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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
L.D.M. Rengti Komiteto Informacija.

PARENGIMŲ. KALENDORIUS.

1970.12.26 ŠEŠTADIENIS.

1. Meno Parodos atidarymas Lietuvių Namuose, 5 vai. p.p.
2. Teatro Spektaklis 6 vai. p.p.
3. Jaunimo Vakaras 8 vai. p.p.

1970.12.27 SEKMADIENIS.

Sydnejaus taut, šokių grupį po pavykusio "Dunda 
Klumpės" koncerto. Kairėje kalba Sydney apyl. pirmi
ninkas p. A. Reisgys; dešinėje grupės vadovė p. M. 
Cox ir akompaniatorius A, Plūkas. Vilkaičių nuotrauka

1. Pamaldos St.Patrick’s Katedroje 12 vai.
2. Jaunimo Pietūs Lietuvių Namuose 1.30 vai. p.p
3. Lietuvių Dien i| atidarymas Albert Park Stad. 4 vai. p.p.
4. Sporto Rungtynes ..................... 6 vai. p.p.
5. Literatūros Vakaras Lietuvių Namuose 8 vai. p.p.

1970.12.28 PIRMADIENIS.

1. Sporto rungtynės Albert Park Stad. 9 vai.
2. A.L.B-nės^KraSto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose 10 vai.
3. Tautiniai Šokai Toorak Ovai 8 vai. p.p.

1970.12.29 ANTRADIENIS.
1. Sporto rungtynės Albert Park Stad. ' 9 vai.
2. A.L.B-nes Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose 10 vai.
3. Dainų Švęhtė Dallas Brooks Hali 8 vai. p.p.

1970.12.30 TREČIADIENIS.
1. Spoęt'o rungtynės Albert Park Stad. 9 vai.
2. A.L.B-nės Krašto Tarybos suvažiavimas, Lietuvių Namuose 10 vai.
3. Jaunimo Koncertas Kew Town Hall 8 vai. p.p.

1970.12.31 KETVIRTADIENIS.
1. Sporto rungtynės Albert Park Stad. 9 vai.
2. Skaidrių Valanda Lietuvių Namuose 10 vai.
3. Lietuvių Dienų uždarymas Albert Park Stad. 3 vai. p.p.
4. Naujų Metų sutikimo balius Camberwell,Civic Centre 8 vai. p.p.

LANDSBERGIS IR KAIRYS DRAMOS 
KONKURSO LAIMĖTOJAI

SYDNEY LIETUVIU MENO ANSAMB
LIO atvysiančių surašą:
O.Arienė (Asevidienė), K.Bitinienė,
J. Ivinskienė, D.Karpavicienfe^ M.Kava- 
liauskienė, O.Meiliūnienė, N.Sliterienė, 
E.Auglienė, I.Daniškevičienė,V.Kamins 
kienė, M.Karpavičienė, V.Laukaitienė,
B. Nagulevičienė, Z. Vičiulienė, O.Ba- 
čiulienė, I.Daudarienė, O.Kapodienė, 
A.Kavaliauskaitė, N.Liutikaitb,
C. Protienė, M.Zakarevičienė.

S.Abramavičius, A.Auglys, Al.Ka 
počius, V.Karpavičius, A.Kavaliauskas
K. Protas, V.Sliteris, J.Abromas, V.Bi
tinas, Ant.Kapočius, K.Kaspersons, 
R.Mickus, B.Pūkas, V.Aras(Asevicius)
K. DaniškeviČius, J.Karpavičius, J. 
■Laurinaitis. P.Protas, J.Ramanauskas.
Dirigente Marija Umbražiūnienė.

Maloniai prašome Melbourne tautie
čius suteikti nakvynę savo namuose 
atvykstantiems L.D.M. dalyviams. 
Registruotis pas Butų Komisijos narius 
arba telef. 47 7561.

L. D.M. RENGTI KOMITETAS skelbia:

SYDNEY LIETUVIŲ "DAINOS" CHORO 
atvykstančių surašą: V.Antanaitienė.
I. Bačiulienė, E.Balkienė, M.Juraitienė, 
E.Kiverienė, O.Motuzienė. B.Ropienė.
M. Šidlauskienė, B.Aleknaitė, A.Bart- 
kevičienė, D.Bielienė, S.Jurevičienė, 
L.Kramilienė. E'.Nagienė, A.Skirkienė,
J. Venclovienė, E.Astramskrenė, Z.Bel- 

k'utė, D.Dulinskaitė, G.Kasperaitienę, 
E.Mickevičienė, M.Reisgienė, A.Stor- 
pirštienė. P.Andriukaitis. A.Kramilius, 
V.Medelis, V.Račkauskas, A.Sidaravi
čius, V.Stasiiinaitis, Z.Storpirštis, 
L.Zigaitis, P.Belkus. E.Lašaitis, P.Na- 
gys, A.Reisgys, E.Slonskis, J.Šarkaus- 
kas, A.Vasaris, A.Burneikis, A.Lingė, 
J.Paltanavičius, P.Ropė, J.Stasiūnaitis 
A.Šidlauskas. A.Vinevičius.

Dirigentas B,Kiveris.

Prez, GOA. Nasser
Egipto prezidentas ir ara

bų tautų lyderis, širdies 
priepuolio ištiktas mirė rug
sėjo 28 d. Tuo laiku kaip

Los An
geles Dramos sambūrio skelb
tojo dramos veikalų konkurso 
jury komisija savo finaliniame 
posėdyje rugpiūčio 2 d. padarė 
totkį sprendimą: pirmąją (1000 
dol.) premiją vienbalsiai pasky
rė rašytojui ir dramaturgui Al
girdui Landsbergiui už jo trijų 
veiksmų tragikomediją “Pasku
tinis piknikas”; antrąją premi-

Anatolijus Kairys

Vieną iš moderniškiausių švy
turių Kanadoje suprojektavo lietuvis 
inžinierius J.V.Danys. Tas švyturys 
pastatytas 1964 m.su platforma pak liti 
ir nusileisti helikopteriams.

*** '
Inž. Dr. Stepas Matas yra išradęs 

ir užpatentavęs naują plieno rūšį, kuri 
naudojama Boeing 747 lėktuvų gamyboje.

***
Argentinoje lietuvis Adolfas 

Gikaras sukonstruktavo ir pastatė tokį 
automobilį, kuris ne tik sausuma 
juda, bet plaukia vandeniu ir po van
deniu. Jis pats turi tik auto dirbtuvę 
ir garažą, kur laisvomis valandomis 
užsiima kontrukcijomis. Jo išradimu 
susidomėjo ir karinė vadovybė.

tik Kaire vyko arabų vadų kon. 
ferencija svarstyti art. isytų 
problemas. Nasseriui mirus 
art. rytu, krizė galinti paaš- 
trėti.

Algirdas Landsbergis

ją (500 dol) vienbalsiai pasky
rė dramaturgui Anatolijui Kai
riui už trijų veiksmų komediją 
“KurM”. Jury komisiją suda
rė: prof, dr.'C. Jasutytė, režisie
rė D Mackialienė, rašytoja Alė 
Rūta, rašytojas J. Tininis ir 
prof. dr. E. Tumienė. Konkur- 
san buvo atsiųsti ažtuonių vei
kalų rankrafičdai.

“Latvia”, Amerikos Latyių 
Sąjungos leidinys, skirtas atžymėti 
Latvijos nepriklausomybės paskel
bimo 50-ją sukaktį .

Albumo formos leidinys - repre
zentacinis, skirtas Vakarų gyvento
jus supažindinti su Latvijos ne
priklausomybės laikmečiu, su 
sovietų įvykdytu krašto pavergimu 
ir apžvelgiąs Latvijos okupacijos 
laikmetį. Daug nuotraukų ir žemė
lapių. Taip.pat į dėti tekstai JAV 
vyriausybės dokumentų, kuriais JAV 
nepripažįsta Latvijos įjungimo į. 
Sovietų Sąjungą.

Leidinys atspaustas gerąme 
popieriuje ir atskirai jo išleista: 
anglų kalba (12,000 egz.) , ispanų 
kalba (5,000 egz.) ir prancūzų 
kalba (3, OOOegz.) . Aplamai, tai 
puikus pavyzdys, kaip reikia apie 
savo kraštą, jo padėtį informuoti 
įvairiakalbius gyventojus Vakaruose.

fcLTA.
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LIETUVIAI HOBARTE
Ir vėl atėjo laikas kad ir prabėgo

mis pažvelgti į Hobarto lietuvių pasku
tinio pusmečio gyvenimą, nors įvykių, 
kuriems reikėtų pašvęsti ilgus puslapius, 
ir neatsitiko. Mirtis šiais metais 
hobartiškiams buvo gailestinga - ne
pagrobė nė vieno nario, gi pakrikštyta 
buvo net keli nauji, bet ar tie naujieji 
užaugę bus bendruomenei naudingi, tai 
irgi sunku pasakyti.

***

Neperseniausiai bendruomenės 
susirinkimo metu ir Hobarto lietuviai 
prisiminė savo dvidešimtmetį. Prieš 
20 metų rugpiūčio dienomis Hobarto 
lietuviai pradėjo savo istorijos pirmuo
sius puslapius. Buvo prisiminta 
pirmoji a’pyįinkės valdyba - pirmininkas 
Jonas Motiejūnas, kuris dabar jau 
beveik dvylika metų džiaugiasi amžina 
Californijos vasara Los Angeles mieste 
(o gal kariauja su negrais?). Buvo 
prisiminta ir pirmieji valdybos darbinin
kai: Alfas Munčelis ir Bronius Bukevi- 
cius. Pastarasis ir dabar šio susirinkimo 
prezidiume, matyt, paskatintas anų 
prisiminimų, dar visiškai gerai ir 
išskaitomai surašė susirinkimo proto
kolą. kai tuo tarpu Alfas jau labai retai 
tepasirodo tautiečių tarpe, o lietuviškai 
rašyti tai greičiausiai ir visai jau 
užmiršo. .

Lyg šešėliai prabėgo susirinkusių 
atminty ir Karolis Maslauskas, du jo 
draugai jau amžiams-išsiskyrę iš mūsų 
tarpo Vaclovas Kalytis ir Jonas IlČiukas, 
kurie kartu su tuo pačiu Bronium 
Bukevičium garsino to meto lietuvių 
bendruomenę Hobarto mieste skambiomis 
lietuviškomis dainomis, kaip pirmas ir 
paskutinis kvartetas. Algis Kruzas, ku
ris Hobarte nor ir trumpai pabuvo, bet 

kaip smarkiai sujudino ramius bendruo
menės vandenis įtraukdamas pirmą 
kartą ir mažuosius. Tuo pačiu metu 
gyveno čia ir kun.Dr. P. Bašinskas, ku
ris jau nebepaleido jaunųjų ir pradėjo 
su jais sekmadienio mokyklą, kurią 
vėliau dar kiek laiko tęsė J.Gaižiūnas. 
Prisiminta ir Petras Dirkis, kuris dabar 
karaliauja Naujojoj Gvinėjoj, gi Hobarte 
jo valdymo laikais net apie lietuvių 
namus buvo pradėta kalbėti, ne tik 
galvoti.

Štai ir šviesus vysk. V.Brizgio 
apsilankymas Hobarte, surišęs tolimą 
mažą Tasmanijos lietuvių saujelę su 
pasaulio liet, bendruomene. Trumpas 
švystelėjimas Amerik os lietuvių krepši
ninkų, taip išgarsinęs lietuvių vardą 
šiame Australijos kampelyje.

Tai vis Šviesūs, reikšmingi 
įvykiai, vaidai, kurių jau Tasmanijoj 
nebėra. Tačiau hobartiškiai prisiminė 
ir tuos, kurie dar vis tebėra čia.Aleks
as Jakštas - "Perkūno” įkūrėjas, 
Mindaugas Kožikas to paties“ Perkūno” 
dabartinis vadovas, be kurio vargu ar 
girdėtūme bet kokį griaustinį. Olegas 
Truchanas, nenuilstąs Tasmanijos 
laukinių pietvakarę tyrinėtojas, lietuvių 
ambasadorius, palikęs savo pėdsakus 
Tasmanijos, geografijos žemėlapiuose, 
taip pat ir Liudas Simanauskas, kurio 
ilgo- viešpatavimo laikotarpis buvo 
ypatingai turtingas lietuviškos kultūros 
deimantais. Jo pastangomis į Hobartą 
pradėjo lankytis kitų liet, bendruomenių 
menininkai ir 'dalytis lietuvių kultūros 
lobiais.

Geelongo "Suktinis” pirmasis 
suprato Hobarto lietuvių alkį ir išsiilgi
mą savos dainos. Kaip Šviesus 
meteoras Geelongo šokėjų ir dainininkų 
grupė paliko gražiausią prisiminimą 
savo trumpos viešnagės Hobarto padan
gėje. Vėliau ponios G.Vasiliauskienės 
koncertas leido užmiršti ir išdildinti 
baisius didžiojo Tasmanijos gaisro 
vaizdus. Visos Australijos lietuvių 
užuojauta ir parama nukentėjusiems 
tautiečiams liks visados nepamiršta.

Ir taip jau kas metai Hobarte jau 
kas nors dėjosi. Jonas Krutulys, kurio 
Hobarte taip reikėtų, irgi tasmanietis, 
kartą atsivežė Čia savo chorą iš
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Launcestono. Vėl melbourniškis 
Gintaras Kalpokas tautos šventės 
proga žavėjo savo balsu ir graudino 
lietuviškos dainos pasiilgusius tautie
čius. P.Morkūno oktetas niekad neliks 
užmirštas. Jo Šaunūs vyrai praėjusios 
Vasario 16-sios minėjime atidavė viską 
ir užkariavo hobartiskių širdis. Už tat 
dabar vėl nekantriai jų laukia atvažiuo
jančių. Čia tai jau naujosios valdybos 
nuopelnas.

