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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 užkiekvienolaikraščio 
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, r Iki to laiko tikime, kad Mūsų Pastogės skaitytojai apsimokės savo 
prenumeratas bent iki tiek, kad Mūsų Pastoge ir toliau galėtų naudotis per
siuntimo lengvatomis ir pasiekti skaitytojus

Šiuo prašomi visi skaitytojai, kurie dar 
mokesčio už šiuos ar ankstyvesnius metus,
tikrinimą antrą kartą iŠ to gautieji rezultatai gali 
ateičiai.

papiginta kaina.
neapsimokėjo savo prenumeratos

būti lemtingi
nes vykdant

Mūsų Pastogės

ALB Krašto Valdyba- Mūsų Pastogės Leidėjas.

DARBI VAISIAI

BENDRAUKIME, BET IR 
BŪKIME ATSARGŪS

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto (Vliko) 
/pirmininkas dr. J. K. Valiū- 

/nas jaunimo seminare Chi- 
eagoje birželio 7 <1. skaitė 
paskaitą apie ’’Lietuvos lais
vinimą ir santykius su pa
vergta Lietuva“. ’’Drauge“ 
birželio 17 d. jos santrauką 
paskelbė J. Dainauskas. Jis 
dr. J. K. Valiūno mintis a- 
pie bendravimą su pavergta 
Lietuva šitaip atpasakojo:

’’Bendravimas su Lietuva, 
ypač.jaunimui, yra būtinas. 
Tačiau su kraštu reikia 
bendrauti ne tik širdimi, bet 
ir protu, visuomet turint gal
voje. kad nepakenktų Lietu
vos laisvinimo idėjai. Vil
kas visai nemano organizuo
ti kokią rezistencinę veiklą 
Lietuvoje. Ir iš viso apie ko
kią nors panašią veiklą ne
gali būti kalbos, neišprovo
kuojant represijų prieš lie
tuvius Lietuvoje. O kokios 
nors kalbos apie rezistenci
nę ’’veiklą“ Lietuvoje, ypač 
susirinkimuose, tėra vien 
tušti plepalai, su kuriais Lie
tuvos laisvinimo idėja nie
ko bendro neturi. Svarbu 
Lietuvoje išsaugoti lietu
vius. Čia gi nustokime vieni 
kitus kaltinti ir šmeižti. Net 
ir lietuvio komunisto, vei
kiančio Lietuvoje, nevadin
kime išdaviku. Niekas neži
no, kuris iš jų gali pasekti

minė skulptūra. Jos kerarai-' 
kos paroda tebetrunka iki 
spalio 51 d. Helen HcEven 

galerijoje 94 William Str.
Paddington, Sydney.

žaisli©®

Arūnas Verbyla

melbur- 
už pa- . 
pasiek- 
metais

Lietuvis moksleivis 
niškis Arūnas Verbyla 
žangumą moksle ir už 
tus rezultatus mokslo 
Viktorijoje pripažintas gim
naziją baigusiu ir atleistas 
nuo egzaminų. Drauge jam su
teikta teisė stoti į bet ko
kią aukštąją mokyklą studijuo
ti. Arūnas lankė Hadfield 
High School Viktorijoje ir 
yra vienas iš 500 studentą, 
kurie turi teisę stoti į uni. 
versitetą be kvotos.

KELIAS I LAISVĘ.
Aną savaitę per pasauli nuskriejo 

žinia, kad du lietuviai - tėvas ir sūnus 
privertė sovietų vidaus susisiekimo 
lėktuvą su 44 keleiviais nusileisti 
Turkijoje, kur jie pasiprašė politinio 
pabėgėlio teisės. Šiandie priversti 
lėktuvą nusileisti kitur, negu numatyta 
yra kasdieninis reiškinys, bet Soy. 
Sąjungoje tai labai retas įvykis. Ne
laimė, kad bandant nukreipti lėktuvą į 
Turkiją matyt, lėktuve įvyko kova, ir 
to pasėkoje lėktuvo pilotas ir naviga
torius buvo sužeisti, o viena lėktuvo 
patarnautoja net buvo užmušta. Šitoji 
aplinkybė ir apsunkina tų politinio 
prieglobsčio ieškančiu lietuvių padėtį. 
Sovietai abu lietuvius pristato kaip 
paprasčiausius kriminalinius nusikal
tėlius ir besąlyginiai reikalauja juos 
išduoti, kad būtu, atitinkamai nubausti. 
Minėti lietuviai yra Pranas Brazikas, 
sūnus Stasio, ir jo sūnus Algirdas.

IŠ spaudos ir radijo pranešimų

buvo galima suprasti, kad Turkijos 
vyriausybė linkusi jiems suteikti glo- 

• bą, jeigu jie įrodys, kad yra politiškai 
persekiojami. Tai priimdama dėmesin 
ALB Krašto Valdyba Australijos Liet. 
Bendruomenės vardu pasiuntė Turkijos 
vyriausybei telegramą prašydama su
teikti jiems politinio pabėgėlio teises, 
nes jie yra iš SovietųRusijos okupuoto 
krašto - Lietuvos, kur sovietinė okupa - 
cija su visom kiečiausiom priemonėm 
trunka nuo 1940 metų. Spėjama, kad 
ir kitų pasaulio kraštų lietuviai ar 
organizacijos pasiųs panašius raštus 
juos moraliai palaikydami. Paskiau
siomis žiniomis Turkijos teisingumo 
ministerija svarsto pabėgėlių prašymą 
suteikti jiems azylio teisę.

***
Aną savaitę Melbourne- griuvo 

statomo tilto viena sekcija užmušdamą 
apie 40darbininkų. Viktorijos vyriausy
bė sudarė komisiją nelaimei ištirti.

***

Tauriam lietuviui žurnalistui,
VLADUI RADZEVIČIUI,

staigiai ir netikėtai mirus, jo žmoną, sūnų Algį ir dukras Laimą ir Dalią nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Arūnas, Rimgaudas, Aldona ir Juozas Riaubai

Konrado Valenrodo _ pėdo
mis. Tačiau greta to būkime 
budrūs, nes rusai čia turi 
nemaža savo agentų, kurie 
stropiai seka visus lietuvius. 
Branginkime kiekvienų lie
tuvį, pasitikėkime jo patrio
tizmu,, bet būkime budrūs“

Buvusiam Radviliškio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojui Vytautui 
Aglinskui, jo žmonai.

HALINAI AGLINSK1ENEI
Melbourne mirus, reiškiame nuoširdžia,užuojautą ir kartu liūdime.

Buvę jo mokiniai: Juozas Lapšys,
Juozas Riauba, 
Ignas Taunys.
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Musų Pastogės
SPAUDOS BALIUS

MELBOURNE
APE SPAUDĄ IR BALIU.

Svetiniame krašte tautiniai laik
raščiai daugiau ar mažiau priklauso 

nuo tautiečių sąmoningumo. Iš tos 
spaudos galima susidaryti vaizdą apie 
tautinės grupės materialinį ir dvasinį 
lygį. Net ir nemokąs lietuvių kalbos 
asmuo, pavartęs mūsų laikraščius, 
gali spręsti apie lietuvių pajėgumą 
Australijoje.

Lietuvišką spaudą Australijoje 
leidžia organizacijos, kaupdamos lė
šas prenumeratos, aukų ir skelbimų 
būdu. Taigi, praktiškai ją leidžia tie, 
kurie ją skaito. O tokioje nedidelėje 
ir ir plačiai išsklaidytoje bendruo
menėje lietuviško laikraščio svarba 
itin ryški. Tai vienintelis mums lie
tuviškos informacijos tiekėjas ir mus 
jungiančios lietuviškos minties for
muotojas. Net ir skeptiškai nusiteikę 
mūsų laikraščių turiniu pripažįsta jų 
reikšme išeivijos gyvenime. Todėl, 
atrodo, mes visi turėtume visokeriopai
remti ir stiprinti mūsų spaudą - juk 
tai mūsų visę turtas! Tačiau praktiš
kai taip nėra. Kritikuojančių atsiranda 
daug daugiau už pozityviai remiančius. 
Netgi lietuviškos organizacijos ne
labai noriai remia leidėjų ir redaktorių 
pastangas laikraščiams išlaikyti ir 
juos patobulinti. Jeigu kas sako, kad 
mūsų spauda vienokia ar kitokia, tai 
taip pat turi atsiminti, kad tai nėra 
nieko kito, o mūsų pačių spauda. 
Kiek mes vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidedame prie jos palaikymo, tokią 
spaudą ir turime. Laikraščio stiprybė 
nėra vien jo turinys - dvasinė sritis, 
bet lygiai svarbi ir materialinė pusė, 
jo leidimo priemonės, be kurių neįma
nomas joks laikraščio leidimas. Ši 
gi mūsų laikraščių materialinė padėtis 
darosi vis aktualesnė, nes pagrindinis 
pajamų šaltinis - prenumeratorių skai
čius rodo tendenciją kristi ir nėra 
jokios vilties, kad ateityje pakiltų. 
Todėl bet kokia forma materialinė 
parama mūsų laikraščiams reikalinga 
ir skatintina.

Įsigalėjo sveikintinas paprotys 
ruošti spaudos balius, kurių pelnas 
skiriamas spaudos išlaikymui. ALB, 
Melbourno apyl? Valdyba jau eilė 
metų, kai kasmet ruošia balių Musų 
Pastogei paremti. Tokį balių suruošė 
ir šiais metais spalio 10 d. Apylinkės 
Valdyba stengėsi balių kaip galint 
daugiau išgarsinti: gana anksti Liet. 
Namai buvo užpildyti plakatais, 
plakatėliais, kviečiančiais ir raginan
čiais atsilankyti. Skelbimai tilpo abie
juose laikraščiuose, prie bažnyčios; 
bilietams platinti pasitelkta talkininkų, 
žodžiu, ruoštasi užtenkamai gerai, ne
bent į skelbimus Mūsų Pastogėj buvo 
galima įrašyti dieną ir valandą bei 
pasinaudoti Geelongo radijo pusva
landžio patarnavimais. Baliui buvo 
išnuomuota Liet. Namų jauki naujoji 
salė. Si salė yra melburniškių pasi
didžiavimas, iki šiolkainavusi $24.000. 
Dar nėra virtuvės, kurios įrengimas 
kainuotų dar apie $3.000. Laimė, kad 
vis galima naudotis erdvia senąja vir
tuve. Pagal dėtas viltis '. ir. kapitalą 
nesusilaukė tikėto svetimųjų nuomuo- 
tojų antplūdžio, nors ir buvo skelbta 
australų laikraščiuose. Salę daugiau - 
šia nuomuoja liet, organizacijos, ta
čiau dabar jau atsiranda nepatenkintų 
nuomavimo sąlygomis. Mat, Melb. 
Liet. Klubo Taryba nustatė visiems 
vienodą nuomą išskyrus Klubo narius, 
kurie gauna $10 nuolaidos. Pagal 
Klubo statutą organizacijos nėra 
klubo nariai, todėl nežiūrint jų įnašų 
salės nuomavimo reikaluose traktuoja
ma kaip pašaliečiai. Yra manančių, 
kad toks nemažomis sumomis klubą 
parėmusių liet, organizacijų sugretini
mas su iš gatvės atėjusiu graiku ar 
italu nėra tikslingas ir reikalingas 
peržiūrėjimo.

Musu Pastorrė Nr .42:1970.10.26:

Apylinkės valdybos pastangos 
nebuvo veltui: baliun prisirinko aps
čiai senimo ir jaunimo. Buvo svečių 
ir iš kitur: ALB Krašto Valdybos 
pirmininkas p. M.Zakaras, nemažas 
būrys geelongiškių su valdybos p-ku 
p. A. Jomantu, keletas net. iš Adelaidės. 
Pribuvo ir Tėviškės Ąidp redaktorius 
kun. P.Vaseris, Aust. Liet. Kat. Fe
deracijos p-kas p. J.Petraitis. Po 
skanios vakarienės,' kurią paruošė 
Melb. Soc. Globos Mot. D-ja, nuotaikai 
kylant vakarą paįvairino trumpa pro
grama. ALB Krašto Valdybos p-kui 
p. M.Zakarui pasveikinus melburniš- 
kius. apyl. pirmininkas p. M.Didžys 
pakvietė svečius “atidžiai ir dievo-_ 
baimingai” pasiklausyti Kukučio mal
dos, kurią perskaitė p.A.Baltrukonienė. 
Po to vietoj tradicinio spaudos valso 
sekė tautiniai patriotinis spaudos 
suktinis šokant trims mūsų laikraš
čiams. Apipešiota Mūsų Pastogė kar
tais pataiko į taktą, kartais ir ne su 

Iš Muię Pastogės Spaudos Baliaus Mj^ęurne. Prie stalo iš ko: p.p. Liublnienė, 
Liet. Demonu Melbourne Rengti K-to pirmininkas Liubinas, TA. redaktorius kun.
P. Vaseris, ALB Krašto Valdybos pirmininkas M5.. Zakaras, liet, radijo pusvalandžio 
vedėja Geelonge E. Jomantiene ir Geelongo apyl. pirm. A. Jomantas.

Nuotrauka N. Butkūno.

LIETUVIU, NAMUOSE

Melbourno Lietuvių Namų Klubo 
metinis balius dėl įvairių kitų organi
zacijų parengimų nukeltas į lapkričio 
14d.

Metinis balius rengiamas Lietu
viu Namų Jubielinėje salėje. Nors dar 
apie balių bus atskirai skelbiama 
spaudoje, bet klubo nariai ir rėmėjai 
jau dabar turėtų pas Tarybos ižd. p. 
J.Antanaitį rezervuot sau vietas, nes 
numatomas didelis vietų trūkumas.

Taip pat verta priminti, kad 
Lietuvių Namų Taryba nutarė finansi
niams nariams sumažinti pakvietimų 
kainą pusiau. Pakvietimai finansinaims
nariams 2 dol. Svečiams nenariams 
4 dol. Padarytas nutarimas išreiškia 
visiems nariams padėką už daugelio 
metų paramą, o svečiai irgi savęs 
nenuskriaus nes kiekvienas centas ei
na Lietuvių Namų išlaikymui ir pa
gerinimui.

