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LIETUVIŲ
DIENOS 
MELBOURNE

L.D.M. RENGTI KOMITETO INFORMACIJA
1. Skelbiame Hobarto lietuvių sporto klubo "Perkūno" 

atvykstančių sąraSą:
A. Jurkaitytė, 0. Mikelaitytė, M. Mikelaityte, J. 

Radzevičiūtė, L. Ramanauskaitė, V. Stanvix, J. Domkus, 
H. Fromas,V. Fromas, P. Jurevičius,J. Jurevičius, A. 

Kaitinis,V. ^aitinis, P. Kožikas, č. Miliukevičius, E. 
Paškevičius, V. Radzevičius, G. Statkus, P. Stanvix,I. 
Vaičiuievičius, L. Vaičiulevičius.

2. PraneSame visoms grupėms ir atskiriems parengimų 
dalyviams, kurie vyks i, Melbourne, traukiniais, nedel
siant ir iŠ anksto užsisakyti traukiniuose vietas, ka

dangi Kalėdų ir metinių atostogų metu traukiniai būna 
perpildyti keleiviais. Todėl nevėluokite!

HENRIKAS ŠALKAUSKAS STUDIJA
Šį paveikslą dail, H. Šalkauskas padovanojo 

Mūsų Pastoge's Spaudos Baliaus loterijai.

3. Atvykstantiems svečiams - parengimų dalyviams 
apgyvendinti dar trūksta daug vietų. MelburnieČiai, ga
lintieji priimti svečius į savo namus, pračomi registruo 
tis pas butų komisijos narius arba pas A. Ramanausku 
tel. 47 7561. Ignag Alekna

Š S33 B ©§
LIETUVIS PADANGĖSE.

Žinomas ypač Melbourne lie
tuvių jaunimo tarpe jaunas lietuvis 
Algis Vingrys rugsėjo .12 d. baigė 
Qantas skraidymo mokyklą ir tą dieną 
jam drauge su kitais tą kursą baigu
siais buvo įteikti atitinkami kredencia
lai ir “sparnai”. Algiui pripažintas 
‘comercinio skraidymo’piloto laipsnis 
ir jis, atlikęs nustatytą stažą, galės 
vairuoti didžiulius Qantas keleivinius 
lėktuvus visomis linijomis.

Algis Vingrys bus bene pirma
sis lietuvis ir pirmasis “naujasis 
australas”, patekęs ų šitą ‘padangių 
tarnybą’.

Skraidymo kursą jis baigė per 
20 mėnesių, patekęs kaip vienas 
drauge su kitais penkiasdešumČia 
kolegą iš 800 aplikantų. Atrenkant 
kandidatus buvo ypatingai žiūrima į 
sveikatą, inteligenciją ir orientaciją^

Algis šiuo metu tėra tik 19

ADELAIDĖS DAINORIAI. Nuotraukoje visas dabartinių Lituania choras, 
vadovaujamas solistės G. Vasiliauskienės. Nuotrauką daryta Tautos Šventėt 
metu Lituania chorui dainuojant B. Budriuno kantatą “Šviesos Keliu”. Verta 
atkreipti dėmesį į dešinėj kampe stovintį ratelį su verpėja ir vaikeliu - tylieji 
kantatos dalyviai.

Vyrų okteto dalis irgi priklauso šiam chorui, o moterų kvarteto visos 
keturios dainininkės yra neatskiriamos ir Lituania choro dainininkės. Chorui 
akomponuojanti pianistė N. Masiulytė vadovauja bažnytiniam chorui.

Nuotrauka A. Budrio.

Algis Vingrys
metą ir jam prieš akis graži ir turinin
ga karjera.. Nuo pat mažens jis 
dalyvavo Melbourne lietuvių jaunimo 
veikloje - sporte, skautuose ir kitur. 
Ir dabar iškilo į aukštumas ne vien 
tik kaip atitinkamos srities specialia-' 
tas, bet ir kaip sąmoningas lietuvis.

Dvi archeologų ekspedicijos 
liepos mėn. pradžioje vyko kasi -i’ 
nėjimo darbams į Anykščių rajoną, 
vykdyti Pikja^galio - Marijampolės 
kapinyno kasinėjimus ir į Sakių 
rajoną, tyrinėti Sudargo piliakalnius. 
Pirmajai ekspedicijai vadovavo is
torijos mokslų kand. A.Tautavičius, 
antrajai - istorijos mokslų daktarė 
R. Kulikauskienė.

ELTA.

***

Lietuvoje išleista V.Zaborskai-’ 
tęs knyga “Maironis” taip greitąi 
gyventoją išgraibstyta, kad ji jau 
spėjo virsti bibliografine retenybe.Ta 
sėkmė susidomėjąs Br. Genzelis, 
filosofijos mokslą kandidatas, 
straipsnyje “Studija apie Maironį” 
(“Komi. Tiesa”, rugp. 13) pripažino, 
kad Maironiu Šių dienų Lietuvoje 
visi domisi, kad Zaborskaitė apie 
poetą ir kunigą pasakiusi viską, ką 
tik galima pasak yti. Beje, Genzelis, 
vertindamas Maironį, iškėlė, jo 
nuomone, be galo “svarbią” režimo 
atžvilgiu, teiginį - esą, Maironis 
atstovavęs nacionalinį judėjimą, o ne 
. . . nacionalistinį ir jis, aišku, 
mylėjęs savo kraštą ir jo žmones.

Plačiau nevertinant Genzelio 
išvedžiojimų, vis dėlto verta atkreip
ti dėmesį j jo vieną teiginį - Maironio 
pažiūrą j rusus pavergėjus. Tai tinka 
ir šią dienų Lietuvai, ir gyventojai, 
aišku, tiems žodžiams pritars “ visa 
Širdimi. Taigi, skaitome, “jis su
prato, kad viena tauta (jei ji -ne- 
pavergėja) praturtina savo kultūra 
kitas tautas”.

ELTA.
**♦

Okup. Lietuvoje, suskaičiavus 
visas poilsio dienas ir atostogas, 
pasirodo, kad gyventojai kas trečią 
dieną yra laisvi nuo darbo. Blogiau
sia, kad namaža šeimų laisvas 
dienas supranta, kaip galimybę 
dažniau pasėdėti prie buteliais 'ap
statyto stalo. Dar blogiau, kad 
tokiais atvejais vaišinami vaikai.

Nepilnamečius alkoholiu 
vaišina ne tik tėvai. Kartais tai daro 
meistras gamykloje, siūląs “aplaisty
ti” pirmąjį darbo užmokestį, kitu 
atveju parduotuvės pardavėjas ar 
kavinės pardavėja.

ELTA.

***

Šiuo metu okup. Lietuvoje vei
kia 48 spaustuvės, jų tarpe 9 - vad. 
respublikinės reikšmės ir39 rajoninės 
spaustuvės. Jose dirba apie 3,000 
darbininkų. “Komj. Tiesa” (nr. 127) 
pripažįsta,kad vis dar trūksta
darbiųinkų, ypač kvalifikuotų specia
listų. Spaustuvių rinkikų trūkstant, 
juos ruošti numatoma pradėti vos . . . 
Šiais metais. I Vilniaus technikos 
mokyklą nr. 21 numatyta priimti 30 
jaunuolių - busimų rinkikų. Spaustu-, 
vių specialistai su aukštuoju iŠsi - 
lavinimu ruošiami ne Lietuvoje, bet 
Maskvos Poligrafijos institute ir 
Lvovo I.Fiodorovo institute.

ELTA.

1



Laiškai iŠ Adelaides..

TAUTINIS
Svečias iš Melbourne (Alb. 

Pocius). Vaidilos teatro aktorius 
(B.Rainys), sava ir vienintelė aktyvi 
solistė (G.Vasiliauskienė), o paskui 
ir jos vadovaujamų 40 dainorių 
(Choras Lituania) išnešė ant savo 
pečių Šiųmetinės Tautos Šventės 
programą Adelaidėje.

Surašyta ant popierių, Ši pro
grama (dienai pritaikytas žodis, solo 
dainos, deklamacija ir choro pasiro
dymas) iškilmėse nedalyvavusiam 
gali atrodyti banali, per metus 
kartojama. Panašiose iškilmėse 
nedalyvaujantieji jau daug metų taip 
teisinasi.' Tačiau dalyvavusieji šios 
“banalios” programos gražiame 
išpildyme ir šį kartų galėjo gana 
lengvai atrasti gabalėlį savos, 
lietuviškos sielos, pajusti tautos 
kančių ir siekinių prasmę. Ir pritai
kytas žodis, ir išdainuotos dainos 
(tiek solo, kantata), ir aukštybėse 
skraidantis aras bent valandėlei 
suliejo Lietuvių Namų salę užpil
džiusius -adėlaidiškius su tautos 
visuma, su broliais, kurie grūmėsi ir 
kurie tebesi grumi a dėl šviesos, dėl 
laisvės visai tautai. Tos iškilmės 
taip pat dar karta parodė, kad tas 
dvasinis suartėjimas su tauta ne 
visiems yra pakankamai aktualus.

Salėje jprastiniai veidai, matomi 
beveik visuose d vasiniam.atsigai vini - 
mui ir tautiniam atsinaujinimui skir
tuose parengimuose. Tie žmonės 
dažnai numoja ranka į “pojitinius” 
susirinkimus, tačiau panašių pa
rengimų lengvai nepraleidžia.

Gerai apšluostes akinius, 
kelis kartus praslinkąu akinius per 
salę nuo scenos iki durų ir nuo durų 
iki scenos. Salėje kažko trūksta. 
Trūksta dalies, kuri neseniai čia 
buvo suvesta “nuspręsti bendruo
menės likimą” savo balsavimo 
kortelėmis ir‘"bedarbio“ pažymėji- 
ais. Trūksta beveik visų tų, kuriuos 
išbarė V.Baltutis ir kuriuos B. 
Straukas išvadino “proginiais 
bendruomeninkais’ . O juk visa tai 
vyko taip neseniai. Anuo kartu jie 
buvo atėję pademonstruot.i “jėgą“, 
apsaugoti v Adelaidę nuo paraudo- 
nėjimo. Šiandien - dvasinis atsi
naujinimas tautoje - visai nesvarbus. 
Jo negalima palyginti su vietiniu 
“ermyderiu“. Aną dieną “grūmėsi“ 
bendrai tebevažiuojantieji broliai 
— svarbu . o šiandien Adelaidės 
lietuviai buvo kviesti prisiminti 
amžiais vestas tautos kovas prieš 
skriaudėją, kovas už savo tradicijas, 
už tautinės laisvės aspiracijas — 
visai nesvarbu. Kam gi atbusti, kad 
miegoti taip saldu/ Išjudėsim vėl, 
kai reikės dalgių. šiandien jų 
nereikėjo. Šiandien reikėjo gyventi, 
jungtis prie bendrų siekimų. Šian-

ATSINAUJINIMAS
dien reikėjo pagalvoti, kuo galėtum 
prisidėti prie tos kovos, kad ji 
nenustotų visuotinumo.

Truko žmonių salėje. Truko jų 
ir scenoje, ypač kai Lituania išsiriki
avo. Kaip melomanas, sekiau Šį cho
rą nuo pirmų dienų. Ir dabar, chorui 
dainuojant Bųdriūno kantatą “Šviesos 
Keliu”, jame truko daug anksčiau 
matytų veidų, truko .visos eiles 
lituanų. Pasigedau Urnevičienės, 
pasigedau Marcinkevičienės. 0 
vyrų kiek jų truko! Neabejoju, kad 
ir choras pasigenda anksčiau čia 
dainavusio Jurgio JonaviČiaus,
BoguŠausko, E.Duchausko. pasigenda 
Žutauto, Morkūno. Urnevičiaus,
Jaunučio, Vilčinsko. Prisiminiau
ir Duobą, ir Leningą, ir Damasevičių.
Ne vieno šiandien jų nėra.

Pasitraukusieji turi Šimtus 
rimtų rimčiausių priežasčių, kurios 
“ir prie geriausių norų” neleidžia 
jiems toliau chore dalyvauti. Jeigu 
net 1 ir nepridu rčiau, skaitytojas 
vistiek atsimintų liaudies išmintį: 
norint mušti, lazda pati savaime 
atsiranda.

