingai gražiai giedojo p.p. 
0. Asevičienė, K. Bitinienė ir I. Dau- 
darienė.

Vestuviniame pokylyje dalyvaujant 
giminėms ir. svečiams be Sydnejaus 
iš Adelaidės, Canberros, Melbournb ir 
Newcastle, iškilmių vadovui p. A. An- 
druskai iš Canberros padėjus,
sveikinimo žodžius tarė; kun. P.But
kus, Meno Ansamblio .vardu p.V.
Bitinas, Australijos Liet. B-nės garbė 
narys p. A. Baužė, jaunojo giminių var- 
du p. Semetas, jaunosios tėvelis p.P. 
Protas ir pirmasis pabrolys ilgametis 
ękautavimo draugas R. Cibas.

Perskaičius raštiškus sveikinimus 
ir telegramas, kurių buvo iš Lietuvos, 
Lenkijos ir Vokietijos, padėkos Žodį 
tarė pats Eduardas: jis šių dienų gi
liai pergyvendamas dėkojo savo mamai 
už išauginimą, Birutės tėvams už gra
žių žmonų; jis taip pat. savo ir Birutės 
vardu užtikrino, kad jiedu ir jų Šeima 
eis lietuviškuoju keliu su ta skambia 
daina Meno Ansamblyje ir kad jie ir to
liau laikysis skautiškojo obalsio -Die
vui, Tėvynei ir Artimui.

Sydnejaus lietuviai gali tik didžiuo 
tis šia gražia ir susipratusia nauja 
lietuviška Šeima. Linkint jauniesiems 
daug daug saulėtų ir jaukių šeimyninio 
gyvenimo metų mes tikime jaunųjų gra
žia ir puikia ateitimi tiek asmeniška
me, tiek ir lietuviškame gyvenime. Il
giausių metų J

Mylimai mamytei ir senelei 
A.A.

VANDAI VALODKIENEI
mirus, sūnų Vaclovų Valodkų, dukrų 
Reginą OnuškeviČienę-Jacyna, anūkus 
Jurgį, Vladimirą, Nataliją ir 
Olantą giliai užjaučiame.

A. Klimaitis 
V.E. K1 in)aičiai 
V.M-. Šiuk'šteriai
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Nuobraukoje dabartinė Sydnejaus Apylinkes Valdyba.Is kai
rės : B. Stašionis, Jonas Ramanauskas, T. Reisgienė, A<» 
Reisgys (pirmininkas) ir V. §literiso Nuotrauka V.Vilkaici©

MELBOURNE
IŠRINKTI KRAŠTO TARYBOS ATSTOVAI
Rugpiucio 9 d. įvyko Melbourne 

apylinkės susirinkimas, kurį atidarė 
apyl. p-kas p. M. Didžys. Susirin

kimui pirmininkauti išrinktas p. A. 
Mikaila; sekretoriavo apyl. valdybos 
sekretorė p. D. Maželytė.

Susirinkimas palyginamai buvo gau
sus, tačiau tikro dalyvių skaičiaus 
sunku pasakyti, nes nebuvo įprastine
tvarka dalyvaujantieji suregistruoti 
susirinkime dalyvaujančių sąraše„Tuo 
reikalu buvo padaryta pastaba, kad 
mandatų komisija nežinos, ar paduotu 
balsavimo kortelių skaičius atitinka . 
dalyvių skaičių. Si pastaba tačiau 
buvo palaikyta nereikšminga, nes esu 
bus balsuojama slaptu balsavimu ir 
paduotų balsavimo kortelių skaičius 
apspręs susirinkimo dalyvių skaičių. 
Provizoriškai suskaičiavus susirinki
me buvo 120 bendruomenės narių.’

Mandatų Komisijų sudarė: p.p. Bar- 
tuska, Balbata, Junokas ir Bajoras. 
Mandatų Komisijai buvo įteiktos 126 
balsavimo kortelės, pagal kurias Kraš 
to Tarybos atstovais išrinkta: I.Alek 
na, Jį. Antanaitis, A. BladzeviŠius,N. 
Butkunas, V. ^akutis, Dr.K. Kazlauskas 
J. Meiliūnas,. K. Mieldažys, A.* Mikaila 
P. Morkūnas, J.. Petraitis, A. Pocius, 
V. Šalkunas ir A. Seikis.

PASISAKO
JEI BUČIAU

Algiukas (8 metų): Aš tuojau nųsipir 
kčiau futbolo trenerį ir pats vienas 
bučiau geriausias pasaulio, futbolistas

Jonelis (10 m.): Aš nusipirkčiau au 
tomobilį, lėktuvą ir laivą ir keliau
čiau aplink pasaulį kaip norėčiau.Pri
imčiau tetų, bet mažo broliuko neim
čiau, nes jis rėktų.

Petrukas (11 m.): Aš būčiau arabų 
šeikas ir nusipirkčiau haremą moterį}. 
Jos turėtų man skanius pietus virti ir 
kasdien atnešti ’aiskrimo1.

Danutė (12 m.): Aš nupirkčiau ma
mai labai gerų kailinį paltą ir kokį 
100 gražių suknelių, kad ji nesakytą - 
aš neturiu kuo apsivilkti, kai tėtė 
norės eiti į balių.

Marytė (8 m.): Aš nusipirkčiau Be
atles ir turėčiau pati sau koncertus. 
Kartais leisčiau ateiti vaikams, bet 
jie negalėtų taip triukšmauti kaip ki
ne.

