
LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
L. D.M. Rengti Komitetas skelbia:
a) Sydney Lietuvių Sporto 
Klubo “Kovo” atvykstančių sąrašą:

O.Arienė, R.Araitė, D.Atkinson,
M. Atkinson(Mrs.), A.Auglys, V.Binkis, 
B.Binkienė, K,Bagdonavičius, A.čer
kesas, L.Cook-Čelkytė, V.Daudaras, 
I.Daudarienė, J.Dambrauskas, L. 
Dambrauskaitė, V.Dambrauskas,
I. Eidintas, J.Eismontas, R.Eismontie-
nė, R.Eismontaitė, G.Gustafson, S. 
Gustafson-Motiejūnaitė, S .Genys,
V.Gulbinas, R.Gulbinas, L.Genytė, 
M.Kriaucevičius, V.Kalgovas, T.Kaz- 
lauskaitė, V.Kasperaitis, I.Kasperai- 
tienė, A.Kasperaitytė, J.Kriaucevi 
Čius, I.Karpavičiūtė, L.Kaciušįs (merg-) 
K.Krapauskas, A.Kabaila.V.Koženjaus- 
kas, S.Lukoševičius, H.Lukosevicienė.
J. Liutikas, M.LiubinskasH.Liubinskas, 
A.Laukaitis, V.Laukaitytė, R.Laukai
tytė, V.Mikalauskas, H,Mikalauskas,

z LIKTUMAI
Australijos ir ypač Sydnejaus 

lietuviams gerai pažįstamo ir čia 
gyvenusio rašytojo J.Tininio romanas 
“Dailininko žmona” leidžiamas Liet. 
Knygos Klubo Čikagoje.

***
Prof. Kazio Pakšto biografija, 

parašyta prof. Dr. J.Ereto, jau bai
giama spausdinti ir netrukus pasi
rodys knygų rinkoje. Prof. K.Pakštas 
yra buvęs vienas iš dinamiškiausių 
lietuvių veikėjų. Jo dar nepriklauso
mos Lietuvos laikais paskleisti 
šūkiai - “Meilė lietuvių visiems 
lietuviams” ir "Pasukime Lietuvos 
laikrodį 100 metų pirmyn” aiškiai ir 
šiandie tebegalioja.

***
Ateitininkų Federacijos 60 metų 

jubiliejinis kongresas įvyko rugsėjo 
pradžioj Čikagoje.

***

Kanados ir JAV lietuvių moky
tojų studijų savaite buvo pravesta 
Dainavos stovykloje JAV. Joje daly
vavo virš 170 dalyvių. Čia buvo visa 
eilė paskaitų ir diskusijų. Ypač buvo 
kreipiamas dėmesys į metodinius 
klausimus lituanistinėje išeivijos 
mokykloje.

***
Gruodžio b-6 d.d. įvyks Vliko 

seimo posėdis Čikagoje. Tokie 
Vliko seimo posėdžiai šaukiami kiek
vienais metais.

***
Šiemet sueina 50 metų, kai 

buvo įsteigta Lietuvos opera. Per 
20 nepriklausomo gyvenimo metų 
Lietuvos opera pasiekė tarptautinio 
lygio. Vienas iš operos kūrėjų ir 
iniciatorių buvo solistas Kipras 
Petrauskas, kuris ir išliko pagrindinis 
operos ramstis.

Č.Matulis, G.Meškėnas, O.Maksvytie- 
nė, G.Newman-Meškauskaitė, S.Pau
lauskas, M.Paulauskienė, G.Paulaus
kas, B.Protaitė, J.Pužas, I.Reisonie- 
nė, V.Rimkus, M.Saukaitfe, G.Sauka, 
V.Stašionis, V.šatkauskaitė, R. 
Šatkauskaitė, I.Venclova, V.Vičiulis, 
V.Vasaris, Wallis, Wallis-GrinceviČiū- 
te, V.Zduoba.
b) Bankstowno Lietuvių Sporto 
Klubo “Neris” atvykstančių surašą:

A.Andriejūnas, A.Andriejūnas, 
P.Andriejūnas, J.Belkus, S.Bernotas, 
B.Dubauskas, A.Dulinskas, D.Gakas, 
E.Intas, A.Intaitė, K.Kazokas, D.Ke-. 
raitytė, A.Kuraitė, A.Laurinaitis, 
A.Meiliūnas, D.Mickutė, R.Mickus, 
A.Milašas, S.Norvilaitis, J.Reizgytė, 
R.Slavėnaitė, A.Sankauskas, V.Šat- 
kauskas, R.Žibgaitė, G.Zygaitiytė,
c) L.D.M. Rengti Komitetas pa
kartotinai praneša, kad atvykstantieji

St. Šalkauskio vardo premija 
prof. S. Sužiedėliui.

Ateitininkų Federacija įsteigusi 
prof. St. Šalkauskio vardo premiją už 
mokslinius ar kūrybinius darbus, šių 
metų tokią premiją paskirta prof. 
S.Sužiedėliui.Istorikas prof. S. 
Sužiedėlis šiuo metu yra lietuviškos 
enciklopedijos anglu kalba redaktorius.

***

Newcastle lietuvių cnoras, svenčiąs penkiolikos 
metų veikloj sukaktį, su dirigentu S. Žuku.

Čikagoje leidžiamas dienraštis 
Draugas skelbia dvidešimtąjį romano 
konkursą, kuriam paskutinis terminas 
rankraščius įteikti lapkričio 1 d. 
Konkursą laimėjusiam autoriui 
skiriama 1000 dolerių premija ir jo 
knyga išleidžiama atskiru leidiniu.

***
Rugsėjo 1-6 d.d. Toronte (Kana

doje) įvyko Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos aštuntasis suvažiavimas, 
k utis praėjo labai turiningai ir kūry- 
gingai. Iš gausių dalyvių šiame su
važiavime dalyvavo ir Australijos lie
tuvis dail. Leonas Urbonas. Su
važiavime gvildentos įvairios gyveni
mo sritys ir skaityti referatai.

*** 

į L.Diehas ir norintieji apsistoti 
koteliuose ar moteliuose, prašomi tuo 
reikalu tiesioginiai kreiptis į p. Alg. 
Žilinską, Southland Travel Centre, 
245 Charman Road, Cheltenham, Vic., 
3192- P.A.Žilinskas suteiks visas 
informacijas, o taip pat užsakys 
nakvynės vietas. į.L.D.M.R.Komitetą 
tuo reikalu prašome nesikreipti.
d)-- L.D.M.R.K-to Butu Komisija 
maloniai prašo MelbournieČius priimti 
nakvynėn atvykstančius svečius. 
Visus prašome registruotis pas Butų 
Komisijos narius arba telef. 47 7561.

Ignas Alekna.

NEWCASTLE LIETUVIU

chorui I5m
1955 m. pradžioje Stasio Žuko 

suorganizuotas choras pirmą kartą 
viešai koncertavo 1955m. rugsėjo 6 d. 
Liet. Diskusijų Klubo suruoštame 
literatūros ir muzikos vakare. Lite
ratus atstovaitą vakarą J.A.Jūragis ir 
V.Kazokas iš Sydnejaus. Taigi, 
Newcastle liet, choras švenčia Šiuo 
metu penkiolikos metų sukaktį.

Spalio 24 d., šeštadienį, Charles
town Community salėje įvyks šio 
choro jubiliejinis koncertas su senomis 
naujomis dainomis. Kitaip sakant, 
salėje dainų garsai skrajos su deši
niuoju (konservatyviu) ir kairiuoju 
(naujovišku) sparnu. . . Ir taip bus 
sujungta mūsų susikaldžiusi bendruo
menė iš tezės "palikim, kaip buvo” 
ir anitezės “ieškokim naujų kelių” į 
vieną vienetą - sintezę. Matot, kokia 
galinga dainų galia!

Newcastle lietuvių choro

Rašytojo Č.Grinceviė'iaus romanas 
“Geroji vasara” jau išleista. Leido 
Liet. Knygos Klubas Čikagoje.

***-
Prof. A.Maceinos knyga “Baž

nyčia ir pasaulis” jau atspausdinta 
ir yra knygų rinkoje. Čia mūsų žino
mas filosofas labai originaliai ir 
kritiškai žvelgia ir vertina Kat. 
Bažnyčios vaidmenį dabarties pasau
lyje.

*♦*
Prof. Dr. A.Kučas baigia paruošti 

Amerikos lietuvių istoriją, kurią išleis 
Liet. Enciklopedijos leidykla Bostone.

***

organizatorius ir siela yra Stasys 
Žukas. Prieš jo magnetinę asmenybę 
ir patrauklią išvaizdą bei širdingą 
būdą suklumpa ir kiečiausi užsispyrė
liai. Stasys juos prikalbina ir taip 
kasmet papildo savo chorą vis naujais 
dainininkais.

Per tuos penkiolika metų choras 
daug dainavo, daug koncertavo. 
Dalyvavo Lietuvių Meno Dienose 
Sydnejuje, Melbourne, Adelaidėje ir 
Canberroje. O kur dar visi tie daina
vimai Newcastle lietuvių visokiucs 
minėjimuose, subuvimuose, vakaruš
kose bei koncertuose! Taip pat ne-* 
reikia pamiršti, kad choras kasmet 
po keletą kartų dainavo įvairiuose 
australų suruoštuose meno vakaruose 
bei per vietines radijos stotis. Ir 
visa tai Stasys Žukas ir jam atsidavę 
choristai jau 15 metų neša ant savo 
pečių.

Jau 15 metų Broadmeadow kata
likų bažnyčioje per lietuviškas 
pamaldas aidi lietuviškos giesmės, 
palydimos Stasio valdomais vargonais, 
giedamos jo choristų. Būnant bažny
čioje pamaldų metu ir staiga išgirdus 
“Nuliūdo kapais apsiklojus tėvynė" 
sunku jausmus suvaldyti. Ir tik 
"Apsaugok, Aukščiausias” vėl pra
skaidrina liūdesį.

Choristai yra patys aktyviausi 
Newcastle apylinkės lietuviai, šiais 
metais net trys valdybos nariai yra 
choristai,o choro dirigentas Stasys 
Žukas jau daug metų iš eilės yra 
apylinkės valdybos pirmininkas. Per 
metinius apylinkės susirinkimus 
Stasys dėl daugelio darbų ir įsipareigo
jimų kietai ryžtasi nekandidatuoti į 
Valdybą, bet visų susirinkusiu vien
balsiai maldaujamas suklumpą, pasi
duoda ir. . . vėl pirmininkauja.

Stasio Žuko žmona ponia 
Colette visada ir visur prie jo šono, ir 
nėra buvę lietuvišku parengimų be 
Colettes! Ji visur padeda ir gelbsti. 
Ir susitikusi lietuvį pirmoji lietuviškai 
sveikina.

Gal būtų ne pro šalį paminėti, 
kad Mūsų Pastogę) pagarsėjęs šnekutis 
yra ne kas kitas, o kaip tik mūsų 
Stasys Žukas! Šnekutis moka kalbėti 
ir net puikiai skraidyti (S.Žukas prieš 
keletą mėnesių išlaikė komercinio 
lakūno - piloto egzaminus).

IŠ pokalbio su Stasiu sužinojau, 
kad S.Žukas bendruomenės krizės 
atveju nesideda su jokiom grupėm, o 
remia kiekvieną Australijos lietuvių 
veiklą, kuri kelia ir ugdo lietuviškąją 
kultūrą šiame kontinente ir siekia 
Lietuvai laisvės.

M.Š.
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Būkime pasiruošė
Jau beliko vos dešimt savaičių 

iki Australijos Lietuvių Bnedruome.nės 
Krašto Tarybos suvažiavimo ir posė
džių. Iš šių metų įvykių, nuotaikų ir 
net radikalių posūkių galima spręsti, 
kad Šis ALB Krašto Tarybos suvažia
vimas daugeliu atveju bus mūsų 
bendruomenei labai lemtingas. Jau 
vien tik pastarieji įvykiai liudija, kad 
į šį suvažiavimą dedama daug vilčių 
ir kad jo sprendimai vienokiais ar 
kitokiais klausimais nulems mūsų 
bendruomenės ateitį: tai,, ko nebuvo 
pasiekta .ultimatumais, grasinimais, 
prievartavimais, viskas •• atidėta ir 
palikta spręsti pačiame suvažiavime. 
Žinoma, kaip ir kiekvienu atveju, 
šalia netikėtų klausimų suvažiavime 
bus svarstoma ir sprendžiama ir tie 
visi rutininiai klausimai, kurie 
kartojasi kiekviename Krašto Tarybos 
atstovų suvažiavime.

