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■ SPECIALUS PRANEŠIMAS “MUSU , PASTOGEI" IŠ NEW YORKO

Spalio 18 d. New Yorko įvyko Pa
baltijo tautų demonstracija prie Jung
tinių Tautų dalyvaujant apie du tūks
tančiu Žmonių Jungtinių Tautų 25 metų 
sukakties proga. Demonstracija prasi
dėjo Dag Hammarskjold Plaza, New 
Yorko miesto pakraštyje, prie pat 
JungtiniųTautų rūmų ir vėliau eisena.

Atidaromąjį žodį tarė Dr. Heinas 
Ainsas, estas demonstracijos koordi
natorius, sakydamas, jog yra simboliš
ka, kad mūsų dalyvavimas šios sukak
ties minėjime vyksta prie uždarų durų 
šios pasaulinės sąjungos vartų. Mes 
esame gyvas įrodymas, atvira manifes
tacija specialios problemos, kurios 
Jungtinės Tautos nenori išspręsti.

25 metus Žmonija vylėsi ir pasi
tikėjo JungtiniųTautų Chartos aukštais 
idealais. 25 metus Pabaltijo tautos 
kantriai laukė dienos, kada galės gy
venti savo krašte, kaip laisvi žmonės 
ir teisingoj bendruomenėj. Šiandien 
mes klausiam: Kada Jungtinės Tautos 
įgyvendins savo aukštus idealus? Kada 
sustabdys SovietųSąjungos veidmainiš
kumą ir maskaradą laisvės Čempionais 
tarptautiniuose formuose, tuo tarpu 
kolonizuojant ir spaudžiant anksčiau 
nepriklausomas valstybes - Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Ironiška, kad Balti
jos tautų žmonės šiandieną stovi prie 
ilŽdarų Jungtinių Tautų vartų, pabrėžė 
Dr. H.Aiųsas.

G.Mastins, latvių jaunimo atsto
vas savo kalboje priminė,kad Švenčiant 
Jungtinių Tautų 25 m. sukaktį pasaulis 
norėtų užmiršti savo gėdingą praeities 
apatiją. Bet mes Baltijos tautų jauni
mas jums neleisime užmiršti! Mes .-Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos kraštų jauni
mas nenurimsim, kol mūsų vėliavos lais
vai neplėvėsuos ant Baltijos krantų ir 
Čia Jungtinių Tautų priekyje! - pabrėžė 
jis.
x Lietuvių vardu kalbėjo jaunimo 
atstovas Vytautas Radzivanas: Baltijos 
valstybės nėra šiandien Jungtinių Tau
tų nariais ir mes Žinome kodėl. Vienas 
iš narių - Sovietų Sąjunga turi kėdę 
didžiojoj salėj ir niekas nemato jos 
atstovų kruvinų rankų.
Ar tik nereikia jau pačias Jungtines 
Tautas išlaisvinti?

įspūdingą kalbą pasakė prel. Jonas 
Balkūnas suteikdamas šiam žygiui pa
laiminimą ir pats pirmas žygiavo eise-' 
nos priekyje. Kalbėjo Lietuvos Genera
linis Konsulas A.Simutis ir pranešė, 
kad gauta žinia, jog paleisti pripažinti 
kaip politiniai pabėgėliai Turkijoje 
Karolis Bražinskas su sūnum Algirdu 
prieš porą dienų iš sovietųpriespaudos.

Vienbalsiai buvo priimta rezoliu
cija:

Gražinti Jungtinių Tautų nariais 
laisvas ir nepriklausomas Baltijos val
stybes, Estiją, Latviją ir Lietuvą, pėr 
Rusijos kolonialistine, okupaciją pra
radusias laisvę. Kad Jungtinių Tautų 
Charta vėl pripažintų lygią teisę įlais- 
vę ir nepriklausomybę visoms tautoms, 
nežiūrint jų didumo.Pasmerkti Rusijos 
politiką, kuri yra aiškus nusikaltimas 
Universalinei Žmogaus Teisių Dekla
racijai ir Jungtinių Tautu principams. 
Raginti visus Jungtinių Tautų narius 
reikalauti kolonialistinės Sovietų Są

jungos imperijos panaikinimo ir laisvės 
atstatymo Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoje.

Buvo sugiedoti visų trijų tautų 
himnai ir visų kalbos palydimos ilgais 
plojimais. Po oficialios dalies iŠ 
aikštės visa minia, policijos apskaičia
vimu apie du su viršum tūkstančiu žmo
nių, dauguma tautiškais drabužiais 
apsirengusių, su daugybe trijų tautų 
vėliavų ir gausybe įvairių plakatų su 
šūkiais pajudėjo iš aikštės Jungtinių 
Tautų kryptimi, kur daugybė policijos 
tuoj pat pastatė užtvaras ir liepė žy
giuoti kita kryptimi.

Šūkiai buvo: Freedom now! Free
dom for Lithuania, Estonia, Latvia! 
Russia, get out of Baltic States! We 
want Freedom for our people: ir daug 
kitų. Auto platforma važinėjo New Yor- 
ko gatvėmis su Baltijos kraštų vėlia
vomis ir aplink vežimą apsėdą tautiš
kais drabužiais pasipuošusių daug jau 
nuolių Šaukdami: freedom now! we want 
freedom!

Bene didžiausią policijos ir tele
vizijos dėmesį atkreipė komunistinių 
vėliavų deginimas; jų buvo trys. Poli
cija tuojau apsupo tą jaunimo būrį. Bu
vo iš jaunimo pusės nepasitenkinimo ir 
priekaištų policijai, todėl tik tuos mo
mentus vakare televizija parodė, pa
aiškino komentatoriai demonstrantų

Lietuviai laisvėn
TURKAI jų NEIŠDAVĖ! Į

Didžiausią skaitytojų skaičių' 
turi^ JAV laikraštis New York Times 1 
spalio 18 d. laidoje plačiai aprašė . 
lietuvių pabėgimą iš Sovietijos įTurki- 

i ją to laikraščio korespondento iŠ Turki
jos pranešimu. Tarp kitko rašo:

Ankaros radijo pranešė, kad turkų i 
teismo parėdymu paleisti du lietuviai, l 
pagrobę sovietų lėktuvą ir nužudę lėk
tuvo patarnautoją. Maskva reikalavo 
juos kaip kriminalistus grąžinti. Šis 
netikėtas teismo sprendimas atrodė 

; sudarysiąs sunkumų Turkijos vyriausy
bei. Turkų teismas teigia, jog-šis 
lėktuvo pagrobimas buvo laisvės sieki
mo tikslu ir yra politinis, bet ne krimi
nalinis nusikaltimas. Turkų ministeri
jos įgaliotinis patvirtino, jog asmenys, 
kaltinami politiniai pagal turkų įstaty
mą negalj būti išduodami.

Iš jų Karolis Bražinskas 46 metų' 
ir jo sūnus 19 metų buvo paimti turkų 
policijos Trebizonde Juodosios jutos 
uostamiestyje ir apkaltinti ginklų 
turėjimu, trijų asmenų sužeidimu, 
ginkluotu užpuolimu ir vienos palydo
vės nužudymu.

Sovietai paskutinėmis dienomis 
nepaprastai spaudė išduoti lėktuvo 
pagrobėjus. Sovietų ambasadorius 
Vasily F.Grubyakov įteikė formalų 
reikalavimą Turkijos Užsieniu reikalu 

„ministeriui Ihsan Caglayangil, duoda
mas suprasti, kad jie ekstradiciją 
laiko labai svarbia, ū turkams nesu
tinkant, galinčia turėti labai nemalonias 
pasekmes turkų vyriausybei.

PabaltieSiai demonstruoja prie Jungtinių Tautų rūmų 
New Yorke šiai_or^anizaciįai švenčiant 25 metų 
sukaktį. spalio 18 d.

tikslą bei siekius, davė himną ir pasi
kalbėjimą su jauna latvaite, kuri buvo’ 
6 mėn.^amžiaus išvežta jg tėvynės.

Žodį tarė ir Mario Garcia, Kubos 
egzilinės vyriausybės prezidentas, 
užtikrindamas, Baltijos tautoms savo 
paramą jų laisvės kovoje.

Šią protesto demonstraciją su
organizavo Batunas, kur lietuvių pusės 
koordinatoriais buvo prel. J.Balkūnas 
ir vykdomasis pirm. inŽ. K.Miklas. Ją 
rėmė beveik visos lietuvių organizaci
jos. Itin.daug pasidarbavo Pabaltijo 
Moterų Taryba, Lietuvių Katalikių Mo
terų org-ja, LMK Federacija ir kitos.

Buvo daug išdalinta prieškomunis- 
tinės literatūros.

Diplomatihiai stebėtojai tačiau 
abejoja sovietų gąsdinimu nutrauk
siant diplomatinius santykius. Jie 
mano, rašo korespondentas, kad sovie
tai norį susigrąžinti Bražinskus, tėvą 
ir sūnų, kurių gyvenamoji vieta buvo:

Vliko vicepirmininkas J.Audėnas 
spalio 17 d. ryšium su Bražinskų žygiu, 
kalbėjo New Yorke per “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo valandą. Žodis 
buvo skirtas ne tik New Yorko, bet 
viso pasaulio lietuviams. Jo turinys: 

"Šiomis dienomis Lietuvos ir lie
tuvių vardai nuskambėjo per visa pa
sauli taip garsiai, kaip niekuomet. Tai 

■padarė savo drąsa ir ryžtu du lietuviai 
- tėvas Pranas ir jo sūnus Algirdas 
Bražinskai, ištremti iš Lietuvos j 
Rusija visam amžiui. Jie labai sunkiu 
keliu iŠ Sovietu Rusijos pasiekė lais
vąjį pasauli. Tai pirmas atsitikimas, 
kai Rusijos lėktuvas buvo priverstas 
nusileisti laisvame krašte - Turkijoje.

Mes gerai Žinome,kad šiedu mūsų 
laisvės kovotojai laisvės dar neturi. 
Jie yra policijos priežiūroje ir jiems 
dar gresia labai didelis pavojus. Jie 
dar gali būti išduoti rusams. Tai būtų 
daug didesne bausmė negu mirtis.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų Žygis 
yra didelis tarptautinis iyykis didžioje 
kovoje - tarp laisvojo pasaulio ir 
sovietų, pavergusių pasaulį jėga. Mūsų 
visų uždavinys aktyviai jungtis į šią 
kovą, nes ne tik turime gelbėti Šiuos 
savo tautiečius, bet dar labiau - pa-

Nuotrauka Vyt. Maželio

Uzbekistane, vien tik ištardymui, ko
kiu būdu jie gavo ginklų ir kaip jie 
suplanavo ir įvykdė savo drąsų Žygį.

Turkų teismo sprendimu paleisti 
abu Bražinskus, manoma sovietai 
nebus patenkinti. Abu Bražinskai 

. buvo laikomi turkų saugumo globoje. 
Oficialus saugumo pareigūnas pareiškė 
korespondentams: “Jiems taikoma 
tiormali politinio asyliumo procedūra”.

Praeityje politiniai pabėgėliai 
buvo turkų policijos trumpam sulaikomi 
ir paskui tyliai- paleidžiami, baigia 
korespondentą? Richard Eder.

Toliau New York Times praneša, 
kad Vyriausias Lietuvos Išiaisvįnimo 
Komitetas pasiuntė į Ankarą savo 
atstovą Romą Kezį pagelbėti tiems 
savo tautiečiams. Dr. Juozas K.Va- 
liūnas VLIKO prezidentas sako, kad 
Karolis Bražinskas yra senai deportuo
tas iŠ Lietuvos už prieŠrusiŠką nusi
statymą, o jo sūnus studijavo aviaciją 
Sovietijoje.

(Turimomis Žiniomis K.Bražinskas . 
buvo dešimčiai metų ištremtas iš 
Lietuvos į Sibirą. Išbuvus ištrėmimo 
laiką jam nebuvo leista grįžti į Lie
tuvą ir gyveno kaip sunkvežimio vairuo
tojas Uzbekistane.) 

rodyti mūsų didžiausį solidarumą pa
vergtos Lietuvos žmonių kovai prieš 
okupantą.

Vlikas Šią kovą pradėjo spalio 
16 d. Jis pasiuntė Turkijos prezidentui 
ilgą telegramą ir prašė Bražinskų neiš
duoti rusams. Vliko Valdybos narys 
Romas Kezys išvyko į Turkiją ir jam 
pavesta paveikti Turkijos vyriausybę.

Visa lietuvių visuomenė nuo 
Kalifornijos iki Vašingtono sukelta 
ant kojų - siųsti telegramas ir prašyti 
Turkijos vyriausybės Bražinskų rusa'msį 
neišduoti.

Vliko vardu kviečiu nedelsiant 
siupti Turkijos ambasadoriams pasauly 
telegramas ar laiškus, kad pabėgėliai 
nebūtų išduoti rusams. Teigiamu 
atveju, po. to, verta siųsti padėkos 
laiškus.

Ryšium su kelione į Turkiją, 
advokatų samdymu ir kt. visa eilė iš
laidų tenka mums patiems padengti. 
Gelbėkime lietuvius! Todėl prašau kuo 
skubiausiai siųsti gausias aukas Tau
tos Fondui, adresu: 64-14 56th Road,

Maspeth, N.Y. 11378, USA.
Tai žūtbūtinė kova, kurią mes 

turime laimėti’/ .
ELTA.

1



MELBOURNE Garsėja lietuvis
L.D.M. Rengti Komiteto Informacija. -

Pranešame, kad Naujų Metų 
balius įvyks puikioje ir mo 
Camberwell Civic Centre sa-

sutikimo 
dėmioje 
Įėję. Susidarius sunkumams dėl gėrimų 
licenzijos ir salės administracijos 
privalomų taisyklių balius vyks šia 
tvarka: visi dalyviai gaus: a) pilną 
maistą - vakarienę, b) stipriuosius 
gėrimus (whisky, brandy, gin, vodka 
ir kt.), c) baltąjį ir raudonąjį vyną, 
d) alų, e) gaivinančius gėrimus, f)šam- 
paną naujųjų metų tostui. Viskas, kas 
čia išvardinta įeina į bilieto kainą, 
kuri pakeliama iki $8.50 asmeniui. 
Savo gėrimų atsinešti nereikės.