Rugpjūčio 9 d. Dainavos salėje 
Bankstowne' Sydney apylinkės Val
dyba suruošė įspūdingą Sydnejaus 
apylinkės gyvavimo 20 metų sukakties 

• paminėjimą, < kurį susirinko apie 400 
tautiečių. _Tai buvo vienas iš gana 
retų tokių kultūringų parengimų, 
kuriais gali pasigėrėti ir rengėjai, ir 
dalyviai.

Pradėdamas iškilmingąją minėji
mo dalį Sydnejaus apylinkės pirminin
kas p. A. Reisgys pakvietė j garbės 
prezidiumą ALB Krašto Valdybos 
p. M. Zakarą ir ALB Garbės narį p. 
A. Baužų. Pats pirmininkas p.Reisgys 
savo rūpestingai paruoštoje kalboje 
peržvelgė apylinkės veiklą dvidešim
ties metų eigoje. Pasidžiaugta, kad 
fer visą tą laikotarpį apylinkėje 
ietuviskasis gyvenimas vystėsi

pasigėrėtinai ir produktyviai. Ta 
pačia proga buvo prisiminta ir apy
linkės mirusieji suminint pačius 
ryškiausius, kurie buvo pagerbti 
atsistojus susikaupimo minute.
Baigdamas apyl. pirmininkas pasi
džiaugė veržlia apylinkėje išaugusia 
jaunąja karta ir priminė, kad norint 
išlaikyti gyvąją lietuvybę pats laikas 
įvesti jaunąją kartą į mūsų visuome
ninį gyvenimą, kad lietuvybė apy
linkėje ir toliau gražiai bujotų.

ALB Krašto Valdybos pirmininkas 
p. M. Zakaras savo žodyje pabrėžė 
bendruomenės svarbą bendrai ir 
sveikindamas Sydnejaus apylinkę 
sukakties proga atkreipė dėmes; į 
būdingą faktą, kad nenuostabu, jog 
Sydnejaus apylinkė galiojanti visai 
Australijos Liet. B-nei kaip centras, į 
nes kaip tik iš čia spinduliavo visai 
bendruomenei idėjos, projektai ir 
direktyvos. Priminė taip pat ir 

f senuosius Austf-alijos lietuvius, kurie 
jau buvo (stiprinę lietuvišką bazę Syd- 
nejuje ir dėl to naujai atvykusioms 
po karo buvo geras atramos taškas

Balsus skaiČiuojaęt buvo pareikšta 
nuomonių dėl Krašto aldybos būstinės 
kaitaliojimo rotacine tvarka. Tačiau 

„ kiek kalbėjusių, tįek buvo ir nuomonių.
Lemiamuoju dalyku tačiau,atrodo j yra 
baimė - nėra žmonių, kurie sutiktų į 
Krašto Valdybą kandidatuoti.

Apylinkės pirmininko p.M. Didžio 
buvo painformuota, kad iš Filipinų per, 
duodamai į Sibirą lietuvių radijo prog
ramai pageidaudama ir iš Australijos 
lietuvių Šią programą užpildančios me
ninės ar kronikinės medžiagos.

Susirinkimas praėjo sklandžiai nes
kaitant mažų pastabų dėl paskelbtų 9w- 
sirinkimo dalyvių ir paduotų balsavimo 
kortelių skaičiaus skirtumo. Gi "su- 
perpatriotai" išplatino anonimįnius la
pelius ragindami į Krašto Tarybą rink
ti jų siūlomus kandidatus.

Dalyvis

VAIKAI
TURTINGAS...

Jurgelis' (8 m.): Pirmiausia pirk
čiau šautuvą ir jeigu kas norėtų vogti 
mano pinigus, šaučiau į orą, kad išsi
gąstą ir pabėgtą. Tada aš juokčiaus'.

Andriukas (7 m.): Aš tuojau nusi
pirkčiau žmonų ir jų vesčiau. Ji butą 
labai graži kaip mama ir mokėtą kepti 
viščiukus.ir šokoladinį pyragų. Aš 
dar nusipirkčiau daug daug vaiką - vi
sus berniukus j

Petriukas (9 m.): Aš nusipirkčiau 
didelį ilgą kelių, kad mano tėtė galė
tu vienas važiuoti ir niekas jam nesi- 
maišytą.

Adomėlis (9 m.): As nebeičiau į 
mokyklą, nes labai nuobodu. Nusipirk
čiau savo televizijų ir tik Westerns 
žiūrėčiau.

Rūtelė (9 m.): Aš nusipirkčiau 
pianinų ir bobutę. Mama galėtą kalbė
tis su bobute ir negirdėtų, kur aš da
rau klaidas. Ji nebevaziuotų su manim:

PAMINĖTA BENDRUOMENĖS SUKAKTIS.

tolimesnei lietuviškai veiklai. Baig
damas palinkėjo, kad Sydnejaus 
apylinke ir toliau spinduliuotų savo 
kūrybine dvasia visai bendruomenei.

Tikrai jautrią kalbų pasakė ir 
vienintelis ALB Garbės narys bei 
buvęs dar prieš Bendruomenei įsi
steigiant Čia dvidešimtį metų 
gyvavusios Australijos Lietuvių 
Draugijos ilgametis pirmininkas p. 
Antanas Bauže. Senųjų lietuvių 
anksėiau nebuvo daug, ir kaip jie 
apsidžiaugė,kai po karo pradėjo plauk
ti į Australiją naujų lietuvių. Naujie
ji ateiviai buvo nuoširdžiai sutikti ir 
bendromis jėgomis buvo pradėtas 
vystyti naujais pagrindais lietuviš
kas gyvenimas, kur talkon stojo visi 
pajėgūs senieji lietuviai. Savo žodį 
baigdamas p. A. Baužė palinkėjo 
vieningai kovoti ir dirbti savo tautos 
gerovei.