Kiekvienas iš tų 40 lituanų 
(24 ponios ir 16 vyrų), kuriuos 
suskaičiavau scenoje per kantatą, 
atskirai paėmus, nuolatos grumiasi 
su kliūtimis, kurios tarsi ir stato 
dabar populiarius “ultimatumus' — 
arba choras, arba aš . . .Tas kliūtis 
reikėjo nugalėti ir naujai, į chorą 
įsijungusiems lituanams C.Zamois- 
kim ir M.Rudzėnškui. Yra lituanų, 
kurie, nuolatos' su sunkumais kovo-/, 
darni, jau daugiau kaip dešimt metų

V. BITINUI 50 m.

Rugsėjo 12 d. sydnejiskiams 
gerai pažįstamas p. V. Bitinas savo 
artimųjų ir bičiulių bei bendradarbių 
tarpe. V. Bitiną pažįstame kaip 

sako, sau: lik Šiais metdis, po naujų 
melų, baigta su choru!’ Bei jie vistiek 
dainuoja ir tikėkim dar ilgai dainuos 
visos Adelaides Lietuvių pasidi
džiavimui. Pasiaukojimas, meilė 
lietuviškai dainai, lietuviškam darbui 
padeda daugeliui nugalėti net ir 
fizinj nuovargį. Jie atiduoda save 
visų bendram labui.

Perskaitęs tai, ką ligŠiol 
parašiau, pats išsigandau. Ne tik 
priešai, bet ir prieteliai ieškos man 
tinkamos sausos Šakos. Juk turėjau 
tenkintis pačiu iškilmių aprašymu ir 
vengti tamsesnių vietų. Gerai, kad 
sustojau. O buvau net pradėjęs dai
rytis, kur dingo jaunosios Lituania 
choro dainininkės, kaip Marcinkevi
čiūtė, Vanagaitė, Stalbaite, sesutės 
TCestenbergaites. •. Jos pasirodė, 
švystelėjo ir dingo. Norėjau lemetuoti, 
kad Lituania choras jaunimo atžvilgiu 
yra pats biedniausias. bet gana apie 
tai.

Chorą savo rankose laiko 
energinga chorvedė, savo solo partiją 
kantatoje perleidusi lituanei J. 
Maželienei. Ji ką nors suras ir į Kal
poko vielą. Kolonija turtinga balsais. 
Atgims noras dainuoti. Tada ne tik 
sugrįš “atostogaujantieji“, bet dar 
suplauks ir kiti vyrai rųilžinai, 
prisijungs besisypsančios ponios, o 
prie jų ir eilės jaunimo. Sakysite, 
kad tai svajonės? O ar nuodėmė 
pasvajoti? Ypač po metines šventės, 
kai dvasinis sąlytis su tautos visuma 
sukelia tiek daug minčių, kurios 
šaukia visus krūvon prie bendro 
lietuviško darbo, nors jis atrodytų ir 
sunkus^ ir varginantis., 

aktyvų visuomenininką, bet visų 
pirma jis yra didelis dainos mėgėjas 
ir dainininkas. Dar būdamas Vok ieti- 
joje jis dalyvavo įvairiuose meno 
rateliuose ir choruose. Šitajis neatsi
sakė ir atvykęs į Australiją. Ilgus 
metus jis dainavo p. B. Kiverio 
vadovaujamame oktete ir vėliau

AUKOS MUSŲ PASTOGES

SPAUSTUVEI

Pcrtho lietuviai aukojo:- 
; J.O; Liutikai 
: *■ V. Dailytie

Z. Gaidėlevičius 
O. Valaičiai 
Žukauskai 
Jurgis Miliauskas 
J.M. Jakomąi 
V.H. Kazokai 
J.V. Miliauskai 
J.E. D i tm ari ai 
Kurpavičius 
F.L. Grinevičiai
A. Malinauskai 
R. RuŠkaitis 
V.E.Klimaičiai
B. D. Jasai 
A.B. Kateivai 
V.T. Kaspučiai 
J.A. Baronai
D. Kiškiai 
And. Klimaitis 
A.S. Meliauskai 
J.A. Babarskai 
A. Taškūnai 
V. Stribinskai 
A.V. Valiukėnai
A. Balakauskas 
Z.G. Vyšniauskas 
F.V. Garniai
P.A. Krutuliai 
V.C. Lukošiui 
J. Urbanaviciai 
M. Lingienė
B. M. Kasparai 
B.Butkys
O. Jurgelienė 
R. Piggins/Baltimenienė 
A.D.

Mieliems aukotojams 
padėka ir pagarba.

5.00
5.00
5.00

$ 10.00
$ 10.00
$ 10.00 ,
S -
s

$ 
s 
s
8 20.00 :
$ 40.00
$ 1.00
8 5.00
S 5.00 .
$ 5.00
8 20.00'

5.00 
5.00 
5.00

5.00
1.00 |

S 20.00
8 10.00
8 5.00 

2.00 
2.00 
2.00
5.00

8 2.00
8
8 
S 
S 
S
8
8 
8

$ 2.00 
S 5.00 
$ 5.00 
S 5.00 
S 3.00 
S 2.00 
$ 2.00 
8 2.00
S 20.00 
$ 5.00

nuoširdi.

ALB Krašto Valdybi

Nuotraukoje: V. Bitinas, dukra 
Violeta ir žmona Kazimiera

įstojo į Sydnejaus Liet. Meno Ansam
blį, kur dainuoja chore ir įvairiuose 
kitokiuose pasirodymuose ar tai solo, 
ar grupiniuose pasirodymuose. Vei- į 
kiant Cabramattos apylinkei jis buvo 
keletą kartų tos apylinkės pirmininku, ? 
dirbo kaip Sydnejaus apylinkės 
valdybos narys ir buvo ALB 
Krašto Valdyboje. Dabar jis yra 
Meno Ansamblio pirmininkas. II- 
giausių metų, Valerijonai!

A .A.

EUGENIJAI VALTIENEI mirus,

jos vyra Juoz^, sūnų Algį ir artimuosius giliai užjaučia,

L. ir Z. Sipaviciai.

Melbourne Lietuvių Klubo nariui ir buvusiam Tarybos pirmininkui,

KLEMENSUI BALTOKUI, mirus, 

jo žmonai Valerijai ir artimiesiems nuoširdžių užuojautą reiškia

M.L.K. Taryba.

Mielą bičiulį ir bendradarbį Algį P 1 ū k ą, 
jo seseriai Amerikoje

A.A
BRONEI VAIČAITIENEI

mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiu.

Viktoras Sliteris

Amerikoje Bostono mieste aną 
savaitę mirė p. Bronė Vaiėaitienė, 
pereitų metų pabaigoje mirusio buv. 
pirmojo Australijos Liet. Bendruo
menės pirmininko Justo Vaičaičio 
žmona, sulaukusi vos 56 m. amžiaus. 
Lietuvoje baigusi odontologiją ji 
kaip dantų gydytoja darbavosi 
Vaiciaičiams tebegyvenant Šveicari
joje. Australijoje begyvenant jos 
sveikata buvo gana silpna ir ji tik 
ribojosi namų seimininkes pareigo
mis ir kiek pajėgdama talkino vyrui 
Justui jo visuomeniniuose darbuose. 
Ji savo laik u buvo uoli Musų Pastogės 
talkininke ją administruojant. 
Amerikoje Vaičaičiai vertėsi siun
tinių bizniu ir čia velionė Bronė 
prisidėjo kiek pajėgdama. Velionė 
yra ypač sydnejišk iams gerai pažį
stamo Algio Pluko sesuo. Užjaudami 
artimuosius ypač gilią užuojautą 
reiškiame p. Algiui Plukui- netekus 
sesers.

.MūsM'T’asto-gė Ur.37; 1976.9.^*.'Psl.Ž'“
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SPAUDOS' VAUAUS
iniiniiiiinimiininiiiiimiiiiiii!

KUKUČIO MALDOS.

SPAUDIMO METAI.

inimiiiiiii
AUSTRALITHO MEEKLY "COCOOBIRD" AUSTRALIETUVUJ AKYS,AUSYS 4 BURNA
"Paper that makes you laugh" "Laikraštis kuris pakutena.. .*
19.9.1970. Išspaustas "DidžiųjH Vežimų Metams" patepti. 1970.9.19

Apsaugok, čysČiau, nuo “veikėjų”. 
Ir nuo nesąmonių pliurėjų. 
Nuo visokiausių idijotų, 
Ir nuo Šiaudinių patriotų, 
Nuo panašių Žmonių iš viso, 
kurių tikrai perdaug priviso!

Musų valdžios ir veiksniai 
apgailėtinai nepasirūpino šių metų 
įvardinti. Gal dėl to aiškiai pasijuto 
bendruomenėje v pasimetimas ir 
blaškymasis. Sitai jaučiame ne tik 
mes Australijoje, bet ir visi kiti uŽ 
plačiųjų vandenų. Dar kovo mėnesį 
Amerikoje rDirvaf susirupinusi, kad 
šie metai nepaskirti doram tikslui, ir 
pramatydama metinius rezultatus. 
Šiuos metus pakrikštijo “Abso
liutinio nulio metais” ir tai ne
vien dėl to, kad šių metų skaičius 
baigiasi nuliu, bet tam priduodama 
ir kitokių motyvų.

Australijoje betgi šitas metų 
pakrikštijimas neprigijo, nes Austra
lijos lietuviai, ' pagarsėję pasaulyje 
kaip pavyzdingiausi ir veikliausi,nuo 
pat metų pradžios pradėjo nepaprastai 
išvystytą spaudimo veikla^ Atrodo, 
kad iki pat metų pabaigos šitas 
spaudimas bus išlaikytas, nes visuose 
kampuose veržlės kasdien vis stip
riau priveržiamos. Vienur kitur 
reikalas dar pakurstomas, tai garai 
kaukdami veržiasi pro ventilius, ir 
visur jaučiasi panikos ženklų, kad 
gali įvykti didelis sprogimas. Tačiau 
ekspertai ramus,nes jų apskaičiavimu 
bendruomenės katilas gali pasiekti 
kritiškų momentą prie 5000 atmosferų 
jėgos, tuo tarpu ikisiolinis spau
dimas tėra pasiekęs tik 95 atmos
feras aukščiausiai/ Spaudėjai vis 
tik po devynių mėnesių dasiprotėjo 
(nors, kaip sakosi, “visko turime, 
tik proto mums trūksta”), kad bend
ruomenės katilas Šiam eksperimentui 
perdideiis, ir nutarė viską perpilti į 
mažesnį me’gintuvėlį ir’ spaudimą 
pademonstruoti metų pabaigoje 
Melbourne.

Kaip iš fizikos žinome, kiek
vienas spaudimas Jšvysto jėgą, o su’ 
jėga ir veikla. Šitoji spaudimo iš
vystyta veikla jau pasireiškė konkre
čiais rezultatais. Tik pasekim 
Kvykiu eigą.

Štai pirmoji varžlė 95 atmosferų 
jėga staiga užgulė Musą Pastogę ir 
jos redaktorių, bet ji kaip kulka 
iššovė iš buvusios spaustuvės ir 
pagauk dabar kad nori!

Nepavykus pirmam bandymui 
spaudimas nukreiptas buvo į Krašto 
Valdybą: Šeši vyrai atlaike, septintoji 
moteris palūžo! Tada pradėta spausti 
visais varžtais pačią bendruomenę; 
rezultate ji tik daugiau susiglaudino 

Nuo tu, k ur barškina dar ginklų, 
Nuo tų, kur laukiasi paminklo, 
Nuo tų, kur vėją ilgų šniūrų, 
Nulupti taikstos broliui skūrą; 
Nuo purvo “Lietuvos Keliuose” 
apsaugok, Viešpatie, meldžiuosi 
nuo skystapročių pranašų, 
Nuo tų, kur laisvę botagu 
pririšę plaka prie piliorių 
Užsakę grabų pas cenzorių.

Apsaugok mus nuo parazito, 
Kuris naudojas darbu kito, 
Kuris nei renka, nei aukoja, 
0 vis už tuzinų dejuoja, 
Pirmoj eilėje vietos prašo, 
PakiŠk tik “Sorbent” — pasirašo . . .

ir atsakydama tuo pačiu (veiksmas 
lygus ataveiksmiui) ir rezultate 
nauja spaustuve!

Žinoma, reikia pripažinti, kad 
bespausdami ir spaudėjai Šio to 
prisispaudė: ogi spaudžiant ištryško 
naujas laikraštis, kurio kilmės ir 
Šiandie vietiniai nenustato - ar jis 
spaustas Australijoj, ar Maskvoj!

