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TAUTOS DIENA
Is neįžiūrimų tolių praeityje ateina mūsų tauta. Todėl ir žvilgsnis į jų 

turėtų būti ir toli siekiantis, ir plačiai aprėpiantis. Tauta sudaro didelio žmo
nijos gyvenimo tam tikrų iškarpą, kuriame nieko negalima išskirti ir kurioje 
viekų atrasi, kas yra ir reiškiasi iš viso žmonijos gyvenime. Čia lygiai 
vystosi ir heroizmas, ir niekšybė, pasiaukojimas ir išdavystė, veržlumas ir 
trukdymas, kūryba ir griovimas. Tokioje priešingybių skalėje reiškiasi žmo
nijos gyvenimas, ne kitoks jis yra ir tautoje. Lygiai tautos istorijoje 
paraleliai galioja ir jos nueito kelio vingiai: kilimai ir nuosmukiai, pergalės 
ir pralaimėjimai, laisvės prošvaistės ir vergijos sutemos.

Neišvengė Šitokio gyvenimiško dualizmo ir mūsų tauta. Tiktai gal dėl to, 
kad lietuvių tauta nėra didelė, šitie visi vingiai daug ryškesni, konkretesni ir 
galima sakyti visais atvejais lemtingesni. Didelėj tautoj tos kontrastinės 
briaunos nėra tokios aštrios, pralaimėjimų nuostoliai nėra tokie skaudūs. 
Gal todėl ir angažavimasis už kokias nors “tiesas” yra spontaniskesnis arba 
reakcija prieš kokias “klaidas” daug grubesnė.

Tačiau skaudžiausia tai, kad lietuvių tauta, pra/adusi savo galybę ir kaip 
maža tauta jausdama nuolati nę grėsmę iš didžiųjų pusės ir taip pat nuolat kaip 
mažesnė skriaudžiama, savy išvystė tiesiog jai pačiai pragaištingą men
kavertiškumo jausmą, kuris išugdė tautoje besaikį praeities‘idealizavimą ir 
nustelbė blaivų ir nuosaikų žvilgsnį į dabarties gyvenimo apraiškas.Besąlygin
is praeities idealizavimas kaip tik ir statoma kontrastu dabarčiai,kuri, ideali
zuotos praeities šviesoje nuvertinama iki padugnių ir tuo pačiu pakertamos bet 
kokios, pastangos ateičiai. Ir tokios konservatyviosios pastangos viską ma
tuoti praeities mastais arba sustingdyti gyvenimą senosiose formose apsi
lenkiant su gyvenamojo laiko dvasia ir ir paties gyvenimo veržlumu nėra iš 
tiesu kova už lietuvybės išlaikymą, bet greičiau pastangos paversti tautą 
muziejiniu eksponatu. Nereikia net įrodinėti, kad neatšauksi vakar dienos, ir 
kad išėjus iš apyvartos pinigas teturi vertės tik kolekcionierių rinkiniuose. 
Praetis paveiki ir galinga tik tada, kai ji spinduliuoja pavyzdžiais tų idealų, 
kurie tebegalioja ir dabarčiai ir ateičiai. Vargas tai tautai, kuri savo egzisten
ciją riboja vien tik tam tikrais atsiekimais arba likimu sieja su viena kokia 
specifine ideologija. Ačiū Dievui, lietuvių tauta išliko lietuvių tauta iki šiai 
dienai nežiūrint, kad ji ir praeity keletą kartų buvo bandoma skiepyti į siaurus 
ideologinius rėmus grasinant,kad juos peržegus gresia neišvengiama tautos 
pražūtis. Tie rėmai buvo peržengti, ir nepasiteisino grėsmingos pranašystės: 
nors ir ideologijos merdi, bet tauta tebegyvuoja gaivališkai veržli ir jaunatviš
kai kūrybingą. Ir tas kaip tik žadina pasitikėjimą jos ateitimi.

Sunku pasaulyje atrasti kitą tokią tautą, ki^ri turėtų panašią specifinę 
\autos šventę, kaip kad ją turi lietuviai. Kiti prileidžia, kad įvedant tokią 
šventę pabrėžiama,ko stokojame. Lietuviams gi švenčiant tautos šventę ne-
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ELENJ TU MIEN Ė

ALDONOS KRAITIS

“Aldonai j kraiti—gražiausią, kokj kuomet nors 
moteriškė galėjo turėti—Gediminas davė 24,000 
lenkiškų suimlnių, kuriuos lietuviai buvo ap- 
kalinę antpuldami ant Lenkijos, o kuriems da
bar tapo sugrąžinta valnybė: visi grižo, krykš
taudami iš džiaugsmo j savo tėvynę“.

J. ŠLIUPAS, M. D., “Lietuvių Tauta 
Senovėje ir Dabar“, II tomas, 161 psl.

Pavasarį, kai pumpurai į saulę
Saldžiai smalsias širdis atvėrė,
Jaunam Mozūrų kunigaikščiui iš svetimo 

pasaulio
Ji tarė “taip”. Šiandien, kai lankos linksta nuo 

auksinių svėrių,

Jinai į svečią šalį į marčias
Jau iškeliauja. Štai krauna tėviškės laukų 

saulėtą liną
Į balto klevo kraitines skrynias...
Kieme rikiuojasi buvę vergai jos tėvo Gedimino.

Tai jiems jis laisvę sugrąžino skaisčią, 
Kad tūkstančiai širdžių dėkingų nulydėtų 
Į naują šalį dukrą Didžio Kunigaikščio, 
Kad ją sutikusi minia (pro varpų skambesį) 

šnabždėtų:

"Žiūrėkite į šitą nuotaką, į šitą lietuvaitę...
Ji laisvę atvežė, kaip kraitį.”

Į laisvą ir saulėtą ateitį...

reiškia, kad jie stokoja tautinio sąmoningumo, o greičiau Si Šventė tik pabrė
žia mūsų tautinį sąmoningumą ir subrendimą. Tiktai gal būtina Šios šventės 
proga kiek susikaupus apvaldyti savo aistras ir nepasiduoti akinančioms 
ekstremoms, kas ypač būdinga išeiviams, kurie svetimoje aplinkoje nėra 
pajėgūs kūrybiškai vystyti tolimesnės tautos egzistencijos, o tik teatrališkai 
mėgdžioja tai, ką jie atsivedė ar prisimena is turėtos bendros su tauta praei
ties. Štai dėl ko išeiviams kiekviena naujovė atrodo lietuvybės pažeidimu, 
arba tautos idealų išdavimu (tarsi tauta kaip tokia turėtų kokius tautinius' 
idealus! ). Tai ir Tautos Šventėt proga dera atitinkamai susimąstyti, kad* 
praeities nepadarytume stabu ir kad būtume atlaidesni dabarčiai bei atviresni 
ateičiai. Reikia atsiminti nepaneigiamą gyvenimo dėsnį, kad kiekvienas 
sustingimas senose formose gyvenime reiškia mirtį, tuo tarpu veržlumas liudija’ 
gyvatą ir progresą. Niekur kitur šitoji tiesa taip ryškiai neatsiskleidžia, kaip 
tautos gyvenime. ' > ' v '’ (v. k.)

LIETUVOJE
Paminklų restauravimo valdyba 

Vilniuje atlieka įvairiu pilių, bažny
čių, senamiesčių atnaujinimo darbus.

Tos Valdybos bendradarbiai 
restauruoja * bažnyčias, kurioms tei
kiama visiškai kitokia paskirtis.Dabar 
“Ties a” (birž.6) paskelbė, kad iki 
ši ų metų rudens numatyta baigti re
stauruoti šv. Jono bažnyčia Vilniuje. 
Pasirodo, kad joje įsikurs “pažan
gios mokslo minties muziejus, vyks 
įvairūs disputai, vargonų muzikos 
koncertai”.

Dar atstatoma Bernardinų bažnyčia, 
tvarkomas šv.Onos bažnyčios fasadas, 
dirbama Kauno rotušėje. Salia tų 
darbų, dar numatoma tvarkyti buv. 
stovyklos Dimitrave muziejini ansanr 
blį bei įvairias 1863 m. sukilimo vie
tas.

Is lietuvių restauratorių įvykdytų 
darbų pažymėtini šie: restauruotos 
Trakų ir Raudone*s pilys, Tytuvėnų 
vienuolynas, Raudondvario ir Astravo 
rūmai, Perkūno namai, Šv. Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje, eilė gyvenamųjų

namų. Daug darbo, pastangų reikalau
ja ypač Vilniaus senamiesčio' 
restauravimas.

Valdybos viršininku yra Rom. 
Kaminskas, neseniai viešėjus pas 
Čekoslovakijos restauratorius. Dabar 
lietuviai specialistai keičiasi vizitais 
su Rytų Vokietijos ir Lenkijos 
restauratoriais.

ELTA.
***

Vilniaus operos - baleto dirigen
tas R.Geniušas neseniai viešėjo Bul - 
garijoje ir grįžęs pareiškė, (pig. “Lit. 
ir Menas”, nr.25), kad Bulgarija-—. 
d-.aininga- šalis. Krašte veikia penki1 
valstybiniai operos teatrai ir dar trys, 
išlaikomi miestų savivaldybių. Lie
tuviai palaiko ryšius su Rusės teatrui 
kuris, po Sofijos, laikomas antruoju. 
Bulgarija laikoma tenorų šalimi. 
Laukiama, kad kitų metų sezonąų- 
Vilnių, atvyks šeši bulgarų artistai — 
dainininkai.

ELTA.
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LIETUVIŲ 
DIENOS 
MELBOURNE

TEATRAS LIETUVIŲ DIENOSE
Carinės Rusijos priespaudfis metu Lietuva daugelio vaka

rų Europos kraštų buvo laikoma žuvusia tauta. Norint išgel
bėti žmonijos istorijai jos kultūros pėdsakus, buvo siun
čiami mokslininlcai rinkti mirštančios tautos kalbos ir vaiz. 
dints kūrybos pavyzdžių.

Tačiau mirštančios, geriau sakant miegančios tautos sū
nūs, daugumoje kilę iš valstiečių, pradėjo ją žadinti nau
jam gyvenimui. Tautos Žadintoją eilėse matome kunigus, pas
torius, daktarus ir kt. Atminkime tik keletą tokių garbin
gų vardų: Donelaitis, Daukša, Valančius, Baranauskas, Basa
navičius, Kudirka ir kt.

Gražiu tautinio darbo pavyzdžiu, kuris tarsi didžiulė 
banga užliejo kraštą keldama ir ugdydama tautinę lietuvio 
sąmonę, buvo vaidinimai. Pirmasis lietuviškas vaidinimas - 
Keturakio "Amerika pirtyje" įvyko 1898 m. liepos 12 d. Pa
langoje. Šio vaidinimo pasisekimas buvo skatinantis pavyzdys 
kitiems. Po metų pirmasis lietuviškas vaidinimas Aukštai
čiuose įvyko Kupiškio apylinkėje Plundakų kaime.

Nežiūrint carinės valdžios draudimą ir žandarų persekio
jimų vaidinimai ėjo per kaimą klojimus, kur vaidintojais 
buvo kaimo jaunimas, o jų vadovai - režisoriai kunigai ir 
kiti šviesuoliai.

Lietuviai moksleiviai ir studentai taip pat ėmėsi šio dar 
bo sukurdami vaidintojų ratelius, iš kurią išaugo teatro 
grupės, pvz., garsi Vaičkaus teatro grupė ir teatro studija 
kuri paruošė ir išugdė būsimus nepriklausomos Lietuvos te
atro žymius aktorius.

Australijos lietuviai, kuriems lemta buvo toliausiai nu
klysti nuo tėvynės, jusdami vaidinimų reikšmę tautiniam auk
lėjimui ir išlikimui, tarsi tęsdami pirmųjų lietuviškų vai
dinimų pionierių darbus, didžiuosiuose Šio krašto miestuose 
-Adelaidėje, Melbourne, Sydnejuje subūrė teatro mėgėjus į 
atskiras grupes.

Šiais metais per Liet. Dienas Melbourne šio miesto liet, 
mėgėju teatras "Aušra" vaidins Landsbergio "Vėjas gluosniuo
se". Veikalų režisuoja p-lė Monika Gylytė. Tenka paste
bėti, kad ji yra jaunosios kartos atstovė. Vaidintojais ma
tysime šauniuosius mėgėjus teatralus.

AUKOK SPAUSTUVEI
AUKOS

MUSŲ PASTOGES SPAUSTUVEI
Is Melbourne:

J. Šalkauskas $ 10.00
B. Paškevičienė š 2.00
J. Kalnėnas $ 10.00
J. Jasiulaitis $ 20.00
K.T. Klupšai $ 10.00
B.Zabiela (paskol) $ 30.00
R.K. Ragauskas' $ 12.00
S. Stankūnavičiua $ 10.00

0. Liubiniene $ 1.00
K. Guiga $ 1.50

iš Vak. Australijos: 
Dr. A.J. Viliunai $ 25.00

Mieliems aukotojams nuošir
di padėka ir pagarba.

ALB Krašto Valdyba

P. Burokas $ 10.00
A. Rimka $ 10.00
P. Burkys S 5.00
K. Jonušas $ 10.00
j. Daubaras

Is Adelaidės:

š 10.00

J. Čėsna S 5.00
J. Andziulis $ 2.op
Jonas Lapšys $ 2.00
Jonas Klimas $ 2.00
Br. Kapočiūnas Š 2.00
Br. Šukys $ 2.00
J. Karaveckas $ 2.00
Vilius Dagys $ 2.00
J. Didžiakis Š 2.00

Mūsų mylimai mamytei ir senelei

A .A.
VANDAI VOLODKIENEI

mirus, reiškiame padėką p.p. Griniams ir Janavicienėms uz jos lankymą 
ligoninėje, kun. P. Martuzui už paskutiniu, sakramentą suteikimą, kun. P. 
Butkui už gedulingų Mišių atlaikymą, atliktas apeigas ir atsisveikinimo žodį, 
p. A. Plūkui už grojimą vargonais Mišių metu, visiems dalyvavusiems jos 
laidotuvėse bei už gėles ir užuojautas žodžiu ir raštu. Visiems dar kartą 
nuoširdžiai dėkojame.