Visa tai turint prieš akis čia 
pat ir norima priminti visiems naujai 
išrinktiems Krašto Tarybos nariams, 
prieš kokį svarbų uždavinį jie stovi 
ir ko iŠ jų tikimasi. Gal dėl to ir 
svarbu pabrėžti, kad kiekvienas 
Krašto Tarybos narys, prieš vykdamas 
į suvažiavimą, iš anksto rimtai ir 

■ nuodugniai pagalvotų apie Australi
jos Liet. B-nes reikalus bendrai ir 
nepaprastus klausimus, kaip bendruo
menės. vadovybės prievartavimai ir 
su tuo susiję skilimai, bendruomenės 
vadovybės kaltinimai išdavikiškomis 
prielaidomis. Musų Pastogės, bendruo
menės steigiamos spaustuves klausi
mas ir kt., kurie suvažiavime figūruos

dėl ko Krašto Tarybos narys, prieš 
vykdamas į suvažiavimo posėdžius 
turi apsižvalgyti ne vien tik apie 
save ir savoje apylinkėje, bet ir 
plačiau susipažinti su pačia bendruo
mene, jos misija ir taip pat pagalvoti,, 
ką reiktų įnešti daugiau į patį bendruo
menės gyvenimą, kad jis būtų ne vien 
tik mūsų čia esančių atveju, bet ir 
visai tautai pozityvus, naudingas ir 
kūrybingas. Negali būti ir kalbos, 
kad siauro nusistatymo rėmuose 
operuojąs .atstovas galėtu išreikšti 
tokios plačios apimties/šųva^iavimė. 
bendruomenės valią, nes bendruomenė 
apima plačiausia prasme visus lietu
vius visokių politinių ir pasaulė
žiūrinių nusistatymų. Tėra tik du 
mūsų veikloje kardinaliniai principai, 
kurie galioja ir turi galioti tol, kol 
jie pilnumoje nebus įgyvendinti, bū
tent - lietuvių tautos ir tuo pačiu 
lietuvių bendruomenės tęstinumas, 
kurį mes iki šiol vadiname lietuvybės 
išlaikymu, ir Lietuvos suverenumo 
atstatymas. Pirmasis principas nėra 
nei laiko, nei sąlygų apribotas, nes 
kol gyvi lietuviai emigracijoje, tol 
šitoji kova už lietuvybės išlaikymą 
yra privaloma kiekvienam sąmoningam 
lietuviui. Antrasis principas yra 
sąlygotas, nes jei vieną dieną Lietu
va atgautų savo nepriklausomybę, jis 
savaime atkristų. Tačiau
dabar abu postulatai tebegalioja ir 
jais visi tautiniai susipratę lietuviai 
vadovaujasi. Belieka atviras tik 
metodo klausimas, kaip tuos du 
principus įgyvendinti. čia ir yra

Mielam bičiuliui ir bendradarbiui,
A.A.

VLADUI RADZEVIČIUI,
mirus, skaudžiai liūdime netekę didžio spaudos darbuotojo ir visuomenininko 
ir skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą - žmoną Ceciliją, 
dukras, sūnų bei visus artimuosius.

A. ir V. Šimkai,. Canberra.

A.A.
VLADUI RADZEVIČIUI,

bičiuliui ir prieteliui mirus, jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime.

Ona, Ąugis ir Česys Zamoiskiai.

Studijų ir tarnybos draugui
A.A.

VLADUI RADZEVIČIUI
mirus, poniai Cecilijai ir šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia ?

R.Glaubertas ir žmona Gertruda.

VLADUI RADZEVIČIUI.
mirus, giliai liūdime netekę brangaus kolegos ir reiškiame širdingiausią 
užuojautą likusiai šeimai bei giminėms. -į

Lietuvių Teisininkų Draugijos Australijos Skyrius Adelaidėje. į

A.A. '
Ats. j. Itn. VLADUI RADZEVIČIUI,

mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 
, jį 4

Lietuvos Karo Mokyklom Auklėtiniai Adelaidėje.

kaip esminiai programos punktai. 
Šitai reikia ne tik iš anksto pramatyti, 
bet tam ir atitinkamai pasiruošti 
kad pačiame suvažiavime netektų 
dairytis, už ką kiti kelia ranką, bet 
būtinas reikalas kiekvienam tarybos 
nariui turėti savo nuomonę ir apsi
sprendimą. Juo labiau svarbu turėti 
savo nusistatymą ir laikyseną suvažia
vime dar ir dėl to, kad čia nėra pri
puolamas atskirų individų suvažiavi
mas, bet rinktų atstovų, kurių nusi
statymas, laikysena ir sprendimas 
nėra vien tik jų pačių asmeniškas, bet 
kad. jie kalbės ir spręs už visus tuos 
tautiečius ir bendruomenės narius, ku
rie pačius atstovus šioms pareigoms 
rinko ir juos įgaliojo kalbėti kaip 
tik už savo rinkėjus. Todėl ir kiek
vieno atstovo vienoks ar kitoks pasi
sakymas ar apsisprendimas nėra vien 
tik jo asmeniškas reikalas, bet prieš 
pasisakydamas Krašto Tarybos narys 
turi pirmiausia pagalvoti, ar jo laiky
sena pilnai atitinka jį rinkusių 
norus, siekimus ir pageidavimus. Štai

ta didžioji problema, kuri kartais 
veda mus prie bedugnės. Siaurumas 

i ir trumparegiškumas ir yra tie mūsų . 
mirtini priešai, kurie pastoja kelią 
ir nustato brolį prieš brolį. Žinia, kad 
kiekvienas savo nusistatymuose yra 
teisus, bet lygiai taip pat žinia, kad 
niekas nėra absoliučiai teisus, kai 
yra klausimas, kaip-tą-ar- kitą pasiek-.

' ti ar įgyvendinti. ’ S'
Todėl ir musų bendruomenės 

klausimuose atvirumas gal ir būtų 
tasai kelias, kuriame visi galime 
išsitekti. Juo labiau tai turėtų įsidė
mėti Krašto Tarybos nariai, kuriems 
pavesta spręsti ne kokios nors siau
ros, organizacijos klausimus, bet 
visos bendruomenės, kurioje telpa 
visokios organizacijos, visokios 
pažiūros ir visokios politinės prie
laidos. Kas užsidaro siaurame
dogmatiškume, tas iš tikrųjų negali 
apimti ir spręsti bendruomeninių 
reikalų, šitai turėtų ypač įsidėmėti 
visi tie, kurie yra gavę bendruomenės 
atstovų mandatą.

(v.k.)

Informacijos

LIETUVOJE
Vilniaus ir Krokuvos universite

tai rugsėjo 7 d. Vilniuje pasirašė 
draugystės ir bendradarbiavimo sutartį. 
Iš lenkų pusės sutartį pasirašė 
Krokuvos Jogailos universiteto rek
torius prof. dr. M.Klimaszewski, iš 
lietuvių - doc. J.Grigonis, laikinai 
ėjęs Vilniaus universiteto rektoriaus 
pareigas. Lenkas svečias, kaip 
nurodyta “Tiesoje" (rugs. 8) pa-1 
reiškė, kad abu universitetus daug 
kas bendro siejo dar praeity.

Pagal sutartį numatytas bend-

baigtas restauruoti rankraštynas. 
Tai buvo atlikta Leningrade - pavyko 
“atnaujinti” daugiau kaip pusantro 
tūkstančio puslapių gaidų, eskizų; 
laiškų, iš dalies buvo atkurti kai 
kurie nukentėję tapybos darbai.' Muzi
kos salėje galerijoje buvo atlikti 
Čiurlionio kūriniai. Apie menininko 
gyvenimą, kūryba kalbėjo dailininkė 
M.Mildažyte-Kulikauskienė ir kom
pozitorius G.Kuprevičius.

ELTA.■ ■ ■ . ■ ***

Lietuviu Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba š.m. rugsėjo 18 d. 
Tabor Parmoję, Mičigabci'valst., su
kvietė jau trečiąją išeivijoje lietuvių 
žurnalistų konferenciją^ - pirmos dvi 
■įvyko Vakarų Vokietijoje, stovyk
liniais 1946 ir 1947 metais.

LŽS Centro Valdybos pirminin
kas Vyt. Alantas pažymėjo, kad šis 
suvažiavimas - tai Sąjungos istorinis 
įvykis. Konferencijoje buvo pagerbti 
mirę ir žuvę žurnalistai. Jai pirminin
kavo “Tėvynės” savaitraščio redak
torius Juozas Petrėnas, sekretorium 
buvo "Naujienų” dienraščio pirmojo 
pusi, redaktorius Algirdas Pužauskas. 
Dalyvavo, be paties Alanto, dar trys 
Sąjungos veteranai: J.Petrėnas, 
V.Rastenis ir V.Alseika. Konferen
cija gavo eilę sveikinimų iš JAV ir 
kitų kontinentų.

Iš Alanto pranešimo paaiškėjo: 
Sąjunga šiuo metu turi 252 narius ir 
gausų centrinį skyrių su 82 nariais. 
Kreiptas dėmesys glaudinti narių 
ryšius, telkti lėšas, rūpintis ateitimi, 
naujojo žurnalistų prieauglio ugdymu.

Suvažiavima sveikino svečiai. 
Pasaulio Liet. Bendruomenės valdybos 
pirm. Stasys Barzdukas nurodė: 
SPAUDA - TAI VIENAS PAGRIN
DINIU MŪSŲ VEIKSNIU, bendruomenė 
ją didžiai vertina, nes spauda daug 
lemia išeivijos sveikatai.

Vliko vice-pirmininkas Juozas 
Audėnas, konferenciją sveikindamas, 
teigė, kad ypač reikšmingas mūsų 
spaudos savanoriškas darbas. Audė

nas palietė Vliko veiklą informacijos 
srity, keturias Vliko išlaikomas ar 
medžiaga remiamas radijo valandas 
pasauly (Romoje, Madride, Vatikane 
ir nuo liepos mėn. - Maniloje, Filipi
nuose). Be to, jis kalbėjo apie Vilko 
vykdomą Lietuvos gyvenimo seknųą. 
Jis teigė: Vlikas turi duomenų, jog 

' išeiviu radijo valandėlės lietuviui 
kalba klausomos okupuotoje Lietuvoje 
ir Sibire. Vliko vice-pirmininkas ir 
informacijos tvarkytojas mūsų spaudą 
kvietė: ji turėtų plačiau aiškinti, jog 
neseniai pasirašyta sovietų-vokiečių 
sutartis yra nenaudinga Lietuvos 
reikalui.

Konferencijoje plačiai kalbėta 
apie LŽS “Pranešėją” - jo išleista 
jau penki numeriai. Buvo keli pasiūly
mai: įvesti lituanistikos mokyklose 
žurnalistikos kursus, rūpintis žurna
listikos vadovėlio išleidimu ir spaudos 
žmonėms ryžtingai kovoti dėl laisvės 
Lietuvai. Vadovėliui leisti atsirado 
ir du mecenatai: konferencijoje 
dalyvavę A.Glntneris ir A.Stakėnas, 
abu iš Čikagos.

Bukarešte, Rumunijoje, vykus 
Enescu vardo tarptautiniam vokalistų 
konkursui, iš okup. Lietuvos atvykusi 
Nijolė Ambrazaitytė baigiamajame 
varžybų rate iškovojo antrąją vietą 
bei sidabro medalį.

ELTA.
***

Rugsėjo mėn. Vašingtone vyku-
radarbiavimas visuomeninių mokslų, 
matematikos, fizikos, biochemijos, 
lingvistikos ir kitų klausimų srityse. 
Būsią keičiamasi mokslo darbuotojais 
paskaitoms skaityti, be to, numatyta 
keistis ir studentais, aspirantais..

ELTA.

Rugsėjo 22 d. kauniečiai gausiai 
lankė M.K.Čiurlionio galeriją - tą 
dieną atžymėtos dailininko ir kompozi
toriaus 95-sios gimimo metinės. Su
kakties išvakarėse Čiurlionio sesers 
V.Čiurlionytės - Karužienės iniciatyva

A.A.
VALODKIENEI

Lietuvoje mirus, p.p. Česių ir Liudą Valodkus bei’jų Šeimas liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame.

______________ Geelongo Apylinkės Valdyba.

Vladą BOSIKĮ, jo brolidi Lietuvoje tragiškai žuvus, giliai užjaučiame.
Melbourne Vytų Oktetas

Mūsų Pastogė Nr.41; ,970.10,19;, j>s

Siame antrame tarptautiniame parazito- 
logų kongrese dalyvavo ir pranešimus 
padarė du Lietuvos mokslininkai: 
biologijos mokslų daktarė Ona Ku- 
blickienė ir veterinarijos mokslų 
kandidatas Albertas Medzevičius.

ELTA.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI
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Nepatikimas kelias
DR.A.MAURAGIO PASAKYTAS ŽODIS TARYBOS ATSTOVU SUSIRINK 1 ME BANKSTOWNE RUGSĖJO 30 d.

Gerbiantieji Tarybos Atstovai,
Nenoriu aš šia ginti p. V. 

Kazoko, nei Krašto Valdybos, jie 
patys save apsigins, bet man, kaip 
bendruomenės nariui, rūpi pati bendruo
menė kaip ji yra pristatoma ir trak
tuojama to naujo rezistencinio są
jūdžio leidiniuose - Lietuvos Keliu.

Tas sąjūdis vartoja tokią 
'taktiką ir metodus, kurie mums yra 
visai nesuprantami, nes visai nesi
skaito su teisybe, su mūsų bendruo
menės orumu ir garbe ir nesvarsto, 
kokios pasekmės iš to viso gali 
kilti. Jie skleidžia žeminančius 
mūsų bendruomene gandus, kad ji 
atsidūrusi ant prarajos, kad jos vadai 
įžengę į dvasinės kapituliacijos 
klaikumas, kad okupanto ranka jau 
siekia mus, kad stribai jau vadovau
jamuose postuose ir t.t. Tai tikra 
kompromitacija mūsų bendruomenės ir 
jos vadovų. Negi visi tie kaltinimai 
tik tam, kad pašalinus p. V.Kazoką 
iŠ redaktoriaus posto?

Pirmame Lietuvos Keliu numery
je randame Redakcinės Kolegijos 
credo, taip pat pavadintą Lietuvos 
Keliu. Štai jo pirmas sakinys:

“Mes tikime, kad Čia, Austra
lijoje, pradėjome klaidžioti klyst
keliais. Nejauku, kad pamėtėme 
Lietuvos Kelią, kad nemažas mūsų 
skaičius (mano pabraukta) įžengėme 
į drąsinęs kapituliacijos klaikumas, 
grįstas mūsų tautos kankinių kaulais”.

Čia aiškiai pasakyta, kad 
kalbama.ne apie vieną.neapie kelius, 
bet apie daugumą. Dėl vieno ar kelių 
nevertėtų nei laikraščio leisti, nei 
kovos skelbti, bet dabar atsidūrėme 
dideliame pavojuje, nes liečia ne
mažą skaičių Žmonių.