Tačiau spaudimas tebetrunka. 
Vieni tai laiko geru, kiti blogu Ženklu, 
tačiau lietuviškoji išmintis moko,kad 
nėra to blogo, kas neišeitų į gera.. 
Taip ir Šitie spaudimo metai. Atrodo, 
kad viso spaudimo rezultatai paaiškės 
melų pabaigoje Melbourne: ar bus 
aliejaus, ar pasukų.

Tuo remdamasis Musų Pastogės

Rašo Kuk

Švęsdami ALB dvidešimtmetį ir 
maždaug tiek pat metų išgyvenę 
Australijoje pripažįstame, teisingiau 
pasakius — realizuojame, kad musų 
pilietybės-naturalizacijos teise
pasisavintame krašte yra visako. Kaip 
australiškas priežodis sako:- “You 
name it - we got it!” Aišku, didžiuo
jamės, nes žinome, kad tai yra teisybė, 
o ne tuščias, kadaise kiekviena proga 
pridėtas, pasigyrimas: “U nas vsio 
jiėst f’’

Imkime auksą. Žinia, kadangi 
savo laiku šis taurusis metalas gulėjo 
kuone kiekviename pagriovyje, šian
dieną yra jau gerokai aprankiotas ir 
todėl didesni jo depozitai randami po 
žeme, atseit - pogrindyje. Nenorėdamas 
sukelti antrojo El-dorado paniką 
“Spaudos Baliaus Kukutis” betgi 
diskrečiai informuoja tautiečius, kad

MĖSŲ PASTOGĖS

SPAUDOS BALIUS
tlvyksta rugsėjo 19 d. ukrainiečių salėje (U Church StreeL.Lidcombe) 

Rengėjas — ALB Krašto Valdyba.

PROGRAMA — Opera “Ne ta Traviata”.

Stato nepriklausomieji Sydnejaus menininkai padedant Meno
Ansamblio nariams. Režisūra S. Storulio-

LOTERIJA: Loterijoje leidžiami mūsų įžymiųjų dailininkų-E.Kubbos,
V.Meškėno, V.Rato, H.Salkausko ir L.Urbono kuriniai.

Amerikoniškose varžytinėse parduodamas RUMBIS.

Bufetas Sydney Soc. Globos Mot. Draugijos. Gėrimai vietoje.

Balius prasideda 7 vai. vak. baigiasi 1 vai. ryto.

•y
"V - '-f - ... ■ ..... ...
MALONŪS BALIAUS SVEČIAI MALONIAI PRAŠOMI PASIBAIGUS BALIUI 

SKIRSTYTIS KAIP GALINT TYLIAU.

VISIEMS ATSILANKIUSIEMS TARIAME NUOŠIRDŲ AČIŪ IR IKI 

PASIMATYMO KITU METŲ MŪSŲ PASTOGĖS SPAUDOS BALIUJE. .

Rengėjai.

nešiotojai pasiruošę prisiekti, kad Šio . 
kelio praplatinimui labai daug įtakos 
turėjo savo laiku spaudoje pasirodęs 
.straipsnis“Quo Vadis Domine” Esą 
paprastai! Kėlią praplatinus riebe-

Spaudos Baliaus Kukutis ir- pavadino 
Šiuos metus (bent Australijoje) 
Spaudimo metais. Tikimės, kad jie 
įeis j istorijų tokie pat produktyvūs, 
kaip kad ir anksčiau skelbtieji visu 
universaliniu mastu, kada su Donelai
čio metais mūsuose pagausėjo to - 
poeto sukurtų pirmavaizdzių Slunkių 
ir Pelėdų, arba Švietimo ir Šeimos 
metais sutartinai užsidarė visa eilė 
lietuviškų mokyklų.

ypatingai dideli aukso depozitai 
(skystoje ir tirštoje formoje) konsta
tuoti Sydniejaus apylinkėse. Depozitus 
užtikę penki duobkasiai nedelsdami 
suformavo akcininkų bendrovę, kuri, 
savo keliu, įgaliavo devynių asmenų 
“Board of Directors” kasti, kasti ir 
kąsti.

Spėjama, kad minimojo žeme's 
turto (skystoje formoje) būsią rasti 
tiršti depozitai, nes juo apdovanojami 
kompanijai nenusipelnę ’ asmenys. 
Reikia manyti, kad padaroma pelno, nes 
savanorišku būdu iš Sydniejaus į 
visas valstijų sostines ir net į vietoves, 

‘kur gyvena vienas-kitas tautietis, 
tiesiamas naujas kelias. Ypatingai 
ryškūs darbai vyksta ant Bume plento, 
Sydniejus - Me!bournas ruože. Gandų 

reikbių nėvieno klausti kas, kur, ko ir 
kaip keliauja, kas ir su kokia ma&ina 
važiuoja, kas vežasi Šunj, o kas tik 
- ...aviną. Busią net pasinaudota 
‘coaxial’ kab (1) elių ir firmos “Inter
national D” computeris, tik guziką 
paspaudus, pasakys kur tautietis 
važiuoja, pas ką apsistos, ką jis 
galvoja ir (net!) kokios spalvos ja 
apatinės kelnės ...

Pirmasis transportas brangaus 
) turto, spėjamai atsilyginimas uŽ būtus 

patarnavimus, Yarros linkme Sydniejų 
apleido Birželio .viduryje. Savanoriu 
vozikauti pasisiūliusi viena iš geriau
sių paVeŽejų. šį, mūsų dvidešimties 
metų istorijoje besikartojantį faktą 
Kukučiui pavyko nufotografuoti. 
Apgailestaujama, kad tik juodu ant bal
to, bet kas “juodu ant balto” - nebe
reikia aiškinti . . ♦

♦♦♦

Taigi! • ... Kišk tik grąžtų žemėn, 
ir jau kas nors iš skylės teka! Taip, 
va, ir prie Yarros . . . begręžiant, 
skyles ALB veikloje, prisikasta prie 
‘ricinavo* aliejaus ir dujų - gazo. 
Pasirodo, kad čionais to gazo - dujų, 
vienu žodžiu - šnypštalo, esq tiek ir 
tiek jau daug, kad apsimokėjo į Sydnie-

Cffuktf/a. f fist K)
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POVILO OŽKA
Boso palieptas važiuoju anų 

pirmadienio rytų maždaug įLidcombės 
pusę. Nedėlioj net danties nesuvil
gęs. putos ant ūso nepakabinęs, 
jaučiuosi kaip rumbių iškočiotas... 
Kągi. atstovų rinkimuose į parlamentų 
buvau! Nepaslaptis, kad - nedadūrė- 
Apšmulkino. Sakiau, kad rinkti ir 
rinksime iŠ dešinės, bet kų tu išku
kuosi!? Pakabino musu sąrašų kairėj, 
taip tad tie. raudonais baubais pri
gąsdinti. St. Marys tautiečiai manęs 
paklausę tik ir pyškino pavardes iš 
dešinės.. Buhalterijos klaida . . . 
Taigi! Ėda rėmuo, Švilpukas sausas, 
ir širdis kažinkur žemiau inkstų kabo. 
Kad taip lašiukų kur nugriebus! 
Nekramtytų praryčiau!

Laikausi įsikabinęs vairo ir 
seku iškabas. Pabelio ieškau. Va, 
“Labour Funerals” . . .“Milkabaris” 
. . . “FiScipsernė” . . ., “Police” 
(net užsimerkiau!)... ir kafnpas. Stop! 
“Žuvies ir Bulvių” sidabrinis trau
kinys gyvate pro akis nusitvieskė 
miestan. Aje* sakau, suksiu kairėn? 
(Tik susimildami nepasakykite žmo
nėms išminties! Paleis skrajūnu 
paskalas, kad aš pats prisipažinau 
kairėn kaip kairėn, o ne kaip kairėn 
pasukęs?!) Smarkatni dabar laikai.. 1

Ve! - “gaisrinyčia” ir . . . 
Sydniejaus Lietuvių Rūmai. Kryptelė
jau vairų ij vėl kairėn (Oh, boy!). 
Žvilgtersiu, nutariau! Senai bebuvęs 
gal, sakau,kur nors kiemo gale sienas 
raudonų (Oh, brother!) plytų pamūry
tas išvysiu. Gi tiek jau posėdžiauta 
ir multankos surūkyta, kad net is nu
braižytų degtukų būtų galima klubą 
pastatyti? Ir žiu! - kas tai?!! Durys 
praviros! “Bus burglaris!” - pasi- 
baiminau .. .“Čiupsiu!”, - pasidrąsi
nau. Šiokių dienų ir valandą net ir 
pats didžiausias Super-Duper petrijo- 
tas čia nesilanko. Ar mažai vakar 
prisikankino rezultatų belaukdami? 
Mandatų komisija net batus nusimovus 
balsus skaičiavo. Vienam gal spaudė 
kitam gal nelengva iki dvidešimt ant 
dešimties pirštų susikaityti . . . Taigi 
- Čiupsiu! Pavogs, žalčiai, juodųjų 
sofką ir du fotelius, tai ir turės kietoje 
kovoje kietai sėdėti? Bendruomenes 
turtas, o aš gyva bendruomene . . .

Pastūmiau plačiau duris ir 
kyštelėjau barzdų vidun. Die, net 
prakaitas (šaltas!) išpylė! Prie 
spintos (o atidara!) klūpo žmogysta ir 
spintos dugne ieško, verčiasi ir bum- 
blenaf“BiaUrybės! Sukčiai! Paleist..”

- “Rankas aukštyn ir kojas į 
kišenių pagrasinau” atpažinęs

*♦*

Antanas Gustaitis.
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POLITIKAS.

Keičias batai, ekribliai, paltas, 
Aš vis kitas ponas: 
Vakar juodas, šiandien baltas, 
O rytoj - raudonas.

Kol burnoj liežuvis trata, 
Drožiu lygių dralą 
Už fašistų, demokratų 
Ir už liberalų.

Jus vanojat užsimoję
Priešų Šimtametį — 
Aš i, taktų, aš į kojų, 
AŠ — petys į petį.

Jus į kovų už idėjas, 
Jus — už laisvę'mirti, — 
Aš, j žygį palydėjęs 
Su pačia į pirtį.

Jūs pirmyn dėl gimto kmyno, 
Aš atgal prie stalo.
Jūs — į kalnų Gedimino, 
As — ant pjedestalo . . .

Šių namų piliorių - Povilų. O kas jau 
ir neatpažintų Šio tipiško, bendruo
menes reikalams pasiŠventusio, vien
gungio? 
ieškai?’ 
tus

Vincents ar kokio kito bieso 
- klausiu Šerkšna padažy- 

smilkinius.
- “Vincentas tegu pasikaria 

pats; aš Šniūro ieškau! Virvės-, 
supranti? . ~ ištiesęs netaip jau 
jauną nugarą atsiliepė. O tu. ką! - 
iŠ lizdo iškritai. paklydai? Pirk 
“Kelią” - šviesą išvysilTik doleris
- pasiūlė nuo lentynos griebęs laik
raštį arjtą tai...

- “Šniūro??? Galams tau dabar 
tos virvės?! PaspėsilO irRookuoode 
tik trys kuoliukai (dar) teįkalti . . . 
Neg’ dėl tų rinkimų?”, - vartydamas 
spaudą mėginau lyg ir paguosti. O 
laikraštis dvokia, it Kušliaus silkes 
būtų tik kų išvyniotos . . ?

- “Ne, ne, ne! Ne sau 
-užtikrino. “Ožką noriu pririšti!’

- “Ožką? Ožką!” - net isižiojau 
Oh, brother! - galvoju! Bendruomenė 
praturtėjo! , Klubas ožką įsigijo! 
Jau gerai! 0 nusibodo su visokiais 
atpirkimo ožiais alkūnėmis stumdytis. 
Ir daug iš jų naudos? Nei pieno, nei 
vilnos . . .

“Taigi, ožką! -patvirtino 
Povilas. “Sukčiai, bjaurybės! . . Va
kar, taip sakyti, po nosim išmelŽę 
paleido! Kad juos kur šunės! Kad' 
atsitūpę strėnų nebeatkeltų!”, - pyko 
ir širdo.

-“Se, imk atgal savo laikraštį. 
Popierius perkirtas . . . Ir, susimik 
damas, apšviesk nežinanti apie 
OŽKĄ! Duok, supranti, spaudos 
bendrabarbiui linijų! LaikraŠtin pa
rašysiu!” - klausiau ir siūliausi.

