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LIETUVIŲ
DIENOS
MELBOURNE

KRAŠTO TARYBOS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiais metais Australijos Liet, bendruomenė švenčia sa

vo 20-ties metų sukaktį. Josios kūrimasis, augimas bei 
stiprėjimas mums gerai prisimenamas. Daugelis mūsų vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo savo darbais. Giliu taisiau 
susikaupimu turime atiduoti pagarbu tiems, kurie buvo jo
sios kūrėjų ir stiprintojų pačiose pirmose eilėse, tačiau 
kurių savo tarpe jau nebeturime - jie iškeliavę i, amžiny
bę: Justas Vaičaitis, Stepas Kovalskis, Balys Daniais, Jur
gis ^alakonis, Simas Narušis, Kazimieras Kavaliauskas,An
tanas Krausas, Jonas Kairaitis, prof. Viktoras Raulinai- 
tis ir kiti.

Pagerbdami juos su viltimi tikime, kad Lietuvių Dienų 
Melbourne metu įvykstantis Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimas garbingai tęs prieš 20 metų mūsų pionierių pra
dėtą bendruomeninį darbą jungdamas mus visus į vieninga^ 
ir stiprią Australijos Lietuvių Bendpuomenę.

Krašto Tarybos atstovų suvažiavimas todėl tebūna ryž
tingas vieningais darbais į tiesų ir tvirtą mūsų bendruo
menės esminių tikslų vykdymą: lietuvybės išlaikymą mūsų 
jaunojoje kartoje ir nenuilstamą kovą už. tautos laisvę.

Prieš 52 metus mūsų tėvai ir broliai vieningo tikslo 
vedami prikėlė tautą laisvam valstybiniam gyvenimui, tad 
mes vieningo tikslo siekdami eikįme didžiojo dainiaus 
Maironio posmuose rodomu keliu:

Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį.1

' '/ 1 Ignas . Alekna

L.D.M. Rengti KOMITETAS INFORMUOJA

1. Skelbiame Sydnejaus liet. taut, šokių grupės atvyks
tančių sąrasą:

Grupes vadove p. Marina Cox; groja Algis P 1 ū ka s. 
Šokėjai: B. Aleknaitė, D. Adomėnaitė, I. Andriukaitytė,

LIETUSIAI
Apskaičiuojama, kad Sibire esą 

apie 175.000 lietuvių. Jiems Vlikas 
išrūpino radio lietuviškas transliacijas 
per Filipinų “Veritas” radijo stotį. 
Tam skubiai reikalingos radijo 
programos. Tuo reikalu Vlikas 
kreipėsi ir į Australijos lietuvius 
prisidėti tokias programas paruošti.

***

Montrea.’.yje (Kanadoje) išeinanti 
“Nepriklausoma Lietuva”,redaguojama 
H. Nagio, š.m. Nr. 23 paskelbė iš 
Musų Pastogės dali Studentų Žodžio, 
jau redaguoto G. Kaminsko su jo 
nuotrauka ir aprašymu. Taip pat tame 
pačiame numery paminėtas ir prof. 
Algis Kabaila su jo nuotrauka taip pat 
iŠ Musų Pastogės.

*♦*

Rugs'ejo 4-6 d.d. Chicago j e
išvyksta Ateitininkų Federacijos kon
gresas ryšium su ateitininkiios 60 metif 
jubiliejumi. Salia visų kongresinių 
apeigų bus renkami ir vyriausi ateiti- 
nikų federacijos organai. Šiuo
metu ateitininkų vyriausias vadas yra 
Dr. J. Piktinas.

***i
Nuo liepos mėn. Kanadoje

PASIŪLIJĘ
išeinantį laikraštį “Nepriklausomu 
Lietuvą” pereme redaguoti žurnalistas 
ir buvęs australietis R.M.Maziliauskas. 
Dr. H. Nagys šį laikraštį buvo sutikęs 
redaguoti tik laikinai pernai mirus to 
laikraščio ilgamečiu) redaktoriui 
J. Kardeliui.

***

Pasaulyje daugiausiai uždirbo 
profesionalėm tenisininkas R. Laver 
per sezoną — $87.557, R. Emerson 
(visi minėtieji yra australai)—$76.455, 
P. Gonzaly (Amerika) — $61.849, T. 
Okker (Olandija) — 849.140.

♦ **

Neseniai į Sydney atvyko atostogų, 
iŠ okupuotos Lietuvos žinoma dramos 
aktorė Monika Mironaitė. Apsistojusi 
pas p.p. Šniokštus.

♦**

Religijos persekiojimas okup. 
Lietuvoje ir ypač Lietuvos kunigų 
skundas Sov. S-gos min. p-kui A. 
Kosyginui dar vis tebeskardi Vakarę 
spaudoje. • Kunigų skundas daugely 
laikfaktių skelbiamas ištisai pri
dedant pastabas apie Lietuvą ir jos 
padėtį Šiandie.

Vaizdai is Lietuves: Kauno Rotušė "Baltoji Gulbė"

J, Bogušaitė, I. Biriėtaitė, D. Boguslawski, D. Dulinskai- 
tė, T. Kazlauskaitė, U. Kazokaitė, E. Kiverytfe, D. Mickutė, 
G. Zigaitytė.

R. Bukevičius,R. Sadauskas,J. Birietas, D. Gečiauskas, 
C. Kapočius, K. Kazokas, R. Milašas, A. Sankauskas, A. 
Zduoba.

2. L.D.M.R. Komitetas yra gavęs prašymų suteikti infor
macijų apie galimybes atvykstantiems i, Melbourne apsistoti 
moteliuose ir Koteliuose. Atsakydami pranešame ir prašome 
visus tuo reikalu tiesiog kreiptis į p. Alg. Žilinską,South
land Travel Centre, 245 Charman Rd., Cheltenham,Vic. 3192, 
tel. 550 1655 (po darbo'93 4258). Kelionių biuro vedėjas
p. A. Žilinskas suteiks visas informacijas dėl kelionių vi
somis susisiekimo priemonėmis, o taip pat užsakys nakvynės 
vietas. Kadangi Kalėdų metu paprastai būna vietų trūkumas, 
todėl tautiečiams patariame nedelsiant susisiekti su p. A. 
Žilinsku.

3. L.D.M.R. Komiteto Butų Komisija maloniai pra
šo melburniečius, kurie galėtų priimti nakvynėn atvykstan
čius tautiečius, nedelsiant registruotis pas Komisijos na
rius arba Komisijos vadovą p. A. Ramanauską tel- 47 7561.

Ignas Alekna

K R O
Indija kasmet skiria Nehru vardo 

literatūrines premijas. Pernai tokia 
premija buvo paskirta lietuviui poetui 
V. Reimeriui, o Šiais metais Nehru 
premiją gavo ir kitas okup. Lietuvos 
rašytojas poetas E. Mieželaitis.

♦ **

Šią vasarą į Klaipėdą dirbti 
įvairiose miesto pramonės įmonėse 
bei statybose atvyko apie 400 studentų 
\š Rygos, Vilniaus, Liepojos ir 
Pfungės. Sovietinėje spaudoje jie 
vadinami savanoriais. . .

(E).

***

Ukrainiečių kalba Kieve išleistas 
A. Bieliausko romanas “ Kauno

NIKĄ
romanas”. Anksčiau to paties 
autoriaus buvo išleista kitas veikalas 
“ Rožės žydi raudonai”.

(E).

♦ **

Vilniuje liepos vidury įvyko 
pirmoji okup.. Lietuvoje numizmatikos 
paroda. ją surengė istorijos — 
etnografijos muziejus. Parcdojebuvo 
eksponuoti Lietuvos valstybes pinigai 
nuo seniausių 1 aikų iki 1795. m.

(E).

Liepos. 30 d. Lietuvoje mirė 
pedagogas ir žinomas geografijos 
vadovėlių autorius Peliksas Šinkūnas, 
79 m. amžiaus.
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KAS GI JIE TOKIE?!
Rugpjūčio 23 d. Sydnejaus Apylinkės Valdyba buvo su

šaukusi visuotinį ^usirinkimą išrinkti apylinkės atsto
vams į ALB Krašto arybą. Nebus perdėta sakant, kad šis 
susirinkimas buvo unikumas ne vien šios apylinkės 
istorijoje, ber greičiausia iš viso visoje lietuvių ben
druomenėje. 0 jis toks yra ne vien dėl te, kad jame da
lyvavo iki šiolei apylinkėje negirdėtai gausus skaičius 
dalyvių ir taip pat ne dėl to, kad čia buvo varžomasi 
dėl valdžios, bet kaip tik todėl, kad šiose varžybose iš 
opozicijos pusės buvo panaudotos begėdiškai žemiausios 
priemonės savo tikslui pasiekti.

Visai pateisinama, kad opozicija, nesitikėdama prita- 
. rimo iš aktyviosios bendruomenės dalies, į ši susirinkimą 

suvežė mases tokiu žmonių, kurie per ištisus dvidešimtį 
metų niekur bendruomenės gyvenime aktjrviai nedalyvavo ir 
nesiitodė; buvo tokių, kurie pirmą kartą sužinojo ir pa
matė, kad Bankstowne yra lietuvių narnai, kiti pirmą kartą 
patyrė, kad yra organizuota čia lietuvių bendruomenė ir 
vykstanti rinkiminė procedūra...

Žinoma, negali būti ir kalbos, kad tokie žmones galė
jo žinoti, ką renka ir už ką pasisako. Tačiau šioje vie
toje yra ne teisinis, o moralinis dalykas. Teisėta yra, 
kad suvežtieji buvo jeigu ne dvasia, tai bent kilme lie
tuviai.

Visame pasaulyje pilnai pateisinama, ypač kur vykdo
mi laisvi rinkimai, ir net praktikuojama rinkiminės kam
panijos, indoktrinuojami rinkikai, kad jie pasisakytų už 
tuos •ar tuos kandidatus, teigiant, kad jie tinkamiausiai 
atstovausią ir kovisią už rinkikų teises bei krašto 
gėrovą, bet, Dieve, gink, niekur neleista ir net įstaty
mais apsaugota priešingos pusės kandidatus niekinti asme
niškai. Gali savus kandidatus aukštinti iki padangių,^ga, 
■Ii opozicinę programą sumaišyti su žeme, bet negali ua 
kliudyti kandidatuojančio asmens ir jį rinkikų akyse že
minti.

Deja, mūsų visų ir lietuvio vardo gėdai čia minimuose 
rinkimuose Sydnejuje opozicijos ideologai, siekdami, bet 
kokia kaina laimėti rinkimus (kas jiems ir pavyko), grie
bėsi ir šios - pačios žemiausios priemones suniekinti ki. 
tų bendruomenės narių akyse savo konkurentus kandidatus 
kaip asmenis. Opozicija drauge su savo statomų kandidatų 
sąrašu skleidė rinkikų tarpe ir pridėtinius lapelius 

’su eilės ne tik Sydnejuje, bet ir visoje Australijos lie
tuvių bendruomenėje žinomų ir lietuvybei nusipelniusių 
asmenų pavardėmis juos pristatydami; "Šie kandidatai ne
tinkami į Krašto Tarybą”, arba "Šie kandidatai visiškai 
netinkami rinkti į Krašto Tarybą" ir pan. Tų lapelių buvo 
kelios laidos ne tik su skirtingais pristatymais, bet ir 
juose skirtingom pavardėm, imtom kaip tik iš apylinkės 
valdybos paruošto kandidatų sąrašo. Jų tarpe daugiausia 
buvo minimi - Mauragis, Stašionis, Deikus, Reisgienė, 
Skeivys (tėvas ir sūnus, nors tėvas visai nekandidatavo), 
Šituboras, Garolis, Intas - Kukutis. Kituose net buvo mi
nimi tarp aukščiau minėtų ir tokie, kaip prof. A. Kabai- 
la, ALB Garbės Narys A. Baužė, D. Labutytė, ir kt.

Norėtųsi čia viešai paklausti: kuo jie netinkami ir 
kas turi bet kokios teisės juos diskvalifikuoti ir tuo 
pačiu žeminti bendruomenės akivaizdoje? Ar jie kokie kri
minalistai? Nusikaltėliai? Išdavikai? Ar jie kokie ben
druomenės ir lietuvybės grovikai ir kaip tokie bendruo
menes organų kaip nors suspenduoti bei pašalinti? Ar 
jie tik savo savo mokslinėm kvalifikacijom, savo tauti
niu sąmoningumu bei- per jų veiklą laimėtu populiarumu pa
sirodė pavojingi konkurentai opozicijai? Nė vienas jų 
neturi nė mažiausio šešėlio, kas liudytų jų netinkamumą 
reprezentuoti savo apylinkę. Nekalbant apie kitus toks 
senas lietuvybės veteranas ir bendruomenės Garbės Narys 
A. Bauįė iš tikrųjų kaip vienintelis turėtų šią garbingą 
Tarybos atstovo poziciją užimti be rinkimų - ex oficio.

Bet va, atsiranda teisėjų, kurie nežinia kokiu .pa
grindu pasisavina sau teisę spręsti - tie ir tie iš viso 
netinkamiį Krašto Tarybą. Uždėjus etiketę "ne
tinkamas" toks asmuo pristatomas bendruomenės akivaizdo
je arba kaip bendruomenei ir lietuvybei kenkėjas, veikiąs- 
prieš bendruomenės interesus, kitaip sakant išdavikas, 
arba silpnaprotis bei kriminalistas. Kitokių motyvų jų 
netinkamumui nėra.