Salėje stalų dydis yra: 8,10 ir 12 
vietų. Skaičius labai ribotas. Bilietai 
parduodami pagal stalų dydį, pilnai 
apmokant bilietų kainą. Stalai bus 
paskirstyti pagal užsakymų eilę.

2. Rezervuotų vietų bilietų 
užsakymai į visus Lietuvių Dienų 
parengimus priimami tik prisiunčiant 
kartu su užsakymais ir jų apmokėjimą 
čekiais ar money orderiais. Užsaky
mus siųsti šiuo adresu: Mr. B’.Vanagas, 
14 Nash St., GLEN IRIS. Vic. 3146.

3. L.D.M.R.K-to Butų komisija 
pirmoje eilėje stengsis apgyvendinti 
visus L.D. parengimų aktyvius daly
vius. Visiems kitiems L.D. svečiams, 
kurie nėraparengimųdalyviai, patartina 
pasirūpinti nakvynę patiems per savo 
pažįstamus ar per p. Algį Žilinską, 
Southland Travel Centre, 245 Charman 
Road, Cheltenham, Vic. 3192, mote-

ŽUVO . JUOZAS OŽELIS

Per Australiją pasklido žinia 
apie Melbourne naujai statomą ir jau 
sugriuvusį tiltą, kur griuvimo metu 
žuvo 31 žmogus. To tilto griuvimo 
pasekmės paliko ganą liūdnąatgarsį ir 
Melbourne lietuvių bendruomenėje. 
Grūdamas tiltas sutriuškino gyvybę 
jaunuoliui Juozui Oželiui. Juozas 
Oželis gimė Vokietijoje 1947 m.sausic 
I d. Tėvai Bronė ir Jonas Oželiai 
su pirmais transportais iš. Vokietijos 
su naujagimiu Juozu išvyksta į Angli
ją. Čia Anglijoje Juozas paaugęs lanko 
vietinę mokyklą. Tėvai susipratę ir 
pavyzdingi lietuviai auklėja savo sūnų 
patrijotinėje ir lietuviškoje dvasioje.

Prieš penketą metų p. Oželių 
šeima persikelia į Australiją ir apsi
gyvena Melbourno mieste. Sūnus 
Juozas tuojau įsijungia į vietinio 
lietuviško jaunimo veiklą, šoka tauti
nius šokius, dalyvauja visuose, lie; 
tuvių jaunimo subuvimuose .puikiausia 
kalba lietuviškai. Būdamas -puikios 
išvaizdos ir linksmo būdo, Juozas visa
da jaunų draugų tarpe buvo mėgiamas 
ir laukiamas. Juozas susidraugauja mu 

; malonia ir "puikia-'lietuvaite, nuperka 
■ žiedus ir jąiį kalbamą apie vedybas.

Mūsų Pastogė 1970.11,2;
• t.Imi .i’.ii.tAūi .’ČKiL jjįMiir! 

liuose ar hoteliuose. Pastariesiems 
nakvynę Butu Komisij'n galės parūpinti 
tik pilnai apgyvendinus aktyvius 
parengimų dalyvius, ko šiuo metu 
garantuoti negalime.

4. Pakartotinai pranešame, kad 
parengimų dalyviai, kurie vyks trauki
niais ar lėktuvais .nedelsiant užsisaky
tų kelionei vietas, kadangi Kalėdų 
metu visada būna vietų trūkumas.

5. Mieli Melbourniečiai, visų 
maloniai prašome priimti nakvynėn į 
savo namus atvykstančius L.D. paren
gimų, dalyvius ir svečius. Nedelsiant 
prašome registruotis pas Butų Komisi
jos narius arba telef. 47 7561.

6. Skelbiame Adelaidės Lie
tuviu Sporto Klubo “Vytis” atvykstan
čių sąrašą:

R.Adutavičius, P.Andriejaitis, 
R.Baranauskas, A.Barauskas, J.Bei- 
noravičiūtė, R.Beinoravičius, R.Bid- 
skytė, p.Budreika, N.Clayton-Smith, 
M.Daniškevičienė, V.Daugalis, R.Dau- 
galis, M.Deckytė, M.Deckys, J.Donela, 
R.Dukas, P.Eičas, L.Hustas, D.Gri- 
gonytė, N.Grigonytė, A.Ignatavičius, 
B.Ignatavičienė, R.Ignatavičiutė, 
A.Ignatavičius, A.Jaunutis, K.Jaunutis
J. Jaunutis, V.Juciūtė, J.Juciūtė, M.Ju- 
zeliūnaitė, I.Kazėnas, G.Krivickatė, 
R.Kubiliūtė, B.Latvėnaitė, V.Levickas
K. Luke, P.Malinauskas, N.Marcinkevi- 
čiutė, A.Morkūnaitė, J.Morkūnas, B.Ne- 
meika, M.Neverauskaitė, V.Opulskis, 
A.Pauliukevičius, K.Pauliukevičius,
R. Petkūnas, E.Pyragius, L.Pociūtė, 
M.Pocius, A.Reivytis, R.Rudzianskas, 
M. Rųdzianskienė, R. Sidabras, R. 
Shultze (merg), K.Stalbaitė, R.Stau
gsite, A.Talanskas, M.Talanskas, 
E.Taparauskas, p.TaraŠkevičiūtė,
S. Visockas, A.Zamoiskis.

Ignas Alekna.

Bet likimas krypsta kita kryptim . . .
Juozas dar Anglijoje pramokęs 

sanitarinės ir pirmosios pagelbos at
vykęs į Melbourne pradeda dirbti St. 
John’s ambulanso brigadoje ir čia dirba 
ilgą laiką. Bet prieš porą mėnesių 
laiko Juozas sugalvoja pakeisti darbo
viete ’• pereina jis dirbti ant naujai 
statomo taip vadinamo Westgate 
Bridge. Juozas dirba ant to nelaimingo 
tilto ne kaipo eilinis darbininkas, bet 
kaipo sanitaras “Medical Officer" 
Spalio 15 d. apie 11 vai. Juozas su
teikia pagelbąiapriša sužeistą pirštą 
ant to tilto dirbusiam darbininkui. Gi 
už pusvalandžio, apie 11.30 vai. dalis 
statomo tilto krinta į upę ir sykiu 
krinta visi viršuje buvę darbininkai. 
31 lavonas buvo surastas drumzliname 
Yarros upės vandenyje, jų tarpe ir 
Juozo Oželio lavonas.

Spalio 19 d. 2 vai. p.p. Juozo 
lavonas atvežamas į Šv. Jono bažnyčią 
East Melbourne. Nors tai ir darbo 
diena, bet bažnyčioje pilna Žmonių, 
daugumoje iš jų mūsų jaunimas, kuris 
atvykb amžinai atsisveikinti su Juozu. 
Kun. P.Vaseris atlaiko gedulingas 
pamaldas už žuvusio Juozo vėlą. P-lė 
R.Tamošiūnaitė gieda solo giesmę ir 
sykiu griežia vargonais “Viešpatie, 
Globoki!”

Po pamaldų, uniformuoti St. 
John’s ambulanso brigados tarnautojai 
su kuriais Juozas ilgesnį laiką anks
čiau dirbo, išneša karstą iš bažnyčios. 
Juozo draugų,su kuriais jam teko ant

A.A.
JUOZUI OŽELIUI, 

tragiškai Žuvus, jp tėvelius ir brolius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.
Bungardų šeima.
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NuoŠirdžiai sveikiname Newcastle Lietuvių Chorą ir chorvedį p Stasį Žuką 
choro penkiolikos metų sukakties proga ir linkime sėkmės tolimesnėj veikloj.

Newcastle Lietuvių Diskusijų Klubas. |

LIETUVIS INŽINIERIUS LAIMĖJO 
TARPTAUTINĮ MAŽINU PROJEKTAVIMO 
KONKURSĄ,

Inz. J. Pelenauskas

Tiek Nepriklausomoje Lietuvoje 
gyvendami, tiek dabar išeivijoje būdami 
domėjomės ir dabar domimės mokslo ir 
technikos pasiektais laimėjimais bei 
aukštai vertiname jų kūrėjus. Dažnai 
kitataučių atsiekimus statome pirmon 
vieton, tarsi pamiršdami ar nustumdami 
į šalį savo tautiečius pors tokių atsi
žymėjusių turime tėvynėje ir išeivijoje.

Čia noriu tautiečiams, kaip dau
gumai kilusių iŠ ūkininkų, pastebėti, 
kad Žemės ūkio mašinų technologija ir 
gamyba, be tiesiogiai dirbančiųjų toje 
srityje, nedaugeliui mūsų yra žinoma. 
Sunku kartais ir patikėti, kad moderni 
javu plaunamoji mašina kainuoja dešim
tis kartų daugiau, kaip geras auto
mobilis.

Žemės ūkio mašinų projektavime 
vyksta glaudus tarptautinis bendradar
biavimas ir žiniųpasikeitimas tarp toje 
srityje dirbančių inžinierių. Nuolatinės 
konferencijos vyksta įvairiose Būre

PADĖKA

Mūsų mylimam vyrui ir Tėveliui a.a.
ALEKSUI PRANUI ALEKNAI,

staiga mirus, didžio skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią padėką: kun. | 
P. Martuzui už atkalbėtą rožančių koplyčioje ir visiems dalyviams;ypatinga " 
padėka kun. P.Butkui už gedulingas šv. Mišias ir gražų pamokslą bažny- | 
čioje ir už .jo laidojimą;

“Dainos" chorui už giedojimą bažnyčioje ir dirigentui p. B.Kiveriui už 
grojimą vargonais gedulingose pamaldose, taip pat kun. P.Martuzui už 
"Libera”.

Ačiū Taut. Šokių Grupei ir vadovei p. M. Cox.
Dėkojame už jautrius atsisveikinimo žodžius ALB Krašto Valdybos 

pirmininkui p. M. Zakarui, p. V.Bernotui, Dainavos Namų pirmininkui p, M. | 
Sumskui ir Dainos choro vardu kalbėjusiam p. A.Lingei. Dėkingi už gražų Jįjį 
aprašyma spaudoje p.p. V.BukeviČiui ir V.Bernotui.

Labai nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems ir pažįstamiems, 3 
dalyvavusiems šv. Mišiose ir laidotuvėse, už gėles ir vainikus, už uŽuo- S 
jautas spaudoje bei asmeniškai, kurios mums buvo didelė moralinė parama S 
skausmo valandoje. Visiems ačiū. Giliame liūdesyje.

Lucija Aleknienė, sūnūs Ramutis ir Remigijus su šeimomis, įg 
dukra Almyra su šeima ir Birutė

to tilto dirbti, bažnyčioje nėra. Jie 
visi sykiu prarado savo gyvybes . . . 
Ilgiausia auto mašinų eilė lydi Juozo 
karstą i, naujas Memorial Park kapines. 
Kun. P.Vaseris prie duobės . pasako 
griaudingą kalbą. Netiktai moterų 
tarpe, bet ir daugumos vyrų akyse 
ašaros.

Nebeteks-Tau, Juozai, suteikti 
kitiems mediciniškas pagelbos. Ilsėkis 
ramybėje!

P. Šalkauskas. 

I 
a

pos valstybėse ir Jungtinėse Amerikos 
1 Valstybėse. Jau senai tose konferen- .

cijose Australiją, per savo firmą Sperry 
Rand Corporation, atstovauja inžinie
rius Juozas Pelenauskas, kuris pa
skutinėje konferencijoje, įvykusioje^ 
Belgijoje, konkurso būdu laimėjo stam*^ 
bu, projektą sukonstruktuoti automatinę^ 
šieno surinkimo mašiną.

Konstrukcija užtruks, kaip numa-s 
tomą, apie trejus metus. Modeliavimas 
ir bandymai vyks Australijoje, bet pati... 
galutinai išvystyta mašina bus gamina
ma ir parduodama Europoje.

Žemės ūkio mašinų, technologijoje'® 
tai stambus laimėjimas ne tik pačiam 
inž. J.Pelenauskui, bet ir visai Aus-į' 
t talijai.

Turėdami galvoje, kad inž. J.S 
Pelenauskas yra aktyvus Australijos" j 
lietuvių bendruomenės narys, Melbour- 
no Apylinke’s Valdybos buvęs pir
mininkas ir dabartinės Valdybos vice
pirmininkas, su nuoširdumu turime jį. 
pasveikinti su Šiuo reikšmingu jo 
laimėjimu irpalinkėtididžios sėkmės jo 
ateities darbuose, nes žinome, kad 
mūsų tautiečių atsiekimai teikia ■ 
garbės ir visai lietuvių bendruomenei.

Man malonu rašyti apie Šį gražų 
inž. J.Pelenausko laimėjimą, nes i 
man pačiam tenka dirbti toje pačioje 
firmoje planų kopijavimo skyriuje.