Vacys Volodka ir A.R. Onuškevižienė — Jacynienė su šeima.

A.A.
mylimai mamytei minis, Vaclovą VOLODKA

liūdesy nuoširdžia* užjaučiame ir kartu liūdime.
Pertho Apylinkės Valdyba ir jaunimas

Musu Pastoge 197Q.9.7; Nr.35; psl.2

Kaip į pirmąjį lietuvišką vaidinimą Palangoje minios 
že ličių trankė jo pamatyti, tikime, kad ir čia Melbourne 
nei V sine vaidinimui abejingi ir gausiu atsilankymu įvertir 
Sime vaidintojų įdėtą darbą bei išreikšime jiems savo pa
dėką, Tikime, kad mes patys taip pat turėsime gražią ir 
prasmingą kultūrinę pramogą. Ignas AIekna

* *
L,D.M.Rengti Komiteto Informacija:
1. Skelbiame Hobarto taut, šokių grupės atvykstančius: 

Moterys: A. Jnrka, M. Kairys, R. Kairys, J. Kantvi
las,D. Kantvilas, 0. Mikelaitis, M. Mikelaitis, R. Vaičiu- 
levičius, L. Vaičiulevičius. -
Vyrai: J. Dilba, J. Jurevičius, P, Jurevičius,C. 

Kairys, G. Kantvilas, C. Ramanauskas, I. Vaičiulevičius, 
L. Vaičiulevičius, R. Ellston.

v 2. Skelbiame papildomą Adelaides taut, šokių grupės 
"Žilvino" atvykstančių sąrašą: V. Duchauskaitė, V. Gurskytį 
D. Neverauskaitė, R. Paškevičiūtė, L. Stalbaitė, R. Stankei 
vičiutė, J. Staugaitė, S. Bladzevičius, E. Brazauskas, R. 
Fišeris, H. Rūkštelė, R. Varnas.

* *
Artėja metų pabaiga ir Lietuvių Dienos Melbourne, Ti

kimasi, kad į Liet, Dienas suplauks rekordinis skaičius 
tautiečių. Meno Dienoms Rengti . K-to Butų Komis ja ragi— į 
na visus, ketinančius vykti į Liet. Dienas Melbourne, o 
ypač organizuotus vienetus, kurie dalyvaus parengimuose, i 
tuojau registruotis pas butų Komisijos pirmininką p. A, ; 
Ramanauską (Tel. 47 7561) paduodant atvykstančių sąrašus ' ? 
ir pageidavimus, kur apgyvendinti. Neatidėliokime šio rei- j- 
kalo paskutinei dienai. S

T. F. Atstovybėje j
Tautos,Fondo Atstovybės Australijoje veikloje Šiais me- f 

tais įvyko, keletas pažymėtinų reiškinių. Visų pirma ilįame- | 
tis T.F.A. Melbourne pirm-kas p. J. Mulokas dėl sveikatos 'A 
pasitraukė iš paręįgję. Jo vadovaujamas skyrius pirmavo vi- | 
soje Australijoje. Tautos Fondo Atstovybė reiškia jam gi- 3 
lią padėką kenčiančios tėvynės ir savo vardu. 1

Tačiau ir pasitraukęs p. J. Mulokas tebesirūpina T.F. g 
reikalais ir savo vietoje pasiūlė p. Feliksą Ročių. T.F.A.' w 
Australijoje džiaugiasi šiuom pasiūlymu, p. F. Ročių patvii S 
tino pareigose ir linki jam sėkmės, Melbourne skyriaus veik 
la dėl asmeninio pasikeitimo atrodo nenukentės. į

Neseniai ir Adelaidėje įsisteigė T.F.A. Skyrius: pirm-, 
kas p. Juozas Stepanas, sekretorius p. Br. Straukas, iždi
ninkė p. Viktorija Maziiiauskienė. T.F.A. Adelaidės sky j 
riaus įsisteigima patvirtino ir jo vadovybei išsiuntė atitin - 
kamus įgaliojimus. Skyriaus įsisteigimas duoda daug vilčių, 
nes vadovybėje veiklūs asmenys. Skyrius jau suspėjo surink 
ti apie $ 50 aukų tautos laisvinimo reikalams.

T.F.A. Australijoje dėkinga tautiečiams, kurie tiek daly 
vavimu, ypač birželio ir rezistencines veiklos minėjimuose, 
tiek pinigine aulca, remia tautos laisvinimo reikalą. Ir to- 1 
limesnė auka reikalinga, nes ji artina laisvės aušros ryta*

Aukas tautos laisvinimo reikalams galima siųsti per T, S 
F.A. skyrius ar įgaliotinius ir tiesiog į T.F.A. Austrai!-; g 
joje 82 Victor Ave,., Picnic Point,N.S.W. 2213.

Tautos Fondo Atstovybė Australijoj į;

?. AA. i
KAZIMIERUI ZDANAVIČIUI

miras, p. E. Z Janavičienę, sūnų Dr. Arvydą ir dukrą su jų šeimomis ir visus 
artimuosius giliai užjaučia.

i® ■ ' ■ /M?
ALB Geelongo Apylinkės Valdyba.,;

> . 111 . ........—

Brangiai sesutei Lietuvoje mirus, A. KLIMAITĮ -si 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Pertho Apylinkės Valdyba 
ir tautiečiai

A.A.
KLEMENSUI BALTOKUI 

mirus, p. V. Baltokienę ir jos mamą nuoširdžiai užjaučia1 
ir kartu liūdi »

V.M. Ramanauskai j

Mielam mūsų bičiuliui
KLEMENSUI BALTOKUI ‘..į

mirus, jo žmoną p. V. Baltokienę ir jos motiną skausme 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.G. Ramanauskai ir šeima
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NEGALIMA TYLĖTI!
KRITIŠKOS PASTABOS DEL MŪSŲ VEIKLOS

Dar nesenai džiaugėmės Australi
jos Lietuvių Bendruomenės veikla ir 
vienybe. Tiesa, ji niekada nebuvo 
tokia, kokia ji galėtų būti ir kokios 
mes norėtume ir pageidautume, bet 
atsižvelgiant į mūsų skaičių . ir 
sąlygas, lyginant su didesnėmis 
Amerikos lietuvių kolonijomis, nebu
vome paskutinieji, kai kas mus 
skaitė net pavyzdingais. Tur but 
todėl, kad dalykai iė*tolo visados 
gražesni atrodo.

Natūralu, kai bendruomenė yra 
diferencijuota interesų, idėjų, ide
ologijų ir kitokių socialinių junginių , 
bet šį kartą musą bendruomenėje pasi
rodė gana keista ir nesuprantama dife - 
rencija. Dalis musą bendruomenės 
yra apšaukta prokumunistine kartu su 
pačia Krašto Valdyb a ir jos leidžia
mu laikraščiu Musų Pastoge. Pirma - 
sis taikinys buvo nukreiptas į redak - 
torių V. Kazoką, vėliau į visus tuos, 
kurie nesutiko su ultimatumo dalyvių 
patiektais kaltinimais.

Tas ultimatumas ir varomoji akci
ja prieš Mūsų Pastogės redaktorių 
daugeliui pasirodė nepatikimi ir nepri
imtini. Tiesa, kad dalis skaitytojų 
skundėsi redaktoriaus ateistinėmis 
pažiūromis skleidžiamomis per laikraš

tį, dalis buvo nepatenkinti del kitų 
priežasčių, bet kad jis būtų 
komunistas, kad jo redaguojama Mūsų 
Pastogė būtu prokomunistinė, tai to 
niekas negalėjo patikėti, bent tam 
nebuvo ir nėra jokių davinių, kad 
galiina būtų apie tai kalbėti ir tokius 
kaltinimus patiekti.

Skaudžiausia, kad visa mūsų 
bendruomenės veikla yra traktuojama 
prokomunistine, vadinasi tokia, kuri 
komunizmą remia, palaiko ir sklei
džia. Šitokius . kaltinimus patiekė 
ultimatumo dalyviai savo leidžiamame 
laikraštyje “Lietuvos Keliu” Ir 
reikia pasakyti, kad šitas abusurdiš- 
kas kaltinimas suskaldėmūsų bendruo
menę, sukeldamas susijaudinimą ir 
pasipiktinimą.

J. Vetėsikis pirmame šio laikraš
čio numeryje mėgina sukaupti visą 
kaltinamąją medžiagą ir patiekti 

skaitytojams savo straipsnyje: “Fak

KO SIEKIA ULTIMATUMO

Ultimatumo dalyviai yra giliai 
pažeidę mūsų bendruomenės demo- 
kratinius principus. J.P. Kedys, 

g “Lietuvos Keliu” pirmajame numeryje, 
J aiškina, kas yra ultimatumas, pasirem- 
,ę damas savo parinktais pavyzdžiais 
- padaro tokią išvadą; girdi, laisvojo
< pasaulio pažanga kyla ultimatumą 

dėka. Šita keista išvada gavosi todėl,
J kad J.P. Kedys nemokėjo pasinauduoti
< analogijos pavyzdžiais. Jo parinkti 
* pavyzdžiai neatitinka tikrovei,su kuria

lyginama, todėl ir gavosi tokia klai- 
’ dinąnti išvada. Visi jo patiekti 

pavyzdžiai yra arba viršininko įsaky- 
| mai subordinotam asmeniui, arba, ken- 
•, traktai tarp lygių partnerių, todėl mūsų 

atveju jie absaliučiai lieka beprasmiai.
Aš čia patieksiu p. J.P. KedŽiui 

analogiškus pavyzdžius su tikrove ir 
pamatysime, kad mes prieisime prie 

f .visai kitos išvados, prie tikros 
išvados.

Analogiški tikrovei pavyzdžiai:
a) Keli studentai susitarę nueina

, pas universiteto rektorių ir
pareikalauja pašalinti sociali
nių mokslų profesorių; jo dės
tomi dalykai jiems nepatinką ir 
pagrasino sakydami; jei tu jo 
napašalinsi, tai mes jį ir tave 
išmesime ■ vieną dieną pro 
langą iš antro aukšto.

b) Sakysime, kad į paties p. J.P. 
Kedžio įmonę ateina keli dar
bininkai ir sako: ženklai, 
kuriuos dedi ant prekių,mums

tai kalba patys už save”.
Persk^aičius jo straipsnį pasidarė 

visai blanku? ten aš neradau jokių 
įrodymų nei kad V. Kazokas būtų 
komunistas, nei kad M.P. būtų pro
komunistinė. y.

J. Veteikis patiekė šešis kaltini
mus, kurių tik trys verti atsakymo, kiti 
trys visai neliečia klausimo, todėl 
apie juos šį kartą nekalbėsiu. Štai tie 
trys didieji kaltinimai:

a) V. Kazokas rašė M.P. nr.2
. (1079); - “meilė lietuvio lie

tuviui turi būti visus apimanti, 
nežiūrint kokia spalva jie būtų 
priešo nudažyti arba nelaimei 
patys nusidažą”.

Ką čia naujo Kazokas pasakė? 
Kristus prieš 2000 metų Kalno pamoks
le aštresniais žodžiais kalbėjo, kad 
reikia mylėti visus savo priešus. J. 
Vėteikiui tokia meilė nereali, galime • 
su tuo sutikti, galime ne, bet ką ben
dro turisukomunizmu ar prokomunizmu?

b) Kazokas M.P. nr. 5, Vasario 
16 d. proga, rasė - “Gal net 
reikėtų pagalvoti ir apie tuos 
lietuvybės šaltinius, kurie 
gaivališkai srūva pačioje Lie
tuvoje. Ar tik jie nėra vienin
teliai” ...

Ką čia naujo Kazokas pasakė? 
Nieko. Savaime suprantama, kad Lfe- 
tuva buvo ir pasiliko lietuvybės 
šaltiniu. Jei tie šaltiniai kada iš
sektų, tai jokia išeivių bendruomenė 
jų nepripildytų. Šios Kazoko mintys 
yra pozityvus svarstymas ir ieškojimas 
išeities. Ką jis bendro turi su komun
izmu?

c) Kazokas kaltinamas Vliko
direktyvų ignoravimu. Nematau,' 
kad jis ignoruotų Vliką, bet 
jei ignoruotų, tai ar tas duotų 
pagrindo Kazoką apšaukti 
konhihištu? Neseniai mūsų,
bendruomenė kuone visa
ignoravo Vliką, jo nepripažin
dama. Ir dabar didesnioji dalis 
mūsų bendruomenės neremia jo 
laisvinimo akcijos ir nei vieno 
cento nėra pankavusi Tautos 
Fonjui, bet ar kas juos vadina 
komunistais. Čia patarčiau p. 
J. Vėteikiui geriau pažiūrėti i 
savo bendraminčius, kaip jie 
remia Vliką?

DALYVIAI?

nepatinka, stilizuotas vytis ne-’ 
gražus, dėk tuos ženklus, kurie 
buvo atspausdinti antlietuviškų 
pinigų*, jei keturių savaičių bė
gyje to nepadarysi,tai mes tave 
ir tavo pre kės.; išmetame į gatvę.

Šitie analogiški pavyzdžiai rodo, 
kad studentai ir darbininkai peržengė 
savo ribas, ir jų elgesys nėra suderin
tas su nusistovėjusia tvarka, jie 
savavaliauja ir maištauja, jie griauna 
tvarką ir eina prieš įstatymas. Čia, 
manau, ir p. J.P. Kedys sutiks, kad 
tokių ultimatumų dėka nekyla pa
saulio pažanga, o griūna.