Štai kokių priemonių pastaruosiuose rinkimuose ėmėsi 
opnzicija, siekdama diskvalifikuoti savo oponentus. Aš 
nežinau, kaip į tokį lietuvio vardą žeminantį reiškinį

pasižiūrės aktyvioji mūsų bendruomenė tiek vietoje, tiek 
ir visoje bendruomenės apimty Australijoje ir už Austrą- ,.ft 
Ii jos ribų, bet šis gėdingas faktas jokiais idealais 
nepateisinamas. Jis yra gėdingas ne tik tiems, kurie jį ; 
praktikuoja, bet lygiai ir mums visiems dėl jų , ku
rie nesiskaito su kraštiniausiomis priemonėmis, kad tik 
patenkintų savo ambicijas. y Kazokas

ft;

SUSIRINKIMAS SYDNEJUJE
Rugpiūčio 23 d. Dainavos salėje 

Bankstovvrię įvyko Sydnejaus apylinkės 
visuotinis susirinkimas, kuriame buvo 
renkami apylinkės atstovai į ALB 
Krašto Tarybą. Šis susirinkimas tikrai 
pagrįstai įgalima vadinti visuotiniu, nes 
tiek daug dalyvių šis bendruomenės 
padalinys greičiausiai neturėjo savo 
susirinkimuose per ištisą dvidešimtį 
metą. Apylinkės Valdybos nariai prie 
įėjimo užregistravo ir išdavė 302 balsa
vimo korteles. Neperdidžiausia salė 
buvo kuone sausakimša. Tiek pačioje 
salėje, tiek ir namą kieme jautėsi kiek 
įelektrinta įtampa, nes susidarė dvi vie
na kitai radikalios grupės, kurios savo 
kandidatus i, Tarybos atstovus skleidė 
tarp dalyvių dviem sąrašais: apylinkės 
valdybos paruoštas sąrašas ir jau Sydne
juje bei visoje Australijoje žinomos 
aktivistų grupės sąrašas, būtent, gru
pės, kuri kėlė maištą prieš Krašto Val
dybą ir Musą Pastogę. Kad skaitytojai 
galėtu palyginti abu sąrašus ir juose 
peršamus į Krašto Tarybą asmenis, pa
duodame abu sąrašus ištisai:

, Apylinkės Valdybos siūlomi kan
didatai — inž. A. Adomėnas, prof. Dr. 
A. Kabaila, Dr. B. Vingilis, Dr. A. 
Mauragis, ALB Garbės narys A. Baužė, 
V. Simniškis, T. Reisgiene, A. Dudai- 
tis, V. Deikus, D. Labutytė — Bieri, 
R. Skeivys, B. Stašionis, .V. Bitinas, 
V. Sliteris, P. Alekna, A. Garolis, P. 
Doniela, K. Butkus, K. Intas ir J. 
Šimboras.

Priešingos pusės atskirų sąrašu 
siūlvti kandidatai: J. Kedys, J. Vėtei- 
kis, P. Nagys, J. Kapočius, inž. V. 
Bernotas, L. Karvelis, inž. J. Gru- 
dzinskas, V. Saudargas, A. Saudargienę 
E. Lašaitis, P. Sakalauskas, V. Rusa, 
V. Augustinavičius, P. Zaremba, J. 
Petniūnas, M. Petronis, K. Radauskas 
ir Juzėnas,. Drauge su pastaruoju 
sąrašu dar būvį sklei
džiami ir pridėtiniai bet kokią rinkiminę 
etiką pąžeidzią lapeliai su įrašais ‘ šie 
asmenys visai netinkami į Krašto Tary
bą” arba “Už šiuos asmeniu jokiu būdu 
nebalsuokite!” ir juose sukinėtos 
tokios pavardės: Intas, Deikus, Mau
ragis, Skeivys, Stašionis, Reisgienė, 
Garolis, Simboras.

Stebėtinai buvo įvairi ir susi
rinkusioji publika. Susirinkime buvo 
suvežta' visa eilė žmonių, kurie nie
kur nesimatė per ištisus dvidešimtį ■ ’
metą ir abejotina, ar jie iŠ viso žin
ojo, už ką stovi ir ką renka.

Patį susirinkimą pradėjo apyl
inkes pirmininkas p. A. Reisgys pasvei
kindamas susirinkusius ir primindamas 
šio susirinkimo paskirtį. Čia pat 
apyl. pirm-kas iš apylinkės valdybos 
puses susirinkimui pirmininkauti pa
siūlė prof. Dr. A. Kabailą. Opozicija

į pirmininkus pasiūlė p. L. Karvelį. 
Neatsiradus daugiau kandidatų pusiau - ‘3 
slaptu balsavimu į pirmininkus išrink- ■ 
tas p. L. Karvelis.

Pats susirinkimo pirmininkas .. .^ 
sekretorium pasikvietė p. inž. V.
Bernotą. Sudarytoji Mandatų Komis- 
ija iš p.p. V. Patašiaus, inž. V. Bu- j.ft.l 
keviciaus, P. Ropės, E. Badauskienes/ J 
Jaučiaus, A. Burneikio, Dr. inž. R. ,y J 
Zakarevičiaus ir A. Kramiliaus.Leidęs* ■ 
i, susirinkusius tarti apylinkės pir-kui 
p. A. Reisgiui žodį toliau pir - ; < į 
mininkaujantis pagal statutą trumpai . < 
paaiškino šių rinkimų svarbą ir reikšmę į 
ir toliau buvo einama prie kandidatų j 
Krašto Tarybos atstovus statymo. Buvo 
pripažinti abu anksčiau minėtieji są
rašai ir dar iŠ dalyvių Siūlytieji / ® 
kandidatuoti šie asmenys: ats. maj.A. , 
Kutka, Dr. G. Kazokienė, A. Bučinskas^ 
int. I. Jonaitės, E. Jonaitienė ir N. • ' < 
Zygienė. fįįįį

Balsavimas vyko ramiai, ir surink- < 
us balsus Mandatą Komisijai pradėjus v ; 
darbą buvo paskelbta pertrauka, nes su- 
sirinkimui Apylinkės Valdyba nebuvo 'ft>X 
patiekusi jokių kitą svarstytinų daly- ’ J 
ką. Šioji pertrauka užtruko netoli ke
turias valandas, kol pagaliau Mandatu" 
Komisija paskelbė rezultatus.Is * 
Sydnejaus apylinkės išrinkta dvidešimt 
Krašto Tarybos atstovų, kurie įeina & 
pagal balsų daugumą (skliausteliuose •’ 
gauta:balsą skaičius): inž. V. Bernais y 
(180),’L. Karvelis (179), V. Simniskis 
(178), P. Nagys (171), J. Kedys (167), 
J. Veteikis-(163), V. Rušfl.(162), P. ■ % 
Sakalauskas (160), K. Badauskas(158), 
inž. J. Grudzinskas (158), M. Petronis 
(156), V. Saudargas t(l54), J. Kaposiąs 
(153), E. Lašaitis (151)» J- Petniūnas 

"(147), prof. Dr. A. Kabbįla (149), Dr.
A. Mauragis (148), Dr. B\Vingilis 
(140), B. Stašionis (140),\nŽ. A. Ado
mėnas (139). \

Paskelbus rezultatus išlaukusieji - į 
iki galo skirstėsi plačiai Juos komentuo
dami. Paties fątfo nekomentuojant rei- ^ 
kia pripažinti, kad šiame masiniame 
sirinkime nesimatė apgailėtinai daug 
aktyviųjų bendruomenės narių.

***

Mokslininkai susirūpinę, ką 
daryti su atominių jėgainių liekanomis, 
kurių radioaktyvumas ilgainiui gali 
pasielgti gana pavojingą ribą. Slėpti 
jas į jūros gelmes rizikinga. Kiti 
siūlo tas liekanas išmesti ą erdves.

***

Portugalijoje mirė Dr. Salazaras, 
kraštą valdęs diktatoriškai nuo 1932 
iki 1968 metų,sulaukus 81 m. amžiaus.

PADĖKA. ■

Musu mylimam broliui Mečislovui VASARIUI po sunkios ligos mirus* 
reiškiame nuoširdžią padėką kun. P. Butkui už aplankymą ligoninėj bei sun 
teikimą sakramentų, už atnašavimą sv. Mišių bei palaidojimą ir tartą y 
atsisveikinimo Žodį. 1 '

Ačiū “Dainos” chorui ir jo dirigentui Br. KiveriuLjiž giedojimą sekma- - 
dienio Mišiose mirusio intencija, ir A. Plūkui už vargonavimą, l'hidotuvių j 
pamaldose; taip pat visiems dalyviams vakariniame rožančiuje, aukojusiems 
užuojautos gėles, užprašiusiems Šv. Mišias bei išreiškusiems užuojautą 
asmeniškai ar per spaudą ir visiems palydėjusiems į kapines.

Brolis Algis ir sesuo Bernadeta.

Mūsų mielus bičiulius - Vandą 
Narušieną ir Vytautą 
D e i k ų, jįj, tėveliui Lietuvoje mirus, 
liūdesy nuoširdžiai užjaučia

0, ir A. Baužiai

Mūsų Pastoge.Nr..34, 1970.8.31; psl.2

PADĖKA. . .

Mirus mano brangiam Tėveliui Lietuvoje nuoširdžiai dėkoju savoji šeimos 
vardu visiems artimiesiems ir pažįstamiems, liūdesio valandoje mus uŽ- /J: 
jautusiems žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Vytautas Deikus ir šeima.
ft <jft ' .... - ; ' ~ :
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Laiškai is Adelaides

NUOSAIKIŲJŲ LAIMĖJIMAS
/• Rugpiūcio 16 dieną Adelaidėje 
pravesti Krašto Tarybos atstovų 
rinkimai buvo reikšmingi i ir įdomus 
keliais atvejais.

Pirmiausia, jie aiškiai įrodė, kad 
Adelaidės lietuviai laiko ne tik savo 
teise, bet ir pareiga spręsti bendruo
meninius klausimus pagal savo sąžinę 
ir įsitikinimus, visai nepriklausomai 
nuo direktyvų, nežiūrint iš kur jos 
beeitų. Turėdami pasirinkimui pakan
kamą kieki kandidatų Adelaidės lietu
viai atidavė savo balsus už tuos, kurie 
jiems atrodė tinkamesni.

Toliau, per rinkimus taip pat 
paaiškėjo, kad Adelaidės lietuviai 
visai nelinkę S kraštutinumus ir visa 
Širdimi siekia nuosaik aus sugyvenimo, 
pagrįsto tolerancija. Šio nusistatymo 
pasėkoje buvo nustumti į šoną kraŠtu- 
tinieji , kurie bandydami patekti į 
Krašto Tarybą,prieš rinkimus prekiavo 
ne tik savo kailio keitimais, bet ir 
pačios bendruomenės interesais. 
Rinkimuose taip pat buvo aiškiai pa
demonstruotas nuoširdumas ir tiems, 
kurie po ilgesnės pertraukos panoro 
jungtis prie bendruomeninio gyvenimo. 
Tik kraštutiniesiems Adelaidė buvo 
negailestinga.

Pagal * nusistovėjusią tradiciją, 
apylinkės valdyba susirinkumui pa-, 
teikė 15 — kos kandidatų sąrašą, 
tikdėdama,kad susirinkime tas sąrašas 
bus papildytas naujais kandidatais.

Dar prieš rinkimus buvo Žinomas 
ir kitas 15 — kos kandidatų sąrašas, 
kuriam sudaryti ligšiolinės Krašto 
Tarybos atstovu seniūnas V. Raginis 
vedė pasitarimus su Adelaidės lietu
vių parapijos veikėjais. Tų pasitarimų 
ir atsirado šis antrasis, koalicinis 

, sąrašas.
Kandidatų statymo eigoje vienam 

koalicinio sąrašo kandidatui iŠ jo 
pasitraukus, pasitraukęs tuojau čia

VI. Radzevičius.

pat buvo pasiūlytas, kaip “nepri
klausomas kandidatas”. Vėliau susi
rinkusieji pasiūlė dar du kandidatus. 
Būdinga, kad kraštutinieji buvo tik 
koaliciniame sąraše.

Prieš pat rinkimus nebuvo jokių 
diskusijų. P asiūlymas diskutuoti apy
linkės valdybos pirmininko ir Krašto Ta
rybos seniūno pranesimus,susirinkime 
balsų dauguma buvo atmestas. l’ik 
susirinkimo pirmininkas V. Neveraus- 
kas prašė susirinkusius balsuoti pagal 
savo sąžinę ir už tuos kandidatus , 
kuriuos jie norėtų matyti Krašto Tary- 
b°je»

Vėliau vykusios diskusijos dėl 
ligšiolinių Krašto Tarybos atstovų 
veiksmų ir dėl bendros padėties bend

Plačioje Meekatharra apylinkėje Vak. Australijoje 
yra vienintelis gydytojas ir vietinės ligoninės vedėjas. 
Salia darbo ligoninėje jis dar teikia medicininę pagalbą 
ir plačiai išsimėčiusiems gyventojams kaip ’’skraidantis 
gydytojas”. Tasai gydytojas yra lietuvis Dr. A. Viliūnas. 
Nuotraukoje jį matome ‘ prie F.D.S. lėktuvo.
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ruomenėje jau negalėjo turėti jokios 
įtakos į rinkimą rezultatus. Tos dis
kusijos paryškino tik Adelaidės lietu - 
vių nuotaikos ir nusistatymus gyve
namojo momento klausimais. Kiek aš
triau buvo pakritikuotas kelių’ Krašto 
Tarybos atstovų skundas Krašto Valdy
bai. “Mūsų Pastogės” reikalais, iške
liant to skundo nelogiškumą ir kraštu- 
tinumus, ypač “Tėviškės Aidą” 
sugretinime su komunistine spauda. 
Susirinkimui pageidaujant, buvo per
skaitytas visas skundo tekstas ir jį 
pasirašiusiųpayardės. Anuometines apy
linkės valdybos nariai skundą buvo 
pasirašę Tarybos atstovų titulu. 

