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LIETUVIŲ

DIENOS

MELBOURNE
L.D .M. Rengti Komiteto Informacija.

Skelbiame Geelong’o lietuvių sporto 
klubo'‘Vyties’’atvykstančių sąrašų:

A.Bungaila, A.Bungarda, A.Jan- 
Čiauskas, L.Luckas, L.Luckas, J.Lus- 
cotnbe, A.Mačiulis, D.Manikauskas, J,. 
Mikolaitis, G.McFeeters, M.Savickas, 
L.Schrederis, R.Vaičekauskas, L.Vo- 
lodka.

_ V. Brazdžionis, V.Čerekavičius, 
E.Gvildys, R.Gvildys, P.Jakaįtis, A. 
Jokubauskas, S.Karpuška, G.Kymantas, 
A.Kymantas, K.Kymantas, J.Mačiulis, 
S.Obeliūnas, P.Obeliūnas, H.Renkaus- 
kas, A.Renkauskas, R.Schrederis.

Geelong’o choro atvykstančių su
rašą:

Dirigentas p. J.Juška, A.Braz-. 
dzioniene, M.Buckienė, D.Bertašienė, 
P .CerekaviČienė, A .Juškaitė .R .Juškai

tė, D.Jankuvienė, V.Juškiene, B.Juš- 
kaitė, M.Materienė.R.Skėrienė, E.Stui- 
keviČienė, C.Vaičekauskienė, A.Zen- 
kevičienė, A.Žvirblienė.

P.Bauža, J.Buzinskas, V.čereka- 
vičius, J.Gailiūs, V.Juška, Dr.S.Ska- 
pinskas, P.Said ūkas, A.Steponavičius, 
V.StuikeviČius, O.Schrederis, P.Vaiče
kauskas.

Melbourne tautiečiai, Lietuvių 
Dienos jau tik už 7savaičių, o atvyks
tantiems Lietuvių Dienų parengimų 
dalyviams ir svečiams apgyvendinti 
dar trūksta daug vietų. Visus maloniai 
prašome priimti i, savo namus atvyks
tančius tautiečius. Prašome registruo
tis pas Butų Komisijos narius arba 
telefonu 47 7561.

Ignas Alekna.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO RAITAS JUNGTINIU TAUTU 

GENERALINĖS ASAMBLĖJOS 
PIRMININKUI EDVARDUI HAMBRO

Minint Jungtinių Tautų įsteigimo 
25 metų sukaktį, linkiu -joms geros 
ateities. Pirmoje vietoje linkiu,kad 
Organizacija taptų veiksmingu įrankiu 
atstatyti tarptautinei tvarkai, pagrįstai 
laisves bei teisingumo principais ir 
privalomai ypač visiems Jungtinių 
Tautų nariams.

Šis linkėjimas yra juo nuoŠirdes; 
nis, kad jis išpalukia iš Lietuvos 
gyvybinių interesų, nes Lietuva yra 
vieno Jungtinių Tautų nario, būtent, 
Sovietų Sąjungos agresijos auka.

Kaip Žinoma, Lietuva, kartu su 
Estija ir Latvija, tebėra karinėje 
sovietų okupacijoje, kuri prieš lietuvių 
tautos valią jai yra jėga primesta. 
Vadinamoji “Lietuvos sovietinė socia
listinė respublika’’ tėra Maskvos 
vyriausybės padaras, sumanytas oku
pacijai paslėpti.

Pareikšdamas dar kartą, kad 
lietuvių tauta nepakeičiamai siekia 
atgauti laisvą savo suvereninių teisių 
vydkymą, aš laikau sau pareiga pakar
totinai protestuoti prieš brutalų jėgos 

pavartojima, kuriuo Sovietų Sąjunga 
yra nusikaltusi Lietuvos atžvilgiu ir 
taip pat pažeidusi tiek Jungtinių 
Tautų statutą, tiek tarptautiną teisę.

1939 metais p. C.J,Kambro, 
pirmininkavęs Tautų Sąjungos asamblė
jai, kurios pasėkoje Sovietų Sąjunga 
buvo pašalinta iš Ženevos institucijos, 
kalbėdamas apie sovietų agresiją prieš 
Suomiją, padarė Tautų Sąjungos 
nariams Ši, rimtą įspėjimą: “Mes pri
valome veikti tokiu būdu, kad neapvil- 
tume mažos nelaimėje atsidūrusios 
tautos lūkesčių”.

Dabar kita maža tauta, lietuvių 
tauta, būdama didžioje nelaimėje,. 
laukia, kad Jungtinės Tautos, atsir 
Žvelgdamos jos teisių, sugebėtų padėti 
jai atgauti nepriklausomybę. Lietuva 
laukia, kad Jungtinės Tautos atliktų 
Tamstos įžanginėje kalboje tikslingai 
apibūdintą užduotį - "atstatyti milionų 
žmonių pasitikėjimą Jungtinių Tautų. 
Organizacijos veikla.” '

Kelias Turkijon
- Bražinskų kelionė į Turkiją prasidė

jo spalio 15 d. Sovietų lėktuvas Antonov 
An 24, kuris skraido tarp Juodosios jūros 
uostų Eatumio ir Suchumo, su 46 kelei
viais, turėdamas 5 Įgulos narius, pakilo iš 
Batumio. Tada ginkluoti Bražinskai prasi-i 
veržę iki lakūno ir parodę jam rusų kalba 1 
raštelį, reikalaujanti skristi, kur jų bus nu
rodyta. Lakūnas tuoj pradėjęs manevruoti 
lėktuvą — stačiai leisti j j aukštyn ir že
myn. stengdamasis Bražinskus pargriauti. 
Tada Bražinskai pradėję šaudyti. Patar
nautoja Kurčenka griebusi Bražinskus, ir 
ji buvo peršauta ir krito negyva. Peršauti 
buvo lakūnas, radijo operatorius ir vienas 
keleivis. Bražinskai aerodrome buvo areš
tuoti. Pirmosios žinios tvirtino, kad jie tu
rėję du šautuvus, penkis pistoletus, tris na
mų darbo granatas ir nemažą kiekį šaud
menų.

Iš pradžių buvo tvirtinama, kad abudu 
Erazinskai yra žydai, nors kai kur teisin
gai, o kai kur iškraipytai rašomi jų vardai 
ir net pavardė rodė jų lietuvišką kilmę. 
Matyt, žydiška kilmė jiems paskubomis 
prisegta žinant, kad Sov. Sąjungoje žydai 
yra ypač aktyvūs ir net viešai buvo pakal- 
Jinti Leningrade norėję pagrobti lėktuvą. 
O gal laikraštininkus sumaišė ir tai, kad 
Bražinskai yra iš Turkestano.

Tiesa, prie Bražinsko pavardės dar nuo
lat buvo dedama antra pavardė — Koreje- 
vo, Koreyevo, Koreyero. Bet vėlesnėse 
žiniose jie jau visur vadinami lietuviais. 
Pradėjo aiškėti, kad Pranas Bražinskas bu
vo sunkvežimio šoferis, o Algirdas — stu
dentas. Be kita ko, Algirdo amžius laikraš
čių pranešimuose irgi žymimas tarp 15 ir 
18 metų.

Bražinskai turėję su savim 1000 dolerių.
Nors Turkija paprastai laikosi nusista

tymo neišduoti tokių lėktuvus atsivariu
siųjų, jei jie bėga dėl politinių persekioji
mų, bet Bražinskų padėtis yra ypatinga — 
vienas žmogus žuvo, trys sužeisti. Turėda
mas prieš akis tą neaiškią ateitį, Pranas 
Bražinskas iš pradžių sakęs, kad jis sutin
kąs net būti grąžintas, bet norįs, kad bent 
sūnus būtų laisvas. Dėl visko esąs kaltas 
jis pats vienas.. Vėliau skelbiamas jo pa
reiškimas, kad jie abu nusižudysią, jei rei
kėtų grįžti į Sov. Sąjungą.

Vietinis teismas pripažino, kad jie yra 
politiniai pabėgėliai. Tą teismo nutarimą 
turi patvirtinti ar atmesti Turkijos teisin

gumo ministerija. Net ir po teismo tokio1 
nutarimo dar nebuvo aišku, ar Bražinskai 
bus teisiami už tai, kad nušovė patarnau
toją ir tris žmonės sužeidė. Laikraščiai aiš
kino, kad Turkijos įstatymai nereikalauja 
traukti atsakomybėn žmogaus, kuris politi
niais sumetimais net nusikaltimą padaro. 
Žinoma, tarp Soy. Sąjungos ir Turkijos yra 
ypatinga padėti?.

Beje, Bražinskų pabėgimo proga Brita
nijos laikraščiai rašė, kad šis jų atvejis yra 
ketvirtasis, kai bandoma pagrobti .sovietinį 
lėktuvą, tik šįkart tas bandymas buvo sėk-: 
mingas. Kitiems nepasisekę dėl lakūnų ma
nevravimo, kaip ir šiuo atveju buvo daro
ma. ar dėl kitų priežasčių.

Apskritai Britanijos spaudos simpatijos 
buvo daugiau pabėgusiųjų pusėje, negu 
prieš juos. Kai kurie rimti laikraščiai tik 
apgailėjo, kad jiems nepasisekė išvengti 
panaudoti ginklo ir nušauti patarnautoją^ 
o kitus-sužeisti. EUROPOS LIETUVIS

T. F. Atstovybės
ATSIŠAUKIMAS

Kaip žinome, du drąsūs ir laisvės pasiilgę lietuviai Pranas Bražinskas ir 
sūnus Algirdas privertė sovietų keleivinį lėktuvą nusileisti Turkijoje ir čia pasi
prašė' politinio pabėgėlio teisių ir globos. Nelaimei, ju, kelias i, laisvę buvo 
skaudus: kovoje žuvo lėktuvo patarnautoja ir sužeisti du sovietų pareigūnai. 
Turimomis žiniomis Turkijos vyriausybė juos pripažino politiniais pabėgėliais, 
tačiau jų reikalas nebaigtas ir dar jų iškovota laisvė pavojuje. Viso pasaulio 
lietuviai juos palaiko ir deda pastangas, kad jie nebūtu grąžinti į Lietuvos oku
panto kerštingas rankas. Vilkas yra padaręs atitinkamus dematŠus Turkijos 
vyriausybei ir net buvo pasiuntęs asmeniškai savo atstovą i, Turkiją vietoje 
tarpininkauti ir pagelbėti.

Su tais žygiais susijusios ir ekstra išlaidos. Tautos Fondo Atstovybė 
Australijoje kreipiasi į visus tautiečius prašydama paremti į laisvę besiver
žiančių mūsų tautiečių žygį ir aukoti Tautos Fondui, nes vedant kovą sujautos 
priešu vien žodžių neužtenka.

Aukas įduoti ar siusti Šiais adresais:

SYDNEY: Dr. A.Maurągis, 
82 Victor Ave., 
Picnic Point, NSW. 2213.

ADELAIDE: p. Maziliauskienė, 
17 Gifford St., 
Torrensville, S.A. 5031.