Bet negana to ultimatumo ir išmet
imo M.P. iš spaustuvės, u’.timatumo 
dalyviai nutarė apkaltinti ir Krašto 
Valdybą ir visus tuos,kurie ne su jais, 
o tai yra kuone visą mūsų bendruomenę. į. 
Jie įsteigė tam laikraštį “Lietuvos 
keliu” ir ėmė kaltinti visus. Štai L. 
Lygumietis “L.K.” 2 nr. rašo apie 
“Bendrakeleivius”. Šitame strąipsny- 
je jis daug tiesos pasako apie komun
istinę taktiką, tik tai nesuprantama, 
kodėl tai ko ją Australijos lietuviams 

t sakydamas:
—“turime būrį komunistinių 

“bendrakeleivių”, savo veikla didžiai 
pasitarnaujančią komunistinei įtakai. 
Jų tarpe matome akademikų, buv. 
aukštesnių’ ir mažesnių karių, aukštą 
valdininkų, netgi Tautininkų S-gos 
pareigūnų, jaunalietuvių vadų, o kas 
liūdniausia, jų tarpe matome* buvusių 
ir esamų bendruomeninių vadų”. Be 

skrupulo ir be gailesio L. Lygumietis 
visus sodina į “bendrakeleivių” laiv
us ir siunčia į Lietuvą teismui, kaip 
nusikaltėlius, išdavikus, kolaborantus, 
sau pasilikdamas teisę būti liudininku.

Jei tai nebutu fantazijos padaras, 
ištikrųjų turėtą būti baisu. Prie ko 
priėjome savo bendruomenėje?

Žinoma, į tokius kaltinimus galima 
būtą nekreipti dėmesio, jei tai rašytų 
ar sakytų mums nežinomi asmenys, bet 
dabar daug nusipelnę mūsų p^ią 
veikėjai; arba jei tai nekenktų mūsų 
bendruomenei, bet dabar jie suskaldė 
mūsų bendruomenę ir tai pačiu žemiau
siu būdu.

Rugpiūčio 23 d. Sydnejaus Apylin
ke turėjo visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame buvo renkami atstovai į 
Tarybą. Mano, kaip kandidato pavardė 
buvo įrašyta į Apylinkės patiektų 
kandidatų sąrašą. Is kitos pusės buvo 
toks pat sąrašas patiektas ultimatumo 
dalyvių. Abu sąrašai buvo platinami 
dar prieš susirinkimą. Vos tik įėjus 
man į salą buvau pažįstamų užpultas 
tokiais klausimais: “tai ką, ir tu su 
raudonaisiais susidėjai?” Nustebintas 
tokių klausimų akiplėšiškumu at
sakinėjau kitu klausimu: “Nuo kada 
mūsų bendruomenė pasidarė raudona?” 
Greitai pastebėjau, kad ultimatumo 
dalyvių yra platinamas dar trečias 
sąrašas,už kurį nereikia balsuoti,tenai 
buvo ir mano pavardė įrašyta. AŠ ne
buvau šiuo klausimu dar viešai pasi
sakęs, norėjau išlikti neutralus, 
tačiau, mano neigiamą nuomonę ultima
tumo dalyviai žinojo ir dabar įrašė 
mane į raudonųjų sąrašą r agituojantį 
nebalsuoti už sąraše surašytus 
asmenis.

Vadinasi, taip klaidinami žmones, 
kad nepraeitų jiems nepalankūs amenys 
į Tarybą. Visame kultūringame 
pasaulyje, visuose demqkratiniuose 

.rinkimuose o taip pat neteko girdėti, 
-kad ir komunistiniuose rinkimuose, 
kas butų sudarinėjes tokius sąrašus ir 
agituotų už juos nebalsuoti. Visi 
esame lygūs prieš įstatymus ir turime 
teisę balsuoti ir būti renkamais, jei 
teismas tos teisės nėra atėmęs už 
nusikaltimus. Kokiu nusikaltimu 
ultimatumo dalyviai inkriminuoja mus, 
kad jie nori atimti mums teisę būti 
renkajmais; ? Toks kovos metodas 
yra žemiau kritikos ir etikos. Tuo 
keliu eidami ultimatumo dalyviai gali 
tik vieno norėti, kaip palaidoti mūsų 
bendruomenę.

Kas ištikrųjų yra tie žmonės, ku
rie tokiais metodais pradėjo ardomąjį 
bendruomenės darbą? Jie yra žinomi 
musų bendruomenės nariai, veikėjai, 
vispomeninkai. Nėra abejonės, kad 
jie yra lietuviai patriotai ir kas galėtų 
juos peikti už jų didelį patriotizmą, 
tačiau nenorėtųsi, kad jie be naudos 
sudegtų tame patriotizme. Patriotiz
mas, kaip ir kiekvienas kitas jausmas 
gali būti aklas ir nematyti tos realybės, 
kuri supa mus.

MES KALTINAME
Ryšium su Sovietų Sąjungos Įvykdytos 

okupacijos Baltijos valstybėse 30 m. su
kaktimi, Baltijos ir kitų Rytų bei Vidurio 
Europos kraštų atstovai Švedijoje paskel
bė Stokholme atitinkamą atsišaukimą — 
kreipimąsi. Rašte nurodyta i Sęvietų Są
jungos agresijos faktą, jėgos panaudojimą, 
įvykdytus gyventojų išvežimus ir toliau 
pabrėžiama-

„Mes kaltiname Kremliaus vadus geno
cidu, Įvykdytu Vidurio ir Rytų Europoje, 
visiškai nesiskaitant su Genocido sutarties 
nuostatais. Sutartis buvo priimta Jungt.’ 
Tautų ir daugelio kraštų, jų tarpe ir Sovie
tų Sąjungos, patvirtinta. 30 metų tarpe tik 
Baltijos valstybėse buvo sunaikinta 600.000 
gyventojų.

Raštą pasirašę septynių organizacijų 
Švedijoje atstovai kreipėsi i laisvąsias tau-, 
tas, jų vyriausybes, laisvąją spaudą, pa
saulio viešąją nuomonę ir tarptautines ois. 
ganizacijas, prašydami,

—. kad būtų pasmerktas Sovietų Rusijos 
kovojant dėl laisvės Ir padėtų Įgyvendinti

Nemalonu yra ką nors kritikuoti 
ar barti, be ypač yra nemalonu savo 
geriems prieteliams priminti savigarbos 
ir savikritikos reikalą, parodyti, kad 
jų žodžiais išreikštas patriotizmas 
skiriasi nuo gyvenimo realybes. Žinau, 
kad patys į save niekados nepažiūrė
site ir nepamatysite, kad esate tokie
pat, kaip ir visi kiti, tad nereikia 
savęs iškirti iš bendruomenės ir 
reklamuotis savo tyra tėvynes meile.

Štai “Lietuvos Keliu” nr. 2 
Redakcinė Kolegija savo žodyje sufor
mulavo mūsų bendruomenei tokį 
kaltinimą: “Šiandieną tie, kurie 
nusigręžę nuo senųjų idealų arba 
nesugebėjo savo vaikų išlaikyti lietu
vių laisvės kovos avangarde,- pradėjo 
klaidžioti dygiuose sąžinės neaišku
muose, neskirdami, kas lietuviškumui 
esminga ir kas kenksminga. Vienu 
žodžiu: mūsų eilėse atsirado nemažai, 
vadinamųjų marksistų ar marksizmo 
simpatikų, kurie gana aktyviai pradėjo 
reikštis irAustralijos lietuvių bendruo
menės tarpe.”

Atsiprašau savo prietelių, kad as 
savo sąžinės pažadintas drįstu 
pažiūrėti ir į jūsų sąžinę, kiek jūs 
esate nuoširdūs savo Žodžiuose. ,

Redakcinę Komisiją sudaro 9 Šei
mos. Iš tų 9 šeimų 4 yra bevaikės 

vadinas, visai be avangarbb. Už tat 
taip lengva kitiems patarimus duoti, ir 
kaltinti. Likusios 5 šeimos turi 10 
vaikų; 2 yra dac ant rankų nešiojami, 
apie juos tuo tarpu nieko negalime' 
pasakyti. Kiti 8 vaikai yra suaugę, iš 
jų tik 3 yra lankę lietuvišką mokyklą, 
dalyvavę skautų organizacijoje. Kiti 
nelankė* lietuviškos mokyklos, ne
dalyvauja lietuviškose organizacijose 
ir ne,kalba lietuviškai.

Ar jūs savo sąžinėje, mano prie- 
teliai, nejaučiate dygių skausmų? Jei 
taip, tai kodėl mes čia turėtume vieni 
kitus kaltinti, pravardžiuoti, ar ne 
geriau būtų, kad mes bendrai svarsty
tume ir diskutuotume klausimus, kaip 
tą avangardą savo šeimose sustiprinti, 
nes tik Šeimas turėdami stiprias, 
galime turėti stiprų avangardą.

Kaip tan bebūtų, užmirškime ne
susipratimus, nes juk nėra.tokių, kurie 
neklysta. Aš randu, kad ir M.P. 
redaktoriaus atsakymuose yra daug 
aštrių ir bereikalingų žodžių, ir Krašto 
Valdybos veiksmuose netakto. Žalio 
lapelio per greitas pasirodymas nepa
dėjo šio klausimo išsprendimui, tai ne
buvo vanduo ant ugnies, o greičiau 
alyva. Galima b|ivo tą reikalą tylom 
geriau ir greičiau išspręsti, bent 
reikėjo mėginti.

Pali kime f šj įvykį kaip nemalonų 
atsitikimą, iš kurio galime pasimokyti, 
kaip nerejkia daryti. Žinokime, kad. 
kovoje nei vieni, nei kiti nieko ftė* 
galime laimė.ti, o tik pralaimėti, ųes 
mūsų bendruomenė vienintelė,kuri ken
čia ir kuri gali būti sunaikinta. Esame 
vienos tautos likimo vaikai, ir kalbė
kimės kaip broliai, vieni kitiems 
padėdami ir suprasdami*.

Aleksandras Mauragis.

jų istorinę, politinę bei moralinę teisę —
, atgauti nepriklausomybę,

— kad bųtų pasmerktas Sovietų Rusijos 
karinis imperializmas ir kolonializmas ir 
būtų padarytas spaudimas 1 Sovietų Są
jungos ir kitų komunistinių kraštų vadus, 
siekiant juos priversti gerbti ir liautis pa- 
.žeisti ne tik žmogaus teises, bet ir tautų 
laisvo apsisprendimo teisę ir paskelbti po
litinių kalinių amnestiją.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvių Sąjungos 
Švedijoje pirmininkas J. Pajaujis, Estų ir 
Latvių Tautinių Fondų pirmininkai, be to, 
Lenkų Pabėgėlių Tarybos, Laisvųjų Veng
rų Sąjungos Švedijoje ir ĄęEN delegacijos 
Stokholme pirmininkai ir Baltų Komiteto 
sekretorius. '(ELTA)

STUDENTAI KLAIPĖDOJE
Šią vasarą' j Klaipėdą dirbti įvairiose 

miesto pramonės Įmonėse bei statybose at
vyko apie 400 studentų iš Rygos, Vilniaus, 
Liepojos, ir Plungės. Sovietinėje spaudoje 
jie vadinami savanoriais... (ELTA)
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pokalbis iš tolo
Su neapsakomu malonumu persi- 

skaičiau Radzevičiaus laišką iš 
Adelaidės, rašytą “Skaisčiose Va- 
1 andose” ir. tuomi pačiu M. Malakū- 
nienės žvilgsnį į Brazdžionio poezi
jos “Pilnatį”. Nubraukiau ašarą. Ne 
todėl, kad būčiau labai minkštas, bet 
— kad myliu graž ų lietuvišką žodį. 
Tiek pasakyta, tiek ir parašyta. 
Zinia, ne man su žodžio ir plunksnos 

galiūnais lyginti savąją plunksnelę! 
O nors norėčiau, ir, dargi, net labai... 
Bet-bd pavydo!

Sėdėjau, aišku, vaizduotėje, 
kartu su Radzevičium (ir “netgi” 
šalia jo!) gana jau gerai pažįstamoje 
Adelaidės Lietuvių Namų salėje ir, 
it tyro šaltinio šaltą ir gaivinantį 
vandenį, gėriau kiekvieną deklamuoto
jo Žodį. Tuo labiau, kad tai menkai 
valandėlei tarytum pasijutau atitrūkęs 
nuo Sydnejaus, skęstančio (ir net 
paskendusio!) įtarinėjimuose ir raudo
nų pabaisų ieškojimuose ... Viena, 
vistiek, akimi stebėjau šalia sėdintį. 
Stebėjausi, klausdamas pats savęs, 
kaip ir su kuomi, jisai, rašydamas, 
palygins mėlynąją rugiagėlę, geltoną 
saulėgrąžą, raudoną aguoną ir vešliai 
geltoną kviečio varpą? Ypatingai 
s irdį knietė raudonoji aguona!? Kaip 
jos nematyti, kaip ją matyti??? Syd - 
niejuje, bent paskutinių metų bėgyje, 
tokios spalvos betkuri gėlė, be 
menkiausios abejonės, būtų interpe- 
tuojama “aiškiu rengėjų įklimpimu į 
marksistines balas”. ( Jeigu jau ne
būtų paversta į politinį dinamitą!).

Be reikalo žvalgytasi. Ir, ak, 
sakau, palik raudoną aguoną, lygiai 
kaip ir geltoną saulėgrąžą (siemučki?) 
. . . žodžio meistro rankose! Pamie- 
ravo Neverauskaite, pamatavo raudoną 
aguoną ir mėlyną kvietkelj, pasvarstė' 
d elne vešlią kviečio varpą, ir gavosi 
visas pluoštas sakinių, it puokštė gė
li^ : . . Net abi akis užmerkęs uostai 
ir . . . kvepia jautriomis užuominomis 
lietuvišku laukų,kurių mes taip senai 
nematėme! ...

Ir jeigu “sėdėdamas” šalia
Radzevičiaus Adelaidėje, buvau
supažindintas tik tiek, kiek ir jis su 
“Rugsėjo Šeštadieniu”, atsimerkęs 
radau save akis-akin su R igpiūčio 
Sekmadieniu • •
Sydniejuje . 
“Dirvoje” ir 
pripuolamai 
Radzevičiaus 
“Apdžiūvęs Sasas

“Mačiau kaip po pamatais piktų 
pu vešlių grybas augo ir ėdė širdį 
gyventi einančios tautos . . .”,-rašė, 
senai jau senai, Brazdžionis, palikęs 
ir mano širdyje įmintą pėda. 
“MaČiau! Tačiau tylėjau! Aš kaltas! 
Sušaudykit mane!. . .”, - rašė jis, it 
tikrai būtų buvęs pasmerktas mirti. . .