Ligšiolinės Krašto Tarybos atstovų 
seniūnas V. Raginis, neliesdamas 
pries kaistų esmės, pasiskundė, kad 
Krašto Valdyba į skundą nereagavo ir 
kad net jo gavimas nebuvęs patvirtin
tas.

Būdinga, kad prie bendruomeninio 
gyvenimo bent rinkimų momentu prisi
jungė eilė Adelaidės lietuvių, kurie 

ilgą laiką laikėsi labai jau nuošaliai. 
Nežiūrint pavienių asmenų galvosenos, 
g užimąs yra sveikintinas ir tesinorėtų 
pareikšti viltį, kad tie, kuriuos B. 
Straukas pavadino “proginiais bend- 
ruomenininkais”, ateityje j šį gyven
imą įsijungs pastoviau ir reikšis 
aktyviau. Reikia tikėtis, jie turės pro
gos pagalvoti ir apie V. Baltučio pas
tabą, kad būtina domėtis ne tik rinkim
ais,bet ir kultūriniais parengimais, kur
ie vyksta šitoje pačioje Lietuvių Namų 
salėje. Ir B. Stauskas ir V. Baltutis 
buvo nuostabiai teisūs. Salėje matėsi 
daug veidų, kurie čia pasirodė tik 
pirmą kartą ir . kurių negalime sutikti 
jokiame kultūriniame parengime. Jie 
ligšiol stovėjo nuošaliai nuo daugelio 
bendruomeninių darbų svarbių visos , 
kolonijos lietuviams. Lietuviškam dar- š 
bui reikalinga ne tik balsų kandidatams 
išrinkti, bet ir rankų, o ypač širdies.

AUKOS.

Musų Pastogės spaustuvei,

V. Šeštokas S 20.00
J. Šeštokas S 5.00 '
T. Gailiūnas $ 2.00
E, Eskirtienė » 5.00
S. Bar va s 2.00
A. Juozėnas s 5.00
St. Dringilaš s 2.00
V. Norkus s 2.00
J. Butauskas s 2.00

A. Žemaitienė $ 1.00 .
J. Zemaitauskas $ 1.00

Aukotojams ALB Krašto Valdyba, nuo
širdžiai dėkoja.

AUKOK "M.P."
SPAUSTUVEI

(Žurnalisto V., Radzevičiaus mintys 
diskutuojant' bendruomeninius klausimus ' 
Adelaidėje š.m. rugpiūcio 16 d. )
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DRUMZLIŲ UŽTVANKA

Pone pirmininke, leiskite'pareikšti 
kelias mintis bendruomenes komunis- 
tinimo klausimu. Visa ta makalynė pra
sidėjo dėl vieno žmogaus,bet šiandien 
reikalai jau taip atsitojo, kad žymi 
mūsų bend’uomenės dalis yra sodina
ma kaltinamųjų suole.

Leidinys “Lietuvos Keliu”, kuris 
yra skirtas visai tai košei virti ir 
maišyti, pradžioje tenkinosi kaltini
mais prieš “Mūsų Pastogės” redaktor
ių, bet dabar antruoju numeriu, kuris 
primena politinės bylos kaltinamąjį 
aktą, visas kaltinimų svoris nukreip
tas į bendruomenę. Ji neturinti 
demokratinės rinkimų sistemos, apy
linkių valdybos negali alstovauti jas 
išrinkusių lietuvių, jos organizacijos, 

.kaip skautai ir kiti, nepatriotinės. 
Mokyklos atsidūrusios pavojuje, nes 
jas gali užimti, jeigu dar neužėmė, 
komunistu draugai, kaip savanoriai 
mokytojai. Pačioje bendruomenėje, 
naud^nt kaltintojų leksikoną, priviso 
vietos gerbūvio išlepintų buržuazinių 
socialistų nutukusių politinių snobų. 
Čia pat jie suranda ir ištisą būrį 
“avangąrdininkų”. Štai antro numerio 
pirmam puslapy rašoma: “Faktas įvy
kus — turime būrį viešų komunistinių 
“bendrakeleivių”, savo veikla did
žiai pasitarnaujančių komunistinei 
įtakai. Jų tarpe matome akademikų, 
Tautininkų Sąjungos pareigūnų, jauna
lietuvių vadų, aukštų valdininkų, o kas 
liūdniausia, jų tarpe matome buvusių 
ir esamų bendruomeninių vadovų”.

Čia kalba eina ne apie vieną 
žmogų, o apie visą neaprėžtą būrį aiš
kiai sugrupuotų žmonių, kurie sudaro ( 
integralinę mūsų bendruomenės dalį. 
Tai grupės, kurios pristatomos kaip 

komunistiniu vėžiu užkrėstos ir kurių 
turėtume saugotis.

Priėmus Šiuos a priori metamus 

«ca!tinimus, už gryųą pinigą labai 
sumažėtų parinkimės žmonių lietu
viškam darbui. Tiesa, jų dar galima 
ieškoti tarp voldemarininkų, Geležinio 
Vilko raitelių ir kitų grupių, kurioms 
kaltintojai suteikė imunitetą. Kol kas 
tas imunitetas suteiktas ir L.K. 
Fedaracijai, bet tikriausia neilgam. 
Juk dar pries metus tie patys veikėjai, 
kurie šiandien ieško paramos mūsų 
parapijoj, savo skunde Krašto Valdy.- 
bai “Tėviškės Aidus” sodino v vieną 

suolą su komunistine spauda.
Iš viso ko matyti, kad ąuo toliau, 

tuo bus gražiau: kaltinimai kris ant 
atskirų bendruomeninių organizacijų, 
kultūrinių institucijų, kaip chorai, 
bibliotekos ir 1.1. Ryškus šiuo atveju 
pavyzdys randamas toje kaltinamojo 
akto dalyje, kurioje įspėjami Adelaid
ės visuomenininkai ir kultūrininkai , 
kad jie jau dabar saugotųsi dviejų mū
sų, apylinkės valdybos narių, jaunimo 
atstovų, nes šie, kaltintojo žodžiais, 
remia “šlykštų Mūsų Pastogės el- 
giasį” ir nepareiškė užuojautos nu- . 
kentėjusiam ponui Vanagui. Abejoju , 
kad tos jo garbei bet kitu tikslu išlie
tos krokodilo ašaros būtų pradžiuginu
sios p. Vanagą, bet esu tikras^ikad šių. 
kaltinimų autorius nei pats reikš užuo
jautą, nei ragins jo apkaltintus vyrus 
pareikšti užuojautą neseniai Sydnejuj

Teorija vienu keliu, o praktika kitu keliu (greičiausiai 
'Lietuvos keliu'). Teoriškai trimituojame pasididžiavimą 
savo intelektualais - profesoriais,fdaktarais, mokslus ei
nančiu jaunimu, tačiau praktiškai tokie* žmones mugą pačių 
tarpe diskvalifikuojami kaip netinkami reprezentuoti mūsų, 
bendruomenę, o tokiu, vietoje prakišarai į priekį kepėjai, 

^ieig^št?h^v?Sžiim^eet^ted^raene?ufr 
Čia vieta. Sitai akivaizdžiai liudija rinkimų Šydnejuje į 
apylinkės reprezentantus ALB Krašto Taryboje'rezultatai.

dirbti 
būti

apmuštam “Mūsų Pastogės” redakto-. 
riui, nors tą darbą atliko žmogelis , 
greičiausia atlygintas iŠ tų aukų, kur

ias autorius skyrė pačiam kaltinama
jam aktui atspausti. Kažkaip nujau
čiu, kad tik šiam leidiniui lietuviškų 
aukų greitai nereikės. Toliau taip 
veikdamas, net ir be blogos valios , 
leidinys gali pasidaryti drumzlių 
užtvanka; buri pajėgs sukti ir sunkias 
Maskvos malūno girnas.

Šie leidiny sistemingai stengiasi 
sudaryti mūsų bendruomeneje tokias 
nuotaikas, kurios buvo apgaubusios 
lietuvių tautą pirmąsias bolševikinės 
okupacijos metais: nepasitikėjimas, 
įtarinėjimai, baimė, Baimė 
lietuvišką darbą, nes gali 
apšauktas komunistu.

Maskvai tokios nuotaikos pačios 
geriausios, nes ji, siekdama sunaikin
ti mūsų atkakliai vedamą kovą prieš 
jos klastą, sieKia. mus pačius nusilp
ninti mūsų pačių politinėse peštynėse. 
Maskva puikiai žino, kad ji neką nu? 

-veiks pasamdžiusi kelis ar keliolika 
agentų lietuvių bendruomenei raudo ninti 
\Bolševikai) šiuo atveju turi 26 metų 
praktikos pavergtoje Lietuvoje, kur 
jie, naudodami pačias žiau
riausias fizinio ir dvasinio teroro 
priemones, vis nepajėgia suraudo- 
n inti net ir pavergo lietuvio, o laisvė

j e gyvenant,suraudonėjimo ar apraudo- 
nėjimo gali bijoti tik tas lietuvis, ku
ris nepasitiki savimi ar savo tautiniu 
subrendimu, arba Kkurjsjaų nieną kar
tų buvo klupus. Dėl .to Maskvai už 
visus apmokamus agentus daug ver-' 
tingesnis tas šovinistas, kutis pa -.

triotizmo vardu kelia nepasitikėjimų, 
kursto įtarinėjimus, kuris trimituoja 
kad tarp politinių pabėgėlių priviso 
komunistinių bendrakeleivių ' ir pats, 
niekeno neįgaliotas, pradeda įtaria
muosius teisti ir likviduoti. 0 kas tie 
įtariemieji? Jais galime būti'kiek
vienas. Praradus sąžinę ar apjak^us 
asmeninėse ambicijos^ komunistu
galima apšaukti ką tik nori. O tu, 
brolau, paskui kapstykis, kad įrodytum, 
jog nesi dram blys^

Bendruomene nei kurčia; nei akla. 
Komunistų agentai, jei jų Čia atsirastų 
užtrokš bendruomenės lietuviškam 
darbe, kuris buvo, yra ir bus nureiptas 
į vieną pagrindinį tikslą — Lietuvos 
laisvės atstatymą. Dėl to mums reikia 
^Ępšyti savo atstovus,, kad jie kietai 
pasipriešintų bendruomenės demoraliz
acijai siektu stiprinti lietuvišką darbą 
tokioje bendruomeneje,kurioje nuomon
ių skirtumai aj^jinami ir pasitaikan- 
‘čios negerovės salinamos demokratiš- 
kąis susitarimais ir nutarimais, bet ne 
diktatūriniais dekretais.

Red, pastaba; kaip mus informuo
ja, šios mintys susilaukė nuoširdžių 
plojimų Adelaidės lietuviy bendruomenės 
susirinkime.

***

• Vienas mokinukas giriasi kitam 
. tokiam pat pipirui apie ateinantį 

mokyklos vakarą —teatru: “. . . ir dar, 
dar ateis "žiūrėti tikri Žmones, ne vien 
tik mamos ir tėtės?”

Musu Pastoge Nr.‘3^ j ’ 1970.8.31; psl.3
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MeUourao Liet. Namai
Rugpiftčio 15 d. buvo sušauktas 

Melbourne Lietuvių Klubo metinis 
susirinkimas. į kurį atsilankė gana 
gausus Lietuvių Namais besirūpinan
čių tautiečių būrys.

. Susurinkimas pagal Australijos 
registruotų draugijų įstatymą susidėjo 
iŠ dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
svarstyta nario mokesčio pakėlimas 
dviem dol. Dabar metinis nario 
mokestis yra nustatytas 4 dol. metams. 
Pagal pirm. A. Jokubausko pareiškimą 
gauta krautuvės ir salės nuoma 
skiriama tik skolų ir procentų bankui 
išmokėti. Nario mokestis daugiausia 
skitiamas valdiškiems mokesčiams ir 
nanų išlaikymui. Miesto valdybai 
reikia mokėti apie 500 dol. Žemės 
mokestis (Land Tax) apie 400 dol. 
Tada dar elektra ir dujos bei įvairūs 
smulkūs remontai. Daugumas dalyvių 
buvo nuomones, kad 84.00 prie dabar
tinių uždarbių nėra jau taip didelė 
suma.

Antroje susirinkimo dalyje jau 
vyko metinis klubo susirinkimas. Čia 
buvo padaryta Tarybos veiklos pra-* 
nešimai po diskusijų ir išsiaiškinimo 
buvo vienbalsiai priimti.

Prie Tarybos kaip pagelbinis 
vienetas finansiniams reikalams tvar
kyti ir patikrinti sudaryta Revizijos 
Komisija, j kurią 
Meiliūnas, Vladas 
Kazlauskas.

Tarybos 
pranešitne 
Jubiliejines 
damas, kad 
statant

sius pakelti į garbės narius. Susi
rinkimas siais metais į garbės narius 
pakėlė p. Rūtą Pocienę padarius 
įnašų vajaus metu virš 8500.00 . ir 
už nuopelnus darbu prie Jub. salės 
statybos arch. Jurgj Žalkauską ir 
Statybininku • Joną Mašanauską. 
Susirinkimas taip pat nutarė pagerbti 
buv ilgametį Tarybos iždininką, 
daugelį metų nuoširdžiai ir rūpestingai 
dirbusį Lietuvių Namų gerovei p. 
Broniu Vingrų suteikiant jam garbes 
nario vardą.