MELBOURNE: p. Ročius, 
Yen Yen Rd,, 
Yarrambat, VI6.-8091.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 

"MOŠŲ PASTOGES" 

PRENUMERATOS ADRESU, 

BOX 45S8, GJ»,O, 

SYDNEY, NO.

DR. NORMAN BORlAūG
Nobelio taikos premija šįkart, paskirta 

taikliau negu bet kada, ji paskirta žmogui, 
kuris laikomas žaliosios revoliucijos tėvu. 
Tai Meksikoje gyvenąs amerikiečių moks
lininkas dr. Norman Borlaug, be kita ko, 
pusiau norvegiškos kilmės amerikiečių ūki-' 
ninku vaikas, dabar jau 56 m. amžiaus.

Jis ruošėsi miškininkystei ir genetikos 
mokslams. Baigęs mokslus, dirbo kaip miš
kininkas. Bet 1942 m. įstojo, dirbti į Rocke- 
fellerio Fundaciją, kuriai rūpi tiriamasis 
mokslo darbas. Po poros metų jis buvo iš
siųstas dirbti į Meksiką bandyti padėti 
kraštui užsiauginti daugiau kviečių, kad 
nereikėtų jų įsivežti iš kitur. Čia dirbda
mas, dr. Borlaug pastebėjo, kad didelis trą
šų panaudojimas neišsprendžia reikalo. Ta
da išauga niekam nereikalingas didelis 
šiaudas, ir kviečiai sugula. Tai jis pradėjo 
daryti bandymus su trumpo šiaudo ir yį-

ĮVYKIAI
Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo * 

Komiteto pirmininkas DR. J.K.Valiūnąs 
taip pat buvo; pasiuntęs Turkijos vy
riausybei telegramą, kad būtų suteikta 
lėktuvu pabėgusiems iš S.S-gos lietu
viams politinio pabėgėlio teisė. Tuo 
tikslu net buvo pasiustas asmeniš - 
kai Vilko valdybos narys R.Kezys reika
lus vietoje padėti sutvarkyti. Tuo pat 
reikalu į Turkiją atvyko ir didelis 
Amerikos lietuvių veikėjas inž. A.Ru- 
dis, tuo metu keliavęs po gretimus 
kraštus.

**♦
Kanados valstybinėje bibliotekoje 

Ottavoje organizuojamas plačiu mastu - 
lietuviškų knygų skyrius. Šio darbo 
ėmėsi toje bibliotekoje besidarbuojanti 
Dr. Marija Ramūnienė, gavusi pritarimą 
iš minėtos bibliotekos vadovybės ir 
remiamaKanados lietuvių kultūrininką 
Tikimasi, kad mūsų tautiečiu remiamas 
Šis skyrius išaugs i, lietuviškų knygą 
centrą šiaurės Amerikoje, kuris bus 
prieinamas visiems, studijuojantiems 
arba besidomintiems litanistika. šiam 
tikslui vien tik Kanados Liet. Bendruo
menės kultūros Taryba sutelkė apie 
1000 tomų lietuviškų ir apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis knygų, kas su
daro numatomo skyriaus branduolį. ' *

siškais neūžaugomis kviečiais. Tokias veis
les bekryžiuodamas Ir sėdamas juos drėki
namoje žemėje, jis pasiekė to, kad šiandien 
Meksikos kviečių derliai patrigubėjo. Mek
sika ne tik nėbeįslveža kviečių, bet turi jų 
šiek tiek parduoti.

Naudojam! trumpo šiaudo kviečiai. Žemė 
turi būti'gerai patręšta ir drėkinama.

Jo išradimu šiandien jau naudojasi ir ki
ti kraštai — Pakistanas, Indija.' Stengi a-

’ masi išvesti naujas ryžių veisles.
Dabar dr. Borlaug vadovaujamasis insti- j 

tūtas rūpinasi išauginti sukryžiuotus kvie- i 
tj ir rugį, kuris duotų didelį derlių ir daug > 
proteino. ' j

Tokios pastangos naujomis jayų veislė-, f 
mis gintis nuo bado ir ypač tų pastangų 1 
įgyvendinimas mokslininkų ir žmonijos gy- J 
nimo nuo Joado propaguotojų tarpe kaip j 
tik ir turi žaliosios revoliucijos Vardą.

1



A1BSTATUTO KLAUSIMU
sumokėję nemažiau kaip bent už praė
jusius trejus mėtos,” I

Toks pat papildymas siūlpmaS ir i 
prie komisijos suredaguoto str, 70. i 

Šių straipsnių papildymas motyvuo- | 
jamas tuo, kad bendruomenės reikalų ( 
sprendime dalyvaujantieji būtų akivaiz- . 
dūs jos veiklos puoselėtojai ir rėmėjai 
o ne"proginiai” susirinkimų dalyviai.

Mūsų Pastogės Nr.. 35 p. J.Riaubos ' 
siūlymas, kad Krašto Tarybos šuva- I 
žiavime pilnateisiais nariais galėtų I 
dalyvauti Australijos Lietuvių Kunigų ( 
Sekretariato atstovas ir VLIK’o jgalio- I 
tinis Australijoje, atrodo, nesiderins ( 
su kitų bendruomenės apimtyje veikian- ( 
Čir; organizacijų vienodu respektavimu. . 
ALB visos lietuviškosios organizacijos 
yra vienodai vertingos ir lygios. Todėl 
suteikiant kai kurioms jų išimtinas 
privilegijas būtų tolygu išskirtųjų or- 1 
ganizacijų reikšmės nuvertinimui. i

Musų Pastogės Nr. 36 p K.Praš- i 
muto siūlymas nerinkti lietuvio mokes- | 
Šio iš paskirtų bendruomenės narių, o , 
tokį mokestį rinkti iš lietuviu organi- , 
zaciju nesiderina su Lietuvių Chartą 
ir ALB organizacijos struktūra. Tokį 
siūlymą priėmus, vietoje Australijos 
Lietuvių Bendruomenės pasidarytų 
Australijos lietuvių organizacijų fede
racija, nes tokioje organizacijoje 
nariais būtų ne paskiri asmenys, bet 
paskiros organizacijos.

L. Barkus

Musų Pastogės Nr. 31 paskelbtas 
ALB statuto, priimto 1958 m. Krašto 
Tarybos suvažiavime, pakeitimo siūly
mas. Sudarytoji šiam tikslui speciali 
komisija, siūlydama kai kuriuos statuto 
straipsnius pakeisti, nenurodė motyvų 
kodėl rekomenduojama tai daryti.

Palyginus siūlomus pakeitimus su 
senąja statuto redakcija ir eilę metų 
stebint ALB veiklą,kyla abejonių dėl 
kai kurių straipsnių pakeitimo būtinu
mo. Todėl kai kurinės siūlomus pakei
timus aptariant, verta dėl kiekvieno jų 
pasisakyti.

Komisija siūlo straipsnį 1 papil-
. dyti taip:

“Apylinkių Valdybos ir seniūnai išim
tinais atvejais gali nutarimais įjungti į 
bendruomenę mišrios Šeimos ne lietu
vių kilmės narį pilnomis teisėmis.”

Atrodytų, kad norint daryti kokį 
nors nutarimą, nutariamajam klausi - 
mui spręsti yra būtinas kieno nors 
pageidavimas arba prašymas. Tokio 
prašymo nesant, nėra jokio pagrindo 
kažką spręsti arba nutarti. Lietuvių 
Bendruomenės organizacinė struktūra 
yra ne pareiškiminė. Todėl įvesti į 
ALB statutą vien tik dėl mišrių šeimų 
pareiškiminį precedentą būtų pačios 
organizacines struktūros iškreipimas. 
Iš patirties žinome, kad yra mišrių šei
mų, kurių ne lietuvių kilmės nariai, be 
jokiu nutarimų, lietuviškoje veikloje 
aktyviai ir gražiai reiškasi. Todėl rei
kalo nekomplikuojant, ar netiktų šitoks 
statuto str. 1 papildymas:

"Taip pat mišrių Šeimų nariai, ne 
lietuvių kilmės, jeigu jie pritaria 
Lietuvių Bendruomenės siekiams, pildo 
ALB statutą ir moka nustatytą lietuvio 
mokestį.”

Straipsnius H ir 20 visai nevertėtų 
keisti paliekant dabartinio statuto seną 
redakciją štai dėlko:

Suvažiavimui ar susirinkimui patiek
tieji darbotvarkėje klausimai, išskyrus 
sumanymus, privalomi suvažiavimo ar 
susirinkimo nutarimo. Nesant šauktu 
laiku suvažiavimo ar susirinkimo 
kvorumui keičiant ar papildant patiektą
ją darbotvarkę gali atsitikti nepageidau
tinų reiškinių, išplaukiančiu išsuvažia- 
vime ar susirinkimo dalyviu, srovinių 
ambicijų bei užgaidų. Tokių nuotaikų 

' pasekmėje naujai įrašyti darbotvarkės 
punktai ir juose keliamų klausimų nu
tarimai bendruomenės organizacijai 
gali būti labai nenaudinga .

Kad suteikus bendruomenės nariui 
teisę į šaukiamos sesijos ar susirin
kimo darbotvarkę įrašyti jo pageidauja
mą svarstyti klausimą, vertėtų statutą 
papildyti naujais 11a ir 20a straips
niais :

“ALB narys norėdamas įtraukti į 
Krašto Tarybos sesijos darbotvarkę ko
kį nors klausimą, tokį klausimą turi 

. patiekti raštu Krašto Valdybai ne vėliau 
8 savaičių prieš šaukiamai sesijai skirtą 
datą”.

Analogiško turinio papildymas ir 
20a straipsniui. '■

Straipsnį 34 vertėtų pakeisti taip:
"Apylinkės Valdyba renkama iš 

5 asmenų. Jos2nariai iš valdybos- 
pasitraukia po vienų metų. Jų vieton 
pririnkus 2 naujus narius, jie su liku
siais 3 senais nariais sudaro naują 
valdybą. Sekančiais metais iš valdy
bos pasitraukia 3 seniau išrinktieji 
nariai. Jų vieton pririnkti 3 nauji na
riai, su likusiais 2 senais nariais su
daro naują valdybą. Taip kas metai 
2 ar 3 nariai pasitraukia iš valdybos 
pakaitomis.”

Toks Apylinkės Valdybų sudarymo ' 
būdas būtų naudingas organizacijos 
veiklai. Naujoje valdyboje visada būtų 
dalis senų valdybos narių, kurie jau 
yra įsitraukę-į organizacijos darbą. Gi 
naujai pririnktų narių naujos mintys 
suteiktų organizacijai daugiau kūrybin- 

' gurno.
Mano supratimu, straipsnį 69 vertė

tu papildyti taip:
"Vyresnio amžiaus bendruomenės 

nariai šia teise naudojasi tie, kurie 
nuolat moka lietuvio mokestį ir jį yra

NETEKOME VLADO RADZEVIČIAUS

Su velioniu asmeniškai susipaži
nau prieš keletą metų, bet iŠ korespon
dencijų ir spaudos buvome pažįstami 
seniai.

Man leidžiant "M.P.” Vladas 
Radzevičius, vienas iš pirmųjų buvo 
"Mūsų Pastogės” prenumeratorius, 
rėmėjas ir bendradarbis. Būdavo labai 

. įdomu skaityti ‘‘Mūsų Pastogėj" ir 
kitų laikraščių skirtyse jo kruopščiai 
parašytus rašinius.