Ponios ir panelės jau dabar 
turėtų pradėti rūpintis tinkamu apsi-

Vasario 16-sios Gimnazija šią 
vasarą pradėjo naujo mokiniams 
bendrabučio statybą. Simboliškai 
velėnos atvertimas iškilmingai buvo 
pravestas birželio 27 d. Svarbiausia 
šiam tikslui lėšos. Vak. Vokietijos 
vyriausybė pažadėjo projektą paremti 
padengdama du trečdalius visų išlaidų. 
Vienas trečdalis būtina turėti patiems 
lietuviams. Gimnazijos vadovybė ir 
kuratorija kreipiasi į viso pasaulio lie
tuvius, kad gimnazijos bendrabučio 
statybą paremtų ir pagreitintų. Atos
togų metu net buvo nuvykę gimnazijos 
įgalioti asmenys į Ameriką ir Kanadą 
telkti lesų.
risi.2 

tvirtu žingsniu šokančiu "T.A.”, o 
staiga iŠ kažkur atsiradęs "Lietuvos 
Keliu” nepataiko nei su vienu, nei su 
kitu. Toliau p.p. Balčiūnienė ir Žie
das padainavo kantatą "Ta Pastogė 
suniokiota” (pagal’Kur bakūžė’me
lodiją). Jumoras ir satyra melburniš- 
kaims yra retas svečias, ir ši jumoris
tinė programa visiems patiko, nors 
netrūko ir improvizacijos pagal nusi
stovėjusią taisyklę - kaip išeis, taip 
ir bus.

Sako, jeigu gėrimai geri, tai su 
noru juos ir geri, o išgere,s pamatai, 
kad svyruoja pamatai. Ir tikrai ne vie
nam baliuje ir po baliaus svyravo 
asmeniški. Liet. Namų ir Mūsų Pasto
gės pamatai. O kokių kalbų, kalbelių, 
patarimų ar paaiškinimu teko nugirsti! 
Mat, svyruojant pamatams atsisanda 
įkvėpimo. Visos problemos išspren
džiamos greitai ir taikliai.. Jeigu iš 
žodžių būtų galima pastatyti Liet. 
Namus, tvarkyti bendruomenę, leisti 
ir redaguoti Mūsų Pastogę^ turėtume 
puikiausius rūmus, tvirtą organizacijų 
ir tobulų laikraštį. įdomu išsišnekėti 
apie visus tuos faktorius, kurie trau
kia bendruomenę balon, tačiau smagu, 
kai tas nesibaigiančias temas nutrauk
davo smagi muzika.

(aš).

MELBOURNE

rengimu, nes dalyvaujama su vakarini
ais rubais.

Lietuvių Namų Klubo metinis 
balius yra vienas iš didesnių Mel
bourno vykstančių parengimu, kur prie 

turtingo bufeto galima tinkamai su 
savo prieteliais pasivaišinti, o grojant 

gerai muzikai linksmai pasišokti.
Tegul niekas tą dieną nepalieka 

namuose prie pečiaus. Gausingai 
dalyvaudami savo metiniam baliuje 
parodykime, kad Lietuvių Namai yra 
mūsų visų namai.

M.L.K. Taryba.

brolius bei giminę širdingai

Pr. Šalkauskas.

Tragiškai žuvus

Melbourno Sporto Klubas Varpas

M. ir J. Antanaičiai,
T. ir K. Klupšai,

JUOZUI OŽELIUI,
jo tėvams p.p. Broniai ir Jonui Oželiams, broliams ir giminėms bei draugams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

’ HALINAI AGLINSKIENEI, 
miruė, jos liūdintį vyrą giliai užjaučiame.

Gilaus skausmo valandoje, sūnui
JUOZUI OŽELIUI, 

tragiškai žuvus, tėvus p.p. Bronią ir Joną Oželius, 
užjaučia ir sykiu liūdi,

PRIE NAUJO KAPO
Sudie Vladui Radzevičiui

Spalio 6 d. Adelaidėje įvyko labai 
įspūdingos spalio 2 d. mirusio Žurna
listo Vlado Radzevičiaus laidotuvės. , 
Nuo pat Adelaidės lietuvių bendruo
menės įsikūrimo velionis buvo bend
ruomenės avangarde. Dėl ir to bend
ruomenė užtarnautai atidavė jam 
paskutinę pagarbą, kaip senam ir 
patikimam darbininkui.

IŠ pat ankstybo ryto į šv. 
Kazimiero koplyčią pradėjo plaukti 
gėlių puokštės ir vainikai pavienių 
asmenų ir įvairių lietuviškų organi- 
zacijų, jų tarpe ALB Krašto Valdybos 
ir Mūsų Pastogės redaktoriaus gražūs 
vainikai. Saulėto ryto šviesa, persi- 
košiusi per tikrai gražų šv. Kazimiėrį';'; 
vitražą, krinta ant Vlado Radzevičiaus , 
karsto. Koplyčia pilna žmonių, kaip 
sekmadienį. Sv. Mišias aukoja kun. 
A.Kazlauskas,MIC. Savo pamoksle jis 
pažymi, kad ateidamas j šį pasaulį 
žmogus nieko neatsineša. Amžinos 
atminties VI. Radzevičius nudirbo tik
rai labai daug, bet jis nieko neišsineša.

Pakilo karstas ant šešių draugų 
pečių paskutinei kelionei iš koplyčios. 
Nusidriekė mylios ilgio mašinų virtinė
į Centenial kapines. Prie kapo Ade
laidės apyl. Valdybos pirmininkas
V.Straūkas atsisveikina velionį ALB
Krašto Valdybos ir Adelaidės apylin
kės vardu. Primena, kad velionis buvo 
labai aktyvus bendruomenės narys ir jo 
netekimas yra skaudus nuostolis vi
siems Australijos lietuviams. Mūsų 
Pastogės redaktoriaus vardu atsisvei
kina Vladas Dumčius, pažymėdamas,
kad žurnalistas VI, Radzevičius nuo
pat Mūsų Pastogės įsisteigimo buvo 
uolus bendradarbis. Šeima nustojo 
pagrindinio ramsčio - tėvo, gi Mūsų 
Pastogė darbščiausio spaudos darbuo
tojo, rėmėjo ir gynėjo. Amžiams 
užlūžo plunksna taip staiga ir netikė
tai. Adelaidės Liet. S-gos vardu 
kalbėjo jos pirmininkas p. P.Bielskis ,i, 
pabrėždamas, kad velionis, būdamas' 
pirmuoju "Adelaidės Lietuvių Žinių* 
■redaktorium daug prisidėjo.prie lietu
vių namų išaugimo. V.Linkus pareiškė 
Šeimai užuojauta Adelaidės teisininkų 
Draugijos vardu primindamas!, kad 
velionis buvo šios draugijos vienas 
iš pirmųjų organizatorių. \ į’

Didžiulė krūva vainikų ir gelių 
puokščių, sukrautu aęt kapo, liudija, 
kad čia tremties kelionės lazdelę 
padėjęs amžinam poilsiui atsigulė 
tikrai didis lietuvis žurnalistas Vladas 
Radzevičius. Šiltas pavasario vėjelis 
džiovino ašaras nuo daugelio veidų,
tiktai sunku bus jos nudžiovinti pali
kusiai našlei, dukroms ir sūnui. S

Ilsėkis, mielas Vladai, svečios
šalies kalnely po vėtrų, nelaimių, po 
žemės kovų.

Vl.Dumčius.
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Keliq jaunimui
A.REISGIO - SYDNEJAUS APYL. BENDRUOMENES PIRMININKO - ŽODIS

- KRAŠTO TARYBOS SUSIRINKIME BANKSTOWNE. 30. 9. 1970.

Praeityje, mūsų senoji karta, 
kaip žinome, daug sielojosi dėl savo 
jaunimo: dėjo sunkiai uždirbtus pinigus 
ir prakaitą i, savo namus, kad pri
glaudus savąją lietuvišką savaitgalio 
mokyklą. Mokytojai, be jokio atly
ginimo aukojo savo laiką, pinigus, 
energiją, kad išauklėjus savo jaunimą 
lietuviškoje dvasioje. Tėvai, ne- 
pašykšte’dami pinigo, leido savo vai
kus į aukštąsias mokyklas, universi
tetus, jei tik vaiko gabumai tam leido. 
Vienu žodžiu, investacija paremta visa 
praeities energija.

Šiandien noriu paklausti:
1. Koki, jaunimą mes išauginome?
2. Ar senosios kartos iįiėtos pa

stangos atnešė tikėtų vaisių?
3. Kokia jaunimo ateitis lietuviš

koje dirvoje ?
Kaip kvalifikuotas mokytojas, 

dirbdamas N.S.W. gimnazijoje, turiu 
progos pažinti šio krašto jaunimą iš 
arčiau. Taip pat, eilę metų glaudžius 
santykius palaikau su lietuvišku jau
nimu. Kadangi mūsų jaunimas yra 
išauklėtas šio krašto pastogėje ir 
pedagoginėse institucijose, tad stan
dartu pasirenku šio krašto išauklėtą 
jaunuolį. Su juo aš ir noriu palyginti 
mūsų jaunuolius lietuvius.

Nuoširdžiai sveikiname šaunų Newcastle Lietuvių Chorą ir jo dirigentą 
p. Stasį Žuką, chorui Švenčiant penkiolikos metų sukaktį. Džiaugiamės jūsų 
penkiolikos metų atsiektais rezultatais ir linkime geriausios sėkmės ateityje.

, Sydnejaus Liet. Meno Ansamblio
Dirigentė M.Umbražiūnienė ir ansambliečiai.

Kvieslys
Anaiptol, nesu kieno nors prašy

tas zūr primokytas truputį prakalbėti į 
juk. mieli sydnejiškiai. Šioje nepa
prasto tempo ir nuotykių eroje, reikala
vimų ir veiksmų skalėje Sydnejaus 
tilto aukštybė prilygsta aukščiui pa
prasto liepto, nutiesto per nuomonių 
skirtumų prarają.

Adelaidės teatras Vaidila, 
vieSnagiaudamas Melbourno lietuviš
kam dvare,’ gavo progos įsitikinti jūsų, 
mieli sydnejiškiai, kilniu noru rasti 
savai dūšiai, sakytume, patiekos arba 
šiuo atveju paguodos. Gyvendami 
permier įtemptais nervais sunkiai 
tempiant visuomeniškų darbų kupiną 
vežimą nedėkingumo grįstais akmeni
mis plačiuoju gyvenimo (teisingiau 
Bankstowno) vieškeliu. Jūs tikrai 
pavargote. Gandai, nuogirdos, laiš
kai, atsakymai ir atsisakymai virto 
realybe.

Adelaidiškis Vaidila' spalio 31 
- lapkričio 1 d.d. atvežta jums A.Rūko 
linksmą lietuviško kaimo 
iškarpą Bubulį ir L 
prieš akis išdigs mielas toli paliktas 
tėvynės kaimas visu subtilumu.

Gyvendami tarp dangoraižių, 
mašinų, vielų ir visokių kompiuteriš - 
kiaušių išmislų užterštame Sydnejaus 
lietuviškame ore jūs galbūt nutolote 
nuo sodrių, riebių, bet ausiai taip mie
lų kaimiškos šnektos perliukų, kurių 
Bubulio ir Dundulio nutikime tikrai 
apstu.

Barniai dėl bičių avilio. Piršly
bos. Senbernio ir senmergės dialogas. 
Piršlio retorikos blizgučiai verčia žiū
rovą bėgti risčia kad spėtum viską su- 

, gaudyti, apmislyti. Viskas baigiasi 
Bubulio ir Dundulio taiką, .kurią 
patvirtina kaimynus skyrusios tvoros 
išvertimas. Putoja alumi pavirtę^ 
miežio grūdas, skamba dainos, tarška 
linksmas suktinis.

***

o kaimo gyvenimo 
Dundulį. Čia jums

Jauno žmogaus ateitis daugiau 
, ar mažiau priklauso nuo pasiekto 
akademinic lygio. Gimnazijos baigi
mas gali būti matuojama valstybinių 
stipendijų gavimu. Procentualiai, 
lietuviai studentai, stipendijų gauna 
daugiau. Akademinis lygis priklauso 
nuo jaunuolio gabumo ir darbštumo. 
Gabumai (matuojami I.Q.) nesikeičia 
tarp tautybių, tad nėra jokio pagrindo 
galvoti, jog lietuviai yra gabesni už 
australus. Atrodo, jauni lietuviukai 
pirmauja savo darbštumu.

Jaunuolio įsijungimas į bendruo
meninį darbą duoda jam naudos: 
auklėja socialumą, atsakingumą 
visuomenei ir t.t. . . Iš savo pa
tirties, galiu pasakyti, jog mūsiškiai 
yra kur kas daugiau įsijungę i, organi
zacijas - bendruomenę. Tad čia 
jaunieji lietuviukai ir yra pranašesni.

Jaunuolio kriminalinis polinkis 
gali užkirsti tolimesnius jo siekimus. 
Palyginus, mūsų jaunimo tarpe, krimi
nalinio nusikaltimo beveik nėra iš viso.

Išvadoje, galima pasakyti, jog 
mūsų jaunimas yra palyginamai aukštų 
akademinių kvalifikacijų, darbštus, 
socialus (gal perdaug socialus prie 
stikliuko) ir neturi kriminalinio polin
kio. Vienu žodžiu, puikūs piliečiai.

Be abejo, mūsų didžiausias

Jei rašytojas A.Rūkas patiekia 
žiūrovams linksmą kaimišką nusida
vimą, tai V.Mykolaičio Putino Valdo
vas mus nuveda i, gilios senovės lie-' 
tuviškos pilies meną, kurios akmeni
niame kuore aidi sargybinių žingsniai. 
Valdovo KruŠnos kariaunos vadeiva 
Mauras tvirtina karaliui, kad sukilusi 
pries valdovo sostą lietuviška maišti
ninkų gentis turi stiprų kraują. Valdo
vas gailiai dingusio sūnaus. Prane
šama, kad atvyko maištininkų pasiunti
niai ir laukia būti priimami. Valdovas 
šaukia, kad jis sukilusią gentį su 
žeme sumaišys, pigiai sosto neatsi
sakys ir įsako atvesti pasiuntinius. 
Gerda kaip demonas keršto ir aistros 
kupina pina intrygas ir slaptai myli 
Maurą. Gedulingas valdžios troškimas

naujienos
NOBELIO PREMIJA SOLZENICINUI.

.Šių metų Nobelio literatūros 
premija paskirta rusų rašytojui Aleks
andrui Solženicinui. Jo tėra tik 
viena knyga išleista Sov. Sąjungoje, 
kur autorius gyvena ir yra režimo per
sekiojamas. Jo du veikalai slaptais 
kanalais pasiekė vakarus ir čia buvo 
išleisti. Kaltinamas savo raštuose 
Sov. Sąjungos Šmeižimu ASolženicinas 
ten persekiojamas ir pereitų'metų pa
baigoje buvo išmestas iš sovietų 
rašytojų Sąjungos, kas sukėlė didelių 
protestų vakaruose. Nepriklausydamas 
rašytojų sąjungai Sov.- S-je toks rašy
tojas yra tiesiog nužudomas, nes jis 
savo kūrybos negali išleisti nei pa
rodyti. Vis tik ir tokiose sąlygose 
gyvendamas ir kurdamas A.Solženici- 
nas pasiekė Nobelio laurų.