Ignas Ale

Amerikoje užtikti akmenys su 
hebraiškais įrašais, kas liudija, kad 
žydai, bėgdami nuo romėnu, persekio
jimų maždaug tūkstančiu metų anksčiau 1 
už Kolumbą buvo atradę Ameriką. f

*** ;?W8B8Ma

Senatorius Charles H. Percy 
(Illinois) Senato posėdy š.m. spalio 7d. į 
pareiškė, kad Lietuvos' Laisvės Komite- 8 
ti pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas, | 
ryšium su Europos saugumo svarsty- ,a 
mais rugsėjo mėnesį Pavergtųjų Euro- , 
pos Tautų Seimo posėdyje, New Yorke, J 
pasakė reikšmingą kalbą. Pagal sena- įįj 
torių Percy, nepaisant, ar kas Sidzi- Ja 
kausko nuomonėms pritartų, ar joms j 
prieštarautų, susipažinti su jopareiški- .1 
mu būtų visiems naudinga. Percy pa- J 
siūlius, senatas vienbalsiai pritąrę'1 
Sidzikausko pareiškimą atspausdinti 
senato stenogramose.1

ELTA
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Negrįžtamai išėjo
Negausi Australijos lietuvių žurnalistų šeima šiais metais buvo skau- , 

d šiai paliesta. Vos prieš kelis mėnesius amžinybėn išlydėjome vienų Austra
lijos lietuvių spaudos pionierių Jurgi, Arminą, eilę metų redagavusį ir leidusį 
"Australijos Lietuvį”, o prieš kelias savaites Adelaidės lietuviai vėl susi
rinko prie kito žymaus mūsų žurnalisto kapo.

Vlado Radzevičiaus mirtis skaudžiai sukrėtė ne tik jo šeima,, bet visus 
lietuvius Adelaidėje ir už jos ribų.

Likusiems ir dabar sunku susigyventi su mintimi, kad šis dinamiškas, 
energingas ir visur suspėjęs dalyvauti spaudos darbininkas mūsų tarpe jau 
nebepasirodys.

Vertinant velionies asmenybę nelengva būtu, nusakyti, kuriuo atžvilgiu 
jis buvo pranašesnis - kaip žurnalistas ar kaip visuomenininkas. Abi šios 
sritysbuvo artimos jo širdžiai. Tašiau nedvejojant būtu, galima tvirtinti,, kad 
tikrasis Vlado pašaukimas buvo žurnalistika.

Pirmaisiais čia kūrimosi metais velionis Vladas daugiau reiškėsi visuo
meninėj veikloj. Matėme jį aktyviai dalyvaujantį įvairių organizacijų susi
rinkimuose, dirbantį įvairiose valdybose ir t.t. Tačiau mūsų visuomenininiam 
gyvenimui nusistovėjus ir’baigus savus asmeninius įsikūrimo rūpesčius Vladas 
visa savo energija pasuko spaudos darbui. Ši jo energija nė kiek nesumažėjo 
iki pat jo mirties. Jau būdamas ligoninėj sunkios ligos parblokštas jis lankan
tiems skundėsi, kad jau kelios savaitės nei "Mūsų Pastogei”, nei "Dirvai” 
nieko neparašąs ir sielojosi, kad ligoninėj turįs laiką dykai leisti . . .

Is tiesų, kai mes skundžiamės neturį laiko užsukti į susirinkimus ar 
parengimus, Vladas kažkaip visur suspėdavo ne tik kaip stebėtojas, bet ir 
kaip aktyvus dalyvis. Ne gana to, visa, ką matė ir girdėjo, su Žurnalisto 
atsakomingumo jausmu nedelsdamas patiekdavo spaudai. Per eilę pastarųjų 
metų retas “Mūsų Pastogės” numeris pasirodydavo be jo straipsnio. Ypatingai 
“Laiškai iš Adelaidės” buvo virtę vietinės lietuvių kolonijos tarsi veidrodžiu. 
Vos gavę naują "Mūsų Pastogės” numerį skubinome žiūrėti, ką Radzevičius

■ bus parašąs apie buvusius mūsų apylinkėje nutikimus. Greičiausia jo pastan-

DAINA SKAMBA GEELONGE

Geelongo Lietuviu Choras, vad. p. J.Juškos, turės savo metinį koncertą 
lapkričio 7 d. Šiame koncerte dar dalyvaus Melb. tautinių šokių grupė, vad. p. 
H.Statkuvienės, ir keli jauni solistai. Per pastaruosius penketą metų vadovau
jant p. J.Juškai, choras ypač sutvirtėjo, ir šis koncertas tikrai vertas pasi
klausyti. Kartojame: koncertas įvyksta lapkričio 7 d. 6 vai. vak. Geelongo 
Liet. Namuose. Nuotraukoje Geelongo Liet. Choras su dirigentu p. J.JuŠka 
(vidury). V. Pranskūno nuotrauka.

PAS SKAUTUS

ŠATRIJIEČių METINĖ SUEIGA.
Sekmadieni, lapkričio 18 d., 

Yagoonoje, įvyko “Aušros” tunto Vyr. 
Skaučių “Šatrijos Raganos” būrelio 
metinė sueiga, į kurią suskrido kuo ne 
visos būrelio narės.

Sueigos metu platesnį pranešimą 
apie vieneto metinę veiklą padarė 
būrelio vadovė. Per metus padarytos 
7 sueigos, 2 iškylos ir keli trumpesni 
pasitarimai. Dalyvauta visuose tunto 
parengimuose. Būreliui šiuo metu 
priklauso 13 vyr. skaučių ir 2 kandi
datės. IŠ būrelio veiklos paminėti 
svarbesni įvykiai: praeitų metų gruo
džio 15 d. net 5 būrelio kandidatės 
davė vyr. skautės įžodį,' kurios jau 
prieš tai buvo pirmaujančios skautės 
tunte ir tokiomis liko iki dabar -beveik 
visos vadovauja tunto skaučių bęi 
vilkiukų vienetams. Būrelio pastango
mis, su gausiu būriu talkos, finansiniai 
remiant rajono vadijai, išleistas pirmas 
pasaulyje vyr. skaučių lietuvaičių 
vadovėlis-konspektas “Vyresnioji 
Skautė”. Lig Šiol gautieji atsiliepimai 
apie vadovėlį yra optimistiški. Me
tinėje tunto ir Šios žiemos skaučių, 
bęi skautų stovykloje būrelio jausosios

sesės pasirodė kaip gabios vadovės 
(kad joms dar reikia daug Šioje srityje 
mokintis, tai faktas, bet kad jos dirba 
ir nebijo darbo - irgi faktas). Būrelis 
išleido 2 nr. laiškų vyr. skautėms 
“Šatrijos Ragana”, kuriuos redaguoja 
U.Kazokaitė. Vyr. skautės talkininka
vo ir prie visų kitų tunto darbų- kaukių 
baliaus programos, kūčių ir kt.

Laike sueigos , sekančios 
kadencijos būrelio vadovė perrinkta 
v.s.sl. L.Žalienė. Jos pavaduotoja ir 
Šiemet sutiko būti s.E.Laurinaitienė. 
Kitos būrelio pareigūnės bus paskirtos 
artimoje ateityje.

Po einamųjų reikalų svarstymo, 
sesė E.Zigaitytė pravedė “Pirmąją 
pagalba minų lauke’’-sesėms gabenant 
sužeistąsias, aklas ir kurčias iš 
užminuoto lauko. . .

Sueiga užbaigta kavute, po 
kurios- sesės išskubėjo namo, ruoštis 
neužilgo įvykstantiems mokyklų 
egzaminams.

Sueigos metu seses fotografavo 
brolis J.Zinkus. Nors oras pasitaikė 
blogas, bet plačių sesių šypsenų 
“nesųšlapino” ir pradedąs krapnoti 
lietus. j 4

Aną savaitgalį N.S.W. Good Neigh- tuvius atstovavo Sydney apylinkės 
bour Council buvo sušaukęs ateivių pirmininkas p. A.Reisgys su ponia, 
tautybių atstovų susitikimą N.S.W. Nuotraukoje matome ponią M.Reisgienę 
gubernatoriaus rezidencijoje. Lie- su kitais to susitikimo dalyviais.

gomis adelaidiškiai taip išpopuliarėjo visoj Australijoj, kad daugelio vertinama 
kaip veikliausia lietuvių bendruomenės apylinkė. Visa, kas čia vyko visuo
meninėj ar kultūrinėj srity, Radzevičius stengėsi nieko nepraleisti negirdom. 
Velionis džiaugėsi visom mūsų tautinio gyvenimo apraiškom, buvo nenuilstas 
“deimančiukų” ieškotojas ir jų apsčiai rasdavo čia pat musų tarpe.

Jis buvo giliai įsitikinąs, kad mūsų tautinis išlikimas priklausys nuo 
mūsų bendruomenės gyvastingumo ir jos vienybės. Todėl buvo neatlaidus ir
kietas visokiems bendruomenės skaldytojams ir partiniams politikieriams. 
Velionis niekados nesivaržė gyvu žodžiu ar spaudoj juos pakritikuoti ir jų' 
veiklą nušviesti taip, kaip jam atrodė. Šiuo atžvilgiu Radzevičius buvo 
tartum mūsų kolonijos gyvenimo moderatorius. Dažnas susirinkime ar spaudoj 
privengė pasakyti nereikalinga žodį, kad vėliau dėl to netektų gailėtis.

Paskutiniame Adelaidės apylinkės susirinkime velionis ypatingai buvo 
aktyvus ir jautriai kreipėsi į gausius nuolatinius ir proginius bendruomenės 
narius prašydamas liautis vieni kitus spalvinus įvairiom spalvom, nes tai 
esanti tikra beprotystė, ir kvietė vienybėn.

Kai po susirinkimo susimeteme į Lietuvių Namų barą paskalauti iš
džiūvusias burnas, visuomet ramaus Vlado rankos pastebimai drebėjo. Atseit, 
pasakytieji žodžiai nebuvo tuščia retorika, o giliai išgyventas įsitikinimas.

Niekuomet nebuvome su velioniu intymūs draugai, ir šiė kuklūs jo 
nekrologui žodžiai nepretenduoja į velionio idealizavimą ar i, neužtarnautą 
išaukštinimą. Tegu tai būna tik priminimas mums visiems likusiems, kad 
kiekvienas mūsų suspėtumėm ir, galėtumėm padaryti bent dalį, to, ką velionis 
Vladas yra padarąs, jei negalvotumėm, kad dar turime laiko. Tačiau belaukiant 
geresnių laikų planuoti darbai lieka neatlikti, ir ilgai kaupti žodžiai neišsakyti.

Radzevičiaus netekimas yra skaudus nuostolis nykstančiai lietuviškajai’ 
spaudai. Prityrę plunksnos darbininkai vienas po kito iškeliauja į anapus. 
Užpildyti jų vietas prieauglio-beveik nėra.

Br. Straukas.

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems, kurie mano brangiam vyrui Vladui Radzevičiui 

mirus pagerbė jį palydėdami į amžiną poilsio vietą, padėjo ant jo kapo gėlių,' tarė 
jam paskutinį atsisveikinimą.

Iš širdies dėkoju gerbiamam Adelaidės lietuvių katalikų parapijos kle
bonui kun. A.Kazlauskui, lankusiam a.a. Vladą ligoninėje, suteikusiam jam- 
paskutinį dvasinį patarnavimą ir jį palydėjusiam į kapines. Dėkoju organizaci
joms, atsiuntusiomsgėlių bei pareiškusiems užuojautą: ALB Krašto Valdybai, 
ALB Krašto Kultūros Tarybai, Mūsų Pastogės Redaktoriui ir bendradarbiams, 
Dirvos redaktoriui, Melbouriio Apylinkės Valdybai, Adelaidės Apylinkės Valdy
bai, Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybai, Lietuvių Teisininkų Draugijos 
Australijos skyriui, ALB Moterų Sekcijai, Chorui ’Lituania’, Teatrui ‘Vaidila’, 
Oktetui ‘Klajūnai”, Tautinių Šokių grupei ‘Žilv.inas’, Sporto klubui ‘Vytis’ ir 
LVS Ramovės Valdybai.

Širdingas ačiū ir visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems iš užjūrių 
ir Australijos už gėles ir žodžiu ar raštu užjautusiems mus mūsų liūdnoje 
gyvenimo valandoje.

C. Radzevičienė, sūnus ir dukros

Nuotrauka J.Zinkaus.

***
Australijos skautų džiamborė 

įvyks gruodžio 29 - sausio 9 d.d., 
Leppington’e, netoli Liverpoll’io.N.S.W. 
Dalyvaus ir užsienio skautų kontingen -

Vyr. skaučių Šatrijos Raganos 
būrelis. Stovi iš k.: G.Zigaitytė, E. 
Žižytė, D.Šliogerytė, R.Zinkutė, D. 
Adomėnaitė, U.Kazokaitė, N.Jūrkšai- 
tienė. Klūpo: būrelio vadovė L.Žalienę 
jos pavaduotoja E.Laurinaitie.nė ir J. 
Bogušaitė.

Sydnejaus “Aušros” vadovų 
posėdis įvyko spalių 18 d., Lidcombe. 
Jį pravedė tuntininkas S.Sankauskas. 
Tartasi busimosios rajoninės stovyklos, 
metinės registracijos ir kt. reikalais.
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"Daina” Sydnejuje LIETUVIAI
PASIKALBĖJIMAS SU DAINOS CHORO 
DIRIGENTU p. B. KIVERIU

Kas gi Australijos ir ypatingai 
Sydnejaus lietuvių tarpe nežino “Dai
nos” choro ir nėra girdėjus jų įspūdin
gų pasirodymų per paskutinius 16 metų 
įvairiuose koncertuose, bažnyčioje ir 
visur kitur?

Dainos choras buvo įsteigtas 
Sydnejaus apylinkės valdybos 1954m., 
ir tuometinės valdybos kultūros reikalų 
vadovas p. P.Sakalauskas, sukvietęs 
dainos mėgėju, susirinkimą, pakvietė 
pirmuoju dirigentu p. J.Gaižauską. Jam 
išvykus metų pabaigoje choro vadova
vimą perėmė p. A.Plūkas ir 1956 m. 
gegužės 5 d. įvyko choro krikštas ir 
pirmasis koncertas, kurio metu ir buvo 
suteiktas šiam vienetui “Dainos” var
das. 1957 m. spalio mėn. chorui vado
vauti stoja p. K.Kavaliauskas, kuris 
šiam chorui dirigavo ir vadovavo iki 
pat mirties.