Tame pačiame numeryje p. 
V.Raginis rašo apie Žiaurųjį Birželį 
ir iškelia “istrebitelių” žiaurumus. 
Mes visi apie juos gerai žinome, 
kokius šėtoniškus darbus jie vykdė 
Lietuvoje, bet kaip darosi baisu, kada 
p. Raginis tokius stribus randa mūsų 
bendruomenėje_ vadų tarpe, čia pat 
Australijoje. Štai kaip jis rašo:

"Gaila, kad tokių atsiranda 
kaip tik bendruomenės vadovaujamuose 
postuose. Nejaugi ir šie stribai, 
rusiškajam kazokui griežiant, šoks 
ant lietuvių tautos kapo.”

Kaip matome ir čia kalbama ne 
apie vieną Kazoką, o apie daugelį. IŠ 
to fakto, kad pas Kazoką buvo apsi
lankąs komisaras, neseka, kad buvo 
organizuojami stribai, o gal buvo 
privatūs pasikalbėjimai.

Slapyvardžiu pasirašąs V.D. 
straipsnelyje - Kodėl? rašo apie tuos 
didelius pavojus, kurie gresia mūsų 
bendruomenei dėl Kazoko propagandos, 
rašomos. “Mūsų Pastogėje". Jis ten 
taip rašo:“. . . okupantas nebėra vien 
tik kažkur toli, Lietuvoje, bet jo ranka 
jau siekia mus, gyvenančius Australi
joje ir. yra rimto pavojaus.kad mūsų 
organizaci jos ir spauda (mano pabrauk
ta) gali greitai ir atvirai pasidaryti 
okupanto tvirtovėmis mūsų tarpe”.

Matome, kad ir čia eina reika
las ne apie vieną ar kelius, o apie 
organizacijas ir spaudą apskritai mūsų 
bendruomenėje. Ar tokie aštrūs 
Žodžiai gali ką nors išgąsdinti, aš 
nežinau, bet kad jie žemina mūsų 
bendruomenės garbę ir orumą, tai 
aišku. Tie dideli pavojai taip yra 
iškreipti, taip išpūsti, kaip kreivame 
veidrodyje vaizdai, nieko bendro ne
turį su tiesa. Yra žmonių, kurie 
serga persekiojimo liga, kurie mato 
priešą kiėkvietiame Žingsnyje, bet tai. 
neabejotina liga. Mes čia Australijoje 
esame tikrai saugūs ir nuo okupanto, 
ir nuo stribų, galime laisvai galvoti 
ir svarstyti šaltai reikalus, tai kam 
patys turime save gąsdinti nebūtais 
pavojais, žeminti gerą bendruomenės 
vardą, kompromituoti jos vadovus. 

Juk tai kenkia, ne tik mums suaugu
siems ir pasenusioms lietuvybėje, bet 
ypač jaunimui, kuris stebi mus su 
kritika. Ar jau taip pasenome, kad 
nebesuprantame ką darome ir ką 
kalbame?

Antrame Lietuvos Keliu numery
je be tų pačių gąsdinimų ir niekinimų 
randame Redakcinės Kolegijos žodyje 
paskelbtą ir moralės išpažinimo credo. 
Bet toji moralė nėra krikščioniškoji, 
ji neapima nei Dievo, nei žmogaus 
meilės, o skelbia neapykantą žmogaus 
žmogui ir ją pateisina politika - ne 
Dievas yra gyvenimo centre, o PO
LITIKA. (Taip jie rašo tą žodį di
džiosiomis raidėmis). Štai kaip jie 
tą naują politikos moralą nusako:

“Viso pasaulio tautose, neiš
skiriant ir lietuvių, dažnai politika 
suvaidina tokį vaidmenį, kuris išskiria 
tamprias draugystes, pagimdo priešus 
- asmeniško ar visuomeniško pobū
džio ar panašaus pobūdžio naujus 
draugus bei bičiulius. Dažnai būna, 
kad tai pačiai tautai priklausą poli
tiniai priešai savo oponentus per
sekioja, kankina ir naikina, ką mes 
žinome ir matome vykstant komunistų 
valdomuose kraštuose.

Tatai galima sakyti natūralu 
(mano pabraukta), nes POLITIKA 
kuria žmonijai, tautoms ar paskiriems 
individams gyvenimo pagrindus, jiems 
gerbūvį ar vergiją'.”

PIRMOJI LIETUVĖ KERAMIKĖ

Australijoje turime visą eilę 
iškilių tapytojų, grafikų, skulptorių,, 
tačiau beveik negirdėjome apie 
lietuvius keramikos meno atstovus. J 
O pasirodo, kad ir šioje meno srityje 
atsiranda lietuvių, kurie gražiai 
reiškiasi ir kyla į pirmaujančias 
vietas.

Viena iš keramikos meno atsto
vių yra Sydnejuje p. Jolanta Jana
vičienė. Jau eilė metų, kaip ji kukliai 
darbuojasi savo namuose net įsitaisiu
si dirbtuvę. Kartas nuo karto jos 
darbų pasirodydavo vienoje kitoje 
parodoje, krautuvėse, tačiau būdama 
kukli ji visai nesireklamavo ir taip 
lietuvių tarpe ji beveik negirdėta. 
O pasirodo, ji yra Žinoma, ne tik 
Sydnejuje, bet ir Australijoje ir UŽ 
Australijos ribų. Štai liepos - rugsėjo 
mėn. Prancūzijoje, Vallauris mieste 
buvo surengta tarptautinė keramikos 
paroda, kurią globojo garusis dailinin
kas Pablo Picasso ir Prancūzijos 
Kultūros Ministerija. Šioje parodoje 
Australiją atstovavo vienintėlė 
keramikė lietuvė Jolanta Janavičienė! 
Toje parodoje buvo išstatyta 261 dar
bas, o Jolantos vieno darbo nuotrauka 
net pateko į minėtos parodos kata- 
logą-

Šiuo metu mūsų keramikes Jo
lantos Janavičienės atidaryta indi
vidualinė keramikos paroda, kuri buvo 
atidaryta spalio 12 d. ir truks iki 
spalio 31 dienas HELEN McEVEN 
GALERIJOJE, 94 William Street,

PADĖKA
Mano mylimam vyrui KLEMUI BALTOKUI mirus, nuoširdžiai dėkoju 

kun. P.Vaseriui.už pravedimą rožančiaus pamaldų, gedulingas šv. Mišias ir 
laidotuvių pamokslą.

Nuoširdus ačiū ramovėnams už pareikštą užuojautą, garbes sargybą 
koplyčioje ir bažnyčioje. Taip pat dėkoju Socialinės Globos Moterų Draugijai, 
Melbourne Liet. Namu Klubo Tarybai už vainikus ir prakalbą.

Giliai dėkoju p. A.Baltrukonienei už jautriai išreikštus atsisveikinimo 
žodžius.

Ačiū visiems mieliems draugams ir prieteliams skausmo valandoje 
pareiškusiems užuojautos raštu, žodžiu, vainikais, gėlių puokštėmis ir asmeni
niu dalyvavimu laidotuvėse. Visiems giliai dėkoju.

Žmona Valerija ir Mama.

Jeigu tas, kas dedasi komunis
tiniuose kraštuose, yra natūralu ir 
pateisinama politikos vardu, jei tie, 
patys metodai tinka ir tam naujam 
sąjūdžiui, tai, Dieve, gelbėk mus 
nuo jo.1

Todėl darosi suprantama, kad po 
šitokio pasisakymo, turi ateiti per
sekiojimai mūsų bendruomenėje. Tuo 
reikalu plačiai pasisako pirmasis p. 
J.Veteikis straipsnyje "Principai 
Tolerancijos Šešėlyje.” Jis tam 
straipsniui pasirenka motto evangeli
jos žodžius, kur Kristus, įėjęs į 
Šventyklą išvarinėjo pirklius sakyda
mas: "mano namai vadinasi maldos 
namai, o jūs juos padarėte plėšikų 
lindyne”.

Toje vedamoje mintyje yrą 
sulyginama mūsų bendruomenė sui 
lindyne, kurioje priviso visokio 
plauko kandžių, musių ištisi spiečiai 
ir, Žinoma, juos reikia kokiu nors 
būdu pašalinti iš bendruomenės. Čia 
į pagalbą ateina P.L.B. statutas. 
Paragrafas 6 nusako, kada pilnatei
siai bendruomenės nariai netenka 
teisių;

a. Kas kenkia lietuvių tautai.
b. Kas priešinasi Lietuvos nepri

klausomybei ir
c. Kas pritaria bolševikimei ar 

kitokiai Lietuvos okupacijai.
Atrodo, kad mes tokių jau daug 

turime, dabar laikas jau atėjo juos

Keramikė Jolanta Janavičienė

Paddington. Sydnejuje. Lankymo 
valąndos darbo dienomis nuo 10 vai., 
ryto iki 5.30 vai. p. p. (penktadieniais 

nuo 10 iki 1 vai.).
Lietuviai kviečiami šią parodą 

aplankyti ir susipažinti su mūsų 
pirmosios keramikės darbais ir kūryba. 
Atsiminkime, kad keramika yra daugiau 
pritaikomasis menas, tad lietuviai 
Čia gali pamatyti ne tik gražių ir 
estetiškai vertingų, bet taip pat ir 
praktišku dalykų. 

parodyti, apšaukti tokiais. štai 
inicialais pasirašąs V.D., gal anoni
mas, rašo straipsnelį Kodėl? ir ten 
priima, kaip įrodytą faktą mūsų 
bendruomenėje komunistų infiltraciją, 
kuris skamba taip:

"Mes turime apsispręsti dabar, 
ką privalome daryti. Ar imsimės prie
monių sustadbyti komunistinei infil
tracijai,, ar tylėsime?”

Kokios tai priemonės galėtų 
būti? Beabejo, ■ pirmiausiai reikia 
išaiškinti tuos kolobarantus, kas 
jie tokie? O po to reikia jų pavardes 
paskelbti, kad jie netinkami būti 
Renkamais į bendruomenės tarybas ir 
valdybas. Sydnejuje, kada buvo ren
kami atstovai į Krašto Tarybą, taip ir 
buvo padaryta: paskelbtas 8 žmonių 
sąrašas netinkamų būti renkamais į 
Tarybą. Niekas nesiskaito su faktu, 
kad tie žmonės buvo begėdiškai ap
šmeižti ir įžeisti prieš pilną salę 
žmonių. Niekados tokios praktikos 
neturėjome, kol neturėjome 'Lietuvos 
Keliu.' Tai naujas rezistencinės 
kovos būdas, diskredituoti sau nepa
lankius asmenis, kurie nieko bendro 
nėra turėję su komunizmu, nei su jo 
veikla, tačiau tam sąjūdžiui yra, ar 
gali būti pavojingi. Pasipylė ir 
anonyminių grasinimų su visokiais 
išgalvotais kaltinimais. Aš pats esu 
gavęs tokį šantažuojantį anonimą, 
kuriame grasinama sudeginti mano 
pastogę.

Kaip matome, tas rezistencinis 
sąjūdis nesiskaito su priemonėmis, 
nei su etika, kaip lygiai nesiskaito 
Įsu bendruomenės garbe ir orumū.

Kiekvienam galvojančiam 
žmogui matosi, kad tai, ką tas sąjūdis 
skelbia ir daro, yra pertempimas, 
perdėjimas, toli nuo tiesos ir nuo 
realvbe's.

A.Mauragis.

VOKIETIJOS ATSAKYMAS
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi

tetas 1 savo liepos 30 d. raštą Federalinės 
Vokietijos kancleriui Willy Brandt'ui rug
sėjo 7 d. gavo Fed. Vokietijos Užsienio Rei
kalų Ministerijos atsakymą. Jo tekstas:

„Su tikra padėka tvirtinu gavęs jūsų š. 
m. liepos 30 d. raštą, adresuotą Kancleriui 
— raštas perduotas atsakyti Ministerijai. 
Turiu Jums pranešti, kad Federalinė vy
riausybė savo žinomo nusistatymo Baltijos 
valstybių klausimu nėra pakeitusi“.

Tokio turinio atsakymas pasiųstas ir 
Fed. Vokietijoje veikiančiai Baltų Tarybai 
į jos liepos 20 d. pasiųstą raštą Fed. Vokie
tijos Kancleriui Bonnoje. (ELTA)

BAŽNYČIOS DEGA, KUNIGAI 
BAUDŽIAMI

Toronto „Tėviškės Žiburiai“, remdamie
si iš Lietuvos gautomis žiniomis, rašo, kad 
liepos mėn. sudegė dvi Šilalės rajono baž
nyčios — Batakių ir Gaurės. Priežastis ne. 
žinoma, bet spėjama, kad buvusios padeg
tos.

Kun. Br. Šeškevičiui, Dubingių klebonui, 
vėl keliama byla už bažnyčioje vaikų mo- 
kymą katekizmo, o Lazdijų rajono klebo
nas nubaustas 50 rb. bauda.

Buvęs mirusio vyskupo K. Paltaroko 
kancleris kan. Br. Antanaitis, kuris komu
nistų valdžios buvo ištremtas iš Panevėžio 
j Alksninę. Vilkaviškio vyskupiją, liepos 7 
d. vėl gavo vysk. J. Labuko raštą, kad jis 
turjs perduoti Alksninės bažnyčią kitam 
kunigui. „Tėviškės žiburiai“ spėja, kad jis 
bus ištremtas i Telšių vyskupiją.

SIDABRO MEDALIS DAINININKEI
Bukarešte Sov. Sąjungos jaunųjų daininin
kų konkurse N. Ambrazaitytė išsikovojo 
antrąją vietą ir sidabro medali.

***■

Sov. Sąjunga ir Egiptas
Ryšium.su prez. Nassero mirtim skai

čiuojama, kiek Sov. Sąjunga yra jo laikais 
Įkėlusi koją j Egiptą.