Rugsėjo 6 d. Židikuose, Mažei
kių apskr., 92 metus eidama mirė 
Sofija Pečkauskaitė, rašytojos Šatrijos 
Raganas - Pečkauskaitės sesuo.

ELTA. 

rūpestis yra, ar jis jaučiasi lietuviu. 
Jausmai, vėliau ar anksčiau, pasi- 

’ reiškia darbuose. Kaip minėjau, 
jaunimas, jei tik laikas leidžia, 
noriai jungiasi į organizacijas. Pa
žiūrėkime patys: skautai, du sporto 
klubai, studentai, filisteriai, tautinių 
šokių grupės ir 1.1. <

Visur mūsų jaunimo pilna. 
Reiškia, jaučiasi lietuviais. Nie
kas nesislepia, jog jie yra lietuviai, o 
atvirai tai prisipažįsta. Jei patraukia 
priešingos lyties svetimtautįar svetim
tautę savo pusėn, tai bematant per
dirba lietuviu. Ar tai ne gero lietuvio 
pažymys gyvenant svetimame krašte?

Kiekvienas jaunas žmogus yra 
ambicingas ir veržlus: prieš akis 
stovi gyvenimo laiptai. Kiekvienas 
pakoptas laiptas duoda pasitenkinimo 
ir yra darbo atpildas. Tai yra varomo
ji jėga kopti aukštyn, tobulintis vieno
je ar kitoje srityje. Ši teisė priklauso 
kiekvienam žmogui - tai demokratijos 
pagrindas. Kelią užkirtus, kiekvienas 
iš mūs ieškos kitų kelių, kitų laiptų, o 
pastojusiam asmeniui, bus išreikšta 
didžiausia neapykanta.

Kiekvienas jaunas žmogus taip 
pat turi savo idealus, t.y. žmones, ku
rie savo darbu yra ką nors atsiekę, 
pav.: geri sportininkai, aukštų kvalifi
kacijų akademikai, muzikai, daininin
kai. Šie žmonės yra lyg kelrodis 
tobulybėn.

Mūsų akademinis jaunimas labai 
glaudžiai bendradarbiauja su ne 
akademiniu jaunimu. Bendradarbiavimo 
pagrindas: "Mes esame lietuviai”.; 
tuo pat akademinis jaunimas, o ypač 
žmonės su aukštom kvalifikacijom - 
lektoriai, profesoriai, pasidaro ir 
lietuviško jaunimo švyturys, kuriuo jie 
didžiuojasi, su kuriais jie turi ką nors 
bendro - yra lietuviai. Tuos žmones 
tiesioginiai ar netiesioginiai užgavus, 
visas jaunimas jaučiasi užgautas ir 
iššaukia neapykantą.

Pastojus jaunimui, ar jų ideali- 
zuojamiem žmonėm kelią į lietuviško 

gailestis dėl nužudyto sūnaus virsta 
mirtino keršto akstinu. Valdovo sostas 
tuščias. Jo siekdamas ant pakopų 
miršta Mauras.

Taigi, čia jums visiems bus pa- j 
gal skonį ir nuotaiką.

Visas Vaidilos sąstatas dirba 
išsijuosus. Repetuoja labai daug. 
Nori pasirodyti kaip galint geriau, nes 
visi žino, kad Sydnejus turi stiprių 
teatriniu pajėgų. Naujos pažintys, 
■naujos publikos katutės užpildys tą 
didelį Adelaidės teatro ryžtą parodyti 
sydnėjiškiams savo išmonę. Abu 
rezisoriai- J.Venslovavičius ir J.Ne- 
verauskas jūsų neapvils. Dail. St. Ne- 
liubšio dekoracijos įtikinančiai lietu
viškos. Visi vaidintojai tvirtina: ke
lias tolimas, bet mielas... ,

VI. Dumčius.

***

Prancūzijoje mirus prof. J.Bal- 
trušaičio uošvei M.Faucillon, tarp 
daugelio užuojautų buvo ir ilgas, rug
sėjo 3 d., buvusio Prancūzijos prezi- 

- dento gen. de Gaulle laiškas. Genero
lą, jo šeimą su Faucillon (Baltrušaitie
nės tėvais)ilgus metus siejolabai geri 
ir gražūs kaimynystės ryšiai. Faucil
lon šeima visuomet buvo artima ir 
jautri lietuviams ir Lietuvos reikalams. 
Henri Faucillon, 1945 m. mires New 
Havene, JAV, buvo didelis prancūzų 
meno istorikas, Sorbonos ir College de 
France profesorius, savo metu vienas 
ir Tautų Sąjungos Tarptautinių kultūri
nių ryšių komisijos vadovų. Jo rūpes
čiu ir Prancūzijos tuometinei vyriausy
bei pavedus Kaune turėjo būti 1939 
metais įsteigtas Prancūzų Institutas 
šalia Vytauto D. Universiteto. Tai 
sutrukdė įvykdyti prasidėjęs antrasis 
pasaulinis karas.

ELTA.
*** 

veikimo aukštesnes institucijas, mes 
atstumiam visą jaunimą.

Šiandien, atsakinguose postuose 
pareikalavimas yra tik jaunų įmonių, 
tuo tarpiu dalis mus senosios kartos 
žmonių, jaunus žmones atstumia ir 
neįsileidžia į atsakingus lietuvybės 
postus. Charakteringa yra tai, jog 
tię žmonės, kurie tiek sielos įdėjo, 
darbo ir materijos, šiandien deda visas 
pastangas, kad jaunimui būtų laisvas 
keliais pirmyn. Tuo tarpu, kita rūšis 
mūsų tautiečių, kurie mažai ar visai 
neprisidėjo prie jaunimo auklėjimo. 
lietuviškoje dvasioje, mūsų jaunimą 
atstumia, diskredituoja ir patys bando 
užkupuoti mūsų bendruomenės' atsakin
gas vietas, nors kvalifikacijų šių 
laikų vadovavimui iš viso neturi. 
Ypač vadovauti jauniems žmonėms. 
Peršasi mintis, jog jiems, ne lietu
vybės tęstinumas rūpi, o asmeninės 
ambicijos ar net bendruomenės siūlo 
nutraukimas - jos laidojimas.

Kolegos A.L.B. Krašto Tarybos 
Atstovai: kad užtikrinus tvarkingą 
bendruomenės tęstinumą, užkirtus 
kelią oportunistams ir atidarius vartus 
mūsų, jaunimui į bendruomenės postus 
siulau:
1. Pareikšti griežtą papeikimą tiems, 

žmonėms, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu diskredituoja mūsų jaunimą 
(pay.: nebalsuok uŽ tuos asmenis).

2. Mūsą bendruomenės daugumą Šian
dien sudaro jaunesnio amžiaus 
Žmonės, todėl nustatyti jaunų žmo
nių procentą (pav.: žemiau 35 metų) 
turinčių įeiti i, Krašto Tarybą, Kraš
to Valdybą ir Apylinkių Valdybas.

3. Gavus vienodą balsų skaičių rinki
muose, išrenkamas yra jaunesnis 
amžiumi.

4. Renkami kandidatai turi būti pri
statomi atatinkamai bendruomenei 
per spaudą:

a) Kvalifikacijos,
b) Lietuviškos veiklos nuopelnai,
c) Renkamo asmens numatyta veikla.

A. Reisgys.

Režieorius Jonas Neverauskas, 
kurio režisuotą Bubulį ir Dun
dulį matysime Sydnejuje.

PRANEŠIMAS

Lapkričio 1 d. po “Valdovo^ 
spektaklio Lidcombe Liet. Namuose 
įvyks šios dramos autoriaus ir poeto 
V.Mykolaičio Putino pagerbimas'.
Dalyvaujant Adelaidės teatros Vaidilos 
nariams, Putino seseriai p. M. Slavė
nienei - Mykolaitytei, kuri trumpai 
pristatys poetą papasakodama apie jo 
vėlesnį gyvenimą. Girdėsime, ir patį 
Putiną, deklamuojantį savo eiles iš, 
plokštelės. . Putino poezijos skaitys 
L. Apinytė ir U. Kazokaitė.

Po pagerbimo kuklios vaišės; 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

ALB Krašto Kult. Tarybą.

Geriausiai patinka...
— Man geriausiai patinka žiū

rėti senuosius begarsius filmus. 
Vienas malonumas matyti mote
rį atidarant bumą ir nė žodžio 
nesakant...

Mūsų Pastogė Nr.42į 1970.10.2,6; psį.3
7 ■ ‘ - • t •* - •' * 1
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MUSU, PASTOGES
BaliUS MELBOURNE

Jau daug sykių iš įvairių 
pusių girdėjome raginimus, kadskiity- 
kite savo spaudų, prenumeruokime jų, 
visokeriopai remkime ir kas svarbiau
sia - eikime į spaudos balių.

Galvodamas apie savo spaudų, 
pradėjau it aš perkratinėti savo nevi
sai švarią sąžinę. ar pakankamai iki 
šiol spaudą remiu? Pasirodo, kad to 
rėmimo didelio iki šiol nėra buvę. Tad 
kad atpirkus savo kaltę, nusprendžiau 
eitų į tą spaudos balių ir koki, ramsti, 
pakišti spaudos parėmimui. Bet tie 
viskas man šį syki, taip sklandžiai 
vyko.

Eiti į tą spaudos balių, tai pir
miausia reikia žinoti, kada jis bus? 
Kabinu "akuliorus” ant nosies ir 
pradedu vartyti Musų Pastogę. Skel
bimai net keliuose numeriuose yra,kad 
balius bus lietuvių namuose. Bet 
kada - datos nėra! Tik iš apylinkės

Stalinui, kaip gana vaizdžiai 
nurašo jo paties duktė Svetlana, už
troškus milijono žmonių kančioje, 
KruŠčioyas, mūsų įsivaizdavimu, at
leido ’ varžtus. Kiek daug ir kiek 
mažai - būtų profesūros diplomui ap
ginti vertas darbas, bet - atleido, ir 
tai, kiek jau metų esančiam nusodintam 
pačiam Kruščiovui, gali oja dar ir 
Šiandieną. Tai žinome (beveiki) 
kiekvienas asmeniškai ir (tikriausiai!) 
bendruomeniškai. Gauname krūvas 
asmeniškų laiškų ir, neabejotinai, 
tiek pat patys Lietuvon parašome. 
Drįstu net tvirtinti, kad Lietuvon iš
keliavusių siuntinių vertė, įskaitant 
ir akiplėšiška muito mokestį Sovietų 
naudai įkabina į keletą, jeigu ne 
keliolikos, milijonų dolerių skaitlinę. 
Savo keliu, žinoma, gauname dovanų 
nuo artimųjų ir artimesnių likusių 
Lietuvoje: tautinio rašto audiniais, 
gintaro įvairiais išdirbiniais, plok
štelėmis su dainomis ir muzika, kny
gomis ir, neva, "Trejų Devynerių” 
esame stikliuką-kitą nuseikėję . . . 
Vadinasi, neginčijamai, palaikome 
ryšius su Tėvyne.

Varžtus atleidus, dėkui ar ne- 
dėkui Kruščiovui, geležinėje uždango
je prasivėręs, tegu ir nedidelis, plyše
lis įgalino jau ne vienų tautietį apsi
lankyti Lietuvoje ir vienam-kitam iŠ 
Lietuvos taip vadinamame vakarų 
pasaulyje, t.y. pas mus. Kiek tuomi 
turėtume džiaugtis ar nesidžiaugti, 
tokiam kaip man. polemikuoti nebūtų 
reikalo . . . Daugįau nei apsčiai šis 
klausimas yra buvęs svarstytas mūsų 
perijodinėje ir neperijodinėje spaudoje, 
mūsų aukštųjų ir Žemųjų politikų bei 
nusimanančių, ir vis, kaip atrodo, su 
ta pačia išvada: - "Jeigu atvažiuoja

Septyni simptomai
„Dirva“ išsispausdino dr. Stepono Bie- 

žio straipsnį apie ženklus, kurie gali rody
ti, kad yra prasidėjusi vėžio liga. Tačiau 
tokie patys simptomai pasireiškia ir įvai
rių kitų ligų atveju, todėl tokius ženklus 
reikia laikyti tik įspėjančiais, ir jei tie ne
galavimai nepraeina po 2-3 savaičių, tenka 
tuoj kreiptis į gydytoją. Čia dr. S. Biežys 
■išvardija septynius ryškesnius tos ligos 
ženklus, kuriuos privalo žinojti kiekvienas 
suaugęs žmogus.

1. Nepaprastas kraujo pasirodymas iš 
burnos, vidurių, pūslės ar iš kitos kūno 
vietos. Kai toks neišaiškintas kraujavimas 
pasikartoja ir trunka ilgesnį laiką, tai bū
tinai reikia susirūpinti ir tiksliai ištirti to 
kraujavimo priežastį, nes vėžys dažnai ši
taip ir prasideda.

2. Žaizda arba opa, nerodanti gijimo 
ženklų, privalo būti ištirta neatidėliojant.

3. Guzas, t. y. navikas, arba šiaip jau at
siradęs sukietėjimas krūtyje ar kitoje kū
no dalyje dažnai yra vėžio pradžia. Neati
dėliojant reikia mikroskopu ištirti, kad bū
tų tikrai galima nustatyti, kas tai per na
vikas.

Mošų Pastogė Nr.42; 1970.10.26; 

pliotkų sužinojau, kad Mūsų, Pastogės 
spaudos balius spalio 10d.

Sulaukęs vakaro, vykstu į Melb. 
lietuvių namus remti spaudos. Tuojau 
prie salės durų sutinku simpatišką 
bendruomenės sekretorę. Suraukęs 
piktai veidą pradedu jų barti. Tai ką, 
sakau, kodėl nepaskelbei datos, kada 
balius vyksta? Nekeiki balso, šypso
dama atsako man sekretorė: mes 
tyčiomis neskėlbem datos, kad perdaug 
į ši, balių neprisirinkt.ų. Kai visi 
žino, tai prisirenka visokių ubagų, 
čigonų, klajūnų ir kitokių lietuvio sie
lai nedraugiškų tipų. Mes norime, kad 
M.Pastogės baliuje būtų tik rimti 
žmonės. -Bet ir aš nesu jau iŠ tų labai 
rimtų asmenų kategorijos, tai gal ir 
manęs į salę neleisi? Negaišinki man 
laiko ir lįsk į salę.1 -Patekęs į salę 
susiduriu su kryžkelės stulpu. Ant to 
kryžkelės stulpo įvairios rodyklės. 
Ant vienos rodyklės užrašas: T.Aidų 
keliu. . Kitoje pusėje užrašas “Lie
tuvos Keliu” keliu. Viršuje—Mūsų 
Pastogės keliu. Gi apačioje - Velniai 

Girnų akmenys Rašo Kukutis

mano brolis - tvarkoje, bet jeigu at
važiuoja tavo - skandalas!" Žodžiu, 
gaunasi padėtis, kad jeigu laišką 
gauna kaimynas - yra gerai, o jeigu 
gaunu aš, tai jau esu jeigu ne tikras, 
tai gana galimas aukštų, prieš okupan
tą nustatytų, principų pažeidėjas ir 
net. . . išdavikas.