Šie trys kalbėtojai ir sudarė 
oficialiosios minėjimo dalies turinį. 
Toliau apylinkės p-kas p. A Reisgys 
perskaitė eilę sveikinimų raštu, ir po 
to prasidėjo meninė dalis. Čia mūsų 
jaunimas p. M. Co;c vadovaujamas 
pašoko du šbkius ir koncertinėje daly 
Dainos choras/ vadovaujamas p. B. 
Kiverio,sudainavo tris dainas,ir Meno 
Ansamblio choras, vadovaujamas p. 
M. UmbraŽiūnienės,taip pat sudainavo 
tris dainas. Po to visiems programos» 
dalyviams sustojus scenoje dar apyl. 
pirmininkas tare visiems Šiltą padelcos 
žodį, apdovanojo gėlėmis ir visas 
minėjimas baigtas abiejų chorų galin
gai traukiamu Tautos Himnu diriguo
jant p. B. Ki vėrini.

Tenka pasidžiaugti, kad šis 
minėjimas 'buvo tikrai rūpestingai 
paruoštas ir kultūringai pravestas. 
Už tai apylinkės valdybai priderą gili , 
padėka ir pagarba.

Vytautų D EI K Ų ir artimuo
sius, jo Teveliu! Lietuvoje mirus, 
giliai užjaučia

K. ,V. ir V. Bitinai

Brangiam Teveliu! ^Lietuvoje mirus . 
mielus Vandą Karužienę ir 
Vytautų D ei k ų bei jų artimuosius 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame.

Grybų Šeima

pas mokytojų.
Juo aukas. (7 m..):..Aš pirkčiau cemen

to mikserį, sunkvežimi ir statyčiau 
didelį namų. Dar pirkčiau gaisrinę ma
šinų ir auksinį šalmų.

Aušryte (6 m.): Aš pirkčiau karalai
tį. Pasodinčiau jį ant sofos, būčiau 
jo žmona ir mes valgytume apelsinus ir 
aiskrimų. Jis mokėtą šokti baletų.

IN VINO' VERITAS
Washingtone atlikti tyrinėjimai su 

grupe studentą atidengė įdomą faktų,kad 
žmonės girti iki tam tikro laipsnio pri
simena geriau, negu būdami blaivūs. Wa
shington universiteto' psichologų bandy, 
muose eksperimentas darytas su dviem 
grupėm. Trumpas apmokymas buvo praves
tas blaiviųjų grupėje ir girtųjų grupėji 
Egzaminų rezultate paaiškėjo, jog stu
dentai, kurie ruošėsi girti, »
atsakinėjo blaivūs, egzaminus išlaikė 
blogiau, negu tie, kurie buvo girti 
abiem atvejais. ™aigi, senasis romėaą.- 
posakis "in vino veritas" pasirodo vi
siškai teisingas, nors ir ne ta prasme, 
kaip Bacho garbintojai supranta.

Mūsų Pastogė Nr.'32f 1970.8.17; psl.5 .
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Laiškiu
Redakcijai

Gerb. Redaktoriau,
Laiške Melb. Džiugo Tunto reikalu, 

kuris tilpo Mūsų Pastogės Nr. 29, nusi- 
škundžiau, kad Melbourne skautai jau 
baigiami išstumti iš Liet. Namų, 
nes visi kambariai ir salės būna užimta 
.kam kitam išskyrus koridorius, ir kvie
čiau visus skautų rėmėjus talkon padėti 
išsikovoti teisę skautams naudotis ne
kliudomai namų salėmis su visu kitu lie 
tuvių jaunimu.

Kaip pasirodė, Lietuvių Klubo Taryba 
ir gal but kai kurie kiti tautiečiai 
tų pasisakymą suprato kaip tiesioginį 
užsipuolimų ir apkaltinimą Klubo Tary
bos ir jos pirmininko asmeniškai. Ka
dangi tas būtų visai klaidinga, čia no
riu viešai pareikšti, kad neturėjau jo
kio noro ir tikslo kaltinti Klubo Tary
bos, jos pirmininko ar ko kito.

Mano noras buvo iškelti susidėjusias 
aplinkybes, kada mažos grupelės, gau
damos nuolatiniam panaudojimui salę,ne
randa reikalo pasidalinti patalpomis su 
skautais, kurių į tunto sueigas susirej 
ka net iki 100 ir kurios Lietuviu Namu; 
se šaukiamos tik keturis kartus per me
tus.

Reikėtų sudaryti sąlygas, kad mažos 
grupelės reikalui esant užleistų salę 
didelėms grupėms ir pasitenkintų ar 
tai jaunimo kambariu ar net didžiuliu 
bendruomenės kambariu, kuris i daž
niausia būna užrakintas.

ŠAUNIOS IŠLEISTUVĖS
Rugpiūcio 1 d. Lietuvių Namuose 

turėjome išleistuves, kuriose dalyvavo 
virš 80 asmenų. Atsisveikinome su M. ir 
Į. Januliais, kurie išvyko apsigyventi 
spanijoje, ir J. ir I. Gailius, kurie 

išvyko septyniems mėnesiams atostogų 
i, Vak. Vokietijų žadėdami automobiliu 
pakeliauti po Europą.

Išleistuves surengė Lietuvių Namų 
Taryba, pravedė p. V, Ivaškevičius, ku
ris savo kalboje iškeldamas išvykstan
čių nuopelnus pareiškė, kad tai išvyks
tantieji yra du lietuviškos veiklos 
ąžuolai.