Vadovaujant p. Kavaliauskui per 
tuos 12 metų “Daina” nužengė savo 
darbo ir veiklos didžiulį kelią. Buvo 
suorganizuota pirmoji dainų šventė 
■Sydnejuje, kur kartu su Krašto Kult. 
Taryba Dainos choras buvo ir šios 
šventės Šeimininkas.

Per visą laiką choras giedojo 
bažnyčioje, dalyvavo įvairiuose paren
gimuose, visose Australijos liet, dainų 
Šventėse ir pats organizavo N.S.W. 
dainų šventes.

Po staigos 1969 m. p. K.Kava- 
liausko mirties likus “Dainai” be diri
gento, chorui vadovauti stojo dabar
tinis jo dirigentas ir vadovas p. B.Ki
veris, kuris ir anksčiau labai dažnai 
chorui talkino įvairiais būdais ir yra 
“Dainos" krikšto tėvas. Per savo 
pirmuosius metus jis vėl įgalino chorą 
atsistoti į savo senas vėžes,dalyvauti 
įvairiuose pasirodymuose ir vykti į 
Melbourno dainų-'šventę. Be mažesnių 
pasirodymų paskiruose subuvimuose ir 
dainuojant trumpai su Canberros ir 
Newcastle chorais ir latviu namuose 
įspūdingai svetimtaučiams parodant 
kartu su Meno Ansambliu mūsų dainos 
grožį, lapkričio 14 d. “Daina” rengia 
su p. B.Kiveriu savo pirmąjį didįjį 
koncertų, kurio Sydnejaus lietuviškos 
dainos mėgėjai negali praleisti.

Nors ir labai užsiėmęs prieš- 
koncertiniame darbe p.B.Kiveris surado 
laiko pasikalbėti su “Mūsų Pastoge” 
patiekdamas skaitytojams savo ir 
choristu vargus ir džiaugsmus.

- Sėkmingai praėjus jūsų pirmo
sioms metinėms su “Dainos” choru 
kaip jūs jaučiatės vadovaudamas šiam 
didžiajam Sydnejaus meno vienetui?

r - Dainos choras, nors ir nedidžiau -, 
sias, bet tikrai vienas iš seniausių 
meno vienetų Sydnejuje, todėl aš sten
giuosi ir darau viską, kad neapvylus 
savo choristų, kurie- pasirinko mane 
savo vadovu.

- Gerai žinoma, kad kiekvienas 
dirigentas turi savo dirigavimo, dainų 
interpretavimo ir jų išpildymo stilių. 
Ar jums, perėmus vadovauti Dainos 
chorui, nebuvo sunkumų?

- Naujam dirigentui, perimant jau 
paruostą, įsidainavusį chorą, susidaro 
sunkumų. Lygiai taip pat ir choristams 
tenka priprasti prie naujos rankos. 
Tačiau per metus laiko jau baigiam 
vienas kitą pažinti ir suprasti.

- Seniau pasitaikydavo vienokių ar 
kitokių pasisakymų, kad “Daina” savo 
repertuaruose išpildo perdaug liūdnas 
dainas. Ar dabar jūs vis dar pasiren
kate lėtas ir liūdnas dainas?

- Visos lietuviškos dainos yra 
gražios, jeigu jos gražiai išdainuoja
mos. Ateityje repertuarą bandysiu pa
rinkti tokį, kad ir klausytojai būtų 
patenkinti.

- Kaip sekasi su jaunimo verba

vimu į dainorių eiles?
- Labai norėčiau turėti daugiau 

jaunimo choro eilėse. Pradžią turime 
gražią ir tikimės sulaukti daugiau.

- Kokį repertuarą numatote duoti 
Melbourno Dainų Šventėje?

- Repertuarą Dainų Šventėms paren
ka visų chorų dirigentai ir to visi cho
rai laikosi.

- Prieš kiek laiko teko girdėti 
“Dainos” choro ir Sydnejaus Meno 
Ansamblio bendrą pasirodymą Latvių 
Namuose, kas padarė ne tik mums lie
tuviams, bet ir visiems svetimtaučiams 
neužmirštamą įspūdį. Ar nesate numatę 
duoti daugiau bendrų pasirodymų?

Dabartiniu metu abu chorai smar
kiai ruošiasi Dainų Šventei Melbourne 
taip>kad ir laiko nėra jokiems kitiems 
pasirodymams. Po Naujų Metų mūsų 
rankos binlaisvesnės, ruošime naujas 
dainas ir reikalui esant, manau, abu 
chorai padainuos ir bendrai.

- Nors aš ir nemanau, kad jūs ir 
choras turėtumėt kokių nors rūpesčių,

Dainos choro dirigentas Bornius Kive
ris.,-

NEWCASTLE

Diskusijų Klube.
Spalio 18 d. p.p. Bajalių namuose 

įvyko Newcastle Lietuvių Diskusijų 
Klubo susirinkimas. Paskaitą skaitė 
p. V.Kristensen tema: "Moteris, jos 
praeitis, dabartis ir ateitis”.

Pradžioje paskaitoje duota 
suglausta apžvalga moters padėties 
visuomenėje nuo seniausių žinomų 
civilizacijų iki maždaug praėjusio 
Šimtmečio vidurio, kada moterų kova 
už teises tik prasidėjo. Industrinė 
revoliucija, du didieji karai ir jų 
pasėkoje įvykę ekonominiai ir sociali
niai pasikeitimai pakėlė moterį iš 
pažemintos beteisės padėties į dabar
tinę beveik pilnateisę egzistenciją. 
Tačiau "United Nations” .pastangos 
padedant viso pasaulio moterims 
laimėti pilnas teise.s turėjo galbūt di
džiausios įtakos.

Toliau statistikos pagalba buvo 
nusviesta dirbančios uŽ namų moters 
padėtis ir jos veikla politiniame 
gyvenime įvairiose Šalyse. Baigiaųt 
buvo paliesta moderniosios moters 
ateitis, -kurioje eventualiai vaidins 
dvigubą moters motinos ir moters 
darbuotojos rolę.

Po paskaitos sekė gyvos dis
kusijos. Sekantis ir tuo pačiu šių 
metų paskutinis Diskusijų Klubo susi
rinkimas įvyks gruodžio 12 d., Šešta
dienį, 6 vai. Dr. G.Kišono namuose. 
Kalbės svęčias p. R.Cibas.

V.Kr.

Mūsų Pastogė Nr.43; 1970.11.2; ps

Sydnejaus lietuvių Dainos choras.

tačiau būtą labai įdomu žinoti, kas jus 
ir chorą daugiausia pradžiugina ir kas 
jums suteikia daugiau rūpesčių ir 
nuoskaudos jūsų darbe?

- Rūpesčių turi visos organizaci
jos, netrūksta jų ir mums. Pats di
džiausias tai yra naujų choristų ga
vimas, ypatingai iš jaunimo. Taip pat 
repeticijas tenka pravesti naudojantis 
instrumentu, kuris išduoda visokiausius 
garsus, tik žinoma, ne tokius, kurie 
parašyti gaidose. Kas mus linksmina? 
Aš manau, didžiausias atpildas yra 
žmonių šiltas atsinešimas chorui. Juk 
lietuviška daina ir liūdesy mus paguo
džia, ir maldoje sukaupia,ir linksmuose 
parengimuose daugiau gyvumo įneša.

- Pradžioje sklidusios kalbos, jog 
jūs su Daina tik laikinai, manau, buvo 
netikslios, ir dabar atlikus sunkiausią 
pirmųjų metų laiką, pasiliksite su juo 
įkvėpdamas jam to dinamiško gyvumo, 
kas jau dabar galima pastebėti.

- Jeigu tik mano jėgos leis, o 
svarbiausia kada “Dainos” choro 
•dainoriai mano pagalbos bus reikalingi, 
visada jiems padėsiu.

- Būdami vieni iš lietuviškojo 
.dainos meno išpildytojų, kurios morali
nės ar materialinės paramos norėtumėte 
iš Sydnejaus lietuvių bendruomenės?

- Moralinė parama yra pati svar
biausia bet kokiam meniniam vienetui,
o ypatingai chorams. Visi choristai 
aukoja laiką lankydami repeticijas, 
dalyvaudami koncertuose, minėjimuose, 
laidotuvėse, vestuvėse ir bažnyčioje.
Tol, kol visuomenė tai įvertins ir

prisidės prie jų darbo, tol ir aš 
ir visi dainoriai būsime patenkinti. ■ ~į

- Būkite malonus ir pasakykite, f
kąnumatote ateityje? ;

- Planuoti galima daug, bet svar- 
biausia reikia ir įvykdyti. Kagi, po 'į< 
kelionių žadam truputį pailsėti, o pail- ’* 
sėjų pradėti ruošti naują repertuarą - 
kiek jėgos leis platesnį ir įvairesnį, -j 
- baigė pokalbį Dainos dirigentas p. H 
B. Kiveris.

Atsisveikinant malonų dirigentą | 
užtikrinau, jog Sydnejaus lietuviai 
vertina visus savo menininkus ir kul- , 
tūrininkus ir visada juos remia tiek 
materialiai, tiek ir moraliai. Todėl į 
sakant iki pasimatymo koncerte tiek aš 4 
tiek ir visi sydnejiškiai neapsivils ir 
savo Širdis pripildys lietuviškos dai
nos meninio grožio pasigėrėjimu. 'į

A. L.

VISAIP
DAIL. VIKTORAS PETRAVIČIUS 

atidarė savo meno galeriją ir studiją 
Čikagoje, 7241 So. Claremont Ave. 
Studentams sudaromos puikios darbo 
ir studijų sąlygos. Norintieji studi
juoti kviečiami užeiti galerijon arba 
skambinti jos vadovui tel. 776-3997.

***
Jau sugrįžo iš savo kelionių po ■ 

Europą sydnejiŠkė dantų gydytoja p. | 
K. Gumeniukienė. Džiaugiasi pavytai- į
šia kelione ir per atostogas sustiprė- i
jusia sveikata.

**************************************>£
MURRAY’S H.F. STORES I* *

* * * *
646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip it 
anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti "Sovietų 
Rusijoje pasirinktinai” arba "Sovietinėms prekėms”. Smulkesnę informaci- .

3 ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.
5 Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, 

Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W.
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DAINUOJA
Po antro pasaulinio karo atvykus 

iš Europos į Australiją saujelė lietuviu 
apsigyvenusių Adelaidėje, susiradę 
vieni kitus, pradėjo spiestis į chorą. 
AdelaidiŠkiai buvo laimingi turėdami 
savo tarpe labai energingą dirigentą p. 
V. Šimkų, kuris griebėsi darbo su dide
liu entuzijazmu. Maždaug po metų įvyko 
religinės muzikos koncertas Šv. Pran
ciškaus katedroje, padaręs didelį įspū
dį Australų ir savųjų tarpe. Po to choro 
pareikalavimas buvo didelis-dainuota 
■vienuolynuose, mokyklose, festiva
liuose.

Choro Krikštynos įvyko 1951 m. 
krikšto tėvais pakviesti p. Gavelienė 
ir smuikininkas p. P.Matiukas. Chorui 
vardas duotas - Lituania. įspūdingas 
tai buvo vakaras, tautiečiai vos tilpo 
didžiojoje Osborne salėje. Lituania 
choras pasidarė, kaip ir lietuviškumo 
ambasadorius. Per dainą šio krašto 
Šeimininkai australai susipažino 
su lietuvių papročiais,lietuviška kultūra 
su laisvoje Lietuvoje pasiektais laimė
jimais. Per dainą jie sužinojo, kodėl 
mes esame tėvynę palikę ir į tolimus 
kraštus iškeliavę.

Choro Lituanijos nueitas kelias 
ilgas ir platus. Kiek kartų dainuota 
lietuviškuose minėjimuose ir koncer
tuose! Kiek kartų dainuota įvairiomis 
progomis australų ir kitų tautų visuo
menei!

Sužinotumėm tik pas choro ad
ministratorių p. J.Lapšį, kuris kruopš
čiai veda choro knygas, kurdamas Litu
anijos istoriją.

Pirmajam choro administratoriui 
L.Gerulaičiui pasitraukus, pareigas 
perėmė p. J.LapŠys, kuris yra pats 

pareigingiausias choro repeticijų lan
kytojas. nors pats ir nedainuoja.

Dirigentas V.Šimkus dirbo su choru 
20 metų. Dirbo kietai ir kartais ne
gailestingai, nes netgi po. trukšmingai 
praleistų naktų, kaip po choro baliaus 
ar metinio koncerto neanuliuodavo re
peticijos, ir choristai porą valandų nu
migę susirinkdavo tolimesniam darbui. 
Be daugelio dalyvavimų mūsų vietinūo- 
se lietuviškuose parengimuose, choras 
kasmet ruošiasi metinam koncertui ir 
kas antri metai lietuvių Meno Dienom.

Metinis koncertas, tai kaip 
egzaminai brandos atestatui - kas per 
metus pasiekta, tas patiekta klausyto
jui koncerto metu. Per paskutinius 
porą metų choras Lituania paruošė dvi 
B.Budriūno kantatas - Tėviškės Namai 
ir Šviesos Keliu. Tai milžiniškas dar 
bas, pareikalavęs daug laiko, darbo ir 
pasišventimo.

1969 m. V.Šimkui išvykus iš Ade
laidės, chorą perėmė visoje Australijoje 
žinoma dainininkė Genė Vasiliauskienė. 
Ji su choru pradėjo dirbti 1970 m. pra
džioje. P. Vasiliauskienei daina ne 
naujiena, ir savo švelnia, bet įgudusia 
ranka ji veda chorą tuo ilguoju, pla
čiuoju keliu, kuriuo pradėta žengti 
prieš 20 metų.