Dievas Geras žino, aŠ nesi
jaučiu esąs vertas Brazdžioniui batus 
nuvalyti (literatūriniu pažiūriu), bet... 
ar tai mažiau, jo žodžiais, man Širdis 
iš skausmo plyšta?! O mačiau ir aš,

ir “Rezistencija” 
. Pasijutau lyg tas 

“Po Pietų Kryžiumi” 
apskaitytas, . paties 

apsčiai aprašytas 
»” . . . ir štai kodėl:

Šiuo metu, kaip paskelbė “Tiesa” 
(liepos 8) iš Vilniaus aerouosto į 
pajūrį išskrenda 25 keleiviniai 
Lėktuvai: iš jų vienuolika skrenda j 
Klaipėdą ir keturiolika į Palangą. 
Vasaros metu kasdien iš Vilniaus į 
pajūrį išskrenda 1,500-2,000 keleiviu,.

ELTA. 

kad po dvidešimties metų gana vargin
go ir savotiškai našaus darbo pamatais 
piktų puvėsių grybas augo! Ėdė širdj 
gyventi norinčios tautos dalelės ... 
M aciau! Ir netylėjau! Ar aš kaltas? 
Ir už ką?

O jau pašautas! . . Pašaus ir tave, 
brolau, pašaus . . 1 Užkiš tau užu 
kepurės raudoną aguoną, paduos ran- 
kosna geltoną saulėgrąžą ir apkaltinę 
“siemučki” propagavimu, varys tave.. 
vos keli . . . Taip kaip visus,kas ne 
su jais!

Kuomi pasiteisinsi, jeigu ne
pateisinamoje ir nepasiteisinamoje 
spaudoje, piktų užmačių žmonės, po 
nuodingais straipsniais, panaudos 
tavo V.R. ar R.V.? Kuomi pasiteisin

siu ir aš mažas, jeigu mūsų tikrosios 
laisvės troškimą staiga pradės kapoti 
aštrus Kukučio snapas, “matomai” 
pagaląstas an “Gimtojo Krašto” 

’tekilo? Kaip jausimės abu, vakar

buvę sveiki ir šiandieną - tik “ap- 
džiūvę šašai”? Kas apgins, kas 
aplankys, kai piktos valios, kaip ir 
daugelį kitų jau,mane ir tave apkrės 
“Raudonojo Suskio” liga? 'Kas ?

Jeigu ilgo amžiaus prieteliai, bendru 
darbu arba tik stiklo draugai nusisuka 
vien tik dėl to, kad mes ne jų akimis 
į paminklėlį žiūrime? . . .

Tikime ar ne? Visos Australijos 
lietuviai nepatikės, kad toksai lie
tuvybės ir katalikiškumo pavyzdys, 
visokeriopai nusipelnęs išeivijos 
jaunimui Dr. A. Mauragis ir lietuvišką 
šeimą užauginęs, bendruomenės šdlas, 
“Mūsų Pastogės” ilgametis adminis
tratorius p. B. StaŠionis, “rezisten
cijos ir super-patriotų” išdalintuose 

““Rųgpiučio Sekamdienio” prieŠ- 
rinkinrnuose lapeliuose buvo (lygiai 
su Kukučiu ir kitais?) aprašomi - 
pažymėti nepatikimais ir nepagei
dautinais atstovauti Sydnejų Mel
bourne suvažiavime?

Taip!.. Po sekmadienio kažkaip 
nebuvo likę vietos protavimui ir 
kasdienybei. Stipriai supurvinta 
Tėvynės meilė at,ėjo ir išėjo pasirem
dama pensionierių lazdutėmis, Sydne- 
jus nostalgijoje ir Adelaidės atstovai 
suvažiavime visoje pilnatyje turės 
išklausyti “Vyro”, namuose palikusio 
suspardytą žmoną, “Tėvo”, palikusio 
moteriai ketvertą vaikų; “Kataliko”, 
atkeliaujančio bažnyčion po pamaldų 
parduoti brošiurkėlės ir kaip ne
balsuoti lapelių; “Lietuvio”, kurio 
vaikai nemoka lietuviškai; ir “Patri- 
joto”, kuris grįžęs įšiltuosius tevis- 
k^e’s namus, jau šiandiena grasina ič- 
k arti- pusę Lietuvos! Sydnejaus įkas
ąs, galėčiau pasakyti: Siauraprotiš- 
kunui išreikšti yra tik . . .vienas 
“kelias”.

O lietuviškas žodi - pasireiškęs 
pirmoje ir antroje tų kelių laidoje - ar 
tame glūdi tavo ateitis? Kur važiuosi-

IŠRADIMAI IR PATENTAI

taip, kaip.tėvai jiems buvo nurodą.
ELTA.

Tema - inteligentas,.inteligencija • 
vis dar tebesvarstoma okup. Lietuvos- 
spaudos puslapiuose. Neseniai 
iškeltas vienas budingas bruožas: 
moksleiviai teigia, kad jiems daugiau
sia įtakos daro ne tėvai, ne giminės, 
bet - įstaigos vadovas ar kitas, 
atsakingas asmuo. Druskininkų 
vasarvietėje atlikti apklausinėjimai tų 
moksleivių tarpe, kurie pradėjo dirbti 
įmonėse ar kitur.

Kas gi paaiškėjo? 75 proc. 
moksleivių pradėjo dirbti, norėdami ‘ 
būti savarankiški.Didžiausiu autorite
tu 66 proc. moksleivių laiko įstaigos 
vadovą. Kiti sektini pavyzdžiai: 
anksčiau įsidarbinę moksleivių drau
gai, be to - tie, kurie laiko bendrą 
madą ar elgesį ir vos 12 proc. elgiasi 

m e ir kokioje stotyje lauksime trauki- 
nio, kai trecioje laidoje, po rėkiančio
mis antraštėmis pasipils visa eilė mū
sų, V.R,K.I. ir M.M.? Lygiai taip pat, 
kaip iT’kiuojamos V.K. ar K.V. netik 
kad raidės, bet visa, raudonais dažais 
ištepliota, pavardė-s. Didesni ir 
tvirtesni už mus krito ... ir kiek dar 
jų fcį8' vienas savo Dievo nebemato •— 
tokiam as ir jo peršamos tėvynės ne
pavydžiu! Nepykite M.M., neužsigauk, 
V.R. ir dovanok Didysis Bernardai i 
Brazdžionb ■, kai laukdamas tik ' ta- ! 
kelio į skaidresnes valandėles baigiu: 1

O mūsų Šventas lietuviškas žodi! 
Tamsia, naktį “Pilnatim” atėjus. 
Ne šlamštu “Lietuvos Keliu” 
pasirodyk,.
Bet šildantis šaltyje vėjas!

Rašo Kukutis.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Pereitą savaitę tarnybiniais ir privačiais reikalais i 

Sydnejuje lankėsi Dr.A. Viliūnas iŠ Vak. Australijos. |

Prieš keletu dienų iš savo kelionių po Europą sugrąžo 
sveikas ir patenkintas p. Vytenis Šliogeris. Pakeliui bu
vo užsukęs ir i, Lietuvą,kur praleido dešimtį dienią sutik-;

damas noting, brolį ir kitus artimuosius bei pažįstamys.

Nuolat musų kasdieninėj, ir ypač politinėj kalboj la- 1 
bai plačiai Žinomas žodis "išvežimai”, bet gal ilgai pri— t 
siminsime Š.m. rugpiuČio 23 d., kada Sydnejuje įvjdco ”ma- i 
siniai suvežimai". Viena kretanti bobutė, bene pirmą kartai 
patekusi į ’’Dainavos" kiemą, braukę delnu akis sakydama: 
"Dievulėliau, tiek svietoj Bene į Šiluvos atlaidus patekau, ) 
tik kodėl nematau nei vieno kunigėlio?"

* * 1

Viena buvusi Sydnejaus apylinkės narė net iŠ Amerikos 
specialiai pribuvo, kad dalyvautų rinkimuose. Pasirodo,kad 
patriotų ir sąžiningų žmonių nestokojame

***

Dekoratyvinė dailė, ypač gintaro 4 
j išdirbiniai (juos gerai pažįsta ir

Vakaruose gyveną} tebekelia įvairių^ 
klausimų ir jie kartais ryškėja okup./ 
Lietuvos spaudoje. “Literatūros ir.'||| 
Meno” savaitraštyje (nr.25) iškeltas . 
įdomus reiškinys: teigiama, kad ap- 
dorojant gintarą, “jau beveik iŠ- įS 
gyvendinta neskoningo tekinimo, 
skutimo bei šlifavimo praktika, kai į 
buvo siekiama natūralistinio mineralo 3 
panašumo į gėle’s lapą ar žiedą, uogą' į 
kekę ar grybą. Baigėsi taip pat vį 
beatodairiška gintaro piaustymo epi- 
demija . . .”

Atrandama ir kai kurių J 
neigiamybių: pažymėta, kad “daugelis ■■J 
liaudies menininkų visiškainebepaiso, į 
kad kūrinys būtų meniškai užbaigtas... .i 
ypač nejauku žiūrėti j. lyg epidemiją, 
paplitusias 
zvakidemis.
kerėplų 
gintaro 
aiškiai

“šakes”, vadinamas į 
kurios esančios vertos .. 

vardo. Pasirodo, bent tokių į 
“žvakidžių” srity lietuvius 
pralenkia latviai.

ELTA.

Jeigu...
Žmona vyrui:
— Man jau apkarto toks gy

venimas. užvakar tu grįžai na
mo vakar. Vakar atėjai šiandien. 
Jeigu šiandien pareisi rytoj, tai 
poryt aš paduosiu pareiškimą 
skyryboms.

— Ka darytu du vyrai ir moteris, 
jei atsidurtų negyvenamoj saloj?

— Jei taip būtų . . . Anglai visiš
kai nesikalbėtų, nes formaliai ne
supažindinti; italai abu puostųsi 
piršlyboms; ispanai — Šuųktų vienas 
kitą dvikovon dėl moters; vokiečiai — 
vienas moterį vestų, kitas atliktų 
apeigas; prancūzai — moteris ištekėtų 
už vieno, o su kitu draugautų; rusai — 
moteris ištekėtų uŽ to, kurio nemylėtų, 
b paskui visi trys sėdėtų ant jūros 
kranto ir dainuotų liūdnas dainas.

Musu Pastoge Į970.9.7; Nr.35; psl.Ą

, Sukurtoji patentų sistema suteikia Pirmus patentų įstatymas Ameri- 
išradėjui teisę, kad jis tik vienas gali 1(08 Jungtinėse Valstybėse buvo pasi- >

išradimą per 17 metų gaminti, rašytas prezidento Jurgio Washingtono ; 
naudotis arba jį pardavinėti. Tai M™ Pras inkus Tcetunems mėn- » 
būdas, kuriuo apsaugojamas pelnas ir e8iams buvo išduotas pirmas patentas r—;---- o-» --- j~j~. ---- •- . . v . _ y J' »/ i t-. 117. minia cramvhnR mpfonn nfloprinimfl. :

metais užpatentuota tik trys išradimai, pajamos uz jo pastangas, r
G: pastaruoju metu paduodama tflks- pripažintas patentas, išradėjo gaminys 
tancia* urašvmu natentams ir taip pat turi bati nauJa8 ir naudingas. Tikima, ymoucum. ..

.v, , kad ši sistema skatina daugiau išra- 'alP Pat pasirašė pirmąjį patentų kaip
daugybe patentų išduodamą, dimi) įr paaitamauj a' visuomenei.

Per 180. metų patentų įstaiga 
Amerikoje paskatino tūkstančius- iš
radėjų sukurti naujų naudingą dalykų savo išradimą per 1/ metų g 
arba patobulinti senuosius. Sūtvėrus naudotis arba jį pardavinėti, 
patentų įstaigą 1790 m. joje buvo' tais 1 MGiuao **' » .t i • • ■ ---įįKad būtų uz mui*° gamybos metodų pagerinimą. į 

Thomas Jefferson, vėliau trečiasis 
USA prezidentas ir patsai išradėjas, ,

valstybės sekretorius ir kaip pirma- 7 
sis Amerikos patentų sistemos admini
stratorius.
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Laiškai iš Adelaidės

VEIKLA IR KNYGA
AdelaidėsLietuvių Sąjungos metinis 

susirinkimas, kuris įvyko š.m. rugpiū- 
Šio 23 dieną, praėjo labai jau sklan
džiai, be mažiausių sutrikimų ir be 
pasijaudinimų ar rimtesnių pasipešio- 
jimų. Pati Sąjungos valdyba jau prieš 
rinkimus išvaikščiojo sunkius kryžiaus 
kelius,kol surado pakankamą kandidatų 
skaičių įvairioms pareigoms valdyboje. 
Del to pačiame ^usinnkime dalis narių 
net stebėjosi: valdyba pasiūlo, 
susirinkimas paploja, paskui dar dėl 
formalumo pakelia korteles — ir vienas 
valdybos narys jau įteisintas pa
reigoms, toliau kitas.

Suprantama, kad būtų maloniau,jei 
vyktų varžybos tarp kelių kandidatų. 
Deja, jau seniai turėjome apsiprasti 
su faktu, kad sunku surasti žmones 
pareigoms, kurios reikalauja darbo ir 
kurios užkrauna *► krūvas rūpesčių. 
Todėl visai ne vietoje buvo laidomos 
sarkastinės pastabos kaimynams, kad 
išrinktais tapo tie, kurių atsistatydi
nanti valdyba norėjusi. 0 juk kiekvien
am nariui valia kandidatuoti, valia 
statyti kandidatus, jeigu Jis jų turi.