Ne veltui hobartiškiai kalba, kad 
dar tokios valdybos nebuvo, kad tik ji 
ir toliau taip energingai veiktų! Atrodo, 
kad kliūčių tam nebūtų. Antanas 
Andrikonis - pirmininkas: jam energijos 
turėtų netrūkti. Dar visai jaunas ir ne 
veltui jis buvo eilę metų stalo teniso 
čempionas, krepšinio žvaigždė. Ne
turėtų ir sekretorius Valdas Mikelaitis 
savo geros nuotaikos prarasti, o kol 
jis viskuo rūpinsis, tai ir Broniaus 
Šikšniaus iždas turėtų laikytis. Dar 
niekada Hobarto Valdyba neturėjo 
tokios geros banko sąskaitos, kaip 
dabar Broniaus, nepailstančio finansų 
ministro. Jis ir iš loterijų, ir iš Šokių 
moka pinigėlį išspausti.

Negalėjome užmiršti ir mūsų 
kapelionų. Iš pradžių kun. Dr.P.Ba
šinskas rūpinosi Tasmanijos lietuvių 
sielovada. Jo dėk a tasmaniečiai kas 
metai po kelis kartus pasijusdavo 
didelės bendruomenės nariais. Vėliau 
jo įpėdinis kun. Pranas Dauknys dar su 
didesniu užsidegimu kurstė lietuviško 
patriotizmo ugnj šioje saloje. Nepraėjo 
joks minėjimas, joks koncertas, kad 
prie jo nebūtų prisidėjęs kunigas Pra
nas. Jis Hobarte savas, už tat kartais 
jį net užmirštame, jau net ir kaip 
svečio negerbiame, bet tuo labiau jį 
mylime.

Dar keliomis eilutėmis prisiminki
me1 a.a. šviesios atminties Simą NaruŠį, 
tą didelį darbininką, kilnų lietuvį 
vienjntoją. Jis čia Hobarte lankėsi 
dukartus; jis tūrbut geriau suprato mažos 

'bendruomenes reikalus ir kaip Krašto 
Valdybos pirmininkas daugiausiai čia 
padėjo.

Prisimindami visą praeitį pagaliau 
priėjome prie šių dienų, prie šio susi
rinkimo, kuriame reikėjo išrinkti 
Tarybos atstovą žiu metų suvažiavimui 
ir pasidalinti rūpesčiais dėl paskutinių 
Australijos lietuvių bėdų.

Atstovu išrinko A.Kantvilą ir 
įgaliojo jį kalbėti ir pranešti Tarybai, 
kad lietuviu bendruomenė Hobarte nors 
gal nereikšminga ir maža, vis gi yra 
susirūpinusi dėl Šito paskutinio ginčo
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Tauriam lietuviui ir mielam bičiuliui.

A.A.

ALBINUI LELEŠIUI 
mirus, skausme nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Lidiją ir drauge liūdime.

M. ir M. Zakarai

Mielam bičiuliui ir bendradarbiui 
A.A.

LELEŠIUI

giliame skausme likusią žmoną 
užjaučiame ir kartu liūdime.

L. ir B. Stašioniai

ALBINUI
staiga mirus, 

Lidiją giliai

Aktyviam Bankstowno lietuviui visuomenininkui 
ALBINUI LELEŠIUI

pasitraukus iš gyvųjų tarpo, jo liūdinčią žmoną
Lidiją skausme giliai užjaučia

Sofija ir Eugenijus Dryžai

Miela Lidija,
nėra galios, kuri Tau padėtų Tavo 

giliame skausme miras brangiam vyrui
ALBI'TUI LELEŠIUI.

Leisk ir mums dalintis Tavo skausmu Tave užjausiant 
ir drauge liūdint.

Janina ir Stepas Bilotai

Kaimynui ir bičiuliui 
A.A.

ALBINUI LELEŠIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame skausme palikusią jo 

žmoną Lidiją ir drauge liūdime.
G. ir V. Kasperaičiai

Tauriam lietuviui ir bičiuliui
a.a.

albiMt l' e les I UI
pasitraukus iš gyvųjų tarpo drauge libdėd^mi giliai 
užjaučiame jo žmoną Lidiją.

V. ir J. Jašiūnai \

Ilgamečiu! DAINOS choro choristui.
A.A.

ALBINUI LELEŠIUI.
staiga nrirus. jo gyvenimo draugę Lydiją Lelešienę, didžioje skausmo valandoje, 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

MOŠŲ MIRUSIEJI

A.A. EUGENIJA VALTIENE.
Rugsėjo 5 d. mirtis skaudžiai 

palietė negausią Canberros lietuvių BRISBANE, 
koloniją išplėšdama iš gyvųjų tarpo 
aktyvia ir giliai sąmoningą bendruo
menės narę Eugeniją Miniotaitę - 
Valtienę.

Vaitu šeima Canberroje aktyviai 
reiškėsi ir' tebesireiškia visuose 
lietuviškuose reikaluose. Nekalbant 
apie tėvus ir jų išaugintas sūnus Algis

‘Dainos’ Choro Dirigentas Br.Kiveris ir Choristai.

dabar studentas nuo pat mažens yra 
skautas ir Šiuo metu vadovauja Canber- 
ros lietuvių skautų draugovei. Tad 
visai nenuostabu, kad jos laidotuvėse 
dalyvavę beveik visaCanberros lietuviu 
visuomenė. Su velione paskutiniam 
atsisveikinimui buvo atvykę artimieji 
iš Sydnejaus.Melbourno.net iŠ Kanados.

Nors būdama silpnos sveikatos 
ypač kad apie dvidešimtį metų velionė 
išgyveno tik su vienu inkstu, bet visa, 
laiką buvo aktyvi ir darbšti tiek šeimo
je, tiek ir visuomenėje. Velionė Eu
genija buvo gimusi 1930 m. gimnaziją 
baigė dar Vokietijoje ir 1948 m. atvyko 
į Australiją. Ištekėjusi įsikūrė Can - 
bertoje. Giliame skausme paliko ne tik 
sūnus ir vyras, tėvas ir brolis, gausūs 
artimieji, bet ir visa Canberros lietuvių 
bendruomenė.

Su a.a. S. Rėutu atsisveikinant.
Rugsėjo 5 d. skaitlingas bris- 

baniečių lietuviu būrys palaidojo Nug- 
die kapinėse paskutinjjį šios kolonijos 
sav._ kūrėją a.a. Sergijų Reūtą, mirusi 
rugsėjo 2 d. Velionis buvo gimęs 
Tauragėje ir mirė sulaukęs 70 m. 
amžiaus.

Mirė 'ALBINAS LELEŠIUS.
Rugsėjo 26 d. širdies smūgio 

ištiktas staiga mirė BankstownĄibinaįį 
Lelešius, buvęs Bankstowno apylinkės 
primininkas, Dainavos Namų administra
torius, Dainos choro dainininkas, 
sulaukęs vos 50 metų amžiaus. Plačiau 
apie šį tylų, be£ darbštų ir visa širdimi 
bendruomenei atsidavusį lietuvį skai
tysime kitame M.P, numery.

A.a. S.Rentas stojo savanoriu 
atgimstančios Lietuvos kariuomenėn,far 
ištarnavęs trejus metus ir pradėjo . 
tarnybą geležinkelių žinyboje.

Pasitraukė? iš Lietuvos artėjant 
antrą kartą rusams okupantams Sergijus 
1949 m. atvyko į Australiją ir įsikūrė 
Brisbanėje. Būdamas veiklus ir 
pareigingas lietuvis jis aktyviai reiškė
si šios kolonijos lietuviškame gyvenime 
ir keletą kartų net darbavosi apylinkės 
valdyboje. Mirė sunkiai nors 
sirgęs ir paliko žmoną ir 
suaugusius vaikus.

Corindas

neilgai 
penkis

Povels. į
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SPAUDOS BALIUS

VAIZDUOSE
TA AR NE TA TRAVIATA

Šių metų Mūsų Pastoges Spaudos 
Balius buvo pasiekęs savo apbgiejų: 
ne vien tik savo nuotaika, svečių 
gausumu, bet ypač savo programa. 
Specialiai baliaus programai buvo pa
ruošta ir pačiame baliuje pastatyta tikra 
opera pagal G. Verdi garsiąją operą 
“La Traviata“.

Ką duoti spaudos baliaus progra
moje? - buvo klausiama dar pirmoje metu, 
pusėje. Reikalą besvarstant ir su 
atskirais asmenimis besitariant p. D. 
Skorulienė pasiūlė pastatyti operą. Su
manymas labai drąsus,bet ir viliojantis. 
Jos idėja paimti lietuvių tarpe plačiau
siai žinomą operą ir ją kiek parodijuotai 
pastatyti spaudos baliuje. Ir čia, kaip 
k iek vienu atveju - sumanytojas yra 
drauge ir vykdytojas. Jai nieko kito 
neliko, kaip tik pačiai tokią operą 
sukurti. Paėmusi atskiras scenas iš 
Traviatos ji sukeitė situacijas, net- 
asmenis, pritaikė šiems laikams teks
tus, įvedė net hipius (baletas) ir taip 
gavosi iš švelniai romantiškos ultra- 
moderniška ir drauge komiška,tačiau 
labai efektyvi “Ne ta Traviata” 
Dinamiškasis Vyt. Asevičius surinko 
balsingus aktorius J.Maksvytis davė 
muzikinį apipavidalinimą, talkinant 
Algiui Plūkui, S.Skorulis sumaniai su
režisavo ir taip gavosi iš seno stiliaus 
perdirbta visai nauja opera, kuria 
greičiausiai mielai pasigėrėtų ir pats 
senasis Verdi.

Šiame pastatyme sąstatas didelis 
nebuvo - viso apie 15 žmonių, bet jie 
išpildė visus operinius reikalavimus: ir

solistai, ir chorai,duetai, netgi baletas!
Turinys siu, dienų. Hipiai susi

metę puotauja gerdami, dainuodami ir 
šokdami. Vyk stant meilės scenai vieno 
jaunuolio (J.Abromo) su mergaite (K. 
Bitiniene) ateina jaunuolio tėvas vadinti 
jį namo; šis sujaudintas pasitraukia: 
palikęs tėvas duodasi jos suviliojamas 
ir ir jis įsijungia drauge dainuodamas: 
”... tegu jaunimas dirba ir vargsta, o 
mes pabūkim gamtos vaikai”. Opera 
užbaigiama, kai visi tėvui (V.AseviČiui) 
ir K.Bitinieneiduetu bedainuojant scena 
vėl užpildoma kaip pradžioje ir galingu 
bendru dainavimu užbaigiama.

Vaizdai iš operos 
tos Mūsų Pastogės spaudos baliuje. 
0. AseviČiene, dešinėje V. Asevičiaus ir K 
nes duetas.

Danutė Skorulienė, "Ne tos 
Traviatos" operos autorė ir 
iniciatorė. Daug kartų syd- 
nejiškiai gėrėjosi p. Skoru- 
lienės paruoštais montažais,

Opera trumpa- afektinga ir k omiš- 
ka! Čia ypač daug prisidėjo geri bal
sai - V.Bitinas, I.Daudarienė, O.Asevi- 
čienė, K.Bitinienė, J.Abromas. Labai 
sumaniai viską darniai supynė reziso- 
rius S.Skorulis. Muzikinis vadovas 
J.Maksvytis paruošė dainininkus, A. 
Plukas Verdi muzikai siu dienu tempą._ 
Premjerjoję labai efektyviai pritaikė 
šviesas V.Sliteris.

Pažymėtina, kad Šis pastatymas 
vyko baliaus metu. Ir kai kitais

SERGA VLADAS RADZEVIČIUS

Redakciją pasiekė skaudi žinia, 
kad rugsėjo 15 d. staiga susirgo vienas 
iš ištikimiausių ir kruopščiausių Mūsų 
Pastogės bendradarbių - Žurnalistas 
Vladas Radzevičius Adelaidėje. Tą 
dieną jis iš ryto sukrito namuose. 
Sąmonę atgavo tik po kelių valandų 
Adelaides Royal ligoninėje. Konstatuo
ta kraujo išsiliejimas smegenyse. Ligo
nis turimomis žiniomis pamažu taisosi, 
tačiau atrodo, gali užtrukti ilgesnis 
laikas, kol jis vėl atsities ir paims 
plunksną į rankas.

Užjausdami savo mielą bendra
darbį Vladą linkime jam kuo greičiau 
pasitaisyti.

Gera spaudos baliaus nuotaika švyti iš jų veidų: 
iš kairės Mūsų Pastogės steigėjas ir ALB Garbės na
rys A. Baužė, dail. Vida Kabailienė, Sydney Liet.Mot. 
Soc. Globos D-jos pirmininkė 0. Baužienė ir prof. Dr. 
A. Kabaila.

Spaudos Baliuje Šokiams įsisiūbavus... Dr. N. Grin- 
cevičiųtė-Wallis šokyje su savo tėveliu-p. S. Grin- 
cevičium.

"dunda k I u
Toj popietėj tikrai dundėjo klum

pės ir visa Dainavos salė Bankstowne. 
0 tai buvo rugsėjo 27 d., kada Sydnejaus 
jaunimo tautinių Šokių grupė buvo 
surengusi savo pasirodymą, kurį būtų 
galima pavadinti tiesiog tautinių šokių 
koncertu. Ir tik stebėtis reikiakaip 
ši grupė susirinkusius stebino savo 
miklumu ir ištverme, bet juo labiau 
savo darnumu, susigyvenimu, bičiulyste 
įskaitant ir vadovus - Mariną Cox ir 
neatskiriamą grupės ak ordeonistą 
A. Plūką.