Dainuoti chore nėra lengva. Tai, ' 
ką mes girdime koncerto metu, yra pa
siekta sunkiu darbu,daug valandųrepe- 
tuojant atskiras partijas, kurios skam
ba ir nemelodingai ir neįdomiai. Lip
dant partijas krūvon, daina pradeda 
gražiau skambėti, bet kiek tų taisymų! 
Čia dirigentas nori garsiau, čia švel
niau, ten aštriau ar apskriČiau. Kol 
daina lieka apdailinta ir iš visų pusių 
apšlifuota, pritrūksta kartais kantrybės 
ir dirigentui,ir choristams.

Tačiau choristas dainuoja, diri
gentas diriguoja metų metais. Kodėl? 

Dirigentas dirba iš meilės dainai. 
Tai yra specijali rūšis žmonių, kurie 
atsineša tą Dievo dovaną užgimdami. 
Jie turi menišką kibirkštėlę, ktiri yra 
visą laiką gyva ir kuri verčia eiti, 
ieškoti dainos ar muzikos paparčio žie
do ir tuomi pačiu uždegti savo cho
ristus. Todėl ne vienas dirigentas yra 
taip pat ir kompozitorius.

Lietuvių,užmezgus diplomatinius 
santykius su lenkais ir nugriovus “ge- ,

............. .................... ................. ,......................... .

"Lituania” Adelaidėje
ležinę" sieną gairių pavidale, pirmas 
vienetas perdengęs tą sieną, buvo cho
ras.

Lietuva - dainuojantis kraštas. 
Nerasi jausmo, kurio negalėtum iš
reikšti daina.

Todėl ir išeivijoj beveik- kiek
viena stovykla turėjo chorą ar grupę,

PASIKALBĖJIMAS SU

DIRIGENTE p. G. VASILIAUSKIENE.

-Kaip jautėtės perėmus dirigavimą 
iš muz. Šimkaus?

— Perimti chorą iš seno, prityrusio 
dirigento, nebuvo lengva. Nors teore
tinių žinių turėjau, bet trūko praktikos. 
Suaugusių chorui niekad nebuvau vado 
vavus. Bet meilė dainai, su kuria 
suaugus nuo pat mažens, patriotinis 
jausmas ir Adelaidės liet, garbės 
reikalas man suteikė drąsos. Tad pa
kviesta choro atstovų, sutikau imtis 
šių sunkių chorvedės pareigų bent 
laikinai. Turiu vilties, kad bus suras
tas nuolatinis, prityręs dirigentas. 
Šiais metais turėjom keletą svarbių 
koncertų, kurie pasisekė gerai ir tuo 
jaučiu, kad i£įgijau choro pasitikėjimą. 
Stebiuosi, kad to pasitikėjimo daugiau 
parodė moterys, o ne vyrai; jų ir dabar 
yra didelis trukumas. Aš gi maniau, 
kad bus priešingai...Dabar darbas eina 
gana sklandžiai, tik norėčiau, kad dau
giau jaunimo stotų i,choro eiles.

-Ar reikėjo keisti dainas pagal 
savo skonį ir papildyti repertuarą savo 

■ dainomis?,
-Choras savo repertuare turi 

nemaža dainų. Reikalui atėjus pasi
naudoju išmoktoms dainoms, kartu 
įjungdama ir naujai paruoštas dainas. 
Dainas patenku pagal savo skonį ir 
pagal choro pajėgumą. Visad buvau 
tos nuomonės,-geriau lengva, gerai 
išpildyta daina, negu sunki ir ne kaip 
sudainuota.

-Ar žadate dainuoti senų liet, 
kompozitorių dainas, ar galvojat įjung
ti ir modernistus, kaip D.Lapinską?

-Prieš modernią ihuziką neturiu 
nieko prieš, tačiau ją pasirenkant 
reikia turėti galvoj, kad jos išpildymas 
yra žymiai sunkesnis, o svarbiausia 
labai abejoju, ar mūsų publika ją su
pras ir šiltai priims.

-Ar galvojate dainuoti Lietuvoj 
sukurtas dainas?

-Neturim bijoti dainų, ateinančių' 
iš Lietuvos. Juk ten ne visi komunis
tai ir ne visos dainos komunistinės. 
Jeigu muzika yra sava lietuviška, o

ARTI IR TOLI
Rašo Kukutis

Porą sekmadienių atgal, belais- 
tant Ksavero ir Irenos Adickų sūnaus 
Jono-Antano galvelę, Prabaščius, esą, 
prasitaręs, kad savo laiku mėginęs 
Ksaverui nupiršti Punskietę. Šiam 
atsisakius pirkti "katę maiše", Pra- 
basčius, aišku, nurašęs vienas vestu
ves į "nuostolius” . . . Valandą-kitą 
vėliau, gerokai nusekus bonkų lygiui, 
būk taip jau ir buvę, - Kukutis, net 
kluptelėjęs, bučiavęs Geradiejaus 
ranką iki pat alkūnės? Pokalbio 
nugirsti nepavykę, bet gale stalo ir 
šalia Prabaščiaus Kūmai tvirtina, 
kad porą kartų buvęs paminėtas Puns
kas?

Našlės! - susirūpinkite ... o tai 
"kat'e iš maišo” nusineš Kukutį ir bus 
po Žvirblio rankoje! 

kuri dainomis reiškė ilgesį, džiaugsmą 
ar viltį.

Tačiau dabar dainos reikšmė 
pasikeitė, jos nebeužtenka saviems 
jausmams išreikšti, ji pasidarė kaip 
kasdienė duona tautinei gyvybei pa
laikyti ir tą gyvybės šaltinį perduoti 
jaunosioms kartoms. Todėl šiandien 

................................................................ fi

žodžiai nepažeidžia mūsų patrijotinių 
jausmų - tai kodėl mes negalim tokias 
dainas dainuoti? Antra vertus’, dainų 
iŠ Lietuvos parinkimą siūlysiu i?- . 
spręsti chorvedžių pasitarime Mel
bourne.

-Ar bandysite statyti didesnius 
veikalus, kaip kantatą ir kaip išsprę
sk solistų klausimą?

-Kol kas nemanau, nes atskiras 
dainas galim dažniau panaudoti ben
druomenės parengimuose. Kantatą 
paruošti užima daug laiko ir vieną kartą 
atidainavus reikia padėti į archyvą. 
Bet ateities plane norėčiau suburti 
chorą, tautinius Šokius, liaudies in
strumentus į vieną ansamblį - Lituania 
ansamblį. Tuo ne tik paįvairintume 
lietuvių parengimus, bet galėtume 
gražiau reprezentuotis svetimtaučių 
tarpe. Beto, gal ir jaunimas daugiau, 
susidomės liet, daina ir įsijungs į 
tokį ansamblį.

-Kaip dažnai manot ruošti kon
certus?

-Chorui vieno metinio koncerto

***
Tautiečiai, važiuoją per Marrick- 

ville Shopping Centre, turėjo pastebėti, 
kad prie Victoria Road Šviesų vyksta 
(kol kas) griovimo darbai. Apčiuopia- 
mioje ateityje čia išdygs “Coles' 
Supermarket”. Kitas ir panašus, tik 
ką nuvertus kino teatrą, pradės kilti l 
Bankstowne. Abu projektai kainuos 
gerokai virš milijono dolerių. "Didelis 
daiktas - Big Deal!”,-pasakytų tūlas...

Didelis ar mažas, tačiau žinant 
kad abu projektai yra AdelaidiŠkio 
arch. stud. Petro Kano "smegenų 
vaikai", t.y.jo suprojektuoti ir statomi 
jo priežiūroje,sakytume daiktas didelis! 
Jaunoji, mat, karta. . . ir, va, aniems 
- "Piemenys ir Piemenės!”. . .

*** 

daina yra lygiai taip svarbi, kaip lie
tuviškas žodis mokyklose. Dainuodami 
lietuviai išgyveno šimtus metų prie
spaudoje, daina ir- dabar ateinančias 
kartas išlaikys nuo nutautėjimo.

Todėl Šiandien dainuoti nėra 
vien tik malonumas, bet ir pareiga. Tą 
pareigą atlieka mūsų Choristai lituanai 
su dideliu pasišventimu, ir ryžtu. Kiek
vieną sekmadienį vyksta dainininkai į 
Lietuvių Namus choro repeticijoms. Ne 
už pinigą, ne už atpildą, tik iš meilės 
dainai ir gilios pareigos jie aukojo 
poilsiui skirtas valandas. Jie daug lai
ko praleidžia tam, kad suteiktų mums 
malonumą ir pamaitintų mūsų sielas 
daina.

įvertinkime jų ryžtą ir darbą kuo 
skaitlingiau dalyvaudami Lituania 
Choro koncerte, kuris įvyks lapkričio 
14 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. Lie
tuvių Namuose.

Savo buvimu parodysime, kad 
mylime lietuvišką dainą, suprantame _ 
choristų ir dirigentės pasiaukojimą mū
sų visų labui ir (duosime jiems naujos 
energijos toliau dirbti. O dirbti jiems 
reikės daug, mes Meno Dienos Mel
bourne jau čia pat.

O gal kam nors sąžinė atbus ir 
tie, kurie chorą paliko, sugrįš arba ir 
nauji papildys choristų gretas.

Visi adelaidiškiai, kaip vienas 
atvykime į metinį choro koncertą, kaip 
tais senais laikais, kada lietuviškos 
dainos buvome taip pasiilgę!-

Valė Neverauskienė.
....... . ................................. •.............««.»<«

užtenka. Tiesioginis choro uždavinys 
dalyvauti Taut. Švenčių minėjimuos 
PabaltieČių reng.išvežtųjų minėjimuose 
ir kituose tautinuose parengimuose.. Be 
to, visada pasitaiko atvejų, kur esame 
kviečiami dainuoti svetimtaučiams.

-Ką galvojate apie bendradarbia
vimą su kitais chorais?

-Bendradarbiavimas su kitais cho
rais, .pasikviečiant juos pas save arba 
vykstant kitur yra labai naudingas, bet 
sunkiai įgyvendinamas dėl didelių 
atstumų ir finansinių sunkumų.

-Ką galite • pasakyti šio metinio 
koncerto proga?

-Metinis Lituania choro koncertas 
yra virtęs tradicija. Adelaidiškių yra 
labai mėgiamas ir labai naudingas 
pačiam chorui - suteikia choristams 
impulso daugiau dirbti, pasitempti 
prieš savąją publiką. Todėl nemanau 
tos tradicijos laužyti, o stengsiuos ją 
palaikyti ir tobulinti ateityje.

Kadangi prieš akis jau netoli'' 
Dainų Šventė, tai Šis koncertas bus; 
tarsi generalinė repeticija mūsų pasi-' 
rodymo Melbourne.

Šiame koncerte pasirodys iš
kilesnieji mūsų jaunieji menininkai ir 
tautinių šokių grupė. Ypatingai norė-{ 
čiau paminėti Vytautą Strauką, kuris 
man talkininkavo ir šiame koncerte 
diriguos jo paties išmokintas dainas.

............................................................ .t;

Politikos vingiams nuvingiavus, 
mažai nusimanančiam apie juos rašyti 
kažkaip neišpuola. Visdėlto norėtųsi 

' atkreipti "M.P.” skaitytojų dėmesį 
į neramumus Kanadoje ryšium suQ.L.F. 
(Quebecko Išlaisvinimo Frontas) poli
tikierių “didvyriškais” darbais, kurių 

. pasėkoje buvo nukankintas ir vėliau 
nužudytas Kanados ministeris Pierre 
Laporte. Pasiteisinama POLITIKA.

Pasiskaičius Dr. A.Mauragio 
"Nepatikimi Keliai" paskutiniame 
“M.P.” numeryje, šiaušiasi ant galvos 
plaukai ... nes “rezistencija" irgi’■ 
pasiteisina POLITIKA! Kaip Daktaras 
sako - Die, nedbok!

♦%*-
Pastogę, Daktare, atstatysime, 

"Pastogę” išlaikysime! Sakyk, kuomi 
nuplauti ant mūsų pavardžių mestas, 
karvelio krauju raudonas, dėmes?

Bėda su tais karveliais! Net 
Sydnejaus Miesto Taryba jais nusiskun
džia, pastatus apdarko, statulas.nutupi, 
o dažnai ir nieku nekaltas praeivis \ 
nukenčia .'.. “Blogas paukštis kuris į 
savo lizdą teršia!", - sakydavo tėvai 
o nors šimbuolizuoja - Taiką . . ?
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Kas mus skaldo?
Visais laikais mūsų emigraciniame 

gyvenime atsirasdavo "žinovų”, ku
rie viešai mus graudendavo, girdi, bu
dėkime, mūsų tarpe veikia komunistų 
agentai, kurie taikstosi mus suskaldyti. 
Tačiau nė vienas tų “detektyvų" nie
kuomet jokio agento neatidengė ir mums 
jo neparodė. Kol nepagautas ir pirštu 
į jį nebakstelta, agento buvimu valia 
tikėti, valia netikėti.

Nuo įtarinėjimų nėra laisvas . nė 
vienas žmogus. Gyvenimo praktika yra 
patiekusi gausiai pavyzdžių, kad to
kiais agentais gali būti asmenys, besi- 
dedą didžiausiais patriotais, "pamal
džiausi” bažnyčių lankytojai, anti
komunistinės spaudos žurnalistai bei 
redaktoriai irantikimunistiniais šūkiais 
besišvaistą propagandistai. Bendrai 
paėmus tokie asmenys, apie kuriuos, 
rodos, būtų nemoralu neigiamai ^pagal
voti ir mesti bet kokį įtarimo šešėlį.

Atseit, iki Šiol mus iš vidaus 
sprogdinti pasiruošusio agento nesuti
kome ir darniai vienybėje virš dvidešimt 
metų, išgyvenome visai nepaisydami, ar 
tokie tikri ar tariami agentai mūsų tarpe 
maišosi, ar ne.