Po 1967 m. karo su Izraeliu Sov. Sąjunga 
būsianti davusi Egiptui ginklų už apie 4 
milijardus dolerių — daugiau kaip dvigu
bai negu prieš tą. kariu

Nekarinės paramos Egiptas gavęs irgi 
nemaža. .

Karių-Sov. Sąjunga Egipte turinti apie 
12.non.
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MARŠAS JAUNIMUI
Nėra reikalo girtis, nėra tikslo 

meluoti, bet jaunas, kadaise tai, 
buvau ir ašį Žavėjo gitaros anų 
dienų melodijom skambančios, žavėjo 
rašytojai, kalbą apie .meilę, anų 
dienų aplinkuma-Žavėjo. Saulėtekiai 
buvo pilni neišbrendamos rasos, 
saulėlydžiai kupini iš, dar nematytų 
tolių atbanguojančių dainų . . . Gels
vos kasos, parištos šilko kaspinėliu; 
nebučiuotos vyšnių lupos; rugiagėlių, 
dangaus ir gilių ežerų spalvomis 
viliojančios akys....

Lūždavo kaštanų šakos baltų 
žvakių žiedais. Tarp vyšnių įsi
spraudusi ultravioletiniais žiedais 
degdavo alyva. . Ievos ir liepos, 
beržai ir pušys svaigino ... Ak, 
atsisėsdavai, patogiai nugarą į seną 
topolį atrėmęs, ir atsiskleisdavai 
Vinco Krėvės "Dainavos Šalies Senų 
Žmonių Padavimus” ir . , . kur tada 
minties takais nenuklysdavai? . .

į gojus ir gojelius, pilnus 
lakštučių ir gegučių,į gilius ir tamsius 
amžinai ošiančius miškus, prie 
Nemunėlio ir. Dūnojėlio . . . Bene 
.negirdėdavai kovoje Čerškiančių 
aštrių kalavijų, ar savo rankoje ne
laikydavai paties geriausio ir aštriau
sio? Ar tavo ristas žirgas nebuvo 
pats eikliausias, ar tavo balnas ne 
minkščiausias? . . . Ach! - tai būdavo 
puotos tavo tėvo dvare . . . ach! - tai- 
laukdavo tavęs mėlynakė, akis pra
žiūrėdama, ir sulaukusi-myle'davo ir 
bučiuodavo, bučiuodavo ir mylėdavo... 
Už tai, kad tėvų žemes apgynei, kad 
svetimiem jos rūtų mindžioti neleidai., 
“piktesniam, nei pats žinojo, gudui; 
klastingam lenkui; piktam totoriui...” <

Kiek įkvėpimo tėvynės meilei, 
kiek paskatinimo dideliems darbams, 
kiek pagarbos jausmo žilai ir giliai 
senovei ir bočių bočiams?!

Grįždavo broliai ir pažįstami 
paatostogauti raudonais ulanų mun- 
dirėliais pasipuošę, mėlynomis 
gusarų kelnėmis išsipustę; kardu, 
pentinais ar tik paprastu pėstininko 
durtuvėliu pasidabinę... Ir jeigu
Šabaniaųsko, svajos ir meilės pilni, 
tango keldavo dar net nežinomas 
aistras, tai "Karių Pusvalandžio” 
dainos ir "Jūreivių Maršas” ar ne
malonias pagaugas per kūną varydavo? 
Ar daug tokių buvo, kas tikrai ne- 
laikdavo dvidešimt pirmojo gimta
dienio?..kad šautuvėlį pamiklinus, 
žirgelį pajodinėjus, patrankėlų ■ 
patrankius! O ką jau ir bekalbėti 
apie tuos, kuriems mokslas leido 
“Ambo” sparnais pakilti virš mylimų 
klonių,ir upių,ir miškų ... ar tai balta 
kariūno pirštinę prie kepurėlės 
pakėlus išdidžiai pentinais trinkte
lėti. Anų dienų aplinkuma - žavėjo!

Man, gaila, to sulaukti nepa
vyko! Karai, nerimastys ir ultimatu
mai viską sujaukė. išvažiavau 
palikęs liepas žydėti baltai, širdin 
susikrovęs jaunų dienų, jaunų meilių, 
jaunų svajonių prisiminimus. Buvo 
mylėta ir kentėta, verkta ir juoktasi, 
ir dainuota, dainuota, dainuota. . .Jau
nas, kadaise tai, buvau ir aš!

***
Šiandieną? - jauni jau ir mano 

paties! Jauni tavo, mūsų visų - jauni! 
Žavi juos gitaros šių dienų melodi
jomis skambančios, Žavi, be abejo, 
rašytojai, kalbą apie meilę, Šių dienų 
aplinkuma - žavi!

Saulėtekiai akli užgesusiomis 
'neono reklamomis, saulėlydžiai - pil
ni viliojančių šviesų. Dvidešimties 
dolerių perukas pririštas Šilko kas
pinėliu ... kokios spalvos lūpos dar 
nebučiuotos! Ko nežada akys po 
juodomis nylono blakstienomis?

Lūžta krautuvių vitrinos baltais 
minko kailiais, tarp durų įsispraudusi 
ultravioletinių šešėlių paslaptyje, 
stovi šešicflikos metų nepaslaptis ir 
jos alyva jau išdegusi ... Bacardi ir 
Coke, Brandy, Lime & Soda - svaigina,

Mūsų Pastogė-Nr.ėl; 1970.10.19; 

Ak, atsisėda, patogiai kojas per 
minkštasuolį nukabinę, ir atsisklei
džia "Tharunką”, "Portnoys Com
plaints” ...Supervyrą Mickeypelę ...ir 
kur jų mintys nuklysta? į hotelius ir 
motelius, pilnus 'lakštučių ir gegučių’, 
į gilius ir tamsius “Karaliaus Kry
žiaus” kabakus, į Cronulla smėlynus 
ar tik į Bondi?...Kas žino, kam jau 
taip labai rūpi?!...

Neg’ jie nematė televizijoje 
vakar dienos didvyrių Bonny & Clyde? 
Neg' jie nežino,kurio mašina eikliau
sia, • kurio sėdynės kiečiausios..? 
Ach! - tai buvoparty jos tėvų namuose, 
kai jie išėjo į R.S.L. ach! - tai 
bučiavo ir mylėjo sulaukusi, kai vyras 
į naktinę pamainą išėjo! Prie ko čia 

. rūtos, tėvų žemės?..."Three Middies, 
Luv, please!” ...

Grįžta paatostogauti broliai ir 
kaimynai išdidžias digerių sportuodami 
skrybėles, grįžta ir negrįžta iš Viet
namo ... atsitarnavę. IŠ “Tbarunka” 
šviesos prisisėmusį, džiaugsmo pa
rade brolį (o gal ir kaimyną?) raudo
nais dažais nutaško,, naktį pasigavę 
negyvai uzspardo ...Ir jeigu Beatles 
muzika psychadelinėje Šviesoje ir 
kanapės dūmuose sukelia pamišimo,

tai “Hogans Herojai” tik juoką, kad 
.;- "Ko tie tėvai bėdavoja sunkius

laikus ir didžius karus pergyvenę?”
Teškia kur į kampą tuščią alaus 

kaną ir užsi kabinęs ant kaklo gele
žinį kryžių, apžergęs “Harley David- 
son’ą” išjoja'("Karališkąjį Ąžuolą” 
o iš ten, tuzinas ar daugiau, valia ar 
nevalia, išsiveža paukštę į gojus ir 
gojelius ...

***
Mano dar ne! Duok, Die, kad tavo 

irgi ne! Tačiau, kiek ilgai girsimės 
kad musų visų - NE! Kiek ilgai 
išlaikysime tautos žiedus žydinčiais, 
tautos ateiti tautai ir ateičiai, jeigu 
eisime senais (čia įprastais) ir nau
jais (siūlomais) keliais? Jeigu savo 
ambicijų išsikerojusiomis šakomis 
smelksime atžalyną iki to, kad ne
supratę jų šauksmo "Sydnejaus Lie
tuvių Jaunimas 'Dėkoja' ” numosime 
ranka ir pasakysime jiems;- "Pie
menys ir piemenės!”

Štai mums it jaunimui pavyzdys! 
Sydnejaus Apylinkės, mano anksčiau 
pavadintas "Pelai ir Grūdai”, susi
rinkimas. Žodi gavusi kalba jauna 
mergina. Žinia, už lietuvių kalbą 
penketuko negautų ir apsirengimas 
"špfetnokas” ...bet kalba penki su 
pliusu teisybę. Šalia sėdėjusi PONIA 
nužiūri prelegentę nuo šukuosenos iki 
juodų ilgų batų kulnių, timpteli nat-

Scena iš V. Mykolaičio Putino dramos "Valdovas" 
trečio veiksmo. Šia intriguojančią dramą matysi
me lapkričio 1 d. ukrainiečių salėje Lidcombe. 
Stato Adelaidės Teatras Vaidila.

SPAUDOS CENTRAS SYDNEJUJE
NAUJAUSIOS KNYGOS IR PLOKŠTELES

39 CHURCH ST, LIDCOMBE, NJS.W. M41

Knygas ir plokšteles galima įsigyti kiekvieną sekmadieni SPAU
DOS. PLATINIMO CENTRE, Lietuvių Klubo patalpose, 39 Churęh 
St, Lidcombe, N.S.W. 2141. Telef. 649-8879.

Pastaba: Priimama MŪSŲ PASTOGĖS prenumerata ir gaunami 
VYTIES ženkliukai lipinami ant automobilių.

Vedejatf POVILAS ALEKNA

MOKSLEIVIŲ IŠVYKOS
Okup. Lietuvos moksleiviai vežiojami ir 

po Juodosios Jūros pakraščius. Neseniai 
200 Kauno moksleivių viešėjo Suchumo 
mieste. Vietos gyventojai buvę susižavėję 
vienodomis moksleivių uniformomis. Jie, 
kaip paskelbta „Tarybinio Mokytojo“ laik- 
raštyje(Nr. 53), patenkinti mokinių kepu
raitėmis, juos užkalbinę: „Mergaitės, iš ko
kių jūs pasakų?“

Tačiau buvusi ir kita medalio pusė. 
Moksleiviai buvo nugabenti j paveikslų pa-

Nepavytų
Stadiono tribūnoje žmona 

priekaištauja savo vyrui:
— Ar ne perdaug tu džiūgau

ji dėl tos bėgikės?
— Brangioji, nepavyduliauk. 

Aš vis tielį jos nepavyčiau.

*********Mt******4n|t*9k******i|t>H******i^^O

rodą, bet... nekreipę dėmesio į gido aiškini
mus. Moksleiviai apie savo įspūdžius kal
bėjo šitaip: Vietos jauhimas apsirengęs se
namadiškai, suknelės ilgos, kelnės siauros* 4 *
šokti beveik nemoka, tik valsus groja... 4 - . A I
užtat kokias „finkas“ turi pasidarę... (E) MC/PU/IO J-* CJlVVJLIO

TELŠIŲ LIAUDIES MUZIEJUS __ . - x. .. . . ................
Telšius©, ant pietvakarinio Masčio ežero Spalio 31 d. ŠCStadlCnį Ukrainiečiu, salėj

kranto, kuriamas Žemaitijos liaudies bui- 11 Chutch s treet, Lidcombe.
ties muziejus Numatyta apie 30 pastatų. 
Ligšiol tepastatyta senovinė valstiečio klė
telė, pirtis ir vėjo malūnas.

(ELTA) UtSM'***********************************’
psf.4 ' ''

talinu kvepiančią (dar iš Lietuvos 
atsivežtai) lapą už uodegos ir kuone 
spiaute ižspiauna širšės nuodų pilną ' 
žodį:- ‘'Piemenė!” Žodį gavęs kalba 
jaunas vyrukas. Pirmasis dar ūsas -
pirmojo ūso ir lietuvių kalba, bet į 
prieš jį kalbėjęs žilas plaukas irgi ■ 
mažai ką mandresnio pasakė. Prie
šais sėdėjusi amžiumi nušlifuotaplikė 
tik pasimuistė, pasirangė ir visa, dar 
iš tėvynės atsivežta, išmintimi tėškė: ’ 
-“Piemuo!” Na, gerai! Gal kad ir ; 
piemuo ... ir piemenė . . . Bet negi ' 
abu senesnės kartos atstovai, kadaise | 
tai, jauni nebuvo? Ir už nieką neko- ' 
vojo? Salėje ir prie visų negi ginčy- ' 
sies, bet aš, žvelgdamas ateitin 
10-15 metų (tiek tai maždaug užtruko 
įkalti kapinėse tris kuoliukus bei | 
supilti eiles naujų kapų, ir Sydnejuj ’ 
su Bankstownu susivienyti(?), PO- ; 
NIOS ir PONO atveju jokiu būdu ne- 
galėjau įžvelgti sekančios Moterų j 
D-jos Pirmininkės (kai esamoji iš- ;? 
keliaus į užsitarnautą poilsį) ir j 
sekančio-ateinančio Krašto V-bos į 
Pirmininko (kai esamą ir porą busimų į 
paguldys šalia buvusio!). j

Viso to vedamas noriu paklausti 1 
tik tiek:- "Ką darysime toliau? 
Paleisime jaunimą "Lietuvos" ar į 
Lietuvos keliais? Amžinai kartosime ii 
jiems jau įprastą "Marš!” ar maršu į 
pagerbsime tuos, kurie savo lietu- 
viškosios pareigos supratimui, pen- 
kiais pilnais stalais, savo saulėta 
nuotaika ir apranga Spaudos Baliuje 
užsitarnavo pilno ir nuoširdaus: 
"SYDNEJAUS LIETUVIU SENIMAS ' 
SAVO JAUNIMU DIDŽIUOJASI ir , 
DĖKOJA!"