“Dunda klumpės” programą ati
darė inž. V.Bukevičius gražiai įvertin
damas jaunimo pastangas ir įnašą į ne 
tik mūsų, bet ir tarptautinius kulfurinius

m p ė s..
poreiŠkjus.

Žiūrovams sėdint pak ramčiuose 
pati programa vyko salės vidury. Dalis 
Meno Ansamblio kviestųjų dainininkų 
(Asevičiai, Daudarai, Bitinai, I.Daniž- 
kevišienė, Daiva Bieri, P.Alekna ir kt.) 
visą programą papildė savo dainomis 
tai užpildydami protarpius keičiantis 
šokiams bei šokėjams, tai patiems 
šokiams akomponuojant.

O jau šokėjai taip įsisiūbavo, kad 
dundėjo ne tik jų klumpės, bet ir 
Dainava su visais entuziastais žiūro
vais, kurie katučių nesigailėjo nei 
šokėjams,nei dainoriams.

Šokėjai nors ir sušilę, bet kvapo 

atvejais baliaus svečiai (bent dalis) 
mažai domisi ir ar visai nemato progra
mos, tai šį kartą virš keturių Šimtų 
baliaus svečių kvapa sulaikę sekė 
visus scenoje judesius ir gaudė kiek
vieną garsą. Žodžiu, susižavėjimas 
ir pritarimas buvo visuotinis. Teko 
girdėti, kad baliuje dalyvavę svečiai iš 
Canberros ir Newcastlio pasiryžę 
kviestis visą operą į savas kolonijas.

nepritrūko, o jo' pritrūko pats muzikan
tas A. PI ūkas, pasiprašęs kelių minučių 
pertraukos leisti pirštams atsigauti. Ir 
taip šokėjai beveik be atsikvėpimo 
pamainomis išvarė vis su kylančiu 
užsidegimu dvidešimt du šokius savo 
pačių ir Žiūrovų džiaugsmui ir pasiten
kinimui.

Išsisėmus programai apylinkės 
pirmininkas p. A. Reisgys savo žodžiu 
išreiškė visų pasigėrėjimą tokiu puikiu 
vakaru ir bent grupės vadovus - Mariną 
Cox ir A. Plūką apdovanojo krepšeliais 
gėlių drauge išreikšdamas visos 
apylinkės vardu grupei padėką ir pa
garbą.

Nežinia, ar kad tai buvo gana 
šalta ir lietinga diena, tačiau tą vakarą 
į šitą šokio šventę tesusirinko daugiau
sia tik pačių šokėjų ir rengėju artimieji 
įskaitant vieną kitą oficialų asmenį. Gi 
tokia speciali jaunimo šventė turėjo 
sutrauki mases žiūrovų ir rėmėjų, juo 
labiau, kad tokios apimties parengimas 
buvo surengtas bene pirmą k artą 
Sydnejaus lietuvių istorijoje. Tokiuose 
pasirodymuose, kur musų jaunimas 
sukaupia savo jėgas ir išlieja visą 
širdį - čia reiškiasi gyvoji lietuvybė, ir 
kaip tik tokiuose parengimuose turėtų 
dalyvauti ne vien tik tie, kurie ta 
lietuvybe gyvena, bet juo labiau tie, ku
rie tik apie ją kalba, Gaila, iŠ tų tik. 
kalbančiųjų ir politikuojančių tą vak arą 
nieko nesimatė.

Po programos visi dalyviai buvo 
pavaišinti mamų paruoštais užkandžiais 
ir kavute.

Sveikiname Šios popietės inicia
torius ir tikimės, kad tokių skaidrių 
valandėlių susilauksime ir ateity)
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LIET FILATELIJA
Filatelija arba pašto ženklų 

rinkimas remiasi žmonių palinkimu 
sudarinėti rinkinius. Žmonės rehka 
senas monetas, mineralus, ragus ir 
t.t. Kiti renka degtukų etiketes, net- 
pypkes, ftivatūs ir tik iš pamėgimo 
rinkiniai • yra ne vieno žymaus 
muziejaus ar archyvo pradžia.

Pašto ženklų rinkimas yra 
žmonių labai mėgiamas laisvalaikio 
užsiėmimas. Labai didelį rinkinį 
turi Anglijos karalių šeima. Nuo, 
vaiko per visa savo amžių uolus fi
latelistas buvo JAV prezidentas 
F.D.Rooseveltas. Kardinolo
Spelmano pšto ženklų rinkiniai" 
sudaro didžiuli muziujų, vertinami'' 
miljonais dolerių. Daugelyje kraštų 
galime užtikti filatelijos muziejus, o 
visame pasaulyje filatelistų yra daug 
milijonų. Su filatelistų pomėgiais 
skaitosi valstybių paštai, leidžia 
kuo įvai r esnius ir meniškai ver t i ngus 
pašto ženklus, atvirlaiškius, vokus’ 
ir t.t. Visame pasaulyje veikia 
didžiulis ir sudėtingas filatelijos 
biznis, leidžiami laikraščiai, katalo
gai. knygos ir t.t. 
šiandien šalia 
uždavinio - būti pakvitavimu apmo
kant siuntinio ar laiško kelionę pas 
adresatą - turi įvairių kitokių už
siėmimų. kurių pats svarbiausias yra 
propoganda.

Filatelijoje yra taip, kad visi 
pašto ženklų pareigas ėję pašto 
Ženklai įtraukiami į katalogus. Jei 
valstybė ir žūva, jos pašto Ženklai 
kataloguose lieka ir toliau, kartojami 
visuose naujai išleidžiamuose kata
loguose, juos filatelistai renka, jų 
kainos kyla. Kai eina kalba apie 
Lietuvos pašto ženklus, tai yra 
visiškai tikra, kad jie egzistuoja su 
pilnu nepriklausomybės statusu.

Lietuviams filatelija yra netik 
pašto ženklų rinkimas, bet ir reikšmin
gas lietuviškas darbas tarptautinėje 
plotmėje. Lietuvos pašto ženklus 
rinko ir teberenka daug kitataučių. Kas 
tuos pašto ženklus renka, dažnai 
ieško apie juos informacijų i. Su 
pašto ženklais eina jau ir mūsų istorija 
ir geografija, ir mūsų politinės proble
mos. Su filatelija turinti ryšio litu
anistika mielai skelbiama daugelyje 
filatelijos laikraščių įvairiomis 
kalbomis įvairiuose kraštuose. Mes 
turime tokių amerikiečių filatelijos lai- 
kraščių, kurie lietuvių šventes pa
minėjo keliolika straipsnių apie 
Lietuvą.

Pavergtoje tėvynėje yra nemaža 
filatelistų. Pas bolševikus buvo 
laikų, kad buvo galima į katorgą 
patekti be jokių teismų vi en už tai, kad 
esi filatelistas. Dabar Lietuvoje jau 
veikia net filatelistų draugija, kuri 

So vi et i jos 
BolŠevi kai 

propogandinę

Pašto ženklas 
savo t i esioginio

negaili energijos ir pinigo, daug ko 
vertingo randa pas kitataučius. Tuo 
labiau, kad nepriklausomoje Lietuvoje 
paštų vadovybė buvo tokiose rankose, 
kad filatelinės vertybės buvo nukreip
tos į užsienį. Taigi, dabar mūsų pašto 
ženklai yra užtikrintas įrodymas, kad 
buvo nepriklausoma Lietuva, o mes 
patys esame įrodymas, kad ta Lietuva 
dar tebėra gyva.

Šiuo metu išeivijoje veikia 
keturios lietuvių filatelistų draugijos. 
Chicagos lietuvių filatelistų draugija 
"LIETUVA” narių skaičiumi yra 
didžiausia. Ji taip pat yra ir seniausia 
įsteigta 1946-X-20. Jos sumanytojas 
ir steigėjas - senas Amerikos lietuvių 
veikėjas Ignas Sakalas, dar nepri
klausomybės laikais už lietuviškus 
rinkinius gavęs premijų pas amerikie
čius. Jo talkininkas ir pirmasis 
biuletenio redaktorius Benediktas S. 

, Jurėnas. Draugija surengė eilę pašto 
ženklų parodų, iš eilės jau XVI-ji 
paroda šiais metais rengiama Balzeko 
Muziejuje spalio 23-25 dienomis. Šios 
parodos Vyriausias Tvarkytojas 
- Pirmininkas yra Benediktas S. 
Jurėnas. Draugija leidžia rotatorium 
spausdintą mėnesinį biuletenį, kartais 
siek antį iki 30 puslapių. Dabartinė 
valdyba: Juozas Žygas - pirmininkas, 
Steve Ivanauskas - vice-pirmininkas, 
Vincas Urbonas - sekretorius. Vikto
ras Lesniauskas - iždininkas ir biulete
nio redaktorius Eugenijus Petrauskas. 
Šiuo metu draugija turi virš šimto 
narių ir jaunių filatelistų būrelį Cicero. 
Tik nedidelė narių dalis gyvena 
Chicagoje. Draugijai priklauso ir 
k itataučių.

Netekus vieno iš pagrindinių Dainavos Liet. Namų steigėjų, statytojų ir išlaikytojų,

A.A.

ALBINO LELEŠIAUS, 

atiduodami jam paskutinę pagarbą ir padėką skaudžiai liūdime ir drauge už
jaučiame giliame skausme likusią jo Žmoną Lidiją.

Dainavos Liet.Namų Valdyba.

Garbingam mūsų bendruomenės'veikėjuiirbuv. Bankstowno apylinkės pirmininkui,

A.A.
ALBINUI LELEŠIUI,

mirus, liūdime netekus dar vieno pasišventusio lietuvio ir užjaučiame giliame 
skausme palikusią jo žmoną Lidiją.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba.

A.A.

ALBINUI LELEŠIUI,

staiga mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai p. L. Lelešienei, ir 
visiems artimiesiems netekus vyro ir giliai sąmoningo lietuvio.

Drauge reiškiame gilią užuojautą ir Dainos chorui, netekusiam a.a. 
A.Leldšiaus asmeny ilgamečio daininko ir didelio lietuviškos dainos mylėtojo.

Sydney Liet.Meno Ansamblis ir Dirigentė.

VAIZDAI IS LIETUVOS

GOLDEN ANNIVERSARY 
OF THE LITHUANIAN 
NATIONAL ASSEMBLY

SS

1967. IV. 1 įsisteigė lietuvių 
filatelistų draugija Californijoje. Jos 
iniciatorius ir pirmininkas - Kazys 
Karuža. Draugija turi virš 20 narių. Jau 
surengė vieną parodą, kurią aplankė, 
apie 1500 svečių, kas Californijoje 
reiškia, kad buvo daug kitataučių 
dėmesio.

Šį rudenį, spalio 23-25 dienomis, 
Balzeko Muziejuje turėsime lietuvių 
filatelijos parodą. Paroda skiriama 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 metų 
sukakčiai paminėti. Siekiama, kad jos" 
atbalsis būtų galimai didesnis amerikie
čių filatelistų spaudoje. Š.m. spalio 
mėn. 12 d. didžiausias amerikiečių 
filatelinis laikraštis "LINN’S" magazįn 
talkininkaujant W.E .Norton, kuris 
paruošė keliolika straipsnių, Lietuvos 
filatelijai reikšmingų straipsnių, kadan
gi šis numeris yra skirtas lietuviams. 
Čia su savo eksponatais dalyvaus ir 
kitų draugijų nariai. Pašto Ženklais, 
daugiausia įvairia lituanistika, bus

užimta daugiau kai 200 rėmų. Bus 
didelis prekybos skyrius, su lietuviais 
ir kitataučiais prekybininkais. Bus 
platinama lietuviška filatelistų spauda, 
įvairūs suvenyriniai ženklai ir specialūs 
meniški vokai. US pašto įstaiga irgi 
čia trim dienom įsitaisys, antspauduos' 

korespandenciją specialiu antspaudti.
Manydami, kad savo buvimą lie^ 

tuvių visuomenėje užtikrintai pateisi
name, lietuviai filatelistai iš visuomenes 
ir spaudos Jaukia dėmesio. Kviečiame 
lankytis musų parodose, domėtis mūsų 
leidiniais ir 1.1. O svarbiausia, kad 
ypač jaunoji karta stotų į mūsų draugijas 
ir veiktų su mumis. Lietuvos pašto 
ženklai neišnykstamąi liudys mūsų 
Lietuvos nepriklausomybės buvimo 
faktą, o naujos kartos'.po mūsų vis 
turės pareigą savo veikimu įrodinėti, kad 
Lietuva vis tebegyva.

L.F.Draugija "LIETUVA”

MELBOURNE

yra padalinys vi sos 
filatelistų draugijos, 
suprato filatelijos 
reikšmę, už tai jų filatelija užsiima tik 
t arybinėmis temomis. Lietuvoj e 
išleido net ir. knygą apie filateliją. 
Suprantama, nepriklausomos Lietuvos 
pašto ženklai joje visiškai nutylėti.Jų 
parodose Lietuvoje rodomi bolševikų 
pašto ženklai, mėgiami Lenkijos, net 
Castro Kubos pašto ženklai, bet 
Lietuva pakenčiama tik tam tikrame 
apiforminime. Pats okupantas leidžia 
dabar "lietuviškų” pašto ženklų tik 
su bolševikine tematika. 1960 m. 
Lenkija savo pašto ženklais minėjo 
Žalgirio mūšį kaip lenkišką įvykį. 
Lenkai minėjo labai plačiai, o Lietuvoje 
visa kas buvo, tai tik privatus 
antspaudas ant sovietinio pašto ženk
lo su Vilniaus vaizdu. Bet ir šis 
antspaudas jo autoriui kainavo ilga
metį kalėjimą.