-“Tai jau, žinai, ir parašyk! 
Bus košypsoties! 0 buvo taip, kaip 
ir su “Trojos arkliu” kurį tie. . . vos 
keli . • • ožkavagiai nesiklausę nu
džiovė. Taigi, klausyk!” - pakišęs 
iš-minties laikraštį po sėdyne pradėjo 
širdį lieti Povilas. “Jau kelinti 
metai kaip savo kiemelyje ganiau, 
netikėtai dovanotas, ožką. Nejauna 
jau ir paliegusi, bet tai žinai? - gy
vas daiktas! Išmesi - kas priglaus?! 
O čia dar ir darban išvažiuoju, sa
vaitgaliais posėdžiautojus, pul
kininkus ir visokius kitokius gairių

ir vėliavų nešiotojus prisižiūriu. Vis 
gyvas sutvėrimas apie namus. Ra
miau ant Širdies. Na, tai ir sekma
dienį . . < važiuosiu, sakau, Seiman 
atstovų rinkti. Palikau ožką namų 
saugoti. Kosėjo, vargšė ir negalavo.

Atkiutnojau Dainavon.' Ir kermošius? 
Nespėju ponioms net kej^aliuŠiaus 
nukelti. Ack, kad taip į klubų tiek 
susirinktų! - senai nereikėtų su 
bonkomis kariauti . . . Pasukai 
nostalgiškai nusišypsojo. Pasi
tikrinau lietuviškų sveikatų, - tęsia 
jis toliau, - pas administratorių ir 
ieškau kėdės. Gi žiūriu ir savo aki
mis netikiu! Dargi net akinius 
užsidėjau, bet - netikiu! Mano ožka 
Užkelta ant kedžiiį-kėdes ir opozici
ja jų melžia! Melžia kaip melžia, bet

C^-iketfa ii 
jų nuvesti specialų vamzdį, kurį 
prijungus prie egzistuojančių senų 
triuhų,\ daug šio miesto : kasdieniškos 
verdamos košės verdama Melboumo 
gazu. Tie, kurie dažnai pasimaudo 
Yarros murkiname vandenyje ir iš viso 
yra Victorian pažiūrų, tvirtina, kad esą 
anas gazas - ŠnypŠtalaą esąs be kvapo. 
Visuotino progreso į regresų keliu, 
gazo specialistai įspraudė vamzdžius 
ir į Kukučio biedną pastogę. Visuomet 
žingeidus kur nors savo snapų įkišti ir 
tautiečiams pasitarnauti ( -prieSpaudos , 
koresp)Kuka, apsilankęs virš paminėto 
paukščio pastogėje, gazo klausimu, 
gavo rašytų pareiškimų:

“Brolau! Ano daikto venk ne dėl 
baimės, bet smarvės! Visa mano 
gatvė (The Boulevarde) dvėseliena 
dvokia; matyt kas nors, kur nors 
besikrapŠtydamas, bus skylę prakrap
štęs . . . Savo laiku pustuzinį tautiečių 
glausčiusi gatvė, Šiandien glausto 
mane, mano ir . . . kaimynų. Aš pats 
senai taikstausi muilų nešti, o kaimynų 
negi imsi ir klausi “Quo Vadis?”. 
Žinja, degti tai jau dega tas Yargazis, 
bet tai - o kas nedega? Nuosavas 
gazas, sako, irgi dega

Tiek tai Kuka ir sužinojo . . .• 
Nebent jei žodį - kitų apie alyvų? 
Alyva esanti gera, nors ir tirštoka, 
bet tinkanti įvairios mašinerijos 
tepimui ir . . . patepimui. Kaip teko 
nugirsti (ir patirti!), vienas iš stambes
nių Sydniejaus industrialistų, susigun- 

. dęs šio tepalo daug žadančia ateitimi, 
taipogi palaikydamas idėjų, kad 
“Inter-state Cultural Intercourse” yr a 
sveikintinas reiškinys, už grynų pirko 
visa backelų ... ir siūbtelėjo į. 
mašinerijų. Viskas tik, sako,pažaliavę , 
pritemo Šviesos, kamščiai parūko ir ... 
Fool Stop!

Kadangi, savo laiku, atsisakęs 
Fed. Valdžios subsidijuoto tepalo 
(Mobil Garažo Rėmuose), taip ir 
nebežinąs ką daryti ir kuriuo keliu eiti. 

ve, teikis! - nagis sūrį jau taršo!!! 
Suprask, prieteliau, mano jausmus! 
Taip sakyti, ožka dar gromuliuoja 
mano žolę, aš pristatytas laikyti jai, 
už ragų, o .pirmūnas jai tešmenį' 
tampo . . ? Pasiutimas! Visų naktį 
nemiegojau”.

Kritęs vėl už vairo, juokiaussi ■ 
net iki to, kol pradėjau žiaukčioti. 
Ir negi verksi dėl išlieto pieno ... 
Povilų palikau įnirtusiai Šniūro 
beieškantį.

Taipogi neseniai, spaudoje (ir 
net ant TV!) pasklido naujienos, kad 
gana daug gazo (ų- alyvos!) rasta apie 
Adelaidės padangtes. Esą būsią pirma 
patenkinami tik savi reikalai*;* o jei 
liksią - exportuos? Atrodo, kas nors 
visdėlto ture’s imtis Šmugelyętės!? Tuo 
labiau kada paskutiniame jų akcininkų 
susirinkime buvę pagrasinta, kad be 
“Board of Directors” žinios, t. y. 
Valdžios sutikimo ir įgaliavimo, niekam | 
nevalia apie savos žemės turtus \ 
prasitarti, tuo labiau - jais bizniauti!
O jau, gink Moomba, spaudoje rasvti! 
Tuomi duota aiškiai suprasti, kad 
praradus South . Australian Trust’ą 
galima palikti be tepalo ir kaip nebūtų 
sausam Švilpukui suvilgyti' . . .

Šiuo atveju, visdtelto sakyčiau, 
jog turint omenyje, kad žodis "Moomba’ y 
iš Čiabuvių kalbos į lietuvių kalbą 
literatūriškai neišverčiamas be eiikos 
.spaudoje pažeidimo (Tam tikra žmogiš
kosios anatomijos dalis! Red.), reikia 
sutikti, kad Šioji akcija (kaip ir 
Melboumo “Moomba Festival”) yra 
neverda pirjeti už grynus! ...

Žiniomis iš Tasmanijos, tautiečių 
tarpe kilęs aiškus pasipiktinimas, kad.J; 
visų jau paminėtų kompanijų akcininkai į 
nori Obuolyną palikti be, per dvidešimt | 
metų priprastos (ir vieninteles! ), J 
komunikacijos. į visuotiną dvimetinį 
festivalį Žada pasiųsti patį Perkūną, 
o kai kas - atsiuntė savo žemės turtą | 
- dėžę obuolių. Pati dėžė, aišku, su- 

. kalta iš pačio geriausio Tasmanijos 
ąžuolo, bus pakabinta pastogėje, gi $ 
turinys, (gerokai pernokę vaisiai) už 
Adomo išvarymą iš Rojaus, ( 0 gal . 
Redaktoriaus iš spaustuves? Red.) 
savo keliu atiduota akcininkams. Pati . 
dėže grįš i, Tasmaniją su perkūnu
jeigu, po perkūnais!, pavyktų 
kart^ rasti krepŠ;, pilną sidabro .

*♦*

Wollongongo apylinkėje, 
nusileidus per Buliaus Pass’ę, ypatin
gų žemės t'“*“ —7“"J---:—*"'~r
Nebent sakytume “Op! Alų . . .
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APIE LOPUS
— Vaje, nagi Dzidoriuke 

atsirado! —Nustebome visi. —Viešnia 
nebuvėlė! Tai kur tu buvai dingus?
— Supuolėme klausti, ba jau kažikiek 
laiko jos nematėme. Net pasiilgome. 
Kad ir šašas, va nukrinta ir trūksta, 
rodos, nė pasikasyti nebėra ko.

£ _ Ar ne rudą uniformą buvai 
užsidėjus ir tau su mumis draugauti 
nebepritinka? -Klausia Petras.

— 0 gal tuos arklius ganei, to, 
kaip jis ten?. . . To Trojaus,kur ant 
svieto mulkinimo palaidi lakstė?
— Klausiu.

— Ar ne proto spekuliacija 
užsiėmei, ne buvo didelis pareika
lavimas, net juodos biržos kaina.
— Sako Vilencikas. — Tikra proto 
infliacija; vieniem nėra, kitiem 
perdidelis derlius.

— Ne, tik azijatišką flu turėjau,
— sako Dzidoriuke. — Žinote tą, kur 
vidurius paleidžia ir . . •

— Pala, Dzidoriuke, nesileisk 
į detales.

— 0 jus tai mano geri ‘draugai’; 
žmogus numirti galėtum be jūsų žinios. 
Mano draugų nė kvapo! —

— Blogu laiku pataikei sirgti. — 
Sako Vilencikas. — Politiškai blogu 
laiku. Matai, čia be tavo žinios buvo 
užėję dienos dantų griežimo ir asarų 
liejimo. Skyrė vienus į kairę, kitus j 
dešinę, teisė vaitojimui ir pragaro 
ugniai ... 'X

— Ir surišo broliai Juozapą ir 
įmetė į Šulinj, aprengė raudonu rubu, 
pardavė Egipto pirkliams ir ten jis

f'if-ke.į/a i'f /‘■'f. J
Senai į tą, veik neišvažiuojamą, 
praraja sukritą ąžuolai, gal, kiek 
suanglėjo!? Betgi - ko negalima iš 
anglies išspausti? Jau eilė mėty,kaip 
iŠsispaudžia Jūradienę su kopūstais' 
ir dešrelėmis, linksmais ir netaip jau 
linksmais, broliais ... ir vis tuo 
amžinu “Op, alų!”

♦**

Naujapilio pramonė gi žinoma 
visiems? Geležis ir plienas! Tuomi, 
atrodo, persisunkę ir visi tenai gyveną 
tautiečiai. Kieti kaip plienas, visi - 
kaip vienas! Prisitraukę amžinai 
rūkstančių kaminų, pakeleiviui pačia 
peklos siera kvepiančių, dūmų, į bet-, 
kokias kitas “polliutioris” žiūri gana 
Šaltai, abejingai. 0 ir jų kryptimi, kas 
Sydniejiškiams buytr (bet nebera!) 
paslaptis, paltipami ir “platinami” 
kėliau- kelias ...

Žinomos kompanijos akcininkas, 
kartą į “blue moon" tarnybiniais 
reikalais tenai nukakdamas, pastebėjo 
“Red. Kolegijai”, kad esamas plentas 
- kelias esąs, Dievaži, persiauras ir 
vedąs į klystkelius? . . Tučtuojaus 
gavęs atatinkamas direktyvas, įgaliavo 
savo sėbrą surinkti Naujapiliečių 
parašus, idant būtų galima ir iš to 
taško atkreipti Federalinės Valdžios 

aiškins faraono sapnus apie septynias 
karves. Jo drabuži,, tą senąjį sutepė 
ėriuko krauju . . .

_ Ne, Petrai, ne taip. Pirma 
susitarė pražudyti brolį, ba jis buvo 
geriausias, o tik paskui jaunėliui 
prašant, pardavė pirkliams. — Sako 
Vilencikas. - Jaunas ėriukas turėjo 
gyvybę padėti vientik dėl sutepimo.Nes 
būtinai reikėjo sutepti, kad tėvas 
manytų, kad jį vilkai sudraskė. Karvės 
buvo ne 7, bet 14 išviso. 0 drabužiais 
ne raudonais, bet margaspalviais iš 
visokių lopų apvilko.

— Matyti, kiekvienas iš savo 
sermėgos p lopą plėšė, kad nebūtų 
plikas ba d’ i sutepimo nurengė; todėl 
ir išėjo toks margas lopickis. - Sakau.
— Galbūt, galvojo daugiau gauti už 
lopais parėdytą.

— Nu ja, — sako Petras. — Štai
• i dabar broliui kūno ir dvasios “strip- 
te- f’ padarė ir valksto savo lopų 
skarmalais. Pliko neparduos!. Kiek 
čia seniai toks Kalvelis lasavojo, kad 
fašistas esąsiršauti žemėn nevidoną!-

— 0 gal jam, kaip tam ėriukui 
prie tvenkinio, tokia pat dalia? Žinote, 
kur vilkas suėsti norėjo, kam jo 
vandenis užteršęs. Jeigu ne jis, tai 
gal jo žmona ar vaikai. Negelbėjo nei 
faktas, kad jis tik vakar gimęs . . .