M. Janulis Geelonge išgyveno 22 me
tus. Jis buvo visapusiškai aktyvus dar
buotojas: apyl valdybos narys, kuone' 
visą laiką dainavęs chore, mokytojavo 
savaitgalio mokykloje, paaukojęs Liet. 
Namams apie 200 dolerių, uolus talkinin 
kas juos bestatant ir praplečiant, Jam 
išvykus Geelongo lietuviai netenka vie
no 'iš aktyviųjų narių, o didelis būrys 
bendraminčių ir kilnaus būdo bičiulio.

J. ir I. Gailiai yra vieni iš akty
viausių. Geelongo veikėjų. J. Gailius 
yra vadovavęs net pakartotinai visoms 
lietuviškoms organizacijoms Geelonge. 
Sunku išvardinti jo Šakotą ir sėkmingą 
visuomenine veiklą. Dažniausia jis sto
davo dirbti ten, kur pairdavo reikalai, 
o juos sutvarkęs eidavo kitur.
Šiuo metu J. Gailius yra Geelongo Liet 
Namų Tarybos pirmininkas. Šioje mažo
je kolonijoje, kur yra apie 180 lietu 
viškų Šeimų, per trumpą laiką sutelkė 
7500 dolerių Liet. Namų praplėtimui .Pa
didinimo darbai tebevyksta, svarbioji 
dalis jau atlikta.

Ponia Gailiuvienė yra vokiečių kil
mės, bet ją prakalbinęs lietuviškai 
vargu suprasi, kad ji nelietuvė. Jų 
dukra ir sūnus, pažangūs aukštesnės mo
kyklos mokiniai, gražiai kalba lietu
viškai ir dalyvauja liet, jaunimo ergą 
nizacijose. I. Gailiuvienė pati yrą ak* 
tyvi veikėja ir savo vyrą Juozą vi
sur remia jo veikloje.

Išvykstantiems pritaikintą žodį tarė 
apyl. pirm. p. A. Jomantas ir M. Janu
liui įteikė- dovaną. Kun. P. Dauknys gn
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Lietuvių Namai yra talpūs, bet reikė
tų taip susitarti ir sudaryti tokias 
sąlygas, kad vietoje užrakintų kambarių 
ir salių visos patalpos būtų prieinamos 
visiems klubo nariams ir visoms lie
tuviškoms organizacijoms bei veiklos- 
grupėms pagal Klubo Tarybos sudarytą pa
talpų naudojimo tvarkaraštį.

Gi jeigu Lietuvių Namai darosi perma- 
ži, yra gera galimybė juos praplėsti 
pristatant dar vieną 50x20 pėdų dydžio 
jaunimo pasinaudojimui.

. j.s. Vyt. Vaitkus

Gerb. Redaktoriau,
nors pats nedainuo

ju, bet labai mėgstu klausytis, kai ki
ti dainuoja, ypač chorai, nes kaip tai* 
syki ė chorų dainos sukurtos arba har
monizuotos menininkų - kompozitorių 
ir taip pat klausytojams patiekiamos 
tokiu pat menininkų - dirigentų. Bet 
nors ir gerai paruošti mūsų chorai,ir 
gražiai jie dainuoja, vis tik prie vi 
so to kažko dar trūksta. 0 greičiausia 
trūksta pačių choristų kiek sceninės 
laikysenos, kuria jie papirktų klausy
tojus.

Pati daina nėra vien tik jos išpil
dymas, bet taip pat ir paties daininin 
ko išgyvenimas. Ir gal nereikėtų stebė 
tis, kai smagią ir nuotaikingą dainą 
klausytojai priima tik su puse en 
tuziazmo, kada mato, kai patys dai 
nininkai tokią dainą perduoda rimtais 
ir kietais veidais, . _ lyg atlikda
mi priversiimą pareigą. 0 kodėl jie 
savo išgyvenimo negalėtų parodyti ne 
tik balsu ir melodija, bet ir veido

Didelis Mūsų Pastogės bičiulis,pla
tintojas ir bendradarbis Juozą® Gailius 

Iš k: duktė’ Biru
tė, sūnus Romualdas, Juozas Gailius ir 
žmona I. Gailiuvienė.

žiu žodžiu padėkojo Martynui ųž il
gametę pagalbą parapijai. Ponia Žvirb
liene savaitgalio mokyklos vardu Marty 
nui įteikė gražų albumą ir padėkojo už 
jo darbą. jA.Karpavičius taręs skautiš 
ką žodelį įteikė Gailių Birutei ir Ro
mualdui skautiškus ženkliukus, o č. Vo* 
lodka vaizdžiai papasakojo apie kartu 
su Martynu nueitus vargo ir nuotykių 
kelius iš Šiaulių iki Geelongo. Liet. 
Namu Tarybos ir bičiulių dovaną abiem 
šeimom įteikė V. Ivaškevičius palinkė
damas sėkmingo įsikūrimo Ispanijoje M. 
ir P. Januliams, o J. ir I, Gailiams 
gerų ir sėkmingų atostogų.

M. Janulis sujaudintas tokio geelon- 
giškių nuoširdumo pareiškė, kad jam 
skaudu išsiskirti, bet jau esąs toks 
jo likimas.

J. Gailius, kaip visada būdamas ak
cijos žmogus, pareiškė, kad nors būda
mas ir toli jis vis tiek mintimis ir 
širdimi būsiąs drauge su visais ir 
prie neužbaigtų darbų.