Sveikindami naujus garbės narius 
linkime Jiems dar daug metų būti mūsų 
tarpe, kad aukos ir bendro darbo 
talkoje Lietuvių Namai vis didėtų ir 
gražėtų.

Einamųjų reikalų eigoje p.p. 
Žilinskas ir A. Vingis iškėlė klausimą, 
kad Reprezentaciniam kambaryje 

, reikėtų įrengti skaityklą. Dabartiniu 
metu tėvai atvežę savo vaikus j Lie
tuvių Namuose veikiantį vaikų darželį,

skautų sueigas arba burinių šokių 
repeticijas neturi kur kultūringai 
praleisti laiko. \ ra priversti arba 
eiti į kitoje gatvės pusėje esantį.barą, 
arba stovinėti šaltame koridoriuje. 
Rep kambarys yra mažai naudojamas 
ir beveik visada užrakintas. Esant 
patalpų trūkumui kiekvienas kambarys 
turėtų būti pilnai išnaudojamas, 
įrengus ten skaityklų ir užsakius 
užsienio lietuviškų laikraščių visi 
galėtų gražiai praleisti laiką ir 
mažesni org. susirinkimai taip pat 
galėtų ten būti vykdomi, Pasiūlyta 
Bendruomenėsvaldybai ir Namų Tarybai 
savo tarpe susitarus Šį klausimą 
tinkamai išspręsti.

Kitas vėl svarbus ir nevisai 
malonus dalykas iškilo dėl turto,kuris 
persikraustant iš senųjų namų į 
naujus dar nėra visas surinktas. 
Pardavus senuosius namus visas turtas 
buvo laikinai patalpintąs pas privačius 
žmones.Nors jau praėjo penkeri metai, 
bet daug kas pamiršo visuomeninį 
tuitą grąžinti. Buvo graži tautinio 

stiliaus koplytėlė. Lietuviškų pinigų

ir pašto ženklų rinkinys. Buvo ir 
gražių paveikslų. Pas ką šis turtas 
yra, būtų laikas jau at’vežli į Lie
tuvių Namus, nes bus nemalonu, kai 
reikės skelbti spaudoje pavardes ir 
imtis žygių turtui sugrąžinti. /'

Daug buvo siūlyniij dėl bibliotekos . 
ir skautų būklo įrengimo, bet esant 
patalpų trūkumui sunku šį reikalų 
tinkamai išspręsti. Būtų galima viri 
raštines ir bankelio pristatyti antrą 
aukštą, bet tas gali pareikalauti iki 
10.000. dol. Pinigų dabar Klubo 
kasoje beveik nėra, o skola ir procentai 
bankui neduoda mūsų iždininkams ', 
ramybes.

Reikia tikėtis, kad naujoji Taryba ; 
sugebės ir suras būdą tinkamai 
Lietuvių Namus išlaikyti. .

Norėtųsi taip pat primintj, kad ■ 
rugsėjo gale visi turėsime progos ■ 
Lietuvių Namus finaaginiai paremti;^ 
gausiai atsilankydami į Klubo metinį /J 
kaukių balių mūsų Jubiliejinėje 5,,.,
salėje. Apie tai skelbimais dar k
vėliau bus visuomenei pranešta.

Alb. Pocius.

išrinkta p.p. J. 
Jakutis ir Kazys

metines veiklos- 
placiau aptarė 
statybą, pažymė- 
pat dydžio salę 

kontraktoriams

pirm, 
kiek 
salės : 
tokio

____ .. vietiniams ------------------ 
būtų kainavę virs 30.000 dol. Dabar 
salės pastatymas kainavo tik $22.000; 
čia jis išreiškė mūsų visų padėką 
architektui J. Žalkauskui ir staty
bininkui J. Mašanauskai už atliktą 
darba veltui. Jie abu padėjo mums 
sutaupyti apie $4.000., nes tiek būtų 
reikėję išmokėti imant svetimus. 
Susirinkimas išreiškė Jiems padėka už 
lietuviškos darbo talkos supratimą.

. Susirinkime buvo pasidžiaugta, 
kad praėjusiais metais į Klubą išlojo 
virš 50 naujų narių, kurių didelė 
dalis jaunimo. Jau šitame susirinkime 
Mandatų Komisija buvo sudaryta iš 
jaunosios kartos atstovų .p-le’s I. 
Didžytės, H. Antanaičio ir Jokūbaičio.

Kas metai prieš metinį susirinkimą 
puse Tarybos baigia savo darbą ir yra 
išrenkami nauji. Siais metais pagal 
balsų daugumą ištinti A. Bladzevicius> 
V. Ališąuskas ir S. Cižaųskas.

Dabartiniu metu Lietuvių. Namų 
Tarybą sudaro: pirm. A. Jokubauskas, 
vicepirm. Albertas Bladzevičius, 
antrasis vicepirm. Vincas Ališauskas, 
šekrt. Stasys čižauskas, Ižd. J. 
^Antanaitis, parengimų vadovas p. 
Balčiūnienė ir narys spau dos reikal ams 
Alb. Pocius.

Tarybai pasiūlius susirinkimas 
nutarė daugiau aukavusius arba Lie
tuvių Namams savo darbu nusipelniu-

ĮDOMUS FAKTAI.

Šiandie taip plačiai vartojama 
paprasta metalinė segamoji adatėlė su 
galvute yra vienas iš pigiausių 
produktų. 0 buvo laikas, kada tokios 
adatėlės buvo la bai brangios ir tik 
turtingieji galėjo jų įsigyti. Tais lai
kais jos buvo auksalių ornamentuoti 
išdirbiniai iš aukso ar sidabro.Išradus 
joms gaminti mašiną kaina nepaprastai 
smuko. Tokioms adatėlėms gaminti 
pirmąją mašiną išrado amerikietis 
Lemuel Wright 1824 metais.

JAUNIMAS IR PEDAGOGAI
Australijos, o ir bendrai — 

pasaulinėje, lietuvių spaudoje, veik 
kiekvieno laikraščio kiekviename 
numeryje, kaip skaudi ir neužgyjanti 
žaizda vis prasikiša amžinai nepa
baigiamas diskutuoti, kritikuoti ir 
gvildenti, jaunimo klausimas. Reikia 
sutikti, kad be galo opus jis buvo,yra, 
liks!' Ir ko mes, tuo būdu, jaunimo 
adresu neišklausėme bei neapskaiteme 
— būtą tikrai sunku surasti; pradedant 
gimusio auginimu ir baigiant žilstere- 
jimu.

Vadinasi — rūpinamasi ir sielo- 
jamasi! Mažų-mažiausia ir jeigu tik 
tiek, kiek kad sugaištama laiko 
Žodynuose beieškant naujų žodžių, kad 
tik dar karta Šį klausimą pristačius iš 
negirdėtos pusės, kad tik kaip nors 
ant Šito visų plakamo, arkliuko pa
jojus . . • Ir kaip nebūtų, bet visdėlto 
malonu, karts nuo karto, pasiskaityti 
(viso pasaulio nebeliečiant) gero ra- 
Šytojo-pędagogą-nusimanančio straips
nelį kenguryno lietuvių spaudoje. Tuo 
labiau,iš dažnai laikraščiuose matomų 
pavardžių Žinant, kad tėvų — pedagogų 
įdėtas ‘ ‘
raštu, 
parodo 
kartos 
šokių 
vaidinime,;
klausomybe skautams ar ateitininkams, 
muz-ikos instrumento apvaldymas, tuo 
labiaU — pasisekimai akademinėje 
plotmėje ir 1.1, ir 1.1, parodo, kad yra 
žmonių, kurie žino apie ką jie rašo — 
kalba. Taip pasakius, savo iŠauklėjęs 
lietuviu ir žmogumi, pasidalina su 
visais savo patyrimu. iŠ tokio asmens 
pasirinkęs geresnį patarimą — idėją, 
pridėjęs ir pritaikstąs, gal netiek jau 
gera iŠ savosios gyvenimo mokyklos,

rūpestis ir darbas žodžiu ir 
gyvu ir matomu pavyzdžiu 
konkrečiu vaisių. Jaunosios 
dalyvavimas sporte, tautinių 
grupėse, tautinėje veikloje, 

eilerasčiu minėjime, pri

Kuku-f-is
jeigu ne ką kitą — tai jau nors mėgini 
savo 
nors o-----  --- o-----
Sugundai ir net “paperki” sportui, 
tautiniams šokiams ar chorui lietu
višką drapaną iš “paskutinio” nuperki 
ar tai mainais už gabalą “Boston’o” 
nuo- giminią Lietuvoje Sugaudai . . . 
Lyg ir nepasitikėdamas skautų — 
ateitininkų — jaunimo stovyklon ( o 
dar jeigu mergina!? ) išleidi, bet . . . 
džiaugiesi! Ir prieš pažjstamus
didžiuojiesi, kad šie lietuviškai 
užkalbinti nevien tik “Huh?” atsako.

Lygiai taip pat džiaugiamės ir di
džiuojamės pažįstamu vaikais, vis 
juos matydami minėjimu parengimuose, 
bažnyčioje po kokia nors tautinių 
spalvų ar idėjų vėliava, Šokiuose 
-baliuose blaiviais ir santūriais.. O 
jeigu nuskaitai apie gerų tėvų gerą 
vaiką spaudos puslapyje ir matai jį 
Šypsantis iki rimtumo po akademine 
kepuraite ir apsiaustu, tucftni pačiu 
kitame puslapyje randi ki|k jis ir 
krepšin primetęs — rodos,Šimtum ir 
plyštum pasididžiavimu! Lietuvis ir 
lietuviui. . . Tokius ir tokias vertai 
mylime ir gerbiame. O ką jau be
kalbėti apie tuos, kuriuos, .sukviesti 
ir susibėgę, išleidžiame tikras 
marčias ir tikrus žentus! . . į;

Tiek tai apie gerąją šia aspekto 
pusę, neabejotinai vertą gero žodžio. 
Negaliu, tačiau, praeiti nepaminėjęs 
(jeigu jau užsiminęs!) ' blogosios. 
Pasakykite, susimildami, kaip nejausti 
savotiško pasipiktinimo, kai stalius 
pradeda mokinti kalvį, kaip pakaustyti 
kumelę ir kai savo amžiuje neturėjęs 
mašinos — seną šoferį, kaip važiuoti? 
Kaip atsiliepti, tada, ir apie tuos, 
kurie net savo neturėję, arba turėję ir 
vėjais paleidę, dedasi jaunimo

augančią ir bręstančią šeimą 
gerais žmonėmis užauginti.

klausimų žinovais? Ir net speęiaįisf. 
tais! Kaip tokie žmonės gali ir drįsta, 
dargi- kolegiškai, redaguoti ir rašyti' 
straipsnius, liečiančius jaunimą?

Nenorėčiau pasakyti, kad kituose 
laikraščiuose to nesimato. Toli — 
gražu! - . . Bet paimkime 'vos 
kelį...” kolegiją! Suintriguotas jų 
dideliu rūpesčiu, kad jaunimas vos. 
koją per Lietuvos rūbežių įkėlęs 
paraudonuos, pasiriš raudonus pionier : ;
rių šlpisus ir iŠ tenai grįžęs nuo ryto 
iki vakaro plaus mūsų smegenis •?•••••■, 
giedodamas “internacionalą”, pri- 
vaČių - privačiausiai klastelėjau kiek, 
kaip ir kokiais jie savuosius užsiau
gino? Kur jų Šoko, sportavo, dainavo, 
kiek daug kalba lietuviškai, kelį 
pajėgia perskaityti lietuvišką raštą — 
laikraštį? ” Kiek jų džiaugiasi "bei 
piktinasi “Lietuvos Keliu” ir “Mūsų 
Pastoge”, respektyviai?

Rezultatas koktus. '.Skaudus, ir 
jeigu ką — trijų vaikų tėyui, turint; , 
omenyje jų pamokslus “nuo fcalno ir -įąl; 
pakalnės” spaudoje, užgaunantis! 
Keturi iš mano kolegijos — redakcijos 
narių (Die, neduok man juos teisti!) 
savų neturėjo ir atsižvelgiant į amžių 
— neturės . . . Tokiu atveju kam 
mokinti vištą (ar Kukutį!),kaip vedžioti 
viščiukus, pačiam jau net ir kiaušinio 
nepadėjus?! Aš, gi, neprašiau jųp,i5 
pieno saviems išauginti, nereikalingos 
man ir jų “ašaros” ...

Kiti keturi (iš jų) užaugino
-k.___ • . 1/_ • Q . _ 2L'!

O

>.V

o iKiii Keturi \is jų/ užauginu 
išmaitino aštuonius. Kagi? — sveikinu! . 
Bet . . . kada, kas ir kur juos matė, ' • 
girdėjo? Kokia Tautinės ‘Orientacijos

paruošė Bill Wilson.

Snaigės tai nėra sušalęs vanduo, 
kaip kad ledai ar kruša. f 
susiformuoja, kai 
kristalizuojasi ant labai 
objektu atmosferoje, dažniausia dulkių. 
Jos pajdare; visokias geometrines 
figbras darniausia šešiakampes formas 
tačiau kiekviena snaigė . yra vis 
skirtingo pavidalo ir prileidžiama,,, 
kad nėra snaigės, kuri būtų vienoda su 
kita.Tik tai trečdaly žemės paviršiaus 
iškitnta sniego.

