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LIŪDNA SUKAKTIS

Pereitą savaitę suėjo dveji metai,, 
kai buvo Sovietų Sąjungos okupuota 
Čekoslovakija ir joje užgniaužta 
tautines ir valstybines laisves, ku
rios pradėjo kiek atsigauti atėjus 
liberalių pažiūrų komunistų partijos 
lyderiui A. Dubcekui. Prieš dvejus me
tus sovietai, išsigandę Čekoslovakijos 
liberalėjimo, jėga užėmė Čekoslovakiją 
ir prievratos keliu pakeitė krašto vy
riausybę. Deja, dėl šito sovietinio 
smurto jokia vakarų valstybė nepakėlė 
balso, o reikalą nutylėjo vien tik-tai
kingo sugyvenimo vardan. Šios liūdnos 
sukakties proga nieko nebuvo oficialiai 
užsiminta Australijoje, tik spaudoje 
tilpo vienas kitas čekų patriotų laiš
kas , primenąs tą liūdną faktą. Štai 
Melbourne "The Age" dienrašty paskelb
ta čekų patriotų laiškas, kuriame sar
kastiškai dėkojama Australijos vyriau, 
sybei ir atskiriems politikams, kurie 
vardan taikingo sugyvenimo ir biznio 
veda įvairius sandėrius su sovietais 
užmiršdami jų agresiją prieš Čekoslo
vakiją. Lygiai čia tinka priminti ir 
Lietuvos klausimą, nes ir Lietuva ša
tra laiku turėjo ir taikos bei nepuoli
mo sutartis su sovietais ir pataikavo 

SPAUSTUVĖS REIKALU
Jau kiek laiko vyksta Mūsų Pastogės spaustuvės vajus, kuriam bendruomenė nuo 

širdžiai pritarė ir iki šiol gauta apie $ 4.500 aukų. Pilnai iki šiolei sudė
ta sumas paskelbsime oficialiai artimiausia proga.

Už surinktus pinigus ALB Krašto Valdyba dar pridėdama is savo kasos jau 
nupirko tekstams paruošti elektroninę mašiną, vadinamą "Veritype composer" 
sumokėdama $ 4900, įskaitant ir lietuviškus rašmenis, kurie turi ateiti iš 
Amerikos. Jau pereitame ir šiame numery kai kurie tekstai Mūsų Pastogėje pas
kelbti paruošus juos sava priemone. Gaila, dėl daugelio priežasčių dar vis ne
galime išleisti pilno Mūsų Pastogės numerio naujais rašmenimis.

Šitoji permaina pereinant iš Minties spaustuvės į kitą spaustuvę laikyti
na geru ženklu, nes visa toji įvykusi revoliucija paskubino įgyvendinti tai, 
kas turėjo būti įgyvendinta dar prieš dvidešimtį metų.

Kaip matėme, ilgeshį laiką Mūsų Pastogė buvo leidžiama paprastos rašomo
sios mašinėlės Šriftais, bet jau pamažu pereiname prie naujų. Čia taip pat pri 
mename, kad ryšium su visom permainom pasikeitė ir Mūsų Pastoges spausdinimo 
išlaidos. Jeigu anksčiau šešių puslapių Mūsų Pastogės išleidimas kainavo 142 
doleriai, tai šiandien nekainuoja nje šimto įskaitant ir skelbiamas nuotraukas, 
kurios prie naujos technikos laikraščiui iš viso nieko nekainuoja. Mes moka 
me spaustuvei už astuonių puslapių atspausdinimą $ 85. Norint pakelti Mūsų 
pastogės puslapių, skaičių iki dvylikos, kas ateity ir numatoma, dabartinės 
spausdinimo išlaidos pakiltų dar 25 doleriais. Gi įsigijus savus presus ir 
reikiamas tam priemones patys spausdinimo kaštai žymiai kristų. Taigi, dabar
tinė Krašto Vaidyba ir nesitenkina vien turimu atsiekimu įsigijus "composer" 
mašiną tekstams, parengti, bet dairosi ir tinkamo preso. Kiti jaudinasi, kad 
šis reikalas gali privesti prie bankroto. Galima- užtikrinti, kad net jeigu ši
toji spaustuvė ribotųsi vien tik Mūsų Pastogės spausdinimu, ji jokiu būdu ne
galėtų bankrotuoti, o dargi būtų pelninga atsimenant sumažėjusias vien tik 
Mūsų Pastogės spausdinimo išlaidas. Bet žinoma, bus stengiamasi įeiti ir į ko
mercinę rinką ir tuo būdu gauti pelno ne tik Mūsų Pastogei, l<t ir bendruome
nės reikalams. Apie šitas spaustuvės detales artimiausiu laiku plačiau pain
formuos pati Ktašto Valdyba.

Kitų skelbiamos fantastiškos sumos spaustuvei įrengti yra visai nepagrįstos 
lygiai kaip ir jos įteisinimas. Veikiant spaustuvei komerciniais pagrindais 
visi aukojusieji gali būti jos akcininkais, kurių patikėtiniu būtų pati Krašto 
Valdyba.

Turime "composer" dar būtinas ir presas, kad spaustuvė būtų pilnai savis
tovi. Dėl to šis spaustuvės vajus ir toliau skatinamas. Preso kaina svyruo 
tų tarp $ 2000-3000. Visi tautiečiai kviečiami prisidėti auka ar paskola, kad 
šis bendruomenės užsimojimas būtų privestas prie atbaigęs nesustojus pusiauke
lėje. Didžiuojamės mūsų bendruomenės solidarumu ir dosnumu, tačiau nenuleiskit 
me rankų iki nebus užbaigtas šis didžiulis užsimojimas.

sovietams stengiantis išlaikyti savo 
valstybinį integralumą, ir vis tik 
rusai Lietuvą okupavo „ Vakarai, užbur
ti’ taikos išlaikymo manija, praranda 
kraštus, kur yra patikimiausi vakarų 
ir demokratijos sąjungininkai. Gal 
dėl to ir amerikiečių pastangos atrem
ti komunistinę agresiją Vietname susi
laukia tiek daug priekaištų, nes vie
noj vietoj jie tai agresijai kruvinai 
priešinasi, kitoj gi vietoj tokias ag- 
gresijas laimina.

IŠKIIMĖS PAS LATVIUS

Rugpiūcio 16 d. -Sydnejaus latviai 
katalikai turėjo nepaprastas iškil
mes; tą dieną buvo pašventinta ir ati 
daryta latvių katalikų namai - salė 
Strathfielde, kurie pavadinti ’Sau
lės Namais', šiuos namus pradėjo or
ganizuoti ir statyti dar 1956 m. lat
vių katalikų sąjunga, p jai vadova
vo ir lietuviams gerai pažįstamas jų 
kapelionas kun. S. Gaidelis,S.J.

Iškilmingame atidaryme dalyvavo kai 
dinolas Gilroy ir Strathfield bur
mistras. Šia proga lietuvių bęndruon 
menės vardu latvius sveikino Sydney 
apyl. p-kas p. A. Reisgys.

V.A. PETRAVIČIUS / GANYKLOJE

Informacijos
Lietuviškos radijo transliacijos Si

biro lietuviams per Manilos "Veri
tas" radijo siųstuvą vyskta sėkmin
gai ir jos tęsiamos. Programas ruošia 
Romas Kezys New Yorke, Juozas Stempu- 
žis Clevelande ir Petras Viščinis Brocl 
tone, Mass.

Vlikas .yra pakvietęs eilę asme
nų paruošti rašinius transliacijoms. 
Programa dar papildoma geresniais ra
šiniais iŠ įvairių laikraščių.

Programoms tęsti per šį siųstuvą 
ypatingai reikalingos lėsos. Visi lie
tuviai kviečiami bendrauti su Sibiran 
ištremtais mūsų broliais ir seserimis 
Kiekviena piniginė ar darbo auka prii
mama ir nuoširdžiai vertinama.. Esame 
visiškai įsitikinę, kad dažnam trans
liacijų klausytojui, girdinčiam lietu
vių kalba pranešimus ar lietuviškos 
muzikos garsus, tai sukelia džiaugsmo 
ašaras.

Visas aukas prašoma siųsti adresu: 
Tautos Fondas, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N.Y. 11378, U.S.A. (Elta)

*

Vliko seimas šiais metais numatytai 
gruodžio 5-6 d.d. Chicagoje.

*- •-

Rugpiūcio pradžioje Vliko pirm. Dr. 
J.K,Valiūnas dviem savaitėm išvyko į 
Europą. Jį pavaduoja vicepirm.J.Audėnai
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MOTERŲ VEIKLOJE
Sydnev Liet. Moterų Soc. Globos 

D-jos pirmininkės p. O. Bau'kienės 
pranešimas metiniame draugijos, 
susirinkime birželio 28 d.

Dabartine Draugijos valdyba 
pradėjo savo kadenciją liepos 20 d. 
1969 m. Paskutiniu metu Valdyboje 
įvyko pasikeitimų. Pasitraukus 
ypatingų reikalų vedėjai p. M. Reis- 
gienei tas pareigas perėmė kandidatė 
p. Aid. Jablonskienė.

Valdyba per šiuos kadencijos 
metus tarėjo 9 posėdžius, 1 paskaitą, 
suruošė tris bufetus, Šeimyninį vakarą 
ir Užgavėnių Blynų Balių. Paskaitą 
skaitė p. A. Saudargienė p.p. Gru- 
dzinkų narnose. Čia dalyvavo nemažas 
skaičius narių, jų tarpe ir viešnia — 
Melb. Soc. Globos Mot. D-jos pirminin
kė p. NaguleviSienė. Po paskaitos 
vyko arbatėlė, kur dalyvavo ir narių 
vyrai. *

Šeimyninio vakaro gana įdomią 
programą pravedė p. A. Saudargienė.. 
Užgavėnių blynų balius buvo pasi
stengta padaryti reprezentaciniu; jame 
dalyvavo svečiai — ministeris Hon. 
E. Willis su ponia ir Sutherland Coun
cil aukštas valdininkas Mr. J. Nich
olls su ponia. Šie asmenys tuo buvo 
pagerbti už jų visokeriopą pagalbą 
žemės gavimo reikalu. Blynų baliaus 
programa taip pat buvo paruošta p. A. 
Saudargienė*. Minėti parengimai ir 
bufetai davė gražaus pelno.

Valdyba suruošė Kaziuko mugėje 
rankdarbių parodėlę. Australijos 
atradimo dviejų šimtų metų sukakties 
proga prašant iš Good Neighbour 
Council dalyvauta “Impact Australia” 
tarptautinėje išdirbinių parodoje. 
Valdyba talkon pasikvietė p. G. Kazo- 
kienę, kuri ir suruošė toje parodoje' 
lietuvių skyrių. Taip pat valdybai 
tarpininkaujant p. Kazokienė turėjo 
pasikalbėjimą su “Women’s Weekly”

žurnalistais ir vėliau lame žurnale 
buvo aprašymas su keliom lietuviškų 
eksponatų nuotraukom. Dėkoju p. 
Kazokienet ir visoms poniams, pri
sidėjusioms prie šios parodos. Val
dybai tarpininkaujant dalyvavo taut, 
šokių grupė ir Meno Ansamblis tarptau
tiniame koncerte Sydney Town Hall. 
Valdybos santykiai su Good Neighbour 
Council geri ir sąlygoms leidžiant 
dalyvaujame jų susirinkimuose. 
Dalyvavome ir pereitų metų metiniame 
susirinkime, kur kalbėjo to meto 
imigracijos ministeris Hon.W. Sneddon.

