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paskutinis LAIŠKAS
Mielas Vladai,

kaip sunku rašyti tam, kuriam 
jautiesi skolingas tiek daug nepa
sakytų žodžių, ir žinai, kad jis dau
giau jų- nebeskaitys ir į juos neatsa
kys.

Tačiau tebūna leista man bent 
šia išskirtina proga išreikšti Tau 
pagarbą ir padėka už ilgametį ir darnų 
kūrybingą bendradarbiavimą ne vien tik 
savo, bet ir visos Mūsą Pastogės 
skaitytoją šeimos vardu. Gyvi būdami 
apie tokius reikalus neturėjome nei 
laiko, nei noro kalbėti, nes ne už 
padėkas dirbame. Paprastai tik 
sustoję prie bendradarbio ir kovų 
draugo kapo gyvieji susivokiame: 
neįvertiname laiku, ką turėjome, bet 
žinome, ko nustojome!

Tau mirus, Vladai, atsirado 
neužpildoma spraga mūsų gretose ne 
vien tik visuomeniniame gyvenime, bet 
ypač mūsą kultūrinėje veikloje ir 
spaudoje. Tu buvai vienas iš tų 
retų spaudos darbuotojų ir veteranų, 
kuris niekad neatsiliko, o visada buvo 
prasiveržus į priešakines gretas ne 
vien tik konstatuodamas esamą padėtį, 
bet dažnai žvilgsniu užbėgdamas ir 
pramatydamas ateinančius įvykius. 
Kalbėdamas apie didfesnius ar mažes
nius įvykius tu nesitenkinai vien tik 
sausu dalyko atreportavimu, bet 
visuomet stengeisi atskleisti pačią 
dalyko esmę ir net padaryti atitin
kamas išvadas. O tas liudija, kad 
Tu turėjai daug platesnį ir gilesnį 
žvilgsnį, nes tau rūpėjo ne tik 
bendruomenės, bet ir tautos likimas 
ir jos ateitis.

Mire H. Radauskas

Rugplūčio 27 d.- Vašingtone 
mirė poetas Henrikas Radaus
kas.

1910 m. Krokuvoje gimęs 
velionis ankstyvąją vaikystę 
praleidoGikonių kaime, Roza
limo vals. 1929 m. baigė Pa
nevėžio mokytojų seminariją, 
1930-34 m. Kaune studijavo 
kalbas ir literatūrą. Lietuvo
je buvo redaktorius, bibliote
kos tarnautojas, radijo prane

Žurnalisto ištikimybė tiesai ir 
atvirumas Tau buvo Šventi principai, 
kurių Tu laikeisi nesvyruodamas. Tau 
pačiam teko nuryti ne vieną kartų 
kąsnį vien dėl to, kad Tu tiesiai ir 
atvirai kalbėjai primindamas ir 
iškeldamas tokius dalykus, kurių 
kiti nenorėjo girdėti, ir tik vėliau 
apsižiūrėję pripažindavo, Tave teisų 
buvus. Priekaištai ir užmetimai yra 
žurnalisto kasdieninė duona ir mūsų 
sąlygose net atpildas už jo darbą ir 
pasišventimą. Tu šitai žinojai ir 
pats patyrei, bet vykdydamas savo 
pasaukimą Tu nesitraukei iŠ ugnies 
linijos.

Būdamas iš pasaukimo žurna
listas Tu, Vladai, kaip tik gyvenai 
pačiu aktualiuoju gyvenimu, nevengei 
verpetų, bet juos net mėgai. Tavo 
įsigytoji antrinė - teisininko profesija 
tebuvo tik pagalbinė priemonė Tavo 
žurnalistiniam žvilgsniui aštrinti, 
sprendimams ir išvadoms daryti. Tu 
niekad ir nebuvai, net negalėjai 
tapti kabinetiniu žmogum, gyventi 
uždarą gyvenimą, atitrūkus nuo gy
venimo, bet ėjai su laiku, su jo dvasia 
visados priešakinėse linijose. Ir 
dėl to nežiūrint kalendorinių metų 
Tu visados išlikai jaunas ir šviežias, 
aktualus ir dinamiškas. Ir mirtis 
Tave užtiko ne senatvės nuoboduly 
besikankinatį, Ir Tavo mirtis mums 
gal juo skaudesnė, kad niekas nematė 
Tavus pavargusio ir niekas neįtarė 
Tave senstant.

Šiuos žodžius Tau rašau kaip 
laišką atmindamas, kad ir Tu pats 
ypatingai buvai pamėgęs rašyti laiš-

šėjas. 1949 m. atvyko j JAV, 
nuo 1959 m. tarnavo Kongreso 
bibliotekoje Vašingtone.

Literatūrinį darbą H, Ra
dauskas pradėjo studijų me
tais. Kūrė eilėraščius, rašė 
kritikos straipsnius, vertėj 
lietuvių kalbą prancūzų, vo
kiečių, rusų, lenkų poeziją ir 
prozą. Išleido keltas poezijos 
knygas, 1955 m. už "Žiemos 
dainą" gavo Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją. Buvo Liet, 
rašytojų d-jos ir International 
PEN Club narys.

Henriko Radausko kūryba 
yra aristokratiška, uždara sa
vy, vieniša po.it.*c>. c:. ija. Tai 
estetinio tikėjimo, išpažinimo 
aktas, giesmė kūrybai, kuri 
yra vienintelis dievas nesuvo

kiamos prasmės pasaulyje, 
pilname praeinančio grožio ir 
nepraeinančio brutalumo. Daž
nai cituota eilutė iš debiutinio 
rinkinio — ' Pasauliu netikiu, 
o Pasaka tikiu’ — galėtų eiti 
motto ir visai Radausko kūry
bai.

VI. Radzevičius

kus ne tik asmeniškus, bet laiškais 
kalbėjai ir visuomenei tiek čia, tiek 
už plačiųjų vandenų. Ir ne atsitiktinai 
rinkaisi laiškų formą žinodamas, kad 
laiškas yra pati intymiausia santykia
vimo forma, nes laiškuose žmogus 
yra ne tik nuoširdžiausias, bet ir 
atviriausias tiek sau, tiek ir kitam. 
Pagaliau laiškas suriša rašantįjį su 
skaitančiuoju daug tampriau ir pa
traukliau, ko iš tikrųjų žurnalistas’ir 
siekia ieškodamas santykio su pačiu 
skaitytoju. Bet iš tikrųjų laiškai 
labiausiai atitiko Tavo tiesią ir 
atvirą prigimtį, kuri čia galėjo plačiau 
ir laisviau atsiskleisti.

MIRĖ ŽURNALISTAS VLADAS RADZEVIČIUS

' Spalio 2 d. 12.05 vai. dienos metu Royal Adelaide ligoninėje mirė 
sulaukęs 62 metų nuoširdus ilgametis Mūsų Pastogės bendradarbis, visa 
esybe atsidavęs bendruomenei, žurnalistas Vladas Radzevičius.

Velionis staiga susirgo rugsėjo 15 d. ir paguldytas į ligoninę. 
Nustatyta kraujo išsiliejimas smegenyse. Naudojant turimas moderniškas 
medicinos priemones ir patyrusių gydytojų priežiūroje velionis atgavo 
sąmonę ir buvo vilčių, kad pasveiks. Sąmoningomis prošvaistėmis velio
nis sielojosi, kad negalįs rašyti nei Mūsų Pastogei, nei Dirvai Amerikoje. 
Gyvai domėjosi, kas vyksta Adelaidėje ir visoje mūsų bendruomenėje. 
Pats tvirtai tikėjo, kad greit pasveiks ir vėl galės stoti į darbą. Gaila, 
likimas lėmė kitaip. Antrą kartą pasikartojus kraujoplūdžiui, atakos, 
smegenys neatlaikė.

Plačiau apie velionį Vladą Radzevičių skaitysime kitame M.P.numery.
VI. Dumčius.

Skaudus smūgis ištiko mūsų lietuvišką spaudą netekus spaudos veterano, 
publicisto ir kultūrininko.

A.A.
VLADO RADZEVIČIAUS.

Ypač skaudžiai jo mirtį pergyvena Mūsų Pastogė ir jos skaitytojai netekus 
vieno iš ištikimiausių bendradarbių, rėmėju, ir stiprintojų.

Liūdime skirdamiesi su vienu iš pajėgiausių mūsų bendradarbių ir drauge 
reiškiame gilią užuojautą jo Šeimai ir artimiesiems.

Mūsų Pastogės redaktorius, bendradarbiai ir skaitytojai.

Sako, žodis praeina pro sienas ir 
užtvaras, ką ir Tu pats žinai. Tu, 
žodžio kalvi, bet ar pasieks jis Tave, 
to mes šiapus nė vienas nežinome. 
Bet Tu žinai: peržengęs šią didžiąją 
gyvenimo paslaptį Tu žinai, bet ar 
sulauksim mes kada nors Tavo 
laiško iš anapus? Nežiūrint to, 
Tavo giliai įmintos pėdos ilgai liudys 
Tave, o Tavo Šviesi asmenybė stovės 
mums pavyzdžiu, kad neužtenka kal
bėti apie lietuvybę, bet reikia ja ir
gyventi. Ir tai yra Tavo didysis'
testamentas. Vincas Kazokas
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Skaudžiai liūdime drauge su visa Australijos Lietuviu Bendruomene netekę 
vieno iš ištikimiausių lietuvių tautos srutų, veikėjo. kovotojo, mūsų bendruo
menės Krašto Garbės Teismo nario.

A.A.
VLADO RADZEVIČIAUS.

Įvertindami jo besąlyginį pasišventimų bendruomenei ir spaudai ir reikšdami 
jam pagarbų ir padėkų už jo neįkainuojamų įnašų bendruomenės kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime Budėdami drauge užjaučiame jo šeimų ir arti
muosius.

ALB Krašto Valdyba.
ALB Krašto Kultūros Taryba.

A.A.
VLADUI RADZEVIČIUI.

mirus, liūdinčius žmoną p. C.Radzevičienę, dukras. Sūnų ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

' V. it R. Arlauskai,
K.L. Garbaliauskai,

K.E. Reisonai ,

Žiauriam likimui atėmus iš mūsų tarpo žurnalistą,

VLADĄ RADZEVIČIŲ.
kuris asmeniškai ir savo aprašymuose atjautė, vertino ir gvildeno choro 
reikalus ir jo rūpesčius, skaudžiame nuliūdime likusią Žmoną - choriste Lilę, 
visą šeimą, gimines ir artimuosius nuoširdžiai atjaučią,

Dirigente ir visas choras LITUANIA.

Žurnalistui. Adelaidės nuolatiniam Mūsų Pastogės bendradarbitri

A.A.
VLADUI RADZEVIČIUI.

mirus, jo žmoną Liliu, dukteris Laimą ir Dalią ir sūnų Algį didžiame sielvarte 
giliai užjaučiame.

Mūsų Pastogės bendradarbiai Melbourne;
I.Alekna, L.Barkus, V.Jakutis ,

J.Meiliūnas, P.Rūtenis, A.Šeikis, P.Salkauskas 

Mūsų brangiam bičiuliui ir tauriam lietuviui.
VLADUI RADZEVIČIUI,.

mirus, jo Šeimai gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi,
Adelaidės Lietuvių Bendruomenės Moterų Sekcija.

Žymiam visuomenininkui,
VLADUI RADZEVIČIUI.

mirus, jo žmoną, dukras ir sūnų, liūdinčius skausmo valandoje giliai užjau
čiame.

ALB Melbourno Apylinkės Valdyba.

PRIE NAUJO KAPO
A.A. 

Albino Lelešiaus netekus.

Skaudūs šie metai: beveik ne
buvo savaitės, kad nelydėtume vieno 
ar kito tautiečio į kapus, o kartais 
net ir po kelis. Skaudu netekti kiek
vieno lietuvio, kuris pasitraukia į 
anapus, bet juo skaudžiau, kai neten
kame aktyvaus bendruomenės nario, 
kuris daug bendruomenei ir lietuvybei 
dirbo ir dar daug.galėjo dirbti.

Vienas iš teikiu . pasišventusių 
ir buvo a.a. Albinas Lelešius. Šir
dies priepuolio ištiktas miręs rugsėjo 
26 d., sulaukęs vos 50 metų amžiaus.

Kaip sąmoningą, pareigingą iį 
visuomeniškai darbštų tautietį velionį 
Albiną gerai pažinojo ne tik Banks- 
towno ir Sydnejaus. bet ir kitų kolo
nijų lietuviai. Nors ir'nebuvo a.a. 
Albinas aukšto išsilavinimo, tačiau 
savo brandžiu protu, ypač savo 
pareigingumu ir tautiniu sąmoningumu 
jis buvo mielai kviečiamas ir renka
mas į atsakingas visuomeninio darbo 
vietas. Nuo 1954 metų Albiną jau 
matome Bankstowno apylinkės valdy
boje. kur jis su trumpom pertraukom 
išdirbo iki 1967 nuturėdamas įvairias 
pareigas ir 1963-64 metų kadencijoje 
jis tai valdybai sėkmingai pirminin
kavo.

Albinas Lelešius taip pat 
tampriai buvo susirišęs ir su Banks
towno Lietuvių Dainavos Namais: jis 
buvo vienas iš tų namų iniciatorių 
if pradininkų, uolus talkininkas juos 
kuriant ir vėliau juos išlaikant: nuo
lat beisrūpindamas Dainavos gerove 
ir ateitimi jis ir Dainavai daug ati
davė ne tik asmeniškomis lėšomis 
bet ir darbu bei tarnyba ar tai dirbda
mas namų valdyboje, ar juos adminis
truodamas.

Tai velionis Albinas kaip 
visuomenininkas. Nemažiau jam 
rūpėjo ir kultūrinė bendruomenės 
pusė: ir čia jis atidavė ką pajėgė: 
turėdamas gražų balsą abu su žmona 
Lidija beveik nuo pat įsisteigimo 
dainavo Dainos chore iki pat pasku
tinės dienos.