Taip ir panašiai nudekretuojamos 
visos egzistuojančios bendradarbiavi
mo formos, išskiriant, žinoma, "Tre
jas Devynerias” ir rusišką Vodką . . . 
Galima pasakyti, kad net prieita iki 
to, kad dažnas mūsų tautietis nenorė
damas prasižengti "valdžios” nuo
statams i ir besiinformuodamas įvairių 
valdybų, tarybų, komitetų ir paskirų 
asmenų nutarimais bei rezoliucijomis 
liečiančiomis bendradarbiavimo klausi
mą su Lietuva, pasisgenda profesūros 
diplomo šiam reikalui suprasti. Juo
kingiausia, betgi, kad neliečiant 
eglinio tautiečio, tie, kurie turi teisę 
prieš savo pavardę parašyti Dr., Prof., 
Inž., Pulk., Agr. ir panašiai - kiek
vienas pučia į savo dūdelę, o melodija 
ta’ pati: - "Jeigu mano - gerai, jeigu 
tavo - blogai!”

Tuomi prieinama prie savos 
rūšies Kukutizmo. Tik ir vėl bėda, vėl 
negerai, jeigu iš to viso pasijuokti 
savo snapą atidaro Kukutis . . . Siūlo
ma tą paukštį, ant kaklo pririšus 
girnų akmenį, paleisti nuo Sydniejaus 
tilto: uŽsigauna "dideli” asmenys, 
pretenduoją į laisvosios tėvynės pre
zidentus, teisėjus ir . . . vyskupus. 
Bet tai? . . O ką daryti, kada (būk 
tai?) rimti žinovai patys save į kvai
las pozicijas pasistatę vienaip Šneka, 
kitaip rašo ir visiškai kitaip daro?! 
Gal verkti? . . .

4. Nenumatytas pasikeitimas vidurių ai 
pūslės normalaus tuštinimosi būtinai rei
kalinga nedelsiant nuodugniai patikrinti 
kas, palyginti, lengvai atliekama, ir nusta
tyti tokio pakrikimo tikrąją priežastį.

5. Užkimęs balsas ar kosulys, savaįmi 
nepranykstąs porą savaičių, būtinai reika 
lauja atitinkamai patikrinamas, ar tai ne 
sama vėžio ligos pradžios.

6. Vadinamasis nevirškinimas arba pa 
sunkėjęs maisto rijimas visuomet yra įtar 
tina vėžio pradžia, ką neatidėliojant reiki; 
ištirti ir kas lengvai padaroma rentgene 
nuotraukomis.

7. Apgamos ar karpos pasikeitimas, au 
girnas ar ligi tol nežinomas jautrumas ga 
Ii reikšti vėžio pradžią. Kadangi tai reiš 
kiasi ant odos, tai nesunku patyrusiai akia 
pamatyti, kas dedasi, o mikroskopas yn 
gera priemonė tam tikrai nustatyti.

Reikia įsidėmėti, kad vėžio ligą susekt 
pačioje jos pradžioje gali duoti gerų progt 
išsigydyti.

Šiais laikais vėžio liga yra pagydoma, 
jei neįeisite jai įsigalėti organizme.

(«•£.)
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žino kieno keliu. . Reiškia: svečiai, 
pasirinkite kelią!

Prisirenka pilna salė tautiečių 
Matome čia tuos, kurie tų M.Pastogę 
skaito dienų ir naktį. Nemažai svečių, 
kurie skaito opozicinę spaudą. Matosi 
ir tokių,kurie iš viso neskaito spaudos 
Bet vis tik susirinkusių tikslas-remti 
spaudą. Nemažai svečių iš kaimyninės 
Geelongo lietuvių bendruomenės, iš 
Morwell ir iš kitų tolimesnių vietovių, 
kurie rečiau Melbourne pasirodo.

Trumpu žodžiu svečius pasvei
kina Melb. Liet. B-nės pirm. M.Didžys. 
Po jo kalba svečias, specialiai į Šį 
spaudos balių atvykęs iš Sydney 
Krašto Valdybos Pirmininkas p. M. 
Zakaras. Savo kalboje p. Zakaras 
džiaugiasi matydamas didelį skaičių 
spaudos rėmėjų, bet vis tik palygina, 
kad jų Čia mažiau susirinko,negu Syd
ney spaudos baliuje. Na, aišku, kad 
mažiau, nes Melbourne ir tų lietuvių 
mažiau, negu Sydney.

Po trumpų kalbų prasideda meni
nė vakaro programa. Visiems neįprastu

Taip! - verkti T' Verkti, kad 
broliui Lietuvoje, - lygiai kaip ir 
išeivijoje, po kaklu rišamas girnų ak
muo ir jis skandinamas. Ar maž,a kas
dieniniame gyvenime ir mūsų savaiti
nėje spaudoje pavyzdžių? . . Niekuo
met nebuvau linkęs minėti pavardžių, 
bet šį kartą be jų apsieiti negaliu. 
Dovanokite ir jau pykite iki pasiutimo.

Skaičiau "TėviškėsAiduose" Dr. 
Kun. BaČinsko straipsnelį apie . . . 
vienašališkumą ... ir neliko vietos 
juokui, neliko vietos ašarai. Tuštuma 
pripildyta nemeilės artimui, keistos
- nesuprantamos pagiežos broliui . . . 
Iš kunigo ir daktaro, ir lietuvio??? 
Mažai minimą pažįstu, o nors gero esu 
girdėjęs tiek, kad jis ir į visą tuziną 
savo priekabų to nesukriautų. Todėl 
tik ir kyla noras klausti, kaip tokia 
asmenybė skraidanti pu ereliais, 
puola - su žvirbliais? Kaip?

Aš irgi, kaip Daktaras sako, ne
noriu nieko pulti bei teisti vien-. 
Šališkai ir todėl "nevienŠaliŠkai”, 
kaip ir jis, išsireiškiu:

Taip, skelbia Kazokas lietuvio 
meilę lietuviui! Brolio meilę - broliui! 
Ir kas tame, daktare, blogo, jeigu pat
sai ne tik, kad kartas nuo karto, bet 
kiekvieną dieną ir kiekvieną proga 
skelbiate, kad patsai Dievas ir Jo 
Sūnūs liepia mylėti priešus, liepia 
jiems atleisti; už mestą akmenį - atsi
mesti duona, už užgautą skruostą
- atsukti kitą?! Ar ne iš to mus pa
žins, kad esame Jo vaikai, taip rašo 
didžioji mūsų visų principų ir įstaty
mų knyga, kad vienas kitą ir priešus 
mylėsime? "Atleisk mums mūsų 
kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo 
kaltininkams!. .” mano vaikus ir mane 
mokinote . . . Nesu aš savo brolio 
ganytojas, bet jeigu Dievo valia iš jo 
atimta geltona ir Šalia, ir liko tik 
raudona, ar man jo išsiginti? Ar pa
teisins Viešpats mane, jeigu aš savo 
sūnaus, šiam sakykime, karo įstatymų 
palieptam ir "Nežudyk!” įsakymui 
nusidėjus, išsiginčiau? . . .

Savo laiku, berods, buvote 
“T.A." redaktorius. Ir ar nėra taip 
buvę, kad ne visada ką girdėjote 
- rašėte?? Kad kaip kunigas išpažin
ties, kad kaip gydytojas paciento, kaip 
advokatas - klijento ir kaipo redak
torius savo informacijos šaltinių ne- 
atvėrėte? Kada ir kas klausė ir kas 
turėjo teisę klausti jūsų, ką jūs savo 
privačiame bute ar prieteliaus salio- 
nėlyje kalbėjote? Kas sekiojo ir kam 
buvo įdomu, kas ir kokiais reikalais 
pas jus užėjo? Ir kiek kartų, nevien- 
šališkumo sumetimais, pokalbio Žo-. 
džius laikraštyje skelbėte?

O ką norime iš Kazoko išgirsti? 
Kad pas ji apsilankęs nupeikė sovietų 
valdžią, kad išpranašavo perversmą ir 
kad laukia desantininkų, dinamito ir 
minosvaidžių . . ? Kad užgyrė mūsų 
laisvės “kovas”, nusidžiaugė mūsų 
“vienybėmis” ir savaitgalio mokyklo-

būdu baliaus metu, programa pradedama 
malda. Kukučio maldų "Apsaugok, 
čysčiau, nuo veikėjų" skaito p. Bal- 
trukonienė. Ar tinka po tokios maldos 
ploti-nežinau. Bet svečiai,baigus p. 
Baltrukonienei tą maldą, nesigailėjo 
katučių. Po maldos, salėje pasirodo 
pora šokėjų, tai Mūsų Pastogė ir T.Ai- 
dai. Jie nori bendrai sušokti suktįnį. 
Bet netikėtai iŠ kažkokio kampo iš
lenda toksneaiškustipelis,pasivadinęs 
save "Lietuvos keliu", apsiginklavęs 
ietimi, išvaiko iš salės šokėjus ir 
pats vėl nežinia kur pradingsta. Šokė
jus pavaizdavo: M.Pastogę - p. L.Bal- 
čiūnienė, T.Aidus - p. V.Savickienė ir 
Lietuvos keliu - p. Šidlauskas. Po to 
nelaimingo Šokėjų pasirodymo daini
ninkai p. Br.Žiedas ir L.Balčiūnienė 
sugieda Mūsų Pastogės kantatą. Me- ■' 
liodija-kur bakūžė samanota. Gi 
žodžiai tos kantatos prasidėjo taip: 
M.Pastogė sužalota atsigauna jau, kad 
ji buvo suvanota, supratom tuojau. įj

Po kantatos, vyksta loterija. ■
Laimingus bilietus traukė svetys Kraš
to Valdybos pirm. p. M. Zakaras. 
Dailininko p. Vingio paveikslą laimi 
p. Šidlauskienė, dail. E.Zdanavičiūtės 
paveikslas kliuvo P.Šalkauskui ir į 
spaudos antis atiteko p. Malakūnienei. 
Tenka paminėti ir mūsų brolių latvių 
orkestrą, kurie mus linksmino per tą ; 
vakarą įvairiomis visiems gerai Žino- ’ 
moms meliodijomis. Net ir tą lietuviš
ką suktinį jie puikiausiai grojo be 
gaidų.

Baigiau tą linksmą spaudos balių 
palikdamas keletą tuščių bonkų toli
mesnei spaudos paramai. Ar tinkamai 
atlikau savo pareigą - tą palieku jums 
išspręsti.

, P. Viengungis.

mis? Kad užgyrė jaunimo, jau pirmoje 
generacijoje, nutautėjimą? "Tėviškės 
Aidus” kad užsisakęs, užsisakė ir 
"Mūsų Pastogę” ir . . . "Lietuvos 
Kelius” bei "Šventadienio Balsą”. . .

Ar tai tokiem, iŠ tenai, iš vargo 
atvažiavus, žmonas ir vaikus palikus, 
įsilipti bažnyčioje į sakyklą ar ant ., 
scenos prie mikrofono paleisti savo 
burnas tomis temomis, kurioj kutentų 
mūsų sapnus? . . O mes, daktare, gy
vename ir, neva, kardus galąsdami 
laukiame . . . Galų gale ar tikšpas 
Kazoką jūsų minimas asmuo lankėsi? 
Jums, Žinoma, gal paslaptis, bet Syd-. 
niejiŠkiams - ne! Pasiklauskite jų,\ 
gal jie pasišaus iš Lietuvos apsi- 
lankiusiam broliui, jo žmonai ir vai
kams parišti girnų akmenį po kaklu ir ; 
paskandinti? Tada būsite tikrai “Ne- 
vienašališkas”. . .

Nesu nei asmeniškame gy
venime, nei menkoko rašei vos menkame 
pajė gurne nupeikęs betkurį skaitantį 
"Tėviškės Aidus”. Lygiai kaip skai
tydamas “The Sun” niekam nepiršau 
"Daily Mirror”. Jus savo nevien- 
šališkumo pašaukime, laikydamasis 
nevienšališkos tikybos dėsnių ir 
principų, bendradarbiaukite ir toliau 
"Nevienšališkumą" skelbiančiame 
laikraštyje. Nuoširdus mano: - “Die, 
padėk Jumsjr Aidams!” Bef Lietuvos 
Kelius” ir juos puoslėjančius Žmones 
bei bet kokias derybas su jais irgi 
pasilikite sau! Purvo ir šlamšto 
niekinančio mano Credo, tris sykius 
per dieną, įžūliai pasiskambinę dar 
įžūliau perša visokio plauko, lyčių ir 
tautų žmonių iškamšos . . . Bibliją 
Mokslininkai . . .AŠ dar nesuabejojau 
ir lygiai taip pat, be abejonės, nenoriu 
nieko bendro turėti su tais, kurie 
griauna dvidešimties metų, Dievas 
žino, gana varganus mūsų,darbus, pasl- 
siaustę “laisvės kovotojų, pranašų ir 
patrijotų” skraistėmis. Duok Dieve, 
kad jums pavyktų juos nuvesti savais, 
o ne jiems jus savo, keliais . . .