Ligonių lankymas ėjo gana 
sklandžiai. Stengtasi aplankyti pagal 
išgales ir turimas žinias visi ligoniai. 
Buvo uoliai lankomas a.a.JonasKusta, 
didelis mūsų draugijos rėmėjas ir 
talkininkas. Valdyba dėkinga p. 
Šliogerienei u< jos nuolatinį rūpini
mąsi psichiniais ligoniais Paramatta 
ligoninėje. Valdyba atsiliepė į 
mirusios Firinauskienės Šeimai šelpti 
komiteto Adelaidėje atsisankimą ir tam 
reikalui paskyrė $50. Valdyba taip 
pat papildė inventorių nupirkdama indų 
už $337.96.

1969 m. lapkričio 16 d. valdybos 
posėdžio nutarimu oficialiai paskirta 
p. E. Jonaitienė Pasaulio Liet. Moterų 
Klubu Federacijoje atstove.

Sodybos reikalai. Draugijos
didžiausias užsimosimas įkurti mūsų 
senesniems tautiečiams lietuvišką
sodybą. Rūpestis tam tikslui gauti 
iš valdžios žemės pradėta dar 1964 m. 
Pradėti žygiai su atitinkamomis val
džios įstaigomis užsitęsė iki pereitų 
metų, kai pagaliau 1969 m. gruodžio 
19 d. buvo paskirta Engadinę vietovėje 
du akrai valdiškos žemės ir išdubti 
atitinkami dokumentai draugijos 
patikėtinėms p.p. A. Baužienei, D. 
Kapočienei ir P. Daukienei. Žemė 
paskirta be jokių mokėjimų ir atleista 
nuo mokesčių. Valdybos nutarimu 
vieta pavad nta LIETUVIŲ SODYBA 
NORTH ENGADINE, angliškai

North Engadine Lithuanian Village. 
Gautas sklypas gražioje ir patogioje 
arti prie miest<y„Ulengyąj..pasiekiama 
valdiškais transportais. Lietuvių Sody
ba n imalyta kaip šeinių susiėjimo cen- 
ras, kur vyks savaitgaliais įvairios 
pramogos ir kur anūkai galės lankyti 
ten gyvenančius senelius.

»:k architekto planai šiai_ 
sodybai bus paruošti, prasidės regis
tracija norinčių ten apsigyventi. Čia 
pabrėžtina, kad sodyba nebus tokia, 
kaip'seniau suprasta prieglauda.

Datiketinems pasitarus pakviest*0- 
inž. I. Jonaitis pakviestas sudaryti 
sodybos statybai komitetų, i, kurį'įeina 
p.p. A. Baužė ir inž. S. Jarembauskas. 
Patikėtinės automatiškai įeina į šį 
komitetą. Patikėtinės pagal istatus 
reguliariai šaukia posėdžius ir pasi
tarimus. Žemės matavimo darbus 
atliko paprašytas matininkas p. A. 
Migevicius. Jau jr vanuuo pravestas. 
Šių metų gegužės 22 d. p. A. Baužė su 
talkininkais p.p. Ankuu, Doniela, 
Petniūnu pradėjo sklypo valymo dir
bus. Valymo talkoms uoliai prisidėjo 
p.p. Palaitis, Glionertas, Jablonskis. 
Taip pat susitanja su Social Service 
Departmentu dėl subsidijų — paramos: 
gausime du trečdalius valdiškos 
paramos draugijai investuojant vienų 
trečdalį.

Valdyba paruodė ir išsiuntinėjo 
aukų lapelius tarp tautiečių, gyven
ančių NSW ir ACT teritorijose. Siame

AUKOK "M.P.

-SPAUSTUVEI

AUKOS J. Dambrauskas
V. Gulbinas

$
$

10.00 
io;oo

MUSU PASTOGES SPAUSTUVEI

Aukotojai i§ Albury apylinkės: 
D. Bartasius * ’
E. Leitonas 
P. Duoba 
V. Makarevižius 
P.S. (nei jskaitomas) 
Vildovas 
S. Valys 
J. Birieta 
B. Bijeika 
R. Mibanavižius 
Snieška 
M. Malikėnas 
V. Šimkus 
A. Šimkus 
Albury apyl. Valdyba

$-10.00 
$10.00 

2.00 
20.00 
10.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 

10.00 
2.00 
5.00 
2.00 
1.00 
5.00

$ 
$ 
s 
$ 
$ 
s 
$ 
$ 
s 
$ 
s 
$ 
$

Aukotojai is Canberros:
J. Sadauskas
P. Šilinienė

V.F.& G.T. Martišius
T. Žilinskas
P. Velioniškis
A. Alyta

$ 
t - - 
$ 20.00 
$ 10.00 
$ 10.00 
$ 10.00

10.00
5.00

darbe talkino p.p. B. Stašionis, A, ' 
Baužė irA.Maųragis bei p. Mauragicne. 
Visiems labai ačiū. Mūsų tautiečiai 
?ana gražiai atsiliepia aukomis, kas 
abai paskatina mus dirbti.

Taip pat valdybos vardu dėkoju ; 
visiems mūsų talkininkams, o y ap t 
mūsų ūkio vedėjos vyrui p. Mikatavi- 
c i u i. Neturint patalpų Sydnejuje Šitai 
Draugijos darbą nepaprastai apsunkina 
Didelis dėkui p.p. Donielai, Baužei, 

Reisgiui už ju n«*nuįlst«nią 
, . Pūkui, Jan- 

_____ , padėjusiems prie 
Ačiū musų buhalteriui —

p. A. Milašiui už pasiauko-

Kapočiui, 
pagalbą, taip pat p.p. 
lonskiui, Belkui, pade 
“baro”., 
revizoriui a_ 
j imą draugijai, Sydney Liet. Klubo 
vadovybei už patalpas susirinkimams 
ir P. Aleknai už prielankumą. Didelė 
padėka p. A. Saudargieaei už paskaitą 
ir programas Drajgijos parengimuose; 
taip pat dėkui p.p. Saudargams už 
padovanotą portfelį draugijos dokumen
tams laikyti. Dėkui už aukotus tauti
nius žiurstelius, portfelius bei kitas 
aukas Kaziuko mugės parodėlė) metu. 
Ponui S. Gedminui padėka už paaukotą 
draugijai vyrišką dviratį, kurį numato
me parduoti.

Dėkui valdybos narėms už glaudų 
ir malonų sutarimą ir bendravimą, 
visoms narėms už bendrabarbiavimą. ir 
tikiuos ateityje tokio bendradarbiavimo.

O. Baužienė.

SYDNEY LIETUVIU MOTERŲ SOC.GLOBOS 
DRAUGIJOS REVIZIJOS KOMISIJOS

AKTAS
1970 m. birželio 25 d. Revizijos 

Komisija patikrino S.L.M.S.G. Draugi
jos atskaitomybės knygas, vedamas Drau
gijos iždininkės p. D. Kapočienes. | 

Draugijos einamiems reikalams ir Ii.
gonių šalpai knygose rasta:

1969 m. likutis
Pravesta i, Sodybos S-tą $ 1000.00

$ 1720.84

_ Liko $ 720.84
Šių metų iki birželio 25 d.: 

Pajamos 
Išlaidos 
Viso kasoje

e
$
$

Aukotojai iš Tasmanijos: 
V. Mikelaitis
A. Kantvilas
T. Kairienė
A. Andrikonis

J. Strolis
P. Petraitienė
L. Simanauskas
J. Kozikas
S. Domkus
P. Šiaučiūnas
A. Jurka
B. Šikšnius
J. Gaižiūnas
A. Kaltinis
A. Martišius
K. Paškevičius
V.VaibiulaviČius 

Vasiliauskas 
Radzevičius 
Lahey 
Kaltinis 
Banelis

Hobarto apyl. Valdyba 
V. Millen
Alb. Lelešius (Bankstown)

$
$
$
$

5.00
1.00
3.00
5.00

M, 
J, 
R.
A. 
P,

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$' 
S 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

1.00 
1.00 
4.00 
2.00 
0.60 

10.00 
4.00 
4.00 

10.00 
4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
2.00

$ 20.00 
$ 1.00 
$ 10.00

šokių šokėjus Perthe. Iš dešinės: 
muzikantai Francas ir V. Baronas; 
teisėjai — B. Garnytė, V. Radzivanas, 
V. Miliauskienė ir stebė tojas A. 
Meškauskas.

Mieliems aukotojams nuoširdi 
ir pagarba.

ALB Krašto Valdyba

397.38 ?
668.84 s

.. ............... . . .... .. 449.301
Išlaidos didesnes, nes inventoriaus 

papildymui - indams išleista $ 337.96 j
Lietuvių Sodybos sąskaitoje yra: a 

Liekana iš 1969 m. $ 5726,03 Į 
Pajamos iki 1970 birželio

men. 25 d. $ 29O3.6O :
Viso $ 8629.63’^1

Draugijos kasos knygos yra pavyzdinei 
gai vedamos. Visų pajamų ir išlaidu 
kaitos buvo peržiūrėtos ir atitinka 
knygų įrašams.

pas.
pas.

A. Adomenienė 
O.Maksvyiienė

Mūęy Pas toge .Nr. 33; , 1976 .'8.^4 ; .psl>2- '

Šį rudenį numatoma iškilmingai ati
daryti autostradą Kaunas - Vilnius 106 
km ilgio. Šios autostrados statyba tru
kusi apie 30 metų ir kainavusi 25 mil. 
rublių. Autostrados statybą suprojek
tavo vien lietuviai inžinieriai su inž. 
P. Vilčinsku prieky, kuris šiandie lai
komas Sov. S-je dideliu kelių autori 
tetų. Šiuo keliu daugiausia naudojasi 
sunkvežimiai ir vos viena kita lengvo
ji mašina..,

PERTH
Perthe veikia ne tik jaunuolių tau

tinių šokių grupe, bet ir mažieji 
pradėjo ruoštis pavaduoti vyres
niuosius. Mažiesiems paskutiniu 
laiku vadovavo Birutė Garnytė. Ka
dangi B. Garnytė išteka ir išvyksta j 
Jungtines Amerikos Valstybes, tad 
norėdama paskatinti mažuosius ir kad 
jie suprasiu tautinių šokių re.ikšmų, 
pravedė egzaminus. Egzaminams 
pravesti ji pakvietė V. Miliauskienę 
— vyresniųjų šokėjų vadovę, ir teisė
jais buvo V. Miliauskienė, B. Garnytė 
ir V. Radzivanas.

'Vytautas Radzivanas yra JAV Lie-, 
fuvių bendruomenės New.Yorko apy
gardos vice-pirmininkas kultūriniams 
reikalams. Geriausiai pasirodė egzam
inuose R. Cibulskis ir Nora Francaitė

- gavo po dovanėlę. Viso dalyvavo 21 
mažosios grupės šokėjas.Egzaminuose 
buvo klausiama apibūdinti tokio šokio 
pavadinimų lietuvių ir anglų kalbomis.
Kadangi yra daug mišrių Šeimų, tai 
vartota abi kalbos. Egzaminus išlaikė 
palyginti gerai. Atsisveikindama* B.

Garnytė ragino mažuosius šokimą, 
lesti ir toliau ir prašė jų tėvelius, kad 
leistų ir padėtų jiems dalyvauti 

'repeticijose.
Pertiškis.
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JONAS SOLIŪNAS

WALTER REUTHER ŽUVO

A.uą dien^ lėktuvo nelaimėje žuvo 
vienas iš žymiausiu šio krasto dar
bininkijos vadų Walter Reuther., 
Rodos, žinia tik tragiška, bet nėra 
nepaprasta. Tačiau taip nėra. 
Reuther buvo praaugęs ne tik dar
bininkijos gretas, bet ir daugelį 
žymiy krašto veikėjų.