ALB Sąjunga, kurią šiandien jau 
galima vadinti turtinga lietuviška 
organizacija su $61.000 balansu ir su 
$8.000 grynų .pinigą banke, išaugo ir 
praturtėjo tik nuolatiniu darbu. Pasi
gėrėtina Adelaidės lietuvių parama 
atsirado irgi ne pati savaime. Ade- 
laidiškiai neapvylė Sąjungos valdybos, 
tačiau* ji turėjo rodyti ininciatyvą, 
pavyzdį, praktiškumą ir tautinės nau
dos visuotinumą. Ir šiandien prieš 
valdybos akis eibės rūpesčių, nauji 
užsimojimai, nauji darbai. Dėl to 
sveikinant dar metams pasilikusį 
valdybos pirmininką P. Bielskį, kartu 
norisi pasveikinti ir sėkmės palinkėti 
abiem naujiem vicepirmininkam (K. 
Pociui ir V. Neverauskui), naujam 
sekretoriui (P. LaunikaiČiui), naujam 
turto globėjui (Langevičiui). Ilga
metis sekretorius L. Martinkus, dirbęs 
valdyboje nuo pat Sąjungos įkūrimo, 
tyliai išėjo atsargon.Antrasis sekreto
rius S. Dunda, tylus ir kuklus visų 
valdybos susirašinėjimų tvarkytojas, 
Adelaidės Lietuvių Žinių Admini
stratorius, pasiliko palinkęs prie 
darbų, kuriuos reikia atlikti, bet apie 
kuriuos mažiausiai . kalbama. Ir 
Sąjungos iždas pasiliko tose pačiose 
Č. Ostrausko rankose. Jo pavaduoto
ju, antruoju iždininku sutiko būti 
B. Marmukonis.

Valdybos pranešimai, šiokios 
tokios diskusijos dėl jų, vieno kito 
statuto straipsnio pakeitimas ir keli 
blankūs pasiūlymai prarijo susirinkimo 
laiką. Vienas dalykėlis, kuris susi
rinkime praėjo nepastebėtas kurio 
niekas net nepalietė, sukasi apie lie
tuvišką knygą.

Sąjungai priklausančios J.J. Ba- 
ciūno vardo Bibliotekos ir Spaudos 
Kiosko vedėja E. Reisonienė susi
rinkusiųjų Žiniai buvo pateikusi 
detalizuotą apyskaitą. Galimas daik
tas, kad susirinkusieji su ta apyskaita 
susipažino, ja pasidžiaugė, tačiau 
pačiame susirinkime apie tai nė žo
džio. O ištiktųjų buvo ir yra kuo 
džiaugtis. Bibliotekoje šiuo metu 
sutelktos 1746 knygos beveik 3000 do
lerių vertės, o spaudos kioske skai
tytojo laukia 692 knygos; čia taip pat 
muzikos mėgėjas gali rasti per 100 lie
tuviškų .plokštelių, o meno mėgėjas 
skoningų meno išdirbinių.

Ypatingai džiuginančiu faktu 
reikia laikyti tai, kad šis kioskas per 
metus laiko pardavė Adelaidės lietu
viams 302 knygas ir 185 lietuviškas 
plokšteles, uz $2048. Meno dirbiniai 
ir įvairus leidiniai dar pridėjo arti 
300 dolerių.

Bibliotekos vadovybė (E. Reiso- 
niene, L. Garbaliauskas, M. Urbonas) 
per metus sukosi kaip įmanydami, kad 
tik daugiau lietuviškų knygų ir plok
štelių paplistų Adelaidės lietuvių 

tarpe. Jų surengtos kultūrinės popie
tės (kartu su gamintais adelaidiškiams 
pietumis) praturtino biblioteką 220 
dolerių, o aukotojai, gėrėdamiesi dar
bu, aukomis pridėjo dar 175 dolerius. 
Pajamos buvo naudingai išleistos: į 
biblioteką įdėtos 129 naujos knygos. 
Dovanomis buvo gautos dar kitos 38 
knygos. Už lietuviškas knygas, plok
šteles, įvairius leidinius, meno kuri
nius ir žurnalus bei laikraščius 
skaityklai per metus buvo išmokėta 
$2774.

Lietuvišką knygą Adelaidėje 
platina ne tik šis Lietuvių Namuose 
veikiantis spaudos kioskas, bet taip 
pat A. Kubiliaus vadovaujamas spau
dos kioskas, esąs Lietuvių Katalikų 
Centre. Šį laišką rašant, kiosko vedė
jas A. Kubilius pareiškė, galutinių 
davinių neturi, bet apytikriai Katalikų 
Centro spaudos kioske buvo per metus 
parduota apie 150 lietuviškų knygą, 
per 100 lietuviškų plokštelių ypač 
gausiai G. Vasiliauskienės plokštelių 
ir priimta apie 350 prenumeratą įvai
riems lietuviškiems laikraščiams bei 
.žurnalams.

Būsiu laimingas, jei mielas 
skaitytojas atsiplėš nuo skaitlinių ir 
pagalvos apie kelius, kuriais reikia 
eiti, kad lietuviška knyga, plokštelė ar

GRAŽI SUKAKTIS

Didžiai pasižymėjęs savo lietu
viška veikla ir tautiniu subrendimu 
jaunasis Pertho lietuvių tarpe veikė
jas Eugenijus Stankevičius, rugpiūcio 
23 d. atšventęs savo 21 - rių metų 
sukaktį.

KNYGOS
METMENYS. Jaunosios kartos 

kultūros žurnalas Nr. 19. Redaguoja 
Dr. V. Kavolis. Administracija: 
M. Paškevičius, 3308 W. 62nd Place, 
Chicago, Ill. 60629, U.S.A.

Šiame turiningame numery paduota 
E. Juodvalkytės, C. Milosz, K. Bradų-’ 
no, J. Blekaicio žodinės kūrybos ir 
eilė aktualių rašinių kitų autorių. 
Pažymėtina, kad iš Australijos šiame 
numery rašo Dr. V. Doniela, Jonas 
Staniškis ir A. Zubras. Atskiro 
numerio kaina 33.00

Jonas Januškis. Atsitiktinio 
kareivio užrašai. Atsiminimų nuo
trupos iš netolimos praeities. Išleido

Mclbourno'Liet. Moterą So c. Globos Draugijos pirm —kę ponią 
e. nagulevičienf;

septyniasdešimties metą sukakties proga sveikiname linkėdamos dar daug 
darbingų melų.

meno kūrinys pasiektų lietuvio namus. 
Durys atidaromos lik po ilgo ir atka
klaus beldimo, po visos eilės aplinki
nių ėjimų. Pagarba tiems, kurie be 
poilsio beldžiasi, kurie nuolatos ieško 
naują būdų lietuviškai knygai platinti 
ir jai populiarinti. O čia apgraibom 
sunešti populiarinimo rezultatai patys 
už save kalba.

P.S. “Musų Pastogės” 33'numery 
paskelbto mano laiško antrąją, pa
straipą mielas redaktorius ar dar 
mielesni jo korektoriai taip suniokojo, 
kad ir aš pats negalėjau jos suprasti 
Joje po žodžių“ ... ir vešli geltona 
kviečio varpa, prasišovusi pro” turėjo 
sekti Žodžiai “kultūrininką V. Baltutį, 
žvelgė į pilną” ir 1.1. Siu žodžių 
iškritimas netik sumakalojo visa 
pastraipos prasmę,. bet taip pat 

nuskriaudė ir p. V. Baltutį; tikiuosi, 
kad jis man atleis. Pašokdinsim 
redaktorių per suvažiavimą Melbourne, 
jis ten pat menininkus pavertė 
“nemininkais”.

VI. Radzevičius.

Rugpiūcio 23 d. suaugusieji ir 
jaunimas rinkosi į Leederville salę 
neeilinėm tautinių Šokiu repeticijoms. 
Tą dieną visiems apylinkės tartie- 
čiams pažįstamas Eugenijus Stan
kevičius sulaukė 21 metą amžiaus. 
Eugenijus skinasi sau kelią per gy
venimą įtemptu darbu ir pasiaukojimu. 
Prieš keletą metų mirė Eugenijaus 
tėvelis. Paliko motina su dviem jau
nais sūneliais. Motinos sveikata 
gerokai apirus, o jos sveikatų dar 
tėvynėje palaužė okupantas. Jinai su 
daugeliu kitų dirbo rezistencinį darbą. 
Patyrę apie tai okupantai jų namuose 
dare kratą, o ją pačią buvo pastatę 
prie sienos su įremtu durtuvu j krūtinę. 
Kratos . metu nieko nerado , ją paliko 
gyvą, bet prarado sveikatą. Tėveliui 
mirus Eugenijus turėjo keisti savo 
planus: norėdamas palengvinti motinai 
ir jaunesniam broliui jis pradėjo dirb
ti, o vakarais mokytis. Mokykloj jis 
pasižymi kaip gabus mokinys. Jis 
pasirinkęs architekto profesiją. Nors 
mokslas ir darbas atima daug energijos 
bei laiko, bet Eugenijus suspėja visur, 
kur ti! reikia: jis yra jaunimo vadovas 
ir jau apylinkės valdyboj jau antrą 
(kadenciją varo kaip kultūros reikalą 
vadovas. Be jo pastangą ir rūpesčio 
čia neįvysta joks lietuviškas paren
gimas ar darbas. Už jo besąlyginį 
atsidavima lietuviškam darbui jis čia 
visą gerbiamas ir mylimas.

Pagerbimo metu visiems susėdus 
prie stalą jų šeimos artimiausias kai
mynas p. P. Žulys, kuris Eugenijaus 
tėveliui mirus ypač rūpinosi ją šeima, 
atnešė raktą ir duodamas pasakė: “\S 

atrodo, Keleivis Bostone 1970 m. 
Autorius žinomas kaip gabus laikrašti
ninkas, redaktorius, miręs 1963 m. 
liepos 1 d. beredaguojant “Keleivį”. 
Ypač autoriaus įsidėmėtinos pastabos 
jam betarnaujant Prancūzijos svetim
šalių legione.

LITUANUS. 1-969 m. Nr. 4-Kultūros 
žurnalas anglu kalba. Redaguoja 
Dr. A. Klimas.Siame numery: Gedimino 
laiškai ir ją komentarai, Vytauto 
Mačernio “Vizijos” ir šio • žurnalo 
straipsnių rodyklė nuo pirmo numerio 
iki šio pastarojo.

Gražina Krivickienė - Gustaitytė. 
VILNIUS LIETUVIU LIAUDIES 
DAINOSE. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas 1970 m. Čikagoje. 384 psl. 
Kaina 35.03

Šiame stambiame leidinyje surink
ta gerokas pluoštas lietuvių liaudies

Draugijos Valdyba ir narės.

VISAIP
Sydnejaus Lietuvių Sporto Klubas 

“KOVAS”, kurio pirmininku yra žymus 
visuomeninkas Vladas Daudaras, savo 
veiklą plečia ir kultūrinėj plotmėj , 
įsteigdami teatrinę grupę, kuriai 
vadovauti pakviestas Stasys Paulaus
kas, Lietuvoje-Siaūliuose baigęs 
Dramos Studiją.

Ši teatrinė grupė yra pavadinta*. 
Sydnejaus Lietuviu Scenos Mėgėją, 
Būrelis “Kovas”. Jau keletą savaičių 
sukviestieji vaidintojai skaito Antano 
Rūko trijų veiksmą komediją — Vieno 
Kiemo Gyventojai. Algis Plūkas 
sutiko paruošti dekoracijas. Sporto 
Klubo “Kovas” jaunių berniukų 
vadovas Valentinas Gulbinas, pasi
žymįs neišsemiama energija, yra Scen
os Mėgėjų Būrelio administratorius.Jis 
jau užsakė Grace Bros, sa’ę šios 
komedijos premijerai, kuri įvyks %.m. 
gruodžio mėn. pradžioje.

Nėra jokios abejonės, kad visų 
virš minėtą asmenų pastangos atneš 
gerus rezultatus ir premjeros svečiai 
vakarą praleis įdomiai, pasijuokdami 
iš žmogiškų silpnybių kurias vaidinto
jai scenoje atkurs.

Su šia komedija Scenos Mėgėjų 
Būrelis “Kovas” dalyvaus Lietuvių 
Dienose, gruodžio men. Melbourne. * 

buvau jūsų artimiasias kaimynas 
ir vietoj tėvelio tau įteikiu šį gyven
imo raktą.”

Apyl. valdybos' pirm-kas p. J. 
Miliauskas taręs 'žodį pasveikino 
Eugeniją ir perskaitė taip pat pas
veikinimą, gautą iš Krašto Valdybos. 

Kuzmickas tautiečių vardu pasveikino 
Eugeniją, jo motiną ir brolį pabrėžda
mas, jog vien pasiaukojančios motinos 
pastangomis išauga graži šeima, ir 

. įteikė kuklią piniginę dovaną, sudėtą 
daugelio tautiečių. Pertho apylinkės 
vardu dovaną įteikė valdybos sekretorė 
p.O.Liutikienė ir tautinių Šokių grupės 
vardu R. Radvilas ir R. Valinčiūtė 
įteikė rankų darbo dėžutę, kurią kaip 
ir apylinkės valdybos Vytį meniškai 
buvo paruošęs p. K. Zaromskis. 
P ągerbdami jo motiną taut, šokių šokė
jų grupės vardu dovanėlę įteikė jau
niausiam šeimos nariui Jonukui G. 
Stibinskaitė.*

Eugenijus visiems nuoširdžiai 
padėkojo už tokią jam suruoštą staig
meną drauge primindamas, kad savo 
gimtadienius taip pat 'Švenčia p. 
Kuzmickas ir P. Babarskas. Visiems 
solenizantams buvo sugiedota “Il
giausių metų”.

Ramovenų skyriaus vardu J. Liu
tikas įteikė ženkliuką kviesdamas 
kovoti uŽ lietuvybę darbu ir žodžiu,nes 
daugelis musų jau traukiasi iŠ gyven
imo, ir tą spragą turi užpildyti jaunimas. 
Taip pat Perthė viešinti p-lė N. 
Masiulytė pasveikino Adelaidės liet, 
jaunimo bei visų tautiečių vardu 
palinkėdama grasos ateities.

Dar ilgai tautiečiai vaišinosi ir 
džiaugėsi tokiu turiningu vakaru.

Pertiskis.

dainų, kuriose minimas Vilnius ar bent 
koks ryšys su Vilniumi. įvadas prof. 
Dr. P. Skardžiaus. Knygos pradžioje 
duotas dainų klasifikavimas ir pristaty
mas angliškai. Pabaigoje eilės dainų 
melodijos ir retesnių žodžių žodynėlis.