— Apie ką jūs čia kalbat?
— Klausia akis išplėtus Dzidoriuke.
— Ar jus karšciuojat ir kliedat? Gal 
kokia smegenų zapaienija? . .

— Ne, Dzidoriuke, mes nekliedam!
• Gal tie tik prie tvenkinio ... — Tai ką 

dėmesį ir, tokiu būdu, iš geležies 
padaryti SOS’ą . . . Bendrininkas , į 

•tenais važiuodamas -, pakeliui vis 
kalė direktyvas, kad žinotų,kuriuo keliu 
grįžti į Lietuvą ir pasiekęs plieno 
liejyklas atsidūrė, taip sakoma, j 
geležinę sieną. Kiek jau vartų beatvė- 
ręs - vis radęs tvirtos valios lenciūgais 
rištus. Desperacijoje metęs į rusenan
čią nevilties ugnelę glėbį žalių lapų 
kuro, bet ir taip nepavykę prie dūmą 
pripratusias akis apdumti. Grįžęs, gi, 
ų Sydnieją be vienų-vieno parašo (ir net 
kryžiuko!), savo raportą, irgi, įteikė be 
parašo! Už tai buvo atatinkamai 
išpraustas . . . tuo tarpuNaujapilie*ciai, 
geram žmogui, kaip ir pridera, nugiedojo 
ne “Requiem” bet - “Ilgiausių Metų!” 
Ir ką tu pasakysi?

Karalienžemėje gyvenimas esąs 
saldus. Kagi? - cukrus ir bananai! 
Pernai susitveręs “‘Sidabro Taurių 
Medžiotojų Klubas” žada pačią di
džiausią kekę bananu atsivežti į 
Metinį- Blauzdų Paspardymą ir įstatymų 
Ardymą. Ypatingai didelio banano 
reikėtų Didiesiems Sydniejaus broliams! 
Amžinai giriasi nebūtais dalykais ir vis 
pasiruošę į kieno-nors sekŠtarnę įkišti 
pagalį . . . Pyle pylė smėlį į alyvą 
kuri tepė Sydniejaus - Adelaidės ašį, o 
dabar, kaip Sporto Skyrius praneša, 
pasiruošę nušriubuoti guolius Lid- 
combes klubo nestatyto jams? Kukutis 
prisibijodamas, kad jam taip nekliūtų,

be . • •
tada reiškia tos užuominos? Apie ką?

— Apie medinius arklius kalbam. 
— Sako Petras. - Apie proto pigiai 
išpardavimą, apie Credo vienam lape ir 
surimuotus palaidus apivarus kitame. 
Apie meilę broliui ir meilės krizę ir 
apie pelių perkūnus. Bendrai ir aplamai 
apie nesąmones irnaujus laikraščius...

— Je, gerai, kad-užsiminei,—sako 
VilenČikas. — Geriausieji iš geriausių
jų, kad juos kur ...

— Jūs ant to laikraščio pykstat, 
kad Rapolo draugo charakterį biskį 
padrasko. — Šoko Dzidoriuke. — Ten 
visa teisybė surašyta, kaip buvo, kaip 
yra it kaip bus. Nepatinka, kad akis 
bado. —

— Bado ar varazija — Sako 
Petras, — bet netokie, “draugai”. Še, 
pažiūrėk apie “Žiaurųjį Birželį”. Taip 
aistringai surašyta,o raišo žmogus, kurs 
su portfeliu ėjo algų mokėti.“Geriausie
ji tautos vaikai vežami į tautų skerdyk
lą — Sibiru”. “Trėmimų metu aš ėjau 
aiikštas Vykdomojo Komiteto pareigas 
ir 1.1.” Reiškia “geresnis” už
geriausius ir jam portfelį patikėjo. 
Man portfelio nepatikėjo ir aš slaps
čiausi miške, o mano senučiukę motiną 
naktimis tampydavo, ir mušdavo 
klausdami, kur sūnus? “Liaudies 
priešas” sūnūs. Mirė širdimi neužilgo 
senutė. Už ką? Šiandien kalba 
pakankamai patikimi ne “liaudies 
priešai”, buvę aukšti pareigūnai.

- Bet jie mato tikrąjį pavojų. 
- Ginčija Dzidoriukė.

- Jeigu mato, tai ko pyksta, jei 
sako: — Nemiegokim ant tradicinės 
datos, bet kovokim. Kovokim naują 
laisvę savo tautai. —

— Tai kam reikia kitos datos, 
jeigu §Fta dar gera? — Dzidoriukė net 
apsidžiaugė, lyg datas sutaupyti 
norėdama.

Susįemė Petras už galvos.

kaip anam aname Spaudos Baliuje, 
visdėlto drįsta pastebėti, kad Rasiejuje 
už mažesnius darbus žmones stato prie 
sienos. 0 čia, Klubų Nestatytojų 
atžvilgiu, grynas keliolikos metų 
darbo sabotažas! Būtu tai pamėginę 
padaryti Panerių Sukilėliai?! Pats 
Sporto redaktorius būtų negyvai 
užsikosėjęs. Būtų reikėją gydytis 
1963 - jų metų receptu . . .

**♦

Sostines tankai, kaip jau aiškiai 
matosi, pilnėja. Žinoma,ir čia daugiau
sia iš “Op, alų!” Daugiausia pagrindo 
pavydui turėtų turėti “M.P.” Redak
torius, kuris (nežiūrint Agnės tvirti
nimo D dirba už“žemės riešutus”, tuo 
tarpu kai sostinės “Opalistai” ir 
“Dar po vieną!” seikėtojai savo Vyr. 
Kranų Sukinėtoją išlaiko penkiais su 
trimis baronkomis? . . Bet tai ką? 
Pavydas nėra dorybė! Ir galų gale - kur 
ant žemes rojus?! Priviso'tai priviso 
Burley ežere amžinai trokštančių 

(Huke.t/a į
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Vilenčikas iškreipė lūpas kažikaip, lyg 
dančiui susopus.

- Dzidoriuke, tavo kVailutnas 
yra geriausia tavo apsigynimo priemone. 
Tokiems, kaip tu ir rašoma. —

— Bet gi reikia kalbėti. — Sako 
Dzidoriukė. - Reikia pasauliui pasa
kyti teisybę. Vagi moteriSkaitė 
džiaugiasi, kad netik ginklu, bet ir 
plunksna drąsuoliai išdrįsta eiti į kovą.

- Šlapio’ parako kariai ir lie
žuvio galijotai. Ginklais šiandien jie 
nežvangina. — Kalba Petras. — Kalbėti 
neužtenka. Pasaulis nedurnas, Dzi
doriuke, pasaulis mato. Vienas kitą 
Šaukšte vandens girdydami nieko 
nelaimėsime.

— Va, žmogus sako, kad spaus
tuvei dar toli gražu neužteks suaukotų 
pinigų ir greit ant kojų neatsistos, 
—dėsto vėl,kaip nieko dėta,Dzidoriukė.

— Čia, Dzidoriuke, žmogus tik 
savo pridarytu trabeliu pasidžiaugia.
— Sako Petras. — Kaip “Whelan the 
Wrecker” uždeda lentą, kur jis buvo. 
Taip ir šitas savo padarytu “Wreck’u” 
giriasi. “Gražu” ir mums, pekliškai 
gražu ir “džiaugiamės” drauge, kad 
jis mūsų pažangą keliais desėtkais 
metų gražino atgal. Puikūs tautiečiai, 
n era ko sakyti.

— Žinai, Petrai, — sako VUsjicl- 
kas. — Tas/kur kalba apie individą ir 
psichopatą, turėjo veidrodį pasidėti.—

— Nemanys veidrodis, — sakau,
— ba jie nebegali į jį Žiūrėti. Patys
savo gražumu . nusiblizginą, kad .net 
apakina. “ . , •

- Teisybė, Rapolai.
- 0 tas, kur priėmė tuos 

“misijonorius” iŠ Lietuvos, ar jis ne 
išdavikas? — Klausia Dzidoriukė.

— Priėmė juos daugelis ir 
. įžymiu Žmonių, bet tik tas vienas 
priėmimas* tąpo politiniu ir išdavikišku 
sąmokslu. Tie kiti “šventi” ir dar 
primeta akmenį apmušti brolį su 
raudonu lopickiu drabužiu. Arba skubai 
užsidėti patys uniformą. Ačiū Dievui, 
kad dar yra geros valios žmonių, kuriems 
tikrai ir nuoširdžiai rūpi tėvynes 
laisvė, o ne vienos partijos galia. 
Net ir laisvėje gyvendami, jie nori 
totalitarinio režimo. Jų partijos 
režimo. —

— Man atrodo, kad ir tu raudonai 
nulazurkavotas, — Sako Dzidoriukė.

— Tokia mada dabar; jeigu ne su 
manim, tai “lazurkavotas”, anot tavęs. 
Taip ir “nusilazurkavosim” į pašalius.

— Man tai viskas būtų gerai, 
— sako Dzidoriukė, — tik ant Vyties 
gūnios neturėjo d’eti, ba lietuviai 
neba'lnojo niekada su gūniomis.

— Na matai, Dzidoriuke! Nors 
gūnią patvarkyk!

Taigi. Vytis brangioji, kam tu 
netarnauji? I

Rapolas.

$ $ $ $
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Laiškas Spaudos Baliaus Kukučiui,

Gerb. Redaktoriau,
susijaudinęs skaičiau, kaip 

Raginis mus vos vos išgelbėjo nuo 
subversyvinės dainos. Laime, kad mes 
čia turime tokius Lietuvybės Apsaugo* 
jimos Savanorius, kurie mus taįp 
narsiai gina.

Remdamasis p. Raginio kritikos 
logika peržiurėjau savo dainorėlį. 
Išsigandau suradęs, kad iŠ 277 dainų 
153 reikia iš viso sunaikinti, ę 86 
vengti', dainuoti. Bet už tai likusias 
38 dainas galime dainuoti tikrai 
patriotiškai.

0 dėl dai.ąos “Vilniuj žydi 
liepos’’ turiu porų pasiūlymų. Gaila 
išmesti tokią gražių dainą dėl kelių 
Žodžių. Tie žodžiai, kiek suprantu, 
yra tik du - vėliava ir balandžiai. Kad 
nebūtų nesusipratimų ir kad nepasi- 
diiotumėm okupantui, siūlyčiau vietoj 
balandžių varnos turėtų nardyti pa
dangėj. Varnos juodos ir negali būti 
neaiškumų dėl jų politinės krypties. 
“Papūgos” geriau tiktų ritmiškai, bet 
pavojinga, nes papūgos kartais būna 
truputį raudonos. Žodis “vėliava” 
tikrai netinka, nes vėliavos visados 
surištos su politika. Vietoj ‘vėliavos’ 
siūlau žodį ‘kelnės’, nesvarbu — 
vyriškos af moteriškos, nes kelnės 
tikrai neturi politiniu, dviprasmiškumų. 
Prašyčiau Dainų Šventės rengėjus 
įsidėmėti šiuos pasiūlymus.

Adelaidės Studentas. .

Žemės / u r..
(aiktf'fa iš5)

karosų, bet-baigia išnykti pilki (ir 
pilkos) vilkai . . . Vięną-kitą nusinešė 
akademiniai diplomų spąstai, o pats 
“plėšriausias” baigia apie St. Kilda 
avinus išplauti.. Žiūrėsime kiek iš jo 
pilvo ištrauks ožiukų po Šventės? T.y. 
•įeigu Varpui pasiseks jam po kaklu 
parišti varpelį’.' » . ..^

***

Kalbant apie varpelį - prisimena 
Geelongas. Ne tai, kad tenai kas per
daug skambėtų, bet kad iš viso, turbūt 
po 20-tosios pavargę,nedaug skambina! 
Ką padarysi? Savos pastogės reikalais 
grumiasi. Nelengva! į Yarrą iš. savo 
kiemo nuspįautų, bet-tai, va? Yra ir 
pajarėse vištai padorių žmonių. Salė 
Menė, Seklyčia, Koplytėla, Jaunimo 
Būklas . . . Tik skautai, būk, nevis 
budėjo? 0 čia, dar ne vieno tėvelio 
dvare tuštuma! Marytė su armonika 
išklydo į Anykščių Šilelį, Moniką 
išvežė gitarą į Kanadą ir net nežinia 
ar “Mariakas” dar gyvas . . ?