J.K.
------------------- < -

. -«i ***
Naujiesiems mokslo metams ' 

okup. Lietuvoje prasidėjus, juos i 
aukštosiose mokyklose sutiko 11,770 . 
pirmaklasių, Tačiau, kaip pastebėjo į 
“Komj. Tiesa” (rugp. 30), vidutiniš- į 
kai į vieną vietą pretendavo po du 
stojančius, gi kai kur ir iki 4-5. Tuo 
būdu, mažiausia 11,000 jaunuolių 
•nepateko į aukštąsias mokyklas. 
Jiems beliko darbas pramonėje^ kol- | 
chozuose ir pan. f

Šiais metais Lietuvoje.pradėti 
ruošti kai kurių sričių specialistai, ' 
pvz. Vilniaus universitete pirmą 
kartą dėstoma taikomoji matematika, ‘ 
valst. konservatorijoje pradėti ruošti ■ 
televizijos režisieriai. Ne Lietuvoje, 
bet vadinamose “broliškose respubli- J 
koše” lietuviai šiais metais studijuo- •
ja valstybinių įstaigų darbo organ!-| 
žavimo ir dokumentacijos tvarkymo, į 
vandens transporto eksploatavimo bei 
jo ekonomikos it organizavimo, radijo 
ryšių ir transliavimo specialybes. į

ELTA.
_____________________ '

Kavos tėvynė yra Etiopija.
Vėliau ji buvo pradėta auginti Arabi jo- į; 

je, Vakarų Indijoje, Indonezijoje, viduri-M 
nėję Amerikoje ir Afrikoje.

Kavos krūmai išauga iki 2-2,5 metrų,į. 
aukštumo. Tie krūmai geriau auga pavė- 
syje ir per metus duoda 3 derlius. ;įį

Kavos pupelės džiovinamos žalios ir pa- ’^ 
ruošiamos eksportui, mitrinant tik pupelių | 
pergamentinės struktūros apvalkalą. Kar- į 
tais pupelės trinamos medžio anglimi ar, ž 
indigo dažais, kad blizgėtų. 1

Žalią kavą įsivežantieji kraštai ją spra- į 
gina. Tik tada kavos pupelės įgauna rudą / 
spalvą, tampa trapios.

• ‘

4



Keista veikla
Kada pradedama mūsų bendruo

menėje kas nors konkretaus organi
zuoti, tuojau prasideda nepozityvi 
kritika. Prisi
mename tokią kritiką buvus ruošiantis 
įsigyti Lietuvių Bendruomenei namus, 
steigiant Melbourne lietuvių ko
operatinę kredito draugiją, rūpinantis 
gauti licenziją veikiantiems lietuvių 
klubams, organizuojant statyti lietu
viams seneliams poilsio namus ir 1.1.

Šiuo metu kritikos objektu pasi
darė lietuvių bendruomenės
reikalams sava spaustuvė.

Norėdami paneigti spaustuvės 
steigimo mintį, kritikai patiekia tuos 
pašius motyvus, kokie prieš kelioliką 
metų buvo reiškiami ruošiant steigti 
Australijoje teisines organizacijas 
- Lietuvių Klubus." Tada spaudoje ir 
žodine kritika buvo įtikinėjama, kad 
Lietuvių Klubų' įsigytieji namai netar
naus lietuvių bendruomenės reikalams, 
o bus negausių sambūrių pasipelnijimo 
tikslams naudojamos karštamos, 
prikergiant prie jų dar ir pajuokas 
epitetus.

Dabar taip pat kritikų įtikinė
jama, kad įsteigtą spaustuvės biznį 
tvarkys ne Krašto Valdyba, bet kurie 
nors “šantažistai” ir jų bus daugiau, 
negu senoje spaustuvėje buvo, 
(turima galvoje Minties spaustuvė) 
Be to, Krašto Valdybos kadencijai 
baigiantis jos užvirta "košė” teksią 
kitiems valgyti.

Dėl užvirtos "košės” statytinas 
klausimas: kas tą “košę” užvirė? 
Kaip viskas paaiškėjo, pasirodo, kad 
tai padarė patys spaustuvės steigimo 
kritikai. Tenka tačiau pripažinti 
faktą, kad dabartinė Krašto Valdyba 
tą “košą”, net su ultimatumo pries
koniu "pagardintą”,labai gerai suval
gė ir be lauktų negalavimų tęsė savo 
įprastą darbą nepertraukiamai leisda
ma ir Mūsų Pastogę, kuri ir buvo kriti
ku pagrindiniu taikiniu. Tenka taip 
pat manyti, kad mūsų bendruomenės 
reikalus tvarkant pagal ALB statutą 
naujai košei užvirti nebus galimumų 
ir niekam nereikės jos valgyti.

Iš tilpusios spaudoje informaci
jos visi žinome, kodėl atsirado reika
las steigti bendruomeninio pobūdžio 
spaustuvę. Tačiau lieka neatspėta 
mįslė, kodėl ultimatumo įteikėjai 
tokios spaustuvės steigimui taip 
priešinasi? Ta priešinimąsi argumen
tuodami administraciniais ir finansi - 
niais sunkumais, kurie, blaiviau į 
reikalą žiūrint, mūsų bendruomenei 
yra nugalimi ir įmanomi. O tam būtina 
tik viena sąlyga: gražbilyste skelbia
mą patriotizmą paremti realiais veiks
mais. Šia kryptimi dirbant, Lietuvių 
Klubų nupirktieji Bendruomenei namai

ĮDOMŪS TAKTAI IŠRADIMAI ’R PATENTAI.

Pirmasis Amerikoje išduotas 
patentas išradėjui Eli .Whitney 1794m. 
u? jo sukonstruktuotų mašinų išvalyti 
medvilnę nuo.grūdelių. Šis išradimas 
buvo toks reikšmingas, kad beveik 
per naktį Amerikos pietines, vakybes 
pavertė didžiausiu pasaulyje med
vilnės gamintoju. Netrukus pats 
išradėjas įkūrė fabrikų minėtos 
mašinos dalims gaminti. Su med
vilnės pramonė staiga pakilo ir krašto 
ekonomika. 

seniau kritiku vadintieji karčiamomis, 
dabar tų pačių kritiku vadinami lietu
vių tautinės veiklos židiniais, o dėl 
buvusių "peštynių” viešai prisipažįs
tamą: “Seniau pešėmės dėl to, kad 
buvome jauni ir neturėjomeką daryti”. 
(Rimtas argumentas!).

Kritikai norėdami neigiamai 
paveikti vietos lietuvių nuotaikas, 
parinką duomenis, kiek kaštuoja nu-’ 
matytai įsigyti spaustuvei naujos maši
nos, paskelbė, kad tokia spaustuvė 
kaštuosianti apie $29,000. Tuo reika
lu susidomėjus ir atitinkamose firmose 
pasiteiravus patirta, kad tokios spaus-, 
tuves reikalams galima gauti ne tik 
naujas, bet gerai veikiančias jau 
vartotas mašinas, kurių kaina yra 
daugiau negu perpus mažesnė už 

kritikų pažymėtąją. Todėl jau turint 
nupirktą “VariTyper” mašiną, kuri 
visai panaši i rašomosios mašinėlės 
formą ir dydį, o Offset spaustuvės 
konstrukcijoje atlieka raidžiu rinkimo 
funkcijas. Mūsų Pastoges spausdini-
mui spaustuvės įrengimas jau beveik 
pusiaukelyje. Nors ir esamose 
sąlygose, laukiamą lietuvišką raidyną 
gavus, laikraščio spausdinimas būtų 
patenkinamas, tačiau norint apsidrausti 
nuo panašių netikėtumų, kokie neper
seniausiai buvo įvykę, spaustuvės 
įrengimą nedelsiant reikia galutinai 
užbaigti; nuperkant Offset spaus
dinimo mašiną, šios spaustuvės 
reikalams reikalingą fotokamerą, bei 
kitus smulkius reikmenis.

Jeigu mes gerbiame lietuvišką 
spaudą taip kaip viešuose pranešimuo
se ir tarpusavėse kalbose tvirtiname,, 
tai savos bendruomenės laikraščio 
spausdinimui finansų sutelkimo klausi
mas, tarp visos Australijos lietuvių, 
neturi būti jokia problema. Tik 
būtina aiški steigiamos spaustuvės 
organizacijos forma. Jos forma turi 
būti parinkta tokia, kad šibje organi
zacijoje galėtų laisvai dalyvauti 
visos Australijos lietuviai (Federali- 
nių įstatymų .prasme). Spaustuvė 
turi būti savistovi teisinė įmonė 
lietuvių bendruomenėje, savo darbais 
talkinanti savai bendruomenei taip,' 
kaip talkina dabartiniai Lietuvių. 
Klubai, Lietuvių Sąjungos ir kt. 
Šios įmonės finansiniai nariai, per 
išrinktąją jų valdybą, nustato įmonės 
veikimą. Bereikalo nugastaujama, kad 
tokiais pagrindais įsteigtą spaustuvę ■ 
administruos “šantažistai”. Ją 
anministruos ne vienas asmuo, bet 
jos narių, tokių pat lietuvių išrinkti 
reprezentantai, kuriems lietuviški 
reikalai nemažiau rūpi negu šios idė
jos kritikas.

Yra skleidžiami vietos lietuvių 
tarpe gandai, kad Ši spaustuvė perkama

Jaunas menininkas, vėliau virtęs 
išradėju Robert Fulton 1807 m. 
didžiulei Žmonių miniai pademonstra
vo savo pastaytų pirmąjį garlaivį, 
kuris taip pat labai gręit prigijo ir 
davė pradžių, moderniai laivininkystei. 
1846 m. Massachusetts ligoninėje Dr . 
William Morton panaudojo chirurgijoje 
anestezijų, o Dr J.C. Warren įvykdė 
operacijų. Su anestetiką taip pat 
buvo didelis posūkis ir medicinoje.

1836 m. įvykdyta ir didelių pakei
timų Amerikos patentų įstatyme. 
Dabartiniai nuostatai, tegul pagal 
reikalų ir įvairuoja, pagrįsti pirminia
is principais. Pagal 1836m. aktų buvo 
reikalaujama iŠ išradėjo, kad drauge 
su prašymu patentui gauti butų 
pristatoma ir išradimo modelis. Bet 
Ilgainiui nebuvo vietos, kur tuos 
modelius laikyti, tai 1880 m. tų 
modelių buvo atsisakyta.

Adelaidės Teatro Vaidilos vaidintojų kolektyvas: Iš kairės sėdi: A.Miliaus- 
kienė, V.Baltutis (teatro administratorius), J.Neverauskaitė, režisierius J.Ne- 
verauskas, B.Mikužienė ir B.Rainys.Stovi iŠ kairės: J.Miliauskas, V.Opulskis, 
N.Skidzevicius, G.Matulevičienė, A.Mačiukas, V.Ratkevičius, P .Daugėla ir 
J. Baranauskas.

Šio mėnesio pabaigoje Adelaidės “Vaidila” atvyksta su dviem spektak
liais į Sydney: spalio 31 d. ji suvaidins A.Rūko komediją Bubulis ir Dundulis, 
ir sekančia dieną, sekmadienį V .Mykolaičio Putino istorinę dramą Valdovą. 
Abu spektakliai vyks ukrainiečių salėje Lidcombe (11 Church Street). Sekite 
skelbimus.

Musų Pastogės redaktoriui, todėl, tuo 
motyvu pasiteisindami, kai kurie 
lietuviai atsisako spaustuvės įsigijimo 
reikalą pinigais paremti. Neįtikėtina, 
kad mūsų tarpe būtų tokių neišmanėlių, 
bet gailint vieną kitą dolerį bendram 
reikalui skirti ir nesąmonė būna 
pakankama atsisakymo priežastimi.

Taip pat yra manančių, kad 
spaustuvės steigimo reikalu turi 
pasisakyti Krašto Tarybos atstovų su- 
važiavimas. • Mano supratimu ši mintis 
visai atmestina. Krašto Tarybos narių 
tarpe bus tokių, kurie spaustuvės 
įsigijimo pinigais neparėmė, dar gi 
bus'ir tokių, kurie šią mintį yra atmetę 
kaip nereikalingą ir neįgyvendinamą, 
nes esą ALB neturi juridinio asmens 
teisių. Todėl kaip jie gali objektyvią! 

• pasisakyti ir spręsti tokiuos reikalus'; 
kurie pagal jų supratimą negalimi ir 
nereikalingi.

Pažadų tikrumas
— Ar esi tikra, jog Antanas 

rimtai galvoja tave vesti?
— Aišku, jis nuolat primena, 

kad aš geriausiai atrodau pi
giausiose suknelėse.

Vienintelis pasaulyje
Praėjus pusei metų po ves

tuvių, sužavėta dukra sako mo
tinai:

— Man egzistuoja tik vienas 
žmogus pasaulyje!

— Gerai, brangioji, tik žiū
rėk, kad tavo vyras apie tai ne
sužinotų.

Spaustuves reikalais turi balsą 
tik tie lietuviai, kurie jos steigimą 
parėmė savo piniginiu įnašu. Krašto 
Valdyba, kaipo šios idėjos iniciatorė, 
nedelsdama turi paruošti spaustuves 
inkorporavimo įstatus, juos paskelbti 
Mūsų Pastogėje suinteresuotiems 
tautiečiams susipažinti, bei juos, 
esant reikalui, koreguoti. Kol bus 
išrinkta steigiamos spaustuve’s valdy
ba, iniciatoriai laikinai spaustuvės 
reikalus atstovauja. Lietuvių Dienų, 
metu suvažiuos daug lietuvių, jų 
tarpe bus ir spaustuvės steigimo 
rėmėjų, kurie susirinkę galės išrinkti 
ir Šios įmonės valdybą.