Jo žuvimas yra nepaprastas 
nuostolis ne tik eiliniam darbininkui, 
bet ir kiek vienam amerikiečiui bei 
daugeliui lietuvių. Jo pasiges ne tik 
auto pramonės unija, kuriai jis taip 
ilgai tarnavo ir kuriai jis pašventė 
visą savo gyvenimą, bet taip pat ir 
šio krašto politinio gyvenimo vadai.

Taip Reuther buvo nenpaprasta 
asmenybė; kultūringa, sąmoninga ir 
inteligentiška. Tai byloja ne tik jo 
privatus gyvenimas, bet ypač jo 
nuveikti darbai.

Kaip ir daugelio darbininkų vadų 
Reutherio gyvenimas audringas ir 
kartus. Būdamas paprastos . kilmės 
vaikas jis nepasiliko paprastu dar
bininku fabrike, o nuolatos mokslin- 
osi ir siekė ne tik sau geresnio 
kąsnio, bet ir visai darbininkijai. 
Jau pačioje savo jaunystėje jis pra
dėjo kovoti už darbininkų teises ir 
geresnį jų traktavimą. Bene vienas 
dramatiškiausių momentų jo veikloje 
buvo jo sumušimas fabrike, kada 
kompanijos vadovybe sužinojo apie 
jo pastangas suorganizuoti uniją 
Fordo automobilių fabrike. Tačiau 
Reutheris niekados nenusiminė ir 
nenusileido. Jo neatbaidė jokie 
persekiojimai. Tik jo pastangomis 
auto pramonės darbininkija buvo 
suorganizuota į stipriausią ir 
drausmingiausią uniją. Jo vadovau
jama unija tapo pavyzdžiu kitiems. 
Jis išvalė uniją nuo kriminalinio 
elemento ir kitų/ nesveikų apraiškų. 
Žodžiu, Reutheris tapo savo unijos 
tėvu ir globėju. Jei jis iškėlė savo 
uniją tai nieko stebėtino, nes tai 
buvo jo nuo^pelnas. Tačiau su 
unijos iškėlimu jis ir pats iškilo. 
Jo vardas buvo linksniuojamas ne tik 
darbininkų tarpe, bet ir valstybės 
vyrų Washingtone. Už tat nenuosta
bu, kad jo vadovaujama unija tapo 
galinga politinė jėga, o pats Reuth

eris įtakingu asmenju politinėse 
sferose. Ypač ta jo įtaka buvo 
jaučiama, kai prezidentu tapo 
J.F. Kennedy.

Reutheris rūpinosi ne tik 
darbininkų didesniais atlyginimais. 
Priešingai, jis kartais buvo net 
nusistatęs prieš algų išpūtimą. Jam 
nepaprastai rūpėjo bendras darbinin
ko gerbūvis ir tuo jis daug rūpinosi.

Neretai komunizmo atstovai 
teigia, jog darbininkija yra kapital
izmo vergas, jog ji yra išnaudajama ir 
jog ji laukia išvadavimo. Jei visa 
Šita kaip tik buvo priešinga unijų 
nusistatymui, tai buvo Reutherio nuo
pelnas. Jis komunistinės santvarkos 
buvo ragavęs asmeniškai. Po 1932 
metų depresijos Amerikoje Reutheris 
su savo broliu iškeliavo j Europą. 
Pateko ir į Rusiją, kur pragyveno 
apie porą metų. Ir jam to užteko 
idant pažintų tikrąjį komunizmo 
veidą. Po tokios asmeniškos savo 
patirties grįžęs namo Reutheris 
apvalė savo uniją nuo įvairaus raudo
no gaivalo ir tapo aršiu komunizmo 
priešu.

Nenuostabu, kad ne tik jo 
vadovaujama unija, bet ir bendrai 
visa darbininkija tapo antikomunistine 
tvirtove Šiaurės Amerikoje. Darbinin
kija savo vadų buvo labai gerai 
supažindinta su komunistiniais 
pažadais ir praktika.

Gaila, kad lietuvių tarpe neretai 
girdisi balsų, jog unijos yra raudonas, 
nešvarios. Taip darydami mes tik 
pakenkiame tiems žmonėms, kurie 
visą savo gyvenimą, kaip Reutheris, 
paaukojo darbininko gerbūviui kelti.

Po Reutherio mirties atsiras daug 
kandidatų į G1O unijos prezidento 
kėdą. Galbūt prezidento pakeitimas 
bus netriukšmingas ir ramus. Tačiau 
kandidatų bus daug, nes ne vien tik 
piniginiu atžvilgiu toji vieta svarbi. 
Ji taip pat simbolizuoja ir vadovavimą 
visai darbininkijai, kuri turi svarų 
baisa įvairiuose šio krašto reikaluose. 
Šis kraštas tikrai pajus, koks nuosto
lis netekti asmenybės, kuri taip iš
tvermingai ir nepavargstančiai kovojo 
už viso krašto darbininkų reikalus.

Architektas Henrikas Šliteris su žmona Antuanete gegužės
pabaigoje išvyko į Europų ir šiuo metu laikinai dirba IBM 
firmoje Stuttgarte (Vokietijoje). Nuotraukoje matome Atėnuose 
(Graikijoje) prie Partenono.

MONTREALIO LIETUVIUKAS RADIJO PUSVALANDIS

Lithuanian Radio Programme, 
1053 Cr.4 Albanel, Laval, P.Q. 
Canada.

Pranešu, kad tik ką išleidau naują, 
ilgo grojimo modernios lietuviškos 
lengvos muzikos plokštelę, pavadintą: 
“Gimtinės' Dangus".

Tai yra trečia šio Žanro grynai 
lietuviškų kompozitorių, linksma, 
pačios paskutinės mados, dainų ir 
muzikos plokštelė išleista Šiame 
kontinente.

Plokštelėje įrašyta 12 dainų: 
Gimtinės dangus, Jūra gimtoji, Prie 
laužo, Linksmasis medžiotojas, 
Kelionės daina, Žaliasis potvynis, 
Grįžtant i, uostą, Čipolinas, Vėjas 

'pusto kopų smiltis, Prie apleisto namo, 
Šiaurės atradimas ir Skausmas.

Nedideliame Anglijos miestelyje 
Tilvose yra originali futbolo komanda. 
Vienuolikėje, kurią treniruoja 66 m. A. 
Melit, žaidžia jos septyni sunūs, trys 
žentai ir vienas anūkas, gi jos vyras 
yra tik nuolatinis žiūrovas.

***
Anglijos karalius Edwardas IV 

buvo labai nusistatęs prieš kriketą 
kaip “nedžentelmenišką’’ sportą. Jis 
buvo išleidęs įstatymą, kaa sugautas 
pilietis su kriketo lazda bus nubaustas 
50 svarą bauda ir 3 metus daboklės.

Solistų tarpe yra Edmundas Kuo
dis, Jonas Girijotas, Vaclovas Dauno
ras, Julius Juškevičius, Lilijana 
Ablenaitė, Eugenijus Ivanauskas, 
Viktoras Vaskas, Aleksas Lemanas, 
Ona Valiukevičiūtė, Irena Poškutė.

Plokštelės viršelį pies’e dailinin
kas Romualdas Bukauskas.

Užsakykite tuoj pat, kadangi 
išleistas ribotas skaičius.

Vienos plokštelės kaina tiktai 
S5.00. Prisiuntimas $U.7b.

Užsakant plokštelę, malonėkite 
iš anksto prisiųsti pinigus.

L.Stankevičius.
Montrealio Liet. Pusvalandžio Vedėjas.

Mirus mielam bičiuliui
KAZIMIERUI ZDANAVIČIUI,

jo žmoną Eleną, sūnų Dr. Arvydą, 
dukrą Elenute ir ją seimas bei arti
muosius giliai užjaunbia ir 
kartu liūdi. ;

Vanda Narusienė.

KUKUTIS PRANAėaujat

Plėtė pletką,miežė Smėlėtus, 
Į, Vienybę kalė pleištus; 
kas to siekė? - nieks "nežino',1 
Bet Vienybę pagadinol

Kaito,degė .plėtės, Šilo - 
Ir vienybė mūsų, skilo... 
Šiandien? - pagalvoti baukStu, 
Ieškome po pietų Šaukšto.. I

Viadėltol Ne verkt - dejuoti. 
Plyti reikia remontuoti. 
Reik statyti nauja, trankę, 
Laisvo žodžio steigti banką.

Savo reik spaustuvę krėsti. 
Kad spauda neimtų blėsti; 
Reikia gint "Pastogę.Musų" 
Nuo naujos gadynės rusų...

Kitas mėnuo - ir Rugsėjisl 
Kaip i Spaudos Balių nėjus?I 
Taip parodysim vienybę. 
Tiems,kurie slapėia vis žnybė.

Laikas bėga - viskas kinta, 
Bus ramybė sugrąžinta, 
Tie,kur piaustė mūsų taką, 
Tegu mindo savo take,.

Liks istorijoj rašyta,' 
Tivo vaikui pasakyta;
-"Devynioliktą Rugsėjo, 
Kas lietuvis - tas ir ėjot"

TREČIOJI LIETUVIŠKA KARTA 
MELBOURNE

Besirūpinant mūsų pačia jauniausia 
karta Mejbournas parodė, kad jei tas 
rūpestis yra su pagrindu, tai padėtis 
nėra jau tokia bloga. Galvoje turima 
patys mažiausi vaikučiai, kurie jau 
pradeda "mokslus". Anksčiau ar vė
liau jie patenka i, vietinius vaikų dar
želius ir per juos j mokyklas, į kuriai 
jie ateina jau su gana geru anglų 
kalbos pagrindu, dažniausia su lietu
viškomis pavardėmis, bet be lietuviš
kos kalbos. Lietuviško vaikų darželio 
klausimas pasidarė aktualus.

Malonių staigmenų padare L.Kat. Mo
terų Draugija, stipriai remiama Melb. 
apylinkės valdybos, pasiėmusi pareigų 
tokį lietuvišką darželį išlaikyti, ku
ris veikia jau keletą savaičių.

Organizavimosi stadijoje daug entu
ziazmo parodė mūsų jaunosios mamos, o 
jų išrinktas komitetas iš ponių D. Ra
manauskienės, Dr. K. Bredikytės-IVhan 
ir V, Aleknienės ant savo pečių neša 
didelę šio darželio darbų ir planavimo 
naštų. Moterų Draugijos per jos pirmi
ninkę p. E. Šemetienę bendradarbiavimas 
su šiuo komitetu yra glaudus ir nuošir
dus bendram uždaviniui vykdyti ant-pa
sitikėjimo ir lygybės pagrindo.

Darželis savo sąrašuose turi 23 vai
kučius 3-5 metų amžiaus. Jų galėtu būti 
iki 30, . ypač kad dabar priimami vai 
kučiai iki 6 m. amžiaus. Be Abejo Sal

otas oras ir tuos pačius dar sulaiko nuc 
reguliaraus lankymo, bet tikimasi, kad 
orui atšilus darželio vaikučių skaičius 
pasieks savo maksimumo.

"Mokslas" vyksta šeštadieniais nuo 
9.3o vai. iki 12.30 vai. Tėvai'moka po 
50 centų už vaikų (80 centų už du) už 
šeštadienį. Turint galvoj, kad mokoma
sis pėrsonalas yra kvalifikuotas ir 
apmokamas, tas mokestis, visų išlaidų 
nepadengia, todėl L.K, Moterų D-jai 
tenka finansinė atsakomybė. Apyl. Val
dyba taip pat skiria atitinkamas su
mas šiam reikalui savo sąmatose.