***

Vakaru fronte, atseit Perthe,’ 
nieko naujo. Iki jų, kol daeiria, betkokš 
gaząs nuvesta, betkoks auksas - nu- 
blėsta. Die, susimilk! - tokia tolybė! 
0, šiaip ar taip, tikimasi, .kad į šių 
metų burnų paaušinima atsius didesnį 
kaip paprastai būrį klausytojų ir kad 
jų sportininkai mažu-mažiausia lietu
viškai “Sveiks-Valio!” išmoko! Tig’ 
ar veltui jiems geležiniu (o nebetkokiu 
tik!) keliu Pacifiką pažabojome?

į Sporto ir Dainų Švente važiuo
jantiems mašina, anot Adelaidės 
Žemaičio, patariame sustoti Eucla 
“Gintaro” (“Amber”) Oazėje. Nuo 
čia iki Melboumo (ir Yarros!) visdėlto 
apie Šešetą šimtukų mylių, o Adelaidė
je netaip barmenui pasakyti “Labas! 
kaip valdžios zokonai nusako - taip ir 
negausi ano mylimiausio skysto 
gintaro širdžiai atgaivinti ir dulkei

Musų.Pas toge Nr.37; 1970.9^21.
- ’ '•’v ū: ' . : t' ’.u-' •

kolegija, kuri beveik jau gatava: 
siūlyčiau visų • inuąij bendruomenes 
revoliucini pirmūnų penketukų, kurį jau 
oficialiai pripažino “Osservatore 
Lituaųo” Melbourne ir kuriai palaimų 
teikia ir jų globoja Šventoji Agnė.

Giliai ateitimi susirūpinęs,

Gerb. Redaktoriau,
Pilnai pritariu ‘‘.Lietuvos Keliu” 

nuomonei, kad .Mūsų Pastoge’s redak
torius yra nepatikimas: kasmet prieš 
eidamas į Spaudos Balių iš anksto 
užsakau vietų prašydamas pasodinti 
kur nors apie vidurį, o jis vis kur 
nugrūda į pakraštėlį. Prašyčiau

• paleisti Baliuje skundų ir aŠ pasi
rašysiu! Jis yra pats nuožmiausias

įžymieji Musų Pastogės bendradarbiai 
KU - KA ir KUKUTIS

Gerb. Redaktoriau,
įdomu, kad niekas iki šiolei dar 

nesudarė lietuviško patriotizmo 
P* katekizmo, . kuris . šiais erezijų ir’ 

pasimetimo tamsiaisiais laikais* 
verkiant būtinas. Tai būtų tikroviškas 
pagrindas nustatyti, kas mūšy tarpe 
yra priešas, kas patikimas. Žinoma, 
sudarus toki neklaidingų kodeksą 
būtina ir Šventosios inkvizicijos

nuplauti! Tuo labiau, pasiekę civili
zaciją, neatidarykite žiobtų,kad Perth e 
irgi . . . žydi liepos \ . . baltai! .Kad 
karveliai skraido aukštai. . . aukštai. . 
Matote, kad liepžiedžiai visur balti, ži
no visi! Bet kad Pertho karvelių 

kraujas neraudonas - neįtikinsite nieko!
Važiuodami per miestą (ir Torrens’ą) 
geriau būtų iš viso nedainuoti, bet 
jeigu būtinai reikia (kad ir miegui 
išblaškyti!) pusbalsiu meginkite:- 
“Jau pražydo sode vyšnios taip 
baltai; Skanų kvapą, net už mylių, 
paskleidė žiedai. . Ir jeigu nepristos 
baro policija su “pumkemis”, ir 
nepatalpins tavęs “Parkside” - esate 
aiškus “Patri-, o ne “Idi-’ jotas. 
Nukakę į Melbourną apie tai nedels
dami praneškite Dainų. Šventės rengė
jams, kad minėta daina būtų “laiku” 
įtrauktą j Šventės repertuarą. (0 
Sydniejaus dirigentė net irAdelaidiškius 
(net ir nechoristus! per viena repetici
ja, generalinę, išmokins!)

***

Važiuojantiems į Melbourną 
(ypatingai iš Sydniejaus!) pravartu 
priminti apie seniau egzistavusį 
geležinkelio susiaurėjimą Alburyje. 
Skirtumas buvęs tame - du ratai tinką,, 
o trečiais jau ne! Geležinkelį suvie
nodinus, visdėlto, senai įsigyventa, 
tradicija liko. Du sutinka, trečias - nei 
Taip pat norėtųsi įspėti tuos, kurie j 
Melbourną taikstosi, arba turi intencijų, 
vežtis pernokusias bulves, obuolius 
bei pamidorus savitarpio pasimėtymo 
tikslais, kad Alburyje panšūs (į žemės 
vaisius jau nebepanašūs!) vaisiai 
konfiskuojami. Galima, tačiau, vežtis 
Politikos Peiliai, nežiūrint to, kiek 
jie bebūtų aštrus, ir liežuvį (nežiūrint 
kiek jis bebūtų ilgas!). Žinia - savo 
paties atsakomybėje, nes rimto žmo
gaus pasiūlymu (iš gąna aukštos 
vietos!) siūloma kiekvienam iškištam 
liežuviui padaryti trumpą “chop-chop” • 
operaciją, o mažų-mažiausia - pabar
styti raudonaisiais pipirais . . . Ku
kutis (ir asmeniškai!) šią “motion 
seconduoja” ir tai gali būti ĮSTATYMAS 
(musų gyvenimo į tikrąsias, seniai 
jau reikalingas, perspektyvas).
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Redakcijos pastaba: Skaitykite;
Spaudos Baliaus Kukutį, nes jame ' 
rašoma puti tikroji tiesa, kuri su- • 
kelia, sypshj ....

Gėtb, Redaktoriau,
• Pasirašiau ant skundo prieš M.P. ' i 

redaktorių 'Stojau
bendruomenės tarnybon, bet nepate
kau nei į pirmą, nei į antrą, nei 
trecią sąrašą. Kaip iŠ aukščiau 
paduotų faktų matyti, esu raštingas, ‘jsį 
tik gaila - inteligentas bedarbis.' ^ 
Patarkite, kokiu keliu man eiti? . ■ -

Tadas Barzdyla.

Palauk, kol bus nutiestas treč- 
ias Lietuvos Kelias - gal paaiškės ...

ririrmrnrmTrrraTrrr^^

Pastaruoju metu -Sydnejuje - 7’' 
jaučiama didelė lietuviškų elemento-1 
rių paklausa. Ypač jų paieško 
“Lietuvos Keliu” leidykla, kad
aprūpintą savo redakcinę kolegiją...

iVors lietuviai ir neįvardijo šių 
metų kam nore pagerbti, bet sovietų 
ir Jungtinių Tautų paskelbtieji 
Lenino metai susilaukė atgarsio ir 
Australijos lietuvių bendruomenėje.

Lenino garbei pradėta bendruo
menėje revoliucija pagal internacio
nalo šūkį - “kas buvo nieks, tas 
bus viskuo!” 

2

suvedžiotojas. nes atėjus į. balių 
svečiui neleidžia sėstis kur patinku, 
bet nuveda ir pasodina!

Aš protestuoju ir reikalauju . 
visos bendruomenes vardu, kad jis. į® 
būtų nusodintas ir pasodintas!

Einąs Lietuvos Keliu.:

’ *** '"t

Pone Redaktoriau,
Esu. nusivylęs niusų spauda: . 

Kai Tėviškes Aidai tiesos moko, bet-’^ 
pavyzdžiais neįtikina - man nepatinka; < 
kai Mūsų Pastogė tiesą rašo ir nuolat ‘ įs 
vis prašo - ji nesiderina su musų 
tautine ideologija; bet kai Lietuvos 
Keliu tiesą iš piršto, laužia - tūt 
gaunasi oro. užteršimas. Sakykit, ką • . 
skaityti? VŽ

Didžiai susirūpinęs.

Lenino garbei išleistas naujas 
laikrąstis, kuriame demaskuojami 
liaudies priešai ir nacįęiialinio 
individualumo ramsty to jai.. ' J '

Lėnino garbei daugelis užželdė ’ ? 
barzdas, specialiai prapliko ir net 
Rookwoode statosi mauzoliejus 
užtikrinti savo nemirtingumą ...
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igJPOPTAk,
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

KOVO KLUBE

GRAŽIAI SUŽaIDĖ-JAUNĖS.

Kovo jaunės mergaitės su- 
darusios dvi komandas ir žaidžia 
Il-je merginų krepšinio divizijoje. 
Nors daugumas iš jų dar visiškai 
neseniai pradėjo žaisti, tačiau jau 
padaryta didele pažanga dabartinių 
šių komandų trenerių pastangomis: 
I-sios Snaigė Motiejūnaitė - Gustaf
son ir Il-sios Gražina Meskauskaitė 
— Newman. Šios abi Kovo krepšin
inkės, kurios laikinai kad ir nežaid
žia krepšinio, bet visą širdį atiduoda 
treniruodamos. Už tat ir pažanga 
tokia sparti.

Paskutinėse rungtynėse susi
tiko Kovo I-ji prieš II-jų mergaičių 
komandos ir pirmoji laimėjo 60:20 
133:8). Ši tarpusavio kova būtų 
buvusi daug lygesnė, jei antroje 
komandoje būtų Žaidusi jų geriausia 
žaidėja Saukaite. Pirmoje komandoje 
matėsi geresnis susižaidimas ir 
greitesni praėjimai, ir Čia ypatingai 
gera ir vę?2nMArąįtė, kai A.Kasper-

SNIEGAS IR SLIDES
P. Pilka

Vos atėjus susiduriau su amžinai 
besišypsančiu “Karamba” ir ne

nuilstamu keliautoju Doniela iŠ Ade
laidės, Sydnejiškius, Jambo' su 
Garoliu ir pusbroliu ar dėde Jurgiu, o 
jau melboųrniškių net ir nebandysiu 
išvardint, nes- taip susimaišę su 
Geelongu,kad neįmanoma atskirti.

Prieš vidurnaktį .atsirado varžybų 
vadovas Dr. Jurgis ir tuojau sušaukė 
tarpklubinį posėdį. Iš Adelaidės 
Vyties, B- Nemeikų, iš Geelongo 
A. Šimkų, Sydnejaus KriauceviČių, 
Canberros Pilką ir Melbourne — aišku 
jis pats. Dar dalyvaujant rengėjui 
Tavmošiūnui ir vis užsigeriant, posėdį 
pravedė be jokių ginčų, diskusijų ar 
nesutarimų. Tai bus pirmutinis man 
girdėtas sportininkų tarpklubinis 
posėdis, kur visų nuomonės sutiko. 
Pasiskyrus pareigūnus ir ištraukus 
varžovų eilės tvarkų skirstėme’s' 
poilsiui, kaip kas su šviesiomis, o 
kai kas ir su truputį svaigteldjusiomis 
galvomis.

IŠauso rugpiučio penkioliktoji 
diena. II lietuvių Žiemos Šventė. 
Kaip diena skiriasi nuo nakties, taip- 
šis rytas nuo vakarykščio. Bekylanti 
saulė nuisvietė aukštą visiškai sniegu 
padengtą Mt. Buller viršūnę, papėdėse 
žaliavo gan vešlūs eukaliptai, o 
tolumoje mėlynavo guburiai kalnų, 
lyg Dievo ranka išglostyti. Vaizdai 
užima kvapą. Jokio rūko — matomumas 
puikiausias — slidinėjimo sąlygos 
dieviškos. Na ir sekasi lietuviams 
slidininkams! Praėjusiais melais iš 
viso sezono buvo vienų savaitė 
pakankamai sniego, kada lietuviai 
turėjo savo šventę, o šįmet neringie- 
Čių teigimu, jau seniai bet kada toks 
puikus oras yra bepasitaikęs, nes Mt. 
Buller pasižymi rūko gausumu.