į visas kitas “NevienŠallŠko” 
straipsnelio pastabas liečiančias 
Krašto Valdybą ir tvarkas bei netvar
kas bendruomenėje, pasinaudodamas 
“gudročiaus” išsireiškimu "Lietuvos 
Keliuose” No. 2 pasakysiu tik tiek, 

•kad: - "Jeigu būtų rašiusi gimnazis
tė. . irgi 2, su minusu. . .
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Sąjunga švenčia savo penkiolikos 
metų sukaktį. Tai yra reikšminga 
sukaktis prisimenant, .kad ši Sąjunga 
davė per tą laiką nepaprastai didelį 
įnašą ne tik Adelaidės lietuvių koloni
jai, bet ir visai Australijos Lietuvių 
Bendruomenei. Jeigu Šiandie Ade- 
laidiškiai didžiuojasi savo Lietuvių 
Namais, jeigu jokia kita kolonija ne
turi tokios turtingos ir gerai organi
zuotos bei funkcionuojančios J. J. 
Bačiūno vardo .bibliotekos, kaip Ade
laidė, jeigu visa Australijos Liet. Ben
druomenė gali didžiuotis tokiu puikiu 
Australijos Lietuvių Muziejum ir 
Archyvu, kuris yra bene vienintelis toks 
visame pietiniame Žemės pusrutulyje, 
tai už visa tai neperdedant galime 
sakyti ačiū Adelaidės Lietuvių Sąjun
gai, kuri visa tai rūpestingai įgyvendi
no arba suteikė sąlygas, kad būtų 
įgyvendinta. O šią Sąjungą gyveniman 
pašaukė- noras turėti savą ir nepri
klausomą lietuvišką bendruomeninę 
pastogę, kur koncentruotųsi vietos 
lietuvių visuomeninė ir kultūrinę 
veikla. Ir taip 1955 m. spalio 24 d. 
tapo formaliai įkurta ir ijegistruota, 

'Adelaidės Lietuvių Sąjunga, pradėjusi 
savo užsimotą veiklą. Nepraėjus nė 
dvejiems metams jau buvo sukaupta 
tiek lėšų, kad 1957 m. rugpiūčio mėn. 
užpirko dvigubą žemės sklypą su ten' 
stovėjusiais maldos namais, kurie ir 
sudarė pagrindą jau dabartiniams 
Adelaidės Liet. Namams. Žinoma, 
nupirktus namus reikėjo pertvarkyti 
ir pritaikinti daugeriopai vietos lie
tuvių veiklai ir reikalavimams.

Siam milžiniškam darbui įvykdyti 
reikėjo daug darbo rankų, dosnių 
širdžių ir ypač per penkiolika metų 
pasiaukojusių asmenų, kurie buvo ne 
tik iniciatoriai, bet ir varikliai, čia 
ypač pabrėžtinas ilgamečio Sąjungos 
pirmininko p. V.Raginio įnašas, kuris

Liet, kalba
Stojant į daugelį fakultetų, rei

kalaujama vienos svetimos kalbos. 
Natūralu, kad italų kilmės jaunuoliams 
užskaitoma būtų italų kalba, graikams 
graikų, žydams hebrajų, olandams fla- 
mų. Tos kalbos yra sąraše ir už
skaitomos, jei patiekiama išeito 
kurso pripažįstamas pažymėjimas. 
Žydai Caulfield priemiestyje turi net 
hebrajų kalbos augštesniąją mokyklą 
(High School), kuri, tiesa, yra privati 
ir žydų bendruomenės išlaikoma, bet 
valdžios pripažinta ir remiama. Ki
toms kalboms mokyti Melbourne univer
siteto augštesniosios mokyklos (Uni
versity High School) patalpose veikia, 
Švietimo departmento išlaikomas, 
svetimų kalbų kursas. Dviem mūsų 
tautiečiams pavyko pravesti, kad būtų 
mokoma ir lietuvių kalbos. Skubiai 
reikia patiekti departmentui lankytojų 
sąrašą. Jei susiras bent 20 klausytojų 
tai veiks dvi grupės - pradedantiems ir 
pažengusiems. Norima išmokyti 
lietuviškai skaityti, rašyti ir elemen
tarinių gramatikos žinių. . Pažengusių
jų grupėje bus tųsiama kalbos tobulini
mas ir kartu iyesdinama į gilesnį 
lituanistinių kultūrinių problemų gvil
denimą. Kursas būtą dviejų tipų: 
tiems, kurie mokysis pažymėjimui 
gauti ir tiems, kurie norės tik Šiaip 
praplėsti kalbines Žinias ir kultūrinį 
lituanistinį horizontą.

Šiam kursui lankytojais pagal 
Švietimo departmento reikalavimą pri
imami baigą augštesniosios mokyklos 
trečią klasę. Amžiaus riba tačiau 
nenustatėma. Organizatoriai yra tos 
nuomonės, kad šis kursas nesikirstų 
su veikiančia lietuvių savaitgalio 
mokykla. Ją baigusieji, bus priimami 
į pažengusiųjų klasę. Gi nebaigę, bet 
metais praaugą lankyti savaitgalio 

gulė ir kėlė viena mintimi, kad tik 
Adelaidės lietuviai turėtų savo kultūri
nį židinį. Nemažiau minėtinas ir archi
tektas K.Reisonas, kuris užpirktus 
pirminius namus perkūrė ir perstatė 
priduodamas dabartiną formą. Čia 
atėjo į talką ir p. J.Vanagas, įkūręs 
Lietuvių muziejų ir archyvą, taip pat 
ir p. E.Reisonienė bei p. B.Straukas, 
įsteigę pasigėrėtiną biblioteką.

Kad palengvintų darbą ir greičiau 
ne tik savo narius, bet ir visus Pietų 
Australijos tautiečius informuotų,- 
Adelaidės Liet. S-ga nuo I960 m. pra
dėjo leisti dvisavaitinį informacini, 
biuletenį “Adelaidės Lietuvių Ži
nias”, kurios ir šiandie tebeileidžia- 
mos. Pirmuoju šio biuletenio redakto
rium buvo neseniai iš gyvųjų tarpo 
pasitraukęs žurnalistas Vladas Radze- 

BLONDINIŲ GATVĖ

Blondinių gatvėn draudžiama įeiti 
Gyviesiems. Vandenilio peroksidas, 
Lašėdamas iš debesio į žemę, 
Auksuoja miegančių mergaičių plaukus.

Tuščiom akim pavargusios gražuolės 
Nueina rudenėjančia alėja. .
Joms nuo pečių auksinės upės teka, 
Joms medžiai šlama apie Prozerpiną, 
Ir pragaro valdovės obuoliai 
Pro jas nurieda į geltoną dieną.

Jos, nematydamos viena kitos,
Prieina ligi geležinių vartų, 
kur vargonėlių kimios dūdos groja 
"Senus galantus purpurinėm kaukėm".

Sug/įžusios į kambarius neramios, 
Jos mato veidrodyje rausvą naktį 
Ir, guldamos ant giedančių grindų, 
Už sienų girdi šlamesį ir juoką.

Nuo lengvo vėjo atsidaro durys, 
Ir, d’delius sparnus palikę gatvėj, 
Į kambarius įeina angelai, 
Šypsodami po sidabrinėm kaukėm.

mokyklą, gali stoti į naujai organizuo
jamo lietuvių-kalbos mokymo prade
dančiųjų klasę. Reikia tikėtis, kad 
atsiras reikiamas pastovių lankytojų 
skaičius, ir nuo kitų mokslo metų pra
džios turėsim Melbourne oficialiai 
pripažįstamą lietuvių kalbos mokymą, 
į pažengusiųjų klasę kviečiami visi, 
kas iki šiol neturėjo progos ar šiaip 
buvo praleidęs sistematiškai pramokti 
savo sentėvių kalbos, kurie subrendę 
pajautė spragą ir pamatė nesugebą 
paskaityti rimtesnio lietuviško žurnalo 
bei knygos.

Lietuvių kalba lingvistiniu 
požiūriu yra viena iš seniausių indoeu
ropiečių kalbinėje šeimoje, todėl 
savotiškai ir raktas giliau pažinti 
kitų kalbų raidai ir indoeuropiečių 
prokalbei. Svarbu mokslui sanskritas, 
senosios graikų ir lotynų kalbos. Jos 
tačiau yra mirusios ir tik paminkluose 
išlikusios. Tai lyg muziejinis reika
las. Lietuvių kalba ir seniena ir 
naujiena, nes ji gyva. Lietuvių ir 
latvių kalbos todėl dėstomos daugelyje 
pasaulio universitetų, kur jos mokosi 
norį geriau pasiruošti lyginamajai, 
kalbotyrai.

Mūsų pačių jaunajai kartai tėvą 
kalba padeda susiformuoti savąjį 
identitetą, kuris, be abejo, bus Aus
tralijos lietuvis ar lietuvių kilmės 
australas. Kultūringas kitos kilmės 
australas visad gyvenime jo paklaus, 
kas toji Lietuva, lietuvių tauta, kokia 
jų kalba, koks jų kultūrinis pajėgumas.

Sentėvių kalba praturtina mūsų 

vičius, po jo sekė prieš metus miręs 
Jurgis Arminas. Dabar šį darbą tęsią 
ponia O.A. Stimburienė.

Dabar tuose Adelaidės Liet. 
Namuose telpa visos pagrindinės 
vietos lietuvių institucijos ir organi
zacijos: čia ir talpi salė su erdvia 
scena, ir pavyzdingai įrengta didžiulė 
virtuvė, ir licenzijuotas baras, ir 
skoningai įrengta biblioteka, ir muzie
jus, kurį Adelaidės miesto valdyba jau 
įtraukusi į miesto lankytinų vietų ir 
įstaigų sąrašą. Čia taip pat turi savo 
patalpas skautai, sportininkai, bei 
visuomeninės organizacijos, ir svar
biausia pavyzdingai veikianti lietuviš
ka mokykla. Tai yra Sąjungos penkio
likos metų įtemptas ir prasmingas 
darbas.

Visa tai turint prieš akis malonu 
pasveikinti Adelaidės Liet. Sąjungą 
jos penkiolikos metų sukakties proga 
ir palinkėti nemažiau kūrybingo ir 
našaus darbo ateityje.

jaunosios kartos dvasinį horizontą. 
Be kalbos ir be sugebėjimo ja skaityti 
jiems tauta lieka tolima ir nesupran
tama. Tai lyg mokslininkui, šifruojant 
vaizdinį ar hieroglifinį egiptiečių 
raštą. Iš to galimas tik blankus 
senųjų egiptiečių pažinimas. Tikrai 
senąjį egiptiečių raštą temokėjo skai
tyti ir į jį ipijausti tik senąja egiptie
čių kalba Šnekėję žmonės, jų kunigai.

Su kalba yra tampriai susijusi 
žmogaus psichinė būsena, nes ji yra 
ryškiausia dvasios pasireiškimo prie
monė, bet iš kitos pusės yra ir dvasią 
formuojančioji apraiška. Tą nagrinėja 
lingvistinė psichologija, ir Čia jau 
platus reikalas. Pabrėžtina ir tas, kad 
daugiau kalbu mokąs žmogus ir gy
venimą pilniau bei labiau visumos 
apimtyje pajaučia.

Kalba apjungia nors ir ’ kažin 
kaip besiskyriojanČią bendruomenę. 
Angliškai kalbantieji kraštai, Sudarė 
net atskiras valsybes, visi jaučiasi 
viena anglų kultūros Šeima. Ir 
lietuvius tik kalba tejungs: ar jie gy
ventų prie Nemuno, ar Jungtinėje 
Amerikos valstybėje, ar Kanadoje, 
Argentinoje, pagaliau toliausiai Čia 
Australijoje.

Kalba ugdo asmenybės charak
terį. Nepaslaptis, kad eilinis austra
las nepakantus svetimai kalbai. Tai 
dėl to, kad jis tik tą vieną temoka ir 
kad. joje mato kito pritupimo mastą. 
Reikia charakterio išlikti sau žmogumi 
ir neišsižadėti savosios individualy
bės. Australija yra pluralistinis'

Mirė F. Mauriac

Franęois Mauriac

Paryžius. — Čia mirė 84 me
tus išgyvenęs žymusis prancū
zų rašytojas, Nobelio literatfi 
ros premijos laureatas (1952) 
ir Prancūzijos Akademijos na
rys Francois Mauriac. Jis buvo 
pripažintas žymiausiu 20-tojo 
šimtm. rašytojų kataliku. Ir 
žymiausiu to šimtmečio pran
cūzų novelistu. •

Savo katalikybės ir literatū- 
;rinės veiklos santykį jis taip 
:nusakė: “Aš nesu katalikiškas 
novelistas, bet esu novelistas 
katalikas. Jei teologai sukuria 
abstrakčią nusidėjėlio idėją, aš 
jam duodu kūną ir kraują.”

Didžiuma Mauriaco literatū
rinių herojų yra sunkias ko-, 
vas kovojantys nusidėjėliai ar 
tokiais bandantys pasidaryti. 
Mauriaco landžiojimas po žmo
gaus sielos gelmes ir užkam
pius yra meistriškas.

Literatūrinę karjerą jis pra
dėjo poezija, išleidęs pirmą rin
kinį 1909. Pirmąjį prozos vei
kalą išspausdino 1913.

Po n pasaulio karol Mauria- 
cas tapo karštu de Gaulle šali
ninku ir pradėjo rašyti laik
raščiams publicistinius straips
nius. Jei kas ką prikaįšiojo de 
Gaulle, Mauriacas tuojau jį gy
nė. Jo publicistikos temps lietė 
visas gyvenimo sritis. Kalbų jis 
nesakė, bet jo rašytas žodis 
dažnai sukeldavo audras. f■<?“<<)

(daugiaveldis) kraštas ir religiniu, 
ir rasiniu, ir kalbiniu atžvilgiu. 
Ateityje tas dar gali padidėti. Tik 
dėl to Australija nenukentės ir tuo 
mažiau jos liberalinės demokratijos 
santvarka.

Baigiant pabrėžtina, kad mums 
Čia Melbourne susidaro proga su seną
ja tėvų kalba įsijungti ir į Australijos 
kultūros praplėtimą. Kartu mes Čia 
tolimoje Australijoje statome ir sava
jai kilmės tautai gyvąjį paminklą. 
Padėka ir pagarba organizatoriams. 
Pasisekimas tačiau priklauso nuo 
mūsų visų tautinio sąmoningumo ir 
visų paramos. Vykdyti reikia dabar 
ir tuojaus.

Albertas Zubras.

Šypsenos
Atvykęs šeimos bičiulis iš ki

to miesto į Torontą aplankyti sa
vo pažįstamo paspaudžia durų 
skambutį. Duryse pasirodo šei- 
miiiinko sūnus.

— Ar tėtis namie?
— No, .jis nėra namie.
— Ar mama namie?
— No, ji nėra namie.
— O kur jie yra? — klausia 

svečias.
— Mama išvažiavo downtown, 

tėtis — uptown.
— O ką tu veiki?
— Aš vočinu hauzą..

Mūsų Pastogė Nr.42; 1970,10.26; pslT5~
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Šių metų spalio 13 d. Tėviškės 

Aidų 39 Nr. tilpo Dr. A. Mauragio pasi
sakymas, kuris kaip liečiąs pačią 
mūsų bendruomenę, tikimės, bus įdo
mus ir Mūsų Pastogės skaitytojams.

M.P. Red.