Lankant Adelaidėj gyvenantį sūnų, 
visuomet man buvo malonu sutikti 
Vlada Radzevičių ir pasidalinti minti
mis. Paskutinį kartą man būnant Ade

laidėj A.A. Vladas Radzevičius padarė 
man vizitą ir čia turėjome progos dau
giau pakalbėti. Vladas Radzevičius 
buvo didelis lietuvis, patrijotas, 
visuomenės veikėjas .nekerštingas .nuo
širdus. Kaip tik tuo metu . Adelaidė' 
aktyviai ruošėsi Bendruomenės Su
važiavimui- Meno Dienoms. Jisai buvo 
rengimo komitete, dirbo, sielojosi, 
stengėsi kad viskas būtu paruošta, 
ragino mane, kad ir. aš atvykčiau 
primindamas - “nepasitrauk nuo lietu
viškų pūdymų”.

Šiandien, netik Adelaidėj, bet it 
visoj Australijoj netekus A.A. Vlado 
Radzevičiaus liko didelė ir skaudi 
spraga.

Poniai C.Radzevičienei ir šeimai 
gilaus lįūdesio valandoje, reiškiame 
didelę užuojautą; mano Žmona, aš, ir 
šeima kartu liūdime.

Antanas Baužė.

Antanas Baranauskas, The Forest 
of Anykščiai (Anykščiu šilelis). Lie
tuviškas tekstas su anglišku vertimu. 
Vertė Nadas Rastenis. Redagavo ir 
įvadą parašė J.Tininis. Antroji laida.

mirus, miela, draugą
Urnevičiai

A.A.

JUOZUI OŽELIUI
tragiškai žuvus, jo tėvus, brolius bei artimuosius, ypač Melbourno studentų sky
riaus pirmininkę (buv. sužadėtinę) p-lę Reginą Bužinskaitę nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Aust.Liet. Stud. S-gos Melbourne Skyrius.
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Kaip kieityienais metais, tįip ir Šįmet, 
siBome specialiai sudaryto# šiui»tinįuB Wie bus:#|įJe«i Ir praktiška dewto» 
suartiniesiems. ,

DOVANŲ SIUNTINYS 1. (1970). ' ,j
I 3 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 3 jardaiį 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem i 
suknelėm. 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras i 
atba wool ir cashmere medžiaga. 2% jardo vilnonės suknelei medžiagos, ij 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai," arba moteriška blįuskutė, j 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. ;
Siuntinio kaina (skaičius muitų ir visas persiuntimo išlaidas yra S 80.00. !

******** ,

į DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). 0
I 2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-Q 
| ga dviem, puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arba® 
| acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu “All wool made infl 
i England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. fl
> Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $ 80.00. ‘ fl
I Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kuriefl 
) Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi. į
I Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, $35.00, vilnonės gėlėtos skarelės,!
> $4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai $ 7.00,1 
) nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės, $1.80, nepermatomo nailono j 
k medžiaga suknelei S8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški šaliai $6.50, it kt. į
I Už $24.00 pasiunčiame maisto siuntini iš specialiai parinktų produktų. Prįima-J
> me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams, j 
i persiunčiame pinigus ir 1.1.

Baltic Stores Ltd.
į (Z. JURAS)
f 421 Hackney Rd.. London. E. 2. telet.
f 017398734.
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Manb mylimai žmonai ■ ; ;s
HALINAI AGLINSK1ENEI i-U

iškeliavus į amžinybę nuoširdžiai dėkoju kun. P. Vaseriui ir visiems, kurie 
atsisveikino su ja šv.Rožinio ir šv. Mišių maldomis skaitlingai dalyvaudami 
laidotuvių koplyčioje, bažnyčioje ir. kapinėse,ir pagerbusiems ją gausybe vai- s
nikų. Taip pat labai dėkoju ir mane užjautusiems ir guodusiemė toje mario 
gyvenimo tamsiausioje valandoje. ' -

V. Aglinskas
gyveninio tamsiausioje valandoje.

Brangiam'mano vyro! a.a.
PADĖKA

J ALBINUI LELEŠIUI ! -1
staigiai mirus, širdingai dėkoju kunigams P. Butkui ir P. Martuzui už gedulingas 
šv. Mišias ir laidotuvių apeigas kapinėse.

Giliai dėkoju. Dainos chorui ir dirigentui p. B.Kivęriui bei brangiems ? 
choristams, giedojusiems ir atidavusiems paskutinę pagarbą. ■ '

Tariu lietuvišką ačiū visiems mieliems draugams ir bičiuliams, man pa- ’ 
reiškusiems užuojautos raštu ir žodžiu, taip pat ačiū už gausiai sudėtus vaini
kus ir gėlių puokštes. Visiems giliai dėkoju.

Zmopa Lidija

Išleido “Lietuvių Dienos”, 1970, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca. 
90029. 64 psl. Minkštais viršeliais 
kaina $3.00, kietais - $4.00. Ilius - 
truotas J.Kuzminskio raižiniais.

A.Baranauskas yra žymiausius 
XIX a. lietuvių poetas. Savo kūriniu..... ; " ■ I 
“Anykščių Šilelis” jis pasistatė sau 
amžiną paminklą. Pirmą kartą poema ? 
išspausdinta 1860 ir 1861 m. L.Ivins- į 
kio kalandoriu'je. Iki šiol Lietuvoje ir 
užsieniuose yra jo pasirodę daugiau | 
kaip 10 laidų. Jis išvertas į lenkų, lat-' į 
vių, rusų, vokiečių kalbas. Vertimas,, : 
anglų kalba drauge su lietuvišku tekstu 
pasirodė 1956 metais. Si laida yra | 
visokeriopai pataisyta pridėtas stam- a 
bus įvadinis J.Tininio parašytas straipe- j 
nis. N.Rastenis yra pasižymėjęs lie- 
tuvių klasikinės literatūros, vertėjas į g 
anglų kalbą ; jis, Šalia daugelio 
smulkių eilėraščių, yra išvertęs K. ' 
Donelaičio "Metus”. “Anykščių Ši- 3 
lėlio” vertimas yja labai adekvati.iš- 
kas originalui, nes vertėjas yra pats Js 
poetas, mokąs labai gerai lietuvių ir ? 
anglų kalbas. 1

Sis leidinys yra svarbus ne tik | 
mūsų literatūros propagandai svetimuo- ■ 
siuose, bet ir gera priemonė susipaŽin- įį 
t i su mūsų klasika lietuviškajam jauni- į| 
mui, kuris jau geriau moka angliškai, 3 
negu lietuviškai. '. J

2



"VAIDILA”
Spalio 31 ir lapkričio 1 dienomis 

Sydnejaus lietuviai turėjo meno dienas 
pilna to'zod'zio prasme,kai Adelaides 
teatralai tomis dienomis pribuvo su 
savo spektakliais ir iš eilės du vakarus 

> išlaikė gausią auditoriją draminėje 
‘ įtampoje.

Reikia pripažinti, kad išioji Ade- 
; laidės “Vaidilos” teatro gastrolė yra 

mūsų kultūriniame gyvenime labai 
reikšminga ir galbūt net reiškia tam 
tikrą perversmą mūsų veikloje. Ginči- 

•’ jamės dėl bendravimo galimybių su 
. tolimu ir geležine uždanga atitvertu 

gimtuoju kraštu, o paprasčiausiai 
. tokio bendradarbiavimo iki šiol beveik 

neturėta tarp atskirų mūsų kolonijų 
’ Australijoje. Tiesa, vyksta kas antri 
' metai Lietuvių Dienos, bet tai yra 
1 visų Australijos lietuvių jungtinis pasi 

reiškimas, ko negalima būtų laikyti ben- 
' dradarbiavimu tarp atskirų kolonijų.

Toks bendravimas tarp atskirų 
kolonijų ne tik visokeriopai teigiamas 

. ir skatinantis atskiriems meniniams 
vienetams, ypač teatrams, kurių pasi- 
ruošimas ypatingai sunkus, o savoje 

( kolonijoje tegali pasirodyti su savo 
i pastatymais kartą, daugiausia du kar- 

tus. Kas kita, jei tokie teatrai savo 
9 darbo vaisius galėtų parodyti visoms 
iįi lietuviu, kolonijoms. Gaila, beveik 
(ą nenugalimi Australijos nuotoliai to
li, kiems užsimojimams pastoja kelią.
3 Nežiūrint to, Adelaidės teatras 
“ bene pirmasis išdrįso pralaužti ir šiuos 

ledus. Jau keletą kartų gastroliavęs 
Melbourne “Vaidila” minėtomis dieno
mis buvo pasiekusi ir Sydnejų, atsi
verdamas net du spektaklius: Antano 
Rūko kompdiją “Bubulis ir Dundulis” 
ir V.Mykoląičio - Putino istorinę dramą 
“Valdovas”. Reikią atvirai pripažinti-, 
sydnejįškiai turėjo kuo pasigėrėti ir 
pasidžiaugti: Adelaidės vaidiliečiai 
Sydnejaus lietuvius gausiai praturtino, 
ir' galimas daiktas patys sydnejiškįų

* šiltu priėmimu neapsivylė. Kitas klau
simas, ar Vaidilos teatruišitoji išvyka 
materialiai apsimokėjo, nes kelionės 
išlaidos gana aukštos, o gautos paja
mos kažin išlygino išlaidas. Nežiūrint 
to bent iš pasisakymų sprendžiant 
vaidiliečiai šią išvyka buvę labai pa
tenkinti. Kalbant apie materialinę 

• pusę galbūt ir pats gastrolių laikas ne
buvo taip labai tinkamas: beveik prieš 
pat Kalėdas, kai visi svarsto savo ki-

GERB1AMIEJI. . . .
Kai scenoje pritrūksti žodžių, 

juos paduoda siufleris. Šį vakarą aš 
nerandu jų, kad galėčiau pilnai išreikš-, 
ti, ką jaučiu. Jei šiandien lietuviškas 
vaidinimas gali sutraukti tiek publikos, 
musų darbas ir pastangos neveltui. Mes 
tikime, kad lietuviškas žodis yra ta 
atspirtis ir jėga, kovoje prieš mus su
pančią nutautėjimo šmėklą. Ypatingai, 
gyvas meniškas žodis, plaukiąs iš 
lietuviškos gyvenimo aplinkos, kurį 
sukuria teatras, įžiebs ne vienam abe
jojančiam tautiečiui pasitikėjimą, mei-" 
lę savo tautai ir kalbai. Kol gyvuos 
lietuviškas žodis mūsų širdyse, gyvuos 
ir mūsų bendruomenė su savo organi
zacijomis, nes kalba yra tas pagrindinis 
ryšys, jungiąs mus vienon šeimon. Mū
sų senimo gretos, senimo,kuris atsive
žė ryškiausį gimtojo krašto atminimą, 
retėja. Jas užpildo jaunesnioji karta, 
kuri nėra išgyvenusį to gaivalingo ir 
veržlaus tautos pulso savame krašte. 
Tai galima pajusti tiktai gyvenant_ 
savoje tautoje,tarp savo žmonių.Teat
ras yra vienas iš didžiausių Šio tautos, 
gyvastingo vaizdo kūrėjų.