Taip dalykams klostantis, 
išeivijos filatelistai žino, kad jie 
atstovauja ne išeiviją, o nepri- 
k lausomą Lietuvą. I šei vi ai 11 
rinkinių išsivežė iŠ tėvyne's, ___

Mūsų Pastogė Nr.39: 1970.10,5: risi.4

liepi 1" 
urtingų 

, dabar|

New Yorko Lithuanian Philatelic 
Society įsikūrė 1954, IV.4. Keturiskart 
per metus jie išleidžia biuletenį anglų 
kalba. Society turi daug nelietuvių 
narių. Dalyvauja lietuvių ir kitataučių 
filatelijos parodose. New Yorko drau
gija turi daug narių su labai dideliais 
lietuviškų pašto ženklų rinkiniais. 
Tarp jų gausu ir Lietuvos pašto ženklų 
žinovų, plačiai pasireiškusių lietuvių 
ir amerikiečių filatelinėje spaudoje. 
Ypač pažymėtinas biuletenio redaktorius 
W.E.Norton. Jie visada noriai talkina 
ir čikagiškiams.

Nuo 1964, III.l veikia Toronto, 
Canadoje lietuvių filatelistų ir numiz
matikų draugija. Draugija leidžia infor
macinį biuletenį, kurio jau išėjo 15-. 
numerių. Draugija ir prieš jai įsistei
giant, atskiri asmens patys rengė ir 
dalyvavo kitų parodose. Čia lietuviams 
tenka bendrauti su kitais baltiečiais. 
skaitlingesniais ir pajėgiais. Lietuviai 
surengė vieną baltieįių ir vieną savo 
parodą. Savoji paroda iš Toronto buvo 
pakartota ir Hamiltone. Išleido 50 
metų nepriklausomybei atminti medalį. 
Toronto draugija neskaitlinga, bet 
pasižymi savo narių darbštumu. Dabar
tinės valdybos pirmininkas Petras 
Morkūnas, sekretorius ir biuletenio 
redaktorius kun. Bruno Jurkšas.

"Geros mūsų moterys.Darbščios, 
rūpestingos ir nuoširdžios”/ Ir ką 
daugiau galėjo pasak yti melbournišk iai 
aną sekmadienį (rugsėjo 20 d.), 
sugrįžę iš Lietuvių Namų, kur praleido 
k eturias saulėtas valandas sotūs ir 
patenkinti.

Juk ir energinga Melb. Soc. Glo
bos Moterų Draugijos Valdyba .ėmėsi 
iniciatyvos duoti ką nors naujo ir su
ruošė dvigubai šventišką sekmadienį 
papenėdamos savo svečių ir kūną ir 
dūšią. Tad ir pakvietė ne tik nares,bet 
ir visas (ir visus!) bičiules rėmėjas su 
šeimomis tuoj pat po pamaldų pietums,o 
po to kavutei ir tuo pačiu pasižiūrėti 

neseniai padarytų nuotraukų (skaidrių) 
iš tėvynės Lietuvos, kur turėjo laimės 
lankytis architektas J. Zaikauskas, su 
ponia.

Taip ir prigūžėjo tuoj po pamaldų 
pilna moterų seklyčia, pilnas didysis 
posėdžių kambarys (nes apatinės salės 
buvo kitiems tikslams užimtos). Nors 
ir susispaudą ten pat suvalgėm skanius 
pietus ir atvertom širdim bei plačiai 
atidarytomis akimis godžiai sekėm 
vaizdą po vaizdo ...

Kiek metų praėjo nuo to, kai 
poetas B.Brazdžionis tremties kelionė
je eiliavo:

"Tūkstanty paveikslų tu man rodais, 
Viršium miestų, marių ir kalnų ...”

Tada- mes tuos paveikslus matėme' 
tik savo Širdyse, svajonėse, o šiandie 
technika atneša ir perduoda vaizdą po 
vaizdo visomis spalvomis mažytėje

skaidrėje. Tad ir męs tartum kelia
vome drauge su p.p. Zaikauskais Vil
niaus gatvėmis ir gatvelėmis, stovėjom 
aikštėse ir prie bažnyčių, prabėgom 
drauge su skubančiais studentais per 
visus universiteto kiemus. . Senąją 
statybą lyginomsu nauja, gi p. Šalkaus
kas. kaip specialistas ypač domėjosi 
statybomis, tad rodydamas skaidres 
suteikė ir visą pluoštą informacijų tiek 
ir praeities, tiek ir dabarties.

Tiems, kurie, kaip ir aš, Vilnių 
ir Trakus tepažįsta tik iš vadovėlių, 
daugelis vaizdų buvo nauji.

Kelionė į Kauną - vienas vaizdas 
artimesnis už kitą, vienas pažįstamas 
labiau uz prieš matytą, tad ir komentarai 
buvo garsesni iš žiūrovų, negu paties 
demonstruotojo . . . Mano kaimynė būti
nai panoro pajnatyti pavasarį Kauno , 
atšlaitėse, žibuokles tokias mėlynas, 
kad sako, tokio mėlynumo visame pa
sauly nesą . . .

Ir kai paskutinė nuotrauka, pasku
tinis vaizdas išnyko ekrane, žmonės 
nenoromis kilo nuo kėdžių - gal dar 
parodys. . . Kava, tortai, pyragaičiai , 
prie kurių e‘mė raginti D-jos pirmininkė 
p. Nagulevičienė, atrodė nebe taip j 

svarbūs - taip sotūs buvome įspūdžiais i 
ir vaizdais .... -į

AČIŪ p. Šalkauskui už parodytas 
skaidres, ačiū už jo palydimąjį žodį ir 
didelis ačiū Moterų Draugijos Valdybai 
už jų iniciatylvą ir pastangas vaišinant 
kiekvieną atsilankiusį bičiulį, bičiulę, i 
Taip ir skamba drauge jau minėto B. 
Brazdžionio Žodžiai: A

“Tūkstanty paveik siutu man rodais, 
O jų vienų vieno būtu man gana . . . ”
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JUOZAS KREIVĖNAS

REALIOS IDEOLOGIJOS

Maždaug ligi 1950 metų gyvenome pa* 
bėgėlių stovyklose Vokietijoje, vadinomėa 
tremtiniais ir turėjome vilčių neužtrukda
mi grįžti j Lietuvą, i gyvenimą, kurį per
traukėme pabėgdami nuo bolševikų. Pasi
rodė, kad mūsų viltys nepagristos, 1940- 
1950 metų emigracija j užjūrius parodė, 
kad iš tėvynės pasitraukėme ne trumpam 
pasivaikščiojimui, bet visam gyvenimui. 
Svečiuose kraštuose Įsikūrėme. Iškart tik 
širdies gilumoje, o paskui jau ir viešai 
teko prisipažinti, kad netikime j grįžimą 
ir į buvusio gyvenimo atsistatymą. Vis la
biau artėjome prie nuomonės, kad tėvynė 
paliko joje palikusioms. Net ir tėvynės 
laisvė mūsų akyse pasirodė tik kaip gerų 
audinių siuntinys, kuri kartais pasiunčia- 
me j tėvynę saviesiems, bet patys tų sa
vųjų likimo sau nelinkime.

Nuo tėvynės vis tolome. Tarėmės savais 
darbais ir aukomis tėvynę laisviną, bet lai
kas parodė, kad esame labai ribotų pajė
gų emigrantai, savo valstybinių tikslų pa
siekti galėtume tik prisiplakę prie galingo 
sąjungininko. Deja, eina dešimtmečiai, o 
jokio realaus sąjungininko nesimato.

Pastarasis dešimtmetis, 1960-1970 me
tai, yra išeivių J>andymo grįžti prie rea
lios ideologijos metai. Kad išeivija ėmėsi 
ieškoti realios ideologijos, nulėmė eilė prie
žasčių, kurių bene svarbiausioji — per ii-, 
gai užsitęsė ir neišsipildė greito tėvynės 
išlaisvinimo viltys. Toliau — išeiviai pa
stebėjo, kad jie jau sensta, o tėvynės pro
blemos išspręsti gali neužtekti net ir kelių 
kartų gyvenimo. Kad ir nepriklausoma 
Lietuva atsistatytų, nėra pagrindo many
ti i ją grjšiant nors kiek Žymesnio pabė
gėlių nuošimčio. Paaiškėjo, kad pabėgėlių 
jaunoji karta yra stipriai paveikiama vie
tinio gyvenimo ir savo tėvų idealo pilnu
moje net ir nesirengia perimti. Tėvynėje 
įsigalėjęs režimas išeiviais susidomėjo ir 
pradėjo su jais ieškoti kontakto. Taip lig
šiolinė laisvinimo politika susidūrė su sa
vo patvarumo išbandymu. Ir ši politika 
nebuvo pajėgi atsakyti nei j vieną svar
besni išeivių tolimesnio apsisprendimo 
klausimą. Dešimtmetis, pradedant 1960 
metais, pradėjo iš vienos pusės — ieško
jimų, bandymų bei klaidžiojimų, o iš kitos 
pusės — visiško pasimetimo ir kelio ieš
kančiųjų drausminimo dvasioje. Išeivijoje, 
reikia pripažinti, lietuvių visuomenė yra 
kupina lietuviško patriotizmo, aukojasi ir 
darbu ir pinigu. Deja, virš gyvybinių tau
tinių reikalų Čia turime menkavertę pseu- 
dopolitiką, dabarčiai pučiančių iliuzijų ba
lionus, o ateičiai nepaliekančių nieko.

Maždaug prieš dešimtį metų tūlo niu- 
jorkiškio lankymasis Vilniuje ar tarybinės 
spaudos paroda Čikagoje tebuvo tiek reikš
mingi įvykiai, kad pradėjo triukšmą, reak
ciją prieš vis labiau stingstančią oficia
liąją rutiną. Iš vienos pusės buvo nuolati
nių daugiau ar mažiau pavykusių veiks
mų: spaudoje straipsnių, susitikimų su 
atvykstančiais iš Lietuvos, kelionių į Lie
tuvą ir t. t. Konservatyvioji pusė čia, kaip ■ 
ir daug kur kitur, nesusiorientavo. Buvo 
apstu visokių išpuolių spaudoje ir-subuvi
muose, o jau įvairiausių rezoliucijų buvo 
tiek, kad vargiai kada bus kam noro net 
ir jų skaičių nustatyti. Šitoji reakcija per 
ištisą dešimtmetį nepastebėjo, kad — pir
ma — drausmės ardytojai nėra joki tėvy
nės išdavikai, — antra — drausmės ardy^ 
tojų skaičius nuolat didėja, ir — trečia — 
ateina į gyvenimą nauja išeivių lietuvių 
intelektualų karta.

?o dešimtmečio, 1970 metus pradedant 
senoji reakcija dar tebeturi tam tikrus ją* 
ištikimus visuomenės kadrus, tebeturi sa
vo rankose didžiumą išeivių spaudos, bet 
jau neturi ateities. Lyg užsukti, reakci
ninkai tebesilaiko savosios ir dvasios ir 
raidės. Praktikoje tai reiškiasi tam tikru 
visuomenės susiskaldymu. Gi jaunų inte
lektualų kartoje, nors dar ryškus nepaty
rimas ir išsiblaškymas, matosi neabejoti
na ištikimybė didiesiems lietuvių tautos 
idealams.

Reakcinės drausmės ardytojai net ir 
vardo neturi: vieni jie yra vienybininkai, 
kiti — akiratininkai, treti — kažkoki sam
būriai koncertams organizuoti ir pn. Nė
ra čia jokio organizacinio apsipavidalini- 
mo, nėra ir suformuluotos ideologijos. Jų 
didžiuma, kaip ir senieji, neatsisako poli
tinių kontaktų su kitataučiais politikais, 
tvirtai laikosi tautinio nusistatymo, poli
tinėse pažiūrose ištikimo Vasario 16-sios 
aktui. Ko jie norėtų naujo, tėra senojo 
veikimo pervertinimas, su tikslinimas ir 
papildymas. Jaunosios kartos kontaktai 
su kitataučių kultūrinio gyvenimo sekto
rium, o taip pat pastangos duoti Lietuvos 
reikalu vertingos literatūros nelietuvių 
kalbomis kaip tik veda į ilgų laiko dis
tancijų veikimą.

IEŠKOJIMO DEŠIMTMETIS

Daug kitų lietuviškųjų problemų net ir 
nepastebėta per triukšmingą sprendimą 
klausimo, ar bendrauti su tautos kamienu 
ir kaip bendrauti. Pabėgėliai per daug sa
vo gyvenime neteko, kad su Lietuvos oku
pantu galėtų bendrų kalbų turėti. Greta 
stiprių emocijų, aišku, kad tik ryšiai su 
metropolija gal galėtų nors pratęsti išeivi
jos nutautimo procesą. Betgi ryšiai su 
tautos kamienu mūsų sąlygose galimi tik 
iš okupanto malonės. Tokį nelengvą ryšių 
su tautos kamienu klausimą dar pasunki
na vienos iliuzijos, būk ryšių su tautos ka
mienu palaikymas gali apsunkinti politi
nį veikimą siekiant nepriklausomybės, o 
kitos iliuzijos —w būk tarybinis statusas 
lietuvių tautai esąs vertingesnis už nepri
klausomybę.