REZISTENCIJA I?
Tėviškės Aiduose Nr. 33 (728) 

perskaičiau Agnės Lukšytės ko
respondenciją — “Sydnejaus Apy
linkės Susirinkimas”, kuriame ji 
rašo: "Mūsų Pastogė išvadino šan 
tažistais rezistencinio sąįūdžlo- 
penketuką... Žymiai didesnė dau
guma Sydnėjaus lietuvių skait
lingais savo balsais įrodė, kad jie 
moka gerbti taurius kovotojus ir 
Jiems paveda mūsų bendruome
nes ateitįI (Mano pabraukta).

Kadangi man pačiam teko daly
vauti tame susirinkime ir matyti 
tų tauriųjų kovą ir pasisekimą, 
tai norėčiau čia pasidalyti nuomo
nėmis ne tik su Agne Lukšyte, 
kuri yra to sąjūdžio aktyvistė, 
bet ir su T. A. skaitytojais, kurie 
tame susirinkime nebuvo ir nega
lėjo matyti tos taurios kovos.

Pirmą kartą patyriau, kad tas 
sąjūdis, sakyčiau nesusipratimas, 
save vadintų — “rezistenciniu’są
jūdžiu”. Jeigu tai yra rezistenci
nis sąjūdis, tai kas yra jo prie
šas? Prieš ką jis rezistuoja, su 
kuo kovoja? Ar jūs turite kitą 
priešą, kaip tik tą pačią bendruo
menę, kuriai patys priklausote? 
Demokratiniame krašte, demokra
tinėje sistemoje nėra rezistentų, 
kurie negriautu pačįbs demokra
tijos pagrindų. Demokratijoje yra 
žinoma opozicija, betgi opozicija 
yra demokratijos dalis, ji turi sa
vo vietą, savo laiką ir savo teises 
ir žino, kaip reikia kovoti su po
zicija, nepažeidžiant demokratijos 
principų.

Mūsų bendruomenėje, kurioje 
visi organai yra renkami demok
ratiška tvarka, tai yra daugumos 
balsais, yra lengvai pakeičiami

Sydney Liet. Klube
Jau buvo rašyta, kad Sydnejaus 

Lietuvių Klubas ir Bankstowno Liet. 
Klubas dėjo pastangų susijungti ir 
bendromis jėgomis įkurti ne tik 
licenzijuo.ta klubą, bet ir bendrai 
lietuvių kultūrinį centrą Sydnejuje. 
Tam tikslui abu klubai šaukė savo 
atskirus susirinkimus atsiklausdami 
narių, ar tam reikalui nariai pritaria. 
Gavus iš narių šimtaprocentinį pri
tarimą abiejų klubų valdybos per 
advokatą pasirašė susitarimo aktą ir 
nuo to laiko Sydnejuje veikia vienas 
vadinamas 'Sydnejaus Lietuvių Klubas’. 
Šio klubo laikina valdyba sudaryta iš 
buv. klubų valdybų ir ją sudaro: pirmi
ninkas Vytautas Simniškis, vicepirm. 
Mindaugas Šumskas, sekretorius Alek
sas Jasaitis, kasininkas Mykolas Pe
tronis ir direktoriai - E.Kolakauskas, 
A.Makaras ir K.Stašionis.

Apie dabartinę Sydnejaus Liet. 
Klubo padėtį kiek informacijų suteikė 
klubo vicepirmininkas p. M.šunlkas. 
Jo teigimu, šio klubo užduotis nėra 

vien tik įkurti licenzijuotą klubą, kur 
lietuviai tegalėtų vien tik papramogauti 
gaudami išgerti ar palošti. Priešingai 
licenzijuotas klubas tebūtų tik prie
monė ugdyti ir plėsti lietuvių visuo
meniną ir kultūrine veiklą. Bus deda
mos visos pastangos, kad būtų įkurtas 
plačiausios apimties Sydnejaus lietu
vių kultūrinis centras. Dabar klubams 
susijungus naujasis klubas pasidarė 
materialiai stiprus ir pajėgus dides
niems užsimojimams.

į klausimą, kur toks būsimas 
lietuvių centras numatomas, p. Šums
kas pabrėžė, kad bus stengiamasi jį 
kurti Bansktowne, kur dabar yra Daina

D O J E
per rinkimus, tik reikia dalyvauti, i 
Tad kam veržtis jėga per sienas,1 
kai durys yra atdaros ir laukiami 
visi lietuviai. Rezistentai išskiria1 
patys save iš bendruomenės, nes 
yra pasirengę sugriauti ne pozici
ją, o patį bendruomenės pastatą. 
Taigi tokie rezistenciniai sąjū
džiai, kitaip negali būti suprasti, 
kaip nesusipratimai, kaip nep- 
riaugimas prie demokratiškos 
tvarkos, kaip totalitarinio režimo 
prievartos aktai daugumai.

O dėl to taurumo, kuriuo Agnė 
Lukšytė yra susižavėjusi, tai aš 
esu kitos nuomonės. Pirmiausiai 
dėl to, kad toks sąjūdis yra nuk
reiptas prieš mūsų pačių bendruo
menę ir ją skaldo, kad jis nėra 
demokratiškas kelias ką nors keis
ti, ar naikinti mūsų santvarkoje. 
Toliau tie taurūs kovotojai sąmo
ningai ar -nesąmoningai niekina 
mūsų bendruomenę — pirmiausiai 
Mūsų Pastogės redaktorių, Kraš

PROTESTAS
ALB Krašto Valdyba gavo že

miau paduodamą protestą,kurio autorius 
p. Pr. Sakalauskas, jo baristerio pa
tartas, reikalauja jį paskelbti Mūsų 
Pastogėj ■ Nenorėdami pažeisti p. 
Sakalausko protesto skelbiame jį kaip 
jis paduotas tik pataisant gramatines 
klaidas.

Red.
***

A.L.B. KRAŠTO VALDYBAI!
"Mūsų Pastogė” ž.m. nr. 34. 

Redaktorius p. V.Kazokas per du 
straipsnius mokina skaitytojus, kaip 
reikia objektyviai laikytis bendruo
menės rinkimų metu, o jau trečiame 
savo straipsny šitaip ta, savo objekty
vumą užbaigia:

"Teoriškai trimituojame pasidi- 
Į džiavimą savo intelektualais-profeso- 

riais, daktarais, mokslus einančiu

vos salė. Bet, žinoma, daug kas pri
klausys nuo vietinių įstaigų, jeigu jos 
pripažins, kad turima vieta pilnai 
atitinka klubams statomus reikalavimus. 
Šiaip, dabar turima vieta visais atžvil
giais tinkama: vietos pakankamai ir 
jeigu reikėtų, dar galima būtų žemės 
ir pripirkti. Kol visa tai būtų padaryta, 
Dainavos salė paliktų kaip yra lietu
viškiems bėgamiems reikalams. Žino
ma, su laiku ir dabartinė salė bus 
pagrindinai pertvarkyta: galbūt pra
plėsta, o gal kitaip panaudota. Bet 
tai yra ateities planai, kurie su laiku 
bus išspręsti.

- Kaip žiūrit į šia ateities sva
jonę - liet, klubą ir kultūrinį centrą?

- Labai optimistiškai. IŠ'tikrųjų, 
jau ne svajonė, bet įvykę konkretūs 
žingsniai ją realizuoti. Svajonė buvo' 
tada, kai abu klubai skirtingai veikda
mi ir net konkuruodami galvojo pada
lintomis jėgomis tą svajonę. įgyvendin
ti. Dabar viso to siekiame suvieny-. 
tomis jėgomis ir dvigubai turtingesni, 
kas atveria mums didesnių galimybių. 
Pagaliau ir Sydnejaus lietuviai pasi
ryžę Šį užmojį entuziastingai remti, 
nes ne tik tai pasiilgę lietuviškos 
tinkamos pastogės, bet mato, kad 
reikalai Įgauna jau realias formas.

- Kokie naujojo klubo artimiausi 
užsimojimai?

Pirmiausia ištirti visas galimy
bes, ar įmanoma gauti klubui licenzi
ją turimoje klubo nuosavybėje Banks- 
towne. Licenzijai išrūpinti nusamdy
tas vienas iŠ žinomiausių advokatų 
Mr. O'Neil. Jau padaryti kontaktai su 
vietinėm įstaigom ir policija. Sekantis 
žingsnis - sušaukti visuotinį Klubo 

to Valdybą ir visa eilę asmenų, 
kurie buvo tame pačiame susirin
kime, įrašyti į juodąjį sąrašą su 
tokia atestacija: “Šitie asmenys 
visai netinka būti renkamais į Ta
rybą”, kitaip sakant, jie susirin
kimui buvo pristatyti kaip komu
nistams parsidavėliai, nors tie 
žmonės niekada nieko bendro nė
ra turėję su komunizmu, o prie
šingai yra žinomi mūsų bendruo
menės veikėjai, kultūrininkai. Ši
toks “kovotojų” elgesys tikrai nė
ra taurus, (jis žemiau etikos ir 
bet kokios kritikos.) Aš manau, 
kad šitoks atsitikimas turėtų bū
ti mūsų Tarybos suvažiavime aps
varstytas ir užkirstas kelias to
kiems precedentams kilti ateityje.

Kas liečia bendruomenės ateitį, 
tai reikia pasakyti, kad ji ne nuo 
tų išrinktųjų priklausys, o nuo 
kiekvieno mūsų, kiek esame ir 
būsime sąmoningi lietuviai, kaip 
mokėsime įskiepyti lietuvybės mei 
lę savo jaunajai kartai ir kokius 
pavyzdžius patys jiems paliksime.

A. Mauragls.

jaunimu, tačiau praktiškai tokie žmo
nės mūsų pačiųtarpe diskvalifikuojami 
kaip netinkami reprezentuoti mūsų 
bendruomenę, o tokių vietoje prakišami 
į priekį kepėjai, kirpėjai, odeninkai!..”

Šis bendruomenės laikraščio 
Redaktoriaus suklasifikavus mūsų 
bendruomenės į išrinktųjų ir blogųjų 
KASTAS yra tikrai gėdinga, ir visai 
bendruomenei labai žalinga.

Kadangi į tą prakišamųjų KASTĄ 
iš išrinktųjų yra minimas kirpėjas o aš 
vienintelis kirpėjas esu iš išrinktųjų. 
Todėl ir be pavardės minėjimo visiems 
yra aišku, kad p. V.Kazokas kalba 
apie Pr. Sakalauską.

Kad jau toji kirpėjų KASTA yra 
tokia bloga, kaip -kad p. V.Kazokas 
norėtų, tačiau paliekant tai visai 
nuošaliai per visą . savo 20 metų 
gyvenimą Sydnejuje be pertraukos 
dirbau Lietuvių bendruomenės labui.

Nenoriu čia surašyti visą istoriją 
smulkmenų, bet ponams turiu paminėti 
keletą faktų, kurie rodys, kad aš ne 
tik buvau prakištas praėjusiuose 
rinkimuose, bet daugeliu atvejų išrin- 
tas be p. V-Kazoko mažiausios abe- 

natių susirinkimą, kur būtu, išrinkta 
klubo vadovybė ir jai suteikti visi 
reikiami įgaliojimai. įvykus susi
jungimui ir klubo narių žymiai pagau
sėjo.

Matant tokius šviesius pra
giedrulius galimas daiktas, kad ir visi 
Sydnejaus tautiečiai pagaliau pakiles
ne nuotaika atsidus, nes matosi aiški 
pažanga ir konkretūs rezultatai. Be
lieka tik palinkėti vadovams geriau
sios sėkmės, o jiems bei jų planams 
parama ir užnugaris iš tautiečių pusės 
užtikrintas.

n.n.

ADELAIDE
Rugsėjo 29 d. įvykusiame Pietų 

Australijos Baltų Tarybos posėdyje 
jos vadovavimas eilės tvarka perėjo į 
lietuvių rankas. Ateinančiais metais 
jai pirmininkaus p. Juozas Lapšys. 
Nutarta smarkiai pagyvinti P.A. Bal - 
tų Tarybos veiklą budriai sekant ir 
atatinkamai reaguojant į pabaltiečius 
ir jų interesus liečiančius reikalus. 
Kaip pavyzdys - P.A. Baltų Taryba 
nusiuntė pritarimo ir padėkos raštą 
Pietų Australijos policijos vadui už 
efektingą išskirstymą komunistų 
inspiruotos “Moratoriumo” demonstra
cijos, savo forma ir vykdymo būdu 
prasilenkiančios su šios valstijos 
judėjimo taisyklėmis.

Reikia tikėti, kad trijų Pabalti- 
jos tautų nuoširdus bendravimas ir 
toliau plėsis bei gyvės siekiant to 
paties tikslo - Pabaltijo išlaisvinimo 
iš sovietines okupacijos.

Kanadiškiai "Tėviškės Žibu
riai” rugsėjo 17 d. Nr. 38 paduoda tokį 
patikslinimą dėl Adelaidėje patiektų 
minčių:

Australija
ŠIAME SKYRIUJE JAV BUVO :į

RAŠYTA apie Adelaidėje įvykusį '
simpoziumą tema “Ar turime palai
kyti kultūrinius santykius su paverg
ta Lietuva”. Skaitytų pranešimų 
tekstai lig šiol mūsų nebuvo pasiekę. 
Todėl su dėmesiu teko peržvelgti tik . 
dabar j Torontą atkeliavusioje “Tė
viškės Aidų” liepos 14 d. laidoje pa
skelbtą Pr. Pusdešrio pranešimo 
minčių santrauką. Esą Pr. Pusdeš- 
ris simpoziume teigė: “Štai, šiais me
tais Iš Lietuvos atsiųstas kitas solis
tas V. Daunoras Kanados Hamiltone 
savo palydovų lūpomis jau drįso pa- 
statyti aiškų ultimatumą, kad sotis. f 
tas nepradėsiąs dainuoti, kol Iš salės 5? 
nebus išnešta Lietuvos vėliava — 
mūsų trispalvė. Iš spaudos žinome, 
kad tas koncertas įvyko. Reiškia... . 
Ką tai reiškia? Tai reiškia ne ką kitą, . 
tik visišką Hamiltono lietuvių kapi
tuliaciją komunizmui. Tai reiškia gė- J 
dą visiems Kanados lietuviams...” 
Tai netiesa. Kanadoje V. Daunoras 
lankėsi ir dainavo du kartus — 1987 # 
ir 1970 metais, bet ne Hamiltone, y 
Ten nebuvo nė vieno jo koncerto, tad 
ir vėliavos išnešti nereikėjo, o juo į 
labiau V. Daunorui “pastatyti aiškų į 
ultimatumą”. Toks teigimas yra skau
di skriauda hamiltoniečiams ir vi- 
siems Kanados lietuviams. Rimtuose 
simpoziumuose būtina vadovautis ne į 
gandais, bet faktais.

jonės,, kurios jis per daugelį metų yra , 
paskelbęs "Mūsų Pastogėj” Štai tik 
keletas iš daugelis:

1. Vieną kartą į TARYBOS atsto- Į 
vų suvažavimą į Adelaide 1962m.

2. Penkis kartus į Sydnejaus ir 
Bankstowno Apylinkės Valdybas.

3. Du kartus į sporto Valdyba, y’
4. Penkis kartus į Sydnejaus ir 

Bankstowno Namų Valdybas.
5. Keturias kadencijas į buvusių 

politinių kalinių Valdybas, ir tris 
metus pirmininkavau, ir buvau pavestas
iš centro Valdybos U.S.A, atstovauti > 
Australijos ir N.Z. lietuvius buv. 
P.K. į Centro Valdybos rinkimus.irt.t.