Tenka ir mums išgirsti priekaištų, 
kad apleidžiame veikalo meninę pusę ir 
perdaug reikšmės teikiame žodžiams ir 
turiniui. Nepamirštame mes meno, nes 
to mums neleidžia režisoriai, kurie 
ypatingai spaudžia, kad tik būtų geriau, 
kad tik būtų pasiektos vaidybinės aukš
tumos,bet vistiksavo uždaviniu laikome

SYDNEJUJE Adelaidės Teatro Vaidilos atvyka- 
ir parodytieji spektakliai suteikė 
Sydnejaus lietuviams didelio džiaugs
mo ir tuo praturtino mūsų kasdienybę. 
Už tai ALB Krašto Tarybos vardu reiš
kiu gilią padėką visam Vaidilos teatro 
kolektyvui ir jo energingam adminis
tratoriui p. V.Baltučiui.

.' Dėkojame taip pat ir visiems tal
kininkams. nuoširdžiai prisidėjusioms 
prie visų darbų priimamt svečius ir 
pagelbstint surengti spektaklius. 
Ačiū Sydnejaus Liet. Mot. Soc. Globos 
Draugijai ir jos pirmininkei p. O.Bau- 
žienei, už vaišių paruošimą, dėkui p.p. 
B.Stašioniui, Violytei Maksvytytei už 
pagalbą parduodant bilietus, p. Jūratei 
Reisgytei, Zitai Belkutei, Elenutei 
Kiverytei ir Ugnei Kazokaitei, nuro- 
džiusioms salėje vietas; p. DaniŠkevi- 
čienei-už pagamintą liet, sūrį vaidini
mui.

Dėkui priėmusiems ir globoju
siems vaidiliečius p.p.Andriukaičiams, 
Gulbinams, Kedžiams, Bitinams, J. 
Karpavičiams, Vįčiuliams, Belkams,

V.Baltutis, Adelaides Vaidilos Teatro 
administratorius.

šoninį biudžetą ryšium su artėjančiom 
šventėm, su išvykom į Lietuvių Dienas 
ir 1.1. Galimas daiktas, visai kitaip 
Šie reikalai atrodytų, jeigu "Vaidila” 
būtų Sydnejuje pasirodęs apie metų 
vidurį arba dar anksčiau. Šitai iške
liant niekam nenorima priekaištauti, 
bet kad ateity iš Šitos pusės būtų 
pagalvojama, beveik užtikrintai pri- 
leidžiant, kad tokios išvykos kartosis 
gyviau ir dažniau. Gal net apylinkių 
valdybos, sudarydamos metinius pa
rengimų kalendorius, turėtų iš anksto 
pramatyti tokias išvykas arba atvykus.

. Be abejo, būtų daug ko kalbėti ir 
apie matytuosius Vaidilos spektaklius, 
tačiau apie juos su didele meilė ir 
entuziazmu ne kartą Mūsų Pastogėje1 
buvo kalbėjęs a.a. Vladas Radzevičius. į 
Gal užtektų tik tiek pasakyti, kad' 
sydnejiŠkė publiką abu spektaklius 
labai Šiltai ir entuziastingai priėmė, o 
atvykusioms Vadiliečiams nuoširdžių 
padėkos žodžių nepagailėjo svečiu 
priėmimo vakarienės metu SydnejatB 
lietuviškų organizacijų, vadovai ir at
stovai.

Vaidilos iteatro šių išvyką į Syd
ney labai taikliai apibūdino aktorius ir 
Vaidilos administratorius p. V.Baltutis 
kurio Žodį, pasakytą priėmimo vaka
rienės metu, čia ištisai ir skelbiame;

- lietuviško Žodžio puoselėjimą ir jo 
išlaikymą mūsų tarpe ir mūsų jaunime.

Adelaidės Lietuvių Vaidilos Teat
ro vardu dėkoju jums, mieli sesės ir 
broliai sydnejiškiai.už mūsų tokį gražų 
priėmimą ir leidimą prabilti į jus iš 
scenos savo širdies kalba - gimtąja 
kalba. Šį vakarą per linksmą A.Rūko 
nutikimą, o rytoj Putino Žodžiais kalbės 
jums mūsų senovė, kurioje tiek daug 
yra pasiaukojimo ir meiles saviesiems.

Mūsų ypatinga padėka priklauso 
p. J .Maksvyčiui, kuris skatino,rūpinosi, 
ir drąsino mus kviesdamas Sydnėjun.

Mūsų Pastogės redaktoriaus žodis, pa
sakytas Adelaidės vaidiliečių priėmimo 
metu.*

Mieli svečiai ir malonūs Šio vakaro 
dalyviai,

Nenoriu Šiuo momentu kalbėti bana 
liai, kad esame nepaprastai sužavėti 
šio vakaro spektakliu ir gal dar daugiau 
gėrėsimės ryt dienos pasirodymu. Syd
nejaus lietuviai tai parodė savo gausiu 
atsilankymu ir entuziastingu pritarimu.

Čia noriu pabrėžti faktą, kad jau 
tarp Australijos lietuvių kolonijų prasi
dėjęs gyvas ir produktingas bendradar
biavimas, apie kurį eilę metų tik kalbė
jome ir gal to ilgėjomės, kas pastatai- 

; ssiais. metais virsta jatrkonkrečiais fak
tais. ALB Krašto Valdyba su savo, pa
daliniu Kultūros Taryba Šitą reikalą iš
judino ir bent Švenčių proga padėjo 
pas iekti meniniams vienetams net pačias 
tolimiausias mūsų kolonijas,kaip Perth 
Hobart ar Brisbane. Rezultatai gavosi 
neapskaičiuojamai teigiami. Per tokius 
susitikimus atskiri bendruomenės pa
daliniai suartėjo ir pasijuto vienos 
darnios ir vieningos Šeimos nariais. 
Kaip pavyzdį galima nurodyti tokią 
Pertho lietuvių koloniją,kuri vienu metu 
buvo tiek nutolusi nuo bendruomenės 
centrų, kad visai nematė reikalo palai
kyti bent minimalaus ryšio. Po kelių 
išvykų ir asmeninių susitikimų Perth, 
pasidarė ištikimiausias bendruomenės 
padalinys. Galima būtų tokių pavyzdžių 
nurodyti ir daugiau. Jeigu anksčiau 
šitas ryšys buvo grindžiamas tik lie
tuvišku solidarumu ir statutais, tai jis 
nepasiteisino, nes konkretūs darbai yra 
daugiau, negu teorija, ir tiesioginis 
santykis yra svaresnis, negu paragrafų 
raidė.

Pagaliau bent mūsų sąlygose nėra 
arba bent neišgalvota kitos efektyvesnės 
priemonės mus jungti vienon darnion 
tautinėn šeimon, kaip kultūrinis santy
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Kabailams, A. ir St. Kapočiams, Gru- 
dzinskams, DaniŠkeviČiams, Skoruliams, 
Pužams ir Slavėnams. Ačiū p. M. 
Slavėnienei už tartą žodį pagerbiant 
"Valdovo” autorių V.Mykolaitį Putiną. 
Dėkoju p. P.Aleknai paruošiant Liet 
Namus Lidcombe poeto Putino pagerbi
mui ir atsisveikinimo vakarienei. Ly
giai nuoširdi padėka ir visiems mie
liems lietuviams, gausiai atsilankiu
siems ir dalyvavusiems suruoštuose 
spektakliuose.

Ta pačia proga primenu, kad mi
nėtų spektaklių gauta $1077.00 pajamų 
ir padaryta $475 išlaidų. Likutis - 
$602.00 perduoti Vaidilos teatro admi
nistratoriui p. V. Baltučiui bent dali- ' 
nai padengiant išvykos išlaidas.

Išvykdami vaidiliečiai Sydnejaus 
lietuviams padovanojo ir savo atsi
vežtas dekoracijas, kurios bus laiko
mos Lidcombe Liet. Namuose p. P. 
Aleknos globoje. Reikalui esant liet, 
organizacijos galės jomis pasinaudoti.

J. Maksvytis, 
ALB Krašto K-osTarybos P-kas.

kiavimas. Kaip žinome iš tebesireiŠ? 
kiančių įvykių politika mus išSkltla'j 
religija mūsų visų neapima, bet tautl-: 
niai kultūrinės pastangos mus visits 
suveda.

~šia proga norėčiau Iškelti tam 
tikrus kreditus Adelaidės liet, koloni
jai,. ir nė dėl to, kad savo tarpe turime 
svečius kultūrininkus kaip tik iš Ade
laidės. Australijoje turime tris stiprias' 
lietuvių kolonijas, tačiau savo kultūri
niu veržlumu ypač išsiskiria Adelaide. 
Ir jeigu Melbournas pasidarė daugiau 
religinio ir tautinio susitikimo tašku, 
jeigu Sydnejuje veiklos pagrindiniu mo
tyvu išaugo politinis akstinas, tai 
Adelaidėje lietuviai savo poreiškius 
grindė ir išvystė kultūrine veikla. Re
zultatai ir išdavos yrą iškalbingesni*, 
uŽ bet kokią gražbylystę: Melbourne tik 
neseniai priėjo išvados, kad tautinės 
ir religinės skirtybės įmanomos sude
rinti, Sydnejus iki šiolei nieko neturi, 
nes Čia veiklos pagrindan dedama 
politika neleido ne tik tarpusavy susi
kalbėti, bet net siekia įtraukti į tokią 
dyką veiklą ir kitas kolonjas. Tūo 
tarpu Adelaide , savo veiklos baze 
pasirinkus tautinę kultūrą, nors ir bū
dama iš minėtųjų mažiausia kolonija, 
yra pati turtingiausia: Čia ir verti pasi

didžiavimo dveji lietuvių namai, čia 
veikia ir dvi visas kolonijas prašokan
čios liet, mokyklos, čia stipriausias 
choras, taut, šokių grupė, .čia veikian
čios liet., bibliotekos ir net australų 
dėmesį patraukęs muziejus - archyvas. 
Pagaliau kaip tik Adelaide je ir yra mu
su bendruomenės kultūrinių apraiškų 
užuomazgos : jų tarpe ir teatras, kurio 
vaisiais ir šį vakarą ir rytoj gerėsimės. 
Ir tai nėra atsitiktinumas, kad Šitą me
no šventę surengė adelaidiškiaipas mus, 
bet ne sydnejiškiai Adelaidėje, kas 
gal būtų netgi ir natūraliau. Žinoma, 
galima prileistą, kad tėra tik toks atsi
tiktinis žmonių susigrupavimas, kad 
daugiau kultūrininkų susimetė Adelai
dėje, bet lygiai neišleistinas faktas iš 
akių, kad ir aukščiau suminėti motyvai 
daug ką lemtingo įnešė į atskiras kolo
nijas. O kad tautinė kultūrinė veikla 
mūsų bendruomenei ne tik duoda toną, 
bet ir yra mūsų bendru varikliu ir 
vardikliu, tai liudija ne tik atskiros 
menininkų ar grupių išvykos, bet ir jau 
dešimtį metų vykstančios su vis dides
niu pasisekimu ir pritarimu Lietuvių 
Dienos.