Visiems laimingos kelionės^
Dalyvis 

išraiška? Smagią dainą dainuojant tu
rėtų '’ainininkų veiduose matytis Šyp
sena, džiaugsmas, kuris užkrečia ir 
klausytoją, ir nuo to jis pasidarytų 
dvigubai atviresnis priimdamas tokią 
dainą. Žinoma, pagal dainos nuotaiką 
turėtų atitinkamai prisitaikyti ir 
dainininkų sceninė laikysena. Juk is 
tikrųjų dainininkai yra scenoje, ir 
kaip tik dėl to jie turi ne tik mecha
niškai išdainuoti, bet ir atskleisti 
savo išgyvenimą jei ne natūraliai, tai 
su trupučiu vaidybos. 0 tai didelių 
pastangų nereikia; dainuodamas žmogus 
jaučiasi geroje nuotaikoje, tad kodėl 
nepridėti bent kiek šypsenos prie tos 
dainos - įspūdis klausytojui gausis 
pritrenkiantis*. Lygiai tas pats tin
ka ir šokėjams. Juk negali žmogus šok
ti sukandęs dantis, tarsi jis kankina
mas būtų. Jis šoka, nes jam smagullr 
jeigu šokėjų, kaip ir daininkų veiduo
se bešokant ar bedainuojant švytėtų 
šypsena, jie tuo žiūrovą ir klausytoją 
dvigubai nupirktų.

Vadovai repeticijų metu galėtų į 
tai daugiau atkreipti dėmesio, ne vieį 
tik į sąskambį ar darnumą. Tas neparei- 
'alautų didelių pastangų, bet rezulta
tas būtų pritrenkiantis.

Atsimenu pereitais metais apie Šį 
laika Dainos choro choristai giedojo 
kapinėse atsisveikindami su savo diri
gentu K. Kavaiiaugku. Kiekvieno cho
risto akyse spindėjo ašaros. Tai buvo 
natūrali emocija, bet ji paveikė dide
lę minią dalyvių daugiau, negu jų gie- 
dojiraas.

Man atrodo, kad ir Šitoji - išraiš
kos bei vaidybinė puse, kuri be abejo 
choruose tebūtų tik antraeile, turi di. 
dėlės svarbos ir reikšmės. Juk žmonės 
dainuojai Tai ir jų fizionominė laiky
sena turėtų atitikti tai, ką jie atlie
ka. Pagaliai jie yra scenoje. 0 tas ir- 
gi labai daug ką pasako.

Pagaliau šioji iškeltoji mintis nė
ra kritika ar priekaištas musų dainos 
menininkams. Atsimenu, po vieno mūsų 
choro koncerto prieš keletą metų irgi 
panašus į mane viešai pareiškė savo 
pageidavimą per laikraštį, kad jis pa
sigenda koncertų repertuaruose smages
nių ir nuotaikingesnių dainų, nors ir 
buvo pabrėžęs, kad žavėjosi girdėtu 
koncertu, o tačiau kilo pasipiktinimų, 
kad kritikuojamas ir žeminamas choras.' 
Savo pasisakymą laikau sugestyviu ir, 
pozityviu įnašu, kurio klausytojai pa
sigenda ir kuris pakeltų pačių chorų 
pasirodymus.

Dėkingas Klausytojas

KUKUTIS apie rinkiMUS l

Vėliavos iškeltos plazda;
I, Valdžias rinkimai bus*. 
Netoli Lietuviu, Dienos, 
Melburnas priglaus visus.

Rugiapiūtis dar nekarštas;
Prakaitėlio,visgi,busi 
"Seiman" rinksime atstovus, 
Dalgiais plausime kaklus... i 

"Kris nuo sosto redaktorius",- j 
Sūki, skelbia pranašai . į
Net su lova,jeigų sergi, 
Banketownan nuveš "draugai"...

Jei balsuosi ui pirmūnus'- ,
I. namus atgal parveš; -į ■
Duosi baisa, ui teisybe - į
Dainavoj tave pames..!

Bus rinkimai kaip nebuvo! 
Salės sienos sudrebės, 
Sau atstovus išsirinksim 
Ne iš kairės,bet - dešinės!

Po Rugpiūčio bus Rugsėjis- 
Spaudos Balius vis artyn. 
Iškovoję spaudai laisvą 
Taures kelsime aukštyn! 

Kils i. balių kas tik gyvas; 
žilas.auge.s "ir jauni;
Jei trispalvis teka kraujas - 
Gint "PASTOGĘ" tu turi!
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

KOVO KLUBE
Kovas II - Neris II 39;24

Kovo antroji komanda, susidedanti 
iš jaunių ir žaidžianti kartu su Ne
ries II-ja komanda ketvirtoje divizi
joje, turėjo turnyrinį susitikimą. Jei 
anksčiau Neries II-ji komanda ir buvo 
pranašesnė prieš Kovo jaunius, tai šio
se rungtynėse vaizdas visai pasikeitė 
ir padedant C, Matuliui ir G. Saukai 
visą laiką aikštėje dominavo kovieciai, 
gana lengvai laimėję. Šia jaunių grup; 
dabar sekmadieniais perėmė tfeniruoti

sporto nuotrupos
Devintą kartų iŠ eilės 

N.S.W. vyrų krepšinio čempionu tapo 
Newcastle vyrų rinktinė, didžiajame fi
nale nugalėjusi Canterbury 88-79. New- 
cstle mieste krpešinis yra toks popu
liarus, kad jau jie turi du gerus krep
šinio stadionus ir kasmet išsikviečia 
žaidėjų ir trenerių iŠ Amerikos.

*
Vienas iš žinomiausių pasaulyje bėgi 

kų australas R. Clarke pasitraukė iš 
aktyvaus sporto. Savo karjeroje jis pa
statė ir pagerino 17 pasaulio rekordų, 
nors niekad negavęs aukso medalio.