GIMIMŲ MAŽĖJIMAS
Vis didesnj rūpesti kelia okup. Lietuvoje 

pastaraisiais metais pasireiškiąs gimimu 
mažėjimas ir tuo pačiu visuomenės senėji
mo tendencija. Tai onus klausimas, kaip 
..Tiesoje“ (birž. 21 d.) oareijkė sveikatos 
apsaugos ministras V. Kleiza. (ELTA)
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Laiškai 
Redakcijai

Ilgus metus gyvenę Amerikoj, 
su daugybe visokių “linijų“ laikraš
čių. grįžę į Australiją tikrai gėrėjomės 
Australijos lietuvių sugebėjimu 
darniai sugyventi, visiems sutelpant 
po viena pastoge. Trumpalaikis buvo 
gėrėjimasis. Žalias lapelis ir infor- 
macijos’*M.P.” pranešė, kad taip gerai
nėra. Kaip gaila, nutarėm, kad praei
ties parapijinės nesantaikos_ dar
nepamokė mūsų, kad jos be laiko ir 
energijos gaišinimo?nieko gero neatne
ša. Ir šį kartą audra platesnio masto.. 
Gyvendami, tačiau, toli nuo bet kokio 
didesnio lietuvių centro, tikrai sudve- 
jojom — gal ką nors praleidom, ne
girdėjom, gal tikrai kas žinojo “in
stant” formulę Lietuvos išlaisvinimui 
ir redaktorius neleido jos spausdinti.'

Esame labai dėkingi Spaudos 
Darbuotojų Būreliui už p. Kazoko 
garbei išleistą “Lietuvos Keliu“ 
numerį, kuris mane pasiekė labai 
pavėluotai ir “second hand”, bet kuris 
išblaškė mūsų abejones (bent tiek jis 
naudos atnešė). Kaltinamasis aktas 
iir faktai tikrai kruopščiai ir detaliai 
surinkti tik tos kaltės taip ir nesi
mato. Ir kur tie svarbūs “M.P.“ ne
išspausdinti straipsniai? Juk jei ne
būtų Kazoko (ir net Kazokiene’s), tai 
neliktu nė vieno straipsnio “L.K.“ 
Laikraštis pilnas neapykantos, slankio
jimo svetimom palangėm, baisių 
kaltinimų ir kabinėjimosi priežodžių . 
Atrodo, jei žmogus tik realiau ir 
blaiviau pažiūrėjo į esamą padėtį, 
savo, raštuose ar kalboj nepaminėjo 
kelis kart partizanų kaulų ar kraujo, 
tai jau ne patrijotas lietuvis, dar 
baisiau — komunistas!

Nerašo Kazokas prieš komunizmų 
— blogai; rašo, siūlo ruošti mitingus — 
nes jis esąs vienintelis bendruomenes 
apmokamas tarnautojas. Apmokamas 
jis yra (ir greičiausia ne permokamas), 
bet juk teisėtai ir už sunkų ir pilna- 
laikį atliekamą darbą. Tas, tačiau, 
niekam neduoda teisės reikalauti- iŠ jo 
atskaitomybės, nustatyti jo svečių są
rašo, ar duoti nuradymus kaip ir kur 
jis tuos pinigus turi leisti. Tiksliau 
gal būtų tokius reikalavimus statyti 
neapmokamiems darbininkams, valdan
tiems bendruomenės pinigus.

Nesuprantama ir ta baisi baimė 
sutikti ir kalbėti su iš Lietuvos 
atvažiavusiais lietuviais. Argi taip 
jau mes nesubrendę ir netvirti savo 
patrijotiŠkume,kad vien pasikalbėjimas 
užkrės mus komunizmu? Gi net Popie
žius audijencijose priima aukščiausio . 
rango komunistus ir jo niekas nenu
dažo raudonai. Šimtmetinės ir net 
tūkstantmetinės labai .garbingos insti
tucijos ieško naujų kelių, naujų būdų 
ir priemonių, daro pakeitimus (kartais 
net labai drastiškus), kad, laikui 
diktuojant naujas sąlygas ir .reikala
vimus, pasiektų savo tikslą, palaikytų 
esamus narius, pritrauktų ( o ne atbai

dytų) priauganaucius. Mes gi bijom bet 
kokios naujos minties. Baisi audra 
kyla ir kruša kaltinimųuŽkrenta ant to, 
kuris pakalba ar tik pasiūlo pakalbėt 
su atvažiavusiu lietuviu- Niekas gi 
neverčia - nenori nekalbėk, bet šiek 
tiek pasitikėjimo viens kitu turi būti. 
Tas kalbantysis sugebės turbūt at-

lietuviškam jaunimo auklėjimui. Ci
cero Sv. Antano parapijinėj mokykloj; 
mano pačios vaikus jis septynis metus 
(kiekvieną mokslo metų dienų!) mokė 
lietuvių kalbos ir vedė labai puikų 
vaikų chorą, garsu visoj Čikagoj. Teko 
būti daugybėje minėjimų, koncertų, 
mokslo metų užbaigimų, kur gėrėjomės
p. Kreivėno paruoštais vaikų pasirody
mais. Sutiktas ir užkalbintas, jis te
kalbėjo apie vaikų darbą mokykloj, 
sielojosi jei kurie nuo lietuvių kalbos 
painokų nubyra, rūpinosi, ar sugebės 
vaikų choras išpildyti tą ar kitą 
dainą. Niekada neteko girdėti jo 
antitautiškai agituojant ar nurodant ką 
tas ar kitas suaugęs tautietis turi 
dirbti, ką skaityti, ką rašyti. Jam gi 
L.L. siūlo rašyti protesto laiškus į 
Vilnių ir Maskvą. Yra daug kelių 
tautiniam darbui dirbti ir negalima 
reikalauti iŠ vieno žmogaus, kad jis 

visus pilnai užpildytų. Turėdamas du 
darbus (duonpelriį ir lietuviŠkęją 
mokyklą) p. Kreivėnas greičiausia 
paliko protesto laiškų rašymą tiems 
gabiems rašytojams ir Žurnalistams, 
kurie mažiau dirba jo srity. Gi ne 
tuščiais Žodžiais, o kruopščiu, il
gamečiu darbu jis įrodė savo palri- 
jotizmą, diegdamas Žodžio ir dainos

ALB STATUTO.
Mūsų Pastogėje Nr. 31 tilpo 

ALB Statuto Papildymai ir Pakei
timai, kurie bus pasiūlyti ateinan
čiam Krašto Tarybos suvažiavimui — 
Melbourne. Norėčiau prie siūlomų 
papildymų pridėti dar sekančius 
pakeitimus:

1. ALB Statuto 11 skyriaus 7 
paragrafą reikėtų praplėsti ta prasme, 
kad į Krašto Tarybos suvažiavimą,

LIETUVIAI
Puikus vakaras Newcastle.

Rugpiūcio 19 d. Newcastle apyl. 
valdyba surengė “Klajūnų“ vakarą, 
kuris praėjo su didžiausiu pasisekimu. 
Gražiai išpuoštoje salėje prie jaukios 
žvakučių Šviesos gausiai susirinkus
iems ne tik vietiniams, bet ir iš* Syd
ney atvykusioms svečiamsapylinkės 
valdybos pirm-kas p. S. Žukas pri
statė jau Sydnejuje pagarsėjusius 
“Čigonų“ dainininkus. Skambant 
puikioms lengvo Žanro dainoms sceno
je solo ir duetus išpildė p.p. 0. 
Asevicienė, K. Bitinienė, I. Daudarie- 
nė, V. Bitinas, V. Daudaras, J. 
A bromas, šoko 0. Maksvytienė ir bu 
visa grupe dainavo V. Laukaitienė ir 
A. Kapočius. Visai grupei vadovavo 
ir akordeonu grojo J. Maksvytis.

Newcastle lietuviams sis gražus 
pasirodymas buvo tikra naujiena, tad 
ir prisirinko taip gausiai vietinių lie

tuvių. Pati vakaro nuotaika buvo paki
li ir jauki, ypatingai kai svečius 
linksmino irgi iš Sydnejaus lietuviš
ka jaunųjų kapela, kuri kas kart vis 
tobulėja modemiusius šokius paįvairin
dama lietuviškais šokiais. Iš peties

meilę mūsų vaikams. Nepraėjo tačiau 
ir jis pro screening’ą tobulųjų, kurių 
pagrindinis uždavinys, atrodo, ne 
įvertini, o nuvertinti.Jie pasiėmė sau 
pilną teisę nustatyti, kurios, kaip jie 
sako, medelio šakos padžiūvusios ir 
kerta jas be pasigailėjimo. Sunku 
jiems sutikti su realybe (nors ji ir 
nemaloni), kad ne mes - viduramžiai 
ar senieji - esam Lietuvos ateitis, o 
jaunimas, kurio paruošimas turėtų būti 
vienu iš pagrindinių rūpesčių. Vietoj 
rūpinęsi tuo, vietoj ieškadami to> kas 
mus jungia, jie savo besibaigiantį
laiką leidžia kruopščiai knaisiodamie- 
si, rankiodami tai, kas mus skiria ir 
skaldo. Jeigu tie neklystą mūsų 
spaudos darbuotojai mažiau gaištų 
laiko skaičiuodami kitų “nuodėmes” 
ir bent dalį* Kreivėno įdėto laiko 
pašvęstų mūsų jaunimo tautiniam 
auklėjimui, tikrai neturėtumėm mokyto
jų ar vadovėlių trūkumo mūsų savait
galio mokyklose ir būtų daug mažiau 
ginčų bendruomenėj.

Visiems aišku, kad nesugebėjimas 
sugyventi tik atbaidys ir taip jau ne
skaitlingą lietuviška veikla b besido
mintį jaunimą, likusiems įdiegs labai 
negatyvų paveldėjimą. Komunistams 
gi nebebus reikalo net savo pasiunti
nių čia siųsti — patys savo rankomis 
viens kitą uŽsmaugsim.
Pridedi musų Čekį “M.P.“ spaus
tuvei paremti.

Jadv. Vilįūnięnė.

tom pačiom teisėm , kaip Krašto 
Garbės Teismo pirmininkas ir Revizi
jos Komisijos Pirmininkas turėtų 
įeiti dar du atstovai ir būtent, Kunigų 
Sekretoriato atstovas ir VLIK’o įgalio
tinis Australijoje. Turint galvoje, kad 
jie veikia tarp bendruomenės narių, 
manyčiau , kad jie turėtų būti atsto
vaujami Krašto Tarybos suvažiavime.

2. ALB Statuto 111 skyriaus 17 

linksminosi tiek jaunimas, tiek ir se
nimas.

Apyl. p-ko p. S. Žuko, jo ponios^ 
valdybos narių ir visų Šeimininkių 
parodyta nuoširdi globa visiems 
svečiams paliko to vakaro neišdy
lančius įspūdžius, ir dėkojant visų 
svečių vardu Newcastle lietuviams 
tikimasi, kad ir ateity galima bus 
gražiai bendradarbiauti su artimais ir 
tokiais puikiais kaimynais. 

VIENINTELIS LIETUVIS EVANGELIKŲ KUNIGAS 
AUSTRALIJOJE

Rugpiucio 29 d. Sydnejuje savo tėvus aplanke grįžda
mas is Brisbanės kunigas Valteris Šimboras. Brisbaneje jis 
dalyvavo Australijos liuteronu evangelikų konferencijoje. •

Kun. V. Širaboras gimęs Lietuvoje Jurba^rko apylinkėje 
1940 m. vasario 18 d. Gimnaziją baigė Sydnejuje ir įstojo 
ą evangeliką liuteroną kunigą seminariją Adelaidėje, kurią 
baigė 1963.m. ir tais pat metais išvyko į Vokietiją pagiliu, 
ti teologiniu, studiją. Metus studijavęs Vokietijoje išvy
ko į JAV taip pat pastudijuoti.

Sugrąžąs ą Australiją pradėjo pastoracinį darbą ir Šiuo, 
metu kun. V. Šimboras yra evangeliką liuteroną parapijos 
klebonas Nihll vietovėje Viktorijoje. Jis taip pat aptar
nauja ir lietuvius evangelikus Melbourne., Rugsėjo 13 d„ jis 
lietuviams evangelikams laikys pamaldas Liet. Namą koply
čioje Melbourne (50 Errol St.).

paragrafą reikėtų papildyti pastraipa 
ir būtent: visokius rinkimus Apy? 
linkėse praveda išrinktoji iš 5 
asmenų Rinkimine Komisija, kuri 
surenka Kandidatus, paruošia bal
savimo korteles (alfabetine tvarka) ir 
praveda balsavimą.

Turint galvoje,, kad kituose kraš
tuose tuo būdu yra vykdomi visokie 
rinkimai, manyčiau,kad irAustralijoje 
turėtumėm eiti tuo keliu, nes valdomie
ji organai būtų išrinkti daugumos ir ta 
pačia proga, būtų surinkta solidarumo 
mokestis, daugiau negu surenkama iki 
dabar.

3. ALB Statuto IV skyriaus para
grafą 28 pakeitus, kaip siūloma, kad, 
Krašto Valdybos būstinę nustato 
Krašto Tarybos suvažiavimas, siū
lyčiau, kad Tarybos atstovai atvykus 
į Krašto Tarybos suvažiavimą, at
sivežtų ir kandidatų sąrašą į naująją 
Krašto Valdybą iš visų Apylinkių, 
įskaita nt ir Canberrą. Kandidatų są
rašą paruošia Apylinkių Valdybos kar
tu su išrinktais Krašto Tarybos 
nariais.

4. Iš patyrimo žinoma, kad 
išrinktieji atstovai į Pasaulio Lietuvių 
seimą, nevisada gali vykti j jį, kai' 
tuo tarpu, kartais vyksta tautiečiai iŠ 
Australijos. Siūlyčiau Krašto Tary
bos suvažiavimui pasvarstyti ir pri
imti nutarimą, kad Krašto Valdyba 
gali įgalioti ir ne seimo narius, 
jeigu randa, kad vykstantysis, galės 
tinkamai atstovauti Australijos lie
tuvius seime.

Šias savo sugestijas, .statau 
M.P . skaitytojams, kad jie irgi galėtų 
pareikšti savo nuomonę ir pasisakyti’ 
mano iškeltomis sugestijomis, nes 
laikui bėgait, keičiasi reikalavimai, 
todėl manyčiau, kad turėtą keistis ir 
statutinai paragrafai, prisitaikant prie 
esamą sąlygą Australijoje.