Nors varžybos prasidės tik apie 
II vai., bet jau nuo pat ryto vyksta 
judėjimas. Iš “Neringosrienas po kito 
vis leidžiasi slidinėtojai su lazdomis 
takui nužymėti, su vėliavėlėmis,. 
“Voki - Toki” aparatais, žiūronais ir 
foto aparatais. Dr. Mikalajūnas remon
tuoja Arūno koją, ir pastarasis nors 
jausdamas skausmus ryžtasi rungty
niauti. Nustačius kursų viršuje V. 
Alekna startuotojas, pasivadinps 
Tamęšiūnų pagalbon užima postų. 
Apačioje man pavesta prižiūrėti tei
sėjus - laiko tikrintojus ALFO V-bos 
pirmininką BladzeviČių, p. Kaladienę 

;aitytė turi gerus metimus. Gražiais 
metimais taip pat pasirodė Kazlaus
kaitė ir R.Laukaitytė, tik jos turi 
■atkakliau’ kovoti už sviedinį. Daugiau 
padirbėjus komandoje bus labai gera 
aukštoji 6 pėdų Kociušytė. Antroje 
komandoje labai veržli su puikiais 
praėjimais yra . Genytė ir taikliai 
meto V.Zaikauskaitė.

Taškus pelne: l-ji komanda 
— A.Kaspėraitytė 15, Araitė 11, 
L.Kazlauskaitė 10, R.Laukaitytė 8, 
Kociušytė ir R.Kaspėraitytė po 6, 
V.Laukaitytė ir Eismontaite* po 2.

II-ji komanda - V.Zaikauskaitė 
8, Genytė 8, E.Zaikauskaitė ir 
T.Kazlauskaite po 2. Gražiai sužai
dė L Kasperaitytė.

JAUNIAI LAIMI, VYRAI PRALAIMI.

Kovo jauniai, padedami kelių 
vyresniųjų, žaidžia IV-je divizijoje 
ir jie sparčiai progresuoja treniruo
jami D.Aj:k insono. Kiek vienų sekma
dienį jie intensyviai treniruojasi ir

ir Nemeiką. Laikų surašinėja gee- 
longiŠkė Liusė. Žiūrovai, turbūt, kad 
nereik tiek aukštai sniegu klampoti, 
renkasi irgi prie baigmės. Tarp viršaus 
ir apačios, aukščiausiai užskridęs 
Špokas, per vidurį graži mergina, ku
rios grožį, jbet ne ivardą įsidėmėjau, o 
prie baigmės ą-enis Gružauskas prižiūri, 
kad nei vieni vartai nebūtų praleisti. 
Visi apginkluoti “Voki - Toki”.

Visų veik dienų ir žiūrovai, ir 
teisėjai išstovėjo apačioje ir praalko 
ir ištroško . . . Viršuje startuoto jai 
vis gyrėsi, kad turi bonką koniako, 
bet prašomi neatsiuntė nė lašiuko.

.Prięš pat baigmę varžybų lyg iš 
dangaus nukrito Doniela su pustuziniu 
alaus,buteliu koniako irmaišu riešutų. 
Visų tvirtinimu tai buvo patys skaniau
si gurkšniai jeada nors ragauti.

Tolimesniam troškuliui numalšinti 
dauguma sulindome į kur-rura. Ilgai 
ten delsti negalėjom, ir klubu atstovai 
suėjome j “Neringą”. Išvedę laikus 
nustatėme laimėtojus, o mums betik- 
rinant ir apskaičiuojant laikus, p. 
Dagienės priežiūroje Neringiškiai 
ruošė kepsnius, mišraines ir kitokias 
gėrybes.

Aštuntą valandą vakare susirinko 
visi i, “Neringą”. J. Tamošiūnas pas
veikino susirinkusius ir pakvietė 
ALFAS V-bos pirmininką A. Bladzevi- 
cių, kuris pirmą kart atvykęs į kalnus 
netikėjo iki šiol lokiu sniego gausumu, 
padėkojo “Varpo” rengėjams,neringiš
kiams ir visiems dalyviams. įteikus 
taures, kurias, pasirodo, pagaminęs 
pats J. Tamošiūnas, visi puolėme 
prie užkandžių, kurie tikrai kuteno 
gomurį, o ypač Jurgio gaminta mišrainė 
ir Vivos keptas kumpis. Nors juostelių 
muzika švelniai grojo visą laiką, bet 
Mopsas išsitraukė akordeonų ir su
skambėjo lietuviškos dainos iki pat 
vidunakčio.

Nors Melboųrniskių teigimu nuo 
“Nerihgos” iki Dr. Mikalajūno buto 
tėra vos 400 jardų, bet Čanberriškiai 
vedami paties Jurgio ėjo dvi su puse 
valandos, dainuodami lietuviškas 
melodijas ir apie stulpus šokdami 
polkutes.

Nieks ir. nebandė kitų rytų anksti 
keltis,o pabudus pro langus pamatėme, 
lyg Kalėdų rytą krintant snaiges ir 
lauke buvo apie 6 inčiai naujo sniego.

Papusryčiavę ir atsisveikinę su 
visais — paŽade’dami susitikti sekan- 

ruošiasi ateinančiai sporto šventei. 
Paskutines rungtynes jie laimėjo, 
prieš Merrylands RSL 39:26.

Kovo vyrai paskutines rungty
nes pralaimėjo prieš -vienų iš stip
riausiu šioje . divizijoje komandų 
—States 60:54. Tai šiame sezone' 
pirmasis koviečių pralaimėjimas. 
Šiuo metu pimisios komandos zai; 
dejas Liubinskas ruošia antrąją 
jaunių komandą, kuri netrukus irgi 
pradės rungtyniauti.

TEATRO GRUPĖ SMARKIAI DIRBA.

Kovo vaidintojų grupė, kurios 
režisorius yra Stasys Paulauskas, ><* 
ruošiasi gruodžio mėn. savo prem
jerai, kuri įvyks puikioje Grace

SPORTAS PAVERGTOJE LIETUVOJE
Kaune Žalgirio bokso rinktinė 

nugalėjo Vak. Vokietijos Bavarijos 
bokso rinktinę 8:1.

*♦*
Daugpilyje (Latvijoj) pasi

baigė Sov. Sąjungos “Dinamo” 
Draugijos baidarių ir kanojų pir
menybės. Dvivietė kanoja 10 km. 
nuotolį laimėjo vilniečiai V.Česiiinas 
ir Z.Survutas, iškovoję aukso med
alius. V.Cesiūnas vienviete kanoja 
1000 metrų varžybose laimėjo trecia, 
vietą, kai broliai V. ir F.Rubcovai 
dviviečių baidarių varžybose 10 km 
nuotolyje laimėjo pirmų vietų.

***

Šiaulietis šachmatininkas 
A. Vogėte dalyvavo tarptautiniame 
korespondenciniąme aukščiausios 
klasės turnyre. Jis aplenkęs šešis 
įvairių Europos kraštų šachmatinin
kus tapo šio turnyro nugalėtoju ir 
gavo teisę žaisti aukščiausioje 
meisterių klasėje.

*** ,. ■

Neseniai pasibaigė tradicinis^ 
Sov. Sąjungos - Jugoslavijos macas 
prie 50 lentų.v Sov. Sąjunga nugalėjo 
53, 5-46 , 5. Šioje komandoje žaidė 
ir du lietuviai V.Vinkevicius iiw 
G. Plungė.

*** •

Lietuvos Šachmatų rinktinė 
laimėjo 30 lentų mačų prieš Suomijos 
rinktinę.

***

Prieš kiek laiko Lietuvoje 
viešėjo Norvegijos rankyiio moterų 
rinktinė. Grįžusios namo jos labai 
gražiai atsiliepė apie lietuves spor
tininkes, Žalgirio klubų ir lietuvius 
žiūrovus, kurie buvę joms labai 
palankus. Taip pat jos negali 
užmiršti kauniečių vaišingumo ir 
nuoširdumo.

♦**

Sį mėnesį Turine (Italijoje) 
prasidės universiados krepšinio

Čioje žiemos šventėje, susimetėm 
visus rakandus į specialių masiną, 
kuri kursuoja iš viršaus iki apačioje 
paliktų mašinų, pradėjom; kelionę’ 
namų link.

Esu dalyvavęs daugelyje Sporto 
Švenčių. Visada išvyksti iš jų su 
gausybe įspūdžių, naujų pažinčių 
ir naujo pasiryžimo.Jei sporto Šventė
se-susidraugauji, tai galiu teigti, kad 
žiemos šventėje visi dalyviai ne tik 
susibičiuliavo, bet susigyveno lyg 
viena šeima. Tos pora dienų kartu 
praleistų veik visiems vienoje grupėje, 
tiek jaunimą, tiek pabrendusio amžiaus 
visus suartino, kad išsiskirtė jau 
daugiau negu draugais.

Tad gero slidinėjimo iki sekančios 
žiemos sporto šventės kuri numatoma 
Perisher Valley,Canberriškiųruošiama. 

Bros, salėje. Šio pastatymo metu 
bus traūknmia didžioji Kovo loterija, 
o taip pat Sydncjaus visuomenei 
bus pristatyta visi Kovo sportininkai, 
vykstą į Sporto Šventų Melbourne.

KYLANTI SPORTININKU
Jaunoji kovielė sporlininkč 

Viki Laukaitytė, kuri žaidžia krepšį 
primoje Kovo komandoje, taip pat 
labai gerai Žaidžia tinklinį. Žaisda
ma už Strathfieldo gimnazijoj rinktinę 
(ji yra' lik 13 melu) ji išrinkta į 
Western Suburbs rinktinę, kuri laimėję 
pirmųjų vietų mokyklų dis.lriktų 
pirmenybėse. Lž sį laimėjimą ji 
gavo specialų ženklą. į 

turnyras. Sov. S-gos rinktinei vado
vauja puolėjas Kauno Žalgirio 
žaidėjas M. Paulauskas.

*** . .. ■ .

Pasibaigusiose Sov. S-gos 
krepšinio vyrų pirmenybėse, kur 
Kauno Žalgiris laimėjo ketvirtų 
vielą iš 188 dalyvavusių žaidėjų 
lietuvis Sov. S-gos rinktinės kapi
tonas M.Paulauskas buvo antras 
rezultatyviausias žaidėjas, .įmetęs 
per važybas 580 taškų (pirmą vietą 
laimėjo rusas Randel su 589 taškais). 
Iš lietuvių toliau eina: 17-je vietoje 
G.Budinskas, 30-ta v. R.'Venzb’ergas, 
42-ta v. A. Žukauskas.

***

Jarmaloje (Latvija) Lietuvos' 
bokso rinktinė įveikė Latvijos 
jaunius 7, 5-3, 5 rezultatu.

*** "

Lietuvos aukštojo pilotažo Čem
pionas kaunietis, J. .Kąvajiąuskas per 
Sov. S-gos karinių sporto Šakų varžy
bas tapo Sov. S-gos aukštojo pilotažo 
Čempionu.

NUOTRUPOS
Sofijoje (Bulgarija) pasibaigėl 

mažosios Europos moterų krepšinio 
pirmenybės; mat, daugelis jame dalyva
vusių komandų atkakliai ruošasi 
rugsėjo 10 d. Olandijoje prasidedan
čiam Europos turnyrui. Šiose varžybo
se dalyvavo ir Lietuvos moterų rink
tinė, vadovaujama A. Gedmino ir Z.Sa- 
bulio. Savo pogrupy laimėjusios 
pirmųjų vietą paliko Jugoslaviją, Ru
muniją, Bulgariją ir Lenkiją lentelės 
gale ir vėliau finale nugalėjo Praneli-' 
zijų 67:50 ir pagaliau didžiajame 
finale dėl Sofijos taurės lietuvės 
susitiko su Čekoslovakijos moterų 
rinktine. Ir Čia lietuvės pelnytai lai
mėjo 65:59 (30:39) palikdamos antroje 
vietoje Čekoslovakiją ir trecioje vieto
je Prancūziją. Ekspertų nuomone 
geriausia viso turnyro žaidėja pripa
žinta Nijolė Vaičiulėnaitė, pelniusi 
120 taškų. Ji gavo geriausios žaidė
jos dovaną o taip pat ir geriausios 
baudų mėtytojos taurę (75% visų 
mestų baudų).

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

DRĄSUMAS

Keliautojas pasakoja savo draugams ke
lionės nuotykius. Tarp tų nuotykių apie 
susidūrimą su liųtu jis piadeda taip:

— Keliaudamas po Afriką, ilsėjausi 
džiunglėse po medžiu. Netikėtai liūtas taip 
prislinko prie manęs, kad ant savo kaklo 
pajutau jo atodūsi, lyg karšto vėjų’pūste
lėjimą.

— Na. ir ką tada darei?
— Pasistačiau apykaklę.