* *
Atrodo, kad 1974 m. vyrų pasaulio 

taurės futbolo pirmenybės, kurios įvyks 
Vokietijoje, bus truputi pakeistas ir 
vietoj dabar buvusių 16 finalistų šis 
skaičius padidintas iki 24 tuo įgalinant 
daugiau gerų Europos “komandų šiose svar
biose varžybose dalyvauti. Paskutinėse 
pirmenybėse tokios stiprios komandos 
Jugoslavijos, Ispanijos, Vengrijos 
Lenkijos, Škotijos ir kt. dėl riboto 
skaičiaus negalėjo dalyvauti.

Australijos futbole. Po paskutinės 
savaitės susitikimų Sydnejuje lairae’toji, 
favoritais pasidarė St. George
_ Budapest su 27 taškais ir Hakoah su 
26 taškais. Sekantis jų susitikimas 
turėtų sutraukti patį didžiausią publi
kos skaičių šiais metais. Buvusios stij 
rios komandos Melita Eagles ir Pan-He- 
llenic pralaimėjo rungtynes ir su 11 . 
taškų turi daug galimybių iškristi į 
II-ją diviziją.

Melbourne Juventus po laimėjimo 
prieš George Cross 2-1 turi 27 taškus 
ir atrodo bus šių metų Čempionai.

Brisbanfeje Azzurri po laimėjimo 
prieš Merton 2-1 su 21 tašku tikisi lai 
mėti šias pirmenybes.

Perthe Tricolore iš Freemantle po 
puikaus 6-0 laimėjimo prieš Cracovia 
aiškiai su 29 taškais yra vadovaują 
varžybose ir atrodo bus aiškūs.čempio
nai.

Adelaidėje aną savaitgalį buvo žais
tas trečias ratas Pietų Australijos tau 
rėš pirmenybių,ir Adelaidės miesto var
žybos nebuvo žaidžiama.

* *

Neseniai Australijoje viešėjusi Vo
kietijos sporto aukštosios mokyklos 
Koelne profesorė L. Niem pareiškė ko
respondentams ir ją pasitikusiems spon 
to vadovams, kad žmogui reikalinga bet 
koks sportas nuo kūdikystes iki mi»- 
ties. Pati būdama jau 64 m. ji kartu 
su studentais sportuoja, o mokykloje 
pratina sportuoti kūdikius nuo 5 men. 
Prof. Niem yra viena iš didžiausių pa
saulyje fizinio auklėjimo autoritetų. 

D. Atkinson ir per porą mėnesių kieto 
darbo galima matyti didelę pažangą ir 
puikias šiai komandai ateities perspek
tyvas. Taškus Kovui pelnė: R. Gulbi
nas 13, Liubinskas 17, Dambrauskas 7, 
Sauka 2, Kataržis, Rimkus, Matulis ir 
Šliogeris nors taškų ir nepelnė, bet 
buvo geri ir atkaklūs žaidėjai. Neries 
komandai daugiausia pelnė Smitas - 10.

PASISEKĘS B-B-Q
Nors vakaras ir buvo gana šaltokas, 

tačiau į Lidcombe rengtą Kovo iešminę 
susirinko gražus būrys jaunųjų ir vy
resniųjų sydnejiškių. Prie skaniai kve
piančių kepsnių, virtų ir keptų dešre
lių, bankinio alaus, kilniųjų gėrimų 
ir visokių kitokių "prašmatnybių" sve
čių ir sportininkų nuotaika buvo labai 
gera ir pakili, ir šio vakaro labai grt 
žus, pelnas, taip labai. reikalingas 
išsiplėtusiai klubo veiklai, įrodė, 
kad su sportininkais galima visada sma
giai ir gražiai pasilinksminti.

Ji pabrėžia, kad norint išlikti jau
nam reikia būti visą laiką aktyviam, 

ir nors sportas karų nesustabdys, bet 
jis visokio amžiaus žmones suveda į 
draugystę.

* *

Vienas iš geriausių ir brangiausiu, 
šiuo metu pasaulyje lenktyninių arklių 
yra Nijinsky. Jis laimėjo iš eilės 10 
svarbių ir turtingų lenktynių, iŠ ku
rių tik už vienas Londone arklio„savin 
ninkas gavo virš milijono dolerių. Už 
šį arklį amerikiečiui milijonieriui Ch. 
Engelhard buvo siūloma 2 mil. dolerių, 
ir dabar kaina jau pakilo iki 4 mil. 
tačiau arklio jis neparduoda, nes, kaip 
jis sako, tai buvo ir esąs geriausias 
ir greičiausias arklys pasaulyje.

* . *•
Anglijos Šachmatų rekordą pasiekė 

šachmatininkas S. Rueben, kuris sužai
dė simultana su 162 varžovais, laimėda
mas 141 partiją, 6 baigė lygiomis ir 
15 pralaimėjo. Šios rungtynės vyko 9 
valandas.

ooooooooooooooooooooosooooooooooooooooooąi

II-ji ŽIEMOS SPORTO ŠVENTE

Šiemet tenka garbė M.L.S,K. Varpui 
būti rengėjais bei šeimininkais antro
sios Žiemos Sporto Šventės Mt. Buller 
kalnuose, kuri vyko rugpiūČio 15—16 d. 
d, M-į. Buller kalnuose Męlbourno 

slidinėtojų grupė yra pasista
čiusi savo privatų klubą, pavadintą 
"Neringa". To dėka sporto klubui Var
tyti yra didelė pagalba rengiant šią 
sporto šventę ypatingai kas liečia da
lyvių apgyvendinimą.