Publicistų sužadintas tautines 
idėjas įvykdo ne kabinetiniai svajoto
jai, bet realistai - skelbiamų idėjų 
įgyvendintojai.

L. Burkus.

K,S, Karpius

PO 70 METŲ ‘ ’
Kazys S. Karpius, rašytojas ir laikrašti

ninkas. atšventė 70 m. amžiaus sukakti.
Jis yra prirašęs daug knygų, daugiausia 

istorinių apysakų ir romanų. Taip pat'jis 
yra įsteigęs, leidęs ir1 redagavęs ..Dirvos“ 
laikraštį. ■

Vyt. A. Braziulis sulaukė 70 m- amžiaus 
ir atšventė 50 m. spaudos darbo sukąktj:

Lietuvoje* V. A. Brąžiųlio spaudos dar
bas daugiausia buvo susijęs su teatrų. .

*** . .

Pirmasis žmogus, perplaukęs Lamanšo 
kanalą, yra italas Salatis.

Jis buvo Napoleono armijos karys. Va
terlo kautynių ■ metu patekęs t anglų ■ ne
laisvę. audringą nakti jis pabėgo iš kalėji
mo. perplaukė Lamanšą ir grįžo l Prancū
ziją- į ■'"•į -
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Su Ansambliu
Ražo Kukutis

Sakoma, kad sviestu košės ne
pagadinsi ir apsilankęs Sydnejaus 
Ansambliečiu parengiman - nesi
gailėsi! Kalbant apie sviestą, ka
dangi košę mėgstu valgyti su lašiniais, 
šitokio teigimo nei paneigiu, nei pat
virtinu . . . Visakam, sakyčiau, yra 
riba. Kitas reikalas kalbant apie 
Ansambliečius, kurių metini koncertą 
atklausiau Spalio 10-tosios Šešta
dienį; tikrai nesigailėjau nuėjęs.

Artėjant Melbourne Mūgei tų 
visokiausių kultūrinių parengimų taip 
jau apstu, kad net marinos motoras 
kaip reikiant atvėsti negauna. Prie 
to, žinia, vis tai viskiuką nulenki, tai 
Baceardi pauostai ir nors ukvatos 
netruktų,, pritrūksta sveikatos. . . Bet 
tai dabar - imk ir nenueik?! Spaudos 
Baliuje "Ne Tą Traviatą” taip jau 
neužmirštamai nugiedoti padėjo, 
"Kukutį ”, mačiau, šypsodamiesi 
skaitė ... Kaip prietelių ir prietelkų 
nepalaikysi? Ir taip, tegu dar ir 
nevisiškai gyvas, ieškojau palovėje 
Čižiko, nuo švarko skvernų Spaudos 
Baliaus tortą gramdžiau. . .

Pasiekiau Auburną - jau lyg ir 
tamsoka, lipu laiptais į salų - lyg ir 
tyloka? Na, sakau, ko gero bus tik 
du vyrai ir aš . . . Boikotai ir šnektos 
prisiminė, gandai ir pletkeliai širdį 
sui.eramino. Bet - o ką? Būsime trys 
dainuos trims! Plosime už Šimtą . . .

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ma

Pereitą šeštadienį p. V.Sta- 
šlonienė. Mūsų Pastogės administra
toriaus Žmona, išvyko porai savaičių 
atostogų į N. Zelandiją. Jeigu kartais 
Mūsų Pastogė pasiektų skaitytojus 
pavėluotai, žinokite, kas kaltas!

***
■Pernai Adickų Kasveras dar 

braidžiojo Amerikos prerijas ieško
damas žmonos, o štai spalio 11 d. jau 
ir pif'magimį sūnų pakrikštijo krikšto 
tėvais pasivadindamas S.Gulbinienę 
ir J.Adicką. Sako krikštynos buvo 
Šaunesnės, negu vestuvės. Sveikiname!

***

"Pupų Dėdė” - Petras Biržys 
- Akiras, okup. Lietuvoje miręs 
74 m. amžiaus, Š.m. rugpjūčio 23 d., 
“Literatūros ir Meno" savaitrašty 
(nr.35) paminėtas šiltoku Juozo 
Baltušio žodžiu. Teigiama, kad Bir
žys "daug kur ir klydo, suko ne ta 
kryptim, darė ne taip. Tačiau visur ir 
visuomet vadovavosi gilia meile 
tėvynei Lietuvai..."

Velionis paliko turtingą ran
kraštinį archyvą, etnografinius ir 
istorinius užrašus apie Lietuvos 
gyvenvietes ,dar ir nebaigtą atsiminimų 
tomą.

***
Pereitą savaitgalį Australijoje 

viešėjo svečias iš Manilos (Filipinų) 
p. Romas G.Vildžius. Jis jau 
daugiau kaip dešimt metų ten darbuo
jasi atstovaudamas New Yorko lietu
vių Dr. J.K.Valiūno ir Kazicko importo 
ir eksporto firmą "Nerį". Dalyvau
damas Meno Ansamblio koncerte ir 
baliuje džiaugėsi po ilgesnio laiko 
susitikęs su gausiu būriu lietuvių. 
Norėdamas turėti glaudesnį ryšį su 
Australijos lietuviais jis užsisakė ir 
Mūsų Pastogę.

***
Los Angeles (JAV) gyvenę p.p. 

Stropai viską tenai likvidavo ir atvyko

Mielą ALGĮ PLUKĄ, jo seseriai Amerikoje
BRONEI VAIČAITIENEI.

mirus, giliai ir nuoširdžiai liūdesy užjaučia
Bučinskų šeima.

Mūsų Pastogė Nr.41; 1970.10.19; psl.6

Taigi - už šimtą. . . Galėjau net 
ir visai neploti, nes prie trejetos su 
viršum Šimtų porų rankų, net ir pats 
savo plojimo nebegirdėjau. O jau 
skaldžiau delnus kol net peršti pradė
jo, ir ne be priežasties. Muzikas, 
žinia, esu Švakas ir todėl, bet kokias 
aukštesnes kritikos kalbas, kaip tai 
apie niuansus, tonus ir pustonius su 
crescendais ir pianissimais palieku 
tiems, kurie muziką supranta penkių 
linijų plotmėje. Man, svarbu,kad su
dainavo, kaip tuo, kad jį galas, svies
tu patepti. Blakstienoje net ašara 
pakibo Vilniaus liepų besiklausant, 
nors šluostyti, apsižvalgęs, nedrįsau. 
Ir kai Ansamblis atpylęs visą Šešio
lika programos dainų, bissui dar 
karta pakartojo, kad liepos žydi bal
tai. . . baltai, aš galėjau pakilti nuo 
kėdės ir su švente sieloje patenkintas 
keliauti į namus.

Bet kur čia Žmogelis , nubėgsi! 
Stalai stiklais nurikiuoti. pažįstamų 
kaip amaro, ansamblietės šypsosi 
anioliškais šypsniais, vyrai, it po 
nusisekusios rugiapiūtės,delnus trina, 
visokių spalvų bonkas gvoltavoja. . . 
Prasidėjo, kaip sakoma, antroji kon
certo dalis ir, ponelyg Ansamblio dai
nos. dundėti patrankomis klumpės. . . 
Pagarbiai nulenkiau galvą M.Umbražū- 
nienei. Kas per mergina! Žinia, būc 
padavęs ir ranką, bet. . . pabijojau. . .

į Australiją. Mat, čia gyvena New
castle mieste jų duktė Žibutė, prieš 
porą metu ištekėjusi už D.r G.Kišono. 
Galimas daiktas, kad jie visam laikui 
pasiliks Australijoje prie savo vaikų.

***
Prieš kiek laiko buvo minėta, 

kad buvo stipriai susirgęs p. S. 
Baltramijūnas iš Thirroul (South 
Coast), bet dabar jis yra visiškai 
pasitaisęs ir vėl grįžta prie kasdieni
nių darbų.

***
Dirigentas "bedarbis”, buvęs 

Adelaidėje Lituania choro steigėjas 
ir jo ilgametis vadovas p. V.Šimkus, 
dabar gyvenas Canberroje, pastaruoju 
metu savo laisvą laiką užpildo 
belankydamas koncertus. Va, net ir į 
Sydney buvo atvykęs dalyvauti An
samblio metiniame koncerte. Būdamas 
visados reiklus, tiek sau, tiek ir 
kitiems p. V.Šimkus ir šiame koncerte 
matęs daug dalyku, kurių trūksta iki 
tobulybės. Stebino p. Šimkų ir daly
vių gausumas: jis tikėjęsis Sydnejuje 
tūkstantinės klausytojų minios, o čia 
net susirinkp mažiau, negu kad bū
davo Adelaidėje per metinius Litu- 
anijos koncertus . . .

***
Artėjant metų pabaigai ir 

drauge egzaminams Adelaidės apy-

PADĖKA.

Didžiai gerb. Brisbanės liet, 
kapelionui kun. Dr. P.Bašinskui, 
mane globojusiam ir teikusiam pagal
bos staigaus susirgimo atveju ir daž
nai lankiusiam ligoninėje, ir visiems 
mieliems brisbaniečiams bei bris- 
banietėms, taip gausiai lankiusiems 
ir stiprinusiems moraliai ligoninėje 
man esant, reiškiu nuoširdžiausią 
gilią padėką.

Povilas Kviecinskas'.

Sydnejaus Lietuvių Meno Ansamblis

Man vis atrodo, kad diriguojant iš 
jos pirštų galų laksto kokios tai elek
triškos ugnelės, laksto . . . Ką, gi, 
žinai? - nukrės, tai visam amžiui 
barzdos vieton nebepriŠukuosi . . . 
o nors ansamblio vyrai pasiruošę 
prisiekti, kad jinai tik akimis diriguo
ja!

Trijų su viršum šimtu svečių 
tarpe, net ir norėdamas negalėjai 
praeiti nepastebėjęs svečio iš Nauja- 
piliečių Choro dirigento p. S.Žuko. Ar 
gal graži ponia ak) traukė! ... O 
berods ir jie penkioliktųjų metų dainai 
ruošiasi. Sėkmės! Be abejo matėme 
ir.p. V.Šimkų, savo laiku elektrifika
vusį Adelaidės Lituanus. Dabar, esą.

linkės pirmininkas p. Vytautas Strau- 
kas laikinai pasitraukė iš pirmininko 
pareigų. Šiuo metu apylinkės pirmi
ninko pareigas eina valdybos vice
pirmininkas p. G.Šimkus.

***

Nauja kategorija! Anąsyk 
Sydnejuje viena besiveržianti į rašy
tojas primygtinai tvirtino, kad ji 
esanti “žodžio kepėja". Keista, 
atsiranda ir tokių, nors rašytojus ar 
pretenduojančius į rašytojus kažkaip 
iškilmingai laikėme žodžio kūrėjais. 
Žinoma, kas kuria, o kas tik kepa . . .

***

ŠYPSENOS
Teisme

— Prisipažinkite, kad jūs gi
tara žmogui skėlėte antausį, — 
sako, teisėjas.

— Ne, pone teisėjau, — gi
nasi kaltinamasis.

— Jis meluoja, — sako nu
kentėjęs.

— Užsičiaupk, nes kitaip gau
si dar vieną antausį, — pagra
sino kaltinamasis.

Teisinis patarimas
Teisėjas kaltinamajam:
— Jūs taip neprotingai me

luojate, kad nuoširdžiai patariu 
tamstai pasisamdyti advokatą...

Geresni virėjai
— Kodėl dažnai vyrai būna 

geresni virėjai už moteris?
— Todėl, kad jie mažiau tau

pūs.

Laimė
— Tik po vestuvių žmogus 

sužino, kas tai yra tikroji lai
mė, — sako žmona.

— Bet jau būna pervėlu.
Neturint galimybės

Sūnus į tėvo klausimą, ar 
šiandien visą dieną buvo geras 
mokykloje:

— Visą dieną kampe stovint, 
neįmanoma būti blogam.

Įžeidinėjimai
Susiginčijo du vyrai.
— Tu tikras asilas!
— O tu avinas!
Čia priėjo trečias ir tarė:
— Už ką jūs įžeidinėjate gy

vulius?

■ ■
tik klausosi ir žiūri, kaip Aušra aušta 
Canberroje. Malonu! Gi visokiausių ,į;j
vėjų nugairintam Sydnejui, Dainos 
Choro dirigento p. B.Kiverio gėlių 
puokštė Ansambliui, buvo gėlių puokš- įA
tė visiems ano malonaus vakaro 
dalyviams. Be abejo - visiems!

Dirigentė M.Umbražitmienė

Baltijos trijų valstybių, jų 
atstovų Vakaruose kreipimasis i 
laisvąjį pasaulį keliais atvejais 
praėjusią vasarą iškeltas ir įtakingoje, 
plačiai skaitomoje Paryžiaus spaudoje. 
Elta patyrė apie "Le Figaro”, liepos 
18 d., paskelbtą straipsnį "Pavergtos 
tautos - Baltijos valstybės kreipiasi į 
laisvąjį pasaulį” ir kitame žinomame 
Paryžiaus dienrašty "Combat”, įdėta 
Georges Andersen straipsnį "Visuo 
met gyvas Baltijos valstybių, klausi
mas”, “Le Figaro” pateikia, iš 
lietuvių spaudos bei Eltos šaltinių, 
kalendorine tvarka įvykius, kurie 
liudija lietuvių kančios kelią. Nu
rodyta, kaip Lietuva buvo okupuota ir 
kuriuo būdu buvo išrinktas va 
Liaudies seimas. Straipsnio autorius 
D.A. pabaigoje pabrėžia, kad didžioji 
laisvojo pasaulio valstybių dali 
ligŠiol atsisakė pripažinti neteisėtą 
trijų Baltijos valstybių įjungimą. 
“Combat” dienraštis priminė, kad 
Baltijos valstybių likimas iš tikrųjų' 
buvęs nulemtas dar 1939 m. rugpiūčio 
23 d. (Molotovo-Ribbentropo sutarti, 1 
pasirašius) ir toliau atpasakoja 
kraštų okupacijos raidą. Nurodoma ir ; 
į Maskvos okupantų vykdomą rusinimo t 
vyksmą, pvz., kad lietuviai Vilniuje 
sudarą mažumą ir kad panaši padėtis . 
Rygoje ir Taline.