Jau prieš porą metų velionis 
Albinas pajuto širdies negalavimus ir 
gyveno prisilaikydamas gydytojo 
nurodymų. Gyvenime buvo su visais 
nuoširdus ir draugiškas, darbe kietas 
ir ištvermingas, draugijoje atviras ir 
nuotaikingas. Tad ir nenuostabu, kad 
jo staigią mirtį skaudžiai pajuto ne tik 

, artimieji, bendradarbiai. bet ir
skaitlinga Sydnejaus lietuvių bendruo
menė. Su juo atsisveikinti, ir jį

ALBINAS LELEŠIUS

palydėti į amžino poilsio vietą tiek 
vakarinių pamaldų, metu laidotuvių 
koplyčioje, tiek bažnyčioje pamaldose, 
tiek ir kapinėse susirinko gausus bū
rys tautiečių. Už velionį pamaldas 
atlaikė, gražų pamokslą pasakė' ir 
laidotuvių apeigas atliko kun. P. 
Butkus, prie kapo atsisveikinimo žodį 
tarė ALB Krašto Valdybos pirminin
kas p. M. Zakaras .Sydnejaus apylinkės 
valdybos vardu kalbėjo jo ilgametis 
bendradarbis p. B.Stašionis, ir Daina
vos Namų vardu nuoširdų žodį tarė 
Namų pirmininkas p. M.Šumskas.

Velionis Alb’inas Lelešius gimė 
prieš 50 metų Sasnavos miestely, 
Marijampolės apskr. ūkininko Šeimoje.- 
Kaip siuvėjas darbavosi gimtinėje,, o 
antrą kartą bolševikams artėjant 
pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje 
susipažinęs vedė žmoną Lidiją. 
1948 m. atvyko į Australiją ir po 
priverstinių darbų galutinai įsikūrė 
Sydnejuje. kur duoną pelnėsi dirb
damas rūbų parduotuvėje.

Mirdamas paliko ne tik liūdin
čią žmoną, bet ir Lietuvoje dar 
gyvus tėvus, seserį Marytę ir brolį 
Juozą, dešimtį metų atkentėjus, 
Sibire.

Ilsėkis ramybėje, Albinai: 
Tavęs liūdi ne tik Tavo artimieji, bet 
ir visa liet, bendruomenė, nes Tu už 
lietuvybę kovojai ne žodžiais, o 
darbais, kas ir yra prasmingiausia.

TAIKA. TEISINGUMAS IR PAŽANGA.

Toks šūkis bus paskleistas New 
Yorke švenčiant Jungtinių Tautų 
Organizacijos (UNO) 25-rių metų 
sukaktį. Spalio 14-24 d.d. šiai iš
kilmei bus susirinkę viso pasaulio 
vyriausybių galvos įskaitant ir sovietų 
Kosyginą.

Šitas šūkis liečia ir Pabaltijo 
valstybes: taika Pabaltijo valstybėms, 
jau 30 metų nešiančioms vergijos 
jungą; teisingumas Estijai, Latvijai 

»ir. .Lietuvai ir pagaliau pažanga Pa
baltijo tautoms vietoje so’vietų 
primestos kolonialinės priespaudos.

Ta proga ir kaip- tuo Šūkiu 
spaBo 18 d. pabaltiečiai organizuoja 
plataus masto demonstraciją priešais 
Jungtinių Tautų rūmus.

Šiai demonstracijai iniciatyvos 
imasi UBĄ (United Baltic Appeal) 
remiama visos eilės pabaltieŽių ir 
kitų tautų organizacijų, Jau šios 
demonstracijos sudaryta' programa ir 
išdirbtas planas. 3g /•

Jungtinių Tautų Organizacijos 
dvidešimt penktoji sesija buvo pra
dėta rugsėjo 15 d. išrenkant jos 
pirmininku Norvegijos nuolatinį

A.A.

HALINAI AGLINSKIENEI.

mirus, jos vyrą Vytautą Aglinską, didžiame skausme nuoširdžiai užjaučiame.
O. ir I.Aleknai, 
J. ir L.Barkai, 

V. ir A.Bladzevižiai.
Z. įr J.Meiliūnai, 

A .Mikaila ir B. Vanagas

Mielą bičiulį Vladą Miniotą ir artimuosius, jo mylimai dukrai,

A.A.
GENOVAITEI VALTIENEI, 

mirus, drauge Budėdami giliai užjaučiame.

Kišonų šeimos

A.A.
ALBINUI LELEŠIUI 

mirus, liūdesy pasilikusią Lidiją Lelešienę nuoširdžiai užjaučiu.
Juozas Ramanauskas

GENOVAITEI VALTIENEI, 
staiga mirus , jos vyrą Juozą, sūnų 
Algį, ir artimuosius jų skausme giliai 
užjaučia,

Žentelių Šeima.

reprezentantą prie UNO Edvard 
Kambro. Jis savo kalboje pabrėžė, kad 
neužtenka vien tik pasitenkinti faktu 
prisimenant, jog tai yra UNO 25-ji 
sesija. Jo žodžiais, šia proga reikia 
peržiūrėti musų patirtį, pervertinti 
esamą padėtį ir nubrėžti geresnes 
gaires ateičiai. Jis pripažino, kad 
UNO per 25 metus buvo reikšmingas 
faktorius išlaikant pasaulyje taiką, 
nežiūrint to vis tiek įvyko daugybė 
pasaulyje krizių ir konfliktų. UNO 
pareiga, pirmininko teigimu, yra ne 
vien tik pastoti keBą ginkluotam 
puolimui, bet taip, pat turi šalinti ir 
tas dabartines klaidas, kurios veda 
prie konfliktų ir privartavimų. Baig
damas savo įžanginę kalbą E.Hambro 
pabrėžė, kąd. "Mūsų dabartinis 
uždavinys yri? atstatyti mumis- pasi
tikėjimą tų m’ilijonų, kurią viltys 
sudėtos mūsų darbuose" j
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SKYRIUS MOTERIMS
Redaguoja: A. M.trdu.ižl.ai Redakcijos adreaaa:

D.M. BaltatiaaA 307 Highstreet Rd.,Mt. Waverley, Vic.3149

Paruošė A. Buhrukonienu

Jil'iziis Mikstus

PAVASARIS.

Pavasaris galvoj, pavasaris širdy:
Pavasarį visur jauti, matai, girdi.

Pavasaris varnėno džiaugsmo švilpesy.
Pavasari, ir mano nuolaikoj osil

Pavasaris obels kvapniam, trapiam žiede, 
Pavasaris raukšlėtam ir jaunam veide.

BRANGENYBES
Turbūt nerasite moters, kuri 

neturėtą bent vieno brangaus papuoša
lo, - ar tai būtų apyrankė, žiedas, 
auskarai, karoliai. Lietuvės moterys 
labiausiai mėgsta nešioti gintarinius 
papuošalus, bet taip pat maždaug kas 
antra virš 20 metų nešioja deimantą. 
Brangenybes mes pačios perkamės, 
vyrai mums dovanoja arba j as paveldime 
iš tėvų ir artimųjų. Yra tik keturi 
pagrindiniai brangiakmeniai, ir apie 
juos moterys permanai žino.

Anksčiau buvo galvojama, kad 
brangūs akmenys gelbsti nuo galvos 
skaudėjimo arba impotencijos, gi kuo 
jie Šiandie yra ir kam naudingi-žino 
kiekvienas vyras ir kiekviena moteris 
Brangūs akmenys ypatingai moterims 
turi savotiškos magikos.

DEIMANTAS. Ilgus šimtmečius 
vyrai buvo pasisavinę deimantų nešio
jimo pirmenybę. Agnes Sorel, Prancū
zijos karaliau! Karolio VII meilužė 
sulaužė tą įstatymą pasirodydama 1444 
m. su deimantų apykakle. Tai buvo 
naujovė, nors tų laikų deimantai ir 
nebuvo tokie tobuli kaip šiandie. 
Pirmosios deimantų apdirbimo ir Šli
favimo dirbtuves įrengtos 1456 metais.

Didelis rubinas ar smaragdas yra 
didesnė retenybė, negu didelis deiman
tas. Vis dėl to deimantas skaitomas 
brangiakmenių karaliumi. Gal dėl to, 
kad jis savo kietumu ir žėrėjimu kitus 
nustelbia. Žinoma, jis tik tada 
gražiai Žėm, kai tinkamai nušlifuotas.

Nešlifuotas deimantas atrodo kaip 
ledu aptrauktas upės akmeniukas. Jis 
pasidarė iš suanglėjusios medžiagos, 
kuri prie ypatingai aukštos temperatū
ros ir 17.000 atmosferų spaudimo 
kristalizavosi Žemės gilumoje.

Daugiausia deimantų iškasama' 
Pietų Afrikoje,- 95%. Iš viso 5 tonas 
per metus, bet tik 5% iš to .padirbama 
papuošalams, gi kita dalis naudojama 
pramonei. Jų svoris matuojamas kara
tais.

Deimanto vertė priklauso nuo svo
rio, Švarumo, spalvos ir gero šlifavimo. 
Deimantas yra geras, kada dešimt, 
kartų padidinus nesimato jokių tamsių 
taškelių arba smulkių skilimų struk
tūroje.

Deimantai yra saugus kapitalo 
investavimas. Jų vertė yra pasku
tiniuosius 25 metus kasmet kilo 5%. 
Juo akmuo didesnis, juo jis brangesnis. 
□ varus vieno karato akmuo yra verting
esnis, negu du po 0,85 karato, nors abu 
kartu daugiau sveria, negu vienas.

Juk ne visi vyrai, kurie savo žmo
noms dovanoja brangiakmenius, gal
voja apie savo prestižą arba kapitalo 
investavimą. Mes moterys galvojame, 
kad vyrai juos dovanoja bent retkar
čiais iŠ meilės . .

RUBINAS. Mergina, nešiojanti 
rubiną, negalėjo prarasti savo nekalty
bės, taip buvo sakoma senovėje. Orien- 
te vyrai nešiojo juos kaip talismaną ir 
tikėjo, kad jie palaiko jų potenciją. 
Šiandienų rubinai vertinami kitaip: jei
gu rubinas sveria daugiau kaip keturis 
karatus ir turi gražią spalvą, jis yra 
labai vertingas.

Rubinai ta: kristalizuota molinė 
žemė, kuri savo raudonumą įgavo nuo 
įsimaišiusių chromoxydo dalelyčių. 
Gražiausius ir brangiausius rubinus 
randa Burmoje, šviesiausius Ceilone.

Rubinai ne visuomet lygios spal
vos. Indai išmoko juos taip meniškai 
apdirbti, kad visas akmuo šviečia rau

donai. Tas labiausiai tinka rubinams, 
kuriuose matosi smulkūs kristalai kaip 
adatėlės, kurios kaip šešiakampė 
žvaigždė kabo paviršuje. Didelis 
rubinas gali būti brangesnis,negu tokio 
pat dydžio deimantas.

SAFIRAS. Tai rubino dvynukas, 
kuris turi titano arba geležies oksido 
priemaLŠų ir dėl to mėlynos spalvos. 
Yra safirų ir ružavų,oranžinių ir gelsvų.

Safirų karaliumi skaitosi safiras 
giliai mėlynos rugiagėlių spalvosJlomė- 
nai ir graikai laike jį vyrišku akmeniu. 
Šeštame Šimtmety popiežiaus įsakymu 
kiekvienas kardinolas turėjo nešioti 
ant dešines rankos žiedą su safiru.Nuo 
to laiko priimta, kad safiras saugo nuo 
žemiškų geismų.

SMARAGDAS. Šitas akmuo buvo 
pašvęstas dievaitei Venerai. Vidur
amžiais tikėta, kad jis gelbsti prieš 
galvos skausmus. Reikėdavo jį tik 
paimti į bumą ir galvos skausmai pra
eidavę. Smaragdai yra gražiausi kalnų 
kristalai. MaZos enromoksido dalely-. 
tės padaro iŠ bespalvės ir bevertės 
medžiagos žalią smaragdą. Jų pasi
taiko šviesių kaip šienas ir tamsių 
-eglės žalumo. Daugiausia jų randama 
Brazilijoje ir Kolumbijoje. Smaragde 
dažnai pasita:ko žibančių plokštelių, 
kurios priešingai negu deimanto daž
niausia jo vertą pakelia.

Buvo tikėta, kad jeigu moters 
nešiojamas smaragdas apsitraukia, tai 
jos vyras neištikimas.

Brangiakmenys visados lieka 
ištikimi moterims. Jie visada palaiko 
savo vertę.todėl jie geras investavimas, 
įdėti į papuošalus jie kainuoja 30% 
daugiau. Po-litinei krizei atsitikus ar 
kilus karui lengva brangenybes pasi
imti su savim. Jos turi tarptautinę 
vertę ir ne vienas iš mūsų tautiečių 
karo metu Sibire ar Vokietijos ir 
Italijos stovyklose išsigelbėjo nuo 
bado ir Šalčio iŠkeisdamas brangeny
bes į maistą ar drabužį.

žiedai bene seniausia papuošalų 
forma. Juos per šimtmečius Žmonės 
nešiojo Ženklindami sužieduotuves, 
vedybas ar net artimo mirtį. Žiedai 
visuomet simbolizavo turimus bendrus 
jausmus su kuo nors ir galvota, kad 
Žiedas ir jausmai turėtų būti amžini. 
Seke viena generacija po kitos ir jos 
negalėjo tuo įsitikinti. Žiedus ištirpi
no ir perdirbo maždaug kas 80 metų, 
kada norėta atžymėti kitokių jausmu 
poreiškius ar kitokias apeigas. Dėl to 
ir sunku užtikti žiedą (išskyrus 

muziejus) ankstyvesnės datos, negu 
17-jo Šimtmečio pradžia. Laimei, 
Anglijos karalienės Viktorijos laikotar
piu buvo pagaminta masiniai daug 
žiedų, ir dėl to ano meto pavyzdžių iki 
dabar išlikę.