J. Riauba.

Kun. V. Širaboras

skirt kas priimtina, kas ne, nepasi
darydamas tuojaus agentu. Yra buvę 
ir priešingų atsitikimų - atvažiavę 
atsisakė komunizmo. Gal koks ir 
mūsiškis nutars likti čia, pamatęs kaip 
tvirta,susipratusi lietuvių bendruomenė 
darniai dirba ateities laisvai Lietuvai. 
Gaila tik kad ta bendruomenė šiuo metu 
netaip jau darni . .

Ta pačia proga keletas žodžių 
nežinomam L.L., kuris paminėjo savo 
straipsnyje p. Kreivėną, priesegdamas 
jam mauro epitetą, jo pavardę parašy
damas mažaja raide, savo gi inicialus 
didžiosiomis. Ilgus metus turėjau 
progos ir arti stebėti kiek p.Kreivėnas 
pašvenčia laiko, energijos ir sveikatos

PRANEŠIMAS

Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos pirmininkė 
p. 0. Baužienė išvyko dviem savaitėm į Canberrą. Jai iš
vykus visais Draugijos reikalais kreiptis i, pirmininkės 
pavaduotoją p. P. Daukuvienę.

* *
PRANEŠIMAS

Pranešame Vakarų Australijos tautieiSiams, kad ^autos 
Šventės minėjimas Perthe įvyks rugsėjo 13 d. 3 vai. p.p. 
didžiojoj Leederville salėj, kur vyksta tautinių Šokių re
peticijos. Po minėjimo suneštinės vaišės.

Visus tautiečius kviečiame skaitlingai dalyvauti.

Pertho Apylinkės Valdyba

Vengrijoje viešėjo okup. Lietuvos 
rašytoju sąjungas valdybos pirm. 
A. Bieliauskas. Jo “Kauno romanas“ 
Vengrijoj buvo išleistas . 1969 m. 
Šiais metais bus iSleisti i vengrų 
kalba išversti K. Donelaičio “Metai“. 
Be to, vengrai šiuo metu sudarinėja 
lietuvių poezijos antologiją ir rengia
si išleisti M. Sluckio romaną “Uostas 
mano - neramus“. Vilniuje Žadama 
išleisti vengrų rašytojų poezijos ir 
prozos kūrinių

ELTA.
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įgUPOPTAC,
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS.

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

Naujojoj Zelandijoj viešėjusi 
Čekoslovakijos krepšinio rinktine,kuri 
anksčiau buvo ir Australijoje, laimėjo 
antrą susitikimą prieš N.Z. rinkinę 
118 - 62.

***

Dabar labai populiarus vandens 
sportas — važinėjimas ant bangų ‘Surf* 
prasėdėjo tik prieš 50 metų it jo pra
dininkas sydnejiškis australas W. 
Gocher buvo suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą, nes jis skraidė ant savo 
lentos po bangas tarp saulės nusilei
dimo, ir saulės patekėjimo, kas tuo 
laiku buvo draudžiama.

♦ **

Maskvietis “Sambo” — imtynių 
meistras N. Bratkow, bevaikstinėdamas 
išgirdo pagalbos šauksmą, 
įvykio vietą jis nugalėjo 
nusikaltėlius.

Nubėgąs į 
ir suėmė 4

***

čiuožimoPasaulio dailiojo 
meistėrė vokietaitė Zeifert 23 m., 
mėgstanti rinkti plokšteles ir lėles, 
įdomiai atsake į korespondentų klau
simus, jog norint gerai Čiuožti-reikia 
pradėti nuo ketverių, vėliausiai nuo 
penkerlų metų. Dailiajam Čiuožimui 
labai svarbu muzika. Savo laisvam 
figūriniam pasirodymui ji pirmą pasi
renka tinkama mužiką .ir tik tada ji 
pritaiko figūras ant ledo. Be muzikos 
ji dar naudajasi ir didžiųjų balerinų 
patarimais ir stebi jų šokius. Visų 
laikų geriausiaszčiū<ožėjas jos nuomone 
buvęs kanadietis Jackson. Jis at
likdavo visą seriją trigubų Šuolių. 
Šios garsiosios Čiuožėjos trenerė yra 
jos mama, tad ji ir pati ateity galvoja 
tapti trenere.

***

Pirmosios arklių lenktynės Aust
ralijoje įvyko 1803 metais Green-Hills 
(NSW) farmoje ir čia bėgo tik du 
arkliai - Parramatta ir Belfast. Parra
matta laimėjo.

***

Sugautasis gali gauti

Pagal Anglijos įstatymus už
drausta Didįjų Penktadienį žaisti 
bilijardą, 
kalėjimo.

***

Pirmieji apie fizinių pratimų naudą 
sveikatai oficialiai prabilo Hipokratas, 
gyvenęs apie 460 m. pr. Kr., kuris 
būdamas to laiko garsus gydytojas, 
laikomas medicinos mokslo kūrėju ir 
kurio garsusis posakis “menas ilgas, 
gyvenimas trumpas” dar ir šiandien 
galioja, ir Avicena, Persijoje arabų 
vadinamas trečiuoju Aristoteliu — 
jfilosofas i ir gydytojas. Ir dabar 
Kije>vo prof. V. Nesterov ir Gruzijos^ 
prof. K. Nikitin yra išbandę ir lėtu 
bėgimu gydo širdies ligonius, kas 
jiems gerai sekasi. Labiausiai 
žmogui naudingi tie pratimai, kurie* 
ątiprina širdį, tai visų pirma bėgimai, 
plaukimas, slidžių sportas ir kt. Jų 
manymu, greitu laiku kaip vaistai 
ligoniams bus prirašomi ir įvairūs 
sportiniai pratimai.

***

Per futbolo rungtynes vidutiniai 
išbegioja šie komandos žaidėjai: 
vartininkas apįė 18 min., gynėjas 
apie 22 min., saugai apie 29 min., 
kraštutiniai puolėjai apie 22 min.,. ir 
vidurio puolėjas apie 30 min.

SPAUDOS BALIUS
RUGSĖJO 19 d.

LIDC0MBE
Ukrainiečių salėj

***

1971 m. pasaulio moterų krepšinio 
pirmenybėse Čilės sostinėje Santiago 
be atrankinių rungtynių turės teisę da
lyvauti 1967 m.pirmenybių prizininkes: 
Sov. S-ga, Pietų Korėja ir Cekoslavaki- 
ia bei varžybų Šeimininkės — Čilietės. 
Kitos komandos žais atrankines 
rungtynes.

nuotrupos
***

1970 metų Wimbleton lauko ten
iso pirmenybes, kuriose dalyvauja . 
patys geriausi pasaulio mėgėjai ir 
profesionalai lauko tenisininkai, 
laimėjo australai. Vyrų vienetą J. 
Newcombe ir moterų M. Court.

***

Sydnejaus Rugby League Western 
Suburbs rinktinėje žaidžia Tomas 
Raudonikis ir jis pereitą savaitę buvo 
išrinktas kaip vienas iŠ tvariausiai ir 
mandagiausiai žaidžiančių' žaidėjų.

sportas Lietuvoje
Rugpiūcio pradžioje Biržuose 

pasibaigė Pabaltijo vyrų ir moterų 
kaimo jaunimo krepšinio pirmenybės, 
kurias laimėjo lietuviai vyrui ir moterys. 
Moterų komandai vadovavo jonavietė 
gydytoja. kA. Mikalkinienė, kuri buvo 
ir pati rezultatingiausia. (69 taškai).

***

RugpiūČio 8 d. prie Maskvos pra
sidėjo 35-sios akademio irklavimo 
varžybos. Atidarymo vėliavą pakėlė 
Europos Čempionė G. Šidagytė, kuri 
dar nepasibaigusiose varžybose savo 
užplaukimą lengvai laimėjo, kai 
trečioji vieta atiteko A. Jankūnaitei. 
Keturviečių užplaukimą lengvai laimėjo 
Žalgirio. įgula, 
P. Baziulytė.

kuriai vadovavo

***

Černovicuose 
baigusiose Sov. Sąjungos jaunių Šaš
kių pirmenybėse Lietuvos čempionė R. 
NavikeviČiūtė iŠ penkių galimų surinko 
tęis taškus ir gavo trečią vietą. Ji 
yra tik 16 metų ir mokosi Šakiu gim
nazijoje. Lietuviai jauniai iš 16-kos 
komandų gavo 7-tą vietą.

(Ukrainoj) pasi-

**

Sov. S-gos krepšinio Il-je moterų 
rinktinėje žaidžia vilnietės Z. Barei- 
kytė ir A. Jankūnaitė. Ši rinktinė 
laimėjo prieš Estiją’76:50 ir Čekoslo
vakiją 93:32.

**

Rugpiūcio 16 d. Maskvos Sida
brinio Šilo trasose pasibaigė Sov.S-gos 
akademinio irklavimo varžybos, kurių 
nugalėtojai rugsėjo mėn. dalyvaus 
Kanadoje įvykstančiose pasaulio pir
menybėse. Vienvietėmis valtimis 
pirmą kartą laimėtoju tapo Vyt.Butkus. 
Dviviečių valčių varžybose lietuviai 
V. Briedis, D. Vigailis ir vairininkas 
R. Žilinskas laimėjo trečią vietą.

Pasaulio — 
. ...arenoje

Atėnuose baigėsi IV-sios Europos 
jaunių krepšinio primenybės. Fina
luose susitiko Sov. S-gos ir Graikijos 
jauniai. Šiai rungtynes stebėjo 25.030 
žiūrovų atviroje aikštėje. Rungtynes 
laimėjo Sov. S-gos rinktinė 80:48 
(34:16). Treciąją vietų laimėjo Italija 
nugalėjus Jugoslaviją 62:57. IŠ pa- 
baltieČių šioje jaunių rinktinėje Žaidė 
vienas estas ir vienas latvis. Lie
tuvių nebuvo.

**

Naują pasaulio rekordą pasiekto 
suomių sunkaus svorio atletas K. 
Lahdenrant, išrovęs 176,5 kg. ir pa? 
taisęs 0,5 kg. buvusį rusų Zabotinskio 
pasaulio kilmojimo rekordą.

**

Anglas matematikas R. Boilse 
apskaičiavo, kad per vieną susitikimą 
futbolo teisėjas vidutiniai nubėga 
13 km, o mažiausiai 11 km. Jis tvir
tina, kad per pirmuosius rungtynių 
kėlinius teisėjas bėgioja daugiau.

**♦

Sakoma, kad Higashi (Japonija) 
vietovėje gyvena vienos iš gražiausių 
pasaulio merginos ir svarbiausia — jos 
visos ypatingai mėgsta sportą. Ten 
net jau toks paprotys, kad jaunuoliai, 
norį sukurti Šeimas, prieš vestuves 
turi pademonstruoti, ką sugeba ir 
atsiekia sporte. Populiariausios 
“būsimų šeimų galvų” varžybos yra 
maratono bėgimas, ir jį praveda kiek
vieną pava arį ir rudenį. Paskutinį 
kartą į bėgimo taką įėjo virš 400 jau
nuolių laimėti pergalės, nes laimėto-

Pasibaigusiose vyrų “Ą’’ klasės 
krepšinio pirmenybėse Kauno Žalgirio 
komanda Sov. Sąjungoje užėmė ketvirtą 
vietą.

***

Rugpiūcio 8 d. Lvove pasibaigė 
Sov. Sąjungos plaukimo pirmenybės. 
Lietuve V. Burkauskaitė plaukdama 
200 metrų krutinę gavo sidabro medalį 
ir kitame nuotolyje laimėjo bronzos 
medalį. Ji yra pakviesta į Sov. 
Sąjungos rinktinę ir rugsėjo 5-12 d.d. 
dalyvaus Barcelonoj e Europos plaukimo 
pirmenybėse. Be jos dalyvavo dar 
trys lietuviai: V.Kedikas, B.Užkuraitė 
ir V.Tiknius, bet jiems sekėsi blogiau, 
if jie negavo pirmųjų vietų. Bendrai, „ 
lietuviams atiteko 8-ji vieta, kai 
latviai gavo 10-tą vietą, o estai ir 
baltarusiai visai negavo taškų.

***

Lietuviai (Žinoma, atstovaudami 
Sov. Sąjungą) per paskutines penkias 
olimpijadas davė 43 olimpinius daly
vius ir jie laimėjo 1 aukso, 11 sidabro 
ir 7 bronzos medalius. Šiuo metu 
priskaičiuojama 100 Europos įvairių 
sporto Šakų prizininkų ir apie 300 Sov. 
Sąjūn’gos paskirų čempionu. Lietuviai 
yra penkis kartus gerinę pasaulio 
rekordus. Šiuo metu Lietuvoje 
fizkultųrin; darbą dirba Lietuvoje 2523 
sporto specialistai, iš kurių 1880 yra 
baigę aukštąsias ir 60 specialias 
vidurines mokyklas. Miestuose yra 27 
stadionai, nemažesni kaip 1500 žiūrovų 
451 sporto salė, 9 uždari ir 12 atvirų 
plaukimo baseinų. Lietuvoje kulty- 
vuojama 60 paskirų sporto šakų. 
Reguliariai sportuoja 400,000 vyrų ir 
moterų. Geriausiai atstovaujama 
lengvoji atletika - 84.287, krepšinis 
- 58.109, turizmas - 45.647, kulkinis 
šaudymas — 30.576, dviračių sportas 

‘ — 6206, gimnastika 5692, imtynes 1022, 
Daugiausia sportininkų jungia Žalgirio 
(120.303) ir Nemuno (106.386) sporto 
draugijos.

Buenos Aires mieste Argentinoje 
pasibaigė tarptautinis šachmatą turny
ras, kurį laimėjo didmeisteris R. Fish
er (15 taškų iš 17 galimų); V. Tukman- 
kov iš Odesos liko antruoju, argenti- 
nietis O. Pana treciuoju: rusas V. 
Smyslov septintuoju.