ELTA.

***
Berniukų choras "Ąžuoliukas.*^ 

šį rudenį pradėjo ruoštis dviems® 
premjeroms. Tai dvi valandas skani- 
banti J.Haydno oratorija “Metų laikai“! 
ir duoklė Rusijos kompozitoriams ’̂ 
S.Rachmaninovo kantata “Pavasaris**?; 
Be to, šis choras, oficialiai vadina- 
mas "Vilniaus Mokytojų namų pavy
zdiniu berniukų choru", su savo 
vadovu H.PerelŠteinuįsavo repertuarą ® 
numato įtraukti naujus lietuvių, sovie
tinių bei užsienio kompozitorių kuri- 
nius ar klasiškus veikalus.

Elta. J®
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^XPOPTA^/
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

18 Miller Ave..Aahfield.N.S.W. tel. 798 0306

KOVO KLUBE
KOVO IŠVYKA TEMOROJE.

Apie išvyką į Temorą, kuri yra 
apie 300 mylių į pietų vakarus nuo 
Sydnejaus, daugiau galvojame kaip 
apie įdomią iškylą, negu į krepšinio 
turnyrą. Nustebome radę suvalia
vusius šimtus jaunų krepšininkų 
(17 komandų) iš įvairių N.S.W. kampų. 
Kovo krepšininkai, kurie žaidžia 
Il-je divizijoje, patekę tarp geriausių 
I-sios divizijos krepšinio komandų, 
neturėjo daug vilties patekti (finalus.

IŠ dalyvavusių vienuolikos 
moterų krepšinio komandų, dalis su 
ilgų metų patyrimu, Žaidžiančiu ne tik 
pirmoje divizijoje, bet ir N.S.W. 
rinktinėje, mūsų jaunosios krepšinin- 
ke's, .vadovaujamos S.Motiejūnaitės 
■Gustafson ir Gr. Meškauskaitės New
man, su ryžtingu kovingumu po keletos
gražių laimėjimų pateko i, pusfinalius 
ir prie geresnės sėkmės turėjo progos 
patekti į finalines rungtynes. Deja 
jos turėjo nusileisti stipresnėms 
Griffith krepšininkėms. Mūsų jaunės. 
- M.Saukaitė, I.Kaciušytė, A.Kasperai
tytė, R.Kasperaitytė ir Eismontaitė 
puikiai sužaidė įdedamos visas savo 
jėgas ir sugebėjimus.

Vyrų krepšinio komanda, laimė
jusi pirmąsias rungtynes prieš I-sios 
div. Moore Park, įrodė savo žaidimo 
stilium ir technika, kad bet kuriai 
komandai bus sunkiai įkandamas 
riešutas. Jau Šeštadienio vakare 
Kovo vardas buvo dažnai linksniuo
jamas ir jei kas norėjo,, galėjo uždėti 
“betą” už Kovą ar West komandą. 
Spėjimas išsipildė, ir mes, nors ir 
pralaimėję vienas rungtynes patekome 
į finalus.

Sekmadienio 10 vai. vak. baig
minėse varžybose susitinkame su 
aukštaūgiais (visi 6’5”) komandos 
krešpininkais. Kadangi žaidimas 
vyko lauke ir jausdami priešininkų 
pranašumą, tai galimybės mums 
laimėti buvo gana menkos.

Švilpukas - rungtynių pradžia. 
Mūsų krepšininkai, vadovaujami D. 
Atkinsono, išvysto greitą žaidimą, ir 
po kelių minučių Gustafson “įsodina” 
pilną metiną, tuoj iŠ tolo Lukoševi
čius įmeta "kiaurą” ir jau 4:0 mūsų 
naudai. Ir vėl metimas. Mes vedame 
6:0. Pirmą kėlinį užbaigėme 3 taškų 
skirtumu mūsų naudai.

Antrame kėlinyje West mėgina 
prieiti prie krepšio, bet nepajėgia per 
mūsiškių kietą gynimą. Musų grei
tieji puolėjai Čerkesas, Gustafson, 
Mikalauskas mėto iš sunkių padėčių,o 
Lukoševičius su Atkinson antro 
kelinįo ■ pabaigoje užtikrina mūsiškių 
laimėjimą. ■ Rungtynės baigiamos 
50:39 musų naudai.

Dažnai mačiau mūsų krepšinin
kus aikštėje, bet šiame turnyre jie 
įdėjo viską, ka galėjo ir Šimtams 
žiūrovų ir žaidėjų įrodė, kad mes pelny 
tai buvome geriausi.

Labai gaila, kad tik maža dalis 
tautiečiu tegalėjo stebėti šias rungty
nes, kurių eigoje tikrai pasijauti, 
išdidus ne tik kaip kovietis, bet ir 
kaip lietuvis.

Sporto klubo Kovo vardu nuo
širdžiai dėkoju D.Atkinson už puikų 
Šio turnyro suorganizavimą, S.Motie- 
jūnaitei Gustafson ir G.Meškauskaitei 
Newman už rūpestingą jaunių globą. 
Taip ,Pat nuoširdus ačiū visiems 
krepšininkams už jų pavydingą spor - 
tiška elgesį ne tik žaidynių metu, bet 
ir už sporto aišktės ribų.

Vladas Daudaras,

Techniškos pasekmės; Kovo 
vyrai - Moore Park 33:17 (11:11). 

Taškai: Gustafson 12, Mikalauskas 8, 
Lukoševičius 5, Atkinson ir Čerkesas 
po 4.

Kovas - Aubum 38:18 (12:10). 
Taškai: Čerkeas ir Mikalauskas po 
8, Gustafson 6, Lukoševičius 7, Atkin
son 6, Matulis 2, Liutikas 1. ■

Kovas - West 50:39 (27:25). 
Taškai: Gustafson 17, Mikalauskas 
15, Lukoševičius 9, Atkinson 6, 
Čerkesas 3, Liutikas, Matulis ir 
SaukaO.

Kovo Moterys - Temora 18:10 
(9:1). Taškai: Gustafson 7, Newman 
ir A.Kasperaitytė po 4, Saukaitė 3.

Kovas - Checkmates 11:16

Daugumas mūsų atsimena po
karinį Muencheną - subombarduotą, 
beveik ištisai sugriautą. Šiandie Šio 
Bavarijos miesto vaizdas visiškai 
pasikeitęs ir atstatytas ir puošiasi 
naujais pastatais ateinančiai 1972 
metų olimpiadai. Žinant vokiečių 
darbštumą ir tvarkingumą manoma, kad 
Ši olimpiada bus visais atžvilgiais 
pati sėkmingiausia.

Vyriausią šios olimpiados 
vadovybė sudaryta iš žinomiausių 
vokiečių, kaip ministerių, kardinolų, 
ambasadorių ir visai šiai organizacijai 
vadovaujančio Vak. Vokietijos kancle
rio Willy Brandt. Kaip dažnai anks
čiau pasitaikydavo, ypač ruošiant 
Melbourno olimpiadą, dideli pinigų 
trūkumai, tai šiam vokiečiu olimpiniam 
komitetui to .trūkumo nėra,‘ nes jie 
jau dabar turi 85% pinigų visoms 
išlaidoms padengti, ir jau dabar ne
gali atsimušti nuo įvairių vokiečių 
įmonių, kurios nori, kad joms būtų 
leista panauditi olimpinę emblemą 
reklamai. Daugiau kaip 70 didelių 
firmų yra gavusios specialias licenzi
jas panaudoti olimpinės ugnies 
emblemą, nors kai kurioms firmoms 
siūlusioms geras kainas, ši teisė 
buvo atsakyta, tai būtent, moterų 
stanikėlių ir kelnaičių fabrikams ir 
firmai, gaminančiai vyrams ir moterims

ANSAMBLIO METINIS KONCERTAS

Spalio 10 d. Father O’Reilly 
Memorial salėje Auburne įvyko Syd
nejaus Lietuvių Meno Ansamblio 
metinis koncertas, į kurį susirinko 
virš trijų šimtų žmonių. Šalia visų 
įtempimų Šis koncertas Sydnejaus 
lietuvių padangėje buvo tikra giedros 
prošvaistė.

Pats Meno Ansamblis per savo 
keletos metų veiklą Sydnejuje jau 
spėjo pilnai įsipilietinti ir prigyti. 
Ansamblio dinamiškoji dirigentė p. 
Marija UmbraŽitmienė savo lanksčia 
ranka moka išgauti iš choro naujų 
niuansu, per kuriuos ir įprastos bei 
daug kartų girdėtos dainos kažkaip 
naujai ir Šviežiai nuskamba. Tad 
visai nestebėtina, kad ir šį kartą 
ansamblio pasiklausyti susirinko gana 
gausiai klausytojų.

Koncertas pradedamas mišriu 
choru, kuris iš eilės skambiai su
dainuoja Šešias dainas. Po trumpos 
pertraukėle’s scenoje išsirikiuoja vien 
tik vyrai, sudainavę dvi dainas ir po 
jų prisijungusios moterys taip pat 
vienos sudainuoja dvi dainas. Po to 
mišrus choras dar sudainuoja šešias 
dainas ir tuo koncertas užbaigiamas 
palydint klausytojų gausiais aplodis
mentais. Chorui akomponavo pianinu 
Dr. R.Zakarevičius. ' Po koncerto dar 
Ansamblio Valdybos pirmininkas p.. 

(9:6)/ Taškai: Gustafson 6, Newman 
3, Saukaitė 2.
VYRAI IR MERGINOS PUSFINALIUOSE

Kovo merginų II-ji - Neris . 
18;8 (4:3). Kovo antroji mergaičių 
komanda susitiko su nerietėmis. 
Jeigu koviečių pirmajai komandai 
Neries merginos silpnai tesipriešino, 
tai antroji komanda turėjo stipriai 
kovoti, nes nerietės kietai priešinosi. 
Tik kovieČiu geresni metimai nulėmė 
pergalę. Taškai: Kovo - Kazlauskaitė 
6, L.Karpavičiūtė, Genytė ir Saukaitė 
po 4, V. ir E.Šatkauskaitės, E. Kas- 
peraitytė ir Dambrauskaitė 0. Neries 
komandai - Wright, Newton ir Kamarow- 
ski po 2. Intaitė ir Bernotienė po 1, 
Bradburn, Kuzelka, Reisgytė, Sinclair 
0.
MERGINU I - M.S.B. 24:21 (9:2).

Šias rungtynes koviečių merginų 
I-ji komanda sužaidė labai gerai, nors 
priešininkės australės buvo ir ūgiu, ir 
amžiumi daug pranašesnės. Visa ko
manda parodė ypatingai gerą kovin
gumą aikštėje, ir per visą laiką, nors 
ir mažu rezultatu pirmavo. Po šių 

Olimpiada Muenchene
atitinkamas tabletes.

Už teisę pasinaudoti Olimpini
ais skelbimais eilė bavariškų firmų, 
kaip bulkučių kepykla, saldainių, 
bulvinių čipsų, tualetinio popieriaus 
ir kt. pasiūlė olimpiados metu gyve
nančius sportininkus nemokamai 
aprūpinti šiais produktais. Viena 
arbatos importo firma išrinko specia
lią arbatos rūšį, kaip geriausiai 
tinkančią Muencheno vandeniui ir per 
visą olimpiados laiką sportininkai 
gaus tą dovanotą arbatą. -

Viena iki šiol niekur nebuvusių 
staigmenų bus 800.000 kvadratinių 
pėdu stogas, padarytas iš specialios 
medžiagos^ kuris bus ištemptas ant 
specialių kolonų, siekiančių net iki 
300 pėdų aukščio. Šis stogas uždengs 
daugiau negu pusę viso olimpinio 
stadiono, plaukimo stadioną ir kitus

mažesnius įrengimus. Stogo medžiaga 
yra pilkai rudos spalvos ir padaryta 
iš akrilinio stiklo. Šis stogas apsau
gos nuo saulės, lietaus, ir svarbiausia 
neduos šešėliu spalvuotai televizijai, 
filmoms ir nuotraukoms. Pagrindinis 
olimpinis stadionas yra iš apačios 
apšildomas stengiantis .išlaikyti 
vienodą temperatūra, kad net ir žolė 
būtų graži ir vešli. Pats bėgimo takas 
padarytas iš naujai išrastos medžia-

V.Bitinas tarė dirigentei šiltą padėkos 
žodį drauge įteikdamas jai simbolinę 
dovanėlę. Nežiūrint, kad buvo iš
leistos dailios koncerto programos 
kiekvieną dainą prieš pradedant 
dainuoti lietuviškai ir angliškai 
dailiai pristatė choristė p. D.Karpavi- 
čienė. ; Galimas daiktas, kad šito 
pristatymo ir reikėjo, nes klausytojų 
tarpe gausiai matėsi ir svetimtaučių.

Patį koncertą nespecialistui. 
sunku vertinti, bet vėliau po koncerto 
ten pat vykusio pobūvio metu teko 
nugirsti, eilę pasisakymų iš jautresnių

klausytojų, kurie sakėsi iš Ansamblio 
tikėjęsi šiek tiek daugiau, negu 
girdėjo. Ten pat dalyvavę dirigentai 
- Dainos choro p. B.KiVeris, buv. 
Adelaidės Lituanijos choro dirigentas 
p. V.Šimkus ir Newcastle liet, choro 
dirigentas p. S.Žukas koncertą 
komentuoti kaip ekspertai atsisakė.