Darželio durys yra atviros visoms 
mūsų jaunosioms motinoms, kurios turi 
noro sudaryti savo vaikučiams progą 
praleisti keletą valandų lietuviškoje 
aplinkoje skambant gyvam lietuviškam 
žodžiui. Melbourne Liet. Namų Taryba 
leido nemokamai tam darželiui naudotis 
Namų patalpomis, kurios yra labai pa
togiai pasiekiamos, kadangi jie yra 
beveik miesto centre. Ateinančią žie
mą tektų pagalvoti apie patalpų apšil
dymą.

Reikia tikėtis, kad mūsų jaunosios 
mamos supras to lietuviško darželio 
naudą ir reikšmę ir sudarys sąlygas sa 
vo mažutėliams jau nuo pat jaunu dienų 
augti lietuviais. Visais darželio ręi-' 
Valais galima kreiptis tiesiog i L.K, 
Moterų Draugijos pirmininkę p. E, Še
metienę (7 Dunfield Ave., Mitcham. 
Tel. 87 2250). ..' Mama

Mūsų Pastogė Nri33: X970.fr.24; psl.3' '
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LAIŠKAI IŠ. ADELAIDĖS

skaidri valandėlė B
 Man pavargo rankos, man pavargo kojos, 

man apgraibo akys nuo balty kalnų — 
rodos, šimtų metų tėviškės ieškojau, 
rodos šimtų metų aš be jos einu.

V. BadMvHtas
įtarinėjimuose ir raudoni) pabaisų 

ieškojimuose • nardinami Adelaidės 
lietuviai rugpiūčio antrąjį sekmadienį 
turėjo progos praleisti tikrai kultū
ringoj aplinkoj. Skaidrių valandėlių 
jiems suteikė J.J.Bačiūno vardo bibli- 
otekos-skaityklos vadovybė (E. 
Reisonienė, L. Garbaliauskas ir M. 
Ukbonas). Pasitelkusi ir net importav
usi kultūrininkus, ji surengė gražią 
Lietuviškos Knygos ir Plokštelės 
popiete, kuria gėrėjosi visas penkta
dalis Adelaidės lietuvių.

Mėlyna rugiagėlė, aukštesnė už 
rezisorių J. Neverauską, geltona sau
lėgrąža, praaugusi aktorių N. Skidze- 
vičių, raudona aguona, kurios dar ne
prisiveja jauna aitorė M. Neveraus- 
kaitė ir vešli geltona kviečio varpa, 
prasišovusi pro kultūrininkų’ pilną 
Adelaidės Lietuvių Namų salę, kai šie 
mūsų nemininkai pradėjo popietę apie 
lietuvišką knygą ir vėliau susikoncen
travo Bernardo Brazdžionio poezijoje. 
Trys spalvingos lietuviškos gėlės ir 
kviečio varpa, kurias scenai pateikė 
dailininkė Žibutė Mestenbergaitė, buvo 
tarsi jautrios užuominos lietuviškų 
laukų, kurių mes taip seniai nematėme.

Programos eigoje Adelaidės lietu
viai ištraukų skaitymais buvo supažin
dinti su R. Spalio naujausiu romanu 
REZISTENCIJA ir B. Pūkelevičiutės 

JRUGSEJO ŠEŠTADIENIS, tačiau ^dėme
sio centre buvo Bernardo Brazdžionio 
POEZIJOS PILNATIS.

Neskaitant fakto, . kad poetas 
Brazdžionis yra giliai palietęs kiek
vieną lietuvį ir .kad kiekvienas jo 
poezijoj gali rasti gabalėlį savo kan
čių ir savo ilgesio, Brazdžionis Ade
laidės lietuviams artimas dar ir dėl to, 
kad Adelaidės lietuvių choras Litu- 
ania dvejose kantatose (TĖVIŠKĖS 
NAMAI ir ŠVIESOS KELIU) Braz- 
džionj išdainuoja skambiose melodi
jose.

Norėtųsi nuoširdžiai pasveikinti 
p. E. Reisonienę ir visą bibliotekos 
vadovybę, kad ji pasikvietė poetę M. 
Malakūnienę pažvelgti i gilias Braz- < 
džionio poezijos gelmes mylinčios 
poetės akimis. Šiandien galima 
drąsiai sakyti, kad Adelaidės lietuviai 
taria, jog poetė Malakūnienė galėjo' 
kalbėti apie poetą daug ilgiau, ir visi

būtų mieliausiai tos kalbos klausę. 
Tai buvo atsakyta į meilę meile, į 
širdį širdim. Skaitytojai kitoje vietoje 
ras poetės Malakūnienės beveik visą 
kalbą. Sakau,-beveik visą, nes iš jos 
buvo dėl mano paties kaltės 
išjungtos kaikurios Brazdžionio 
poezijos citatos. Todėl tegul bus man 
atleista, iei ias čia ii

Šiuos posmus poetė buvo įjungusi 
į savo pasakojimus apie pabėgėlių 
pastogės ir darbo ieškojimus Bavarijos 
Kalnuose. Vaizduodama lagerinius 
laikus, ji klausytojams davė ne vien 
pirmąją eilutę Lopbinė Dukrelei, bet 
plačiau gaivino šia Lopšinę, dekla
muodama;

laidėje knygos ir plokštelės pristaty
mo popietės metu rugpiūčio 9d.

Iš Bernardo Brazdžionio rinktines

POEZIJOS PILNATIS
TĖVIŠKĖS DŪMAI

Tavo dūmai, tėviške, nekartus, 
Ir nedygūs einančiam takai, 
Ir ne vargas žydi tavo vartuos, 
Ir visi tau brangūs mes vaikai

Vėl tave mes ašarom nuplausim,
Vėl žydės kvietys ir aviža,
Vėl tu būsi mums didžių didžiausia, 
Lino žiedo tėviške maža.

Jei'po tėviškės dangum dabar miegotum, 
oštų tau lopšinė kaino ąžuolai — 
po mūs sodo obelėlėm, po šakotom 
tau lovelę suptų šviesūs angelai . . .

Ir tyliai sapnuotum seną Nemunėlį, 
ir kaimynu oželius ir kaštanus. 
0 dabar, kely pavargusi dukrele, 
ką sapnuoji, ka regi tu pro sapnus?. • •

Ar sapnuoji, kad mums mūsų vyšnios žydi 
kad kažin kur liko vargas ir kainai, 
kad tėvynės vėl mums niekas nepavydi, 
ar sapnuoji tu, saulele, mus tenai?

Ar sugrįši, kaip gimtinėn grįsta paukščiai, 
ar bėgiosi tu pakrantėmis Neries.
Ar girdi tu, kaip gimtoji žemė šaukia. 
Mūsų žvaigždės mums ir vėl danguj žėrės?

Poetes Malakūnienės nuoširdi" 
meilė Bernardui Brazdžioniui tryško 
iš kiekvieno jos žodžio. Galimas 
daiktas, kad šis poetas buvo ir yra jos 
pačios kūrybos skatintojas. Tikrai 
norėtųsi, kad ir poetė Malakūnienė 
dažniau pasirodytų, mums su savos 
kūrybos gabelėliais, kad ir ji primintų 
mums ir pasauliui, jog mes taip pat 
esame' žmonės, norį laisvai gyventi 
laisvoj tėvų žemėj.

Brazdžionis pasiliko klauąytojn,
širdyse ir jo poezija tebeskambėjo ją 
ausyse net tada, kai buvo skaitomos 
ištraukos iš R. Spalio ir B. Pukelevi- 
ciūtė s romanų.' Kažkaip nebuvo likę 
vietos protavimui ir kasdienybei.
Stipriai supurtinla Tėvynės meilė 
didino tik širdies plakimą,. Ik- tai ne 
nostalgija, bet giliai slypįs ryžtas, 
kad vergijos pančiai truks jei ne šian
dien, tai rytoj.

Kuklaus Adelaidės *, kultūrininko 
Antano Maželio pristatytas Kipras 
Petrauskas sų. savo reprodukuotais' 
jdainavimais, Ciurlionies Ansamblio 
originalūs lietuviškos dainos gųbalė-ė 
liai, avangardinis kompozitorius 
Lapinskas ir net Korp! Neo-Lithuama 
pramogine muzika iš Vivat Academica Jiį 
kažkaip harmoningai susiliejo *su 
brazdžioninėm nuotaikom, uŽvald- 
žiusiom Adelaidės lietuvius.

Rūpestingai išrikiuotos salėje ' 
lietuviškos knygos, laukiančios savo 
skaitytojo, gal ne vieną pagrįstai 
klaus.ė: o tu ar mane skaitai?

Gintarinė saulė auksu šviečia, 
Ir po debesėliais bus šviesu, 
Kai vėl grįšim iš visų pasviečių, 
Iš šios žemės kryžkelių visų.

Tavo dūmai, tėviške, mūs širdis, 
Tartum šiltos rankos, mus apsiaus; 
Tavo šulinys džiaugsmu pagirdys 
Po vargų vidurnakčio tamsaus.

ATĖJO ŽMONES

Atėjo žmonės
Iš girių, iš laukų, iš miestų;
Atėjo žmonės
Gyvenimo ir saule ir žaibais nušviestų.

Kai vienas savo Dievo nebematė 
Ir visą meilę, visą širdį nebūtin supylė, 
Šimtai saulėtekių šalin duris atvėrė, 
Šimtai pastatė didžią laimės pilį.

Atėjo žmonės
Ir uždegė šventųjų aukurų šventąją mirą.
Atėjo žmonės, —
Ir vėliavų miškai prieš amžinąjį Amen svyra...
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Bernardas Brazdžionis, Poezijos 
Pilnatis. Eilėraščių rinktinė, suda
ryta iš 12 autoriaus poezijos knygų. 
Iliustracijos, aplankas ir meninis 
apipavidalinimas dail. Alf. Dociaus. 
Su autoriaus portretu, darytu Vyt 
Maželio. Išleido “Brazdžionio poe
zijos rinktinei leisti komitetas", pir
mininkaujamas J. Andriaus, bend
radarbiaujant “Lietuvių Dienų” lei
dyklai, 1970 m. Didelio formato, 
592 psl. Kaina $10.00.

Tat yra vieno mūsų žymiųjų ne
priklausomoje Lietuvoje išaugusių 
poetų 40 kūrybinio darbo metų po
ezijos rinktinė, išleista jo 60 metų 
sukakčiai atžymėti. Knygoje yra 
beveik 500 eilėraščių, atrinktų iš 12 
Bern. Brazdžionio poezijos rinki
nių; prieš kiekvieną skyrių yra gra
finis A. Dociaus piešinys ir kny
gų, iš kurių parinkti eilėraščiai, vir
šelio foto nuotrauka su bibliografi
niais daviniais. Gale pridėta kalbos, 
autoriui suteikus literatūros premi
jas, tarp jų ir Valstybinę literatūros 
premiją.

Knygai išleisti Los Angeles mies
te buvo susidaręs komitetas, kurin 
įėjo J. Andrius, dr. P. Celiešius, R. 
Kulikauskienė, P. Lembertas, L 
Medžiukas, B. Raila, A. Raulinaitis, 
Alė Rūta, A. Skirius, J. Švaistas, J. 
Tininis ir dr. E. Tumienė. Savo žo
dyje komitetas, tarp kitko, sako-. 
“Kaip Lietuvoje okupacijų' metais, 
taip ir su didele dalimi tautiečių 
pasitraukęs į Vakarus, Brazdžionis 
savo kūryba niekad neatitolo nuo, 
Lietuvos. Priešingai, Lietuva ir lie
tuvis jo kūryboje užėmė pirmau
jančią vietą.”