Tais laikais įvairios brungenjbės 
buvo labai mėgiamos. Karaliene 
Viktorija padėjo tai madai plisti 
dovanodama daugeliui savo pavaldiniu 

broŠkes, lenciūgėlius su medalionais 
ir Žiedus. Pvz., siųsdama laišką 
garsiajai gailestingajai sesulei Flor
ence Nightingale 1856 m. karalienė jai 
drauge pasiuntė brangių papuošalų 
sakydama, kad jie simbolizuoja jos 
didelį pasiaukojimą ligonių slaugyme.

Vyrai Europoje tada nešiojo 
kukliai: juodus kostiumus ir baltus 
baltinius, bet jų moterys savo papuo
šalų brangumu ir įvairumu ženklino 
savo vyrų materialinę padėtį. Daug
elio moterų krūtinės ir rankos buvo 
perkrautos brangenybėmis. Bet ne tik 
aukštųjų, ir vidurinio luomo moterys 
puošėsi. Neturtingos irgi norėjo puo
štis, bet jos turėjo tenkintis medin
iais karoliais, apyrankėmis ir variniais 
Žiedais.

Renesansas ir gamta inspiravo tų 
laikų auksakalius. Komplikuoti žiedų 
fasonai buvo išgalvojami mėgdžiojant 
įvairiai supintas vynuogių Šakeles ir 
kitokius augalus. Karalienės Viktorijos 
žiedas buvo gyvatės pavidalo, nusegio- 
tas smaragdais. Tokie žiedai anuo 
metu buvo populiarūs ir Romoje.

Viena labai paplitusi forma roman
tizmo laikais buvo gedulo žiedas. Ti
piškas toks Žiedas buvo verkiančio pir
što formos, stovinčio prieš urna su įra
šu. Kai kada būdavo atvaizduotas 
ir verkiantis gluosnis, metanti? šešėlį

ant liūdinčio žmogaus. Dažnai ir 
mirusio plaukų pluoštelis būdavo 
įdėtas į Žiedą. Vėliau 18 Šimtmečio 
pabaigoje gedulo Žiedai (gavo papras
tesnę formą — jie teturėdavo tik juodo 
džeto ar juodo stiklo akis.

19 amžiaus pabaigoje Žiedai jau 
daugiau blizga ir ryškesni,net kai kurie 
savo formomis linkę į vulgarumą. Tą

Visur, kur žvilgini, pavasaris gražus
Mums gausiai laisto jau ryškius, kvapnius dažus.

Pavasaris pagundų pilnas, nuostabus, 
Ne vienai Širdžiai kaistančiai lemtingas bus ...

Tik smuklėj, u vokiančio] alum ir tabaku, 
Pavasarį surast velnioniškai sunku.

pat galima pasakyti ir apie to laiko 
moteris, kurios pradėjo įeiti į biznį, 
politika ir labai skyrėsi nuo io žimt- 
mečio pradžios nuobodžiaujančių po
niučių. Prisitaikindamos prie savo 
naujos rolės viešame gyvenime jos 
pradėjo savo brangiuosius papuošalus 
nešioti tik vakare ir buvo skaitorųa 
labai neskoninga pasirodyti su deiman
tu dienos metu.

Amerikoje ir Australijoje atidarus 
aukso kasyklas papuošalu biznis dar 
labiau pakilo. Auksiniai Žiedai su 
brangiais ir ne taip brangiais akmenim
is įvairiose formose pasipylė rinkoje. 
Mėgiamiausi akmenys buvo deimantai, 
safirai, rubinai, smaragdai, garnetai,tur 
kuazai, opalai, koralai ir perlai.

Vienas 1875 metų anglu žurnalas 
nurodo, kokie turėtų būti sužadėtuvių 
žiedai, Ten sakoma, kad bet koks 
gražus įdomus Žiedas gali būti nešio
jamas kaip sužadetuviu Žiedas. Perlai 
ir deimantai skaitomi tinkamiausiais. 
Sužadėtuvių Žiedas negali būti .ir 
vedybiniu žiedu. Vedybinis žiedas 
turi būti lygus be jokių akmenų. Jie 
nešiojama ant to paties piršto kaip 
ir vedybinis Žiedas. Opalai buvo 
skaitomi netinkamais sužadėtuvių 
žiedams, nes jie reiškią liūdesį.

Apie 1900-sius metus pasidarė 
labai populiarūs Žiedai su perlais arba 
Žiedai su vienu deimantu, apsuptu 
perlais.

Senovės žiedai buvo įdomūs. Bet 
turint seną paveldėtą žiedą gera jį 
nunešti kartas nuo karto pas auksakalį 
patikrinti ar neiSsideveję, neliuosi 
akmenukai. Trukusį Žiedą lengva sutai
syti, bet pamesto akmenuko negalima 
pritaikinti.

Rugsėjo pradžioje Vilniaus 
Parodų rūmuose buvo atidaryta Vak. 
Vokietijoje gyvenančio lietuvio daili
ninko Alfonso Krivicko grafikos darbų 
paroda. Jo pirmoji paroda, jam baigus 
Taikomosios dailės institutą, Kaune 
buvo surengta 1944 m. Krivicko darbų 
parodos anksčiau buvo surengtos Fed. 
Vokietijos miestuose: Konstancoje, 
Freiburge, Heidelberge, Stuttgarte ir 
kitur. Dabar Vilniuje eksponuota apie 
40 grafiko darbų. Vyrauja pastarųjų 
metų kūriniai.

Apie A.Krivicko grafiką rašyda
mas “Literatūros ir Meno“ savaitraštis 
(nr.36)paminėjo: “Dailininkas pritaiko 
optinio meno principus, panaudoja 
foto nuotraukąs . . . pasiekiama vaiz
do nepastovumo, dinamikos, kartu 
žadinama Žiūrovo vaizduotė“

, ELTA.
***

Rugsėjo pradžioje Rumunijoje 
viešėjo ir dalyvavo tarptautiniame 
Enescu konkurse Vilniaus operos ir 
baleto teatro artistė Nijolė Ambrazai
tytė. Su ja buvo išvykęs ir pianistas 
Gytis Trinkūnas ir meno veikėjas 
Zenonas Paulauskas, dalyvavęs 
vokalistų konkurso vertinimo komisi
joje.
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SKAUSMAS
Visi pažįstame skausmą, - t.y. 

visi išskyrus ekspertus, kurie vis 
negali surasti tinkamos definicijos. 
Skausmą sunku apibūdint i :dar sunkiau 
jį pamatuoti. Tikriausiai ne vienas iš 
mūsų esame pastebėję, kad ne visi 
žmonės vienodai pajunta ir pakelia, 
skausmą. Tyrinėjimai šį faktą už
tvirtina. pabrėžiant, kad faktoriai, 
kaip:asmens lytis, tautybė, užsiėmimas 
ir asmenybė Žaidžia svarbią rolę.

Mokslininkai senai pastebėjo 
sąryšį tarp smegenų - tos neįspūdin
gos masės kraujo gyslelių ir nervą 
ląstelių: ir. proto, kuris audžia 
sudėtingą jausmą, įžvalgos irabstrak- 
cios minties audinį. Tačiau dar 
nevisai aišku, kaip šis protinis 
procesas perdirba tokius paprastus 
regėjimo, klausos ir lytėjimo jausmus 
į mintis:- pavojus, grožis, motina.

Todėl studijuojant skausmą, 
daktarai susieina su didelėm žinių 
spragom. Kai kurie chirurgai sutinka 
skausmą vadinti sužaloto nervo 
šauksmu. Tačiau čia tuoj pat iškyla 
problema. Kaip išaiškinti skausmą 
kojoje, kuri jau amputuota, kaip 
išaiškinti jausmą ‘perduotą’ j kitą 
kūno dalį, toli nuo žaizdos. Kaip 
išaiškinti ‘hyperalgesią’ t'.y. nepake
liama skausmą, sukeltą pūkeliui arba 
vėjui palytėjus kuria nors kūno dalį?

Dr.Henry Beecher, Harvard 
medicinos mokykloje žinomas kaipo 
skausmo studijų tėvas.pastebėjo, kad 
Antro Pasaulinio Karo metu. Šimtai 
sunkiai sužalotą kareivių, tuoj pat po 
sužalojimo nesiskundė ir neprašė 
skausmui sumažinti vaistų. Jo many
mu, džiaugsmas ištrūkus iš kovos 
lauko sulaikė kuriam laikui, skausmą.

Priešingai, rūpestis ir skausmo 
baimė, padidina skausmą. Pavyzdžiui, 
dantim pradėjus skaudėti Šeštadienio 
vakare, skausmas bus aštresnis vien 
dfel to, kad kenciatysis baiminasi, jog 
ant rytojaus negalės surasti dantisto.

Lig šiol daryti tyrinėjimai 
iškėlė vieną aiškų faktą, būtent: 
skausmas nėra grynai anatominis.- 
Šiandien, dauguma mediku sutiktų su 
filosofo Spinozos skausmo apibūdinimu 
- skausmas yra esminis jausmas 
atitinkąs aštrų liūdesį

Vienai grupei pasaulio gyvento
jų, skaitant apie 1 milijoną gyventojų, 
nereikia skausmo bijoti: nes jie gimę 
be skausmo pajutimo. IŠ kito taško

KUR MANO AKINIAI?
Buvo laikas, kada man akiniai 

nebuvo reikalingi. Tai buvo laimingos, 
nerūpestingos dienos. Pamažu, (taip 
man atrodė) jie pradėjo spausdinti 
laikraščius ir telefono knygas mažes
niu šriftu. Vis dažniau pradėjau 
pasukti klaidingus telefono numerius. 
Taip pat gatvių planų knygos šriftas 
ir užrašai įvairių receptų ant maisto 
pakietėlių. atrodė, vis mažėjo.

AŠ jaučiau, kad šeima pradėjo 
manim nebepasitikbti. Staiga vis kas 
nors atsirasdavo prie vaistų spintelės, 
kai aspirinų ieškodavau. Pasigedau 
įprasto prašymo: ’’paduok, prašau, 
vaistus’*. Pyragą kepant, ar tą naują 
gulašą verdant, kas nors iŠ šeimos 
pasisiūlydavo paduoti prieskonių 
buteliukus, ar paskaityti receptą. Toks 
mano Šeimos atydumas ir sekiojimas 
pradėjo mane nervuoti. Pati susirū
pinau: Ar aš kokia nepagydomą ligą 
turiu? Ar iš proto kraustaus? Ar jie 
man nori padėti, ar ... ? Nustojau 
noro bent ką daryti.

Vieną vakarą atsisėdau skaityti 
lietuvišką laikraštį. Nuoseklaus 
skaitymo jau kuris laikas nemėgau. 
Kaip visada perbėgau akimis stambias 
antraštes, bet prieš jį padedant 
susidomėjau vienu straipsneliu, ir 
pradėjau skaityti. Pamažu jį traukiau 
toliau ir toliau nuo savo akių. Kai 
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žiūrint šie asmenys gyvena nuolati
niame pavojuje. ugnies ir aštrių 
objektų, nes tarp kitko, skausmas 
praneša pavojų.

Kai kurios etninės grupės pav. 
Eskimai gali didžiuotis atsparumu 
skausmui. Net vakarų civilizacijos 
žmones, pagyvenę tarp šių stoikų, 
užsigrūdina skausmui, deja,sugrįžus 
į mūsų lepią civilizaciją pamažu šis 
imunitetas skausmui dingsta.

Kultūros sąryšis su skausmu 
reiškiasi net augšto gyveninio lygio 
kraštuose. Pavyzdžiui anglas ir 
amerikonas pajunta skausmą skirtingai 
Taip pat įdomu, kad moterys yra 
jautresnės skausmui, negu vyrai. 
Skausmo pajutimas sumažėja su 
amžiumi. DeŠinrankiai jaučia kairės 
kūno pusės sužalojimus smarkiau, negu 
dešinės.

IŠMINTIS
Va dvi istikimvbės rūšvs: šuns ...

ir kates. Jeigu įsimylėjus moteris verkia,
Napoleon Bonaparte. j> nori blį,i bučiuojama; jeigu įsimylė- 

. jus moteris pyksta,ji nori būti bučiųoja-
*** m a. Įsimylėjus moteris visuomet nori

būti bučiuojama.
Ištikimybė — apgautųjų dorybė.

Ambrose Bierce (1842-1916).

*** .

Nieko nėra kilnesnio ir šventesnio 
už ištikimybę. Teisingumas ir ištiki
mybė — tai didžiausios žmogaus 
sielos ypatybės.

Marcus Tullius Cicero..

***

Geriausias kelias Vyrą istikimvbei 
išauklėti yra jį įtikinti . kadį juo ’ 
pasitiki. Jeigu jis bus įtariamas, jis 
tikės turįs teisę į neištikimybę.

Lucius A. Seneca.

* ■

Moters siela yra jūra:, pasiduoda 
lengviausiam, silpniausiam spaudimui 
ir pakelia sunkiausias naštas.

Rasmus Nielsen.

$ La i i
vvras pradėjo kvatoti, aš laikraštį 
laikiau per visų savo ištiestų rankų 
ilgį ir turbūt ne kokią veido išraišką 
parodžiau. Juokiaus, kai vyras parsi
nešė akinius ir pašaipiai jo klausiau, 
ką jis tuo nori pavaizduoti, bet kai jis 
nusiėmęs juos man uždėjo,aš nustebau: 
Ištiestos rankos grįžo į normalią • 
padėtų ir veide pasirodė Šypsena.