Ir kaip tik aš noriu šitos neeilinės 
šventės progą pasveikinti mielus sve
čius teatralus, kurie šiame tautinės 
veiklos lenciūgėlyje ir sudaro vieną 
labai reikšmingą grandį. Pagarba mūsų 
ALB Krašto Valdybai ir Kultūros Tary
bai su jos dinamiškuoju pirmininku p. 
J.Maksvyčiu, kuris šiai išvykai davė 
mintį ir paruošė kelią. ’

Juo labiau verti pagarbos ir dė-' 
kingumo Adelaidės vaidiliečiai, šito
kiam žygiui pasirengę ir pasiaukoję. 
AČiū.

Nr.ūū: 1970.11.9: nsl.’i
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Teatro mylėtojas
Rašo Paulius Rūtenis

Taip jau pas mus įprasta, kad 
tik tada, kada netenkame lietuvio kul
tūrininko. pradedame jį geriau suprasti, 
vertinti ir gerbti. Panašiai turbūt atsi
tiks ir su mūsų tikrai .nusipelniusių 
veikėju žurnalistu Vladu Radzevičium, 
taip dar neseniai iškeliavusiu į anapus.

Aš tikras, kad jo daugiašakę 
veiklą prisiminę jo bendrininkai apie jį 
dar ne kartą rašys mūsų spaudoje.

Šiame kukliame straipsnelyje aš 
noriu atžymėti jo didelę meilę lie? 
tuviškam teatrui Australijoje, ypatin
gai Adelaidėje.

Velionį Vladą Radzevičių man 
teko pažinti jau Lietuvoje, ir aš tikrai 
žinau, kad Kauno Valstybinio Teatro 
repertuare nebuvo veikalo, kurio jis 
nebūtu matęs. Todėl nenuostabu, kad 
atsidūręs tremtyje, jis lietuviškuoju 
kad ir mėgėjų teatru taip nepaprastai 
domėjosi, juo sielojosi ir jį taip nepa
prastai mylėjo.

Jau laikraščio "Australijos Lie
tuvio" skiltyse skaitome jo rašytas re
cenzijas apie kiekvieną Adelaidės 
mėgėjų pasirodymą. Jam kiekvieno 
vaidinimo premjera mūsų kultūrinia
me gyvenime nebuvo eilinis pramoginis 
reiškinys, bet didelis kultūrinis įvykis, 
kurį jis su didele meile atžymėdavo 
lietuviškoje spaudoje. Jo recenzijos, 
pastabos apie pastatymus ir kitus tea-. 
tro poreiškius buvo visada įdomiai 
patraukliai parašytos; dažnai, kur rei
kia, aktorius ir režisorių pagirdavo, 
bet buvo drąsus, kas nepatikdavo, ir 
pasipiktinti.

Tuo metu, kada Adelaidėje veikė 
teatras - studija ir teatro mylėtojų 
grupė, jis savo rašiniais rasdavo rei
kalo pagirti ir papeikti abiejų teatrų 
pasirodymus. Kad ir ne visados ras
damas teatro mylėtojų grupės pastaty
muose plonybių, kurių jis ypatingai 
ieškojo, jis dažnai (išgirdavo teatro 
mylėtojų grupę už lietuviškų veikalų 
puoselėjimą.

Teatro - studijos pastatymuose 
jis įžiūrėjo tikrąjį lietuviško teatro 
problemos sprendimą ir dažnai pas
vajodavo .net ir apie profesionalinio 
teatro galimumus Adelaidėje.

Kada kokiems tai blogiems vėjams 
papūtus Adelaidėje nustojo veikti tea
trai, jo sielvartas buvo neapsakomas, 
įvairiomis progomis, įvairiausiais bū
dais Jis spaudoje stengėsi pareikšti 
didžiulį nepasitenkinimą. Velioniui 
buvo nesuprantama, kad kultūringa lie
tuviška bendruomenė neturi teatro. 
Lietuviškame teatre jis įžiūrėjo didelę 
jėgą lieviškam gyvastingumui ir lietuvio 
estetiniams jausmams puoselėti. Net 
ir Amerikos lietuviu spaudoje jis prie
kaištavo ir skundėsi jam įprastu savitu 
stiliumi, kad, girdi, Adelaidės teatrai

THE LIBERAL PARTY OF AUSTRALIA

Senator Sir Kenneth Anderson J. L. Carrick
Anksčiau buvo manyta, kad 

mokslinėj kalboj vadinamas "algae” 
arba lietuvių liaudies kalboj žinomas 
"mūlo” vardu Žalias sluogsnis susi
daro tik stovinčiame vandeny. Pasku
tiniai tyrinėjimai parodė, kad tai yra 

. labai vertinga augmenija, kuri gali bū
ti panaudota ateities tolimų skridimų 
į erdves reikalams. Kaip koncentruo
tas mūlas yra labai turtingas vita
minais ir baltymais maistas ir kas 
svarbiausia, žmogaus iškvėptą anglies 
dvideginį . absorbuoja ir paverčia 
deguonim. 
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pakriko lyg žydo bitės ir kad būtina šį 
reikalu tučtuojau sutvarkyti.

Ir kada gerosioms laumėms pade
dant po įvairių negalavimų naujai persi
tvarkęs Adelaidės Teatras Vaidila pra
dėjo ruošti vaidinimus, įsivaizduoju, 
kaip džiaugsmingai visa tai išgyveno 
velionis Vladas. Šio'teatro pasirody
mus jis aprašė ilgais straipsniais mūšų 
bendruomenės laikraštyje džiaugdama
sis, kad Adelaidės kultūrinis gyveni
mas pasidarė įdomesnis , pilnesnis.

Man teko Adelaidėje būti Vaidilos 
teatro premeroje, kada režisorius Ven- 
slovavičius paruošė Putino Valdovą. 
Kaip šiandien menu, su kokiu pasidi
džiavimu velionis prabilo į mane po 
premjeros Lietuvių Namų salėje.

-Na. o ką dabar, Rūteni, pasakysi! 

LAIŠKAS N.S.W. RINKIKAMS

•GERBIAMAS BALSUOTOJAU,

SENATO RINKIMAI - ŠEŠTADIENĮ 21 LAPKRIČIO 1970.

bei reikia turėti daugumą senate
Darbieifių partija nori panaikinti 

-senatą. Jie nori sukoncentruoti visą 
politinę jėgą vienuose rūmuose Canber- 
roje. Tai būtų blogas politinis žings
nis. juo labiau, kad darbiečiųpolitika 
darosi vis daugiau ir .dąugjąi^U;. .. 

kvieną įstatymą,pri- tine.
Mes, žemiau pasirašę, esame vy'-- 

riausybės išstatyti kandidatai įsenatą. 
Mes galime drąsiai tvirtinti, kad mes 
turime platų patyrimą vyriausybės poli
tiniuose ėjimuose ir taip pat supranta
me ir jaučiam simpatiją tremtiniams 
- imigrantams ir jų problemoms. Mes 
esame aiškūs anti-komunistai.

Balsuoti už mus - tai yra už vy
riausybės išstatytus kandidatus - pra
šome prie balsavimo būstinių paiimti 
ružavą Liberalų ir Country partijos 
"Kaip Balsuoti” (how - to - Vote) kor
telę. Tą kortelę prašome pasiimti su 
savimi į balsavimo kambarį ir nukopi
juoti visus numerius į savo balsavimo 
kortelę, taip kaip yra nurodyta ružavo- 
je "How - to - Vote” kortelėje. Jeigu 
padarysite klaidą, tai paprašykite, kad 
Jums duotų naują balsavimo kortelę. 
Būtinai patikrinkite, ar užpildėte tei
singai ir ar įrašėte visus numerius.

Balsavimas yra slaptas. Bal
suokite už tuos, kurie saugos ir gins 
Australiją nuo svetimų intervencijų ir 
gerins Jūsų gerbūvį ir darbo sąlygas.

Jūsų

Jeigu Jūs esate naturalizuotas ' 
pilietis ir įtrauktas f rinkėjų sąrašą, : 
Jūs turėsite balsuoti 21 lapkričio - sė- -s 
nato rinkimuose.

Jūsų ateitis gali priklausyti nuo 
to, kaip Jūs balsuosite. Senatas yra 
Jūsų apsauga. £Tai yra antrieji rūmai 
ir jie peržiūri kiėįvi , . . ...
imtą žemųjų rūmų.

Senatas susideda iš 60 atstovų, 
po 10 iŠ kiekvienos valstybės (state), 
kurie yra išrenkami Šešiems metams. 
Kas tris metus pusė senato atstovų yra 
perrenkama.

Praėjusiais metais australai išsi
rinko liberalų federalinę vyriausybę iš 
žemųjų rūmų trijųmetųkadencijai. Rin
kėjai palaikė vyriausybes kraŠtoapsau4- 
gos politika paremta glaudžiu bendra
darbiavimu su Jungtinėmis Amerikos 
Val-mis', prieškomunistinius paktus su 
kaimyninėmis valstybėmis ir griežtą 
vyriausybės nusistatymą sustabdyti 
internacionalinio komunizmo plėtimąsi. 
Darbiečių partijos izoliacinė politika 
buvo balsuotojų atmesta.

Rinkėjai taip pat aprobavo vy
riausybės naują sveikatos draudimo 
schemą, pagerintą socialinį draudimą, 
"darbo visiems "politiką ir Australijos 
industrijos ir žemės turtų išvystimo ir 
augimo planą. Šie punktai yra svarbūs 
Jums ir Jūsų šeimai. Yra būtina, kad 
teisėtai vyriausybei būtų leista jos 
planus įvykdyti - štai kodėl vyriausy-

Vaidina kaip kadaise Kaune!” Čia ir 
vėl teko kartu su velioniu prisiminti 
Kauno teatre Valdovo pastatymą ir jį 
atsargiai palyginti su Vaidilos teatro 
pastatymu.

Po spektaklio, vakarienės metu 
velionis Vladas džiaugėsi Vaidilos 
teatro darbu ir jau tada siūlė tą veikalą 
parodyti visiems Auątralijos lietuviams.

Džiugu, kad jo pasiūlymai išsi
pildė. Šį veikalą dar jam gyvam tebe
sant matė Melbourne lietuviai, o jam 
staiga po jo mirties matė ir Sydnejaus 
lietuvių kolonija, kurią pasiekti Vaidi
los teatras turėjo įdėti daug pastangų 
ir geros valios.

Paskutini kartą man teko susitikti 
su velioniu Melbourne Studijų Dienose. 
Čia velionis Vladas spaudos simpoziu
me skaitė įdomų referatą, o jau vakare 
sekė ir vėl Vaidilos teatro Valdovo 
spektaklį, kuris į Melbourną buvo atvy
kęs specialiai kviestas.

Aš niekad nepamiršiu jo sieloji- 
mosi, kad ąirdi, aktorius B.Rainys, 

Senator T. L. Bull

Authorised by M. I. N. Atwill, 30 Asb St., SySaęy

vaidine? Krušnų, atvyko iš Adelaidės 
persišaldęs ir šiek tiek užkimęs. Per
traukų metu velionis tiesiog pergyven
damas įrodinėjo man, kad Krušna nes
kamba taip didingai, kaip kad Ade
laidės premjeroje.