Bet kokia ironija! Likimas panorė
jo, kad šių agentų darbą atliktų viešai 
būrelis sydnejiŠkių šiam tikslui išleis
dami specialų laikraštį, išmetę iš 
spaustuvės bendruomenės laikraštį 
"Mūsų Pastogę” ir ultimatumais prie
vartavę mūsųdemokratiniubūdu išrinktą 
Krašto Valdybą. Rezultatai puikiausi! 
Pora tuzinų kiečiausių agentų nebūtų 
to pasiekę per metus, ką devynetas 
orių patriotų padarė per vieną vakarą. 
Nesantaikos sėkla mūsų tarpe pasėta. 
Fb mūsų bendruomenės pamatais sprogs
tamasis užtaisas sėkmingai pakištas.

Sprogimas neįvyko, nes mūsų ben
druomenė šių asmenų gerom “intenci
jom” nepritarė ir Mūsų Pastogės redak
toriaus sukomunistėjimu nepatikėjo. 
Visos bendruomenės apylinkių valdybos 
nedelsdamos pareiškė Krašto Valdybai 
solidarumą ir pritarimą jos laikysenai, 
šimtai bendruomenės narių skubiai su
metė keletą tūkstančių dolerių spaustu
vei įsigyti.

Konsekventiškai ultimatumo in-' 
iciatoriai buvo kvalifikuoti, kaip anti- 
bendruomeninė grupė, einanti prieš 
bendruomenės interesus. Tačiau ši 
grupe nėra linkusi prisipažinti pra

EVANGELIKU ATSISVEIKINIMO 

PIKNIKAS

Spalio 18 d. buvo paskutinės 
kun. V.Kosticeno pamaldos Sydnejaus 
lietuviams evangelikams liuteronams.

' Po pamaldų, arbatėlės metu, kun.- 
V. Kosticenas rodė iš Naujosios Gvi
nėjos parsivežtas skaidres, kuriose 
matėsi liuteronų misijų darbai aname 
krašte. Taip pat matėm ir savo tautie
čius, einančius atsakingas pareigas 
Naujosios Gvinėjos administracijoje.

Nors tai buvo paskutinės kun. V. 
Kosticeno laikytos pamaldos, ir į jas 
buvo susirinkęs didelis skaičius pa
maldų lankytojų, tačiau oficialus atsi
sveikinimas nukeltas į tolimesnę datą.

Kunigui V.Kosticenui, kuris be 
savo tiesioginio klebono darbo didelėje 
vokiečių evangelikų liuteronų parapijo
je, dešimt metų be jokio atlyginimo 
laikė pamaldas ir lietuviams evangeli
kams, lankė sergančius ir laidojo mi
rusius lietuvius evangelikus, dėkingi, 
parapijiečiai lietuviai nutarė surengti 
specialų atsisveikinimo pikniką, kuris 
įvyks sekmadienį, lapkričio 22 d. 
Sydnejaus priemiestyje Greenacre, Mi- 
mosos gatvėje (Road). 135.

į pikniką kviečiami visi lietuviai- 
evangelikai su savo kviestais giminai
čiais, draugais ar pažibamais. Pikni
ko pradžia pirmą valandą po pietų.

Liet, evangelikų liuteronų 
liuteronų parapijos Taryba Sydneju je 

• ■ -or; ■> >
į? Mth^r&stogė 197Q.ll.2i psi.«

laimėjusi ir nelemtą žaidimų tęsia to
liau. Kaip sydnejiškiai (Dr. Mauragis, 
Krašto Tarybos atstovai ir kt.) skelbia 
spaudoje, ši grupė išvysčiusi kraštutinį 
aktyvumą ir naudojusi negarbingas prie
mones savo nariams pravesti į Krašto 
Tarybų, kas jiems dalinai pavykę. Se
kantis logiškas jų žingsnis būtų per 
Krašto Tarybos suvažiavimų bandyti 
sudaryti Krašto Valdybą iŠ Šios grupės 
žmonių. Jeigu taip įvyktų, kokios 
galėtu būti pasekmės?

Viena aišku, kad visų apylinkių 
valdybos, pareiŠkusios dabartinei Kraš
to Valdybai solidarumų,

nesutiktu, bendradarbiauti 
su žmonėmis, kurie buvusią Krašto 
Valdybą bandė diskredituoti, o per sa
vo laikrašti apylinkių valdybas dėl 
pareikšto solidarumo suniekino. Tie
siog sunku įsivaizduoti, kaip apylinkių, 
valdybos galėtų tuo pačiu metu pritarti 
ir pozicijai, ir opozicijai? Reikėtų 
tikėtis sunkiai pataisomo mūsų bendruo
menės susiskaldymo, išrinkus Krašto 
Valdybų mišrią (iškaitant ir ultimatumo 
dalyvius) vargu ar tokia valdyba būtų 
darbinga, ir jos amžius tikriausiai 
butų neilgas. Krašto Valdybai subyrė

siu metų Vasario 16-sios gimnazijos naujokai: pirmoji klasė su klasės 
auklėtoju mokytoju Fr. Skėriu (kairėje). Pirmą klasę sudaro 12 mokinių. Jie 
visi iptojo į gimnazija prasidėjus mokslo metams po vasaros atostogų,

MŪSŲ, PASTOGES
BaliUS MELBOURNE

JINAI: Daug dalyku reikia Žinoti: 
reikia žinoti, kaip į balius sukviesti, 
kaip svečius palinksminti, kaip pa
valgydinti. Mūsų moterys žino!

Taigi, kuo mažiau kalorijų. 
Žali burokai, sutarkuoti, be riebalų. 
Mm, Mm, vitaminų ir energijos Šal
tiniai . . .

Reikia žinoti, kaip apsirengti 
Nebūtų lietuviai - vis atsilieka. 
Pažiūrėkit tik į tą Mūsų Pastogės 

apdarą: pernai dabinosi krinolinais-vos 
per duris jtilpo, o šiemet atleido su 

mini sijonėliu, vos pridengtą. O mada 
jau reikalauja ilgų maxi. Ta skrybėlė 

irgi ne pagal fasoną - didelė,keturkam
pė, visai nesiderina su mini. Reikia 
žinot, sesele, reik žinot ir mokėt...

Šokom tai šokom. Pirmininkas 
Kazoko vis tiek neatvežė. Ot, būtume 
pašokdinę - ne tik suktinį, bet ir

• Daugelis jaunų rašytojų 
daro klaidą, su rankraščiu siųs
dami sau adresuotą voką ir paš
to ženklą, nes daugeliui redak
torių sunku atsispirti prieš to
kią pagundą. (Ring Lardner)

• Jefferson miestelyje, New 
Jersey, ant labai pavojingo ke
lio posūkio nežinomas asmuo pa
statė užrašą: “Šypsokis, nes esi 
radaro ekrane.”

• Laikraštis “Kiel Record” 
(Wis.) pataria kaip elgtis su per
ilgai užsilikusiais svečiais:' trak
tuokite juos kaip savo šeimos 
narius ir jie greitai išnyks! 

jus bendruomene atsidurtu, tikrame 
chaose.

Tokių galimybių akivaizdoje atei
nančiame suvažiavime Krašto Tarybos 
atstovams teks didelė atsakomybė ir 
sunkus uždavinys išrinkti tokių Krašto 
Valdybą, kuri turėtų mūsų, visų arba 
bent daugumos pasitikėjimų, galėtų 
darniai ir vaisingai dirbti ir efektingai 
užgydyti bendruomenei padarytas žaiz
das.

O sydnejiškiai, kol jų įsisiūbavę 
vandenys nusistovės ir tarpusavy suras 
bendrų kalbų,gal neįsižeisdami sutiktų 
perleisti bendruomenės vadovavimą ki
tom didesnėm lietuvių kolonijom, ku
rios yra vieningesnės. Būdami toliau 
nuo "valdžios” pagundų sydnejiškiai 
palengva atvėstų, o susidariusi įtampa 
išsikvėptų. Tai išeitų i, sveikatą ir 
jiems, ir bendruomenei.

Kiekvienas žinome; kaip nemalonu 
prisipažinti blogai pasielgus ar klydus. 
Neabejoju, kad tuos-jaūsmus išgyvena 
ir prieš bendruomenę išėję, anie keli 
tautiečiai.' Tačiau blaiviai žiūrėdami į 
bendruomenės daugumos reagavimą, 
pasmerkiantį jų elgesį, turėtų iš to 
pasidaryti tinkamas išvadas ir savo pra
gaištingą veiklų nutraukti. Tačiau jei 
šie Žmonės savo asmenines ambicijas 
stato aukščiau bendruomeninių reikalų, 
už pasekmes jie patys turės ir atsakyti.

Br. Straukas.

pasiutpolkę!
Kitą kartą balių rengsime mes 

moterys. Gal tik Martyną dėl fasono 
ir kad tiek daug darbų atliko pats 
vienas leisime dar pirmininku pasilikti. . 
Kitaip sakys sydnejiškiai, kad moterys 
Melbourną užkariavo. Gal mūsų ir per
daug? Gal vertėtų kai ką ir į Sydnejų, 
ir į Adelaidę eksportuoti? Pagalvosim 
kitam suktiniui besiruošdamos, nes 
visur - reik Žinot ir mokėt, . . .-

JISAI: Bravo, mūsų vyrai! Žino . 
ir moka, kaip balius organizuoti, 
išgerti užteko,'ir muzika kaip reikiant. 
Kad mušė būgnus ir cimbolus orkestras, 
net irGeelonge girdėjosi. Moterys irgi 
išmisliojo. Atnešk tu man žalių buro
kų bliūdus! Būtum žmogus užspringęs, 
jeigu ne alus ir šnapselis. Bet už tat 
kiaulienos karbonadus vos ne su kau
lais suvalgiau, vyreli tu mano!

Vyrai vis geriau žino, ko reikia. 
Ana va, net vyriausią galvą iš Sydne
jaus išsikvietė. Sakau, gal prie alaus 
stiklo ir problemos lengviau spren
džiąs. Taip sakant, balansą atstaty
sim. Nebūtų moteriškos. Mūsų poniutės 
apspito kaip žąsys - šnekina, šokdina ; 
žmogų. Rimtiems vyrams ir rimtoms 
kalboms taip ir neliko laiko. Tai tau 
ir tautinis suktinis.

O žmogus, matyt, turi gerą 
ranką. Va, žiūrėkit, tris kąrtus kišo 
ranką į loterijos dėžę - geriau nei 
pats Saliamonas nebūtų fantų padalinęs: 
didelį paveikslą ištraukė teatralų 
šeimai, mergaitės paveikslą išsigandu
siom akim įteikė amžinajam viengun
giui (kad nebesvajotų apie žmoną), o 
spaudos antį ir šampano butelį "ati
davė” mažai geriančiai ir retkarčiais 
rašančiai mūsų poetei'. . .

Štai aną dieną geras mano bičiulis 
pasikvietė savon sodybon pasiklausyti ' 
jaunimo pokalbio aktualiaisiais 
bendruomenės reikalais. Čia dalyvavo 
nemažas būrelis jaunuolių. Suglaustai 
patiekiu mieliems skaitytojams to po
kalbio mintis. i®

1. Kodėl įvyko skilimas mūsų 
bendruolnenėje ir kas jo iniciatoriai?

Atrodo, kad bendruomenės tarpe yra 
keletas asmenų, kurie įpareigoti į 
bendruomene st'uarriyti. Jie skelbiasi 
esą bendruomenės priešų priešai, jie 
mėgina įtikinėti, kad dirba vietiniame 
saugume, jie juodina ir kaltina mums 
žinomus bendruomenės veikėjus ir pan. 
Gana keista, kad jie sugebėjo savo 
pusėn patraukti ir eilę inteligentų, 
išsimokslinusių asmenų. Mums atrodo, 
kad tie, kurie save pardavę tai pra
gaištingai propagandai yra tik diplo
muoti darbininkai su labai siaura 
pasaulėžiūra.

2. Kodėl Sydnejuje renkant 
Krašto Tarybos atstovus buvo platina
mi lapeliai su .pavardėmis asmenų, 
kaip netinkamų būti renkamais, jų 
tarpe ir keletas iŠ jaunosios kartos?

išvada: Tie. kurie save vadina 
"■patriotais", gerai Žinojo, kad tuose 
lapeliuose suminėti asmenys: niekad 
nepaklus jų valiai, niekad nepasiduos 
smegenų plovimui, bet pasiliks ir 
toliau garbingais ir naudingais ben- 
ruomenės nariais. į

3. Kodėl ir kuriam tikslui tie 
patriotai išleido neperiodinį laik
raštį?

Laikraščio liksiąs negarbingomis 
priemonėmis ir toliau skaldyti bendruo
menę. '

4. Kodėl naudojamos, tokios Že
mos ir negarbingos priemonės terori
zuoti garbingus mūsų bendruomenės 
narius, kaip šmeižti juos, grasinti 
padegti jų namus 1.1.?

v itn rlluti Vitu 
išvada: tai yra žemos moralės 

žmonių taktika. Atrodo, kad jie yra 
įpareigoti bet kokia kaina ir prie
monėmis atlikti jiems pavestą pa
skirtį.

Grįžau į savo gūžtą gan vėlai 
ir negreit užmigau. Paliko tikrai gilų 
įspūdį tų jaunuolių sveikas galvojimas 
ir teisingos išvados.

Č.L.

Du laipsniai
Prahoje, Čekoslovakijos sosti

nėje, pasakojama istorija apie 
Brežnevą, kuris numirė ir nu
ėjo Į tą vietą, iš kurios pagal 
nuopelnus jau skirstoma amži
nybė. Nuėjo jis ten ir laukia sa
vo eilės, stumdosi iš kampo | 
kampą ir susitinka paskutinįjį 
Rusijos carą Nikalojų. Caras 
klausia Brežnevą:

— Sakyk man, ar mano šven
toji Rusija vis tebėra didžioji 
galybė?