Atbudau: ne užrašai, bet mano 
akys kaltos. Niekam nieko nesakius, 
skubėjau užsiregistruoti pas akių 
specialistą. Jis man prirašė skaitymui 
akinius ir tuo įsigijau dar vieną'/ 
dalyką,; kurį galiu lygiai lengvai < 

.pamesti, kaip automobilio raktelius. 
AŠ maniau, kad su skubančiu laiku ir 
su atsiradusiais mažais įspaudūnais 
nosies viršuje, priprasiu prie jų ir 
žinosiu.kur aš juos padedu.bet reikalas 
vis blogėja. Nuolatos namuose Šaukiu: 
“Ar nematė kas mano akinių!?” Kad 
turėčiau dar savo mėlyną papūgėlę, 
tai ji mano nuolatinį klausimą jau 
būtų išmokusi pakartoti. *

Aš nujaučiau, todėl nemėgau 
akinių ir man labai pikta, kad vis 
daugiau ir daugiau* turiu priklausyti 
nuo tų stikliukų. Ryte, kai lieku“ 
viena, paėmusi laikraštų nenoriu 
prisipažinti, kad turiu susiieškoti 
akinius, todėl pirma žiūriu į paveiks
liukus, bet pamažu pradedu galvoti, 
ką paskiausiai vakare dariau, kad 
atsiminčiau, kur tuos savo akinius ,

Operacinis badas skausmui 
pašalint nevisada sėkmingas. Nu
plauti nervai tik laikinai pašalina 
skausmą, nes kaip vienas daktaras
pareiškė, gamta savo išmintimi grei
tai atranda užpakalines duris. Lobo
tomies - priekinio smagenų ‘cortex’ 
perpiovimas - pats uŽtikrinŠiausias 
metodas nuolatiniam skausmui paša
linti. nors šiais laikais, retai naudo
jamas, nes dažnai paciento asmenybė 
smarkiai pasikeičia.po šios operacijos.

Kas liečia skausmo pamatavimą, 
iki šiol dar neatrasta grynai objekty
vaus metodo, pavyzdžiui naudojant 
osciloscopą. Atrodo ir ateityje 
tyrinėtojai turės pasitenkinti grynai 
subjektyviu, apklausinėjimo būdu, 
remiantis tokiais' klausimais kaip,: 
Ar skauda? , ir kiek skauda?

Nors paskutiniu laiku J.A.V. ir 
Europoje skausmo tyrinėjimas sukėlė 
daug susidomėjimo, ir nemažai klini
kų šiai sričiai studijuoti, veikia 
universitetų ligoninėse, tačiau kai

Taurus vyras moters geru žodžiu 
gali toli nueiti.

Kas pažįsta meilę, tas pažįsta 
moteris.

*** , /

Moterys išmintingesnes uz vyrus: 
jos mažiau žino, bet daugiau supranta.

Mylinti moteris visuomet sveika, 
kada jis serga.

*** ’■*
' ' B

Moteris, kuri perka gėlės, yra 
ištekėjusi.

**♦ 2

palikau.
Jeigu iš vakaro siutinėjau, tai 

lengva: jie bus susipainioję šu įvai
riaspalviais siūlais. Jeigu ieškojau 
kokių nors vaistų, tai, žinoma, turėjau 
juos skaitymui smulkiems užrašams 
ant vaistų buteliukų. Bet jie galėjo 
būti palikti ir virtuvės ar vonios 
spintelėse - ieškojimas prasideda.

Jaučiu demoralizuojantį jausmą, 
kad tikrai manim be akinių negalima 
daugiau pasitikėti. Nusipirkau 
specialų lenciūgėlį) aplink kaklą 
akiniams prilaikyti, bet jį tuojau 
numečiau, nes pradėjau savęs nemėgti 
tokiu pasipuošimu ir ilgai dar ka
bantis lenciūgėlis vaizduotėje mane 
persekiojo.

Žmonės,kurie nešioja akinius,
susiduria sū įvairiomis problemomis. 
Aš jų dabar nuolatos turiu. Čia 
paminėsiu jų tik kelias: kadangi virimo 
ir kepimo receptų smulkų šriftą skai
tyti man reikalingi akiniai, kurių aš 
nespėju nusiimti, kai pakeliu puodo 
dangtį, ar atidarau pečiaus duris, tai 
karšti garai greitai aptraukia akinius, 
ir aš turiu sukinėtis apie puodus 
nieko nematydama, kad kartais gali 
būti pavojinga. Tokią pat problemą 
turiu gerdama karštą kavą, ar arbatą. 
Negaliu sugalvoti, kaip išvengti 
tokių pavojų. Butu gerai, kad kas nors 
galėtų šį aprasojimo klausimų iŠsprę- 
slu Su šiam kartui/ 

kurių, rūsių skausmai rebbra gili 
paslaptis. Paimkime tokias kasdieni
nes. labai paplitusias ligas kaip 
migrena: kenčiančiųjų skaičius kas 
met kyla, tačiau migrenos priežastys 
dar vis nesurastos.

Žinios apie skausmą vis didėja. 
Tyrinėtojai pramato, kad artimoje 
ateityje bus pralaužti ledai, ypač kas 
liečia asmeninį skausmo reguliavimą. 
Sugebėjimas ‘užsukti’ skausmą kada 
tik nori, pralenkia visus kitus būdus 
skausmui pasalinti.

Kad šitoks ąsmeninės koncen- 1 
t racijos būdas būtų pats naudin- 
ginusias, tiesiausias ir pigiausias 
nėra jokios abejonės, tačiau ar, jis 
būtų daugumai priimtinas? Greičiau* J 
šiai ne. Visuose augšto gyvenimo 
lygio kraštuose analgetinių vaistų 
naudojimas labai paplitus, nors s 
daktarai nuolatos perspėja, kad vaistų 
naudojimas dideliais kiekiais yra . 
dažnai sveikatai kenksmingas, nes J 
paprastai visi vaistai turi pašalines ; 
pasekmes. Koncentracijos būdu \ į 
išvengtume kenksmingų pasekmių, 
tačiau tam reikalingas apmokymas, ir < 
svarbiausiai, stipri valia - o tai 
didele’, retenybe mūsų lepioje Šių į 
dienų civilizacijoje.

D.M.B.

ĮSIDĖMĖKITE " ;

(Pora blaivių žodžių apie 
apsvaigusią romantikų).

Ką jaunavedžiai daro pasibaigus 
vestuvių triukšmui ir jie jau vieni J 
viešbučio miegamajame? Visai ne tą/ 
ką jus galvojate.

Mexico City buvo apklausinėta 
100 janu 
100 jaunavedžiu porų. Pirmiausia 
merginos, a). Šimtas iŠ 100 ėjo prie 
veidrodžio ir atydžiai save apžiūrėjo, 
b). 92 prikaišiojo vyrui, kad kei-
čiant žiedu^ jis jaudinosi, c). 85 . 
kritikavo jd šeimos elgesį ir aprangų. 7
d) . 67 sėdėjo ant lovos krašto ir 
dejavo del perplyšusios kojinės,
e) . 54 rašė pilną vestuvių dovanų
sąrašą., f). 38 įjungė televizijos apa
ratą, g). 22 skundėsi penna žais
bateliais ir užtrintais mazoliais. 
h). 15 sakė: ‘‘Atsargiai, tu man
suknelę suple’šysi!” i). 9 tyliai ver
kė. j). 5 būtinai norėjo paskambinti 
mamai, k). 3 prašė nuo galvos
skausmo tabletės, l). viena, tik 1 
nebeatsiminė vyro pavardės ir jo 
paklausė: ‘‘kaip tu vadinies?”

Iš šimto vyrų: a). 100 tampė
marškinių kalniečių ir skundėsi, kad ■ 
labai karšta, b). 9] intensyviai
krapštėsi po kišenes ieškodami 
cigarečių, c). 73 nei iš šio, nei iŠ 
to, be jokio pagrindo juokėsi, d). 64 
atsisagstė marškinių kalnierių ir iŠ 
naujo įtikinėjo esant karšta, e). 43 
patikrino, ar durys tikrai sandariai 
uždarytos, f). 32 skaičiavo poves- 
tūvines kelionės išlaidas, g). 27 .
nusiavę batus masažavo kojas, “, 
h). 14 skambino viešbučio vadovybei, ;j 
dėl vienokio ar kitokio nepasiten- j 
kinimo, i). 8 išėjo nusipirkti laik-. 
raščio ir 13 nebegrįžo, j). 5 pri
kaišiojo žmonai, kad ji su pabroliu 
flirtavo, k). 2 klausė žmonos, ar ji 
užtenkamai turi pinigų, 1). 1 nusišovė. >

(15 “Novedades” Mexico City) - J/ ;

Nereikalinga tvora
Eidamas kartą pro kapines, 

rašytojas M. Twain pamatė ke
letą vietinės valdžios atstovų, 
kažką gyvai diskutuojančių.

— Apie ką jūs čia taip taria
tės?— paklausė jis.

— Tariamės, ar statyti aplink 
kapines mūrinę tvorą, ar ne.

— O kam ta tvora? .
—- Apsaugoti kapų teritorijai.
— Nereikalingas atsargumas, 

— atsakė rašytojas. — Tie, ku
rie jau kapinėse, vis tiek negali 
išeiti, o tie, kurie dar ne, neturi 
jokio noro į jas patekti.
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KOALA
Tai gamtos sukurtas žaislas, 

rašo Fred Dickenson. Tai mieliausias 
sutvėrimas pasaulyje - delikati, švel- 

ini, bet ištverminga. Gal ją. ir galima 
būtų palyginti su mūsų miškų voveraite, 
bet ji turi daug skirtingų bruožų.

Koala jaustųsi namuose, padėjus 
ją į. vaikų kambarį. Švelnus kailis 
dengia jos kūną nuo mažų kojyCių iki 
apvalių ausų, žvalios, kaip tamsūs 
stikliukai, akys ir juodos batų odos 
nosis, daro ją panašią į tradicinį 
vaikų meškiuką - “Teddy Bear” 
vadinamą. Kai Koala eina, rūpi net 
pažiūrėti, ar nėra užsukamo raktelio 
ant jos stiprios nugaros.

Tuom dar nesibaigia panašumas. 
Koala yra labiausiai patikimas laukinis ■ 
gyvulėlis, ir jeigu ją paimsi ant 
rankų, ji meiliai prisiglaus ir net 
priekine kojyte apsikabins aplink 
kaklą. Bet ji taip pat yra įabai 
nerandi. Ji negali efektyviai kovoti 
ar bėgti it gaisrui ištikus, ji tik 
palypės į medžio viršūne ir lauks 
mirties. Visdėlto ji išsilaikė virš 
milijono metų ir šiandien priskaitoma 
prie taip vadinamų gyvųjų "fossils".

Mokslininkai galvojo, kad jos 
ir kitų primityvių “marsupials” (t.y. 
gyvuliai, kurių motinos savo vaikus 
specialiame maiše nešioja) protėviai 
- kaip kengūra ir anšiasnapis - pa
siekė Australiją prieš milijonus metų, 

‘per senobinius žemės junginius, ku
riuos vėliau jūra užliejo. Šitie 
gyviai tada laisvai judėjo po šį 
kontinentą, laisvi nuo didelių mesiaė- 
džių gyvulių. Jie vystėsi ramiai, bet 
lėtai, kaip urvų kapstytojai, medžių 
lipinėtojai, šokinėtojai ir net slid mė

tojai. Kai Australiją visiškai vanduo 
apsupo, jie buvo atskirti nuo likusio 
pasaulio. Tose chaoso dienose, žemą 
užliedavo pakaitomis, tai gėlas, tai 
.sūrus vanduo, ir Koala išmoko gyventi 
medžiuose.

Beveik visi mes vadiname Koalą 
meškiuku. Faktas yra, kad ji visiškai 
ne gimininga meškų šeimai. Bet 
niekas į tai nekreipia dėmesio. Jos 
stambi sudėtis, jos tingi eisena ir jos 
didelis panašumas į vaikų žaislą, 
pateisina klaidinga pavadinimą.

Koala retai geria vandenį - ji 
gauna gana skysčio nuo rasos ant 

i lapų. Dėl jos mieguistumo, ja, apkal
tino slapuke pijoke. David Thomas, 
Taronga Park zoologijos sodo .pri
žiūrėtojas šitaip aiškina: "Eukalipto 
medžio lapai turi saldžią substanciją, 
kuri gali fermentuotis. Bet aš netikiu, 
kad Koala pasigeria. Ji tik mieguista. 
Reikia atsiminti, kad ji yra nakties
sutvėrimas, tuo tarpu daugelis žmonių 
ją tik mato dienos metu”.

Vos prieš 40 metų, del Švelnaus 
kailio, jų išžudė milijonus ir jas 
beveik visai išnaikino, bet dabar ji 
yra apsaugota įstatymu ir jos išlaiky
mu daug rūpinamasi.

Išskyrus Australiją, Koalą 
randame nuo 1959 metų Kalifornijoje 
- 10 Balboa Park San Diego ir San 
Francisco zoologijos sode. Kiek
vienas iš tų sodų turi daugiau negu 
25 skirtingas Eukalipto rūšis, nes 
Koala turi tam tikrais metų laikais 
keisti Eukalipto rūšį, nes jai yra 
pavojus apsinuodyti “hydrocya- 
nine” rūgštimi, kuri, dėl nežinomų 
priežasčių, staiga lapuose atsiranda. 
Tikrai Koala viena žino, kada ji turi 
Eukalypto rūšį keisti.

įsispraudusios giliai medžių 
išsišakojimuose, jos didžiausią 
dienos dalį pramiega. Pabunda prie 
blandoje, palipa aukščiau į medį ir 
pradeda maitintis lapais ir švelnia 
medžio žieve. Nors nerangi pėsčia, ji 
nakties metu gali daugelį mylių 
keliauti medžiais, ne tik ieškodama 
tinkamo maisto, bet ir kitokiais 
sumetimais. Vyriškos Koalos mėgsta 
toli medžiais keliauti ir šitie kava
lieriai kartais turi ištisu “Haremą”, 
nuo trijų iki septynių žmonų ir jie 
v išvien jaučiasi viengungiais.