**

Tenisą ant ledo mate BaaeMo 
sporto mėgėjai, nes negavus Saloti 
rengėjai užtiesė Baselio sporto ramų 
Čiuožyklos ledą kilimu ir taip prasi
dėjo tenisininkų susitikimai. Toli 
nuriedėjusius sviedinukus surinkdavo 
ciuozdąmi berniukai.

***

jams tenka pačios gražiausios mer
ginos.

,***

Garsusis prancūzų dviratininkas 
J. Anketilli pabaigė aktyvų sporto 

gyvenimą ir išėjo į atsargą. Jis 
žurnalistams pasakojo, kad per savo 
karjerą jis gavo 1110 merginų pasiūly
mus su juo sukurti šeimą. Vyriausia- 
jo gerbėja buvo Ispanijos milijonierė 
66 metų , ir jauniasia vos 13 metų 
pasiūlė jam savo Širdį, nes jos 
mokykloje matematikos mokytoja yra 
negrabi ir nelftidžia mergaitėms 
klasėje juoktis, todėl jai būtų daug 
geriau būti garsaus dviratininko žmona.

**

Buvę žymūs sportininkai - ade- 
laidiškė M. Siukštery.tė - DaniŠkevičie- 
ne ir sydnej iškis A. Daniškevicius, 
kurie dabar gyvena Adelaidėje, atšven
tė pirmojo savo sūnaus Roberto 
krikštynas. Gausių svečių tarpe matė
si A. Daniškevįčiaus tėvai ir sesuo 
su vyru O.J. Maksvyčiai. Sveikinant 
laimingus tėvus tikimasi juos vėl? 
išvysti aktyviai besireiškiančius 
sporto aikštėje, nes sūnus dar permaž- 
as pavaduoti tėvus.

“A” klases futbolo pirmenybėse 
irio futbolo komanda Chabarovke 

laimėjo pries šia rinktiną 1:0.

**

Rygoje per kariuomenės pirmenybes 
10 km. ėjimo nuotolį laimėjo kaunietis 
V. Žumia, pasiekęs geriausią šio 
sezono rezultatą pasaulyje.

*♦

Vilniuje įvyko stendinio šaudymo 
varžybos tarp rytų Vokietijos ir Lietu
vos rinktinią. Vokiečiai po gana sun
kios kovos laimėjo 567:563. Individua
liniai labai gerai pasirodė kaunietis 
M arijus Bemotaą(99 ir 98 iš 100 ir 197 
iŠ 200). Jaunių susitikime kauniečiai 
V. Jasinskas, P. Juozapavičius ir M. 
Sosnovas užėmė pirmąsias vietas.

**
Kieve įvykusios* lengvosios atleti

kos pirmenybėse Kęstutis Sapka j 
aukštį iššoko 2.20 m. Sis Lietuvos 
naujas rekordas Šį sezoną yra ne tik 
geriausias " 
pasaulyje. 
21 m.,1,09

Sov. S-je, bet ir visame 
Šis sportininkas yra tik 

m. ūgio ir sveria 85 kg.

*♦
Daugpilyje pasibaigė Dinamo 

draugijos baidarių ir konojųp irmenybėa 
Dvivietė kanoja 10 km nuotolį laimėjo 
vilniečiai V. ČesiOnas ir Z. Servutas, 
gaudami aukso medalius. Taip .pat 
Cesiūnas 1000 m varžybose laimėjo 
pirmą vietą.

**
Musu Pastoge 1970.^.7; Nr.35; psl.7
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LIDCOMBE
TRYS SAVAITĖS IKI SPAUDOS BALIAUS

ŠIAME BALIUJE:
a) fantais turtinga loterija, kurioje leidžiami meno 

kūriniai mūsų pagarsėjusių dailininkų - E. KUBBOS, V.
MEŠKĖNO, V. RATO, H. ŠALKAUSKO ir L. URBONO.

b) programoje opera TA TRAVIATA. Stato nepriklausomi 
menininkai talkinant eilei žmonių iš Meno Ansamblio.Rež. 
S. SKORULIS.

c) turtingas ir įvairus Soc. Globos Mot. Draugijos 
bufetas. Gėrimai baro kainomis.

d) įėjimas asmniui $ 3.00; pensininkams ir nedirban
tiems studentams bei moksleiviams - $ 2.00.

Bilietus platina:
Sydnejuje: visi ALB Krašto Valdybos nariai, P.

Alekna Lietuvių Klube Lidcombe, S. Zablockiene sekmadie
niais prie liet, bažnyčios Lidcombe.

Canberra: Dr. J.K. Kemešys.
Newcastle: St. Žukas, 13 George St., Lambton.
WOLLONGONG: M. Gailiūnas, 5 Fowler st., Bulli.

* *
SPAUDOS BALIUJE stalus ir vietas skirsto V. Kazokas

13 Percy St., Bankstown, tel. 709 8395. Užsitikrinkite 
sau vietas iš anksto.

Pranei
PRANEŠIMAS.

Pranešame, kad nepaprastas-metinis 
Sydnejaus Lietuvių Bendruomenės 
Namų “Dainava” narių susirinkimas 
saukiamas “Dainavos” salėje, East 
Terrace, Bankstown, sekmadienį, 
1970 m. rugsėjo 13 d.j 3 vai', popiet.

Susirinkimo metu bus išduodami 
paskolų lakstai. Nariai galės balsuoti 
tik tie, kurie yra sumokėjų nario 
mokestj (nario mokestis $4-00metams). 
Nario mokesti bus galima susimokėti 
pries susirinkimą.

Susirinkimo Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo sudarymas.
3. Mandatų Komisijos rinkimas ir 

tvirtinimas.
4. Valdybos Pirmininko pranešimas.
5. Valdybos Iždininko praešimas.
6. Revizijos Komisijos pranešimas.
7. Diskusijos dėl pranešimų.

Mūsą Pastogė 1970.9.7; Nr.35; psl.8

imai
8. Valdybos veiklos tvirtinimas.
9. Sydnejaus ir Bankstowno klubų 

susijungimo sutarties svarstymas 
ir tvirtinimas.

10. Namų patikėtinių įgaliojimas 
pervesti turto nuosavybę naujai 
sujuigtam klubui ir sutvarkymas 
reikalingų teisinių formalumų.

11. Klausimai ir sumanymai.
12. Susirinkimo uždarymas.

MELBOURNO KRAŠTO TARYBOS

ATSTOVAI
ALB Melb. Apyl. visuotiniame 

susirinkime, įvykusiame,rugpiflcio 9 d. 
buvo išrinkti Bie ALB Krašto Tarybos 
atstovai: Ignas Aleka, Albertas
Biadzevičius,Napoleonas Butkūnas, 
Vladas Jakutis, Karolis Kazlauskas, 
Jonas Meiliūnas, Kazimieras Mielda- 
žys, Antanas Mikaila, Petras Markūnai 
Juozas Petraitis, Albinas Pocius, 
Zenonas Raudys, Vytautas Šalkūnas. 
Albertas Šeikis. ALB Melb.Apyl.V-ba.

SYDNEY
Gera pradžia.

Po to, kai pernai Sydnejaus 
Liet. Klubui per teismų nepavyko 
gauti licenzijos, buvo dėtos viso s 
pastangos kaip nors sujungti abejus 
Sydnejaus ir- Bankstowno klubus ir 
sudarus vieną vienetą bei sudėjus 
abiejų turimą turtą įkurti vienus Lietu
vių Namus Sydnejuje ir iškovoti vieną 
licenzijuotą klubą. Po daugelio 
pasitarimų ir posėdžių pagaliau austra
lų advokatui tarpininkaujant buvo 
sustatyta abiejų klubų provizorinė 
sutartis, kurią atskirų klubų narių 
susirjnkimai turėjo ratifikuoti.

Šitą ratifikacijos aktą priėmė 
rugpiucio 30 d. susirinkime Sydnejaus 
LietuviųKlubas. Susirinkime dalyvavo' 
virs 80 narių, kurie papunkčiui svarstė 
tos sutarties atkirus paragrafus ir 

vėliau buvo prašyta slaptu balsavimu 
jungtis ąu Bankstowno Liet. Klubu ar 
ne. Už susijungimą pasisakė 76 susi
rinkime dalyvavę nariai ir keturi pasi
priešino. Tokiu būdu is Sydnejaus 
Liet. Klubo pusės buvo padarytas 
pozityvus žingsnis vienybės kryptimi.

Belieka tik pasisakyti Bankstowno 
Liet. Klubo nariams, kurie tam pačiam 
tikslui renkasi rugsėjo 13 d. Dainavos 
salėje Bankstowne 3 vai. p.p. Tikimasi, 
kad Bankstowno Liet. Klubo nariai, 
įvertindami padėtį ir suprasdami vienų 
namų Sydnejuje būtinumą, pasisakys 
panašia prasme.

POPIETE SU TAUTINIAIS ŠOKIAIS

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, Daina
vos salėje Bankstowne Sydnejaus taut, 
šokių grupė ir jos vadovai p.p. M. Cox 
ir A. Plūkas organizuoja turiningą 
tautinių šokių popietę, kurios metu ne 
tik gferėsimės jaunųjų grakščiais 
judesiais, bet drauge bus pristatymas

BRISBANE
Įvykusioj pavergtų tautu eisenoj rugpiucio 30 d. da

lyvavo ir lietuviai. Žygiuojant centrinėmis miesto gat
vėmis plevėsavo ir musu tautinė vėliava, nešama p. J.
Bernoto ir lydima tautiniais rubais vilkinčiu N. Laurinai 
tytės ir M. Zukelytės. Vėliavos prieky-D. Brazauskaite 
nešė plakatą su įrašu '’Lithuanians”. Eisenoje dalyvavo 
ir gausus būrys lietuviu.

Eisenos gale sekė vilkstinė masinu, kuriu tarpe buvo 
ir lietuviu su tautiniais ženklais. Eisenai atžygiavus 
į Botanikos sodą įvyko Pavergtųjų Tautą Savaitės oficia
lus atidarymas. Lietuvius šiai eisenai organizavo ir 
jai vadovavo kapelionas kun. Dr. P. Bučinskas.

Rugsėjo 5 d. įvyksta tautybių koncertas, kuriame da
lyvaus ir lietuviai: K. Stankūno vedamas choras ir p.G. 
Mališauskienės tautiniu šokią grupė.

'• Zanavykas
* ♦ ♦

— Dabar gulkite ant nugaros 
ir judinkite kojas, tarsi važiuo
tumėt dviračiu, — sako fizinio 
auklėjimo dėstytojas. — Taip... 
Greičiau... Dar greičiau. Jonai, 
kodėl tu nedarai kaip kiti?

— Aš, dėstytojau, važiuoju.į 
pakalnę.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS

Rugsėjo 8-ji Melbourne šįmet minima 
sekmadienį, rugsėjo 13 d. sekančia 

• tvarka: _ 11.45 vai. Iškilmingos pa
maldos Sv. Jono Bažnyčioje. Pa
maldose organizacijos prasomos daly
vauti su savo vėliavomis.

4.00 vai. p.p. Minėjimo 
aktas su menine programa Lietuvių 
Namuose, 50 Errol St., Nth. Melbourne.

ALB Melb.Apyl. V-ba.
PATIKSLINIMAS.

Iš Brisbanės Zanavykas raŠo,kad 
aš nesutikęs įeiti j valdybą vice - 
pirmininko pareigoms.

Kadangi naujoji valdyba nauju 
metodu — burtų keliu skirstėsi pa
reigomis, aš visai tame posėdyje ne- 
dajyvavau, nes sirgau. Tokiu būdu 
vicepirmininko vietos burtų keliu 
nelaimėjau.

V. Kaciūnas. 

ir apibudinimas pačių mūsų tautinių 
šokių, ką jie reiškia ir kas jais vaiz
duojama. Tad ypač svarbu, kad šioje 
bene pirmojoje tokio pobūdžio popiete . 
je kuo daugiau dalyvautų jaunimo ir 
ypatingai prašomi tėvai, kad prista
tytų ir mokyklinio amžiaus vaikus. 
Čia jie gale’s kiek arčiau susipažinti 
su šokiais, kas kitais atvejais jiems 
sunkiau prieinama. Popietė prasidės 
palyginamai gana.anksti taip, kad galės 
pasidžiaugti taut, šokiais ir laiku 
sugrįžti į namus.

Plačiau apie tai bus paskelbta 
kitame numery.

įsidėmėkite — rugsėjo 27 d. 
tautinių šokių popietė Dainavoje,

Perth.
Rugpiucio 13 d. staiga darbo

vietėj buvo paraliŽuotas Perthe gerai 
žinomas ir mėgiamas lietuvis Vladas 
Kozakas. Tautiečiai labai pergyvena 
jo nelaimę ir linki greit pasveikti.

ADELAIDES ATSTOVAI KRAŠTO 

TARYBOJ.

Specialiame bendruomenes susi
rinkime š.m. rugpiucio 16 d. Adelaidės 
lietuviai išrinko 15-ka atstovų į Krašto 
Tarybos suvažiavimą. Žemiau 
talpiname išrinktųjų sąrašą alfabetine 
tvarka: Baltutis V., Dainiene E., 
Gasiunas P., Jonavičius Jurgis, 
Kalibatas E., Martinkus L., Neveraus- J 
kas J., Neverauskas V., Pocius K., 
Pocius M., Rudzenskas M., Spurgis

A., Stepanas A., Straukas B. ir 
Vasiliauskas Jurgis.

C. Zamoiskis gavo lygiai balsų* 
su Jurgi*/ Vasiliausku, bet kaip_ jau
nesnis, pagal Bendruomenės Statutą,. 
lieka pirmuoju kandidatu. Toliau 
kandidatais eina A. Levickis ir V. 
Raginis,

musu Pastogi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

“OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 
adresas: Box 4558, G.P.O., 

SYDNEY. N.S.W.2001.
REDAKTORIUS - Vincas Kazokas 

13 Percy Street, 
Bankstown- 
N.S.W. 2200.

Redakcijos tel. 709 8395
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra.

* * ♦

“M.P.” prenumerata: metams $8,
pusei metų $ 4,

• Užsienyje metams $10,
1 Atskiro Nr. kaina 20 centų .
i $
1 Už skelbimų turini, neatsakoma.
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