Todėl .gaila, labai gaila, kad Teatras 
Vaidila velioniui mirus, vaidindamas 
A.Rūko' "Bubulį ir Dundulį" Lietuvių 
Kataliku Centre spalio 17 d. nepagerbė 
velionio tylos minute. Aš tikiu, kad tą 
Įclaidą kada nors ir vėl vaidindami 
“vaidiliečiai” atitaisys prisimindami, 
kad velionis Vladas Radzevičius buvo 
jų teatro neapmokamas recenzentas, 
kritikas, rėmėjas, nepaprastas gerbėjas 
ir mylėtojas.

Tebūnie jo didelė meilė lietuviu
kam teatrui mums pavyzdžiu. Aš tikiu, 
kad velionis Vladas stebėdamas mus 
iš Anapus, nors jau ir negalėdamas žo
džiu prabilti ar parašyti, džiaugsis, jei 
mes lietuviška teatrą ir toliau mylėsim, 
jį remsim, puoselėsim ir juo didžiuosi
mės.
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A.L.B. Tarybai renkantis
Netrukus visos Australijos Liet. 

Bendruomenės apylinkėse išrinkti 
atstovai suvažiuoja Melbourne svarsty
ti bendruomenės reikalų. Bus svarsto
ma ir įvykusiu neleistinu įvykių pasi
kėsinimu pries bendruomenės egzisten
cija, klausimas, kaip kai kuriąsydnejiš- 
kių ir jų pakeleivių užpuolimas "Mūsų 
Pastoges” redaktoriaus ir bendruome
nės laikraščio išstūmimas iš spaustu
vės. Be to,dar "sufabrikuoti” Sydne- 
juje atstovų rinkamai nesiskaitant su 
jokia etika. Visa tai kultūringai ir 
demokratiškai išrinktiems Tarybos 
atstovams, suvažiuojantiems Melbour- 
nan iŠ visų apylinkių,kelia daug rūpes
čio.

AŠ kaip vienas iš atstovų savoje 
apylinkėje mandagiai (be šmeižto la
pelių) ir demokratiškai išrinktas, norė
liau pasisakyti Krašto Tarybos atstovų 
suvažiavimo einamaisiais reikalais ne 
kaip išgąsdintas atstovas, ' giliai 
vertinąs padėtį ir drąsiai važiuojąs į 
suvažiavimą išlaikant mūsų bendruo
menės demokratini principą suvažia
vimo metu ir daryti viską.kad suvažia
vimo nutarimai būtų naudingi mūsų 
bendruomenei.

Atstovai ir visuomene žino, kad 
bendruomenės valdymosi sistema už 
Lietuvos ribų yra sukurta demokratinia
is principais,kas mus skatina ir įgalina 
demokratiškai reikštis. Tas demokrati
nio gyvenimo principas turi ir silpnų 
vietų, nes leidžia pavieniams asmenims 
ar mažumai panaudoti tą principą savo 
egoistiniams tikslams demokratijos 
vardu. Didelės demokratijos, turinčios 
savo policiją, teismus, kariuomenę, 
tokius ekstremistinius poreiškius 
izoliuoja. Mes šito savo tarpe neturime, 
o visa lietuviška veikla grindžiama 
lietuvišku solidarumu,sąžine,pasitikė- 

. jimu.nes visi tikime,kad dirbame Šven
tą Lietuvos išlaisvinimo darbą. Tad. 
suvažiuojantiems atstovams turėtų būti 
aišku, kad jų veikla suvažiavime turi 
krypti į demokratijos (ne autokratijos) 
principo pusę. Tad atstovams būtų 
gera priminti įvyki Kanadoje, kada to 
krašto premjeras net įvedė karo padė
ties drausmę demokratijai apginti nuo 
ekstremistų.

Mes turime Šiandie panašią padėtį 
Australijos lietuvių tarpe. Linkėčiau 
suvažiavimo metu atstovams demokra
tiniais metodais atsikratyti savojo 
(lietuviškojo) ekstremistų elemento. 
Jeigu tai nepadėtų, pritaikinti karo 
stovį suvažiavimo metu,kad demokrati
nė pozicija ir opozicija laisvai 
spręst ų bendruomenės reikalus. Demo-. 
kratiškai opozicijai linkiu savo atsto
vams demokratiniu rinkimų būdu surasti 
kelią į poziciją - į apylinkių valdybas, 
suvažiavimus, Krašto Valdybą ir t.t. ir 
patekus pozicijon veikti bendruomenės 
gerovei ir laisvos Lietuvos atstatymui, 
Pozicijai patekus į opoziciją sekti 
lietuvišką gyvenimą ir būti pasiruošus 
padėti pozicijai. Čia paminiu keletą 
punktų:

1. Krašto Valdyba.
Krašto Valdyba turi būti Sydnejuje 

kaip būtinybė ir tradicija. Dabartinė 
Krašto Valdyba įrodė, kad moka Veikti 
ir užbėgti įvykiams už akių. Buvusios 
Krašto Valdybos ramiai sau veikė ir 
kūrė be didelių sukrėtimų. Šiai Krašto 
Valdybai iš saujelės sydnejiškių ir ki
tų vietovių nesusipratėlių pusės buvo 
priešpastatytas bendruomenės egzis
tencijos klaustukas, į kuri esamoji 
Krašto Valdyba teisingai atsakė - ne
bėgo iš kovos lauko ir įrodė, kad Syd-. 
nejuje yra gerų ir susipratusių žmonių 
ginti bendruomenės reikalus. Mūsų 
ekstremistai skleidžia gandus, o juos 
remia reikalo nesuprantą žmonės spaudo* 
je, kad reikia Krašto Valdybą ginti nuo 
Šantažistų ir kelti ją į kitą vietą. Jei
gu tik išskirsime “Mūsų Pastogę” nuo 
Krašto Valdybos atstovų suvažiavimo 
metu, tai pasitarnausime mūsų ekstre
mistų grupei. Jie be skrupulų “Mūsų 
Pastogę” uždarys., O kai bendruo

menės spauda bus "sutvarkyta”, tai ir 
pati bendruomenė pakibs ore.

Sakykime, kad Krašto Valdybą 
perkeliam Melbournan. Čia užvirs 
chaosas iš naujo, ir nauji bandymai 
bendruomenės egzistenciaji bus pritai
kinti ir tikriausiai sugyvenimas Mel
bourne nukentės. Jeigu Krašto Valdyba 
pateks Adelaidėn.tai tada ten paaštrės 
lietuviu ir taip suskirstytas sugyveni
mas. Antra vertus, vieni norės, kad 
Krašto Valdyba būtų S-gos namuose, 
kiti kad ji prisiglaustų parapijos na
muose. Mieli Krašto Tarybos atstovai, 
Krašto Valdyba turi būti Sydnejuje,nes 
ten jai vieta! Žinoma, jeigu dabartinė 
Krašto Valdyba nenorės kandidatuoti ir 
lapeliais apšmeižti geri bendruomenės 
veikėjai, kiti dori, nors lapeliuose ir 
neatžymėti lietuviai nenorės Sydnejuje 
Krašto Valdybos, tai tik tada gerai 
apsvarsčius ar nereikėtu ją perkelti 
Geelongan.nesGeelongas parodė demo
kratinę sąmonę.:
Geelongas pirmas pasistatė bendruo
meninius namus ir pirmas padarė, kad 
Geelongo A LB apylinkė yra juridinis 
asmuo Australijoje, ir kad bendruo
menė gali turėti tiesioginiai savo nuo
savybę. iškeliant Krašto Valdybą bū
tinai keltina ir “Mūsų Pastogė" - tos 
dvi funkcijos neatskiriamos,arba Krašto 
Valdyba turi būti ten, kur leidžiama ir 
Mūsų Pastogė. .

Dail. I.Jokubauskienė laiko vieną iš savo kūrinių. Ji organizuoja jaunųjų 
dailininkų parodą Lietuvių Dienų metu Melbourne šių ihetų pabaigoje.

SPAUDOJE
SPAUDAI SUNKŪS LAIKAI

1970 metų Keleivio kalen
doriuje, kurį redagavo S. 
Michelsonas, įžanginiame 
straipsnyje ir šitaip rašoma:

'"Deja, mūsų spaudai pra
sideda sunkūs laikai. Taip

yra visoj Amerikoj, nuo Ka
nados iki Argentinos. Skun
džiasi visi mūsų laikraščiai. 
Visų cirkuliacija mažėja, o 
išlaidos didėja. Popieris, da
žai, elektra, mašinos, tele
fonas, paštas, darbininkai — 
viskas pabrango keleriopai, 
ir galo infliacijai nesimato.

"Todėl peršasi įkyrus 
klausimas: kaip ilgai mes ga
lėsime savo spaudą išlaiky
ti? Senesnieji mūsų skaityto
jai miršta; jų vaikai lietuviš
ka spauda nesidomi, nes ang
liška jiems įdomesnė; naujų 
ateivių iš Lietuvos' jau nebe- 
atvažiuoja, o jei vienas kitas 
pasirodo, tuos puolame kaip 
kokius "vilkus". Smerkiame 
ir tuos, kurie iš Amerikos

2. Mūsų Pastogė.
Turi būti įsteigta ar kooperatyvas, 

ar akcinė bendrovė. Akcininkai tik tie, 
kurie prenumeruoja Mūsų Pastogę ir 
aukoja Mūsų Pastogės spaustuvei. Pre 
numerata lyg nusakytų, kad akcininkas 
yra garbes akcininkas. Neturi būti 
leista kokios nors grupės vardu įsigyti 
už dideles sumas akcijų. Akcininkai 
turi būti pavieniai Žmonės, kuriems ne
leista supirkti akcijų, kitaip sakant, 
supirkinėti aukų spaustuvei. Tos akci
nės bendrovės valdybą sudaro Krašto 
•Valdyba ir "Mūsų Pastogė”, nes visų 
akcininkų iš visos Australijos nebus 
įmanomas suvažiavimas ir valdybos 
rinkimai. Be to, Krašto Valdybos nariai 
taip pat yra akcininkai ir aukoja spaus
tuvei. Akcinė bendrovė neturi būti 
atskiras Šalia Krašto Valdybos v ienetas 
ir atskirai veikiaę. Krašto Valdybos 
pirmininkas turi turėti ypatingą galią 
- du balsus: kaip bendruo
menės pirmininkas ir kaip akcininkas.

Mūsų Pastogės redaktoriaus 
klausimą sprendžia ne suvažiavimas, o 
Krašto ir akcinės bendrovės Valdyba, 
tie, kurie moka redaktoriui algą.

3. Krašto atstovų suvažiavimas.
Kiekviename suvažiavime buvo 

keliami apgalvoti nesusipratimai tie
siant kelią sveikiems bendruomenės 
atstovų sprendimams. Tuos nesusi
pratimus kėlė ir kelia mūsų ekstremis-

nuvyksta Lietuvon. ’ Daroma 
viskas, pagiežos stena atsi
riboti nuo Lietuvos, kad izo
liuoti ,save nuo tautos kamie
no.