Tėvo Koalos meilės šauksmas 
yra nuostabiai Šiurkštus - jis panašus 
į garsą, kurį padaro piūklas plaudamas 
ploną lentą. 35 dienas po patelės 
atsiliepimo gimsta koaliukas, ne 
daugiau kaipjįįinčo ilgio. Skirtingai 
nuo kitų krepšinių gyvių, Koalos krep
šys atsidaro į apačią. Jame mažas 
naujagimis randa šiltą apsaugą. 
Krepšio viršuje yra du skyriai: vienas 
dešinėje pusėje, kitas kairėje ir 
kiekviename randasi spenys ir viena
me iš tų skyrių "beibis” maitinasi 
ir pasilieka ten šešiems mėnesiams.

Gyvuliukas yra maždaug 7 inčų 
ilgio ir pilnai apaugęs plaukais kada 
jis išeina iš motinos krepšio ir 
užlipa jai antnugaros. Taip mažasis 

jodinėja dar šešis mėnesius ir per tą 
laika motina išmokina jį laipioti ir 
išsirinkti lapus, kurie jo gyvybės 
palaikymui reikalingi. Pilnai užaugu
si Koala siekia 30 inčų ir sveria apie 
30 svarų.

Motina Koala yra mylinti, bet 
griežta. Stebėtojai nustebo pamatę, 
kaip jinai nusikaltusi, savo vaiką 
pasideda ant kelių ir jį gerai aplupa. 
Koaliukai verkia graudžiai, labai 
panašiai į musų vaikus. Net yra buvę 
atsitikimų, kad buvo pradėta ieškoti 
pasiklydusio vaiko. Jeigu Koaliukas 
nenustoja verkęs, motina jį vėl ap
rausą, kol jis nusiramina. Po to jį 
paima ji į glėbį ir jie abu užmiega.

Žmonių išauginti koaliukai 
tampa mielais ir prisirišusiais gyvu
liukais. Uždarytos jos gyvena nuo 
13-15 metų, laisvėje virš 20 metų. 
Daug įvairių pavojų dar gresia šiam 
mielam, mažam sutvėrimėliui, bet jo 
ateitis atrodo užtikrinta.

Mes irgi džiaugiamės pamatę 
kur-nors prie kelio užrašą: Važiuokite 
atsargiai - Koalos pereina čia!

M.Senkuvienė.

JAUNYSTES DRAUGE
Sugrįžo mano vyras iš tarnybos 

namo vieną vakarą beveik 20-čia metų 
pajaunėjęs, linksmas. Jis susitiko 
savo jaunystės simpatiją, kurios 
nebuvo matęs nuo DP lagerių laikų. 
Susitarė susitikti geriausiame miesto 
restorane vakarieniauti. Išsigandau, 
kaip dar niekada mūsų vedybiniame 
gyvenime, nes labai labai daug apie 
ją girdėjau iŠ jo ir kitų jo draugų, 
kaip jis ja buvęs sužavėtas ir galbūt 
mylėjo. Bet aš jam vientik draugiškai 
pasakiau:-Puiku, jūs turite daug ką 
pasakoti! -Ne, nesisiuliau eiti drauge, 
nereikalavau jokių moralinių teisių.

Apžiūrėjusi, kad jis gražiai 
atrodytų,išleidau į pasimatymą.

Koks baisus man buvo tas vakaras^ 
Užmigti negalėjau. Pergalvojau visą 
mudviejų nueitą kelią, apgailėjau 
nesklandumus,suskaičiavau visas savo 
nuodėmes ir nuodėmėles ir nutariau, 
kad turėsiu sutikti su likimu, jeigu. . . 
Geriau negalvoti. Mano vyras susitikęs' 
su anų laikų draugais apie ją kalbė
davo, aukštai vertindamas jos įvairias 
geras ypatybes (blogų ji visai ne
turėjo). Kokia tai buvusi pana!? Aš 
apie ją galvojau, kaip apie mirusią, o 
dabar štai ... jo sena meilė gyva!

Grįžo vyras vėlai, todėl nudaviau 
mieganti, nes bijojau paklausti, 
bijojau žodį ištarti.

PROTESTAS
Mes, ALB Krašto Tarybos XI Sesijos atstovai:B.Stašionis, V.Deikus, 

A.Dudaitis, A.Kutka, I.Dudaitienė, V.Bukeviėius, L.Deikienė, Dt.B.Vingilis,
8 A.Reisgys, J.Kedys, V.Miniotas. P.Alekna, J.Ramanauskas. S.PaEėsa, 
S B.Pūkas. V.Aras. Dr.A.Mauragis, J.Maksvytis,ir V.Kazokas, gyveną Sydnejaus 
S Apylinkės ribose, susirinkę 1970 m. rugsėjo 30 d. “Dainavos“ salėje aps- 
« varstyti ir išdiskutuoti susidariusią nemalonią padėti mūsų bendruomenėje bei 
8 užkirsti kelią tolimesniems nesusipratimams kilti, išklausę įvairių pranešimų ir 
S išdiskutavę klausimus priėjome daugumos nuomonės (už pasisakė 17 atstovų , 
| prieš vienas-J.Kedys ir susilaikė vienas - S.Pačėsa) ir priėmėme tokio turinio

3 rezoliuciją:

« 1. Ultimatumo dalyvių griežtas reikalavimas Krašto Valdybai
| pašalinti redaktorių V.Kazoką ir “Mūsų Pastogės" išmetimas iš "Minties’ 
S spaustuvės bei “Lietuvos Keliu" leidinio pasirodymas su aiškia tendencija 
S apkaltinti ir pasmerkti ALB vadovybę ir jos veikėjus kompromituojant ko- 
S munizmu ir kitais didžiais nusikaltimais, kaip tautos išdavyste ir kolobora- 
» vimu su priešu, sukėlė mūsų bendruomenėje susijaudinimą, nepasitikėjimą ir 
H suskilimą. Toks jų elgesys padarė didelę Žalą mūsų bendruomenėje, o ypač 
« jaunimui, ir jos veikėjams visuomenininkams, kultūrininnkams, kurie bendruo 
S meninį darbą dirbo per dvidešimtį metų su atsidėjimu ir pasiaukojimu. Todėl 
» smerkiame tokių aktyvistų pragaištingą darbą ir prašome liautis toliau jį 
S varius.
g 2. Rugpiūčio 23 d. Sydnejaus Apylinkės susirinkime renkant atsto-
| vus į ALB Krašto Tarybą buvo išleisti sąrašai su tokiomis antraštėmis 
| -“visai netinkami kandidatai,už kuriuos nebalsuoti” ir "Už ką nebalsuoti” ir 
| juose surašyti šie asmenys - "Mauragis, Stašionis, Deikus, Reisgienė, 
8 Skeivys, Skeivys (jun.), Šimboras, Garolis (jun.), ir Intas - (Kukutis)"., Šie 

asmenys yra daug nusipelnę vietos lietuvių veikloje, yra žinomi ir gą^bingi 
bendruomenės nariai, o ne kokie išdavikai, koloborantai, kaip sugestijonuoja 
išleisti sąrašai. :

Toks elgesys yra žemiau kritikos ir etikos ir todėl turi būti pasmerk- S 
tas ir neleistas jam tapti precedentu mūsų demokratinėje bendruomenės 
sistemoje.

į 3. Nežiūrint tų skaudžių asmeniškų įžeidimų ir paniekinimų bei
padarytos žalos visai bendruomenei mes kviečiame visus geros valios. lie
tuvius grįžti prie pozityvaus darbo, kurti ir stiprinti bendrom jėgom Australijos 
Lietuvių Bendruomenę.

Vardan tos Lietuvos

B.Stašionis,
A. Kutka, 
L.Deikienė, 
V.Miniotas
B. Pūkas, 
J.Maksvytis,

Si rezoliucija siunčiama:
VLIK’ui.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai, 
ALB Krašto Tarybos suvažiavimui Melbourne, 
ALB Krašto Valdybai, 
ALB Krašto Tarybos XI Sesijos Prezidiumo Pirmininkui, 
ALB Sydnejaus Apylinkės Garbės Teismui, 
Spaudai - “Mūsų Pastogei” ir "Tėviškės Aidams".

Sydney, 1970 m. rugsėjo 30 d.

ybė težydi.

V.Deikus, 
I.Dudaitienė, 
Dr.B.Vingilis, 
P. Alekna, 
V. Aras, 
V. Kazokas.

Sekantį rytą sukaupiau visą savo 
valią, kad nepravirkčiau. Jis man 
atrodė lyg prislėgtas, buvo nekalbus. 
Man paklausus, kaip praėjo vakaras, 
jis atsakė tik: - Nieko, neblogai. Mes 
abu nepajaunėjome!-Slapčia atsidusau 
ir pasiūliau ją pakviesti kokiam nors 
vakarui pas mus.

Ji atėjo tik tą vieną kartą,ir mano 
vyras jos daugiau nesusitiko, nors 
mūsų vakaras praėjo labai harmoniškai. 
Aš specialiai pasistengiau paruošti 
skanią vakarienę, gražiai padengiau 
stalą ir pati kruopščiai pasipuošiau. 
As jai pasakojau, kaip daug ir 
dažnai mano vyras ją prisimindavo. 
Kokia patenkinta aš esu ją susipažinus 
ir norėčiau dažnai ją pas mus matyti. 
Kažkodėl mano kalba ją erzino, nors ji 
buvo gana simpatiška moteris. Gerai 
atrodanti, gal net geriau už mane. 
Elegantiškai apsirengus. Buyo ne
laiminga savo vedybose ir galbūt 
susitikimą su mano vyru ji įsivaizdavo 
kitaip . . . Daugiau pas mus ji 
nebeatėjo.

Dabar, jei prie progos su vyru 
kalbame apie praeitu ir prisimename jo 
jaunystės meilę^nes pažiūrime vienas 
į kitą ir šypsomės. Daugiau nereikia.

Mes visuomet. linkę iš praeities 
vientik kas gražu ir malonu prisiminti. 
Dabartis kitokia.

A.Dudaitis, 
V.Bukevicius.
A.Reisgys,
J.Ramanauskas,
Dr.A.Mauragis,

r -... JW.VWIWU

Kaldunai
1 svaras riebesnes maltos 

jautienos.
1 vidutinio dydžio svogū

nas, smulkiai sųpiaustytas.
2 šaukštai buliono.
2 puodukai miltų;
1 kiaušinis.
1 šaukštas sviesto.
Druskos ir pipirų.
Sumaišykite mėsų, svieste 

paspirgintus svogūnus, bu
ljoną ir druską su pipirais- 
Dabar atskirai iš miltų, kiau
šinių ir vandens padarykite 
tešlą: plonai .ją iškočiokite 
ir stikline supjaustykite j ri
tinėlius. Į kiekvieną ritinėk- 
įdėkite padarę iš gerai iš
maišyto? mėsos apvalų kd- 
kulaiti ir stipriai kraštus-už- 
raitvkite. Tuomet suleiskite 
kaldūnus i smarkiai verdan
ti vandenį. Kaip išplauks į 
paviršiu, taį bus gatavi.

Duodant į stalą, reikia už. 
pilti ištirpintu sviestu, i ku
rį galima įmaišyti labai 
smulkiai sukapotų petruškų, 
arba užpilti šildyta rūgščia 
grietine

Mūėuf Bęs 0ę ja-į g ĮmSūJZ

5



KONFERENCIJOS
Rugsėjo 19-20 dienomis Tabor 

Famioje, įvyko Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos surengtas 
Bendruomenės, Amerikos ir Kanados 
veikėju, spaudos žmonių bei radijo 
valandėlių pranešėju sąskrydis. 
Jo išvakarėse ten pat įvyko Liet. 
Žurnalistu Sąjungos Centro Valdybos 
sukviesta Žurnalistu konferencija. Jos 
dalyviai nemaža dalimi įsijungė į 
Bendruomenės suvažiavimų. jau 
trečiąjį JAV-se ir toje pačioje Tabor 
Parmoję, anksčiau J.J.Bachtino val
dytoj, dabar gi. taip pat svetingų 
šeimininkų A. ir V.Adamkų tvarkomoj.

Pažymėtina, kad Sąskrydyje, 
dalyvavo ir iš Australijos, Melbourne, 
atvykusi Ona Matukevičienė, be to, iš 
Kanados sostinės. Ottavos - dr.
Marija Ramūnienė.

Dalyvavo ir visa eile žurnalistų 
redaktorių, atstovavusių svarbiausius 
mūsų dienraščius bei kitus leidinius 
JAV ir Kanadoje ir "Eltos Informaci
jas”. bei nemažas būrys radijo va
landėlių JAV ir Kanadoje vadovų ir 
pranešėjų.

Pirmininkavo dr. Antanas But
kus, PLB valdybos vykdomasis vice
pirmininkas.

Barzdukas savo atidarymo 
kalboje nurodė kad tokių bendruomenės, 
su spaudos bei radijo veikėjais 
sąskrydžių pradininku buvo velionis 
J.J.Bachunas, jo gi įvestas svetin
gumo, pasižmonėjimo tradicijas 
tusia A. ir V.Adamkai. Kanados 
Bendruomenės Valdybos pirmininkas 
dr. Silvestras Čepas kvietė visus 
pasekti Bachuno reikštais bruožais: 
praktiškumu, tikrovės supratimu bei 
tolerancija savo tarpe.