Snaigės 
vandens garai 

mažyčiu

. The Battelle Memorial Institute 
Amerikoje vykdomi tyrimai, kaip 
išauginti augalus Žemės neturinčiuose 
daržuose, kurie būtų įrengti erdvių 
dirbtinose stotyse. Prieita išvados, 
kad tokiems daržams geriausia kultūra 
yra saldžiosios bulvės,kuios turi daug 
daug kalorijų ir vitamino A, Šių bulvių 
valgomi ir lapai, ne tik šakniavaisiai. 
Augdamos jos įsiurbia anglies dvide- 

> gi n j ir išleidžia deguonį,kas tyrina orą.

girdėjo' Kokia tautu 
Politika įskiepyta jiems? Kiek jie 
saviems įkvėpė tos, net per briaunas 
iš laikraščio besiliejančios, lietų- 
viškai-krikščioniš kosios moralės, 
kuri, jų tėvų viešu pasisakymu (ar tik 
privačiu iš galvotu fanatiškumu?) daro 
juos patrijotais, tautos ir Šeimos 
idealu mylėtojais pavyzdžiais!?

Taip! Parašykite ... vos keli... 
Australijos lietuviams ir pasakykite 
atvirai, kur tie aŠtuoni Šiandieną?Tada 
pakalbėsime apie viską; Tautai 
Istikimlybę , Lietuvybės

Organizacijas ir, net Jaunimo Išvykas 
į Gimtąjį (gaila, dažau jau atveju ne. 
jų!) Kraštą . . . kurį mes visi taip 
labai mylime ir laisvės trokštame/ 
Visdėlto, kaip australai sako: •* 
“Fair is fair!’’.

Su devintuoju “broliu” pasi
kalbėsiu aš pats! Kai jis savųjų‘ 
palutes, išdžiovins, kai jo, penketą 
metų atidainuoš Ateikininkų Chorelyje 
kai pasipuoš savo pasirinkto Sporto 
Klubo uniforma ir ją padabins mažiau
siai penkių Sporto Švenčių ženkliukais^. 
Iš viso — kai jis užaugs . . . Žinia? 
aš jau būsiu, tada, senelis jam tik 
pradės augti padoresnė barzda/

■ w

•H 
Istikimlybę , Lietuvybės Išlaikymą. 
Šeimoje,Savaitgalio Mokyklas,Jaunimo
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REIKALAS PGALVOTI
Jau beveik visose kolonijose išrinkti ALB Krašto Tarybos atstovai atei

nančių dvejų metų kadencijai. Prieš akis metų pabaigoje Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavimas ir tuo pačiu metu Lietuvių Dienos Melbourne su daugialy
pe programa. Jau ne pirmą kartą organizuojant Lietuvių Dienas girdisi nu
siskundimų, kad tų Lietuvių Dienų šakota programa tiesiog nesutalpinama 
penkių dienų apimty, ir organizatoriams tenka arba tą programą perkrauti talpin
ant j vieną dienų po kelis parengimus, arba net kai kurių parengimų iš viso 
atsisakyti. Tačiau tų reformų niekas nesiėmė kelti ir vykdyti, laikomasi seno 
trafareto plius dar kiek daugiau, kad Lietuvių Dienos savo parengimais butų 
dar turtingesnes, negu prieš tai buvusios.

Šitoji padėtis ilgainiui pasidarė nenormali, nes kas tiko pačioje pra
džioje. netinka dabar pasikeitus sąlygoms ir reikalavimams. Šioje vietoje 
galėtų būti kelios išeitys: arba praplėsti Lietuvių dienų skaičių, kas dėl 
daugelio aplinkybių tiesiog butų neįmanoma, arba išjungti iŠ Lietuvių Dienų 
programos bent tuos dalykus, kurie tiesiog su Lietuvių Dienom tiesioginio 
ryšio neturi. Žvelgiant k Lietuvių Dienas reikia pripažinti, kad jų turinį pir
miausia sudaro kultūriniai — festivaliniai parengimai — sportinės varžybos, 
tautiniai šokiai, koncertai bei Dainų Šventė, teatras, literatūros vakaras. 
Be to, dailės ir foto parodos, filmos ir t.t. Iki šiolei, buvo priimta drauge su 
Lietuvių Dienom šaukti ir bendruomen'es Krašto Tarybos atstovų suvažiavimą, 
kuris jau savo charakteriu ir turiniu neįeina ų Lietuviu Dienų parengimų 
kategoriją. Krašto Tarybos suva'ziavimas yra visų pirma darbo, studijų ir 
planavimo ženkle ir jis kaipo tok-s Lietuvių Dienų plane nėra kaip jų programos 
integraline dalis, o greičiau kliuvinys ir tuo pačiu kenkia visai Lietuvių Dienų 
parengimų harmonijai.

ALB Krašto Tarybos suvažiavimas Lietuvių Dienų metu užima labai daug 
laiko: mažiausia trys dienos posėdžių nuo ryto iki vakaro; sąžiningi Tarybos 
atstovai, būdami pririšti posėdžiuose, vos spėja paskubomis patekti į vieną 
kitą vakarinį Liet. Dienų parengimą, bet retas kuris suspėja pasigėrėti mūsų 
sportuojančiu jaunimu dalyvaujant jų žaidynėse, kurios vyksta kaip tik Tarybos 
posėdžių metu, retas kuris apžiūri dailės parodą, foto parodą, arba kitokius 
nemažiau rėkšmingus Liet. Dienų parengimus, kurie savo esme yra lygiaverčiai 
su visais kitais. Pagaliau visas tas skubėjimas po posėdžių į parengimus, o 
ten ilgiau užtrukus ryto metą vėl anksti skubėti į tuos pačius posėdžius. 
Krašto Tarybos nariai tokių posėdžių ir skubėjimo išvarginti tame pačiame 
suvažiavime pasidaro irzlūs, išsiblaškę, nekūrybiški. Kaip kad matosi iš 
ankstyvesnių Krašto Tarybos suvažiavimų vos spėjama sutvarkyti pačius 
formalinius dalykus, o apie suvažiavimo kūrybine pusę — planavimą, sugestijas 
ateities veiklai ir t.t. nėra ko ir kalbėti, nes apie tai nėra kada ir pagalvoti, o 
pagaliau ir to laiko pritrūksta, jies viskas vedama pagal chronometrą ir sekun - 
dės. Ir taip ne viena nauja Krašto Valdyba, po suvažiavimo susirinkusi 
posėdžio, visai pagrįstai klausia — tai ką‘gi darysime? Naująją Krašto Valdybą 
Tarybos suvažiavimo protokolai paprastai pasiekia po kelių menesių, bet ir 

tuose pačiuose protokoluose į anksčiau keltą klausima dažniausia atsakymo 
neranda.

To p f t e, X
Rodos, sukiužęs ir kiauras tas 

skardinis lietuvių garažas Lidcombe, o 
tačiau kiekvieną sekmadienį jame 
prasideda lietuviškas gyvenimas nuo 
pat ankstyvo ryto ir trunka iki išnaktų. 
Žinoma, pasitaiko ir laisvesnių 
sekmadienių, jeigu tokią dieną numaty
tos kokias iškilmės kitur, kaip 
minėjimai, susirinkimai ir pan. 
Tačiau kiekvienas eilinis sekmadienis 
čia yra užimtas visokia veikla. Tik 
pasekime visą tą judėjimą.

Jau nuo pat ankstyvo ryto, vos 
tik Povilui Aleknai atrakinus frontines 
duris ir atkėlus ‘paradnus’ vartus, jau 
tautiečiai ir renkasi. Žinoma,pirmiau
sia prisistato Marina su savo gausiu 
jaunimu tautiniams šokiams. Netrukus 
pasirodo ir Algio Plūko “komandos”: 
gitaristai, orkestrantai,dainininkai. . . 
Juk tiek daug visokių Sydnejuje pa
rengimų , ir kiekvienam su retomis 
išimtimis A. Plūkas išgalvoja vis 
kokią naują programą, įskaitant ir 
bažnyčią. Pavargę Šokėjai ir daini
ninkai dar kiek pasivaišina Povilo 
prilaikomais vaisvandeniais, pa- 
stumdo bilijardo kamuolius ir skirstosi 
kas į bažnyčią, kas savais keliais. 
Tuo tarpu jau renkasi kito plauko 
tautiečiai: vieni užsuka pasidairyti 
prieš pamaldas, kiti, kol dar nėra 
grūsties, ir šiaip susitikti ir pasi
kalbėti.

Beveik nėra sekmadienio, kad čia 
nevyktų kokie valdybų posėdžiai, 
dažnai net po kelis iš karto . . . Čia 
nuolat turi savo susirinkimus Moterų 
Draugija, ramovėnai, sportininkai. . .

Iki puses pirmos, t.y. nuo 1’1 vai. 
šiuose namuose viskas lyg ir aprimsta, 
nes dauguma išsivaik&čioja ^netoliese 
vykstančias lietuviškas pamaldas.Pa
likusieji daugiausia susimetę mažoj 
virtuvėlėj, kur Povilas pavaišina vie
nokiu ar kitokiu skystimėliu,pasikalba 
apie orą, veiklas ir politines vėtras. 
Tačiau apie pusę pirmos jau vėl 
visas garažas atgyja — užgriūva visi 
is bažnyčios: kas ištroškęs, kas kito

id co m
pasiilgęs,kasįyisuomeninio ar bendruo
meninio reikąlo atlikti, o kas tik šiaip 
sau pasistumdyti. Siauram (ir visai 
ne tamsiam) jkoridoriui didžiulė spūs
tis! Kiek apsitrynę ir apšilę pama’zu 
rimsta: vieni,apsėda stalus prie šach
matų, kiti grupuojasi posėdžiams, dar 
kiti pajutę alkį skirstosi pas kaimy
ninius klubus pasistiprinti. Netrukus 
užgriūva vėl nauja banga — tai renkasi 
solistai ir vaidintojai. Juk ruošiama 
opera Mūsų Pastogės spaudos baliui. 
Vėl yuskamba visos skardinės sienos, 
drebinamos solistų ir muzikantų. Mat, 
viename gale opera, kitame teatras, 
dar kitur individualūs pasitarimai ir 
veikla. Ir taip artėja šešta valanda, 
o drauge užplūsta nauja pamaina—ren
kasi Meno Ansamblis savo repeticijai. 
Ir taip ansamblininkai užvaldo lietu
vių namus iki išnaktų. Pagaliau viskas 
pamažu rimsta, gęsta šviesos, ir visi 
skirstosi iki kito sekmadienio.

Mašinos nuburzgia, klegesys nu
tyla. Garažas vėl paskęsta tamsoje ir 
tyloje. Bet. . .pro plyšelius dar viduje 
kažkur spinksi žiburėlis. Dar yra 
užsilikusių ketvertas ar • šešetas 
pastovių veikėjų, kurie sau užsidarę 
ramiai darbuojasi prie žalio staliukb. 
Kada jie užbaigia savo “darbą”, taip 
ir sunku susekti.

Tačiau nemanykit, kad ir darbo 
dienomis čia ramu ir tuščia. Čia 
popietėmis ir vakarais namuose tau- 
škina ir darbuojasi nuolatinis Šių namų 
gyventojas Algis Plūkas artai vienas, 
ar su savo pastoviais talkininkais. 
Tai jis čia paruošia įvairius už
sakymus — dekoracijas, plakatus ir 
visokius kitokius prajovus, kuriais, 
dažniausia stebimės paruoštais jau 
scenoje. Bet aoi^ A. Plūko išmones 
tau būtų kitokia ir daug įdomesnė 
kalba . . .

Tad šioje vietoje ir būtų visui konkretus pasiūlymas, kad naujoji Krašto 
Taryba suvažiavusi nutartų ir išskirtų iš Lietuvių Dienu Krašto Tarybos sesijas 
ir joms paskirtų visai kitą laiką, visui nesurištų su jokiais parengimais. Tuo 
būdu pačiose Lietuvių Dienose atsirastų ekstra laiko dieniniams parengimams, 
o ir pati Krašto Taryba, nesaistoma laiko ir kitų dalykų, galėtų daugiau suši- 
konccntruoli savo dirbo, būtų kūrybingesnė ir produktyvesnė. Šitai minčiai 
labai gera pavyzdį davė šiais metais per Velykas Melbourne įvykusios Krašto 
Kultūros * Tarybos organizuotosios Studijų Dienos. 7'7

Sis pasiūlymas yra daugiau diskusinio pobūdžio; be abejo, jis gali turėti 
ir neigiamų, ne tik teigiamų pusių,bet man atrodo, kad gerai pas varsčius.. 
teigiamosios pusės turėtų didelę persvarą prieš neigiamąsias. Lietuvių Dienos 3Ž
savo visa apimtimi yra manifestacinio pobūdžio, kai tuo tarpu Krašto Tarybos įŽ 
suvažiavimas yra grynai koncentruotas darbas ir projektą v in as. Norėtųsi, kad 
šiuo klausimu pasisakytų ir daugiau bendruomenės narių.

Politinė
Kaip bevertinti įvykių eigą, vis 

dėlto, reikia pripažinti, kad pastar
asis, Š.m. rugpiūčio 12 d., Sovietų 
Sąjungos su Federaline Vokietija 
susitarimas Maskvoje galės v turėti 
nemažos įtakos tarptautinei politikai. 
Netenka pranašauti, kas ir kuriuo 
būdu daugiausia turės naudos. 
Reikšminga tai, kad tą pačią rug
piūčio 7 d., kai po derybų dėl vak. 
vokiečių — sovietų sutarties po tekstu 
pirmąsias savo pavardžių raides buvo 
įrašę A. Gromyko ir W. Scheel, 
Viduriniuose Rytuose paskelbtos 
karo paliaubos tarp Izraelio ir Egipto. 
Kremliaus vadovaujanti ranka veikia 
tiksliai.