Vienokiam ar kitokiam sprendimui 
bendravimo su tėvyne klausimuose daug 
reikšmės turi pačių sprendikų mentalite
tas ir intelektualinis lygis, ko, labai gaila, 
ligi Šiol buvo kaip ir nenorėta pastebėti. 
Sprendžiant grynai savų poreikių mastu, 
daug kam nėra reikalo pasiilgti tėvynės 
kultūrinių laimėjimų, nes net ir išeivijos 
kultūrinio gyvenimo esą per daug. Vadi
namiems mūsų politikams (tikriau — 
pseudopolitikams) dažniausiai yra gan 
svetimos ne tik tėvynės, bet ir išeivijos 
švietimo ir specialistų prieauglio proble
mos. Tokių asmenų pretenzijos į „visų lie
tuvių“ atstovavimą ir į neklaidingumą ga
minant rezoliucijas kultūriniais klausi
mais, suprantama, kai kur visiškai ncirn- 
ponuoja. Pvz. mokslo ir kūrybos simpoziu
me Čikagoje visai ryškiai jautėsi nesido- 
mėjimas veiksnių rezoliucijomis ten, kur 
eina kalba apie pažinimą tautos kamieno.

basi šunės
DZIDORIUKĖS “WALKABOUT’

Sveiki, gyvi visi mano draugai 
ir pažįstami Australijoje! Rašau iš 
savo kelionių. Matote, ant mano 
paso južrąšyta mano “nationality” 
Australian citizen ir British subject?! 
O Lietuvą pamini tik kaip mano 
gimimo vietą. Aš pripažįstu tik 
“australian citizen”; tas “British' 
subject” man visai nereikalingas, 
tai kaip sąžininga australe išėjau 
ant “Walkabout” per svietą.

Fiji ir Honolulu man nieko 
įdomaus neatsitiko. O dabar esu 
visų angelų mieste. Dievaži, 
sakyč, čia vieni angelai gyvena, ba 
nespėjau su giminaičiais užeiti 
paragauti angeliško alaus, kaip pri
sitaisė prie manęs solidnas ameri
konas ir pasipiršo iš pirmo pažiū
rėjimo. Alų begeriant išsikalbėjome; 
žinotę, kaip kalba pirmukart su
sitikę: “How do you like America?” 
Pasakiau, kad laikinu neblogai, tik 
prastas alus. Man išpasakojus apie 
Melbourno alų ir pagal australišką 
madą išgytus, kaip “best in the 
world”, kad pavyzdžiui, -nuo 
“Melbourne bitter” gali lengvai 
patekti į daboklę, nuo “Carlton” tik 
trečia dieną tepaleidžia. Nuo tokio 
“Courage”; Melbourne gersi, o 
Geelonge į “breathalizer” pusi.Tai 
žinote, jis man tučtuojau sako: 
“Dzidoriuke, dėkime viską ką turime 
į vieną krūvą ir pirkime abu saliūną. 
Pavadinsime “Dzidoriukes Karčia - 
mėla” ir pardavinėdami Melbourno 
alų per tris savaites būsime milijo
nieriai” . Toliau begerdami su
planavome visus planus ir jau 
norėjau tau, Rapolai, mušti tiligramą 
kad mano trobikei kupčių suieškotum; 
ba, žinai, čia Amerikoje laikas 
-pinigai. Gaila, kad taip greit 
nustojome gerti amerikohišką alų. 
Tas jų haibolas pagadino visą reikalą.

Kai aš taip vis raukiausi, kad 
alus macės neturi, tai tas mano 
draugas sako: “Aš tau haibolą 
užfundysiu!” Sakau: “Okei!” Ba 
aš kaip gyva nesu mačius nei 
čiupinėjus jokio haibolo, nežinau, ar 
tai valgomas ar geriamas daiktas. 
Manau sau, galgi nenumirsiu nuo to

.’ l'f'Z , /$’ ....

Ryšių su tautos kamienu klausimas aiš
kiai yra viso praėjusio dešimtmečio leit
motyvas, visus kitus klausimus daugiau ar 
mažiau užgožęs. Šis klausimas ir vienoks 
ar kitoks jo sprendimas yra labai reikš
mingas tiek išeivijai, tiek tautos kamienui.

Ryšių su tėvyne reikalas išeiviams turi 
gyvybinės reikšmės. Įvairiuose kraštuose 
gal ir vieno kito Šimto tūkstančių tarp ki
tataučių išsibarsčiusių lietuvių nereiškia, 
kad čia turime „tautą“ ir nereiškia, kad 
čia turime minimalias tautinio išlikimo są
lygas. Kvaila yra ta medžio šaka, kuri ta
riasi galėsianti išlikti gyva atsiskyrusi nuo 
kamieno.

Su išeivija ryšių yra reikalingas ir tau
tos kamienas, šiaip ar taip, Tarybų Są
jungoje mažesniųjų tautų dvasinis gyve
nimas orientuojamas į rusus. Po ilgesnio 
laiko ir Lietuvoje yra galimybių atsirasti 
rusų kultūros lietuviškai atmainai. Kuo

platesnis bendravimas su Vakarais suda
ro lietuvių tautai galimybę išlikti su savi
ta lietuviška kultūra. Kas čia iš lietuvių 
stoja skersai kelio, tėra arba nesubrendė
lis arba priešas.

Su išeivija ryšių prireikė ir dabarti
niams Lietuvos šeimininkams. Normaliai 
imant, bolševikai turėtų be jokių kompro
misų siekti su jais neinančių išeivių su
naikinimo ar bent jų visiško suniekinimo 
savo valdinių akyse. Mūsų žmonių kvieti
mas Lietuvoje lankytis, jų korektiškas pri
ėmimas, mūsų kultūrinių vertybių Lietu
voje pripažinimas ir t. t rodo ne ką kitą, 
kaip kompartijos vykdomą tam tikrą leni
ninio tipo Nepą, nuolaidų politiką. Be abe
jo, tai daroma su tam tikromis viltimis, 
kitaip į žaidimą nesileistų. Per dešimt me
tų ir čia kai kas paaiškėjo. Komunistams 
ne visai malonus išeivių kietas ir vienin
gas laikymasis lyg ir suskilo. Šiuo metu 
per mūsų kraštutinės drausmės saugo-

haibolo.
Nu, nieko ypatingo tas haibolas. 

Geriam ir toliau vis įianuojam.Sakaą 
kad noriu daugiau Ameriko&^pa -. 
matyti, turiu tetulytę Flpnddj, 
reikia ją kaip nors pasiekti: Žinote, 
jis taip nė iš šio, nei iš to, sako: 
“Rimk pilką šunį ir nujok ] Floridą. 
Ant pilko šunies daugiau matysi” . 
Tikra tikriausia teisybė; taip sakė 
“Paimk greyhound ir nuraidink.-in 
Floridą!” Aš jam sakau: “Dyvų tai 
dyvų kraštas Amerika, bet ant 
šunies joti? . . . Kaip sviets svietu 
nesu girdėjus, ir dar šitiek tūkstan
čių nylių? . . .

Jis taip iš padilbų skersom į 
mane pažiūrėjo ir sako: “Tas pilkas 
šuva yra basas.”

“Tai kaip čia dabar? - Sakau. 
- Amerika bagočių žemė ir negali 
pasiūti tam nabagui šuniui čeverykų? 
Juk bėgant tokį kelią, jeigu ir 
neneštų manęs ant savo kupros, jam 
pr įtrintų kruvinus muzolius ant kojų, 
basam.

Jis dar skersiau į mane 
pažiūrėjo ir prisivadinęs daugiau 
amerikonų ėmė pasakoti ir juoktis. 
Jo draugai galvojo, jog tik dėlto mes 
nesusirokuojam, kad aš australiokė: 
Bet kaipjfe man neaiškino, vistiek 
tas šuva išėjo basas. Tik vienas , 
dar sakė - Tu ne ant pilko šunies 
josi, Dzidoriuke, bet su juo eisi.-

- Tai kada aš į Floridą 
nueisiu su šuniu besivedžiodama?-

*Tada pasidarė dar linksmiau 
ir visi labai juokėsi, o vienas, toks 
Randiškus, sako:

- Dzidoriuke, gal tavo razumas 
ne visas? Gal Australijoj kiek 
palikai?

• Niks,- sakau,- atsivežiau vi
są, kiek turėjau, nė biškio namie 
nepalikau. Tai jūs gal mane čia ant 
šiderstvos laikote, ba mes Australi
joje turime tramvajų, traukinį, o ne 
kokį pilką basą šunį.

Paėmė , zlastis, žinote, ir 
išrėžiau. Pas mus šunes tegu ir 
basi ale mes į Ballaratą ar kūr 
kitur jų nejodiname.

Nenoriu daug pasakoti, kaip

Mūsų 

tojų trumparegystę ir neapdairumą mes 
riejamės tarpusavy ir tėvynę „laisvinam“ 
vieni nuo kitų. Anoj pusėj daug kam links
ma, kai mes savo tarpe atrandam gausy
bę komunistų ir jų agentų. Gerai psicho
logiškai išnaudojant žmogiškąsias silpny
bes ir besikeičiančio laiko nuotaikas, anoj 
pusėj atsiranda noro su išeiviais leistis į 
kalbas. Betgi komunistai gerai supranta 
išeivius laikantis to patarimo, kurį klebo
nas Don Kamilio davė savo šuniui, jį sko
lindamas medžioti komunistui Peponei: 
Eik, eik, tik saugokis, kad į partiją neįra
šytų!

Taip pat yra visiškai aišku, kad Lietu
voje (ir daug kur kitur Tarybų Sąjungo
je) yra labai gausu vertingų ir atsakin
gų žmonių, kurie savo komunistinius in 
tautinius jausmus suderino. Daug kam ko
legų komunistų abejojant ir net neprita
riant, anie siekia draugysčių su išeiviais.

Kaip matome, ryšių su tėvyne klausimas 
yra sudėtingas ir painus. Ateitis parodys, 
kas ir kiek čia sugebėjo pelnytis. Praėju
sia dešimtmetis tedavė principinį sprendi
mą. Toliau teks susidurti su nelengvai da
romais konkrečiais sprendimais. Dau
giau ar mažiau dar vis girdėsis mažėjan
čios reikšmės kiek liguistų mėginimų Šį 
procesą sulaikyti. Bet tai jau — ateinan- / 
čio dešimtmečio problemos.

Praėjusio dešimtmečio eiga ir pabaiga , 
parodė, kad išeivija dar pajėgi nuveikti 
ką Lietuvai reikšmingo, bet jau pakanka
mai susenus ir nesunkiai mato savo visuo
meninio gyvenimo atomazgą. Dar pakanka 
vilčių tautiškai nesunykti, bet matosi ne
vilties ir sunykimo žymių. Pastebimai pa
didėjo visuomenės domėjimasis lietuviškais 
darbais. Pasitaiko koncertų, kur išperka
mi visi bilietai. Didėja domėjimasis lietu
viškuoju švietimu. Didėja skaičius tokių 
leidinių, kurie išparduodami. Tiesa, laik
raščių prenumeratorių skaičiai dažniau
siai mažėja. Kol kas šis mažėjimas nėra 
grėsmingas, nes proporcingai išeivių skai
čiui visokios periodikos, menkavertės turi
niu ir reikšme, turime žymiai per daug. 
Praėjusio dešimtmečio bėgy lietuviškoji 
periodika visgi beveik ištisai, išsilaikė.

AKIRAČIAI,

toliau buvo. Visi nutarė, kad tą 
nesusipratimą haibolas padarė. 
Visi atsiskyrėme draugiškuose1 
santykiuose. Tik kai tam naujam 
draugui išeidama ape pirkimą 
paminėjau, jis nieko rimto nebe
pasakė. Rižadėjo kada nors vėliau 
mane pamatyti.

Tai matote, ką amerikoniškas 
haibolas padarė? Raradau saliūną 
meilę ir greitą bagotystę. Na ja . . .

Rytoj išvažiuoju į Čikagą. 
Ne ant šunies - lėktuvu. Vėliau 
išsiaiškinom, kad tas pikas šuva 
yra ilgų kelionių autobusas.

Matyti, mano toks likimas. 
Laimė ateina, pikiša beveik pie- 
posies saliūną ir vėl atitraukia nei- 
pačiupinėt nedavus. Haibolo Ameri
koj jau nebegersiu, ba gali striukai 
baigtis. "Kai paklausiau namie 
savo giminaičių, ką į tą haibolą 
detfa; jie man pasak’e: “škac”

Galite suprasti patys; giminių 
nė nebekląusiau, kodėl man kaip 
katei sako: “skač?” Jau gana su 
tuo šuniu trabelio prisidariau. 
Būčiau, ko gero, netik saliūną su 
kavalierium, bet dar ir gimines 
paradus. . .

Taigi, geriausi linkėjimai 
jums visiems. Rirašysiu ir vėl iš 
savo “Walkabout”

Dzidoriukė.

.♦
Doncaster, Melbourno priemies

tyje, ruošiasi statyti šios apylin
kės žydų bendruomenė paminkli
nį namą už 400,000 dolerių (keliuo
se kituose priemiesčiuose tokie na
mai jau pastatyta).

Melbourno lietuviai savus Lietu
vių Namus tobulindami įrengė 
juose vieną naują salę, kaštavu
sią apie 20,000 dolerių. Po šios sa
lės iškilmingo atidarymo nugirsta 
įvairių nuomonių: vieni sako, esą 
salės vidaus išvaizda neskoninga; 
kitiems salėje esą tvanku — nepa
kankama ventiliacija. Būdinga ta
čiau tai, kad priekaištai daromi, 
tų, kurie Lietuvių Namų pirkimui 
davė kelis dolerius, arba visai 
nieko nedavė.