— Taip, tikrai, — atsako 
Brežnevas.

— O ar ji vis dar tebelaiko 
didelę armiją?

— Taip.
— Ir puikų laivyną?
— Taip.
— O ar ji vis tebesitęsia išti

sai nuo Baltijos iki Ramiojo 
vandenyno? į

— Taip.
— O slaptoji policija ir dabar 

tebelaiko žmones po savo kumš
čiu?

— Tebelaiko.
— O politiniai nerimo kėlė

jai vis dar tebesiunčiaml j Si-j

— Taip. .

— O ar mano tauta tebegsę. 
riavodką?

— Taip, tebegeria.
— O ar ji vis tebėra Sfl laips

nių?
— Ne, dabar ji yra 40 laips

nių. MB
— Tai sakyk man, ar dėl tų 

dviejų laipsnių iŠ tikro buvo rei
kalinga revoliucija...?

-». •• : v-- 4- iX-frA’'St'W.**.
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KOVO KUBE

/POPTAW
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 

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

KOVAS / MERGAITĖS I - KOVAS II 
48:27 (22:15).

Antrosios divizijos žiemos 
turnyre pusiau finaliniuose žaidimuose 
susitiko abi Kovo mergaičių komandos. 
Visas žaidimas vyko labai gražioje 
ir draugiškoje nuotaikoje ir net patys 
teisėjai aikštėje buvo nevienašališki 
ir davė teisingus sprendimus, ne taip, 
kaip dažnai pasitaiko žaidžiant su 
australais, kada ir žiūrovui matosi 
aiškus palaikymas kitos komandos.

Abi komandos sužaidė labai gerai, 
ir tik pirmosios komandos geresni 
metimai bei greitesni praėjimai joms 
atnešė laimėjimą. Laimėjus Kovo 
pirmoji pateko i, finalinius žaidimus dėl 
pirmosios vietos antroje divizijoje.

Taškai: I-ji komanda: Araitė 12, 
Kaoiušytė, A. ir R. Kasperaitytės po 
10, V.Laukaitytė 6, R.Laukaitytė, L.

Redaktorius taria
Jau tik kelių savaičių laikotarpis 

skiria mus nuo didžiojo susibūrimo 
Melbourne. Po metų išsiskyrimo ir vėl 
savo visu gausumu suvažiuos jaunie-1 
ji Australijos lietuviai sportininkai, 
atstovaudami kaip gal niekada iki šiol 
aštuonis sporto klubus. Tikrai gražu 
ir malonu, kad per dvidešimtį su viršum 
metų mūsų sportinė veikla nenuėjo že
myn. bet iškilo iki dabartinio aukštumo 
kas gali tik suteikti visiems sporto 
veteranams ir tiems pirmiesiems sporto 
darbuotojams Australijoje, pasigėrėjimo 
ir pasididžiavimo, kad jų pradėtas dar
bas nenuėjo "Šuniui antūodegos”,bet 
pasidarė didelis, gajus ir statomas 
pavzyzflziu ikitiems.

Šventės suvažiavimo metu ypatin
gai šiais metais, kada visa bendruo
menė šiuo metu pergyvenanti tam tikrą 
suskilimo laikotarpį, mes turėsime ir 
savųjų sportinių vadovaujamų veiksnių 
susirinkimą - posėdžius, kuriuose 
ir visas mūsų ateities metų sportinis 
gyvenimas ir veikla bus sprendžiama. 
Kai eilinis sportininkas, gindamas sa
vo klubo ar miesto spalvas, gana mažai 
domisi administraciniais klubų reikalais, 
tai vadovai jau dabar turėtų su savomis 
valdybomis paruošti savo klubų pa
grindinius svarstomus punktus, kad 
vadovų posėdžių metu kiekvienas 
dalyvis jau iš anksto žinotų, apie ką 
bus kalbama ir kas bus svarstoma. Iki 
šiol beveik visuomet posėdžiams pri
trūkdavo laiko, ir visi reikalai prabėg
davo labai paskubomis, vėliau nutari
muose, protokoluose ir kituose raštuo - 
se pasitaikant tokių didelių klaidų, kad 
iš jų iškildavo gana skaudžių nesusi
pratimų.

Be visu svarbių reikalų pagrin
dinis suvažiavusiųjų darbas turėtų būti 

sporto švenčių statuto sudarymas, nes 
per tą eilę metų ir per tuos visus keiti
mus, atkeitimus ir pataisymus žmogus 
nežinai, kas dabar yra pakeista, kas 
ne, kas galioja ir kas negalioja.

Aš manau, kad jeigu dabartinė 
ALFAS Valdyba, surinkusi visus tuos 
pakeitimus į vieną krūvą ir atstovams 
juos bendrai peržvelgus ir priėmus bei 
atmetus ir sudarytų vieną naują statu
tą, kuris turėtų būti tuoj pat atspausdin
tas ir išdalintas,visiems klubams. Sic 
statuto be jokių išimčių turėtų būti 
laikomasi visu Šimtu procentų, nes tik 
tada mes savoje sportinėje šeimoje 
turėsime tvarką, susiklausymą ir ne
pasikartos anksčiau įvykusios klaidos, 
kurios ir mums yra padarusios nemažai 
žalos. v.

Kaip eiliniam sportininkui yra

An-Kazlauskaitė ir R.Eismontaitė 0. 
troji komanda: L.Genytė 10, M.Sau- 
kaitė 8, V.Šatkauškaitė 5, E.šatkaus- 
Kaitė 2, T.Kazlauskaitė 2, S.Dambraus- 
kaitė ir I.Kasperaitytė 0.

ŠACHMATU PIRMENYBĖS.
Šachmatų vadovo V.Augustinavi- 

čiaus pastangomis suorganizuotos stip
riųjų Sydnejaus lietuvių ^achmatininin- 
kų turnyras, kuris vyksta ketvirtadie
nių vakaraisLidcombe Liet. Namuose.

STALO TENISAS.
Kovo stalo tenisinininkai, vadovau

jami V. Binkio, žaidžia pavasario 
pirmenybėse dviejose klasėse-A. ir B. 
Pirmoji komanda, Žaisdama labai stip
rioje grupėje, yra atsiekusi gražių 
laimėjimų, tačiau paskutines rungtynes 
prieš stiprius CYL pralaimėjo 1:10. 
Antroji komanda B grupėje kietai lai
kosi skindama kelią i, viršūnes. Pasku
tinėse rungtynėse ji nugalėjo labai 
stiprių Apolo komandą 6:5.

svarbu žiūrėti savo klubo sportinių rei
kalų, taip ir klubų valdyboms, o taip 
pat ir visiems sporto veteranams lie
tuviams sportiniai savi reikalai turėtų 
būti aukščiau už bet kokius vykstan
čius pašalinius susiskaldymus.

Grįžus man į Mūsų Pastogės Sporto 
Skyrių per trumpą laiką aŠ vėl buvau 
gražinąs eilę savo senųjų bendra
darbiu i šio puslapio eiles. Tikrai 
džiaugiausi aš, džiaugėsi ir šio sky
riaus skaitytojai, kad sporto puslapis 
vėl grįžo į savo senąjį stilių, - daug 
žinių, daug bendradarbių.

Ir štai įvyko šio laikraščio persi- 
grupavimas, bendruomenėje įvyko šioks 
toks skilimas. Laikraštis pakeitė savo 
formatą, spausdinimo techniką ir kt. 
Kiek laiko ir sporto skyrius turėjo būti 
sumažintas. Ir kas gi atsitiko? 
Bendradarbiai kažkaip tai atšalo nuo 
savo skyriaus, ir palikau vėl kuone 
aš vienas pats. Tikrai man skaudu, 
jeigu vadovai, paskiri šio skyriaus 
bendradarbiai arba net ir sportininkai 
taip paveikti juos neliečiančių pašali
nių bendruomenės reikalų. Nesikišant 
iš viso į asmeninius Žmonių galvojimus 
ir jų vienokį ar kitokį nusistatymą aš 
noriu užgarantuoti, kad sporto skyrius 
tarnauja tik bendriems mūsųsportiniams 
reikalams ir savo sportiniame pus
lapyje visai nesikiša į bet kokius ki
tus reikalus. Jeigu anksčiau kai kas 
ir bandė įvelti mane ir paskirus spor
tininkus į tam tikrus ne visai švarius 
pasisakymus, tai tiek ir aŠ ir kiti tą

Buvęs olimpinis šuolių į vandenį 
Čempionas H.Frob savo 70 metų su
kaktį nutarė atšvęsti neįprastu būdu. 
Dideleiminiai stebint reklamos tikslais 
šoko malūnsparnio į Zuericho (Šveica
rijoj) ežerą. Nukritęs apie 100 pėdų 
prie pat vandens jis padarė neregėtą 
persivertimą ir nugara nukrito į vande
nį. Žiūrovai manė, kad taip ir turi bū
ti, bet kai nejudrus kūnas sustingo 
vandens paviršuje, policija tuoj pat 
atskubėjo. Šokėjas buvo nustojęs 
sąmonės ir ją tik atgavo ligoninėje. 
Iš viso jo gyvenimas buvo labai įdomus 
ir įtemptas: jis vaidindamas filmuose 
šokdavo iš visu greičiu eidavusių 
traukinių, važiuodavo degančiais auto
mobiliais, krisdavo nuo tiltų. Visa tai 
buvo apvainikuota 1928 metų Pary
žiaus olimpijadoje, kur jis gavo aukso 
medalį.

***

KALĖDINES DOVANOS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artėjančių Kalėdų Švenčių proga,] 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus maloni ir praktiška dovana JO] 
su artimiesiems. ' J

DOVANU SIUNTINYS 1. (1970). j
3 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 3 jardail 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem ( 
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras ( 
arba wool ir cashmere medžiaga. 21/ jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1j 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška bįiuskutė,, 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. !
Siuntinio kaina įskaiČius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra $ 80.00. :

******** j
DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). C
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-j 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arbaC 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu "All wool made ini 
England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. C
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra S 80.00. (
Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie] 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi. ' (
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, S 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. I 
Už $24.00 pasiunčiame maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-J 
me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams.' 
persiunčiame pinigus ir t.t. 1

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. lelef. 
01 739 8734.

viską atmetėme savo aukštesniu tikslu 
turėdami mūsų neutralų lietuviškąjį 
sportą Australijoje.

AŠ norėčiau vėl prabilti į savo 
bendradarbių, veteranų ir paskirų klubų 
valdybų sportines. Širdis kviesdamas ir 
vėl aktyviai įsijungti j savąją sportinę 
spaudą.

v Paskutiniu laiku labai ir labai 
mažai girdėtis iš paskirų klubų veiklos 
jų pasisekimu, ir pan., o taip pat ir 
ALFAS Valdyba ir šventės rengėjai 
- Melbourne Varpas, kurie ypač turėtu, 
jausti pareigą duoti daugiau Žinių vi
siems Australijos lietuviams apie esa
mus ir vykdomus parengimus ir kita', ką 
kitos organizacijos ir daro. Apie spor
tinius pasirengimus iš viso nieko ne
sigirdi. Aš tikrai bijočiau net pagal
vot, kad ir jie paveikti tos bendruome
ninės karštligės. Šiuo metu, kada nuo
traukos dedamos nemokamai, padaryki
me savąją sporto skyrių vėl gyvu. Atsi
buskite visi - ir tie, kurie yra'paveikti 
vienos ar kitos srovės, atsiminkite, 
kad sporto skyrius tarnauja vien tik 
lietuviškiems sportiniams tikslams. 
Būkime pavyzdys ir parodykime, kad 
mūsų sportiškas jaunimas ir jų vadovai 
yra vieningi, sportiški ir lietuvišką 
sportiškumą stato aukščiau visko.

A. Laukaitis

Artėjant žiemai Europoje garsu
sis Alpių “Martinelio Harlis” ir vėl 
pareikalaus aukų. Tai viena iŠ aukš
čiausių Alpių viršūnių Šveicarijos - 
Italijos pasienyje. Jau daugiau kaip 
20 žmonių tapo to skardžio aukomis. 
Vieno iš Žuvusių italo sportininko 
Martinelli vardu jis ir buvo pavadintas. 
Tačiau vienam iš geriausių pasaulio 
slidininkų šveicarui S.Sandan pasisekė 
šiuo skardžiu sėkmingai nusileisti. 
Malūnsparnis jį pakėlė 5435 metrų 
aukštin.JŽ kur jis pradėjo šį fantas
tišką nusleidimą. Jis vėliau pareiškė, 
kad net ir nuo Mont Blanc leidžiantis 
nebuvę taip baisu. Pirmą kartą į 
bedugnę jis leidosi be virvės ir part
nerio, ir mažiausias kryptelėjimas reiš
kė mirtį. Jo nusileidimas truko 2 vai. 
15 min.,ir tokių kritiškų momentų buvę 
ąpįe ,2000. Spaudos atstovams jis, 
pareiškė,, kad visa tai jis rizikavo iš 

meilės sportui ir iš asmeniško pasiten
kinimo. Salia to jis norėjęs išmėginti 
kalnų slidžių pajėgumą, už ką jis buvo 
gerai apmokėtas.

***
Olimpinis dešimtkovės čempionas 

W.fooney pasiekė pasaulio rekordą 
(8417 taškų) gruodžio 10 d. po to pa
reikšdamas, kad dešimtukas yra jo 
laimės skaičius- Jis gimęs 10 dieną, 
savo rekordą jis pasiekė dešimtose 
varžybose Los Angeles, kurios prasi
dėjo 10 vai. ryto. Atskirose varžybose 
jis dar pasiekė šių rekordų: 100 metrų 
per 10,3 sek., rutulys -14,38 m, 110 m 
b/b 14,3 sek., su kartimi 4,27 m. Jei
gu šiam sportininkui pavyktų patobu
linti visus savo atsiekimus, tai pa
saulio rekordas būtų 8820 taškų.