"Šitaip Lietuvą "vaduoda-

VISUR VISAIP
Chicagoje rugsėjo 16 d. Įvyko jubiliejinis 

ateitininkų kongresas su plataus masto li
teratūros vakaru, kuriame dalyvavo de
šimt rašytojų ir simfoninis orkestras, diri
guojamas V. Marijošiaus.

Koncerte buvo atliktą Čiurlionio simfo
ninė poema „Jūra“, dalis VI. Jakubėno 
siuitos „Miško šventė“, Beethoveno „Kon
certo fortepionui ir orkestrui Nr. 1“, kuri 
piano partija atliko A. Smetona. Beetho
veno „Fidelio“ ištraukas dainavo solistai S. 
Baras, D. Stankaitytė, J. Vaznelis ir A. 
Brazis.

Iš Los Angeles buvo atvykęs poetas B. 
Brazdžionis dalyvauti tame literatūros va
kare.

KĄ DIRBA GRAŽUOLĖS?
Buvusios „Miss Argentina“ gražublės lie

tuvaitės Nelida Juknaitė dirba Argentinos 
TV, o Marytė Sabaliauskaitė, kuri prieš 
keletą metų dalyvavo pasaulio gražuolės 
rinkimuose Londone ir vos netapusi „Miss 
World" (gavo antrąją vietą), dirba madų 
krautuvėje New Yorke.

KELIONĖ ATLANTU
Šią vasarą dailininkas Albinas Elskus ir 

jo draugas Dean Fuller buriniu laivu per
plaukė Atlantą.

Kelionę atliko per 32 dienas.

Mūsų Pastogė B Nr.44;

tai, nenorį demokratinėje santvarkoje 
veikti ir su kitais kooperuoti. Tiems 
ekstremistams bendruomenė nepastoja 
kelio laisvai veikti - turėti savo rate
lius. spaudą, suvažiavimus ir t.t.., bet 
tos grupelės žmonės, patekę per šmei
žiamus lapelius bendruomenės atstovais 
tą pačią bendruomenę griauna.

Norint tam užkirsti kelią (ne 
policine ar kariuomenės jėga)siftlau, 
kad Šiame atstovų suvažiavime Mel
bourne įvestume 
karo stovį demokratijai ginti, būtent: 
Šalia prezidiumo prie' atskiro stalo 
atsisėda Krašto Garbės Teismas, ir 
jeigu suvažiavimo Prizidiumas negalės 
su kai kuriais atstovais susitvarkyti 
dėl tvarkos ardymo, prezidiumo pirmi
ninkas paduoda reikalą garbės teismui,, 
kuris pasitaręs išsišokėlį ar tvarkos 
ardytoją vietoje nuteisia, sakysim, 
įsako kelioms valandoms apleisti 
posėdžių salę ar kitokias priemones: 
pagal sąlygas pritaiko. Atseit,’ su
važiavime Krašto Garbės Teismas 
turėtų tokią galią, kokią turi Canberros 

. Parlamento Rūmuose sesijų metu“spy- 
keris”. Jis turi teisę pozicijos ar 
opozicijos narį nubausti apribojant jo 
teises. Šito senatoriai labai bijo, nes 
nubaustas senatorius sugrįžęs L, savo 
elektoratą turi viešai aiškintis.

Taip pat siūlau ir kaip demokra
tiniai išrinktas atstovas prašau, kad 
Krašto Valdyba ir kitų apylinkių pirmi
ninkai atvažiuodami ' atsi
vežtų Sydnejaus atstovų pavardes, ku
rie pasidarė atstovais "šmeižiamųjų 
lapelių" pagalba ir paduotų suvažia
vimo prezidiumui ir Garbės Teismui; 
taip pat kad atsivežtų šmeižimo, gąs
dinimo lapelius, per kuriuos kai kurie 
asmenys pasidarė atstovais. Manau, 
kad visi garbingi išrinkti atstovai 
norėtų susipažinti su ta spauda. Tokie 
Sydnejaus ir kitų vietovių atstovai, 
kurie, žada griauti suvažiavime demo; 
kratinius principus, turėtų būti Garbės 
Teismo suspenduoti ir jiems turi būti 
atimta balsavimo teisė, ir bet kokia 
polemika suvažiavimo metu! Jiems turi 
būti leistos tik stebėtojo teisės, jeigu . 
jie iš viso atvažiuos ^Tarybos suvažia
vimą, o jų pavardės suvažiavimui turėtų 
Ibūti žinomos.

M. Kymantas

mi" ne tik jos netšvaduošlme, 
bet ir Amerikoje lietuvybei 
greičiau kryžių pastatysime.

"Yra tačiau vilties, kad kol 
kas bloga gal ir nebus. Ta 
viltis, tai ta pati mūsų spau- . 
da. Kol mes 'ją remsime — 
ne tik skaitydami, bet ir ki
tiems ją platindami tol ir 
lietuvybė bus gyva".

50 LIETUVIŠKŲ DIRBTUVIŲ
Chicagos ..Naujienos“ rašo, kad Argen

tinoje, Buenos Aires mieste ir jo priemies
čiuose, veikia apie 50 lietuvių medžio dirb
tuvių: baldų, komercinių Įrengimų ir kė
džių fabrikų. Tose lietuvių dirbtuvėse dir
ba apie 200 medžio darbo specialistų.

***

Apie meilę nėra daug ką pasakoti. Ji 
tarp lietuvių' žydi ne tik gegužės mėnesį, 
bet ir. ištisus metus. O kaip mes mylimės! 
jeigu kas netikėtų, tai tegu pasižiūri į mei
lę tarp mūsų laikraščių, o ypač tarp jų lei
dėjų, kaišiojančių vienas kitam koją, kur 
tik galint, dėl mehko dalyko — dėl konku
rencijos ir pavydo. Mat, mes, nesigailėda
mi nei darbo, nei pinigų, leidžiame laikraš
čius dėl tėvynės labo, o ne dėl kokio ten. 
piniginio pelno. O. kaip mes mylime savi 
brolius, turinčius kitokias, pažiūras (nors 
šie su tomis pažiūromis gali padaryti tiek 
put, o kartais daugiau gero, negu mes pa-’ 
tys)! Tokius netikėlius, kartu su jų dar- 

. bais, šiame pasaulyje atiduodame i žanda
rų rankas, o po mirties — tiesiog i velnių 
nagus.'Su tokiais kitaip negalima.

(iš V. Kudirkos raitų)
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Gyvenime ir spaudoj
Rašo Kukutis

NĖRA KO sakyti - Pranas Pus- 
dešris moka rašyti ir, be abejo, kalbėti 
Gaila, tiktai, kad nežino apie ką! . . 
Štai, va, skaitėme "Mūsų Pasotgėjd’ 
trumpą straipsnelį, perspausdintą iš 
Kanadoje leidžiamo laikraščio "Tėviš
kės Žiburių’,’ ir aiškiai matosi, kad 
.Hamiltone gyvenantiems lietuviams 
padarytas neteisingas primetimas, ku
riuo minėtos vietovės tautiečiai jaučia 
pateisinamą pasipiktinimą,

Pranas, pripažintinai stovėdamas 
visa galva aukščiau už daugelį kitų, 
turėtų apie gyvenimą (ir spaudą!) turėti 
daugiau supratimo, negu jo parodoma, 
nes, ginčykimės ar nesiginčykime, gy
venimas yra tik toks, koks jis yra! 
Spauda, kaip jau benorėtume, tuo 
labiau mūsų bendruomenės atveju, ne
gali ir niekuomet negalės visų būti 
vienodai suprasta bei visus vienodai 
patenkinti, lygiai kaip ir gyvenimo 
problemos ne visų vienodai sprendžia
mos. ne visų vienodai interpetuojamos. 
Paprasčiausiu pavyzdžiu, jeigu Pranas 
eina bažnyčion - man nėra reikalo pas
kui ją kicenti, ir man bėgant karčiamon
- nebūtina Pranui sekti paskui mane... 
Bet.;. ąŠ nueinu, tegu ir retkarčiais, į 
Dievo Namus, lygiai kaip ir mano 
prietelius, tegu ir retkarčiais, pauosto 
“St. Agnes” ašarų. . .

Gyvenimui esant tokiam,koks jis 
yra, seka aksioma, kad net ir pats vel- 

.nias nebūtų užkėlęs Hitlerio ant scenos, 
papuoštos Dovydo Žvaigžde, jokia 
galybė nebūtu įspraudusi Stalinui 
rankosna Caro vėliavos ir. . . net ne- 
galvotina, kad (tik be užgavimų ir mie
lai prisimenama!) p. Vasiliauskienė 
betkada dainuotų po raudona žvaigžde! 
Dėl juoko galima pridėti, kad nesenai 
miręs Egypto prezidentas Nasseris 
geriau eis peklon vien tik dėlto, kad 
dangaus vartus saugo Šv. Petras, ku
rio kilmės aiškinti nereikia. . .

Mūsų supratimu, Dangaus Vartų 
saugotojas turėtų nepraleisti ir neį
leisti danguospą nė vieno savo tautie
čio, nes jie, gi, nekatalikai?! Bet 
matote - Petras! Jam nei vėliavos, 
nei skūros spalva nesvarbu. Svarbu,tik, 
kad buvai geras žmogus! Ir mums esant 
nuodėmingiems sutvėrimams, pilniems 
žmogiškųjų silpnybių, ar taip jau sunku 
suprasti - kodėl? Ar sunku, tada, su
prasti ir neteisingai apkalbėtą solistą 
Daunorą, jeigu jis ir būtu taip pasiel
gęs , kaip Prano nurašyta - nusakyta?

Argumento - dialogo dėlei da- 
leidžiant, kad Prano teisybė, logiškai 
galvojant - argumento nėra! Pats, gi, 
didžiausias mūsų bendruomenėje mul
kis turi realizuoti, kad Hamiltone toks 
koncertas negalėjo (net jeigu ir pažadė
tas) įvykti. Būtent: sakykime, kad 
toksai koncertas, vietoje turėtų studijų 
bendradarbiavimo su tėvyne ir ne- 
dainuot'inų dainų klausimais, būtų bu
vęs pramatytas Adelaidėje. Nežiūrint 
to, kiek geras ir pajiegus būtų buvęs 
svečias artistas, šiam pareikalavus.iš
nešti vėliavą, sprendžiant pagal mūsų 
karingumą, reikia tikėti, kad su vėliava 
būtų išžygiavusi ir visa audiencija. 
Prileisti, betkokiu atveju, kad Hamil
tone tautiečiai yra mažiau lietuviškai 
susipratę - nesąmonė!