'.'W
■iO

Beveik 300 mecenatų, sudėjusių 
iš anksto po $25 ir po $100 įrodė, 
kad poetas lietuvių yra mylimas ir 
vertinamas. Komitetas Jo knygai 
parūpino luksusinį pavidalą, kokio 
poetas tikrai yra užsitarnavęs. Tai 
leidinys, kuris puoš mūsų namų 
knygų lentynas ir su pasididžiavi
mu bus galima padovanoti ne tik 
plačiajame pasauly gyvenančiam 
tautiečiui, bet ir atvykusiam iš Lie
tuvos, kur Brazdžionio poezija yra 
labai vertinama ir nuorašais eina 
iš rankų į rankas.
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Bernardas Brazdžionis
(g. 4907 m. Biržų aps.) — populiariau
sias mūsų poetas, kurio keliolika kny
gų užėmė atskirą barą lietuvių poezi
joje; vaikų literatūroje ne mažiau žino
mas savo dviem dešimtim eilių rinki
nių ar poemų. Literatūros dėstytojas 
įvairiose mokyklose ir kursuose, daž
nas liter, vakarų dalyvis, sutraukiąs ir 
patraukiąs gausią auditoriją. Maironio 
Literatūros muziejaus steigėjas ir ve
dėjas. Ateities Spindulių, Lietuvos Stu
dento, Pradalgių, Dienovidžio, Eglutės, 
Lietuvių Dienų redaktorius, Literatūros 
metraščio 1942, Tremties metų 1947 
almanacho red., Sakalo literat. patarė
jas, Valst. leidyklos redaktorius. Ėjęs 
įvairias pareigas Lietuvių Rašytojų Dr- 
joje, o nuo 1962 m. jos pirmininkas. 
Parašęs ne vieną šimtą recenzijų ir 
liter, apžvalgų Židinyje, Nauj. Romu
voje, Aiduose, Drauge, Gabijoje, Lie
tuvių Dienose ir kt. Už poeziją gavęs 
apie dešimtį premijų: valstybinę 1939, 
Švietimo valdybos 1946, LRD — 1953 
ir kt. Išvedęs daug jaunimo į literatū
ros kelią, o taip pat ne vienam šiuo 
keliu einančiam turėjęs reikšmingos 
įtakos.

“Mūsų Pastogės“ bendradarbis 
prisiuntė poetės M. Malakūnienės 
minčių,kurias ištisai žemiau išspausdi
name.

“Mieli lietuviškos knygos bičiuliai! 
Kaip pristatyti tai. ką myli? Padėjusi 
ranką ant poezijos knygos, galėčiau 
sakyti: Meilei išreikšti yra tūkstančiai 
būdų.

Jaunuolis pirmą kartą atsivedęs į 
tėvų namus savo išrinktąją mergaitę 
ir ją pristatydamas visai susirinkusiai 
giminei, sakytų: Štai yra ta, kurią aš 
pasirinkau — ji man pati geriausia, 
pati gražiausia—ir aš ją myliu! Ir jūs 
kai ją geriau pažinsite, — ir jūs ją 
pamilsite.

Pasišventusių žmonių dėka 
Adelaidėje gimusi knygos pristatymo 
idėja yra gera ir užgirtina. Tai lyg lie
tuviškos pabaigtuvės, lyg derliaus 
šventė. Salė svečių pilna, nuotaika 
šventiška. Todėl ir aš, kaip tas 
jaunuolis, nors ir neatvedu jums gyvos 
marčios, vistiek pasakysiu “myliu” 
ir “kai pažinsite — pamilsite”.

Ateinu su gyvo žmogaus gyvu 
kūriniu. Brazdžionio pristatyti gal 
net nereikėtų. Jis pats save, kaip ta 
jaunamarte, prisistatinėjo ir prisista- 
tinėja jau virš 40 metų, vis imdamas 
iš savo dvasinio kraičio skrynios kas
kart naują kūrinį, naują poetinį žodį, 
kurį jūs štai šiandien jau čia girdėjote 
kuri dar girdėsite.

Jeigu susirinkusieji laukia, kad 
svečias iš Melbourne Brazdžionį ir jo 
knygą pasvers, paanalizuos, tai iš 
anksto turiu atsiprašyti — šito niekad 
nedariau ir nedarysiu. Jeigu nebūtumėt 
tokie rimti, gal net pajuokauti išdės
čiau ir pakėlusi knygą, sušukčiau:

— Žiūrėkit, šitas Brazdžionio 
“baby” sveria du svarus ir 8/2 uncijos, 
yra suvystytas į 478 eilėraščius, 
paguldytas į 591 puslapį — gero 
popierio drabužiu apvilktas. Imkit ir 
neškit, ir globokit, ir mylėkit. Ir 
skaitykit!

Tuo mano pasvėrimas ir pasibaig
tą, nes būtų tik fizinis, išorinis 
apibūdinimas. Poezija turi dvasiną 
vertę,kurios išanalizuoti aš nesijaučiu 
dar priaugusi. Poezija reikia pergyven
ti, pajusti, pasisavinti, pagauti žod
žius, kaip jie bėga turinyje, atidaryti 
ausis, akis ir širdį. Tada galima save 
klausti:ką jie man reiškia, ar suprantu 
kas norėta pasakyti? Poezija yra kaip

POETE M. MALAKUNIENE APIE

PILNATĮ
(Mintys, pristant naujas knygas Adelaidėje)

veidrodis — norint ką nors pamatyti, 
reikia į jį tiesiai pačiam žiūrėti. 
Todėl neprašykite manęs patiesti šios 
knygos ant operacinio stalo, ar iš
ardyti, kaip naujo drabužio visas 
siūles — aš tegaliu pasidalinti tuo, ką 
jaučiu, ką pergyvenu skaitydama Braz
džionio poeziją.

Kalbėdami apie kūrinį, nepa
mirškime ir paties aut oriaus — poeto 
Brazdžionio. Man knyga ir autorius 
yra du intymiai susiję, suaugę, 
susilieję į vieną vienetą, nes visi Žod
žiai yra išimti JŠ poeto Širdies, giliai 
pergyventi, išjausti ir išmąstyti. To
dėl, norėdama ką nors svaraus ir 
autentiško pasakyti, ir as, tegul atlei
džia man p. Radzevičius, jei, prisi
minusi, pakartosiu jo žodžius: 

“AŠ pirmiausia griebiaus už Liet. 
Enciklopedijos. Ten visi svarbūs 
faktai sužymėti, visi žymūs žmonės 
sudėti?

Radau, kaipgi, kondensuotą, 
lakonišką ir mūsų Brazdžionio bio
grafiją, nuotrauką knygų sąrašą ir 
kūrybos apžvalgą.

Jei poeto vertę matuoti išleistų 
knygų skaičiumi bei kokybe tai Braz
džionį reikia statyti j pirmaujančias 
mūsų pomaironines poezijos eiles.

Išleidęs savo Baltąsias Dienas 
(1926 m), Brazdžionis nuo 1929 metų 
kopė į poezijos meno aukštumas, gar
sėjo ir kaip Vytė Nemunėlis vaikų 
poezijoj, ir skleidė savo žodžio šviesą 
kasmet išleisdamas ne po vienąjaet po, 
kelias knygas. Anot St. Santvaro, kai 
kiti gėrė, linksminosi ir flirtavo, Braz
džionis net ir eidamas j darbą, “ke
liavo ir eiliavo”. Todėl ir Tėviškės 
laukus apleidęs,su žmogum per pasau
lį keliaudamas, svetimuose kalnuose 
beklajodamas, vidudinio soduose trum
pai valandėlei pailsėti sustojęs, 
Brazdžionis vis “eiliavo”. Lygiai 
giliai ir jautriai išgyvendamas vyres
nio amžiaus išeivio dvasinę tragediją, 
kūrybiškai atskleisdamas visas trem
tinio nuotaikas plačiausioje skalėje. 
Brazdžionis mūsų patriotinei poezijai 
suteikė būdingą dramatiškumą, ir nie
kas šioj srity jo ne tik nepralenkė, 
bet net dorai pamėgdžioti nesugebėjo. 
Visa jo kūryba tai gaiviausias Himnas 
Tėvynei, laisvam žmogui.

Poete Marija ^alalcuniene 
Nuotrauka A. Budrio

Su tikra meile ir didžiu dėkingumu 
norėčiau šiandien kalbėti apie visą 
Brazdžionio kūrybą bendrai, ne
narstant jos po sąnarį. Man jis yra 
tas, kuris iškėlė lietuvišką žodį iki 
padangių, bet kartu ir įdėjo jį į kiek
vieno lietuvio širdį. Jis yra tas, kuris 
sugeba gimtąja kalba naudoti taip, kaip 
geras muzikantas naudoja savo 
instrumentą. Jis yra tas, kuriam 
poezijoj nėra gražesnio žodžio, kaip 
Lietuva. .0 per poezijos vandenis, 
jei leisite palyginti, jis eina, kaip 
Viešpats ėjo per Genezaretho ežerą 

— taip lengvai ir toks pilnas pasitikė
jimo, kad atrodo, lyg jo kojos vandens 
nė nesiekia.

Šaukliais į kovą ir pranašais buvo 
Kudirka, Maironis, bet Brazdžionis man 
lyg tas Mozė,kuris vedė ir veda pirmyn, 
kuris šaukia tautą, kuris verkia mūsų 
ašaromis ir džiaugiasi mūsų džiaug
smu — nepavargdamas, Lietuvos varaą 
iškėlęs, eina jis iš pirkios į pirkią su 
tuo vienu susirūpinusiu klausimu: Ar 
tu gyva? Eina, lyg Betliejaus žvaigž
dės vedamas, tikėjimo nepraradęs, nes 
Dievas Brazdžionio kūryboje yra 
nuolatinis svečias ir palydovas. Tarp

eilučių taip ir jauti tą Velykų nakties 
susimąstymą, Švento prisikėlimo 
didybę. . . -

Kalbu apie poet^, kurio žodžiai 
mane sužavėjo dar gimnazijos suole. 
Užbūrė, kaip Vytė Nemunėlis, pakėlė 
nuo žemės savo šventiškais posmais, 
todėl liko mano idealu. Į pasaulį 
atėjo jis keliais žingsniais anksčiau 
už mane, bet per jį ėjo ir eina tokiais 
didingais, niekad nepavargstančiais 
žingsniais, vedamas patriotizmo ir 
aiškaus krikščioniško žvilgsnio, kad 
ir septynmyliais batais apsiavę tokie 
kaip aš, jo niekad nepavytume.

Brazdžionio asmeniškai nepažinau. 
Net jo gyvo veido dar neregėjau, o 
tačiau jis pažįstamas, savas ir mielas 
per savo žodį.Išėjęs į pasaulį su savo 
žmogumi, poetas ėjo kartu su mum tuo 
pačiu kančios keliu, tik šimteriopai 
jautriau pergyvendamas ir tas kančias 
perkeldamas į žodžius.Jei atsimenate, 
klvdinėiome mes eiliniai., baigštūs 
pabėgėliai do Europa, viską palikę, 
niekend nelaukiami, ieškodami naujos 
šakos atsitūpti, naujo medžio lizdui' 
surukti, be ramybės ir be vilties, o 
Brazdžionis jau dėjo mūsų padėtį 
poezijos žodžius:

Iš visų kelių keleiviai grįžta 
į šiltuosius tėviškės namus, 
tiktai man širdis iš skausmo plyšta — 
kas priglaus ilgoj kelionėj mus? ...

Taip ir matau save Bavarijos 
kalnuose klampojant per sniegą 
siauru takeliu. Vaikus nešamės 
pasisodinę ant pečių. Ieškome prie*1 
glaudos ir darbo, ar darbo, o paskui 
prieglaudos, nes dažnai, jei vieną turi,, 
gausi ir kitą, o jei vieno neturi, 
negausi ir kito. Atsimenat, grįžtam 
suradę darbą, bet buto surasti nėra 
vilties. Ir kai sėdam šaltoje stotyje 
laukdami traukinio, kuris kažkada 
ateis, ima pūsti vėjas, šlapdriba, 
krinta. Mano trijų metų berniukas 
pravirksta taip gailiai ir garsiai, kad 
net stoties viršininkas iškiša galvą: 
— Mama, kodėl mes nepasiėmėm savo 

namelio?!
O Brazdžionis tuo tarpu rašė: 
Vakarais ten degė žiburėlis 
Kaip ramybė Viešpaties -dangaus.