Siame, didžiųjų karų šimtmetyje, 
pasaulį yra nustebinusi jau trečioji 
Rusijos — Vokietijos sutartis. 1922 m. 
Rappalo pasirašyta sutartimi abi 
valstybės atgavo karo metu nukritusį 
respektą. Po to jos stiprėjo ir 
ginklavosi, prarastoms teritorijoms 
atgauti. Sovietų Rusijos godūs 
žvilgsniai visą laiką buvo nukreipti j 

nuo Rusijos išsilaisvinusias Lenkiją, 
Lietuvą, Latvija, Estiją, Suomiją ir 
Besarabiją. Vokiečiai sieke atgauti 
Ruhro kraštą ir buvusios rytinės 
Vokietijos dalis.

Viename ir kitame krašte pa
ruošus galimo karo mašinas, 1939 m. 
rugpiūčio 23 d. Maskvoje buvo pūsi- : 
rašyta nauja, Ribbentropo — Molotovo 
paktu pavadinta, sutartis. Abu 
galiūnai, šią sutaifi pasirašydami, jau 
buvo pasiruošę vienas kitam smogti 
iš pasalų.

Vokiečiai, Kremliaus sutartį pasi
rašę, tik savaitei praslinkus pradėjo 
antrąjį pasaulinį karą, vėliau Vokie
tiją sužlugdžius). Tuo tarpu Sovietų 
Sąjunga, jos sąjungininku įvairiais 
būdais remiama, turėjo didelių laimė
jimų: jai buvo atiduota valdyti Rytų ir 
Vidurio Europa su per 100 mil.

padėtis
- “ ' ■ MS®

j vairių Unitų gyventojų. .
Šiuo metu dar neaišku, kokių 

laimėjimų laukia Willy Brandt vy
riausybe, su sovietais pasirašiusi 1"',, ' 7 
trečiąją, šio šimtmečio sutartį. Tėra 
aišku kad vak. Vokietijos vyriausybė • 
šia sutartimi oficialiai prisidėjo 1945 
metais, taip pat rugpiūčio men. pasi
rašyto Potsdamo pakto.

Sovietų Sąjunga Potsdame yra /; 
padiktavusi faktines Rytų ir Vidurio 
Europos sienas. 25 metams pra
slinkus, tas sienas, ✓. tolimesnei 
ateičiai, dabar p«..virtino ir Vakarų 
Vokietija . . . Sovietai šia sutartimi 
siekia greičiau įvyksiančios Europos 
Saugumo konfe’rencijos, kurioje ji 7 
galėtų ir teisiniai įsitvirtinti 
užgrobtose žemėse. ;

Taigi, dvidešimt penkerius metus 
vienoje vietoje tūnoję, didieji “ledy
nai” pajudėjo. Ar jie pralauš kelius 
sovietiniam imperializmui slinkti 
toliau ir naikinti Vakarų cįvilizadijos 
vertybės ir ar Vakaru demokratinė 
civilizacija ras būdų bei priemonių, ':-į
ir geležinių užtvarų nepaisant, nešti 
laisvę ir šviesą sovietų naikinamai 
Rytų ir Vidurio Europai? įj-

Lietuva lieka uždaryta dar 
kietesniame sovietų kalėjime. Lie
tuvai nebuvo lengva atstatyti savo ne
priklausomybę po 123 metų Rusijos 
okupacijos, nes Lietuvos vardas 
pasaulyje buvo visai užmirštas. Sian- 
dien jau geresnė padėtis — dvidešimt 
dveji nepriklausomo gyvenimo metai, 
^Lietuvos diplomatijos ir lietuvių 
išeivių energinga veikla neteikia 
ramybės pasauliui ir neleis jam užmirš- p. 
ti Lietuvos.

Mūsų visų ir ypač Vliko uždavinys . L 
ir toliau lieka tas patsbūti akyliems, 
ausyliems, stiprinti savo jėgas ir |J 
•veiklai, be atvangos veikti dėl Lie
tuvos laisves.

(ELTA).

NAUJI
Australijos žydų- bendruomene 

pradėjo kampaniją prieš žydų persekio
jimą Sov. Sąjungoje reikalaujant 
žydams nekliudomai išvykti iš So v.. 
Sąjungos. Šia prasme rugpiūčio 23 d. 
Sydnejuje pradėta žydų protesto 
savaitė‘su plačia programa—mitingais, 
protestais vyriausybei, pamaldomis 
bažnyčiose.

*** .

įdomu pastebėti, kad šv. Petro 
bazilikoje Vatikane lietuvių įrengta ir 
liepos 7 d. iškilmingai pašventinta 
koplyčia oficialiai nepavadinta, kaip 
kad buvo skelbiama ją planuojant ir 
jos statybai renkant aukas. Visuose 
skelbimuose ir atsišaukimuose toji 
koplyčia buvo vadinama “Lietuvos 
Kankinių Koplyčia”, o Romoje ji ofi
cialiai pavadinta “Gailestingosios 
Dievo Motinos Koplyčia” niekur ne
minint nei Lietuvos, nei lietuvių. 
Amerikos lietuvių spaudoje dėl to 
susirūpinta ir klausiama, kaip. Čia taip 
galėjo atsitikti. Patys lietuviai ir 
ypač aukotojai jaučiasi esą apvilti, 
nes jų aukos nepasiekusios tikslo.

E N O S
200.00 žmonių. Tų pačių 1945 m. 
rugpiūčio 9 d. kita atominė bomba 
buvo iSsprogdirtta mylios atstume nuo 
Nagasaki miesto ir Žuvo 35.000 žmo
nių.

*♦*

Apie 100 prancūzų menininkų ir 
rašytojų siūlo Švedijos Mokslo Akade
mijai paskirti šių rife tų Nobelio 
premijų rusų rašytojui Aleksandrui 
Solženicinui, kuris pačioje Rusijoje 
persekiojamas ir, kurio raštai Sov.
Sąjungoje uždrausti ir skelbiami tik 
uz Sov. Sąjungos ribų. .<?

VIS TIEK KAŽKO TRŪKSTA

— Šiandien, brangioji, tu negalėsi O 
apkaltinti manęs, kad vėf kayrnfeje -ųį 
pamiršau savo portfelį, — sako pro- 
fesorius žmonai.,
— Štai portfelis.
— Bet, Žanai, fu šiandien išėjai iš 
namų be portfelio!

KADA JĮ GIRS?

***

Rugpiūčio 6 d.-suėjo 25 melai, kai 
virš HiroŠimos (Japonijoje) buvo 
išsprogdinta atominė bomba ir žuvo

Musu

Našlė ištekėjo antrą kartą.
Naujasis ‘ vyras nepatenkintas suko;, >..
— Kodėl tu taip giri savo buvusį vyrą?
—. Brangusis, kai tu numirsi, ar ir tave , 
girsi.u. ts

Pastoge Nr.34, 1970.8.51; psl.5
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PASISAKYMAI
ALB Statuto II skyrius nusako 

Krašto. Tarybos kadenciją, pareigas ir 
veikimą. Statuto 6 str. raSoma: 
“Vyriausias ALB reikalą tvarkytojas 
ir jos valios reiškėjas yra Krašto 
Taryba. Ji ... g. sprendžia visus 
ALB liepiančius klausimus.”

, • 11 ir 12 str. nusako *4 Krašto 
Tarybos narių teisę kelti svarstytinus 
klausimus ir tą klausimų sprendinio 
būdus santykyje su Krašto Valdyba.

Per porų veiklos dešimtmečių 
Krašto Taryba neturėjo reikalo įsiterp
ti į. Krašto Valdybos veikimų, nes įjos 
darbų nebuvo daromi iŠ Šalies, su 
statutu nesuderinami. kliuviniai. 
Paskutiniuoju metu pasireiškę įvykiai 
turėjo atkreipti Krašto Tarybos dė- 
esį nes iš pačios Kramto Tarybos 
narių atsirado tokių, kurie prasilenkė 
su statuto nusakyta veikimo procedūra. 
Toks reiškinys įvyko 1970 m. gegužės 
2 d.,kada vienas Krašto Tarybos narys 
pasikvietęs keturis bendruomenės 
žmones, net ne Krašto Tarybos narius, 
įteikė Krašto Valdybai del Musų 
Pastogės ultimatumų. Tokia aplin
kybė sukelia mintį, kad 59 rinktieji 
1969-1970 metų kadencijai Krašto 
Tarybos nariai nesusivokė, jog Mūsų 
Pastogė — ALB laikraštis pasuko 
šiai bendruomenei kenksminga veikimo 
kryptimi. Tik vienas šios kadencijos 
Krašto Tarybos narys buvo įzvalus 
besireiškiančioms negerovėms ir 
visiems kitiems Tarybos nariams 
pradėjo jas įrodinėti.

Trapiau ir po minėto negerovių 
įrodinėjimo anos kadencijos Krašto 
Taryba pasiliko tyli, tarsi jos tas 
visai neliečia. * Atrodytų, jau pats 
precedentas, nesiderinąs su ALB 
statutu, privalėjo paskatinti Krašto 
Tarybų šiuo reikalu formaliai pasiy 
sakyti.

GRAŽI SUKAKTIS

Nuotraukoje iš dešinės sukaktuvininkai Dr. S. Skapins
kas su ponia. Šalia Geelongo apylinkės valdybos pirminin- 
kas p. A. Jomantas,.

fPOPTAJ
sportas pasaulyje.

Musų Pastoges Sporto Skyriaus 
bendradarbis, vedęs skiltį “Pasaulio 
arenoje” graikas laikraštininkas . A. 
Ekonomidis, pablogė^-jus sveikatai, 
išėjo ilgesniam laikui atostogų. Pa
sitaisęs jis tikisi vėl grįžti įspaudą 
ir į Musų Pastogės sporto skyrių. Už 
jo darbą ir prielankumą šio skyriaus 
skaitytojai yra labai dėkingi, ir tikisi 
jo kondensuotas informacijas vėl 
greitu laiku Šiame laikraštyje skaityti..

***

SydnejiŠkis V. Bagdonavičius, 
kuris vyrų grupėje pirmąsias vietas 
antroje lietuvių Žiemos sporto šventė
je^ praeitą savaitp jvykusiose Austra-

Musu Pastoge flr.34, 1970^8,31; psl.6 *

Dėl Krašto Tarybos apsileidimo 
mūsų bendruomeniniai reikalai pateko 
asmeninių ambicijų patenkinimo 
sferon suniekindami Krašto Valdybą, 
bendruomenės laikraštį Mūsų Pastogę 
ir jam. spausdinti ruošiamų pirkti prie
monių tikslingumą. Eiliniai bpnd- 

1 'ruomenėš nariai nesulaukdami auto
ritetingo išaiškinimo pasimetė ambici
jų užkulisiuose. Toks pasimetimas 
bendruomenės nestiprina, o bendruo
meniniam laikraščiui išvaizdos ir 
turinio .atžvilgiu daro aiškai suvo
kiamą Žalą.

Laukiamas pasisakymas ne paskirų 
Krašto Tarybos narių, o bendras visos . 
Krašto Tarybos narių nuomonės 
pareiškimas.

L. Barkus. • 

RENKANT ALB KRAŠTO VALDYBĄ.

Iškilus klausimui, ar nederėtų mūsų 
bendruomenės Krašto Valdybą rinkti 
kitose vietovėse— paeiliui ar nuolat — 
noriu trumpai pateikti savo sugestijas 

Mūsų bendruomenės tautinėje 
veikloje Krašto Valdybos vaidmeny 
yra išryškėję du svarbesnieji veiks
niai: laikraŠČio leidimas ir taitinės 
kultūros pasireiškimo koordinavimas, 
kondensuotu ir demonstratyviu jos 
perteikimu kas antri metai vykstan
čiose Lietuvių Dienose.

Religinis gyvenimas, socialinė 
globa, sportas, jaunimo, tautos 
laisvinimas bei tautinis reprezentavi- 
mas Šiame krasta, lietuvių namų, 
meno ansamblių ir kitose srityse 
darbai ir veikla visumoje ar cįplinai 
atliekami specialiai tiems reikalams 
sukurtų organizacijų bei Krašto 
Valdybos tam reikalui specialiai 
sukurtų institucijų. Tačiau visa tai

4ijos greito Šiuo'zimo pirmenybėse 
laimėjo dvi pirmąsias vietas*, tai 500 
uetrų ir 1.500 metrų nuotoliuose. 
Paskutiniame pusantro kilometro 
nuotolyje jis atsiliko tik vienu de
šimtadaliu sekundės nuo Australijos 
čempiono Linch. Kaip sūnus, taip ir 
tėvas neatsilieka nuo laimėjimų, nes. 
’ir senjoras K. Bagdonavičius, kuris 
Kovo komandoje Žaidžia stalo tenisą , 
laimėjo žaibo turnyrą “ Western 
Suburbs” pirmenybėse.

***
Portugalijoj pasibaigusiose jachtų 

pirmenybėse laimėtoju tapo ir “Finn 
Gold Cup” gavo brazilas J. Bruder. 
Dalyvavus australas B. Watson gavo 
tik 69-tą vietą.