*

Pastogė Nr.39; 1970.10,5; psl.5
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LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau.
Perskaičius laikraštyje "Lietuvos 

Keliu” Nr. 2 L.Lygumiečio straipsnį 
'Bendrakeleiviai' man tuoj prisiminė 
1967 metai. Tada jis pastebėjo mūsų 
bendruomenėje daug ‘kvislingų’. de
fetizmo skleidėjų, petainų, Pats tuojau 
pasijuto prokuroru, bet prisipažino, kad 
teisti negali ir tą paliko ateičiai 
pasitekindamas tik bendru pasmerkimu.

Panūdus sijot bendruomenę į 
patikimus .nepatikimus kovotojus ir 
neradęs pritarėjų porai metų nutilo. 
(Žiūr. M.P. 1967 m. Nr’s. 23 ir 27).

Šiais metais jau atsirado daugiau 
bendraminčių, kurie ryžosi bendruomenę 
Žiauriai pasijoti. LygumieČiui vėl 
atsirado noras išsisakyt. ir juo daugiau 
išsisako, juo daugiau naujų prasimany
mų ir nesąmonių patiekia. Štai cituoju 
iš jo vaizduotės: "Faktas įvykęs, 
turime viešų komunistinių bendrakelei
vių. savo veikla didžiai pasitarnaujan
čių komunistinei jtakai. Jų tarpe matome 
akademikų, buvusių aukštesnių ir mažes
nių karių, aukštų valdininkų, netgi

TALKOJE
AUTOMOBILISTAMS ĮSIDĖMĖTINA.

Paskutiniu metu kai kurioms auto 
mašinų draudimo Įstaigoms susitik Vida, 
vus turbūt nemaža ir lietuvių nuo to 
nukentėjo. Sąryšyje su automašinų 
draudimu. 23.9.70. "The Herald" tilpo 
būdingas straipsnis 'What will you pay' 
kurį suinteresuotiesiems vertėtų 
Įsidėmėti dėl to. kad tos pačios firmos 
ir to paties motoro galingumo mašinų 
draudimo, mokesčiai, tik priklausomai 
nuo ju pirkimo sąlygų, labai skirtingi.

Pavyzdžiui: Ford Falcon ar Hol
den (6ciL) asmeniniam naudojimui skir
tos, pilnai išmokėtos automašinos 
draudimas kaštuoja S 127.01. Gi tokios 
pat automašinos pirktos išsimokėjimui 
(H.P.) ir dar pilnai neišmokėtos 
kaštuoja S 201.70.

Austin 1800, Datsun 1200, Toyota 
ir kitų pilnai išmokėtų automašinų 
draudimas kaštuoja $141.16; tokiu pat 
pirktų išsimokėjimui (HP) ir dar pilnai 
.neišmokėtų kaštuoja $224.20. Prie šio 
draudimo mokesčio dar reikia pridėti 
5% tax.

Ten pat išvardintos net 6 rūšys 
ir kitų įvairių firmų automašinos, kurių 
draudimo mokesčiailabai skirtingi.

Taip pat pažymėta, kad RACV 
draudimo įstaiga už aukščiau Čia 
dviejuose pavyzdžiuose suminėtas 
automašinas draudimą ima tokj; už 
pilnai išmokėtas S107.63. Už paimtas 
išsimokėjimui (HP) ir dar pilnai 
neišmokėtas S’170.52.

Kaip iš suminėtų duomenų matyti, 
tarp kitų draudimo įstaigų ir RACV 
draudimo įstaigos imam o draudimo mo
kesčio yra gana didelis - nuo 20 iki 

53 dolgrių skirtumas.
Šia pat proga dar būtina pažymėti 

koks didelis draudimo mokesčio skirtu
mas yra už pilnai išmokėtą automa - 
šiną ir tokią ypat dar pilnai neišmokėta 

Giliai užjaučiame mūsų nuolatini akompaniatorių ir talkininką Algį Plflką mirus 
Amerik oje jo seseriai

A.A.
BRONEI VAIČAITIENEI,

Sydnejaus Taut.Šokių Grupė, 
ir Vadovė.

/ -
Liūdesio valandoje giliai užjaučiame gerb. kapelioną kun, Petrą Butkų jo 
mylimam broliui Lietuvoje mirus.

Sydnejaus Taut.Šokiu Grupė, 
ir Vadovė.

Mūsų PAštoge Nr.J9;

Tautininkų Sąjungos pareigūnų, jauna
lietuvių vadų, o kas liūdniausia; jų 
tarpe matome buvusių ir esamų bendruo
menės vadovų”.

Tai bemaž visa mūsų bendruo
menė. Bet jokių faktų nei pavyzdžių 
nepatiekia. pavardžių taip pat nenurodo. 
Aš manau, kid p. Lygumietis net ir 
pats netiki savo mintimis, kurias dėsto, 
bet rašo, kas jo grupelei naudinga.

Aš kaip buvęs Lietuvos karys 
jaučiu pareigą p. LygumieČiui priminti, 
kad jis. degraduodamas laisvės kovo
tojus i išdavikus ir koloborantus. pamir
šo, kad Lietuvos savanorių išlietas 
kovose už Lietuvos laisvę kraujas ir 
paaukotos gyvybės statant Lietuvos ne
priklausomybę nenuėjo veltui: tų aukų 
dėka ir mes šiandie esame laisvame 
pasaulyje pabrėždami laisvės principą.

Normaliais laikais atsiranda 
kilnių kovotojų (žinoma, rašaliniais 
šautuvais) žodžiu, bet atsiranda ir tokių, 
kurie vietoje kovoję su priešu tuos 
rašalinius šautuvus atsuka prieš savuo
sius: jie kursto nesantaikas ir skaldo 
bendruomenę . Bet kai iškyla tautai 
pavojus, tai tie kilnūs kovotojai pasi
traukia arčiau sijonų ir jau vengia savo 
8”»be f™1“". RamovėnaS.

pirmuoju atveju per metus skirtumas yra 
894.00, antruoju - $116.00.

Perkant pas prekiautojus (dealer) 
išsimokėjimui automašinas tenka mokė - 
ti 12 ir daugiau procentų metinių 
palūkanų. Tuo būdu mokant UŽ nepilnai 
išmokėtą automašiną žymiai didesnius 
draudimo mokesčius ir už duotą kreditą 
prekiautojui dideles palūkanas pirkėjas 
materialiai labai nuskriaudžiamas.

Lietuviai, bent gyvenantieji 
Victoria valstijoje, šių nuostolių 
lengvai gali išvengti. Ruošdamiesi 
pirkti automašiną jie lengviausiomis 
sąlygomis mokėdami tik 9% kas trys 
mėnesiai už likusią paskolos dalį 
skaitomų palūkanų, paskolą gali gauti 
Melbourno Lietuvių Ko-operatineje 
Kredito Draugijoje "Talka”. Ypač 
prieš besiartinančias Kalėdų metu 
metines atostogas daugiausia automa
šinos yra perkamos. Mūsų tautiečiams 
turint savo kredito draugija nevertėtų 
leisti save kitiems materialiai išnau
doti. Šiam ir k itiems reikalams pinigus 
skolintis tiksliausia ir ekonomiškiau
sia tik savoje kredito draugijoje 
"Talka”. Tai yra ne reklama, bet 
paprasta aritmetika apskaičiuojamas 
faktas.

Vrž.

Mirė lietuvių draugas, 
kardinolas Pizzardo
VATIKANAS. — Kardinolas 

Giuseppe Pizzardo, 92 metų am
žiaus, mirė Vatikano mieste. 
Vatikane ėjo Studijų kongrega
cijos prefekto pareigas. Jis bu- 

: vo didelis lietuvių draugas, kaip 
artimiausias .Vatikano valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, su-

LIETUVIAI.
ii psl. 2.atkelta :

kuris sukrėtė Australijos lietuvių 
bendruomenę. Įgaliojo prašyti atstovus , 
surasti nuoširdžią ir ramią kalbą, su- , 
rasti vėl vieną bendrą kelią - ne siaurą, 
kur tik keli -telpa, bet didelį, platų ir ‘ 
aiškų, kuriuo visi be išimties eitume 
prie to pačio svarbiausio tikslo - , 
Lietuvos išlaisvinimo. '

Dabar artėjant prie pabaigos 
lieka paminėti turbūt reikšmingiausia 
Hobarto lietuvių gyvenime įvykį. Jau 
ir Hobartas gali pasidžiaugti ir pasi
girti, kad turi pirmą kartą savo tautinių 
šokių grupę. Tai Hobarto "Venta”, ku- < 
rią pirmą kartą išvydo skaitlinga 
lietuvių _ bendruomenė ir pak ikštijo 
Tautos Svente’s - rugsėjo 8-sios minė
jimo metu.

iš pradžių nedrąsiai išsirikiavo 
jaunimo virtinė salės vidury priešais 
savo tėvų, draugų ir pažįstamų akis. 
Grupės vadovas ir mokytojas Gediminas 
Statkus, melbourniškis, daktaro S. 
Statkaus ir H.Statkuvienės, be kurios 
vargu ar galima įsivaizduoti tautinius 
šokius bet kur Australijoj, sūnus,studi
juojąs Hobarto universitete; toliau 
Jūratė Kantvilaitė, jau tikra hobartišką 
irgi studentė tame pačiame universitete 
dar toliau seka VaičiuleviČių visas 
būrys - Ignas, Linas, Rožytė ir Liucija; 
dar du iš jų šeimos suoluose sėdėjo,bet 
dar metai, kiti ir Tomas su Bernadeta 
irgi jungis prie savo vyresniųjų brolių. 
Toliau vėl Česlovas Ramanausk as, švie
siaplaukis, plačiapetis jaunuolis, visa
da linksmas ir guvus, antai Jurevičių 
dvyniai - Jonas-aukŠtas tamsiaplaukis, 
Petras žemesnis, šviesus ir vikrus,kaip 
vijurkas, be abejonės geriausias_ iš 
jaunųjų “Perkūno” krepšininkų. Štai 
ir merginos; Valdo Mikelaičio, ne
pailstančio valdybos sek retoriaus 
dukros Onutė ir Marytė - gražios ir 
lieknos, kaip sodų liepos, va, Anne - 
Antano Jurkos tamsiaplaukė ir juodakė 
dukra, dar toliau ir Romo Kairio trys - 
Marija, Rose ir Carol.

Išsidrąsinę dabar jau visi išdidžiai 
tautiniuose drabužiuose žvelgė ir 
Šypsojosi savo tėvams ir pažįstamiems. 
Trūko dar Dilbų Jono, kuris Vaikščiojo 
ranką pasirišęs, nes prieš tai sekma- ■ 
dienj .nukentėjo automobilio nelaimėje 
ir labai laimingai išvengė skaudesnių 
pasėkų. Nebuvo ir Gintaro Kantvilo,ku
ris tuo laiku buvo kadetų stovykloje ir 
mokėsi karo mokslo, trūko ir Dalios 
Kantvilaitės, nes ji turėjo sėdėti 
žiūrovų tarpe: mat, tautiniai drabužiai, 
kuriuos p. Tamošaitienė Kanadoje 
išaudė, nors jau buvo gauti, bet dar 
nepasiūti.

Kokia laimė buvo Hobarto jauni
mui, kadacia atkeliavo Gediminas. Jis 
surinko visus, subūrė ir uždegė. Ne
gailėdamas savo laiko, atitrūkdamas 
nuo studijų mokė tautinio meno, ir Štai 
po keliu mėnesių darbo išvedė tokią 
gražią grupę pirmajam pasirodymui.

Po trumpos J. Gaižučio paskaitos j 
Tautos Šventės proga, po jauntraus gra-. 
žiausia lietuviška kalba mažosios'; 
Aldutės Ramanauskaitės deklamavimų i 7 
už ką tik poniai Šiaučiūnienei, Aldutės 'uz ką tik poniai Siauciunienei, Aldutės r 
globėjai reikėtų padėkoti, naujai pakrik- ® 
štyta “Venta" pašoko Vėdarą ir Kai-'5# 
velį. Nors beėimokant šokėjai ir turėjo 
sunkumų, tačiau šį vakarą viskas išėjo į ; 
kaip iš pypkės. Gal čia pagelbėjo 
Henrikas Antanaitis iš Melbourno, kaip« 
tik besisvečiavęs tuo laiku Hobarte, ge '■ 
rai tvarkęs muziką. Pasisekimo pa
drąsintas jaunimas dar sklandžiau 
pakartojo ir sutiko vėliau vėl pašokti;® 
viešo pasilinksminimo metu jau daly vau-., 
jant svetimiesiems.

Šventė praėjo, bet bendravimo 
dvasia, draugiška nuotaiką pasilik o. 
Jaunimas ir toliau sekmadieniais 
susirenka ir tęsia pradėtą darbą, kad dariai 
daugiau išmoktų ir pasirodytų kaip.J 
grupė visos Australijos lietuvių jaunimo.':^ 
tarpe Šių metų pabaigoje Melbourne 
Lietuvių Dienose.

Jei viskas klosis kaip užplanuota p 
Ir “Perkūno" sportininkai šiais metais 
gal skaitlingiaupasirodys neatsilikdami 
nuo šokėjų, nes ir senesnieji, o ypač . 
jaunesnieji krepšininkai visiškai rimt 
■pasiryžę pasirodyti Melbourne.

A.Kantvilas.

Mandagumas kenkia
Pilname autobuse prie sėdin

čio vaiko stovinti senutė:
— Aš, vaikeli, sergu reuma

tu, turiu žemą kraujo spaudimą, 
be to, man dreba kojos. Kai bu
vau tavo amžiuje, senesniems 
žmonėms visuomet užleisdavau 
vietą...