Sąskrydyje sudaryta Stebėtojų 
komisija iš “Laiškai Lietuviams” 
redaktoriaus Tėvo Juozo VaiŠnio. 
žurnalisto Vinco Rastenio ir "Margu
čio” radijo atstovo Romo Sukadolskio. 
Trijų dalių programos pranešėjais 
buvo: Vytautas Volertas, kalbėjęs 
apie bendruomenės reikalus, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos pirm. Vytautas 
Alantas (spaudos klausimai) ir radijo 
valandėlės “Tėvynes Garsai” vedė
jas, Juozas Stempužis. Pranešėjų 
koreferentais pakviesti dr. S.Čepas, iš 
Toronto. Kanados, JAV Liet. Bendruo
menės valdybos pirm. inž. Bronius 
Nainys. “Naujienų" dienraščio redak
torius Martynas Gudelis, "Draugo" 
dienraščio redaktorius Bronius Kvik
lys. radijo valandėlės Toronto, Kana
doje vedėjas Jonas Simanavičius ir 
radijo valandėlės Detroite vedėjas 
Vacys Urbonas.

Volertas savo pranešime ypatingą 
dėmesį kreipė j jaunimą, lietuvybės 
ugdymą, reikalą pakelti Bendruomenes 
darbo autoritetą. Jis pasiūlė paskirti 
2,000 dolerių stipendiją studijuojan
tiems lituanistiką. Alantas, kalbėjęs 
apie mūsų spaudos uždavinius visuo
menėje, pabrėžė, kad nors spauda ne- 
merdi, tačiau plačios masės ją 
ignoruoja. Jo nuomone, bendruomenė 
turėtų išaiškinti, kiek mūsų išeivių 
visuomenės .domisi spauda. Jis 
nurodė į daugiau moralizuojantį 
spaudos pobūdį ir kai kuriuos neigia
mus reiškinius, pvz. asmeniškumų 
bujojimą. Kyla, klausimas, ar mūsų 
spauda pajėgs ateity išlaikyti senas 
tradicijas - turės atsirasti reformų 
reikalas. Alantas kėlė mintį: ar 

■negeriau išeiviams turėti vieną spau
dos organą? Stempužis palietė temą: 
ką lietuvių radijas duoda ir ką turėtų 
duoti? Jis pateikė kruopščiai paruoštą 
radijo programų, lietuvių kalba, pa
sauly statistiką ir radijo valandėlėms 
pasiūlė: teikti gerą išeivijos infor
maciją, naudoti tik lietuvių liaudies, 
lietuvių kompozitorių muziką (dar ir 
mūsų menininkų operų įdainavimus), 
skelbti okupuotos Lietuvos gyvenimo 
apžvalgas, ypač susirūpinti va
landėlėmis įvairaus amžiaus jaunimo 
grupėms. iš Stempužio pateikto

Mūsų Pastogė’Nrę40į 1970J.d’0'.'12;

Vilniaus radijo programos vaizdo 
paaiškėjo įdomūs duomenys: tas 
siųstuvas teikia 70% žinių su politine 
indoktrinacija ir iš per 10 valandų 
kasdien duodamos muzikos, vos S% 
arba 50 minučių teskiria lietuvių 
originalinei ir liaudies muzikai.

Sąskrydį Tabor Parmoję bai
giant. Stebėtojų komisijos vardu V. 
Rastenis pasiiilėneskelbti rezoliucijų, 
bet surašyti suvažiavimo mintis, jas 
paskleisti bei panaudoti vėliau 
įvyksiančiuose sąskrydžiuose. Pir
mininkavęs dr.A.Butkus, suvažiavimui 
einant prie pabaigos, priminė Vliko 
pirmininko dr. Valiūno šių vasarą 
Klivelande pasakytus žodžius, būtent: 
"Nustokime vieni kitus kaltinti 
Šmeižtais, pasekime Konrado Valen

LIETUVIŲ 
DIENOS 
MELBOURNE

Literatūros Vakaras - Koncertas.

Karo dievaitis įdavė į mūsų 
rankas tremtinio lazdą. Ja pasi
ramsčiuodami atvykome į š.ią šalį. 
Kibome į darbus, kad nors dalimi 
atgauti tą, ką buvome praradę. Ir 
taip daugelis mūsų brolių žuvo lie
tuvių bendruomenei naujųjų sodybų 
bei daržų tvarkymo darbuose.

Mūsų laimei dar turime, kad ir 
neskaitlingų, bet ryžtingų tautiečių 
būrį, kurie taip pat turėjo ir turi atlikti 
bei tęsti sodybose darbus, tačiau 
kurių rankose plunksna neišdžiūvo, 
kurių rankose teptukas drobes pa
verčia meno kūriniais, kurie Dievo 
dovanotais gražiaisiais balsais mus 
džiugina dažnai. Koks mūsų gyveni
mas būtų skurdus, jei jų neturėtume! 
Lietuvių Dienos Melbourne sukviečia, 
kad juos pamatytume, išgirstume, 
pajustume ir kartu išgyventume.

Sekmadienį, gruodžio mėn.27 d. 
po iškilmingų pamaldų ir didingo 
Lietuvių Dienų atidarymo Albert 
Park stadione, visi vėl rinksimės į
Lietuvių Namų Koncertų salę, kur 
įvyks vienas didžiųjų kultūrinių 
parengimų - Literatūros Vakaras - 
Koncertas. Čia greta gyvenimo 
pašarmotu galvų matysime ir jaunyste 
žydinčius veidus. Išgirsime mūsų 
rašytojų - poetų subtiliai nuoširdų 
lietuvišką žodį bei tą patį žodį 
skambioje dainoje. Matysime ir Šokio 
interpretaciją palydimą muzikos 
garsu. Tai didingas meno vakaras
- didžioji meno puota.

į Literatūros Vakaro vadovės p. 
Marijos Malakūnienės pakvietimą visi 
mielai atsiliepė. Iš Adelaidės at
vyksta solistė p. Genovaitė Vasi
liauskienė su visada mus buriančia 
ir širdžiai miela daina. Tikėkime, kad 
atgavęs sveikatą ir laureatas Pulgis 
Andriušis mus džiugins iš savo 
kūrybos lobyno puikiais deimančiu
kais .

Mielos šokėjos sesutės p.p. 
Julija KlupŠienė ir Emilija Šilienė 
atskleis šokyje paslėptus burtus.

Džiugins mus, kaip džiugino 
nekartą, jautria lietuviško žodžio 
pyne ,p. M.Malakūnienė ir mūsų arti; 
mas kaimynas Juozas MikŠtas- 
Šilainis.

Sydney atstovauja p. Marija 
Slavėnienė (Mykolaitytė), Antanas 
Gašlūnas, Juozas Almis Jūragis, 

Aldona Prižgintaite ir Vincas Kazokas
- visi su puikia puokšte naujausios , 
savo kūrybos žiedų.

Sutiksime Čia skaitantį, de
klamuojantį ir dainuojantį vaidylą 
Paulių Rūtenį. Girdėsime mūsų 
-p»l‘j6 

rodo pėdsakais - bukime budrūs” 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Stasys Barzdu- 
kas padėkojo visiems dalyviams, 
svečiams, ypač gyvai suvažiavimų 
sekusiam Vliko vice-pirmininkui 
Juozui Audėnui ir bendruomenės 
dideliam ramsčiui - Kanados Lietuvių 
Bendruomenei.

Sąskrydžio metu, rugsėjo 20 d. 
pamaldas dalyviams laikė Tėv. Juozas 
Vaišnys. Rugsėjo 19 d. vakarą daly
viai su dideliu dėmesiu išklausė 
Juozo Stempužio paruoštos juostos - 
okupuotos Lietuvos menininkų įgrotų 
lietuvių instrumentų muzikų, su sol. 
Aldonos StempuŽienės paaiškinimais. 
Tabor Parmos savininkai Adamkui 

jaunąjį sodraus balso solistą Gintarą 
Kalpoką.

Šį literatūros vakarą paįvairins 
p. P.Morkūno vadovaujamas vyrų ok
tetas savo sutartinėmis dainomis.

Šis vakaras skiriamas lie
tuviškojo žodžio bei jo kūrėjų garbei; 
su poetu Bernardu Brazdžioniu 
tariame:

O žodi, būk elegija mūs ilgesy 
Tėvynės,

O žodi, būk heroika, kai skelbsim 
melui kovą,

O žodi, būk visų dienų maldų 
malda didžioji!

Ignas Alekna.

L.D.M. Rengti Komitetas skelbia: 
a) Adelaidės Lietuvių Choro "Lit- 
uania” atvykstančių sąrašą: Dirigen
tė p. G.Vasiliauskienb, P.Bakšienė, 
O.Baranauskienė, J.Brazauskienė,

Kiek metų Lietuvoje rengiamos 
dainų šventės? Tai klausimas, dėl 
kurio ir dabar okup. Lietuvoje ne
sutariama. Vilniuje išleistoje mažo
joje "Tarybinėje enciklopedijoje” 
nurodyta, kad pirmoji "Lietuvos 
dainų šventė” įvykusi 1895 m.. 
Vydūno iniciatyva ant Rambyno kalno. 
Dabar tai paneigiama, nes toje šven
tėje, nors joje dalyvavo lietuviai, bet, 
iš esmės, tai buvo pirmasis lietuvių 
choro koncertas Mažojoje Lietuvoje.

Daugiau duomenų randama Vil
niuje išleistoje Vyt. Jakelaičio kny
goje "Lietuvos dainų šventės", ku
rioje pažymėta, jog- pirmoji Lietuvos 
dainų diena įvykusi 1924 metais, 
Kaune, rugpjūčio 23d. Anuomet dainų 
šventėje dalyvavo apie 3,000 daini
ninkų, dirigavo J.Naujalis, St.Šimkus 
ir kt. Tuo būdu, dainų Šventės Lie
tuvoje, priimant dėmesin 1924 metų 
datą,' rengiamostik XX amžiuje.

ELTA.

NEPATENKINTI KLAIPĖDA
Klaipėdoje kyla gyventojų skaičius, ta
čiau kultūrinis gyvenimas nepatenkina, 
ir trūksta didesnio žmonių dėmesio kultū
ros araiškoms. Apleistas ir miesto bend
ras vaizdas — teiigia ..Tiesa” (birž. 27). 
Klaipėdoje veikia dramos teatras, kurio 
spektaklius per metus aplanko per 50.000 
žiūrovų. Mieste veikia du lengvosios mu
zikos — estradiniai ansambliai, surengia
mos dailės parodos, o dailininkų — visai 
nedaug.. Technikos mokyklas lankąs jau- 
mas beveik nesidomi kultūros reikalais.

Esama trūkumų Klaipėdos estetikos sri
tyje. Nėra nei vieno originalaus paminklo.

sąskrydį parėmė 250 dol. atlka, % 
dalyviams suteikė eilę lengvatų. 
Sąskrydžio metu buvo pagerbtas span- į 
dos veteranas, rašytojas Kazys 
Karpius, Šiais metais sulaukęs 75 ' 
metus amžiaus. Dalyvių ir svečių
buvo per 50.

ELTA. ■
***

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba Š.in. rugsėjo 18 d. 
Tabor Parmoję sukvietė jau trečiąjį; ■ 
išeivijoje lietuvių žurnalistų konferen 
cijų - pirmos dvi įvyko Vakarų Vokie
tijoje 1946 ir 1947 m. ELTA.

***
Prel. dr.A.Bačkis, nuucijaturos 

pirmasis sekretorius Ankaroje, Šv. 
Sosto paskirtas į Afriką - Nigerijon.

Iš Turkijos į paskyrimo vietą - 
Lagos jis išvyksta š.m. spalio 3 d.

B.Budrienė, E.Dainienė, G.Deckienė, 
E.Duchauskiėnė, I.Gavelienė, T., 
Gasiūnienė, S.Jankauskienė, U.Ju- 

.cienė, A.Kaminskienė, B.LapŠienė, 
J.Mąželienė, J.Naujalienė, J.Neve- 
rauskaitė, R.Radzevičienė, C.Ragin- 
ienė, V.Romanova, B.Stalbienė, J. 
Šerelienė, M.Umerlenė, A.Urnevičienėj 
M.Vanagienė, K.Vanagienfe, S.Vilu- 
tienė, E.Willenbrecht, J.Šulcienė.

J.Bakšys, J.Baranauskas,
T.Gasiūnas, A.JanuŠauskas, J.Jasys, 
A.Jucius, A.Kaminskas, L.Lutkus, 
A.Mačiukas, A.Maželis, J.Miliauskas, 
V.Opulskis, K.Pocius,M.Rudzenskas ; 
V.Straukas, V.Šulcas, V.Vosylius, 
Č.Zamoiskis.
b)., Adelaidės Tautinių Šokių Grupės 
"Žilvinas” papildomą sąrašą: 
A.Dainutė, S.Dainutė, I.Rupinskaitė, 
R.Rupinskaitė, V.Adutavičius, I. 
Kanas.
b) Papildydami mūsų ankstyvesnį 
skelbimą dėl rezervuotų bilietų par
davimo, pranešame, kad Naujųjų 
Metų sutikimo balius įvyks modernioje 
salėje Camberwell Civic Centre.
d) Atvykstantiems svečiams - paren
gimų dalyviams apgyvendinti dar 
trūksta daug vietų. MelbournieŠius, 
galinčius priimti svečius į savo 
namus, prašome registruotis pas 
Butų Komisijos narius arba telef. 
47 7561. .