***

Sydnejaus G. Erohin ir Guildford 
Leagues komandos buvo pripažintas 

savo keliu yra praktiškai apjungiama 
į vienų derinį rengiant Lietuvių 
Dienas. Ju rengimo Komitetas savo 
darbo eigoje yra priverstas susi
daryti visų tų vienetų bei jų veiklos 
pilnų, aiškų ir konkretų vaizdą pa
laikydamas betarpinj ir nuolatinį 
kontaktą pradedant ALB apylinkių 
valdybomis ir atskirais kultūrininkais. 
Tai sudaro tam tikrą dvilypumą su 
ALB Krašto Valdybos darbu. Todėl 
manyčiau, būtų tikslu Lietuvių Dienų 
rengimo užduoti priskirti Krašto 
Valdybai-
Jai tektų sudaryti komisijas techniš
kam atskirą parengimų atlikimui, kaip 
ir dabar praktikuojama, kas leistų 
jai atsidėti vien tik koordinavimo 
darbui visam bendruomenės gyvenime. 
Aktyvus ir nuolatinis kontaktas padėtų 
atskirų padalinių ar vienetų veiklos 
paskatinimui ar teikiamos paramos 
patikslinimui. Tiksliau butų spren
džiamas ir kvietimas is užjūrio mūsų 
meninių pajegųjų pobūdis ir reikalas.

Tuo pačiu Tarybos narių 
suvažiavime šalia bendruomeninių 
tvarkymosi klausimų būtų vietos ir 
laiko pilnai išdiskutuoti bei aptarti 
visus musų kultūrinio reiškimosi 
aspektus, būdą ir nustatyti ateities

SPAUDOS BALIUS
RUGSĖJO 19 d.
LIDC0MBE
Ukrainiečiu salėj

•••••••••••••••••••••••a*

Dr. S. Skapinskas Geelonge savo seimos ir biciulią 
ratelyje atšventė 35-rių metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Nors sukaktuvinei šventei nesiruošė, bet buvo nustebintas 
didžiulio būrio jį užklupusiu bičiulių, atėjusių p.p. Ska- 
pinskų pasveikinti su linkėjimais ir užkandžiais.

Dr. S. Skapinskas pirmaisiais savo gyvenimo metais Gee
longe buvo užsidaręs ir pasinėręs privačiuose darbuose ,bet 
vėliau atsiradus laisvesnei valandėlei kitai tuojau įsijun
gė į lietuvišką veiklą. Dr. S. Skapinskas žinomas kaip vi
suomenininkas dar iš Vokietijos ir Australijos pereinamųjų 
stovyklą. Jeigu Geelongo Liet. Choras bene 1962 m. pirmą 
kartą pasirodė Dainų Šventėje Adelaidėje, tai tik dirigento 
M. Kymanto ir choro pirmininko Dr. S. Skapinsko dėka. Ket
verius metus išbuvęs Geelongo apylinkės valdybos pirminin
ku Dr. S. Skapinskas dėjo visas pastangas išlaikyti vienybę 
ir sugyvenimą Geelonge ir taip pat kaupė pinigus turimų ben- 
druomininių namu praplėtimui. Dr. Skapinsko įnašas į Geelon
go liet, bendruomenės kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą 
yra labai reikšmingas ir pozityvus. Pasitraukęs iš Geelongo 
apylinkės valdybos ir kiek pailsėjęs jis šiuo metu vėl ak
tyvus ir yra cboro valdybos pirmininko pareigose. Jam tal
kininkauja p.p. Saldukas ir Steponavičius. Ponia Skapins- 
kienė ilgus metus buvo pasiaukojusi tik šeimai ir išaugino 
sūnų, kuris šiuo metu studijuoja inžineriją, ir dukrą Dagą, 
baigusią seserų ir akušerijos mokyklą, tačiau visą laiką tal
kino vyrui visuomeniniame darbe ir pastaruoju metu įsteigė 
Geelongo lietuvių moterų Draugiją, kurioje ji atsidavusiai 
darbuojasi.

Šios sukakties proga norėčiau palinkėti-p.p. Skapinskams 
daug ištvermės ir ilgų bei laimingų metų.

A. Brazdžionienė

geriausiu krepšininku ir gavo “Jack 
Small” medalį.

**♦

Sydnejaus Kovo vyrų komanda 
laimėjo prieš Earlwood-Bardwell Park 
komandą 54:32. Tą patį vakarą Neries 
komanda pralaimėjo prieš Arncliffe 
Scots 24-62.

***

V ak. Vokietijos lauko teniso Są
jungą paskyrė buv. Australijos Davis 
Cup kapitoną ir trenerį H. Hopman ofi
cialiu teisėju ją varžybose su Amerikos1 
rinktine, 

darbo gaires tiesioginėj' darbo nuo
laikoj.

Bendruomenės laikraščio leidimų į. 
visiškai išjungti iŠ Krašto Valdybos 
žinios ar kontrolės jo leidimui 
sukuriant atskirų ir savaimingą ko
operatiniais pagrindais leidyklą — 
spaustuvę ar pan., kuri įsigijusi 
modernias spausdinimo priemones būtų 
pajėgi dusti daugiau imponuojančių 
atskirų spausdinių jaunimui, meno, 
literatūros, mokyklinio pobūdžio ir 1.1. 
Eventualiai galėtų atlikti ir katalikų 
laikraščio spausdinimų, ar jį leisti ' 
atskiru priedu visiems lietuviams 
laikrašty.

Tais pagrindais gražiai ir sėkmin
gai tvarkosi mūsų Lietuvių Namai, ir 
reikia tikėti, kad tuo principu spaus
dintas lietuviškas žodis duos naują 
impulpą mūsų visų naudai.

Šiuo metu vykstantį vajų nu
kreipti ta linkme, kad kiekvienas, 
įnešęs $10.00 taptų tos leidyklos 
nariu ir likusi suma — paskola. 
Nariai tiesioginiu ar koresponden- 
ciniii būdu išrinktu valdybą, kuri pati 
sudarytų ar pakviestų redakcinę 
kolegiją ar atskirą redaktorių ir atlik
tų visus su leidimu ar spausdinimu 
susijusius darbus. Tuo būtų išvengta p 
Krašto Valdybos tariamos cenzūros ar 
tendencijų ,išlaikytas žodžio laisvės 
principas ir pagyvintas privačios 
iniciatyvos reiškimasis bendruomenėjfe. L 
Bum

Būtų suteikta galimybe visiems drą
siai kelti naujas mintis, sugestijas 
nevengiant kontraversinių nuomonių, 
iš ko isulauktu visumos demokratinis 
nusistatymas mūsų bendram 
tvarkymesi.

Mūsuose yra daug pasenusių ar 
aktualumo nustojusių sentimentų; 
laikas ir žmones pasikeitė, tuo tarpu 
pasauliniu įvykių raidoj gyvenamoj 
aplinkoj bei santykiuose su tauta 
iškyla naujos situacijos,kurios Deika- 
lauja iš mūsų būti judresniems,daugiau 
mąstantiems, • kad neliktume vien tik 
savos tremtinio tragedijos liudytojais 
ar verksniais.

A. Vingis.

Grasusis brazilų futbolininkas 
praeitą savaitę žaisdamas su savo 
komanda Santos 7 C Sao Paulo miesto* 
pirmenybėse įmušė savo karjeros 
1038-jį įvartį. Jis yra vienintelis 
pasaulyje futbolininkas, įmušęs per 
oficialias rungtynes 1000 įvarčių. Jo 
vardas Pele.

Rugpjūčio 7 d. Lietuvos moterų 
krepšinio rinktine žaidė ■ su Šiaurės 
Korėjos meterų rinktine: pirmąjį savo 
susitikimą ir laimėjo 89:65. Kitą 
dieną žaistose revansinėse rungtynėse 
lietuvės pralaimėjo vien© taško 
skirtumu 68:69.
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ii - ji žiemos

Praėjusiais metais pradėtoji 
žiemos sporto šventė antrą varda
dienį šventė rugpiūčio 15-16 d.Mt. 
Buller, Victorijoje. Grupė Melbour
ne lietuviu Yda turi savo “Joge”, 
“Neringą”; Čia ir buvo Šventes cen
tras^

Šventės vyriausias organizatorius 
A.L.F.A.S. V-ba, technikinis Šventės 
rengėjas Melbourne lietuvių sporto- 
Klubas “Varpas”. Šventei pravesti 
buvo sudarytas komitetas, susidedąs 
iŠ pirmininko - J. Tamošiūno, apgy
vendinimo vadovo J. MaSanausko 
(“Neringos” pirmininkas), varžybų 
vadovo Dr. J. Mikalajūno ir viso
keriopo talkininko J. Gružausko^

Šventėje dalyvavo apie 40 regist
ruotų Šventės dalyvių. Aktyvių var
žovų buvo 26. Atstovauta šie klubai: 
Adelaidės “Vytis” (varžybose nedaly
vavo), Canberros “Vilkas”, Geelongo 
“Vytis”, Melbourne “Varpas” ir Syd- 
nejaus “Kovas”.

Varžybos'vyko slajome, ir greitame 
nusileidime. IŠ šių dviejų varžybų dar 
išvesti laimėtojai, išvedus bendrų 
geriausį laikų. Varžytasi jaunių berniiką 
iki 16-kos metų, moterų ir vyrų grupėse.

Slidinėtojai suvažiavo penktadienį, 
kiti dar anksčiau. Didžioji dalis apsi
gyveno “Neringoje”, likusieji pas Dr. 
J. Mikalajuna ir kitur.

Penktadienio vakare įvyko infor
macinis susirinkimas. Šventės rengė
jai suteikė informacijų dėl varžybų, iš
traukti važiavimo eilės burtai, paskirti 
varžybų teisėjai ir kiti pareigūnai. Buvo 
diskutuota dėl varžybų pravedimo siste
mos ir panašiai. Nežiūrint skirtingų nu> 
monių, visos diskusijos vyko draugiš
koje, darbingoje nuotaikoje.

'Smego Šiais metais Ml. Buller labai 

Ar dar toli finišas? .' . . Trylikametė V. Df.gyte Nuotrauka J. Donielos

daug. Prieš šventę oras slidinėjimui ne 
buvo palankus. Ypatingai blogas oras 
buvo šventės išvakarėse — penktadienį. 
Visgi rugpiūcio 15 d. į varžybų trasų 
besirenkančius sportininkus sveikino 
saulutė. Sniegas nebuvo iŠ geriausių, 
bet oras nepaprastai geras. Tas grei
čiausia visus varžovas su vadovais ge
rai nuteikė. Pradžioje numatytu varžy
bų trasų teko sutrumpinti dėl jos ilgumo 
ir galbūt sunkumo.

Varžybos pradėtos slalomu. Sli
dininkams neteko išbandyti trasos. 
Pagal ištrauktas burtus reikėjo daryti 
pirmąjį nusileidimų. Viso slalome 
buvo trys nusileidimai. Laikas imtas 
iš dviejų geriausių. Padarius pražang
as dviejuose, varžovas iškrisdavo iš 
tolimesnių varžybų.

Pirmiesiems šventes varžovams 
garbė būti teko jauniams berniukams. 
Dėl pirmos vietos varžėsi J. Vaitie
kūnas Melbourno “Varpo” ir V. Pilka

IT-sios Australijos lietuvių žiemos sporto šventės aktyvieji dalyviai.
Nuotrauka J. Donielos.

sporto šventė

* Canberros, “Vii ko”.
Po jaunių sekė moteris. Čia 

matėm O. Pilkienę ir R. Andriuškaitę 
abidvi Canberros “Vilko”. Melbourno 
“Varpą” atstovavo V. Dagytė ir M. 
Vaitiekūnaitė. Be šių dar buvo regist
ruota G. Bulokienė. Geelongo “Vyties* 
spalvas gynė D. Bertasiūtė. Gaila,kad 
moterų grupėje buvo per mažai varžovių 
dėlto nesudaryta atskirta jaunių grupė. 
Jaunėms teko varžytis su senjorėmis 
kas buvo jaunių nenaudai.

Vyrų grupę gausiausia Canberros 
“Vilką” atstovavo: A. Pilka, J. Rob
ertas, J. Roberts,.R. Daukus ir M. 
Mauragis. Už šventės rengėjus Mel- 

“Vnmr»?* varžėsi: R. Dagys, 
A. Vaitiekūnas, A.

J. Mikalajūnas ir J. 
Sydnejaus “Kovą*,” re-

prezentavo: V. Bagdonavičius, A. 
Garolis, D.Kraucevicius ir J. Liuti
kas. Už Geelongo “Vytį,” varz'antis 
matėme A. Šimkų.

‘ Slalomo varžybos komplikuotos, 
įdomios ir pateikė daug netikėtumų. 
Kai kurie pajėgūs varžovai dėl ne
laimingų kritimų turėjb iškristi iŠ* 
varžybų. Keli būdami nesusipažinę 
su trasa pravažiavo vartus ir buvo 
diskvalifikuoti. Trasa buvo apie 
tris ketvirčius milios, vidutinio • 
sunkumo.

Jaunių berniuku slalomą laimėjo 
canberrėškis N. Pilka - laikas 56,09 
sek. Moterų slalomą O. Pilkiene Can
berros “Vilkas” - laikas : 1 min.5,05 
sek. Vyrų slalomų V. Bagdonavičius

leidimo geriausio laiko. Šios varžybos 
tikrai įdomios, pareikalaujančios iš 
sportininkų netik sugebėjimo,bet ir drą
sos. Žiūrovus jaudino geras važiavimas, 
greitis, žinoma ir neišvengiami kritimai

Greito nusileidimo pirmą vietą jau
nių grupės pasidalino N. Pilka Canber
ros ir J. Vaitiekūnas Melbourno. Jų 
laikas - 31,06 sek. Moterų titulą pasi
savino praėjusių metų Čempijonė can- 
berriškietė O. Pilkiene, laikas - 33.07 
sek. Vyrų čempijonu tapo sydnejiškis 
V. Bagdonavičius, jo laikas - 27,09sek.