Aš galėčiau jums pasakoti ir 
pasakoti apie lagerinius laikus, kur 
musų tokią sunkią nedalią Brazdžionis 
gugebėjo sudėti į kelis posmelius.'"Aš 
nežinau, ar mano vaikai girdėjo kada* 
nors gražesnę, kaip Brazdžionio 
Lopšinę Dukrelei:

Jei po tėviškės dangum 
dabar miegotum . . .

Įsivaizduokit lagerine aplinką — 
lova prie lovos, lova ant lovos, kokiu 
skuduru ar dekeliu neva atskirta. 

Aplinkui mizerija,© aš, net netbrecĮama 
balso, stengiuosi dainuoti, r šypsdtis 
Brazdžionio lopšinės žodžiais: Jęi 
po tėviškės dangum . . .

Norėčiau jums prie kojų padėti 
ir trečią eilėraštį, kuris šitaip prasi
deda:
0 mūsų Šventas lietuviškas Žodi! 
ilgą naktį vergijoj kalėjęs.
Ne kaip vergas šiandien pasirodyk, 
bet kaip laisvas pavasario vėjas!

Kai skaitau tą eilėraštį, galvoju 
apie visus Brazdžionio žodžius, 
galvoju apie praeitį, dabartj ir ateitį. 
Kai matau naują knygą pasaulin išė
jusią, sakau: o Šventas lietuviškas 
žodi! Vakar, matydama jūsų vaikų 
daržely mažus pipiriukus lietuviškai 
kalbant, irgi sakiau: Mūsų lietuviškas 
žodis auga. Nesutrypkim jo!

O šventas mūsų žodi, tave iš 
prūsų su mielėmis, degtukais ir 
uknoliais mūsų broliai po skvernais 
slapta gabeno. Tave mano tėvas kas 
sekmadienį sunkaus darbo sugrubusiom 
rankom nuo aukštos lentynos palubėje 
nusikelęs su didžia pagarba skaitė. 
Tave mano motina, mažai skaityti 
mokėdama, rytais ir vakarais vis 
mintinai kartojo: kai giedojo, kai 
dainavo . . .

0 lietuviškas žodi — tavyje mūsų 
ateitis! Ir štai šiandien, atsiminimų* 
gijos iš dabarties į praeitį nuvesta, 
vėl prie poeto knygos sugrįžtu. Jo 
šventą žodį, gilią mintį, . gyvenimo 
kelionės rūpesčiuose ir budėjimuos? 
pagimdytą, kaip marčią ir kaip kūdykį, 
su meilė didele, tikra, aš prię širdies 
glaudžiu! '
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pigiai parduo da

Maniau žinote, kad užsibaigus vi
soms gryčioms ir seklyčioms užsibaigs 
ir mano Argusienės gyvoji veikla. Aną 
dieną paklausiau:

"Ar tu iš veiklos dar ką planuoji, 
širdyte?" - Žinote, ką ji man atrėžė?

"Tau per marmūzę Šlapiu skuduru 
užvažiuoti planuoju už palaidą liežuvį 
kur nereikia. Kur reikia, tai tavęs ns 
ra."

"Tai ką aš padariau?" Klausiu 
Susijaudinęs. "Aš gi nieko..."

"Tai ir yra, kad nieko. Aš viena 
turiu dirbti bendruomenėje. Zinai, Ar
gusai, dabar stokime į spaudos darbą. 
Turime laiko mares..."

. "Mares tai mares",- sakau. "Bet 
ir spaudos darbuotojų marios! Kad taip 
anksčiau biškį, sakyčiau... Štai gi 
nauja naujintėlaitfe 'supa-dupa' grupė 
išdygo. Vieni meilės laiškus rašo, ki

ti klumpes po orą mėto. Na, o tie 
'supos' deda demokratijai į akį’, kad 
nei ausim pakarpyti nėra laiko. Kardai 
žvanga, plunksnos popierių rėžia; per 
griovą šokant jau už pažastų laikyti 
nebereikia, sakyčiau, kaip anuo metu, 
kada 'kara maksla' per makaulę pylė.Da
bar "smart"...

"Tu čią man nešnekėk. Kuo jau tu pa
sižymėjai?"

"Aš tas pažastų laikytojas buvau. 
Galėjo medalį duoti, sakyčiau, nes la
bai sąžiningai..."

"Argusai, mes galime savo spaustu
ve labai greit įtaisyti".

"Kam savo? Ką tu spausi? Ar ir tu 
naują laikraštį Irisi kokiu nors keliu 
Dabar visi keliai, sakyčiau..."

"Ne. Čia Melbourne moterys kadaise 
rumbį pardavimui siūlė. Jį galima bū
tų ir į Sydney parduoti".

"Rumbi? Jie gi Kazoką parduoda už 
30... Ot, nežinau, kokia valiuta. Rųs-

PADĖKA

Nuo liepos 7 d. iki liepos. 24 buvau 
sunkiai susirgęs ir gydomas Banks.town 
ligoninėje. Mane sergantį lankė: p.p. , 
kun. P. Butkus, mūsų bendruomenės garbes 
nariai A. ir 0. Baužės, A. Bartkus,J. 
Beitel's, E. Cervienė, L. Garbačiauskas. 
V. Grigaliūnas, Jarmalavięius, J. Jurkū
nas, aviacijos maj, A. Kutka, inž. S.M, 
Kavaliauskai,V.B. Kondreckai, Kizelienė. 
L.E. Lamanauskai, J. Mikalauskas, Miku- 
tavičienė, S. Norvilaitis, S. Pačėsa,M. 
Petronis, R. Ramanauskas, J. Sielewicz, 
J. Striupukas, Šatkauskai, Šimborai, 
Šumskas,senj., J.P. Tallat-Kelpšai, S., 
Zablockienė, P. Zaremba, iš Amerikos 
atvykęs sūnus Vytautas ir kiti, kurių 
pavardžių,gaila,neprisimenu. Už rūpestį 
ir lankymą visiems širdingai dėkoju.

Stasys Gedminas

PADĖKA
Mirus Lietuvoje mano Tėveliui 
.Stasiui D e i k u i, visiems bi
čiuliams, artimiesiems ir giminėms, 
nuoširdžiai už'jautusiems mane,tariu 
širdingiausią ačiū.

Vanda Narušienė

Brangiam Tėveliui 
A»A.

ALEKSUI P. ‘ALEKNAI

mirus, Birutę Aleknaitę ir 
artimuosius liūdesy giliai užjaučia

Sydnejaus Liet. Taut. Šokių 
Grupė ir vadovai 

kiai jo nepirks, nes perdaug jiems ma
želių numynė. Reiškia, rubliai "out". 
Doleriai irgi "Out" jau vien dėl kon
kurencijos. Fidelis Castro jo nė ne
derina, nes jam reikia lėktuvų 'hyjack 
erių' Kiaulių įlankoj. Jei bent arabai 

"Ar tau galvytėj negerai? Aš apie 
Rumbą, o jis lėktuvus 'hyjackina' Kiau 
lių įlankoj".

"Hyjackino" ir čia, tik nepavyko. 
Ne visada tavo kluone kermošius. 0 
Rumbis su Kazoku turi giminystę, saky
čiau" .

"Rumbis su Kazoku?"
"Na taip. Tik gal atvirkščiai pro

porcingai. Rumbių Kazoką parumbuos.Ži
nai , čia puiki tavo mintis. Parduokit 
rumbį Sydnejui, tai parumbuos Kazokėlį 
Bus iškočiotas, kad cyps!"

"Kalbėkim rimtai, Argusai. Spaus-
1 tuvės reikia, tai rumbis...

"Sakai, rumbis ir laikraštį iš- 
rurabuos?"

"Tu vėl savo. Ne. Pastogės baliu
je rumbį iš varžytinių paleisti, bus 
pinigų spaustuvei".

"Tai tada bus Rumbio spaustuvė 
ir jis Kazokui vėl cenzūrą uždės" 

"Argusai, rumbis ne žmogus". 
"0 tas ne Rumbis ar žmogus?" 
"Kodėl taip sunku su taVim susi, 

kalbėti? Dvidešimt su viršum,metų gy
venam: susimatom, susičiupinėjam,bet 
jokiu būdu nesusikalbam..."

"Paskutiniu laiku nelabai ir besi- 
čiupinėjam, ką?"

"Dievaži, neiškęsiu raukos nepa
kėlus, jei taip toliau erzinsi".

"Nekelk, širdyte. Pradėkim iš nau 
jo. Tu nori būti spaudos darbuotoja ir 
vietoj savęs siūlai Rumbį kaip laži
ninką, taip?"

"Taip ir ne, Aš tik noriu per 
rumbą pinigų uždirbti."

KIEK AŠ SUŽINOJAU!

Atrodo, kad p.p. Liutikams iš 
N. Zelandijos neišvengiamai teks kel
tis į Australiją: jų sūnus jau įsis
tiprinęs Sydnejuje ir nežada iš Čia 
keltis, taip pat į Sydney atvyko ir 
greičiausia paliks ir R. Liutika’itė.

Jau dabar galima užsitikrinti sau 
vietas ir stalus Mūsų Pastogės Spau
dos Baliuje, kuris įvyks rugsėjo 19 d. 
Ukrainiečių salėje Lidcombe. Skambin
kite rezervuodami sau vietas telefo
nu 709 8395.

Nežinia, ar Šia politiniai vėjai pa
veikė, ar pagaliau po dvidešimties me-, 
tų galvojimo patys dasiprotėjo, bet 
Sydnejaus Liet. Namu reikalai skubiai 
vystosi palankiai: jau teko nugirsti, 
kad abiejų klubų valdžios dėl vienų 
namų susitarė ir dabar žadama visą 
reikalą perduoti liaudžiai ratifikuo
ti.

Pereitą savaitgalį ALB Krašto Kult. 
Tarybos pirmininkas p.J. Maksvytis bu
vo išvykęs į Adelaidę. Nors numatęs da 
lyvauti tik p.p. Daniškevičių sūnaus 
krikštynose, bet numato taip pat susi
tikti ir su Adelaidės kultūrininkais.

Sydnejaus menininkai rugpiūčio 29 d. 
ketina kaimyniškai aplankyti Newcastlio 
lietuvius ir ten parodyti, ką moka.New
castlio lietuviai galės pasidžiaugti 
ne tik lietuvišku čigonų dainomis bei 
pramogomis, bet ir jaunąją lietuvių ka
pela, kuri tą vakarų gros iš peties.

ais-

gera- . 
norite

"Tai Čia jan parazitizmas - bla- 
džinimas".

"Aš tau kaip uždėsiu bladžinimą, 
tai ir tavo parazitams bus karšta. Už
tenka ceremonijų! Sėsk ir rašyk laiš
ką laikraščiui: "Ponios ir ponai syd- 

nėjiškiai, 'Gabija' parduoda rumbį.La
bai pigiai, kadangi senas, bet..

"Jeigu Gabija parduoda, tai 
Iru senas. Gal dar rambyniškas.

"Tylėk! Senas, bet dar labai 
me stovyje. Galite vartoti ir ką 
kočioti... arba padėti į muziejų. At
vežtus dar iŠ namų, tad už stiprumą ga
rantuojame. Vyro galva gali neatlaikyti 
bet rumbis atlaikys. Ateikite visi į 
Mūsų Pastoges balių ir į rumbio varžyti1 
nes. Parduodame rumbą kuo pigiausiai , 
nupirkite kuo brangiausiai."