***
Olimpinis šuolių su kartimi Čem

pionas amerikietis R.Sigren siūlo pa
keisti šuolių į aukštį ir šuolių su kar
timi varžybų sistemą. Jo nuomone, 
ateityje per varžybas kiekvienam 
šuolininkui reikia skirti dešimtį bandy
mų ir leisti daryti su jais, ką tik nori, 
t.y. savo nuožiūra keisti kartelės aukš
tį ir iš dešimties bandymų parinkti 
patį geriausią.

***
Amerikos sporto Žurnalas siūlė 

suorganizuoti rinkimus išrinkti patį 
geriausią visų laikų sportininką. 
Siame konkurse dalyvavo 23 valstybių 
sporto redakcijos, ir jie išrinko pačiu 
geriausiu pasaulio sportininku lengva
atletį D.Ovens, laimėjusį 4 aukso 
medalius (37 taškai); antroje vietoje 
E.Zatopek (čekas) 21 taŠk., ir trečioje 
P.Nurmi (suomis) 16 tsk. Toliau seka 
australas R.Clark irolandėF.Blankers- 
Koen (15 tŠk.).

Harmoniją
.Pora sutuoktinių pragyveno 

65 metus. Jis turi 100 metų, ji
— 92. Jubiliatė, paklausta, kam 
turi būti dėkinga už tokį ilgą ir 
laimingą gyvenimą, atsakė:

— Visą gyvenimą buvau tos 
nuomonės, kad susipykus nieka
da neverta bartis. Tokiais atve
jais geriau išeiti iš namų it il
giau pasivaikščioti.
- O kur yra jūsų vyras?

— Nuo ryto vaikšto laukė.

Musų Pastoge Nr.43; 1970.11.psį.7 i 
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g SYDNEJAUS LIETUVIŲ DAINOS” CHORO Pranešimai
METINIS t

a KONCERTAS - BALIUS
LAPKRIČIO 14 D.,

b

I

I8

FATHER O’REILLY MEMORIAL SALEJE, AUBURN 
(Kampas Mary & Park Rd.)

VISI MALONIAI KVIEČIAMI
SIAME KONCERTE — BALIUJE DALYVAUTI.

Įėjimas $ 2.00. Pensininkams ir moksleiviams $ 1.00.
Salė atdara nuo 7 vai. vak. Koncerto pradžia 8 v. v. punktualiai. • 
Po koncerto balius iki 1 vai. ryto grojant kontinentalinei kapelai.

Baliaus metu veiks maisto ir gėrimų bufetas.
Stalus rezervuoti galima iš anksto pas “Dainos” choro pirm.

P. Nagi tel. 759 7094 ir pas visus choristus.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ DIENA
Pirmoji Pavergtųjų Tautų diena 

Wollongonge organizuojama lapkričio 
7 d., šeštadienį.

Pavergtųjų Tautų Komitetas buvo 
sudarytas spalio 19 d. dalyvaujant 
visai eilei australų ir pavergtų tautų 
atstovų, jų tarpe Plieno darbininku prof 
S-gos, atstovas Mr. T.Malcolm, Mr. & 
Mrs. E.D.Darby. Komitetas nutarė:

SUSITELKIMAS 11.15 vai. Glads- 
den gatvėje vakarinėje Wollongong 
gelž. stoties pusėje.

PROTESTO EISENA prasidės 
12 vai. Crown Street gatve Wollongong 
Town Hall kryptim. Protesto demons
tracijoje dalyvaus 18 tautinių grupių 
ir taip pat plieno darbininkų prof.- 
Sąjunga.

PROTESTO MITINGAS įvyksta 
Wollongong Town Hall salėje.

Kalbės: Mr. E.D.Darby, paverg
tųjų Tautų Savaitės K-to pirmininkas 
Sydnejuje;

Mr. J.T.Kane, D.L.P. federalinis 
sekretorius ir kandidatas ateinančiuose 
rinkimuose į senatą;

AUKOS
MŪSU PASTOGĖS SPAUSTUVEI.

Adelaidės Apyl. Valdyba, $ 50.00
J. Ruzgys, $ 20.00
V. Linkus, $ 10.00
Jonas Morkūnas, $ 5.00
M. K. $ 3.00

Brisbanes Apyl. Valdyba anksčiau au-
kojusi $ 96 dabar papildomai $ 4.00

A. Tamulevičius, $ 2.00
P. Doniela (papildomai). $10.00

»*»

AUKOS "Sodybai”.
A.L.B. Krašto Valdyba, $ 25.00
Dr. I. Venclovas, $ 25.00
J. V. Ramanauskai, $ 10.00
O. Meiliūnienė, $ 10.00
J. Dočkus, $ 10.00
Rimas Ramanauskas, $ 5.00

Visiems aukojusiems tariame nuo-
širdžių padėkų.

Syd. Liet. Mot. Soc. Globos D-jos V-ba.

s

i
l
i tS
r
I

WOLLDNGONG’E
Messrs. J.Denysenko ir- G.Bog- 

danovics, Pavergtųjų Tautų Savaitės 
Komiteto nariai.

Pavergtųjų Tautų Dienų Wollong- 
onge ypatingai remia vietinėT.V.stotis 
Nr. 4, vietinė spauda ir Sydnejaus 
popietinis dienraštis “Sun”, spalio 
20 d. paskelbus tuo reikalu straipsnį.

Kviečiame visus jungtis ir daly
vauti šioje protesto prieš pavergėjus 
dienoje Wollongonge. Čia bus skait
lingai atstovaujamos ir tos tautybės, 
kaip olandai ir prancūzai, kurie dar 
nepatyrė komunistinės priespaudos.

Stenkimės, kad ši pirmoji paverg
tų tautų diena Wollongonge būtų 
viena didžiausių demonstracijų.

V.Bukevičius.
UŽ Baltų Komitetų Sydnejuje.

***
Dail. Leonas Urbonas kanadiŠ- 

koš vasaros keletu savaičių praleido 
bekeliaudamas po Kanados ežerus. 
Savo kelionių įspūdžius ne tik apra
šė savo originaliais raportaŽais 
Kanados ir JAV lietuvių spaudoje, bet 
būdingesnius -matytus vaizdus fiksavo 
piešiniais. Vienų kitų paskelbsime ir 
Mūsų Pastogėje.

CANBERRA
APYLINKĖS SUSIRINKIMAS.

Lapkričio 15 d., sekmadieni, 3 vai. 
Lietuvių Klube Šaukiamas visuotinis 
apylinkės, susirinkimas. Darbotvarkėje 
naujos apylinkės valdybos rinkimai ir 
einamieji reikalai. Maloniai kviečiami 
tautiečiai susirinkime gausiai daly
vauti.

IEŠMINĖ WOODENDE.

Melbourno Lietuvių Brolija (Pastogės Seneliams Organizacija) -, 
džiai kviečia visus tautiečius atsilankyti į Lituanicos sodybų lapkričio 7 d. 
ir jaukiai praleisti Šeštadienį, kur galėsime kepti kepsnius, vaišintis savais 
atsivežtais ištekliais, pašokti, padainuoti. Visos mašinos kviečiamos - SS 
apsistoti ant Brolijos nuosavos žemės, kaip bus vietoje nurodyta. į orų 
nekreipsime dėmesio. Jei bus lietinga diena, kepsnius kepsime specialiai 
pastatytame pastate; ten ir linksmųjų programos dalį pravesime.

Iš Melbourno važiuoti Casloer Highway 79 Bendigo kryptimi. Kai tik 
pasieksite Woodend miestelį dar neprivažiavus geležinkelio pasukti į kairėje 
pusėje esantį Ashburn Road ir pavažiavus apie vienų mylių pasukti į-deŠinėje 
pusėje esantįDonacos Road. Dar 300 jardų ir jau esate Lituanicos sodyboje 
dešinėje kelio pusėje.

Savo atsilankymu pritarsite idėjai, kad mūsų seneliams, invalidams ar 
nelaimėn patekusiems tautiečiams pastogė irgi reikalinga. Kokia ta pastogė 
bus ir kur ji bus, priklausys nuo mūsų visų. Dabartiniu metu telkiame kapitalų 
priimdami aukas. Turime vieno tautiečio paaukotų vieną akrų miško, ant kurio 
atvykę pasistatysime savo mašinas. Turime ir pinigų. Tikimės, kad visi Šiai 
idėjai pritarsite ir reikalui esant visais galimais būdais padėsite.

Iki malonaus pasimatymo ieŠminėje.

nuoŠir-

Brolijos Valdyba
PRANEŠIMAS

Nedaugelis gal ir žino, kad Melbourno savaitgalio lituanistinė mokykla 
turi savo bibliotekų lietuviškų knygų. Knygos yra pedagoginio pobūdžio, lengvo 
turinio pasiskaitymams. Biblioteka atidaryta lituanistinės mokyklos mokymo 

laiku sekmadieniais nuo 10 vai. iki 11.30 vai. Norintieji pasinaudoti minėta, 
biblioteka kreipiasi pas bibliotekos vedėjų p. K.PraŠmutų minėtu laiku. St. 
John’s bažnyčios mažojoje salėje. ‘ ”

K. Prašmutas.

vadovauti. Todėl apylinkės Valdyba 
prašo visus tautiečius šiame susirinki
me skaitingai dalyvauti. Tikimės, kad 
suprasdami reikalo svarbumų renkami 
asmenys šių pareigų neatsisakys. ; .

Geelongo Apylinkės Valdyba;

GEELONG
VISUOTINIS APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Lapkričio 15 d,, sekmadieni, 
2.30 vai. Lietuvių Natriuose Geelongo 
apyl. Valdyba šaukia visuotini apylin
kės narių susirinkimų. Darbotvarkėje : 
1. Susirinkimo atidarymas. 2.Prezidiu« 
mo ’“sudarymas. 3.Mandatų komisijos 
rinkimai. 4.Apylinkės pirmininko prane
šimas. 5.Statybos vadovų rinkimai. 6. 
Revizijos Komisijos klausimas. 7. 
Klausimai ir sumanymai. 8.Susirinkimo 
uždarymas.

Susirinkime bus renkami keturi 
asmenys salės praplėtimo darbams

***
Spalio 24 d. Sydney apylinkes 

Garbės Teismas turėjo savo pirmų 
posėdi,, kur buvo pasiskirstyta pareigo
mis: Garbės Teismo pirmininkas p. 
A.Baužė, sekretorius p. V.Bernotas, ir 
nariai - V.Kazokas, I.Jonaitis ir V.- 
Saudargas ‘t;:

Apylinkes Valdyba

talkininkaujant: ; Vyrų Oktetui, 
“Klumpakojui” ir 
"Bevilčiams”

MELBOURNO DAINOS SAMBŪRIS

ruošia įdomų

metinį KONCERTĄ
lapkričio 8 d., sekmadieni, 6 vai. vak. Lietuvių Namuose, 

56 Errol Street, North Melbourne.

BANES IMAS
d. 3 vai. Liet. Namuose Dainavoje Banks- 
Sydnejaus Liet. Klubo metinis susirinki-

p
Lapkričio 29 

towne kviečiamas 
mas. Tarp kitų darbotvarkės punktų bus 1970-71 m. kaden
cijai klubo pirmininko, sekretoriaus ir penkių direktorių 
rinkimai. Nariai kviečiami iki lapkričio 27 d. siūlyti kan 
didatus virš minėtoms pozicijoms užimti. Pasiūlymai siun
čiami raštu adresuojant Liet. Klubo sekretoriui 39 Church 
St.J Lidcombe. Pasiūlymai turi būti pasirašyti kandidato 
ir dviejų klubo narių rekomenduotojų^^ Sekretoriu8

min Pasine
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

“OUR HAVEN”

Auatralijoi
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PAKVIETIMAS 
kviečiame atsilankyti į Melbourno Lietuvių Klubo

«1TIN1 BALIU

PER SPAUDĄ I LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

LEIDĖJAS

Leidėjo ir
•drena:

Lapkričio 14 d. šeštadieni, 7 vai. vak. Lietuvių Namų Jubiliejinėje salėje, jf 
50Errol St., North Melbourne. *

- v *Turtingas bufetas, skanūs užkandžiai.ir gera muzika. 4f*
Svečiams nenariams $4.00. 4fPakvietimai finansiniams nariams $2.00.

m M.L.K. Taryba. £
lcMcNt***>it*Nc**********«l|t**>l<***************>R>f.
Mūsų Pastogė Nr.43; 1970.11.2; psl.8 t-iK

PAIEŠKOJIMAS.
Ieškomas Anicetas Janulevičius, 

sūnus Silvestro, gimus 1929 m. Vil
kaviškio' apskr. Sodevų km. 1944 m. 
išvežtas i Vokietijų, emigravus i, Aus
traliją ir gyvenąs Bankstowne (54 
Kitchener Pde.). Ieško motina Marija 
Juzė JanulėviČienė, gyvenanti Liepos 
g-vė 21,d.3, Kybartuose. Paieškoma
sis ar žiną apie jį prašomi rašyti jai ar 
Raudonajam Kryžiui: Red Cross Vice 
President Mrs. M.Sakalauskas, 1,37 
Wilbur Street, Greenacre. N.S.W. 2190.

Lietuvių Bend moments 
laikraltis

- ALB Krašto Valdyba

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

REDAKTORIUS - Vincas Kazokas
13 Percy Streer, 
Bankstown.
N.S.W. 2200.

Redakcijos tel. 709 8395
Administracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraščius taiso ir trum
pina savo nuobira.

“M.P." prenumerata: metama 38,
pusei metų 34, 

Užsienyje melams 310, 
Atskiro Nr. kaina 20 cenlit.

■ •••• •«»' Uz skelbimų turini neatsakoma.
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