Bendro slalomo ir greito nusileid
imo laimėtojai: jaun. berniukų — N. 
Pilka, moterų — O. Pilkiene', Vyrų 
— V. Bagdonavičius.

Komandinė vyrų taurė atiteko Can
berros “Vilkui”. Moterų komandinę 
taurę laimėjo Melbourno “Varpas”.

Varžybos užtruko ilgokai ir 
nuvargino netik varžovus,bet ir 
teisėjus su žiūrovais. Organizacinis 
varžybų pravedimas atliktas gana 
gerai. Vakare “Neringoje” įvyko do
vanų įteikimas, po to bendras pobūvis; 
Šia oficialią dalį pravesti “Neringos” 
pirmininkas. J. Mašanauskas pakvietė 
Melbourno “Varpo” pirmininką J. 
Tamošiūną.. A.L.F.A.S. Valdybos 
pirmininkas A. BladzeviČius pa
sveikino šventės dalyvius, laimėtojus 
ir pasidžiaugė gražia, draugiška šven
tės nuotaika. J. Tamošiūnas pareiškė 
visiems prie Šventėsorganizavimo pri- 
sidėjusiems padėką. Be varžybų lai
mėtojų dar įteiktos dovanos Šiems 
asmenims : “Courage” trofėjų atiteko 
J. Roberts iŠ Canberros.
J. Žalkauskas gavo dovaną, skirtą 
vyriausiam amžiumi šventės varžovui 
Jauniausio slidinėtojo trofeja ap
dovanota M. Vaitiekūnaitė, taip pat 
melboumiškė. Dauguma trofėjų 
meniškai pagaminta “Varpo” sporto 
Klubą pirmininko J. Tamošiūno.

Po oficialios dalies vyko bendros 
suneštinės vaišės. Tai^buvo tikrai 
draugiškas, linksmas, maloniai pra
leistas vakaras. Skambios lietUviŠ

bydneiaus “Kovas” - laikas 51,00 sek.
Po slalpmo seke greito nusileidimo 

varžybos. Čia leista visiems varžovams 
nuvažiuoti vienų sykj trasos susipažini
mui. Laimėtojas išvestas iŠ vieno nusi

kos dainos aidėjo snieguotais kalnais, 
o Šokėjų kojos išmėgino “Neringos” 
statybos stiprumą.

Rytojaus dieną snigo, dėlto mažai 
šventės dalyvių mėgino slidinėti. Daug
uma sportininkų su geriausiais prisi- 
minim-i:is ir ryžtu «nsitikti trečioie 
žiemos sporto šventėje skirstėsi 
namupliai.

Šia Šventė reikia laikyti pavyku
sią. Ypatingai džiugu, kad visų daly
vių tarpe vyravo nuoširdus draugiškumiB. 
Pralaimėtojai pralaimėjimus priėmė 
sportiškai, laimėtojai, laimėję titulus, 
paliko sportiškai kuklūs. Tokios-puik
ios draugystės turėtų pasimokinti visi 
kitų sporto Šakų švenčių dalyviai.

Slidinėtojų yra aukšto lygio, 
ypatingai jaunių tarpe. O. Pilkienei 
auga rimtos konkurentės Melbourne. 
Tai jaunos sportininkės Vilija Dagytė 
ir Marytė Vaikiekūnaitė. Yra ir daugiau 
slidinėjančių mergaičių, bet dėl įvai
rių priežasčių negalėjo šventėje daly
vauti. Ateityje reikėtų stengtis su
rengti jaunėms mergaitėms varžybas 
jų amžiaus grupėse-.

Daug gausiau slidinėtojų jaunių 
berniukų grupės. Pajėgūs canberriš- 
kiai V. ir A. Pilkos, daug Žada Mel
bourno prieauglis A. Gružauskas, J. 
Vaitiekūnas ir L. Žalkauskas. Visi 
šie jaunieji sportininkai galėjo pa
siekti geresniu rezultatu. Atrodo, kad 
jų didžiausias priešas buvo varžybų 
įtempti nervai.

Šventei prisiminti išleistas gražus 
ant rankove b nešiojamas skydelis. 
Be rimtųvaržybų buvo ir linksmesnjų 
momentu . . . Vienas iš vadovą su 
glėbiu slalomo gairių įlėkė į krūmus. 
Geras akordeonistas ir į sniegą įvirtus 
nenustojo grajinęs . . . Kai kas 
kai ka namo lydėjo polką šokdami* 
Vargšas sydnejiškis tiek nutrynė 
kojas, kad iš “Koorooros”
“Neringa” parėjo tik su kojinėmis... 
Teisėjus nuo bado ir troškulio išgel
bėjo J. Donela, kaip St. Bernardinas, 
į pakalnę atgabenąs pasistiprini
mus . . . Visiems labai patiko, Gare
liui labiausia, šventėje populiarus 
būvąs Šūkis “Arriva”. Šventė 
tikrai buvo puiki. Šventės rengėjams 
ir visiems dalyviams dar sykį 
“ ARRIVA ”1
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SISIRINKIMAS ADELAIDĖJE.

Rugpiūvio 18 d. įvykęs Adelaides 
L.B. ap.,linkės susirinkimas buvo 
labai reikšmingas. Siam susirinkimui 
buvo ruošiamasi visu atkaklumu. 
Griipė bendruomeniškai nusistačiusiu 
tautiečių pasiūlė apylinkės valdybai 
talkon padėti pravesti gana keblių 
b e n d r u o m e n ė s n e p r i k I a u s om u m o
referendumų. Po gana sunkių pastangų 
buvo sudarytas ir apyl. valdybai 
įteiktas provizorinis kandidatų są
rašas. asmenų, atsidavusių bendruo
menei.

Opozieijon atsistojo L.A.S. vado
vai. ieškodami koalicijos su parapijos 
žmonėmis. Susirinkime per du sąrašus 
susidarė 32 kandidatai į ALB Krašto 
Tarybų. Labai teigiamai į susirinkimų 
paveikė kun.Spurgio pasisakymas, kad 
jis Čia atėjus ne kaip kokios nors 
grupės atstovas, bet kaip eilinis 
bendruomenes narys, ir kvietė atiduoti 
savo balsus už tuos kandidatus, kurie

nariu. Pirmin’nkuvo p. \ . Neverauskns. 
sekretoriavo p. ,|. Luini kailis. į ALB 
Krašto Tarybos atstovus išrinkti: 
E. Dainienė. B. Straukas. \ . Neveraus- 
kas. j Jonas irius. E. Kalibata^. M. 
P'ocius. J. Aeverauskas. D>. A. 
Stepanas. K. Pocius, M. Rudzenskas, 
kun. Spurgis. Baltutis. L. Marlinkus. 
ę»,asiunas. J; Vasiliauskas.

VI. Dumčius.

CANBERRA.

Tautos Šventes minėjimas įvyks 
Sekmadienį. Rugsėjo 13 d. 11.30 vai. 
pamaldos St. Joseph's, Braddon. 
Minėjimas 3 vai. p.p. Lietuvių Klube. 
Minėjimų seks arbatėlė ir ponios 
prašomos atnešti po lėkštę užkandžių.

Canberros Apylinkės Valdyba.

P r a n

A.L.H. Sydncjaus Apylinkes Valdyki ruigsėjo 5 d., įeJitadicnį, 7 vul. vok.
Dainavos " salėjo Bunkslowne ruošia į

.TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ,- I^Bl'lVį '

Oficialioje dalyje: Canberros apyl. pirm. Dr. K.J. Kemešys (paskaita) 
M. Mykolaitytė — Slavėnienė "* 
J. A. Juragis
A. Prizgintaite — Spykers
V. Kazokas

> žpįjnė kūryba

turtingas bufetas šokiai

■

i
P

Linksmoje dalyje: gera kapela

įėjimas — auka
"M |

Sydney Apylinkes Valdyba, g

VISUR VISAIP
asmeniškai atrodys tinkamiausi šiam 
uždaviniui. Buv. Krašto Tarybos 
Adelaidės narių saniJnui padarius 
pranešimą apie tarybos narių veiklų, 
išsivystė gana aštrios diskusijos. 
Apyl. Valdybos p.-kas p. V Straukas 
perskaitė p. V. Raginio iniciatyva 
suorganizuotą skundą Krašto Valdybai 
prieš Musu Pastogės redaktorių, kam 
jis paskelbęs E. Dainienės feljetoninj 
raportažą apie pernykštį bendruomenės 
susirinkimą ir V.Dumčiaus humoreskas. 
V. Radzevičius pareiškė, kad tas 
skundas suklastotas, nes is dvylikos 
pasirašiusių trys nėra Tarybos 
nariai, ir dėl to neturi nei teisinio, nei 
moralinio pagrindo; taip pat priminė

leidiny “Lietuvos Keliu” Nr. 2 
straipsni apie. p. J. Vanagą.

E. Dainienė reikalvo atskleisti, 
kokius faktus ji nors kiek iškreipusi. 
Adelaidės Tarybos atstovų seniūnas 
nepajėgė nei gintis, nei aiškintis; 
Aktorius Ratkevičius kvietė visus 
bu'i kaip Žydai, atseit, vieningais 
svarbiame reikale. V. Peiktinas

t
PRANEŠIMAS

Sydnejuje apylinkės valdybos ruošiamas Tautos Šven
tes minėjimas įvyksta Dainavos salėje Bankstowne rugsėjo 
5-do, šeštadienį, 7 vai# Oficialioje dalyje svečio - 
^anberr s apyl* pirmininko Dr* K.J. Kemežio- žodis ir 1: 
teraturine dalis. Vėliau bendras pobūvis su Šokiais ir 
pasivaisinimais.

PIRMASIS ANGLU KILMINGASIS 
IŠ LIETUVOS.

EVANGELIKAMS MELBOURNE
Pranešame visiems Melbourne ir apylinkių lietuviams 

evangelikams, kad lietuviškos pamaldos Tautos Šventės 
proga įvyksta rugsėjo 13 d., sekmadienį, 11 vai. ryto to
je pačioje vietoje - 50 Errol St. Nth Melbourne Lietuviu 
Namų koplyčioje. Pamaldas laikys kun. Šimboras.

Liet. Evang. Parapijos Taryba

Patikslinimas

Neseniai Anglijoje buvo pakeltas 
į “sirne” Lietuvos žydas Sir Joseph 
Kagan, Anglijoje žinomas kaip manu
faktūros “ 'Ganex” fabrikantas, 
sukonstruktaves specialius “Ganex” 
paltus. Įtariamą, kad Sir Kagan buvęs 

buv. min. p-ko Wilsono 
patarėjas, bet pats Sir Kagan to ne
išsigina, o teigia,kad šitoji garbė jam 
paskirta ai jo gaminius. Pats Sir 
Kagan didžiuojasi, kad jis esąs 
pirmasis anglų ‘kilmingasis’, kilęs iš 
Lietuvos. Jis atvykęs į Angliją 
1933 m., pradėjęs gyvenimą paprastu 
tekstilės darbininku, o šiandie jis 
esąs milijonierius ir net gavęs titulą.

įtarė, kad uz suaukotus pinigus
busianti nupirkta spaustuvė V.
Kazokui. Apyl. pirm. V. Straukas
pabrėžė, kad spaustuvė perkama
Krašto Valdybai, kokia ji bebūtų-

Dėl daugelio kandidatų j Tarybos 
atstovus balsų skaičiavimas užtruko 
gana ilgai.Dalis susirinkimo išsiskirs
tė, dalis, sugarmėjo į barą laukti 
balsavimo rezultatų. Susirinkime 
dalyvavo 170 Adelaidės apylinkės

Musų Pastogės Nr. 30 beminint pirmąją Sydnejaus apylin
kės valdybą klaidingai buvo paskelbtos minėtos valdybos 
narių pavardės: paminėta A. Kutkus, kai iš tikrųjų val
dyboje buvo A. Kutka. Suniteresuotuosius maloniai atsi
prašome. Red.

Mūsų Pastogėje moterių skyriaus "Gabijos" redaktorė 
p. A. Matukevičiene rugsėjo 5 d. išvyksta į Jungtijnes 
Amerikos Valstybes ilgesnių atostogų. Jai išvykus Gabiją 
redaguos ponios D. Baltutienė ir A. Baltrukonienė. Mūsų mie
lai bendradarbei p. Matukevičienei linkime sėkmingų Atosto
gų ir gausių įspūdžių, kuriuos tikimės skaityti Gabijoje ir 
Mūsų Pastogėje. ■

Mūsų, Pastogėje prieš kiek laiko 
paskelbtoji žinelė apie neseniai 
mirusio pagarsėjusio paskutiniame 
kare lenkų generolo Anderso kilmę 
nebuvusi tiksli.Pagal oficialius lenkų ' 
šaltinius gen. W. Andersas gimus 
Lenkijoje ir tik prieš pirmąjį karą buvo’’5 
persikėlę* i, Tauragę ir tarnavo Ituni, - 
gaikbČio Vaeilcikovo dvares Gene -"^į: 
Anderso biografijoje niekur neminima, * 
kad jis buvęs kitokia pavarde. •>.-

Mūsų Pastoge Nr.34, 1970.8.31; psl.8
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