Į antrąją žiemos sporto šventę už’ 
siregistravo apie 40 slidininkų iš Ade
laidės, Canberros, Geelongo, Sydnejaus,. 
Melbourne, o tuo pačiu nemažiau ir žiū
rovų. Mažiausias galbūt susidomėjimas 
slidinėjimu yra iš moterų pusės, bet 
reikia tikėtis, kad ateityje ir jų skai 
čius padidės.

Antroje žiemos sp. Šventėje buvo nu 
matyta vyrų, berniukų iki 16 m., mote
rų (kurių amžius labai įvairus), mote
rų ir vyrų komandinės,slalom, greičio 
slalom varžybos, Gimėte jai
bus apdovanoti trofėjais, ir po to. vai
šės Neringoje.

Il-sios Žiemos sp. šventės Rengimo 
Komitetas susideda iš šių asmenų: J. Te 
roošiūnas, J. Masanauskas, varžybų vado
vas J. Mikalajūnas ir visokeriopas pa
galbininkas J. Gružauskas.

Il-sios Žiemos Sp. Šventės 
Rengimo Komitetas

^aoOOOCOOOOOBOOCOC  UI IIIIIIIIII11 If*

Pasaulio
arenoįe

FUTBOLAS
Kinshasa (Afrika). Po gero marokie- | 

čių pasirodymo pasaulio taures pirmeny jį 
bėse ir geros propagandos pasaulio y 
spaudoje apie afrikiečių futbolą, ki- 
ta. Europos komanda - Graikijos Panathi ą 
naikos lankėsi Sudane ir Congo ir įs į 
tengė sužaisti tik vienas lygiąsias 'į

(1-1) prieš Congo, kai prieš Sudano .<■
rinktinę pralaimėjo 1-2.

*
Anglijos futbolo lygos pirmenybes t 

prasideda rugpiūčio 15 d., Italijos į
pirmenybės rugsėjo 27 d.

* iVienas iš žymiausių praneūzų sporto 
žurnalistų F.J. Eskenazi, kuris rašo m 
dienraščiui "Trance Soir", pasakė,kad v 
futbolo pirmenybės Meksikoje buvusios 
pačios geriausios iki Šiol turėtų. Jo 
nuomone varžybose geriausios komandos 

.neskaitant laimėjimų ar pralaimėjimų 
: buvo - 1. Brazilija,2. Vak. Vokietija, 
Ė 3. Anglija, 4, Italija, 5. Urugvajus,, 
| 6. Peru, 7. Sov. Sąjunga, 8. Rumunija, 
i
: Meksikos Azteca stadione tris
= kartus buvo daugiau negu 110.000 žiūro- 
: vų, kai žaidė Brazilija prieš Italiją, 
f Meksika prieš Belgiją ir Meksika prieš 
: Sov. Sąjungą.
i *

Sir Stanley Matthews, vienas iŠ ge- 
: riaušių Šoninių puolėjų futbolo istori- 
: joje, dabar gyvena Maltoje ir nors da- 
: bar būdamas 55 m. amžiaus,galimas daly, 

kas,kad sugrįš i, aktyvų futbolo žaidi
mą/ Kalbama, kad jis padės maltiečių 
klubui žaisti prieš Real-adrid, kada 
jos susitiks pirmos Europos Taurės 
laimėtojų turnyre.

If1*® O
♦

Sydney. Likus žaisti dar trims ra
tams žiemos pirmenybėse situacija daro
si daugiau komplikuota. Kieta kova nu
matoma tarp Hakoah ir st, George dėl 
pirmosios vietos, kai lentelės pabaigoj 
keturi klubai kovos, kad neiškristų iš 
pirmos divizijos. Tai South Čoast - 
pereitų metų čempionai, Prague, Pan He- 
lenic ir Melita Eagles. Šiuo metu ge
riausiai stovi Hakoah su 30 tšk,, st. 
.George - 29 tŠk., Ryde - 24, Sth Sydnej 
23 ir Aubtirn 20.

Tenisas. Balkanų tautų teniso pir
menybėse Rumunijoje aiškiais nugalėto
jais tapo Rumunija, laimėjusi vyrų ir 
moterų pirmenybes po 8 taškus. Vyrų 
antrieji buvo Graikija - 6 tšk., Jugo
slavija - 4, Bulgarija 2 ir Turkija 0. 
Moterų grupėje - Bulgarija 6, Graiki- 

, ja 4, Jugoslavija 2 ir Turkija 0.
Irklavimas. Atėnuose (Graikijoje) 

šiuo metu vyksta pasaulio jaunių irk
lavimo pirmenybės. Dalyvauja 418 irk
luotojų iš 20 kraštų. Irkluotojai turi 
būti gimę ne anksčiau kaip 1952 metais.

Atletika.' Prancūzas F. Tracanelli 
pastate naują savo šalies šuolio su 
kartimi rekordą iššokdamas 5 metrus 40 
oro. Šis fenomenalus 19 m. jaunuoMs iš
kyla į pirmaeilius pasaulio šuolininkus 
su Įtartimi. Čia paduodami geriauąį šuo
lininkai: Norwig 5 m.45 cm, Pęnnel 5m 
42 cm., Seagren 5,41, Schprowski, Rails 
bach ir Traceanelli po 5.4o, Wilson

1 5.38, Dencause 5.57 ir Dionisi šu Papa-
nicolau 5.35.

Lauko tenisas,’ kokį žinome dabar, 
, buvo pradėtas. 1873 m. britų armijos ka- 
į rininko W.C.Wingfield, kai beisbolas 
. prasidėjo tik’ 183o m.