— Dabar pati matai prie ko 
tai privedė, — atsakė sėdintis 
vaikas. \ :f

Mirties sprendimas
— Mano sužadėtinė atsisakė 

už manęs tekėti. Man tai pri
lygsta mirties sprendimui.

— Nenusimink. Geriau mir
tis, negu amžinas kalėjimas.

***

tvarkė Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigimą ir konkorda
to sudarymą. 1928 m. apdova
notas Gedimino ordinu. Nors 
vėliau Lietuvos reikalai su Va
tikanu ir nebuvo labai geri, bet 
jis, pažinęs iš arčiau lietuvius, 
pamilo ir juos, ir Lietuvą. Tarp 
kitų darbų tenka priminti jo 
rūpestį tautinėmis popiežiško
sioms kolegijomis Romoje, pa
rėmė lietuvių šv. Kazimiero ko
legijos įsteigimą ir buvo jos glo
bėju. Vėliau, būdamas šv. Ofi- 
cijų kongregacijos sekretorium, 
buvo popiežiaus artimiausiu ben 
dradarbiu, išryškino Bažnyčios 
nusistatymą komunizmo reika
lu, nuoširdžiai užjautė Tylos Ba 
žnyčią. Nuo 1947 m. dalyvauda
vo visuose Romos lietuvių pa
rengimuose ir minėjimuose, lie
tuviškiems reikalams teikė glo
bą ir paramą.

— Atleiskite, ponia, kad mes 
išgėrėme ir visi trys atėjome 
jus sutrukdyti.

— Kokiu reikalu?
— Kad pasakytumėte, kuris 

iš mūsų yra jūsų vyras.

Geraširdis
— Mano žmona pabėgo su 

mano geriausiu draugu.
— Ir tu jos gailiesi?
— Ne jos, bet draugo.

Geras patarnavimas
Prancūzas, pas notarą sura

šęs testamentą:
— Pageidaučiau, kad mano 

laidotuvėse grotų labai geras 
smuikininkas.

— Puiku, tai padarysim. O ką 
ponas norėtum išgirsti?

PADĖKA. -< ''■.’Wia
Sydnejaus taut, šokių grupė į

nuoširdžiai dėkoja p. A.Gareliui ir 1
visiems dainininkams, prisidėjusiems 
prie meninės dalies mūsų šok ių popie
tėje. Ačiū p.p. Osinienei, Jablonskiams 
Sankauskienei už vaišių paruošimą ir 
Šokėjų mamytėms už skanius pyragai
čius. Dėkui p.p. B.Stašioniui, K.Sta- 
šioniui, S.Sankausk,ui. V.Šliteriui, 
L.Apinytei ir Laukaitytei už pagalbą 
saleje, p.p. Grosams už vaisvandenius 
ir čipsus. Taip pat dėkingi pinigais 
aukojusiems p.p. Jonaičiams.Kabailams 
ir N. Žygienei. Nemažiau esame, dė
kingi ir p. Stašionienei už gėles, 
p. A.Reisgiui ir p-lei J.Reisgytei už. 
gražius sveikinimus ir svečiams už 
gausų atsilankymą.

Tautiniu šokiu grupė ir Vadovė.

'SS
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W. tel. 798 0306

KOVO KLUBE

MERGAICiq I - A.C.I. 58:6 (32:6).

Nors merginų priešininkės ir buvo 
amžiumi, ūgiu ir svoriu daug didesnės, 
tačiau kovietės parodė ypatingai spartų 
žaidimą, kuo australe’s negalėjo pri
lygti ir todėl turėjo tokiu aukštu san
tykiu pralaimėti. Mūsų mergaičių ko
mandoje matosi vis gražesnis ir geres
nis susižaidimas. Taškai: A.Kasperai- 
tytė 18, R.Araitė 16, R.Kasperaitytė 10 
L.Kazlauskaitė 8, V.Laukaitytė 6, 
R.Laukaitytė ir R.Eismontaitė 0.

v Kovo II - Paramatta7:65
Ši australių komanda yra pati 

geriausia šioje divizijoje ir net trys jų 
žaidėjos yra iš I-sios divizijos, tad 
nenuostabu, kad mūsų dar jaunos 
mergaitės negalėjo atsilaikyti. Taškai: 
Saukaitė 4, Genytė 3.

IŠVYKA į TEMORA,
Ilgojo savaitgalio metu koviečiai 

vyrai, jauniai ir jaunės išvyksta į N.S.W. 
provincijos miestą Temora, k ur vyksta 
didžiulis krepšinio festivalis. Jame 
dalyvauja ir koviečiai su savo komando
mis.

Sov. S-gos lengvosios atletikos 
pirmenybėse, kurios įvyko rugsėjo 
pradžioje Minske , dalyvavo 450 sporti
ninkų, jų tarpe ir 22 lietuviai. 3000 
metrų su kliūtimis bėgime Sov. S-gos 
čempiono vardą iškovojo 26 m. lietuvis 
Romas Bitė, meistriškai nubėgęs per 
8:35,4. Kitas vilnietis V.Jaras disko 
metime laimėjo antrą vietą, o panevėžie
tis A.Kemėšis trišokyje laimėjo bron
zos medalį. Rutulio stūmime R.Plungė 
pagerino Lietuvos rekordą nustumdamas 
19.07 m. bet liko tik ketvirtuoju.

***
Rugsėjo vidury Vilniuje viešėjo 

Erfurto miesto stalo tenisininkai. Lie
tuvos moterų rinktine (Čempionė D. 
Semaškaitė, N.Baronaitė, I.Bradžiūnaitė 
ir V.Domauskaitė) lengvai įveikė 
viešnias 9:0. Vyrai taip pat (čempionas 
B.Jutkaitis, č.Bankauskas, S.Simia- 
tovas, ir jaunių čempionas R.Balaiša) 
taip pat laimėjo prieš vokiečius 9:0.

***
Lietuvos futbolo pirmenybėse 

pirmauja Kauno “Atletas”, antroje 
vietoje stovi .Šiaulių “Statybininkas”, 
trečioje Kėdainių “Nevėžis” ir ketvir-

toje Kauno “Inkaras
**«

Kaimo Žalgirio bokso' rinktinė 
buvo susitikusi su Vak. Vokietijo s 
Bavarijos bokso rinktine ir juos 
nugalėjo 8:1.

***
Rygoje prasidėjusiose Pabaltiečių 

studentų krepšinio ir tinklinio pirme
nybėse estės tinklininkės nugalėjo 
lietuves 3:2, estai studentai laimėjo 
prieš lietuvius 3:0. Tačiau lietuviai 
studentai atsirevanšavo krepšinyje 
laimėdami prieš estes 69:46 ir prieš 
estus 90:58.

**♦
Tarptautinėse jojimo pirmenybėse 

Vilniuje Juta Kasarina laimėjo antrą 
vietą.

***
Vilniuje Berlyno rankinio moterų 

rinktinė nugalėjo “Šviesos” komandą 
16:11 ir Kaune Žalgirio rinktinę 14:11.

♦**
Buvusio rekordininko A.Mikėno 

auklėtinis vilnietis V.Papas laimėjo 
Sov. S-gos jaunučių ėjimo du rekordus.

Vliko pir-ko Dr.J.K.Valiūno 
skirtoji taurė geriausiam Aus
tralijos lietuviui sportininkui'
Sporto Šventės metu.

PASAUKYJE

TEATRO SPEKTAKLIS.
. Kovo teatro grupės statoma A. 
Rūko trijų veiksmų komedija “Vieno 
kiemo gyventojai“ įvyks gruodžio 19 d.- 
ne anksčiau minėtoje Grace Bros, salėje, 
bet ukrainiečių salėje Lidcombe. Vai
dintojai, vadovaujami S.Paulausko, labai 
intensyviai dirba, ir Sydnejaus lietuviai 
turės progos pamatyti šio darbo gražius 
vaisius.

PIKNIKAS IR JAUNIMO VAKARAS.
Prieš važiuojant į Melbourną- 

koviečiai be savo paskutinio baliaus 
numato dar suruošti sportininkams ir 
rėmėjams pikniką ir lapkričio mėn. jau
nimo šokiu vakarą Bankstowno namuose. 
Tad sekite vėlesnius pranešimus, nes 
pas Kovą visuomet buna smagu ir linksma

sporto nuotrupos

Šių metų pabaigoje - Australijoje 
lankysis N.Kinijos moterų krepšinio 
rinktinė, kuri žais eilę rungtynių su 
australių paskiromis komandomis ir 
rinktine. Australių rinktinė ateinančiais 
metais dalyvaus pasaulio moterų krepši
nio pirmenybėse Brazilijoje.

***
R. Vokietijos plaukikas T.Matthes 

pagerino savo paties nugaros plaukime 
rekordą nuplaukdamas 100m per56.9sek. 
kai vokiečių 4x100 m estafetės plauki
kai pagerino Amerikos pasaulinį rekor
dų puse sekundės.

***

stendinio šaudymo pirmenybėse Vilnietis 
O.Vasilecas individualiai užėmė 16-lą 
vietą iš 200 galimų taškų iŠmuŠdamas 
190. Jis šio mėnesio pabaigoje vyksta 
į Ameriką, kur vyks pasaulio šaudymo 
pirmenybės.

Australe M.S.Court laimėjusi 
Australijos, Prancūzijos, Anglijos ir 
Amerikos lauko teniso pirmenybes yra 
to pasiekusi antroji moteris istorijoje. 
Ji šiais metais laimėjo jau dvidešimt 
paskirų varžybų. Būdama 5’ 9” aukščio 
ji turi 3-4 inčiais ilgesnes rankas, negu 
eilinė kita moteris, ir jai tas labai 
daug padeda jos stipriuose servuose ir 
taikliuose smūgiuose. Jos rankos 
stiprumas yra 121 ir ketvirtis svaro

Prancūzijos krepšinio trene
ris K. Jones surado naują krepšinio 
talentą 19-metį 6.10 pėdų ūgio 
jaunuolį, kurį jis labai atidžiai 
treniruoja. Tik per pirmas treni
ruotes šis milžinas turėjo bėgioti 
basas, nes jo kojai nebuvo galima 
surasti tinkamų batukų.

***

Japonijoj įvykusiose nėrimo 
rungtynėse prancūzas J.Neiyeur pastatė 
naujų pasaulio rekordą nunerdamas be 
deguonies aparatą 249.34 pėdu gylio.

***

Roterdame (Olandijoj) Feijenord 
laimėjo pasaulio klubų futbolo Čempio
natą nugalėdami antrajame susitikime 
Argentinos Estudiantes 1:0 (pirmą 
kartą baigėsi lygiomis po 2). Šias 
rungtynes stebėjo 67.000 žiūrovų.

Lenkijoj (Vroklavo mieste) įvyko 
motociklų pasaulinės pirmenybės. Tre
čią kartą iš eilės šias varžybas laimėjo 
I.Mose iš N. Zealandijos.

***
įvykusiose Columbus pasaulio 

sunkumų kilnojimo pirmenybėse rusas 
angliakasys V.Alexejev pats pirmas 
pasaulyje atsiekė 500 svarų ribą. 
Sverdamas 17 .“stonų“ jis pasiekė 
pasaulio rekordą iškeldamas 502 ir puse 
svarų. Komandiniai pirmenybėse pirmą 
vieta teko S. S-gai, II-ji Lenkijai ir III 
Vengrijai.

išspaudime, kas kai kuriais atvejais 
net pralenkia daugelį vyrų.

»**
Olimpijadose visuomet didelė 

problema būna paskirų valstybių himnai. 
Jau neskaitant politinių yra labai daug 
ir techniniu kliūčių. Pvz., Kanada turi 
net tris himnus, Burma vieną, bet jis 
atliekamas įvairiomis melodijomis 
atskirai prezidentui, atskirai parlamen - 
tui ir atskirai sportinėms varžyboms 
bei kitiems pagerbimams. Štai Anglijos 
pilnas himnas trunka 6 su puse minutės, 
o ispanų tik 28 sekundes.

»»»
Rumunijoje tinklinis yra vienas 

iš populiariausių sportų. Jį žaidžia 
tūkstančiai vyrų ir moterų, tad nenuosta
bu, kad vyrai jau yra iškovoję aukso, ir 
moterys bronzos medalius.

**«
Suomijoje Lathi miesto - visoj 

įmonės ir įstaigos pasaulio slidinėjimo 
varžybų metu visą darbą baigdavo antrą 
valandą, kad visi galėtų po to stebėti 
šias varžybas.

***
Pasaulio futbolo pirmenybėse 

Meksikoje buvo 352 žaidėjai, 150 
trenerių ir net 1500 žurnalistų, tai 
yra beveik po penkis koresponden
tus kiekvienam žaidėjui I

***

Anglijoje Shenley mieste studen
tai ir tarnautojai iš Čia esančio univer
siteto pastatė naują futbolo Žaidimo 
irakordą be sustojimo žaisdami 16 
valandų. Šis maratoniŠkas žaidimas 
atnešė 117 įvarčių ir du žaidėjai nu
vežti į ligoninę.

***
Pati griežčiausia futbolo bausme 

yra II metrų baudinys, nes tai yra 
beveik 100% įvartis. Gaidei to Brazili
jos rinktinės ,vyr. treneris Z.Saldauja 
siūlo baudos nuotolį iš II metrų pastum
ti iki 14 metrų, kas sumažintų 20% 
įvarčių grėsmę. Jis išbandė dalyvaujant 
Brazilijos rinktinės vartininkui r geriau - 
sieros Brazilijos įvarčių mušėjams. Iš 
dešimties 14 metrų baudiniu įmušė:Pele 
ir Tastao po 6 įvarčius, Revelinja 5 ir 
Garson 4.