Taigi dėliai anksčiau paskelbtų 
Mūsų Pastogei Red. p. V.KązokO 
šmeižtų esu asmeniškai. labai užgau- ; 
tas ir prieš tokį jo subjektyvumą 
PROTESTUOJU.

Pr. Sakalauskas.

PADĖKA.
Džiaugiamės gražiai praėjusiu 

spalio 10 d. Ansamblio koncertu ir po 
jo sekusiu smagiu balium. Šioje 'vie- ; 
toje nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie šio < 
reikšmingo parengimo. Ypač dėkingi 
u’ž bufetą ir tvarką p.p. O.Karpavičie- 
nei, E.Abromavičienei, L.Protienęi, 
I.Reisonienei, Kataržiui, P.Bačiultui, 
Z.Vičiuliui; ačiū visiems svečiams, 
gausiai atsilankiusiems paminint ii 
svečius dirigentus p.p. V.Šimkų iš 
Canberros, S.Žuką iš Newcastle, Dai S 
nos choro dirigentą B.Kiverį; dėkojameS 
ALB Krašto Valdybos pirmininkui p. 
M.Zakarui už asmeniška dovaną 
loterijai ir už piniginę paramą svečiams'S 
canberiskiams p.p. V .Geniui ir T.Ži-S 
linskui. Visiems nuoširdus ačiū.

Sydnejaus Liet.Meno Ansamblis
ir DirigėnteįSS

IR VIENAS LIETUVIS . : W
YRA LIETUVA! ‘ J 

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS S 
laisvi:, o laisvėje ' /į® 

TIKROJI SPAUDA! KgS

_ 
■

Suknelė
Duktė apsivilko naują, giliai ; 

dekoltuotą suknią ir klausia tė
vo: ’ ' riį

— Tėveli, ar patinka mano įį j 
nauja suknia? ..įS

— Patinka. Tik būtų neblo
gai, kad tu į ją giliau įljstum. JI

MSteij’.Pastoge 4h'.'42';- '1970.10.26;' pšl.’6
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAIT1S- 
18 Miller Ave.,Ashfield,N,S.W, tel. 7980306

Kaip kiekvienais metais, taip ir šjmet, artėjančių Kalėdų Švenčių progai 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus maloni ir praktiška dovana JO] 
su artimiesiems. M

KOVO KLUBE
ATGARSIAI IŠ TEMORA.

Po puikiai pasisekusio krepši
nio turnyro Temora mieste, kur daly
vavo 17 krepšinio komandų, Kovo 
vyrų komandai sensacingai laimėjus 
pirmą vietą, vietos australų spauda 
labai gražiai atsiliepė apie visą ko- 
viecių žaidimą ir jų pergalę, sukėlu
sią didelio susidomėjimo vietos ir 
Sydnejaus krepšininku tarpe.

Aprašant Šias varžybas Temoros 
laikraštis ilgame straipsnyje ypatingai 
pabrėžia ir iškelia koviečius, finale 
nugalėjusius Sydnejaus “A” klases 
iškiliąją komanda West Soccer Club. 
Šiose rungtynėse ypatingai pasirodė 
P.Gustafson. Nors ir žaidžiant lauko 
aikštėse jis buvo išrinktas geriausiu 
žaidėju ir prieš West įmetė 17 taškų. 
P. Gustafson yra Švedų kilmės studen
tas, dabar vedąs Snaigę Motiejūnaitę, 
žinomą kovietę krepšininkę, kuri 
pastaruoju metu intensyviai dirba su 
Kovo jaunėmis.

Įteikiant dovanas Temoros 
krepšinio S-gos pirmininkas Mr. P. 
Sutton pasakė gražių ir šiltų žodžių 
Kovo adresu ir pristatydamas turnyro 
laimėtojus koviečius išreiškė pasi
gėrėjimą puikia pergale.

KOVO VYRAI - Eastern Subs. 57:43.
Laimėjus šias rungtynes Kovo 

pirmoji vyrų komanda atsidūrė lentelės 
antroje vietoje ir pradės žaisti pus
finaliuose. Po gražių pergalių Tem- 
oroje koviečiai šias rungtynes su
žaidė pasigėrėtinai.Gražiais metimais 
išsiskyrė D.Atkinson. Taškai: Atkin
son 23, Gustafson 15, Lukoševičius 
12, Mikalauskas 6, Liutikas 1, Mas- 
činskas ir Kraucevičius 0.

PASAULYJE

Šiuo metu Maskvoje prasidėjo 
Sov. S-gos moterų šachmatininkių var
žybos. Keturių partijų finaliniame 
mače kovoja tarptautinė meistrė estė 
Maja Raniku ir maskvietė T.Lemačko. 
Jos abi turi vienodai galimybių laimė
ti šią taurą.

***
Jugoslavijoje dabar vyksta stam

bus tarptautinis šachmatų turnyras, kur 
dalyvauja didmeisteriai T.Petrosian,
M. Taimanov, D.Braunstein, B.Larsen, 
V.Horta, S.Gligorič, B.Parma, L.Saba 
ir kt. Paskutiniu momentu atsisakius 
dalyvauti amerikiečiui R.Fišeriui 
buvo pakviestas kanadietis D.Saltz.

***
Adelaidėje pasibaigusiose Aus

tralijos vyrų krepšinio pirmenybėse 
finaluose susitiko Pietų Australija su 
Viktorija. Laimėjo Pietų Australija 
77:70 ir gavo Australijos čempionų 
vardą. Si, titulą ketverius metus išlai
kė Viktorija. Trečiąją vietą laimėjo
N. S.W. rinktinė, nugalėjusi Tasmaniją 
94:74; penktą vietą laimėjo Vak. Aus
tralija, šeštą Queenslandas ir 7-tą 
Canberra.

Vyrų pasaulio tinklinio pirmeny-' 
bėse, kurios vyksta Sofijoje (Bulgari
joje), pirmauja Rytų Vokietija, Bulgari
ja ir Japonija.

**♦
Europos futbolo Čempionate no

ro dalyvauti pareiškė 32 komandos, 
kurios suskirstytos į 8 grupes. Šiais 
metais numatoma sužaisti 25 rungtynės 
likusios bus žaidžiama ateinančiais 
metais.

**♦

KOVO VYRŲ H - NERIS II 42:17.
Kovo vyrų antroji komanda 

susitiko ketvirtosios divizijos pirme
nybėse su Neries II-ja komanda. 
Pirmame puslaiky neriečiai dar Šiek 
tiek priešinosi, tačiau antrajame visiš
kai pasimetė, ir koviečiai gana lengvai 
laimėjo. Taškai: Kovui - Liubinskas 
20, Eidintas 8, Sauka 4, Dambrauskas 
7, Gulbinas 3, Kataržis, Rimkus, Ma
tulis, Šliogeris 0.

KOVO MERGINŲ II - M.S.B. 33:32.
Kovo merginų antroji komanda 

turėjo labai įtemptas ir sunkias rung
tynes prieš vyresnes ir aukštesnes 
australes. Kovietės antrojo puslaikio 
pabaigoje jau buvo atsiplėšusios 
šešiais taškais, tačiau prieš pat pa
baigą beskubėdamos atidavė kelis 
bereikalingus sviedinius, kas joms 
kone kainavo pralaimėjimą. Kovietės 
turėtų daugiau susirūpinti priešininkių 
dengimu, nes jis tikrai blogas. Taškai: 
Saukaitė 14, T.Kazlauskaitė 9, Geny
tė 8,V.Šatkauskaitė 2. E.Šatkauskaitė 
I.Kasperaitytė. L.Karpavičiūtė ir S. 
Dambrauskaitė 0. .
KOVO MERGINŲ I - Parramatta City, 

57:17 (12:24).
Šios rungtynės Kovietėm. buvo 

labai nesėkmingos. Nors australių 
komanda ir yra iš I-sios divizijos 
(vien tik dėl žaidimo laiko jos žaidžia 
antroje divizijoje), tačiau kovietės 
dalinai nugalėjo australių visapusiš
kai žiaurus žaidimas, ką nežinia ko
kiais sumetimais leido aikštėje teisė
jai. Nors australių komanda ir buvo 
daug geresnė, tačiau mūsų jaunosios 
žaidėjos prie gerų teisėjų tebūtų pra
laimėjusios ne daugiau 5-10 taškų 
skirtumu. Taškai: Araitėv7, A.Kaspe- 
raitytė 4, KaciuŠytė ir 'R.Kasperaitytė 
po 3, Kazlauskaitė 2, R.Laukaitytė, 
V.Laukaitytė ir R.Eismontaitė 0.

Garsusis Kenijos olimpinis čem
pionas bėgikas K.Kein, kuris yra 
policininkas; be lengvosios atletikos 
yra ir geras gimnastas, nes šito rei
kalauja jo profesija.

***
Europoje artėjant žiemai prade

dami Žiemos sporto paruošiamieji, 
darbai. Suomijos ledo rutulio rinktine' 
Berlyne ir Halėje nugalėjo vokiečius 
po 4-3 santykiu.

LIETUVOJE
Minske susitiko Vilniaus ir 

Minsko neakivaizdinio kulkinio šaudy
mo varžovai. Buvo rungtas! paskirų 
ir 13 pratimų. Lietuviai nugalėjo: 
moterys šešiuose susitikimuose, vyrai 

trijuose ir jauniai keturiuose. Vil
niaus studentas V.Žuravskis klūpom 
iŠ 400 galimų taškų 3x40 standarte 
išmušė 397 taškus ir tuo pralenkė 
pasaulio rekordą, kuris yra 396.

***
Donecke dabar vyksta TSRS 

irklavimo baidarėmis ir kanojomis 
pirmenybės. 10.000 metrų plaukimą 
dvivietėmis kanojomis laimėjo rekor
diniu laiku vilniečiai V.Česiūnas ir 
Z.Survilas, padarą per 45min. 9.5 sek. 
ir gavo aukso medalį.

***
Baku mieste Kauno Žalgirio 

merginos rankininkės sužaidė su Ki
jevo rinktine lygiomis 14:14.

***
Vilniaus Žalgirio futbolo koman

da, žaidžianti TSRS aukščiausioje

( DOVANU SIUNTINYS 1. (1970).
| 3 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 3 jardai 
į. crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem i 
I suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies velurasi 

arba wool ir cashmere medžiaga. 2'A jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1, 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška bįiuskutė,. 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių.

1 Siuntinio kaina (skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra $ 80.00.
**♦♦»*** ,

DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). 0
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-Y 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arba? 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu "All wool made in? 
England", viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. O
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra S 80.00. 9
Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie? 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi. V
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, $35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,? 
$4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai $7.00, ? 
nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės, $1.80, nepermatomo nailono? 
medžiaga suknelei $8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai $6.50, ir kt. 0
Už $24.00 pasiunčiamo maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima--* 
me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams. ? 
persiunčiame pinigus ir t.t. Y

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) 
Rd.. London. E. 2. telef.421 Hackney 

01 739 8734.

PASISEKUSI IEŠMYNĖ.
Padedami kaimynų p.p. Mika

lauskų p.p. Rimkai, kurių sūnus žai
džia Kovo krepšinio komandose, savo 
namuose ■ Fairfielde buvo surengę ' 
sportininkams ir jų bičiuliams B.B.D. 
- iešminą, kur atsilankė gražus būrys 
jaunųjų sportininkų, jų tėvelių bei 
draugų. Prie puikių kepsnių, alučio 
ir muzikos net ir kojos šokyje geriau 
kilmojosi, negu krepšinio aikštėje. 
Nuotaika buvo labai gera, draugiška ir 
sportiška, už kuria sportininkai ir 
valdyba dėkoja p.p. Rimkams, Mika
lauskams, Kataržiams ir visiems ki
tiems, dirbusiems šiame subuvime, nes 
be puikaus vakaro klubo kasa pasi
pildė ir gera šimtine dolerių, kurie 
taip reikalingi padidėjusiam Kovo 
klubui.

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumeratai

"A” klasėje stovi vienuoliktoje vie
toje, nors prieš pralaimėjimą Charko
vu! 1-2 ji buvo devintoje vietoje.

Bulgarijoje neseniai pasibaigė 
pasaulio tinklinio moterų pirmenybės, 
kur aukso medali iškovojo Sov. S-gos 
rinktinė. Šioje rinktinėje žaidė ir 
lietuvaitė M.Batutytė, kuri yra pa
grindiniame šešetuke, tik žaidynėse 
pertempė koją ir negalėjo daug žaisti. 
Taip pat S. S-je žaidžia buv. Lietuvos 
rinktinės žaidėja, ir dabar S.S-gos kapi
tonė L.Buldakova, kuri ištekėjusi jau 
daugiau negyvena Lietuvoje ir žaidžia 
už Rusijos rinktinę, nors jos tėvai 
gyvena Kaune.

***
Pastaruoju metu ' Lietuvoje 

populiarėja ir "rugby” žaidimas, 
žaidžiamas tarptautinėmis taisyklėmis 
Šiuo metu Lietuvos pirmenybėse pir
mauja: 1. Geležinis Vilkas, 2. Poli
technika, ir 3. Staklės.

***

NERIES KLUBE
Pereitą savaitę pasibaigė N.S.W.* 

krepšinio stadijone Aleksandrijoj an
trosios divizijos pirmenybe's. šiose 
pirmenybėse Neries vyrų komanda 
užėmė ketvirta vietą ir pateko i pus- 
finalą, kur ■ pralaimėjo prieš Eastern 
Subs 23:45.

Gaila, kad ne visi neriečiai 
gali žaisti. Visą Neries vyrų komandą 
sudaro moksleiviai ir studentai ir jie 
pašvenčia savo laiką pasiruošti egza
minams. Tad nenuostabu, kad negalint 
lankyti treniruočių jų žaidimo lygis 
kiek krito.