Ig. Alekna.

nė vienos skulptūros. Vilniaus dienraštis 
rašo: ..Nušiurusios tvoros, ypač pietinėje 
miesto dalyje, pasenę ir nusilupę pano 
darko Klaipėdos vaizdą. LabaL lėtai tvar
komas senamiestis... (ELTA) a

ARCHEOLOGŲ EKSPEDICIJOS
Dvi archeologų ekspedijos liepos mėn. 

pradžioje vyko kasinėjimo darbams į 
.Anykščių rajoną, vykdyti Piktagalio — 
Marijampolės kapinyno kasinėjimui. ir i: 
šakių rajoną, tyrinėti Sudargo pili akai-"' 
nius. Pirmajai ekspedicijai vadovavo isto
rijos mokslų kand. A. Tautavičius, antra
jai istorijos mokslų daktarė R. Kuli kaus- ii 
kienė. (ELTA). S

DARBININKAS IR INŽINIERIUS
Vienos Panevėžio gamyklos direktorius 

V. Stankevičius ..Tarybinio Mokytojo" laik- - 
raš yjc )Nr. 51) par?!5Vė: ..Mūsų gamykloj 
pagrindinė darbininkų masė uždirba nuo 
130 iki 200 rublių. Tuo tarpu pradedančio- | 
jo inžinieriaus atlyginimas neviršija 
120 — 130 rublių. Pasitaiko, kad jauni 
techninės tarnybos, bevelija būti brlgadi- 
techninės tarnybos, bevelija būti brigadi
ninkais. kad lik daugiau uždirbtų". (E).

K. ALMENO ROMANAS 
Į VILNIŲ

V. Kazakevičius Gimtajame Krašte (Nn ' 
37) rašo, kad du kartus Lietuvoje viešėjęs] 
ir Lietuvos skaitytojui iš kai kurių ten - 
spausdintų jo darbų pažįstamas Ameriko
je gyvenas ir svetur išleisdinęs tris kny*^ 
gas — Bėgiai. Upė j rytus, upė j šiaurę ir ‘ 
Gyvenimas — tai kekė vyšnių — rašytojas; 
Kazys Almenas naująjj savo romaną Šie- .' 
napiūtė nusiuntė spausdinti j Vilnių. /
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KOVO KLUBE

Merginos: KOVAS I - NERIS 36:4 
(16:4).

Sydenjaus pavasario pirmenybių 
Il-je divizijoje žaidžia abi Kovo 

merginų komandos kartu su Neries 
merginomis. Pirmąsias rungtynes 
prieš Nerį pradėjo koviečių I-ji koman
da. Gražu australų pirmenybėse 
matyti abi lietuvių komandas: amžiumi 
jaunesnes ir, išskyrus KociuŠytę, 
ūgiu žemesnes ir smulkesnes kovietes 
ir gana aukštokas, daug -tvirčiau 
atrodančias Neries merginas.

Žaidimą pradeda kovietės ir 
tuoj pat prasiveržusi Araitė laimi 
pirmuosius taškus. Nerietės nepraei- 
damos atiduoda sviedinj, ir aukštoji 
Kociušytė sėkmingai įmetą. Žaid
žiama kietokai ir teisėjai duoda 
nemažai baudų, tašiau Araitė ir Ko
ciušytė nesulaikomos. Rezultatas 
12:0 koviečių naudai. Gana tolimu 
metimu Neriui pirmuosius taškus laimi 
Gečiauskaitė ir Janavičiūtė. Kėlinys 
baigiamas 16:4 koviečių naudai.

Antrame puslaikyje nerietės 
pradeda labai kietai dengti, kas yra 
jų nenaudai, nes vėliau net trys jų 
žaidėjosdėl baudų turi apleisti aikštę. 
Visą puslaikj kovietės veda žaidimą 
gi nerietėms neteko laimėti nė vieno 
taško..

Žaidime aiškiai matėsi koviečių 
mergaičių pranašumas, geresnis avie
tinio valdymas, taiklesni metimai ir 
švelnumas aikštėje. Centro puolėja 
Kociušytė ypač visapusiškai progresa
vusi. Ir kitos kovietės žaidėjos 
gerokai pažengusios, tik turėtų žaisti 
daugiau komandiniai. Bendrai imant 
I-ji koviečių komanda labai gražiai 

Pereitą mėnesį Olandijoje 
baigėsi 12-sios Europos moterų krep
šinio pirmenybės, kurias jau dešimtą 
kartą laimėjo S.S-gos moterų rinktinė. 
Šiuo metu sovietų rinktinė labai gerai 
žaidžia ir ne tik Europoje, bet ir. 
visame pasaulyje laikomos geriausio
mis. Europos pusfinalyje jos nugalėjo 
Jugoslaviją 116:49, ir finale laimėjo 
prieš Prancūziją 93:33. Komandoje 
nėra nė vienos lietuvaitės.

**♦
Pasaulio tinklinio pirmenybėse, 

vykstančiose Bulgarijoje, Bulgarija 
nugalėjo Italiją, Belgija Izraelį, Ven
grija - JAV, Rumunija - Prancūziją, 
Japonija - Korėją, Olandija - Vene-
cuelą, Rytų Vokietija - Kubą, S.S-ga 
- Tuniziją, Čekoslovakija - Braziliją, 
Lenkija - Suomiją,. Monogolija - Gvi - 
nėją, Jugoslav!ją.įjraną.

Čekoslovakijoje laikraščio 
“Rude Pravo” tradiciniame krose 
Prahoje dalyvavo 74 bėgikai iš 18 
valstybių. Apie 7200 m. nuotolį laimė
jo suomiai S.Tuomin ir R.Matila.

***
Tarptautiniame L atletikos susi

tikime Suomijoje suomis P.Nevala 
ietį nusviedė 91.36 m. kai pasaulio 
rekordininkas J.Kinuneno tik 83.80 m.

***
Londone stebint virš 50.000 

žiūrovų įvyko pasaulio automobilių 
pirmenybės, kurias komandiniai 
laimėjo švedai 42 taškais, anglai 
31, ir lenkai 20 taškų.

Buv. pasaulio bokso sunkaus 
svorio čempionas J.Lewis šiuo metu 
sunkiai serga. Jo atminčiai Detroite 

progresuoja ir ateity žada būti labai 
pajėgi komanda.

Neries merginoms trūksta labai 
ir labai daug darbo pačiame žaidime 
ir ypač mėtymuose, nes visoje ko
mandoje nėra ne vienos iškilesnės 
metikės.

Taškai: Kovui - Araitė 16, Ko
ciušytė 14, Kazlauskaitė, R.Kaspe- 
raitytė ir R.Laukaitytė po 2, A.Kasp- 
eraitytė, V.Laukaitytė ir Eismontaitė 
- 0.

Neries komandai: Janavičiūtė ir 
G eČiauskaitė po 2, Reisgytė, Newton, 
Kuslicka, Bernotienė, Intaitė ir 
Sinclair - O.

Kovo II-ji mergaičių komanda 
laimėjo be žaidimo, prieš Prince 
Henry Hospital.

Kovo vyrų I-ji - Balmain Leagues 
65:37 (36:18).

Kovo vyrų pirmoji komanda, 
žaisdama pavasario II-sios divizijos 
krepšinio turnyre turi iš žaistų Šeše- 
rių rungtynių tik vieną pralaimėjimu ir 
atrodo, jie garantuotai pateks į pus
finalius. Pastarąsias rungtynes prieš 
Balmain Leagues gražiai sužaidė 
užtikrintai laime'dami. Gaila, kad dėl • 
sulaužytos rankos dar negali žaisti 
Masčinskas, bet atrodo iki sporto 
šventes Melbourne jis pasveiks. 
Taškai: Atkinson ir Lukoševičius po 
15, Gustafson 14, Mikalauskas 11, 
Liutikas ir Kraucevičius po 5. 
Kovo vyrų II-ji - Sydney YMCA. 
19:32.

Kovo vyrų antroji komanda nors 
ir kaip stengėsi, bet prieš stipresnį 
priešininką negalėjo atsilaikyti. Ši 
komanda pastaruoju metu labai gra
žiai progresuoja ir kietai dirba. Jų 
pastangų vaisiai jau reiškiasi.

ul yje
padarytas specialus pasirodymas, į 
kurį atsilankė 12.OOOžmoniųir gautas 
$66,750 pelnas, kuris įteiktas buv. 
Čempionui, kuris yra vargingoje 
padėtyje.

***
Prieš porą' savaičių iyykusiose 

Australian Rules Melbourne didžiojo 
finalo rungtynėse, kur buvo virš 
125.000 žiūrovų, už bilietus prieš pat 
rungtynes buvomokamaiki 120 dolerių.

***
Amerikos plaukimo pirmenybėse

ĮDOMŪS FAKTAI Poruoto- SCIO

Kupranugaris Rytuose vis tebėra 
pagrindinis ekonominis pagrindas. Jis 
vis tebera pagrindinė transporto prie
monė, . teikia plaukus apdarui, pieno 
atsigerti. Iš jo odos gaminami san
darūs maišai, o kaulai prilygsta dram
blio iltims. Savo kuproje jis nesine
šioja vandens, kaip buvo iki šiol 
tikėta, bet vandenį konservuoja savo 
kūne ir ir jo neaikvoja prakaituo
damas.

UETUVOJE
SPORTAS LIETUVOJE.

Lietuviai - Latvijos Čempionai.
Rygoje įvyko Latvijos stalo teniso 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ir du 
lietuviai, kurie šiuo metu ten atlie
ka kariną prievolę. Tai buvus Lie
tuvos čempionas R.Miknevičius ir 
panevėžietis V.Šimkus. R.Miknevi
čius pusfinaliuose nugalėjęs žinomą 
rygietį Z.Kalnins, pateko į finalus, 
kur nugalėjo A.Kube, kuris prieš tai 
laimėjo prieš S.S-gos rinktinės narį 
V.Eglitį, Finalus lietuvis laimėjo 
3-2 ir tapo Latvijos Čempionu. V.Šim
kus gavo penktą vietą.

***

Rugsėjo 22 d. Estijoje pasi
baigė Pabaltijo studentų lengv. atle
tikos pirmenybės. Daugiausia taškų 
surinko estu, studentai - 244. lie
tuviai liko antrieji su 233 tšk. ir lat
viai tretieji su 232-. Ypatingai gerai 
pasirodė rutulio stūmikas R.Plungė, 
pastatąs naują Lietuvos rekordą 19, 
23 ir 16 cm, kas jau yra pasaulinio 
masto.

***
Vilniuje įvykusiose tarptautinėse 

jojimo pirmenybėse .septyniolikametis

DĖMESIO VYKSTANTIEMS į MELBOURNĄ!

Sydnejaus Lietuvių Sporto 
Klubas "Kovas”, iŠ anksto planuo
damas sportuojančio jaunimo nuvykimą 
į Melbourną - Lietuvių Dienas, jau 
užsakė traukinių vagonus ir le’ktuvūs, 
gaudami papigintas kainas.

Abipusė kelionė traukiniu 
kainuoja:suaugusiems $16.47; vaikams 
iki 15 metų, $8.50; moksleiviams 
S 12.50.

Abipusė kelionė lėktuvu kainuo
ją: sųaugusienjs $44,82; moksleiviams 

net keturi nauji plaukimo rekordai
pastatyta: J.Kinsela 400 m. laisvu 
stilium, M.Stamm 200 m. nugara, 
D.Meyer - trigubaMeksikos olimpijados 
Čempionė pagerino 400 m; laisvu 
stilium ir A.Jones pagerino moterų 
100 m. peteliškės plaukime.

***

Mirus Mamytei Lietuvoje,
p. Č.VOLODKAI ir jo žmonai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Geelongo S.K.Vyties Valdyba.

Tik urvinė voveraitė Nevadoje 
(USA) atidengė turtingiausias pasauly-' 
j e Comstock Lode rūdos kasyklas. 
1859 m. trys neturtingi vargšai keliavo 
Per Nevados plotus ir užtiko švie
žiai išmestas urvinės voveraitės 
žemes, kuriose buvo nepaprastai 
(jausu aukso. Bekasant auksą vėliau 
užtikta ir kitokių mineralų.

O.Janavičius su savo žirgu Aru laimė
jo sunkią rungti ”>kl pirmos klaidos” 
per 1,5 minutes įveikdamas 14 kliūčių 
ir tiek pat aplenkdamas daugiau pa
tyrusių tarptautinių varžovų. Šio 
sporto žinovai jam pranašauja gražią 
ateitį.

***
Vilniuje vyko Lietuvos ir Balta

rusijos moterų dviračių pirmenybės. 
Individualines varžybas laimėjo 20 km 
kaunietė M.Brikytė, nuvažiavusi per 
30,59 min., antrą vietą gavo taip pat 
kaunietė A.Ruzgytė. Komandiniai 
taip pat laimėjo kaunietės,aplenkdam
as Baltarusijos dvirtininkes net trim 
min. 28sek.

***
Po paskutiniu rungtymiu S.S-gos 

futbolo aukšiausioje klasėje kur Žai
džia 22 geriausios S.S-gos komandos, 
dalyvauja ir Vilniaus Žalgiris, kuris 
laimėjo prieš Kievo ASK 4-1 Ir atsi
dūrė lentelės dešimtoje vietoje. Pir
menybėse geriausiai stovi Alma Atos 
“Kairatas" ir Lvovo "Karpatai”. 
Latvių "Daugava” stovi 19-je vie
toje. o estai į šia lygą visai neįena.

***

iki 15-19 m. 833.61; moksleiviams 
iki 26 m. 842.15; vaikams iki 15 metų 
$22.41.

Visi Sydnejaus tautiečiai, 
kurie nori pasinaudoti papigintomis 
kainomis, ar sužinoti kitokių žinių, 
dėl vyĮtimo į Melbourną, tegul krei
piasi į jaunių sportininkų vadovą, tuo 
pačiu kelionės organizatorių - V.Gul- 
biną, 66 Gordon Street, Brighton-Le- 
Sands. Tel. 59 2681.

Turistų komentarai
Anglijoj viskas leidžiama, kas 

nėra įsakmiai uždrausta.
Vokietijoj draudžiama visa, 

kas nėra leidžiama.
Rusijoj uždrausta net ir tai, 

kas leidžiama.
Prancūzijoj leidžiama net ir 

tai, kas draudžiama.