1
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
CANBERRA

Canberros Aušros choro metinis ba
lius praėjo tikrai sėkmingai. Šį kartą 
programai kai kurie fragmentai buvo pa
imti iš Disneyland. Pačią programą at
liko Aušros choristai ir choristės. 
Susidomėjimas baliumi buvo gana didel is 
nes be saviškiu dalyvavo ir didelė da
lis kitataučių, kurių tarpe matėsi ir 
parlamento narys Mr. Enderby. Baliaus 
pelnas gerokai papildys choro kasą, iš 
kurios numatoma parama vykstantiems į 
Dainų Šventą Melbourne.

Didi padėka priklauso šio baliaus 
organizatoriams

7T\
ir rengėjams.

SUSIRINKIMAS 
apylinkės visuotinis 

susirinkimas įvyko liepos 19 d.Jam 
pirmininkavo kun.Dr.P. Bačinskas ir 
sekretoriavo p. R. žiukelis.

Be eilės kitų nutarimų visuotinio 
susirinkimo buvo nutarta iš apylinkės 
valdybos iždo-kasos paaukoti $ 100.00 
Mūsų Pastogės spaustuvės įsigijimui ir 
padengti kelionės išlaidas tautinių 
Šokiu grunei, kuri vyks į Lietuvių Die 
nas Melbourne.

Taip pat šiame susirinkime išrink
ta nauja apylinkės valdyba tokios su
dėties: pirmininkas V.’Laurinaitis, 
vicepirm. P. Stankūnienė,'sekretorius 
E. Žiogas, iždininkas P. Zabukas ir 
meno vadovas B. Butkus.
Nors ir.išrinktam bet p. V. Račiū

nui nesutikus įeiti į Valdybą vice
pirmininko pareigoms jo vieton pakvie 
sta pirmoji kandidatė p. P. Stankūnie 
ne.

Naujai Valdybai linkime sėkmes. 
Zanavykas

Neseniai Brisbanės lietuvių koloni
ja pagausėjo dviem nariais: p.p.V. ir. 
I, Stankūnai susilaukė sūnelio, o tau
tinių šokių muzikantui p.V.Lorencui 
žmona pagimdė sūnų. Spėjama, kad bus 
irgi muzikantas.

APYLINKES
Brisbanės

7CZŽ1/CŽS ę&FLtąciL

Aną savaitgalį trims savaitėms atos
togų į JAV išskrido adelaidiškis p. I. 
Taunys su ponia. Linkime gero vėjo.

Rugpiūčio 8 d. suėjo metai, kai Syd- 
nejuje mirė muzikas K. Kavaliauskas fi
lius pėdsakus palikęs mūsų bendruomenės 
kultūriniame gyvenime.

NEPAMIRŠKITE 15 SIŲSTI 
MOŠŲ PA S TO G t S 
PRENUMERATOS ADRESUi 

BOX 4558. GJ».Om 
SYDNEY, N.S.W.,2001‘

Brisbanės taut, šokių grupei berepe- 
tuojant grindų dundesys girdisi už ke
lių mylių. Mat, grupė ruošias Captive 
^ations "Kaleidoscope" koncertui, kuri 
įvyks rugsėjo 5 d. Mūsų sokejus pakvie' 
tė ir latviai savo koncertui rugpiūčio 
22 d. Šiai grupei vadovauja p. G. Mali 
šauskienė.

Newcastlio Apyl. V-ba maloniai kviečia visus 
iŠ TOLI IR ARTI, į linksmą,

KLAJŪNU VAKARĄ

Ilgametis Bpigbanės apylinkės pirmi
ninkas p. V. Račiūnas dėl sveikatos jau 
sekančiai kadencijai nekandidatavo. Jį 
daktarai net keliom savaitėm uždare "na 
mų arešte". Linkime skubiai pasveikti.

kuris įvyks rugpiūčio mėn. 29d., šęstadienį, 
Charlestown Community salėje. Programoje Sydnėjaus 
Meno Grupė, šokiams gros Sydnėjaus jaunimo kapela.

Pradžia 7.30 v.v. Įėjimas tik 1 aol., moksle! 
viams ir pensininkams 50c.

PRANEŠIMAS

Geelongo Liet. Namų Tarybos pirmi
ninkui p.J. Gailiui išvykus ilgesniam 
laikui į Vokietiją atostogų, Namų Tary
bos pirmininko pareigas eis vicepirm. 
p. Vyt. Mačiulis T 3o Bayview Parade, 
West Geelong, Vic.

Juozas Gailius taip pat buvo Gee- 
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longe ir uolus Mūsų Pastogės platinto- 
. jas. Jam išvykus atostogų šias pareigai 
perėmė p. Česlovas Valodką - 29 Walsh 
GroVe, North Geelong, Vic. Jis priima 
Mūsų Pastogės prenumeratas ir atlieka 
visus reikalus, susijusius su Mūsų Pa
stoge. J. Gailius numato išbūti atos
togose iki ateinančių metų vasario vi
durio. Linkime geriausios sėkmės.

MUSU PASTOGE
■ AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLYI "OTU ’’AVEN"
I Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis
I LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba
I Leidėjo ir "M.P." Administracijos

adresas:Box’4558 G.P.O, Svd.e./, >
N.S.W, 2ool
REDAKTORIUS - Vincas Kazokas
13 Percy St. ,Bankstown,N.S.W.2200 ^5

Redakcijos tel. 709 8395 ?
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija .rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra.
"M.P." prenumerata: metams $ 8, pu

sei metų $ 4. Užsienyje metams S 10. 
Atskiro Nr. kaina 20 sentų.
Už skelbimų turinį neatsakoma.
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