"Tu save nuo gero biznio atkalbi, sa 
kyciau.'Pigiai parduodu - brangiai pir
kit', čia man 'monkey' biznis atrodo".

"Tokios amerikoniškos varžytinės". .
"Na, kaip tu nori, širdyte. Man via 

tiek. Kaip tu čia sakei? "Ponios ir po
nai sydnejiškiai ir svečiai i§ tolo, 
kviečiame i Rumbio balių. Ne, atsipra 
sau, į Pastogės balių. Rumbis Čia tik 
pardavimui vietoj... Nesvarbu, sakyčiau 
ateikit ir gana"! Argus

Ku-ka

RUMBIS

—

Rugpiūčio 16 d. į Liet. Namus Lid
combe buvo užgriuvę masės lietuvių 
pasižiūrėti ten pat išstatyto Algio ' 
Pluko naujausio kūrinio - Rūpintojė
lio, kuris pagamintas i® vario ir bus 
inkorporuotas į projektuojamą pa- 'į 
minklą lietuvių kapinėse RookwoOde. 
Tai tikrai originalus ir įspūdingas 
kūrinys natūralaus žmogaus dydžio. ' 
Prie nrogos paskelbsime šio vertingo 
kurinio nuotrauką.

Jaunieji A. ir R. MigeviČiai iš Ca- - 
bramattos, kurie ilgesnį laiką buvo 
N. Gvinėjoje, pereitą savaitę susilau
kė' dukrelės. Sveikiname ir linkime 
šviesios ateities l

f

Teko nugirsti, kad pastaruoju metu ge 
rokai’ sušlubavusi S. Baltramijūno iš

Wollongong sveikata. Vis toji šir
dis, linkusi į streikus. Linkime svei
katos J

SS

Ryšium su Lietuvių Kankinių Koply
čios Šv. Petro bazilikoje Romoje ati
darymu Lietuvos vardas Italijoje nus
kambėjo labai plačiai. Apie koplyčios 
atidarymo iškilmes rašė italų spauda 
drauge primindama ir dabartinę Lietu
vos padėti po sovietine okupacija.

1944 m. žuvusio poeto Vytauto Ma
černio kūrybos rinkinys okup. Lietuvo
je išleistas liepos mėn. vardu "Žmo
gaus apnuoginta širdis" su V. Kubiliaus 
įžanginiu žodžiu ir paaiškinimais, (e)

Mūsų Pastogė Nr. 33; 1970į8.24';' psl.6
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1P0PTAS,.
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

KOVO KLUBE

Kovas - Earlwood R.S.L. 54:32
Pr~sidejusiame pavasario II-sios 

lygos krepšinio turnyre koviečiai jąu 
išplėšė antra, pergalę. Šiame turnyre 
kartu žaidžia ir Neries I-ji komanda.

Koviečiai pradeda žaidimą pamažu,ta
čiau savo Šaltais praėjimais jie daro 
gražus metimus ir perima žaidimo vado
vavimą į savo rankas. Šiuo metu kovie- 
biai pradėjo gana atkakliai treniruotis 
ir ruoštis ateinančiai sporto Šventei. 
Taškai: Lukoševičius 18, Atkinson 14, 
Gustafson 11, Mikalauskas 6, Liutikas 
3, Masčinskas 2.

Kovo jauniai - Sth Sydney 38:24

Paskutiniu laiku koviečiai jauniai 
yra suskirstyti į dvi grupes. Pirmąją 
grupę - pačius pažangiausius perėmė sa
vo Žinion D. Atkinson ir juos pradėjo 
labai rimtai treniruoti. Po gana trumpo' 
laiko matosi aiški pažanga ir darbo vai 
šiai. Atrodo, kad labai greitu laiku 
jaunių komanda bus stiprus konkurentas 
pirmajai Kovo komandai. Antrąją jaunių 
komandą, kuri dar dabar yra gana silp
noka, perėmė treniruoti Liubinskas, ij

Sporto naujienos
SPORTAS LIETUVOJE

Šio mėnesio pradžioje Sevastopolyje 
Įvyko Sov.S-gos jaunių bokso pirmenybės 
kur dalyvavo 192 boksininkai. Pusviduti- 
niame svoryje aukso medalį gavo lietuvis 
G. Stašaitis. Jis taip pat buvo apdova
notas specialia premija uŽ geriausią 
techniką iš visų šiose varžybose dalyva
vusių boksininkų . Šia premiją jam įtei
kė olimpinis aukso medalio čempionas 
lietuvis D. Pozniakas, kuris prieš kele
rius metus lankėsi ir Australijoje ir 
buvo susitikus su vietos lietuviais.

*

Šiose bokso varžybose taip pat labai 
gerai pasirodė ir panevėžietis V. Funka 
kuris laimėjo bronzos medalį, šie abu 
lietuviai pakviesti į Sov.S-gos jaunių 
bokso rinktine ruoštis Europos jaunių 
pirmenybėm, kurios įvyks rugsėjo mėn. 
Jugoslavijoje. Bendrai paėmus is visų 
komandų lietuviai užėmė ketvirtą vie
tą. #

Žitomire modernių raketų leidimo 
pravestos Sov. S-gos pirmenybės. Savo 
klasėje Čempiono vardą iškovojo kaunie
tis G. Sabašinskas ir R. Vilčinskas ir 
gavo tam įsteigtą erdvių lakūno J. Ga- 
garinn taurą.

Alma-Atoje įvykusiose jaunių plauki
mo pirmenybėse Sov.G-gos čempionu tapo 

400 m. komplekso būdu laimėjęs kaunie 
tis E. Marcinkevičius ir 200 m krūti
ne pirmą vietą laimėjo A. Juodaitis. 
Lietuvos jauniai užėr,ė septintą vietą.

*
Orioje vykusiose prieš dvi savaites 

Sov.S-gos jaunių lengvosios atletikos 
pirmenybėse vilnietis į,. Andrijauskas 
dešimtkovėje surinko 7046 taškus ir ta
po Sov. S-gos čempionu. Į tolį šokime 
panevėžiete V. Augustinavičiūtė, nušo- 
Icusi į tolį 5 m.95 cm gavo antrą vietą 
ir sidabro medalį.

*
Europos moterų stalo teniso čempionė: 

mis tapo sOv.S-gos rinktinė, kurioje 
žaidžia ir lietuvė A. Skorulienė. Ji 
yra medicinos daktarė, augina sūnų ir 

jis. su jais labai rimtai dirba< Reikia 
tikėtis, kad iš jų padarys stiprų vie
netą. Prieš Šią australų komandą kovie 
Šiai gana lengvai laimėjo. Taškai: M. 
Liubinskas 18, Dambrauskas ir Gulbinas 
po 8, Kataržis ir Rimkus po 2.

TINKLINIS
Kovo vyrų antroji komanda (vien lie

tuviai), kurioje žaidžia J, Esimontas, 
S. Lukiševičius, V. StaŠionis, .G. Sauka 
A. Zduoba, V. Vičiulis, A. Auglys ir 
A. Pužas, žaidžia B klasėje ir jau ati 
siekė keturis laimėjimus - prieš. NS.W 
universitetą 2:o. Proscopi 3—1, YMCA 
2:0, Sydnejaus universitetą 2-0, Ši ko
manda daro labai gražią pažangą ir 
sporto šventėj® turėtų labai gerai pa
sirodyti . Kovo I—ji komanda, kuriai 
vadovauja K. Krapanskas, yra mišrios 
sudėties ir laimėjimus skina A klasėje.

II-SIOS DIVIZIJOS ŽAIDIMŲ

LENTELE

18.8.70 9.15 v.v. Kovas- Sth League
8.9.70 9.15 If Kovas - States

15.9.70 8.15 II Kovas - Neris
22.9.7c 7.15 II Kovas - Moore Park
29.9.70 6.15 •I Kovas - Balmain Leag
6.10.70 6.15 H Kovas - Latvians

13.10*70 7.15 II Kovas - Eastern Sub.
Visi žaidimai vyksta Aleksandrijos 

krepšinio stadione Maddox St., Alexan
dria.

su stalo teniso rinktine dalyvavo dange 
ly pasaulio kraštų ir buv. pasaulio pir> 
menybėse Pekine.

*
Lengvosios atletikos "Dinamo" pir

menybėse lietuvei B. Bagdonavičiūtė ru
tulio stūmime ir J. Putinienė \

ieties metime laimėjo Sov.S-gos 
trečiąsisas vietas.

SPORTO ĮVYKIAI L970 m. PABAIGOJE
Rugpiūčio 6-16 d.d. pasaulio vyrų ir 

moterų dviračių varžybos Anglijoje; 20- 
25 d.d. Europos moterų akademinio irklą’ 
vimo pirmenybės Vengrijoje. Europos len
gvosios atletikos taurių finalai - mo
terų Budapešte 22-23 d.d. ir vyrų Stock- 
holme 29-30 d.d. Rugpiučio 26 d.- rug
sėjo 10 d. Turine (Italijoje) vasaros 
universiada. Mėnesio pabaigoje Europos 
šaudymo iš lanko pirmenybes Čekoslovaki
joje ir pasaulio šachmatų olimpiada Zin- 
gene (Vokietijoje).

Rugsėjo 3-6 d.d. Kanadoje vyrų pa
saulio akademinio irklavimo pirmenybės; 
5-12 d.d. Barcelonoje (Ispanija) Euro
pos plaukimo varžybos; 10-21 d.d. Roter
dame (Olandija) Europos moterų krepši
nio pirmenybės; 13-24 d.d. Ankaroje pa
saulinės fechtavimo pirmenybės; 18-21 d 
d. Airijoje pasaulio jojimo pirmenybės; 
18-26 d.d. pasaulio tinklinio pirmeny
bės: vyrų Sofijoje ir moterų Varnoje 
(Bulgarija). Rugsėjo 22 d. pirmosios 
Europos lauko riėdulio pirmenybės Brius 
elyje; 28-30 d.d. Ženevoje Europos ir 
Amerikos plaukikų varžybos.

NERIES KLUBE
Neris - Latviai 56:32

Po trumpos pertraukos NSW krepši
nio sąjunga Aleksandrijos^ stadione 
pradėjo naujas žaidynes. Si kartą 
žaidynėse toje pačioje grupėje,t.y, 
antroje divizijoje žaidžia ir abu lie 
tuvių NSW klubai - Kovas ir Neris.

Pinnąsias rungtynes Neris žaidė 
prieš finalų laimėtojus latvius,kurie 
po gražios kovos' turėjo nusileisti 
neriečiams. Šiose rungtynėse labai

Pasaulio A.Economidis
1^'

arenoje
Solonikai (Graikija). Jau prasidėjo 

Europos futbolo įkarštis prieš praside
dančias Europos taurės nugalėtojų pir
menybes. Pirmieji burtų keliu susigru
pavo Aris iŠ Solonikų ir Anglijos Chel
sea. Aris žaidėjai tikisi laimėti. Jie • 
dar turės prieš tai vienas rungtynes ir 
po to žais didžiajam Kaftantzoglion 
stadione, talpinančiame 60.000 žiūrovų.

Graikijoj futbolas yra labai populia 
rus, ir gerųjų komandų treneriai gauna 
fantastines algas jau neskaitant visų 
kitų priedų po geresnių laimėjimų. Pus
kas mėnesiui gauna 75000 drachmų,, Geor
giadis 35000 drachmų, Stankovic 45000 , 
Uorwath 45000, Palyginimui vienas aus
trališkas doleris = 35 drachmos.