Musu Pastogė Nr. 37; 1970.9.21. Psl.7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

JUNGIASI IR DAINAVA

Rugsėjo 13 d. Bankstowno 
Lietuvių Namų Klubas turėjo savo 
nepaprastą susirinkimą. kuriame 
susirinkusiems.buvo patiektas pagrin
dinis klausimas: - jungtis su Sydne
jaus Lietuvių Klubu ir bendromis 
jėgomis kurti vieną lietuvių centrą 
Sydnejuje, ar nesijungti. Mat, tuo 
reikalu jau anksčiau abiejų klubų 
valdybos vedė sėkmingus pasi
tarimus, kurių pasėkoje per australų 
advokatą buvo sudarytas susijungimo 
susitarimas^, kuri formaliai turėjo 
patvirtinti, arba ratifikuoti nariai. 
Sydnejaus Liet. Klubas tam reikalui 
jau .pries dvi savaites pritarė, ir 
beliko pasisakyti Bankstovvnui.

. Šiame susirinkime iŠ nario 
mokestį apsimokėjusių 52 narių 
dalyvavo 49 ir slaptu balsavimu visi 
vienbalsiai pasisakė už susijungimą 
tam Suteikdami pilnus įgaliojimus 
esamai h Namu Valdybai,.ir Dainavos 
jgalrotinfamd. • ;

• •Susirinkimui .pirmininkavo p. 
L.Karvelis, sekretoriavo p. A.Dudai- 
tis. Mandatų komisijai skaičiuojant 
balsus buvo prieita prie darbotvarkės 
punkto — klausimų ir sumanymų, bet 
dar jiems neįsibėgėjus jau buvo 
patiektą ,balsavimo*rezultatai,Icuriuos 
pirmininkas paskubomis perskaitė ir 
net susirinkimo neužklausęs, ar yra 
norinčių pasisakyti vienokiu ar ki
tokiu reikalu, susirinkimą paskelbė 
uždarytu ir pats dingo iš sales. 
Suąirinkųsiems dar ..tebesant savo 
vietose-. ■ Dainavos wNamų Valdybos 
pirmininkas p. M.Šumskas patiekė

MELBOURNE

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Didingą Lietuvos praeitį, kurią Tautos Šventės vardu 

dabar gali minėti tik laisvojo pasaulio kraštuose gyve
nų lietuviai. Melbourne Ši Šventė atšvęsta rugsėjo 13 d.

Minėjimas pradėtas iškilmingomis pamaldomis šv, Jono 
bažnyčioje, kurias atlaikė kun. P. Vaseris ir pasakė pa
mokslų. Pamaldų metu giedojo parapijos choras, vad. p. 
P. Morkūno. Prie altoriaus išsirikiavo tautinė, karių 
veteranų’’Ramovės”, skautų ir sporto klubo Varpo vėliavos.

Tų dienų po pietų tautiečiai rinkosi į minėjimų,su
ruoštų apylinkės valdybos Lietuvių Namuose. Apyl. pirm, 
p. M. DidŽys minėjimų pradėjo trumpu žodžiu ir po to se-p. M. DidŽys minėjimą pradėjo trumpu žodžiu ir po to se
kė p. G. Kazokienės paruostas montažas "Lietuvių Tautos 
Kelias": Mindaugo laikai, Vytauto laikai, Atgimimo lai: 
kai ir Dabartis. Šio montažo dalyviai: R. Tamošiūnaite 
D. JuSkaitė, V. Juška, G. Žemkalnis, P. Jokūbaitis, A. 
Baltrūnas, A. Šimkus, M. DidŽys, H. Antanaitis, P.Aras; 
talkininkas su mikrofonais J. Krasauskas ir Melbourne 
jaunimas. Gražu, kad mūsų jaunimas perdavė tą, ką pap
rastai paskaitydavo paskaitininkas.

Toliau sekė išraiškos Šokis (J.Klupšienė), liaudies 
dainos (P. Rūtenis ,akomp. D. Levickienei), choro dai
nos (Melb. Dainos Sambūris, vad. A. čelnos). Šventės, 
proga pagerbti mokytojai, dirbę savaitgalio mokyklose 
jiems įteikiant diplomus. Minėjimas padarė gerą įspūdį, 
kurį atliko Šaunusis Melb. jaunimas, bet čia turiu ir 
kai kurių pastabą:

Tautos Šventės minėjime, man atrodo, tiktų geriau gra
žios giesmės; lotyniškas giedojimas geriau tiktų bažny
tinėms šventėms.

Lietuvių Tautos Kelio montaže drąsiam, sumaniam,ga
lingam ir valingam Lietuvos valdovui Vytautui paliktas 
tik trečiaeilis vaidmuo. Vertėtų montažą atitinkamai pa
ko riguoti

PAIEŠKOJIMAS.

Paieškomas Bronius Novikas, 
prieš kiek laiko gyvenąs Pietą 
Australijoj, 3 Gray Street, Mt.Gambier. 
Paieško sesuo 
LukaŠevicienė, 
Amerikoje,

Ona Novikaitė- 
gyvenanti Pietų 

C.V. Vergara N.1569, 
Olivos, Buenos Aires, Argentina.

Pats paieškomasis arb žinantieji 
apie j\ prašomi rašyti aukščiau nu
rodytu adresu arba tiesiog Musų 
Pastogės Redakcijai: 13 Percy St., 
Bankstown. N.S.W. 2200.

rugpiūčio 
Apylinkės 

visuotiniame apylinkės 
buvo platinami atsi-

vieno Namų nario (p. J.Simboro) 
nusiskundimą, ar jis toliau galįs 
save laikyti šių namų nariu ir iš 
viso reikštis lietuviškoje veikloje, 
kai Sydnejaus apylinkės sustinkime 
jis buvęs 
netinkamas būti 
Tarybą. Vos.
minėtą reikalą referuoti, vienas 
susirinkimo dalyvių patiekė 
reikalu rezoliuciją tokio 

“Vykstant rinkimams 
Krašto Tarybą 
Sydnejaus 
sušauktame 
susirinkime 
šaukimai susirinkusių tarpe su eile 
musų bendruomenės ir šių namų 
klubo žinomų narių pavardėmis 
pristatant juos kaip netinkamus būti 
renkamais į Krašto Tarybą. Ne
kalbant apie kitus tuose atsišauki
muose paminėtus asmenis buvo ir eilė 
asmenų, iš Dainavos Klubo narių, 
kurie visą laiką buvo ne tik klubo, 
bet ir bendruomenės prieky.

Ta prasme mes čia susirinku
sieji protestuojame ir griežtai 
pasmerkiame šitą žeminantį faktą 
atsimenant, kad nė vienas tuose 
atsišaukimuose paminėtų asmenų nėra 
praradę pilietinių ir lietuvių bendruo
meninių teisių. Kas tokius lapelius 
paruošė ir skleidė,' tas laikytinas 
dirbančiu prieš mūsų bendruomenes 
ir lietuvybės interesus.”

Perskaičius Šią rezoliuciją 
susirinkusieji ' gausiai plojo jai 
pritardami, tik gaila, kad pats, susi
rinkimas buvo formaliai uždarytas, 
tad reikalas tuo ir pasibaigė.

viešai pristatytas kaip 
renkamu į Krašto 

p. Šumskui baigus 
iŠ 

tuo 
turinio: 

i ALB 
23 d.

Valdybos

Niekad neteko matyti šokio, kuris nebūtų lydimas vie 
nokiu ar kitokių muzikinių instrumentų. Šiuo kartu šokta 
visai be muzikos. Ar tikslu?

Choro dainuotos dainos ne tik darniai skambėjo,bet 
ir vede mus vergų - tremtinių keliu į mylimų Gedimino 
miestų - Vilnių, IGA

I SYDNEJAUS LIET. MENO ANSAMBLIO METINIS

I SPALIO 10 D. FATHER 0’REILY SALEJE AUBURNE 
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Mūsų Pastogės 
SPAUDOS BALIUS

MELB. APYL. VALDYBOS RENGIA)(AS
SPALIO 10 D. MELB. LIETUVIU NA) JUOSE

VYRŲ OKTETO ŠUOLIS J PRIEKĮ.

Rugsėjo 12 d. Adelaidės vyrų 
oktetas “Klajūnai” surengė Lietu
vių Namuose savo tradicinį jau 
trecią koncertą.

Šie kuklūs dainos meno mylėto
jai, vadovaujami solistės G. Vasi
liauskienės, ir talkininkaujami 
Moterų Kvarteto, (vadovė A. Ur- 
neviciene), j metinį koncertą buvo 
įjungę 19 gražiai parinktų* ir nuotai
kingai išpildytų dainų. Žymi dainų 
dalis buvo dainuota pirmą kartą.

Abu lietuviškos dainos vienetai 
— oktetas ir kvartetas, kaip galima 
buvo iš sklandaus išpildymo spręsti, 
Šiam koncertui ruošėsi dideliu dvasios 
pakilimu. Tas dvasinis pakilimas 
jautėsi per visą koncertą, nors jie 
galėjo drąsiai sakyti:dainuojamesau 1

Koncertas buvo naujas savo 
pristatymu. Tam naujoviškumui daug 
dėmesio skyrė klajūnas J. Neveraus- 
kas, kaip režisierius.

Kai užuolaida pakili, tai ji taip 
ir nenusileido iki pat koncerto 
pabaigos. Dainininku pasitvarkynjai 
ir dekoracijų pakeitimai vyko čia pat, 
beveik nepastebimai, prigesintame 
apšvietime. Nė vieno karto svečiams 
nereikėjo žvelgti į tuščią sceną.

■>

PADĖKA

Tautos Šventės proga p* Kazimieras Butkus parėmė 
Sydnejaus Aušros Tuntą įteikdamas $80.

Aušros Tunto vadovybė ir skautai p. K. Butkui nuo
širdžiai dėkoja. Tuntininkas

LIETUVIŲ TAUT0 ŠOKIŲ GRUPE 

ruošia originalią taut„šokią popietę 

"dunda k I u m p ė s. 
Data:- rugsėjo 27 d., sekmadienį, 5.30 vai. 
Vieta: Dainavos salė Bankstowne (East Terr.) 
Kainą: $ 1.00 suaugusiems; pensininkams’ir 

vaikąms — 40 centų. Gausesnėms šeimoms 
nuolaida. * * *

Petraukos metu vaisvandeniai ir užkandžiai

PADĖKA.

. Nuoširdžiai dėkoju gerb. ALB 
Krašto Valdybai, sveikinusiai mane 
dvidešimt vienerių metų sukakties 
proga. Taip pat dėkoju Pertho apyl. 
Valdybai už suruoštą tokią gražią 
staigmeną man ir mano mamytei bei 
jaunesniam broliui. Ašių visiems 
tautiečiams uz sveikinimus ir dovanas. 
Aš stengsiuosi ir 
jaunimu, kiek tik 
sąlygos.

E. Stankevičius,

ateity dirbti su 
leis jėgos ir

mamyte ir brolis.

9 h
- į AE-, 
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Pats koncertas virto ištisa dainos 
pyne, skoningai papildyta trumputėle 
dainų palydinčia deklamacija (J. 
Neverauskaitė) ir atskiru akordeonO; 
solo gabalėliu (“Klajūnų”akompo- 1 
niatorė M. Dumčienė).

Kartu su pirmaisiais žodžiais 
— Lietuva brangi — svečiai buvo ir 
vaizdais perkelti į Lietuvą: scenoje 
spalvotos Lietuvos vaizdų skaidrės 
(klajūno V. Vosyliaus). Platūs, 
spalvingi Lietuvos laukai, naktigonio 
laužas, rytmečio nike slypinčios 
sodybos, svajingi ežerai, Baltijos 
pajūrys su besisupančiais laiveliais 
lydėjo dainas, kaip giliai j sirdj 
įsiskverbiantis vaizdinis praturtinimas

Pradžioje pakaitomis dainavo: 
oktetas, kvartetas, oktetas irkvartetas 
kartu, o koncerto vidury jie vėl 
išsiskyrė kad susijungtų pabaigai.. 
Solistė G. Vasiliauskienė Karvelėly 
prisijungė prie okteto, o baigminę

O

i

dainą (Miškų gėlė) atidavė svečiams 
abu dainorių vienetai ^Vasiliauskienė 
malonioj sutartinėj.

Koncerte dalyvavusieji ilgai jį 
minės, o tiems, kurie jo negirdėjo, 
galima drąsiai pasakyti, kad jie ir 
nežinos, ko nustojo. Kartais ir 
nerangumas nuostolingas.

L-s.^j
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