Po koncerto vyko gana jaukus 
ir smagus pobūvis. Tą vakarą atsirado 
iš chorisčių ir - viešnių tarpo tokių, 
kurios kaip tik šventė savo gimta
dienius: p.p. E.Kiverienė, C.Žukienė, 
E.Nagiene ir D.Karpavičienė, kurioms 
ansambliečiai nuoširdžiai sugiedojo 
“Ilgiausių metų” 
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laimėjimų abi Kovo merginų koman
dos išsikovojo teisę žaisti šio turnyro 
II-sios divizijos pusfinaliuose. Tai 
pačių žaidėjų ir jų trenerių - Snaigės 
Gustafson ir Gražinos Newman kieto 
darbo rezultatai. Taškai: Araitė 9, 
R.Kasperaitytė 8, Kaciušytė 5, R. 
Laukaitytė 2, V.Laukaitytė, A. Kas- 
peraitytė ir Eismontaitė 0.
VYRŲ I-JI - LATVIAI 65:32 (33:16).

Po gražaus laimėjimo Temoroje 
koviečiai vyrai labai gerai pasirodė 
prieš latvius, kurie turėjo pasiduoti 
pralaimėdami gana aukštu rezultatu. 
Taškai: Lukoševičius 21, Gustafson 
15, Mikalauskas 14, Atkinson 11, 
Kraucevičius ir Liutikas po 2.

KOVAS II - MASCOT 37:34
Kovo antroji komanda: šiose 

rungtynėse turėjo įtemptai kovoti, kad 
atsvertų australus priešininkus. Mūsų 
antroji komanda, daugumoje sudaryta 
iš jaunių, labai sparčiai progresuoja 
ir turi užtikrintą ateitį. Taškai: 
Dambrauskas 14, Liubinskas 12, 
Gulbinas 5, Rimkus, Šliogeris ir 
Sauka po 2, KatarŽis 0.

gos, vadinamos “Rekorton”. Pirmą 
kartą tokį taką Išmėgino dabar Ame
rikoje esanti kinietė bėgikė Chi 
Cheng, pasiekusi du naujus bėgimo 
rekordus.

Plaukimo baseinas turės kiek
viename gale specialus • langus, pro 
kuriuos veidrodžių pagalba galima 
bus stebėti ir fotografuoti plaukiko 
formą ir net veido išraišką.-

Dirbtinai padaryti irklavimui 
vandens takai,kurie turės tiek vandens, 
kiek per paskutinius 225 metus 
Oktoberfest švenčių metu išgerta alaus. 
Taip pavyzdžiui šiemet per tą garsią
ją ’šventą buvo išgerta 4.1 milijono 
litrų alaus.

Jau dabar ruošiama Specialus 
olimpinių valgių menu. Kulinarijos 
komitetas patvirtino 39 valgių są
rašus.

Olimpinis komitetas išrinko ir 
pradėjo auginti gyvąjį olimpiados 
talismaną- - tai “Dachshund” giminės 
šuniuką, kuris pavadintas “Olympia 
Waldi". Šio šuniuko .atvaizdas yra 
speciali būsimos olimpiados emblema.

Olimpiados astronominėms 
išlaidoms padengti komitetas yra 
suorganizavęs olimpinę loteriją, 
traukiamą kartą per metus. Tokių 
loterijų bus penkios.

Didžiausią "problemą olimpinis 
komitetas turi su semi rusu atsiskyrė
liu, T.Prokorovu, kuris sakosi turįs 
2000 metų. Jis Muenchene gyvena jau 
labai seniai, ir kai dar niekas ne
galvojo apie olimpiadą jis įsigijo ar 
sakosi turip teisę į kelis tūkstančius 
kvadratinių jardų Žemės, tuo laiku 
niekam nereikalingų dykynių, kur jis 
gyveno, augino kopūstus, ožką ir turi 
savo, privačia koplytėlę. Dabar toji 
jo nuosavybė atsidūrė tiesiai ant 
olimpinio jojimo tako, ir vokiečiai 
ilgai galvojo, ką su juo daryti, pa-, 
galiau nusprendė palikti jį ramybėje 
ir pasirinko kitą jojimo taką.

Žinodami savas ir tuo laiku 
būsimas “linksmąsias merginas” 
oficialiai per Bavarijos vyriausybę 
paskelbė, kad bet kokia prostitucija 
bus uždrausta visuose olimpinuose 
stadionuose, aikštėse ir olimpiniame 
kaimelyje, ir draudamose vietose 
sugautos moterys bus baudžiamos 
kalėjimu.

Visuose stadionuose bus Rengti 
specialūs kompiuteriai, kurie tuoj 
pat duos statistinius rezultatus ir 
visa kita.. Šie kompiuteriai turi 
500 milijonų vientų pajėgumą.

Jau įrengta speciali olimpinių 
traukinių stotis, kuri turi keturias 
linijas ir susisiekimas su miestu 
bus labai geras, nes traukiniai vaikš
čios kas trys minutės. Taip pat 
įrengta specialios televizijos stotyS, 
ir paskiri sportiniai įvykiai tuoj pat 
bus.perduodami visam pasauliui. 5
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SENSACIJA!

•MM
SENSACIJA!

bėgyje. Švietimo Departmentas svars
tys kursą baigusiems lietuviu kalbą * 
užskaityti kaip “leaving” ir vėliau ; 
net kaip “higher school certificate*!,-^ 
dalyką.

Dėl tolimesnių informacijų , 
prašoma kreiptis pas;

vyr. mokytoją Stasį Stankūnavičių,,;
4 Cooinda Crt., Mt. Waverley.3149. .£
Tel. 277 3527.

Kiekvienam prisiuntusiam adre- 
suotą voką bus tučtuojau išsiųstas 'į! 
smulkus informacinis aplinkraštis. !

Šis pasiūlymas galioja tik iki 
š.m. spalio 31 d.

Prašoma tiesioginiai j Švietimo 
Departmento šiuo reikalu nesikreipti,1 't 
nes tam yra paskirtas anksčiau 3 
minėtas asmuo.

LIETUVIU KALBA AUSTRALUI 
HIGH SCHOOL.

Lietuvių Akademinė Korporacija 
ROMUVA praneša, kad

University High School (Park
ville), šeštadieniais vyksta Viktorijos 
Švietimo Departmento vedamos svetimų 
kalbų pamokos.

Nuo 1971 metų bus dėstoma ir 
lietuvių kalba, jei atsiras pakankamas 
lankytojų skaičius.

Šio kurso lankytojais bus pri
imami baigę nemažiau kaip 3 gimnazi
jos klases.

Bus priimami 
amžiaus asmenys.

Baigę lietuvių 
mokyklą bus priimami į pažengusiųjų 
kursą.

Išėję nustatytą kursą gaus 
atitinkamą 
pažymėjimą.

SENSACIJA!

871 6269.
77 9011.

709 8395.

ADELAIDĖS TEATRAS "VAIDILA” SYDNEJUJE:
Du spektakliai iš eilės: ukrainiečių salėje U 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.

Bilietai:- $2.00 ir $1.00 
Bilietus platina.; J. Maksvytis,

S. Skorulis,
V. Kazokas,
P. Alekna (sekmadieniais) Lidcombe Liet. Namuose;

Nepraleisklme pragos pamatyti!

tel. 
tel. 
tel.

ir vyresnio

savaitgalio

Švietimo Departmento
Tikimasi, kad metų

Rengėjai.
____

*♦* «Įt
NAUJA CENTRINĖ STUDENTU * 

VALDYBA.

i^********************)|(]|(4caįe9jl4(9|c************l
PRANEŠIMAS

Australijos Liet. Stud. Sąjungos 
Centrinę Valdybą Melbourne sudaro: 
pirmininkė Regina Bužinskaitė, 
sekretorė Danguolė Juškaitė, iždinin-J 
kas Gabrys Žemkalnis ir fuksu atsto-įj.

v as' Jurgis Meiliūnas. #
Visais siu metų studentų su-# 

važiavimo reikalais kreiptis rašant# 
valdybos sekretorės adresu:

Miss. D. Juška, 
26 Mulga Street, 
Altona, Vic. 3018.

NEWCASTLE LIETUVIU, CHORO 15 METU JUBILIEJINIS

on c ertač *

įvyksta spalio 24 d. Charlestown Community salėje.
Visi maloniai kviečiami iš arti ir toli šiame koncerte dalyvauti. 

Koncerto pradžia 8 vai. punktualiai.
koncerto smagus bendras pobūvis su šokiais ir pasivaišinimais grojant

Pereita, savaitgali ALB Krašto 
Valdybos pirmininkas p. M. Zakaras? 
buvo išvykęs pasižmonėti į Melbourną. . 
Šalia numatytų įvairių bendruomenės - 
reikalais svarbių pasimatymų ir susi- , 
tikimų p. Zakaras taip pat dalyvavo ir 
ten apylinkės surengtame Mūsų 
Pastogės “Spaudos Baliuje".

*

i
#
# . ............R..t******************************************

Po
Flying Dutchman kapelai.

įėjimas $1.50. Moksleiviams ir pensininkams $1.00.

ATSIŠAUKIMAS

PATIKSLINIMAS.
Pereitame M.P. numery įlipu

siame aprašyme apie a.a. A.Lelešių ‘ 
buvo paminėti kalbėjusieji atsisveiki
nant su velioniu ir jų tarpe nebuvo | 
paminėtas p. P.Nagys, taręs žodį 
Dainos choro vardu. Suinteresuotuo
sius maloniai atsiprašome.

Red.

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 laįkrašt; 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.

AUKOS

MUSU PASTOGĖS SPAUSTUVEI

AUSTRALIJOJE
PRANEŠIMAS

ALB Geelongo apylinkės visuo
tinis susirinkimas įvyko spalio 4 d. 
Susirinkimas buvo labai gausus ir 
praėjo darbingoj nuotaikoj. Didele 
balsu dauguma buvo priimta rezoliucija 
ir įstatai namų reikalais ir jų įteisi
nimui.

Taip pat buvo išrinkti apylinkės 
atstovai įALB Krašto ' Tarybą: kun. R 
Dauknys, Dr.S.Skapinskas irM.Kyman- 
tas.
PRANEŠIMAS. •%, '

Pranešame, kad spalio 31 d. 
7 vai. vak. Geelongo Liet. Namuose 
įvyks tradicinis metinis Dr. V. Kudir
kos Savaitgalio mokyklos Tėvų Komite
to rengiamas balius. Pirmą kartą 
Liet. Namuose pasirodys šokėja p. 
Mačiulytė ir bus kitokių staigmenų.

Geelongo Sav.Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

*** ;
Spalio 24 d. Adelaidėje įvyksta 

Adelaidės Lietuvių Sąjungos penkio
likos metų sukakties minėjimas, ku
rio programoje minėjimo iškilmingas 
aktas ir po to sukaktuvinis balius.

ft

PATIKSLINIMAS.
M.P, nr. 38 straipsnyje apie 

Adelaidės teatrą Vaidilą buvo kalbama ' 
apie teatro rėmėjus. Jų tarpe minint 
Akademinį Skautų Sąjūdžio Skyrių 
Adelaidėje netyčia išleista nepami- 
nėti p.p. A. ir S. Pacevičiai, kurie . 
nuoširdžiai remia Vaidilą, 
dėl to atsiprašome.

Maloniai

Red.
***

Paieškojimas
Ieškomas Vincas Pališaitis <3 

gyv. Melbourne. Ieško giminaitis iš ' 
Šiaulių. Žinantieji apie jį prašome'3 
pranešti šiuo adresu:

R. Skėrys,
50 Osborne Avenue,
North Geelong. Vic. 3215. '■iSjjBMl

'inūSK
k AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
» "OUR HAVEN”. J

Australijos
SSkSSHZ!

Pagerbiant mirusi, a.a. Vladą 
Radzevičių jo atminimui vietoj gėlių 
ant kapo Mūsų Pastogės Spaustuvei 
aukojo:
K. Taparas, 
J. Morkūnas,

***

$ 5.00
$ 3.00

AUKOS TAUTOS EuNDUI
Pagerbiant ,a.a. Albiną Lelešių 

kapo Tautosvietoje vainikų ant jo
Fondui aukojo:
Juozas Ramanauskas,
Povilas Laurinaitis,

Aukojusiems 
dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė Sydnejuje.

$10.00
$ 5.00 

nuoširdžiai

Tėviškės Aidų Balius Sydnėjuje
Spalio 24 d., šeštadieni, 7 vai. vak.

DAINAVOS SALĖJE, BANKSTOWN
***

Meninėje programoje: Baleto šokėja ir išraiškos šokio šokėja, Taut. Šokių 
Grupė, vad. p. M. Cox.

*******

Baliuje veiks bufetas, kokteilio baras su šampanu ir lietuvišku krupniku ir be 
to turtinga loterija.
Visus linksmins Sydnejaus jaunimo geras orkestras. Atsilankę neapsivilsite!

{ėjimas $2.00 asmeniui; pensininkams ir moksleiviams $ 1.00.

A.L.K.Kult. Draugijos Valdyba.

Hk
Mūsų Pastogė Nr.41; 1970.10.19.' 4*1.8’

LEIDĖJAS

Leidėjo ir 
adresas:

Lietuvių Bend-uomenbs 
laikraštis ?

- ALB Krašto Valdyba

‘M.P.” Administracijos 
Box 4558, G.P.O., 
SYDNEY. N.S.W.2001.

REDAKTORIUS - Vincas Kazokas 
13 Percy Street, <
Bankstown. a
N.S.W. 2200.

Redakcijos tel. 709 8395
Administracijos tel. 649 9062 M

Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuožiūra.

‘‘M.P.” prenumerata: metama Š8, 
pusei metų $4, 

Užsienyje mrtams S10, 
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

' Už skelbimų turini, neatsakoma.
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