PAIMTAS, BET NENAUDOJAMAS
Senoji Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazija, 

kuri išauklėjo daug Lietuvos rašytojų ir 
visuomenės žmonių, praeitą žiemą komu
nistų partijos nutarimu paversta krašto
tyros muziejum ir kilnojamoms dailės pa
rodoms skirtu pastatu. Bet dar niekaš ne
pasirūpino tuo pastatu. „Literatūros ir me
no" savaitraščio skaitytojas klausia: „Lau
kiame, kol pastatas nugrius?“

***

Amerikietis J.Kinsella pirmasis 
sulaužė 1.500 metrų laisvo stiliaus 
plaukime 16 minučių iki šiol buvusią 
neperžengiamą ribą nuplaukdamas šį 
nuotolį per 15 min. 57.10 sek. Jis yra 
tik 17 m. amžiaus.

***
Bukarešte įvykusiose Europos

***
Aną savaitę Siegene (Vokietijoje) 

pasibaigė 19-ji šachmatų olimpijada, 
kurios laimėtoju tapo 10-jį kartą iŠ 
eilės S.S-gos šachmatininkai. Šį kartą 
pergalėbuvo pati sunkiausia, ir jie 
laimėjo tik vieno taško skirtumu. 
Sov. S-ga 27.5 taŠk., Vengrija 26.5 tšk. 
Jugoslavija 26, Š.Amerika 24.5, Čeko-
Slovakija 23.5, Vak. Vokietija 22, 
Argentina ir Belgija po 21.5 ir R. Vokie 
tija 19.

Australija šioj olimpijadoj gavo 
iš dalyvavusių 60 valstybių 15-tą vietą 
kas yra labai gerai, nes 1968 m. 
olimpijadoje jie stovėjo 29-je vietoje. 
Pirmą kartą - australas šachmatininkas 
Koshnitsky išrinktas į tarptautinį 
šachmatų federacijos centro komitetą.

DU BOKSININKAI „LIETUVIAI“
Į Europos jaunimo bokso čempionatą 

Vengrijoje Sov. Sąjunga pasirinko ir du’ 
„lietuvius" boksininkus — kaunietį J. Ko- 
lyčevą ir-vilnietį V. Sadovskį.

Scena iš A. Rūko komedijos "Bubulis ir Dundulis11 
trečio veiksmo. Adelaides teatro Vaidilos pastatymas, 
kurį matysime spalio 31 d. jSydneju.je ukrainiečių 
salėje Lidcombe. Sekite skelbimus.
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AUKOS

Aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 
Primename, kad šiam tikslui vajus ir 
toliau tebetesiamas.

ALB Krašto Valdyba.

MUSŲ PASTOGĖS SPAUSTUVEI.

InfonnaeQos

metinis

Šilta vakarienė * turtingas gėrimų bufetas 
Gera kapela

saleje AUBURNE
spalio 10 d., šeštadieni

Ansamblio

Pradžia 7 vai. vak. KONCTITAS- 8 vai. punktualiai 
Jėjmas $ 2, jaunimui ir pensininkams $1.

♦**
Po koncerto vyks nuotaikingas

BALIUS

Mūsų PastogėsAukotojai iš Adelaidės:
J. ir M. Reinkės $ 5/00
G. Rakauskas $ 10.00
R. Pocius $ 5.00
B. Paškevičius $ 1.00
A. Bajorūnas $ 5.00
Tugaudienė $ 5.00
Milaknis $ 1.00
Leščinskas $ 1.00
P. ir E. Matiukai $ 10.00
R. ir V. Arlauskai $ 10.00
P. ir M. Andriusevičiai $ 10.00
J. ir B. Mockūnai $ 10.00
E. Dūląs $ 5.00
J. Gudaitis $ 5.00
J. StaČiūnas $ 5.00

SPAUDOS BALIUS
MELBOURNE

Liet. Namų naujoje salėje 50 Errol St. Nth.Melb

VAIDILA SYDNEJUJE.
Jau seniai buvo galvota, kad syd- 

nejiškiai turi pamatyti Adelaidės 
Teatro "Vaidilos" statomus veikalus. 
Studijų Dienų metu Melbourne buvo 
progos stebėti vienų iš Vaidilos 
•pastatymų - V. Mykolaičio Putino Val
dovų. Tuo veikalu ir pastatymu buvo 
susižavėta. Pamačiau, kad tai yra 
Adelaidės lietuvių, teatrui pasišventu
sių, gražus pavyzdys. Nuo tada sten
giausi kaip nors atsikviesti tą teatrą 
su savo spektakliais įSydneją.

Ir štai pastangos netuščios: 
spalio 31 d., šeštadienį, ukrainiečių 
salėje Lidcombe (kur vyko spaudos 
balius) matysime Antano Rūko komedijų 
"Bubulis ir Dundulis", o sekmadienį, 
lapkričio 1 d. ten pat ir V.Mykolaičio 
Putino "Valdovą".

Abu spektakliai turėtų būti 
Sydnejaus lietuviams įdomūs ir patrauk
lūs. Mums bus proga atsipalaiduoti nuo 
įvairių tarpusaviu įtampų ir stebėti kitos 
lietuvių kolonijos kultūrines pastangas 
ir rezultatus.

Adelaides Liet. Teatras ‘Vaidila’ 
turės puikią progų pasirodyti Sydnejaus 
lietuviškai visuomenei, o mums sydne- 
jiškiams jie galios kaip pavyzdys, kad 
kalbų ir priekaištų vieni kitiems neuž
tenka, o reikia dirbti ir dirbti. Žinoma 
adelaidiškiams šita gastrolė bus gana 
sunki, nes tolimas kelias ne tik 
patiems, bet dar teks atsivežti ir savas 
dekoracijas ir visus kitus būtinus 
reikmenis!

Kviečiu visus Sydnejaus lietuvius 
ateiti ir pamatyti svečių iš Adelaidės 
kūrybines pastangas ir jų pajėgumą.

Įėjimas į spektaklius: suaugusiems 
ir dirbantiems $2.00 ir $1.50. Moks
leiviams ir pensininkams $ 1.00. Visos 
gautos pajamos skiriamos teatralų 
k elionės išlaidoms padengti. Ukrainie
čių salė pasirinkta dėl to, k ad ten yra 
didesne salė, atitinkanti “Vaidilos" 
teatro reikalavimus.

Laukiame visą gausiai atsilankant

J.Maksvytis.
ALB Krašto Kult.Tarybos P-kas.

RADIO PUSVALANDIS GEELONGE.

Kaip žinome, Australijoje Šiuo 
metu tėra vienintelė egzistuojanti 
lietuviška radio valandėlė Geelonge per 
3GL radio stotį, veikianti šeštadieniais 
Šiam pusvalandžiui vadovauja energinga 
ir gabi vadovė p. E.Jomantienė. Ji 
per šį pusvalandį informuoja klausytojus 
apie lietuviškus aktualiuosius reikalus, 
supažindina juos su lietuviu tautos 
kultūra per kalba, muzika, dainas ir 
kitokius atsiekimus.

Tokį pusvalandį išlaikyti gerok ai 
kainuoja. Visos Australijos lietuviai 
gali pilnai prisidėti, kad šis pusvalandis 
ateityje nenutrūktų atsimenant, kad vie

nai Geelongo lietuvių mažutei kolonijai 
šitoji našta yra persunki.

Štai p. Jomantienė skelbia 
“Lietuviško radio pusvalandžio iš
laikymui loteriją". Laimėtojas gaus 
beveik trijų pėdų aukščio lietuviškų 
lėlę, atprengtą tautiniais drabužiais._ 
Rubai tiktų ir 5-6 metų lietuvaitei. Bi
lietu kaina - 20 centų.

Mes lietuviai čia Australijoje 
galime turėti visokių savo nuomonių, 
diskutuoti savas pažiūras su kitais, bet 
reikalui mes turime galvoti ir dirbti 
bendrai. Kaip šeimoje yra visokių 
tarpusaviu nesutarimų bei nuomonių 
skirtumų, taip ir mes lietuviai Austra
lijoje neužmirškime, kad esame vienos 
tautos dalis. Mūsų čia permaža, tad 
turime laikytis kartu.

Mieli tautiečiai! Paremkime tų 
kilnų darbą pirkdami loterijos bilietus. 
Jie platinami visoje Australijoje tarp 
visų lietuvių. Sydnejuje juos platina 
Povilas Alekna ir J.Maksvytis. Kitą 
vietovių lietuviai kreipiasi tiesiog į p. 
E. Jomantienę šiuo adresu:

135 Anakie Road, Bell Park.
Geelong. Vic. 3215.
Tel. 71117.

Visiems sėk mės loterijoje!
J.Maksvytis.

ALB Krašto Kult.Tarybos P-kas. 

Pamaldos evangelikams.
Lietuviams evangelikams pamal

dos Sydnejuje vėl įvyks spalio mėn. 
18 d. (sekmadienį) nuolatinėje vietoje.

Šiuo metu kun. V.Kosticenas 
lankėsi Naujoje Gvinėjoje. Jis buvo 
išvykęs kviečiamas Naujosios Gvinėjos 
evangel, liuter. vyskupo, patikrinti 
šių metų konfirmantų parengimo. 
Aplankė jis didesnes Šios laukinės 
salos gyvenvietes.

VILNIAUS VYRŲ CHORO "VARPAS" 
plokštelė "SODAUTO”.

"SODAUTO" vardu leidykla KRIVU
LĘ Montrealyje pavadino savo naujausią 
ilgo grojimo Hi-Fi plokštelę. Tai jau 
penkta KRIVŪLES plokštelė. Anksčiau 
buvo išleistos: LIETUVIŠKOS VESTU
VĖS, PALANGOS JUZĖ, VIRGILIJUS 
NOREIKA, ir VACLOVAS DAUNORAS.

"Italai - gerai, lietuviai - labai 
gerai”, "Lituania veni, vidi, vici” ir 
panašiom antraštėm 1969 m. vasarą 
italų spauda įvertino 17-tam tarptauti
niam chorines muzikos festivalyj dvi 
pirmąsias premijas laimėjusį Vilniaus 
vyrų chorą "VARPAS”

PADĖKA
ALB Melbourno Apyl.Valdyba nuoširdžiai dėlioja vi

siems prisidėjusiems prie Melbourno Rugsėjo Aštuntosios 
Tautos Šventės minėjimo. Ypatingą padėką reiškiame p.p.
A. Karazijienei, J. KlupŠienei, Pauliui Rūteniui, Dainos 
Sambūriui, J. Krasauskui ir Melb. liet, jaunimui.

ALB Melb. Apyl. Valdyba

Mūsų Pastogė Nr,39; 1970.10.5; psl

Sta Ii ulcus užsisakyti iš anksto pas 
S. Dagytę tel. 396 2903 
D. Mažę lytų 
M. Didžį

92 8543
398 2469

PADĖKA
Sydney Liet, Mot. Soc. Globos Draugijos Valdyba dėkoja 

visiems, atėjusiems į pagalbą ruošiant bufetą pra
ėjusiame spaudos baliuje.

Talkininkėms: p.p. čelkienei, Liubenskienei, Migevi- 
čienei, Osinienei, Sankauskienei, Sirutienei; maistą 
aukojusiems p.p. Pranuliui, Simniškiaras, Bukevičienei, 
Kazokienei; už tortus p.p. Bastienei, Bliokienei, Mige- 
vicienei; už pyragus p.p. Adomėnienei, Glionertienei, 
Jarembauskienei; pinigais aukojusiems p.p. Jonaičiams 
$ 5, po $ 2 p.p. Bačiulienei, Dudaitienei, Petkienei ,Vin- 
gilienei; pagalbininkams p.p. Jablonskiui, Donielai,Mi
kutavičiui ir Arvydui Pūkui. Visiems labai ačiū.

S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

•••••••••••••••••••••••••e 
mū$K Pastot 
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Australijos Lietuvių Bend-uomenfce 
laikraštis

- ALB Krašto Valdyba

Festivalis, kuriame dalyvavo 29 
chorai iš 12 kraštų, įvyko Arezzo 
mieste, Italijoj. Buvo varžomasi 
dviejose kategorijose: visiems privalo
mam repertuare ir laisvoj liaudinės 
muzikos programoj. "VARPAS” abie
jose kategorijose išėjo laimėtoju;įrody
damas ne tik savo aukštą techniką,bet 
ir lietuvių kompozitorių muzikinį bran
dumą ir mūsą liaudies, melodijų ne- S LEIDĖJAS 
pakartojamą savitumą. §

Plokštelėj telpa 13 dalykų (iš jų § Leidėjo ir 
5 dainuoti Italijoj), daugiausia lietuvių § adresas: 
kompozitorių darbai:liaudies dainos, se < > 
nos sutartinės, maršai ir operų ištraukos REDAKTORIUS - Vincas Kazokas 
Plokštelė RCA gamybos, gražiai -- -
išleista: viršelį piešė Ansas LYMAN- 
TAS, įvadą lietuviškai parašė Vytautas 
A. JONYNAS, angliškai Vilius PETE- 
RAITIS.

"SODAUTO” gaunama “ pas 
platintojus arba užsisakomą ‘paštu 
prisiunciant $5.55: KRIVŪLĖ, 5260 
10-th Avenue.Montreal 405,Canada,Que.^Redakc.ja rankra5?ius ?ais0 ir trum. 

___________________________________ § pina savo nuožiūra.

M.P.” Administracijos 
Box 4558, G.P.O., "

SYDNEY. N.S.W.200L

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

Redakcijos tel. 709 8395
Administracijos tel. 649 9062

“M.P.” prenumerata: melams 38, 
pusei metų 34, 

Užsienyje mrtams 310, 
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

< Už skelbimų turinį neatsakoma.
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