Tą patį vakarą antrame pus- 
finale koviečiai žaidė prieš States, 
kur koviečiai pralaimėjo 30:49. Tą 
vakarą ir koviečiams nesis. ekė, nes 
žaisdami tik po devynių minučių lai - 
mėjo pirmus taškus.
NERIS II-Y.M.C.A. 29:33.

Nors neriečiai ir pralaimėjo 
prieš stiprią Y.M.C.A. komandą, bet 

jau matosi graži nerieČių pažanga.
Taip pat primename,, kad artėja 

Neries Havajų Vakaras, kuris įvyks 
lapkričio 28d. Dainavos salėje Banks-' 
towne. Apie šl> vakarą bus plačiau 
informuojama.

S.N.

**♦
Po gražios pergalės Varšuvos 

tarptautiniame krepšinio turnyre 
Kauno Žalgirio krepšininkai sustojo 
Liubline ir rungtynes su "Liublijana'” 
komanda pralaimėjo. 67:63.

Rekordininkas...
Brazilas Paulo Darvalesąs pa

sidarė savotiškas rekordininkas; 
Nors jis tik futbolo mėgėjas, 
bet jau dvidešimt kartų buvo 
dėl futbolo sužeistas. Kiti mėgė
jai jj yra 12 kartų sumušę. Du 
kartus sugriuvo tribūna, kurio
je jis sėdėjo. Ęeturis kartus jis 
buvo patekęs po policijos arklių 
kojomis. Vieną žaizdą jam pa
darė lietsargiu įsikarščiavusi 
mergina.

Mjįsų Pastųgė ^n.42; 19,7,0.10.2.6;; pųlj. 7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

A. ir T. BIKULČIU ŠEIMOS ŠVENTĖS.

Nedaugei rasime, kad visos 
šeimos šventės - sukaktys būtų tą 
patį mėnesį, tačiau taip yra ponų Al
fonso ir Teresės BikulČiu šeimoje. 
Abiejų gimtadieniai, abieju vardadie
niai. jungtuvės ir dar kitos sukaktys 
yra spalio mėnesį.

Alfonso BikulČiaus šių metų 
sukaktis, reikšminga tuo. kad. pagal 
Juozo BaČįūno žodžius. įžengė į pri- 

. nokusio jaunuolio amžių, švenčia savo 
65 metų sukaktį.

Alfonsas gimė 1905 m. spalio 
13 d. Ir taip nuo gimimo iki dabar 
Alfonsą BikulČiu. vis randame kovų 
sūkuryje. Dar jaunas būdamas Alfon
sas seka tėviškės laukuose lietuvių 
karių kovą su bolševikais. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų metais.

Matyta karių kova už tautos 
laisvą uždega jaunuolio Alfonso širdį, 
ir jis stoja į karių gretas. Matome 
Alfonsą savo gražiausią gyvenimo dalį

praleidžiantį Lietuvos kariuomenėje. 
4-me D.L.K.Gedimino pulke Pajuostėje. 
Sumaniam, drausmingam, pareigingam ir 
aukštai vertinamam kariui Alfonsui 
pavedamos įvairios atsakingos parei
gos. Neveltui jo krūtinę puošė eilė 
užtarnautų atžymėjimo ženklų.

Alfonsas skaudžiai ir jautriai 
pergyveno Lietuvos kariuomenės likvi
davimą. vykdomą Žiauraus okupanto 
- rusų komunistų.

Pasitraukęs į vakarus Alfonsas 
visa širdimi vėl jungiasi prie lietuviš
ko darbo, tarsi vykdydamas kario 
duotą priesaiką.

Atvykęs į Australiją Alfonsas 
nedingsta, kurdamasis.
Jis gyvai jungiasi į organizuojamą 
Australijos Lietuvių Bendruomenę, 
kelis metus būdamas Melbourne Apy
linkės valdyboje, aktyviai reiškias 
susirinkimuose bei suvažiavimuose. 
Su nemažesniu aktyvumu jungiasi į 
Karių-veteranų “Ramovės” sąjungą, 
taip pat būdamas skyriaus valdybos 
nariu.

Kur Alfonsas nespėja savo 
darbu prisidėti, ten matome jį ir ponią 
Teresę, kaip duosnios rankos lietuviš
ko darbo rėmėjus, aukojant skautams, 
chorams, lietuvių namams ir kit. 
A. ir'T.Bikulčiai yra pirmieji amžinie
ji Melbourno Lietuvių Klubo nariai.

, Kad Alfonsą matome dirbančiųjų 
ir rėmianČiųjų tautinį darbą eilėse, 
didžia dalimi priklauso ir nuo jo išti
kimos gyvenimo palydovės ■ Žmonos 
Teresės Bikulčienės. Ponia Teresė 
netik ragino Alfonsą jungtis į darbą, 
bet ir pati rūpinosi darbų pasisekimu. 
Neužmirštami valdybų posėdžiai- jų 
namuose, kurie visada baigdavosi prie 

. p. Teresės gražiai paruošto vaišių 
stalo.

Pasveikinti sukaktuvininkus ir 
palinkėti dar daugelį metų našiai 
dirbti pavergtos Tėvynės ir Australijos 
lietuvių labui, keletas jų draugų atsi
lankė į jų namus. Prie ponios Teresės 
vaišių stalo pasidalinta praeities 
įspūdžiais ir dabarties aktualijomis.

Linkėdamas Alfonsui ir Teresei 
Bikulčiams lamingos ateities, manau 
nesuklysiu pasakęs,kad prie šių linkė
jimu jungiasi ir. kiti Melburniečiai.

Ig. Alekna.

MELBOm’O DAB’OS SAMBŪRIO

metinis
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lapkričio 8 d., sekmadienį, 6 vai. vak.- Liet. Namuose 
Programoje taip pat vyrų oktetas, Klumpakojis ir

"Bevilčiai

DAINOS SAMBŪRIO KONCERTAS.
Tik ką gauta žinia, kad metinis 

Dainos Sambūrio koncertas įvyks lap
kričio S dieną Melbourno Lietuvių 
Namų Koncertų salėje. Kaip gerą 
naujieną MelbournieČiams renka pra
nešti. kad Koncertas bus tikrai įdomus, 
nes jame dalyvaus p. P .Morkūno vado
vaujamas vyrų oktetas ir p. Al.Šimkaus 
vadovaujama tautinių šokių grupė 
“Klumpakojis”. Tikėkime, kad Mel
bourne tautiečiai šios puikios progos 
nepraleis ir gausiai į koncertą atsi
lankys. tuo išreikšdami Dainos Sambū
riui padėką už nenuilstamą jų tautinį 
darbą.

IGA.
GEELONG

MOTERĄ VAKARAS.
Savaitę prie? imoterų Draugijos 

vakaruškų nugirdau tokį pokalbi,:
- Gal ateisi, ponas Pypkiau, į mo

terų ruošiama, vakaruškų?
- Nežinau, dar pagalvosiu. Matai, 

iš pinigo išsimušiau. Perdaug jau tų 
pasilinksminimų mano kalendoriuje 
sužymėta.

- Na. bet šis tik toks pirmas per 
dvidešimt metų. Jau gal girdėjai, kad 
bus renkama karalienė iš suaugusių, 
tai gal ir tavo poniai nušvistų laimė... 
Ir tu taptum princu!

- Skamba visai neblogai, ir pagun
da didelė!

- Tai, vadinasi, sutarta. Pasi
matysime šeštadienį.

Lapkričio 7 d., 6 vai. vak. Liet. Namuose Geelongo 
Lietuviu Choras rengia

LINKSMA VAKARA t I

Programoje: dainos, Šokiai, muzika, deklamacijos, 
duetai, vaidyba ir literatūrinė kūryba ,

Maloniai kviečiami visi iŠ arti ir toli Šiame vakare 
dalyvauti.

Choro Valdyba

JUNGTINIS BALTU POSĖDIS SYDNEY’JUJE.

Spalio 7 dieną . Federalinis 
Baltų Komitetas pakvietė Baltų Komi
tetą Sydney’juje bendram posėdžiui 
N.S.W. Graduates Klubo patalpose. •

Posėdis praėjo draugiškoje nuo
taikoje, kurio metu buvo išdiskutuotos 
veikimo sferos tuo užtikrinus, kad 
veikla nesikartotų ir nepakenktų ben
dram baltu reikalui.

Federalinio Baltų Komiteto pir
mininkas prof. A.Kabaila nušvietęs 
Fed.BaltųKomiteto tikslus, paaiškino, 
tas komitetas atstovauja visus baltus 
Australijoje ir kalba jų vardu santy
kiuose su Pederaline Australų vy
riausybe, parlamento atstovais ir kito
mis užsienio vyriausybėmis. Kaip 
pavyzdžius, pirmininkas paminėjo ne
seniai pasiųstą Vakarų Vokietijos 
Kancleriui W. Brandt raštą liečiantį 
naują Vak. Vokietijos ir Sovietų Są
jungos sutartį, kuriame prašoma ir 
toliau Kanclerio nepripažinti Baltijos

« SENSACIJA! SENSACIJA!

ADELAIDĖS TEATRAS "VAIDILA" SYDNEJUJE:

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

DUSULIS IR DUNDULIS.

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

o*

« Bilietai:- S 2.00 ir $ 1.00
« Bilietus platina; J. Maksvytis,
* S. Skorulis,
* V. Kazokas.
« P. Alekna (sekmadieniais) Lidcombe Liet. Namuose:

« Nepnleisklme pregos pamatyti!

Na, o dabar tik pasiklausykit, 
kas vyko toje Geelongo moterų draugi- 
jos vakaruškoje rugsėjo 26d.

AŠ pati atsiradau apie 7 vai. 
Salėje Mot. Draugijos p-kė p. Skapins- 
kienė peržiūri, ar viskas savo vietoje. 
Nepavydžiu jaišiovakaro, nes perdaug 
rūpesčiu, Žiūriu, ir Dr. Skapinskas 
tupinėja prie karčiųjų. Jei žmona 
pirmininkė, tai ir vyrelis nepalaidnas!

Gavau ir aš tarnybą pabūti šio 
vakaro pasiuntiniu. Taip ir pabėgio
jau visą vakarą nieko nenudirbusi, bet 
nusilaksčiusi.

Prisipildė pilnutėlė salė žmonių. 
Ponios ilgomis sukniomis.o jau kailių 
tai visokio plauko! Čia galėjai pasi
gėrėt nuostabiomis paskutinės mados

Valstybių inkorporavimo į Sovietų Są
jungų. Kitas iš paminėtinų raštų buvo 
pasiųstas Anglijos Mihisteriui Pirmi
ninkui Mr. Heath dėl kotlfiskuotų baltų 
aukso reservų. Gavus atsakymus į 
svarbesnius laiškus, Fed. Baltu Komi
tetas paskelbs apie tuos reikalus 
spaudoje.

Baltų Komiteto Sydney'juje pirmi
ninkas inž. V.Bukevičius padėkojo 
Fed. Baltų Komitetui už pakvietimą į 
bendrą posėdį ir pabrėžė glaudesnio 
bendradarbiavimo reikalingumą poli
tiniuose reikaluose.o ypač santykiuose 
su australų politikais. Baltu Komitetas 
be kasmet rengiamo Birželio Išvežimų 
minėjimo, taip pat rūpinasi ir kitais 
politiniais reikalais, kas liečia baltus 
Sydney’juje ar N.S.W. Be to, Baltų 
Komitetas rūpinasi ir kultūriniu baltų 
reprezantavimu australų visuomenės 
tarpe rengdamas koncertus, dailės ir 
rankdarbių parodas ir ypatingai yra 
atkreipęs dėmesį į baltų priaugantį 
jaunimą. Veiklai jaunimo tarpe pa
gyvinti, jau keli metai kaip yra rengia
mi jaunimo festivaliai dalyvaujant visų 
trijų tautybių tautinių šokių grupėms. 
Tie festivaliai turi gerą pasisekimą ir 
yra populiarūs jaunimo tarpe. Yra 
pastebėta, kad jaunimas savo tarpe 
glaudžiau bendradarbiauja, ir tas yra 
labai svarbu baltų veiklos tęstinumui.

Toliau buvo diskutuojama į- 
vairiais klausimais ir prieita išvados, 
kad tokie bendri posėdžiai yra naudingi 
abiem komitetams ir ju veiklai.

Buvęs.

SENSACI

r ėpįįaB

tel. 
tel. 
tel.

871 6269.
77 9011.

709.8395.

.Šukuosenomis. Gerai pasidairųsijSjg 
išvydau ir melburniškių veidų: matyt, 
ir jiems parūpo toji karalienė. £■

Vakarui įsisiūbavus .S
išbėgo žmogus su ąrmom- ■ 

ka vienoje rankoje ir kėdutė anlioje. " 
Jo švarkas numargytas visais Lietuvos 
miestais,o ant krūtinės trispalvė, ir 
kad truktelėjo arminika lietuviškas 
melodijas pritardamas dar savo švilą?|,-' 
pyne. Tik gerai įsižiūrėjus atpažinau!® 
choristą J. Bružinską.

Karalienės rinkimams pakvietė 
trijulę: melburniškę p. Balčiūnienę ir 
p. BladzeviSių ir vietinį p. R.Norvydą., 
Matėte? Na, ar ne visų puikiausią į 
išrinko! Gal sakysite skonio neturi? . 
Ir tikrai išrinktoji atrodė puikiai: 
aukšta, liekna, paskutinės mados ap
daru. Regina Saldukienė ir tapo šio ,, 
vakaro karaliene! .'jSįįlijsŠ

Po -karalienės rinkimų sekė 
jauniklių šokis, kuris buvo premijuo
jamas, ir premija atiteko Marytei Paš
kevičiūtei. Polkutę geriausiai sušoko 
Dagė Skapinskaitė su melburniškiu į; 
jaunuoju Špokevičium. : y-.

O kas daugiau buvo sunku ir 
nupasakoti, Tik nustebau, kad rytas ' 
išaušo man p.p. Skapinskų bute. - '2| 

Širšė. :

ATSILIEPKITE!

Mūsų Pastogės redakcijoje 
poniai Jadvygai Kvedaras (Kvedaraitei 
ar Kvedarienei), gautas iš Lietuvos 
- Druskininkų Laiškas, adresuotas .- 
“ 5 Regents Park, N.S.W.”

*** Į
Aną savaitgalį kaip ekskursantai 

Sydnejuje lankėsi melburniškiai p.p.A. 
Mikaila ir B-Vanagas. Pabuvę keletą 
dienų ir pasidžiaugę Sydnejaus gra

žiu oru pasuko atgal i,Melbourną. įšį

mfisit Panogž
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