Skulptorius Gutzon Borglum, ku
ris Rushmore kalnuose yra iškalęs 
65 pėdų aukščio didžiųjų Amerikos 
prezidentų galvas, paklaustas, ar 
ilgai jo darbai ištvers, atsakė, kad jo 
surinktomis žiniomis tų kalnų granitas 
nudyla maždaug vieną inčą perlOO.OOO 
metų jis atsargos dėlei pridėjęs 12 
inčų daugiau ant prez. Washingtono 
nosies; Niekas negali pastebėti 
skirtumo, o tas garantuoja tai galvai 
dar vieną milijoną metų.
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ADELAIDE

ATSIŠAUKIMAS

Malonūs Mūsų Pastogės Skaitytojai.

Šiuo metu Australijos Paštų Valdyba pertikrina visas periodinės spaudos 
siuntas norėdama nustatyti, kokiai spaudai teikti iki šiol galiojusias persiunti
mo lengvatas, ir kokiai apriboti. Tokį patikrinimą vykdo specialūs inspek
toriai asmeniškai lankydami laikraščių administracijas ir rinkdami reikalingas 
Žinias.

Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles lengvatos bus teikiamos tik 
tokiai periodinei spaudai, kurių spausdinto tiražo 90 % išparduodama ar 
išplatinama prenumeratos keliu.

Tokį tikrinimą vykdant Mūsų Pastogės administracijoje inspektorius 
rado, kad tik 64 % prenumeratorių yra susimokėję einamųjų metų prenumeratos 
mokestį. Iš to seka, kad Mūsų Pastogei gali būti nutrauktos teikiamos lengva
tos persiųsti laikraštį palengvintomis sąlygomis (.bulk postage). Praradus 
lengvatas pagal naujus: tarifus turėtume mokėti 6 centus už kiekvieno laikraščio 
egzemplioriaus persiuntimą (iki Šiol buvo 3/4 cento). Tai susidarytų apie 
S3.000 metinė suma vien tik už laikraščio persiuntimą skaitytojams, kas 
vargiai ar būtų pakeliama Mūsų Pastogės kukliam biudžetui.

Pašto Valdyba yra paprašyta, kad tikrinimą pravestų pakartotinai lapkričio 
pabaigoje. Iki to laiko tikime, kad Mūsų Pastogės skaitytojai apsimokės savo 
prenumeratas bent iki tiek, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų naudotis per
siuntimo lengvatomis ir pasiekti skaitytojus papiginta kaina.

Šiuo prašomi visi skaitytojai, kurie dar neapsimokėjo savo prenumeratos 
mokesčio už šiuos ar ankstyvesnius metus, nedelsiant sumokėti, nes vykdant 
tikrinimą antrą kartą iŠ to gautieji rezultatai gali būti lemtingi Mūsų Pastogės 
ateičiai.

ALB Krašto Valdyba-Mūsų Pastogės Leidėjas.

............ . .............................................................................. ............................... ........ .*
Ponus I. ir R. LUSCOMBE (Skėrytę), sulaukusius pirmagimės ; ;

dukrelės sveikiname ir linkime daug džiaugsmo ją auginant. ;
Geelongo S.K’. Vyties Valdyba. i G

. ' f/

Pranešimai

Rugsėjo 27 d. “Gerųjų Kaimynų 
Tautinio Meno Komiteto" pastangomis 
Adelaidėje buvo surengtas tarptautin - 
is koncertas, kurio pelnas skirtas 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Siame koncerte dalyvavo 18 
tautybių su įvairiom meninėm grupėm. 
Tokie koncertai australų tarpe gana 
populiarūs. Čia, sakyčiau, vyksta 
lyg ir tautinės varžybos: kiekviena 
tautybė stengiasi išstatyti geriausias 
savo pajėgas tautinei reklamai, tad 
šitokioms varžyboms ir žiūrovų 
netrūksta.

Minimame koncerte lietuvius 
atstovavo Lituania choras, vadovau
jamas solistės G.Vasiliauskienės. 
Choras išpildė tris dainas: Anoj 
pusėj Nemunėlio (J.Švedo), Laisvės 
Varpas (A.Vanagaičio) ir Žinau aš 
dainą vieną (J.Gaubo). Choras pasi
rodė nepilnam sąstate - trūko vyrų. 
Dėl to jaudinosi choro administratorius 
p. J.Lapšys ir patys choristai, tik 
pati dirigentė laikėsi nuostabiai 
ramiai. Lituanijos chorą labai šiltai 
ir nuotaikingai pristatė to vakaro 
koncertinės dalies pranešėjas Alas
tair McHarg. Uždangai pakilus visų 
choristų akys nukrypo į dirigentės 
šypseną, kur raminančiai paveikė 
kiekvieną- dainorių. Gal dėl to visos 
trys dainos pasidavė lengvai ir 
lanksčiai. Tai juto ir pati dirigentė, 
choras, svarbiausia publika, kuri 
kiekvieną dainą lydėjo ilgais plo
jimais.

Sprendžiant iš žurnalisto H. 
Tidemann koncerto aprašymo, pa
skelbto "The Advertiser" dienrašty 
rugsėjo 28 d., kompozitoriaus A. 
Vanagaičio "Laisvės Varpas” buvo 
paminėtas kaip vienas iš pranašausiu

SENSACIJA! 

ADELAIDĖS TEATRAS "VAIDILA” SYDNEJUJE:

Du spektakliai iš eilės: ukrainiečių salėje 11 Church Street, Lidcombe. 
Spalio 31 d.,šeštadienį 7 vai. vak. A.Rūko Komedija 

BUBULIS IR DUNDULIS.
«»

Lapkričio 1 d., sekmadienį 6 vai. vak. Putino 
VALDOVAS.

Nepraleiskime progos pamatyti!

*«

Bilietai:- $2.00 
Bilietus platina ;

ir $ 1.00
J. Maksvytis, tel. 871 6269.
S. Skorulis. tel. 77 9011.
V. Kazokas, tel. 709 8395.
P. Alekna (sekmadieniais) Lidcombe Liet. Namuose.

Mūsų Pastogė Nr.40; 1970.10.12; psl.8

to vakaro programos išpildyme.
Nežiūrint visų susidariusių 

nepalankių aplinkybių Lituania cho
ras aukštai pasirodė "tarptautinėse 
varžybose” ir lietuvius gražiai 
reprezentavo.

Kaip būtų malonu, kad visi 
tie, kurie turi gražų baisa, taip pat 
justų ir pareigą ir turėtų tautinės 
ambicijos, čia taip ir norisi primint 
Laisvės' Varpo dainos žodžius: 
"...Tu skambink ir ragink į darbą juos 
stot,
Nes dar mums už laisvę priseina ko - 
vot----”

E.Dainienė.

VISU DĖMESIUI.

Sydnejaus Lietuvių Sporto 
Klubas "Kovas" turi prieš akis 
didelį uždavinį: per šias Kalėdas 
nuvežtiMį Melbournj, Lietuvių Dienų 
Sporto Šventei, maždaug šimtą jaunų 
žmonių: aprūpinant juos sporto uni
formomis. žaidynių reikmenimis ir 
apmokant abipusę kelionę.

Kiekvienam turėtų būti aišku, 
kad tas- pareikalaus milžiniškų lėšų, 

sutelkti "Kovo” Valdyba 
į scenos mėgėjų būrelio 
Stasį Paulauską, prašydama

kurioms 
kreipėsi 
režisorių 
pagalbos.

S.Paulauskas ir būrelis vaidin
tojų. besiruošiančių A.Rūko trijų 
veiksmų komedijos pastatymui, sutiko 
jungti premijeros spekaklį kartu su 
sportininkų balium.

Anksčiau buvo skelbta, kad 
komedijos "Vieno Kiemo Gyventojai” 
premjera įvyks Grace Bros, salėje bet 
aplinkybėms pasikeitus, premjera 
įvyks^Lidcombėje, ukrainiečių salėje, 
gruodžio 19 d.

Sydnejus savo teatro nematė jau 

SENSACIJA! SENSACIJA!

RAJONINE SKAUTU STOVYKLA.
Lietuvių Skautų Sąjungos 

Australijos Rajono skautų-čių stovyk
la ruošiama kas antri metai, įvyks 
1971 m. sausio 2-13 d.d. Wonga Park 
Vic. (apie 50 mylių nuo Melbourne).

Stovykloje bus skautų, skaučių, 
jaun. skautų-čių pastovyklės. Į sto
vyklą skautai-tės priimami tik su 
tuntininkų leidimu, 
vyklautojai priimami, jei 
su stovyklos tvarka, per 
tininkus.

Stovyklos mokestis:
1- mam skautui iš Šeimos
2- ram skautui iš šeimos
3- ciam skautui iš šeimos

Ketvirtas skautas iš tos pačios 
seimos priimamas veltui.

Stovyklos metu vyks rajono 
vadovų suvažiavimas, skautų vyčių 
sąskrydis ir kt.

Stovyklos dalyviai numatomi iš 
visų rajono vienetų.

Neskautai sto- 
jie sutinka 
vietos tun-

819.00.
$17.00.
S15.00.

Inf.
DŽIUGO TUNTE.

Artėjant Rajoninei Stovyklai 
Melbourne Džiugo Tunto Skautų Tėvų 
Komitetas jau užpirko dešimtį naujų 
palapinių, kurios pagal sudarytą su 
gamintoju sutartį turi būti gautos 
gruodžio 4 dieną.

į paskelbtą: palapinių vajų, 
skubiai atsiliepė pirmieji rėme’jai 
atsiųsdami stambias aukas ir tuo 
užtikrindami palapinių įsigijimą. 
Palapinių Fondui aukojo: Melbourne 
L.S.K. Varpas $75.00; Melb.Soc.Moterų 
D-ja $25.00; Povilas Mičiulis $37.50; 
Alg. Kruzas $4.00; P.Šėkas $5.00; 
Koop. "Talka” $38.00; Kultūros 
Fondas $15.00.

Aukojusiems nuoširdžiai dėko
jame ir laukiame kitų pasekti jų 
pavyzdžiu.

Skautų Tėvų Komitetas.

AUKOS
Mūsų Pastogės Spaustuvei.
Melb. Soo. GI. Moterų Dr-ja 
N.S.W.Stud. S-gos Valdyba 
K.Kuzmickas,
V-Starinskas,
P.Alekna užparduotus3 egz.
"Lietuvos Keliu”,

Mieliems aukotojams 
padėka ir pagarba.

S 25.00.
$ 20.00

2.00
2.00

3.00 
nuoširdi

$

S

ALB Krašto Valdyba

daugelį metų, už tai Sporto Klubas 
"Kovas” atgaivins j į grandiozinio 
baliaus fone.

Režisoriui Stasiui Paulauskui 
yra pavykę sukviesti gerų aktorių, 
kurie jau pora mėnesių įtemptai ruošia
si ir šiuo metu ryškėja, kad žiūrovai 
nebus nuvilti situacijų komiškumu, ku
rias, geros vaidybos pagalba, įtiki
namai suraizgys komedijos aktoriai.puiuur nuuiuuiji/o univiruii

Sportininkų pasirengimas baliui 1 
jau dabar yra suplanuotas, pasižymįs 1 
įvairumu, nuotaikingumu ir originalumu. - 

Sydnejaus Lietuvių Sporto Klu- i, 
bas "Kovas” kviečia į minėtą prem- , 
jerą-balių visus tautiečius gausiai A 
atsilankyti ir tuo prisidėti prie Lie- f 
tuvių Dienų Sporto Šventės išlaidų į 
padengimo. §

NETAMIRSKITE IŠSIŲSTI 
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SKAIDRIŲ POPIETĖ.

Sydney Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijos Valdyba spalio 18 d., sekma- . 
dietų, 3 vai. p.p. Draugijos pirminin
kės bute 8 Lambert St., Bardwell 
Park, rengia savo narėms ir Draugijos 
bičiuliams,

SKAIDRIU POPIETĘ.
Skaidres iš savo kelionių malo

niai sutiko pademonstruoti p. Vytenis 
Šliogeris, 
paruošta 
arbatėlė.

Vėliau seks šeimininkų 
visiems atsilankiusiems

Draugijos Valdyba.

d
:ai

PRANEŠIMAS.
Australijos

Draugija Spalio
7 vai. vak. ruošia Dainavos salėje 
Bankstowne "Tėviškės Aidams” 'r 
paremti pobūvį - balių.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti. .S

Dėl širdies sutrikimų -Bankstown a

Liet. Kat. Kult.
24 d., šeštadienį, « 

7 mavos salėje

paguldytas dailininkas 
Spėjama, kad 

užtrukti.

ligoninėje
Vladas Meškėnas.
gydymas gali kiek ilgiau 
Linkime sveikatos. M

Krašto
d. buvo

Sydnejaus apylinkės
Tarybos nariai rugsėjo 30 
susirinkę posėdžio, kur svarstė susi- ;[i| 
dariusią bendruomenės padėtį. Savo ■ 
svarstymų rezultatus susirinkimas, /a 
išreiškė rezoliucija. ■

Pamaldos evangelikams. S
Spalio 18d., sekmadienį, 12.30val jį 

vokiečių evangelikų liuter. bažnyčioje $ 
Goulburn St., City, įvyks pamaldos ' 
lietuviams evangelikams. Po pamaldų į 
arbatėlė, kurios metu kun. V. Kosti- f 
cenas rodys iš N.Gvinėjos parsivež- i? 
tas skaidres. Teko nugirsti, kad kun. . 
V.Kosticenas N .Gvinėjoje sutiko ir 
lietuvių.

Visi evangelikai kviečiami $ 
pamaldose dalyvauti.

Parapijos Taryba.

■?

masn Pamgs
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Leidėjo ir “M.P.” Administracijos 
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13 Percy Street, 
Bankstown.
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4
“M.P.” prenumerata: metams j 8, 

pusei mėty $4, 
Užsienyje metams J10, 

Atskiro Nr. kaina 20 centu.
e ♦♦♦

Uz skelbimų turinį neatsakoma.
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