Sydnejuj Hakoah eina pirmaisiais' su 
32 taškais ir juos seka st. George su 
31 tašku. Šių metų Sydnejuj didžiausią 
staigmena yra Apia, kurie nuo 1962 m. 
visuomet patekdavo į pirmąjį ketvertuką 
kaip šiemet jiems tas nepavyko.

TENISAS
Pirmą kartą istorijoje teniso rung

tynės bus žaidžiama futbolo aikštėje. 
Tai įvyks Europos zonos Davis Cup fina
luose tarp Vak. Vokietijos ir Ispanijos 
Duessęldorfo stadione. Aplink teniso 
aikšte bus padaryta 8ooo sėdimų vietų 
kai visi kiti žiūrovai stebės iš pagrin
dinių futbolo sėdimų ir stovimų Vietų. 
Šis stadionas pagal vokiečių teniso vado, 
vybę buvo pats tinkamiausias tokioms 
svarbioms rungtynėms.

KREPŠINIS

1970 m. jaunių Europos pirmenybėse 
Sov. Sąjunga ir Graikija pabaigė be 
pralaimėjimų savo grupėse ir abi tiki
si laimėti šias varžybas. "A" grupėje 
Turkija - Belgija 76:52, Italija - 
Čekoslovakija 77:65, Sov. Sąjunga - 
Bulgarija 80:62, Bulgarija - Belgija 
99:77, Čekoslovakija - Turkija 67:66, 
Sov. S-ga - Italija 82:55.

"B" grupėje: Lenkija - Vak. Vokie
tija 51:46, Graikija - Rumunija 93:73, ' 
Jugoslavija - Ispanija 69:67, Lenkija- 
Rumunija 66:61, Ispanija - Vak. Vokie- . 
tija 107:56, Graikija - Jugoslavija - 
72:64, Graikija - Vak. Vokietija 85:44, 
Jugoslavija - Rumunija 104:52, Lenkija 
- Ispanija 73:71, Jugoslavija - Vak. 
Vokietija 96:79, Ispanija - Rumunija 
71:69, Graikija - Lenkija 82:71.
"A" grupėje Sov. S-ga - Turkija 80:47, 
Bulgarija - Italija 63:62, Čekoslovaki
ja - Belgija 76:66.

Šiuo metu komandos taip stovi: "A" 
grupėje: Sov. S-ga 10 tšk., Italija 9, 
Čekoslovakija 8 Bulgarija 7, Turkija 6, 
Belgija 5- "B1* grunėje: Graikija 10, 
Jugoslavija 9,- Lenkija 8, Ispanija 7, 
Vak. Vokietija 6 ir Rumunija 5.

gerai žaidė puolime A, Sankauskas,A. 
Dulinskas, A. Kurlinskas ir P. Dubaus 
kas; gynime labai gerai pasirodė S, 
Bernotas, P. Andriejūnas ir A. Lauri
naitis.

Šių pirmenybių rungtynėse jau buvo 
susitikę Kovo II ir Neries II koman
dos. Neriečiai po gražios kovos turė
jo nusileisti tą vakarą stipresniems 
koviečiams.

* '
Pastaruoju metu neriečiai dirba 

labai įtemptai rengdamiesi sporto 
šventei ir taip pat artėjančiam Neries 
Havajų vakarui, kuris įvyks lapkričio 
pabaigoje. Apie šį vakarą bus pla
čiau painformuota, bet jau dabar ži
noma, jog bus daugybė staigmeną ir 
- įsidėmėkite merginos^ - bus renka
ma Havajų vakaro grožio karalaitė. ,

Mūsų,Paptogė-,Nrį 3$; Į970.8.24; ępI.,-7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONG

Rugpiucio 9 d. Geelongo ligoninėje 
širdies priepuoliu mirė a.a. Kazimieras 
Zdanavičius. 70 in. amžiaus. Liko našlė 
p. Elena Zdanavičienė, sūnus Dr. Kazys 

.Arvydas ir duktė Elenutė.
Velionis po I-jo pasaulinio karo 

pradėjo dirbti Lietuvos Generaliniame 
Stabe ir šiam karui prasidėjus išėjo at- 
sargon majoro laipsny. Betarnaudamas 
kariuomenėje lankė universitetą baigda
mas teisių fakultetą.

Į Australiją atvyko jau vyresnio am
žiaus silpnos sveikatos, bet savo užsi
brėžtą tikslą pilnai atsiekė: sūnus 
Kazys Arvydas baigė mediciną ir šiuo me
tu ruošiasi specialisto egzaminams; duk
tė Elenutė baigusi komercinę dailę.

Į kapines velionį palydėjo didelis 
būrys geelongiškių, giminės iŠ Sydney 
ir Canberros ir bičiuliai iŠ Melbourne.

Prie kapo kalbėjo apyl. p-kas p.A. 
Jomantas, o Namą Tarybos ir artimąją 
vardu p. V. Ivaškevičius, pabrėždamas
velionio didelį intelektualinį pajėgumu

SYDNEY
JAUKUS APYLINKES VAKARAS

Rugpiucio 15 d. Dainavos Salėje Syd
nejaus apylinkės valdyba buvo suruošu- 
si pobūvį, pasilinksminimą, ^ai buvo 
kaip ir tąsa prieš savaitę įvykusio 
iškilmingo bendruomenės dvidešimties 
metų sukakties minėjimo, apie kurį jau 
skaitėme pereitame M.P. nr. Žinoma, į 
šį vakarą žmonių susirinko gana kuk
liai, bet užteko, kad susidarytų jauki 
nuotaika grojant mūsų jaunųjų kąpelai. 
Svečius savo gaminiais vaišino Soc. 
Globos Moterų Draugija, be to buvo pra
vesta loterija. Visi patenkinti skirs, 
tesi pramatydami po savaitės vėl susi
tikti apylinkės visuotiniame susirinki
me.

Beveik visi Sydnejaus dienraščiai 
aprašė lietuvį medicinos studentą D.

Grinių, kuris ketvirto medicinos kur
so egzaminus išlaikė aukščiausiais pa
žymiais ir buvo universitete pagerbtas 
ir apdovanotas. Sveikiname ir linkime 
kuo geriausios sėkmės.

PAŠVENTINTA LATVIŲ KATALIKŲ SALE 
FLEMINGTONE

Rugpiucio 16 d. įvyko latvių katali
ką namą - salės atidarymo iškilmės.Čia 
dalyvavo kardinolas Sir Norman Gilroy, 
Strathfieldo burmistras Mr. 'V.ii.Boyce, 
visuomenes veikėjai ir virš 300 dalyvėj 
įskaitant ir keletą lietuvių.

Dalyvaujant kardinolui šv. Domini- 

ko bažnyčioje kun. S.Gaidelis,S.J. at
laikė šv. Mišias, o kardinolas savo 
kalboje pasidžiaugė, kad turėdami savo 
salę latviai katalikai galės palaikyti 
savo tautinę kultūrą ir kalbą. Kun . S. 
Gaidelis savo pamoksle padėkojo tautie
čiams už moralinę ir materialinę para
mą statant šiuos namus, ^ati statyba 
užtruko apie lo metą. Šio sumanymo ini
ciatorius ir faktinasis vykdytojas ir

Pranešimai
PRANEŠIMAS

Pranešama, kad Sydnejaus lietuvių 
kapų paminklo Rūpintojėlis ir kryžius 
pagal dail. V.K.Jonyno projektą Algio 
Pluko jau paruoštas ir rugpiucio 30 d. 
sekmadienį bus galima apžiūrėti Lidcom 
be Lietuvių Klubo patalpose. Tuo reika 
lu smulkesnė informacija bus paskelbta 
vėliau.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
NAMŲ "DAINAVOS" BANKSTOWNE

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad nepaprastas meti
nis Sydnejaus Lietuvių Bendruomenės 
Namų "Dainavos" narių susirinkimas 
šaukiamas Dainavoj (East Terrace, 
Bankstown) rugsėjo 13 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p. Susirinkimo metu 
bus išduodami paskolų lakštai.Nariai 
galės balsuoti tik tie, kurie yra 
susimokėję nario mokestį (nario mo
kestis $ 4.00 metams). Nario mokestį 
bus galima apsimokėti prieš susirin
kimą.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas. 2. Prezi

buvo kun. S. Gaidelis.
Po pamaldų visi vykome į salę, ku

rią pašventino kardinolas Gilroy, 
Strathfieldo burmistras perskaitė ati
darymo aktą pareikšdamas, kad tuo sa
lė - "Saulės Nams" jau atidarytas ir 
palinkėjo latviams katalikams ja sėk
mingai naudotis. Buvo daug sveikinimų 
žodžiu ir raštu, jų tarpe gražiai pa
sveikino ir Sydnejaus lietuvių apylin
kės pirmininkas p. A. Reisgys. Svečią 
tarpe matėsi eilė katalikų ir evange
likų kunigų. Gaila, Sydnejaus lietuvių 
kunigų nebuvo.

Ilgus metus latvius katalikus ap— į 
tarnavo sydnejiškiams lietuviams gerai 
pažįstamas kun. S. Gaidelis, Irutis bu
vo prieš dvejus metus perkeltas į Mel- 
Koumą, o jo vietoje stojo latvis kun. 
P. Bečs,S.J, Atrodo, kad Šioje salė
je latviai katalikai galės turėti ir 
savo pamaldas.

Po iškilmių visi dalyviai buvo gra
žiai pavaišinti. Lai dzivo Latvia!

A. Baužė ,

diumo sudarymas. 3. Mandatų Komi
sijos rinkimas ir tvirtinimas.4.Vai- - 
dybos pirmininko pranešimas. 5« Val
dybos iždininko pranešimas. 6. Revi
zijos Komisijos pranešimas. 7. Dis
kusijos dėl pranešimų. 8. Valdybos 
veiklos tvirtinimas. 9. Sydnejaus 
ir Bankstowno klubų susijungimo su
tarties svarstymas ir tvirtinimas. ’
10. Namų Patikėtinių įgaliojimas pert 
vesti turto nuosavybę naujai sujung- į 
tam klubui ir sutvarkymas reikalin— 
gų teisinių formalumų.

"Dainavos" Valdyba - <

PRANEŠIMAS

Sale seniūnijos lietuviai ruošia 
Rugsėjo 8-sios minėjimą rugpiū&to 
29 d., šeštadienį, 8 vai. vak. Cathe
dral Hall (prie katalikų bažnyčios) 
Pearson ir Macalister Str. kampas.

Meniną dalį išpildys Melbourne okte 
, tas, vadovaujamas p. P. Morkūno. Bus 
turtinga loterija, šokiai, suneštinės 
vaišės su įvairiais gėrimais.

Vietiniai ir iš tolimesnių vietpvių 
tautiečiai maloniai kviečiami dalyvau
ti. Rengėjai .j

*
Adelaidės lietuvių teatras "Vai d i-, 

la" spalio 31 ir lapkričio 1 dienomis 
gastroliuos su dviem veikalais Sydne- 
juje: bus statoma Putino "Valdovas" ir 
A. Rūko "Bubulis ir Dundulis". Spektak. 
liai vyks Ukrainiečių salėje Lidcombe.

AUKOK SPAUSTUVEI

musu Pastogė
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OTTl HAVEN"
Australijos Lietuvių Bendruomenės 

laikraštis
IEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba 
Leidėjo ir "M.P." Administracijos 
adresas:Box'4558 G.P.O, Sy<L<-./,

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

Redakcijos tęl. 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 $ 10. 
Atskiro' Nr; kaina 20 sentų.

Už skelbimų turinį neatsakoma.

Msmuv f •• MWMrr HMMmV Pt*. ‘-TO- CIWMmflaUL

8


	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0001
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0002
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0003
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0004
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0005
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0006
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0007
	1970-08-24-MUSU-PASTOGE_0008