Toliau, "Mūsų Pastogėje”, ku
rio tai tvirtinimu, toksai "Shebąngas” 
gavęsis kur tai koncertuojant Noreikai. 
Daleidžiant kad teisybė - organizatorių 
neapdairumas. Ir netgi dvigubas! Pir
ma - kam kišti vėliavą kur jos, papras

tai, nereikia ir komprimituoti artistą 
žinant, kad jis "Didžiojo Brolio” 
sekamas, kitaip padaryti negali?! Antra
- jeigu tikima, kad artistas yra bona 
fide komunistas, kodėl Žeminti vėliavą

■ jam teikiant garbę po ja dainuoti?
Zinia, būtų buvę labai, kaip aš 

įsivaizduoju, gražu, jeigu minimas ar
tistas būtų priklaupus ir pabučiavęs 
vėliavos kampelį! Nebūtų reikėję dai
nuoti, nes Kanadoje gyveną tautiečiai. 
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žinodami, iš kur artistas atvažiavęs, bū
tu, be dainos su valiavimais iš salės 
ant rankų išnešę. . . Bet matote. . . 
namuose gal žmona r vaikai likę, tėvai 
ir, be abejo,begalės pažįstamų draugų 
brolių - lietuviu,! Ir nors mes esame 
apie NKVD gerokai primiršę, visdėlto 
prisipažinkime, kad ' betkuris mūsų 
Australijos lietuvių solistas pragydęs 
po raudona vėliava, būk žvaigžde, nu
giedotų paskutinę savo giesmę kiek 
tai liecianmūsų bendruomenę. Mane ir 
kitus septynius, net ir balso neturint, 
nedainavus ir po žvaigžde nestovėjus
- “patrijotai” visuomenės akyse viešai 
sušaudė.. .

Tuo pačiu tvirtinama, kad menas 
tautybės ir politikos, sienų ir spalvų
- nepripažįsta ir nevaržomas? Tuo 
labiau - muzika! Visdėlto politiškai 
nusiteikusiems, aišku, svarbus kiek
vienas išdainuotas žodis, o mūsų atve
ju - kiekvienas kablelis. Tas aiškiai 
matosi iš Adelaidėje įvykusių, ankš
čiau minėtų, studijų aprašymo. 
•Rabinai ir Žinovai” ir panūdo nupešti

Vis dėlto Amerika yra Amerika, 
nieko prieš ją labai nepasirodysi. Va 
gi sekmadienį klausau per radiją, kad 
Amerikoj lietuvaitės nebenori ženytis. 
Tikrai sakė ženytis, pati girdėjau. 
Reiškia, jau seniai šia po tos moterų 
emancipacijos, ar kaip ten ta moterų 
laisvė vadinasi, merginos paėmė 
ženatvę į savo rankas ir nė nebereikėjo 
laukti, kol kas. pasipirš, kad už jo 
tekėtum - jos pačios ženyjosi. O dabar 
laikai dar daugiau pasikeitė ir jos, nė 
ženytis nebenori. Man atrodė sunku 
tikėti, bet kalbanti mergina užgaranta
vo, esą tikrai, ba ji pažįsta dvi lietu
vaites, kurios labiau nori dirbti šapoj 
ir daryti karjerą. Sumaišė visus mano 
planus. Iki šiol aš norėjau ištekėti.

1 Dabar beveik norėčiau,kad į musų kraš
tą ateitų nors jų praėję laikai su ta 
ženijimosi teise, tada man nereikėtų 
laukti, kol Kukutis pasipirš; galėčiau 
pati jį ženytis nė neklausus ar jis nori, 
ar ne. Vėlgi, nežinau kas ta “Šapa”, 
kurioj karjeras dirba. Matyti, kad už 
ženatvę geriau, jeigu tos dvi ir, kaip ta 
mergina pasakojo, visos lietuvaitės 
labiau nori. Gaila, kad mergina ne pa
sakė, kaip su vaikais; ar “šapoj” gali 
gauti laimę, panašią į motinystės?

Per tą patį radiją kita moteriš
kaitė skundėsi,kad ji šiandien bevyto, 
ba jis yra išlėkęs į Abisiniją, ar kur 
ten ir ją vieną palikęs/Matyti,pabėga 
ba labai dusulingu balsu per kokius 4 
kartus moteris graudeno visiems kiaušy, 
tojams. Iš karto nė nesupratau,.gerai, 
kad tiek sykių, pakartojo.

Po pietų giminaičiai pavadino }•

■SUBRENDIMO

Rūta Kaminskaitė

Mūsų mielus sportininkus, '
RENATA, IR KAJETONĄ STARINSKUS, 

sulaukusiustpirmagimės dukrelės Reginos, nuoširdžiai sveikiname.
Geelongo Sporto Klubo Vyties Valdyba ir sportininkai 

» »W*»ę*«* «>>*<»>«*♦•♦««*«*«< *« /.?
Matuzevičiaus karvelius, nukabinti nuo 
pilies sienų vėliavą ir bendrai iškapoti 
Vilniaus liepas. . . AŠ Matuzevičiaus, 
prisipažįstu - nepažįstų ir pirmą kartą 
savo gyvenime jo pavardę išvydau 
Adelaidės Dainų Šventės programoje. 
O yra žmonių (Sydnejuje), kurie jį matė 
pažino, kalbėjo, bet ne tame reikalas. 
Pašinas yra tame,kad pagal p. Zamois-. 
kio aprašymą, prelegentai Matuzevičių 
ir jo dainas - poeziją gerokai palamdė 
ir net suniekino. O abejoju, kad buvo 
kalbėta apie kompozitorių,kurio muziką 
(be Matuzevičiaus žodžių!) vargiai tos 
dienos “specai” turėjo drąsos kriti
kuoti!

Tikėdamas p. Zamoiskio pasi- 
skkymui, sprendžiu, kad DainųŠventes 
rengėjai pastatyti prieš ultimatiimą: 
- “Laukan MatuzeviČius ir jo liepos, 
kitaip Adelaidė nedainuoja ir Adelai- 
diškiai -nesiklauso!” Ir jeigu tikėti 
“Lietuvos Keliu” Kedžiui, kad tautos 
pažanga kyla ultimatumų dėka - kągi, 
progresuojame...

demonstraciją prieš Jungtines Tautas. 
Niekada dar nebuvau demonstravus, tik 
ant Parlamento laiptų esu stovėjus su 
juoda liktarna, kad to žmogžudžio 
Ryan’o nepakartų, bet nuo ten mus 
policija nuvarinėjo. Taigi. -Čia bus 
kitaip.- Sako man giminaičiai. Tikrai 
kitaip. Čia keli šimtai pėsčių ir raitų 
policininkų demonstravO kartu s u mumis. 
Aš beŽioplinėdama pasimečiau ir dai
raus atsistojus,trys policininkai priėję 
sako :’’Gomė on, move!” Aš jiems sa
kau: "I am moving - for Freedom.” O 
jie pagaliais pamosikuodami varosi 
mane pirmyn sakydami: -Keep on mov
ing for Freedom! - Tai ne ana policija, 
kad nuvarė mane nuo laiptų su visa lik
tarna,bia jie nuoširdžiai padėjo. Žmo
nės pasakojo, kad dar koks tūkstantis 
jų reserve laukė, kad j demonstraciją 
pašauktų.

Policininkų varopa atsidūriau 
tarp arklių. Ten atsirado ir sesė lat- 
vietė su tautiniais rūbais maždaug ma
no amžiaus ir įsikarščiavus policinin
kams aiškino, dėlko mes Čia marširuo- 
jam- Pradėjo angliškai, bet iŠ įkarščio 
užmiršo ir ėmė latviškai kalbėti. Po
licininkas vistiek nesiklausė, bet jo 
arklys buvo mandagesnis ,ba labai nuo
širdžiai jai pritardamas galvąkinknoja

Atbėgo žmogus ir. rėkia: -Reikia 
sensacijų, reikia sensacijų, kad pėr 
spaudą ir televiziją rodytų!-

Aš ir sakau tai bralių tautietei; 
na Jos vardo nežinau, sakau: -Kriskim 
abi arkliam po kojų! Kaul ų labai nesu
laužys, ba policijos arklia/žmonių ne
mindo, o sensacija bus didelė, ką? -

SUKAKTIS
Spalio 31 d. Bankstowno Liet. 

Namuose p.p. Kaminskai surengė jau
kų pobūvį savo dukros Rūtos 21 m. pro
ga. Salę originaliai išpuošė Rūtos 
draugai iš Meno Mokyklos, kurie taip 
pat dalyvavo iškilmėse. Sukaktuvi
ninkė Rūta yra paskutinio kurso farma
cijos studentė. Moksle visą laiką pir
mavo nuo pat pradžios mokyklos iki 
universiteto. Anksčiau ji buvo aktyvi 
liet, studentų veikloje, tačiau pastarai
siais metais turėjo labiau susikaupti 
moksle, tai organizaciniame gyvenime 
nedalyvavo.

Gražiai kalbėdama lietuviškai 
ir būdama malonaus būdo Rūta savo 
svečius,_kurių buvo apie šimtinė, labai 
gražiai priėmė.

Linkint Rūtai gražios ir Šviesios 
ateities tenka drauge su tėveliais ir 
jos draugais džiaugtis jos atsiekimais 
ir palinkėti sėkmės.

NEWCASTLE
CHORO 15 METU JUBILIEJINIS

Spalio 24 d. Newcastle Lietuvių 
Choras, vadovaujamas dirigento p. 
Stasio Žuko, atšventė savo penkioli
kos metų sukaktį ir ta proga buvo su
rengęs savo jubiliejinį koncertą. Cho
ras sudainavo 14 dainų, ir jos visos 
skambėjo gražiai ir darniai. Klausyto
jai savo entuziazmą ir dėkingumą iš
reiškė gausiomis katutėmis.

Koncerte asmeniškai dalyvavo ir 
Newcastle' miesto burmistras Mr. Mc
Dougall su ponia, pasveikino chorą 
linkėdamas, kad ir ateityje puoselėtų 
savo tėvų kalbą, dainas ir papročius 
- tai esančios vertybės, kurias nau
jieji australai turėtų išlaikyti savo ir 
Australijos naudai.

Po koncerto buvo perskaityti 
sveikinimai chorvedžiui ir chorui: 
sveikino ALB Krašto Valdyba, Lituan- 
ia choras ir jo dirigentė p.G.Vasiliaus- 
kienė iš.Adelaidės, Dainos choras iš 
Sydney. Taip pat Žodžiu pasveikino 
Sydnejaus Meno Ansamblio specialiai 
į koncertą atvykę atstovai, įteikdami 
puokštę gėlių chorvedžiui p. S.Žukui. 
nuo dirigentės p. M.UmbraŽiūnienės.

Taip pat chorą sveikino New
castle apylinkės valdybos vardu jos__H 
sekretorius p.Dr. V.Doniela įteikdamas 
Newcastle lietuvių vardu vertingų 
dovanų dirigentui S.Žukui ir jo žmonai 
Coletei už jos ilgametį pasiaukojimą 
choro gerovei, o pačiam chorui .įteikė 
$50 Čekį kelionės išlaidoms padengti 
chorui' vykstant-į Dairių ŠventenMel- 
bourne.'i-Oi pats.dirjgehtąs pcSiZukas, 
atsidėkodamas choristams UŽ jų ritSi- 
davimą lietuviškai dainai, įteikė.dova
nėlę choro atstovei p. Z.Zakarauskie
nei, kuri koncerto metu atliko solo 
partijas ir taip pat pristatė dainas ? 
angliškai. ■ ,'?S

Gražių dainelių daug girdėjau 
Newcastle lietuvių choro koncertuose / 
jau- penkiolika metų ir dar daug gražių ( 
dainelių trokščiau išgirsti per ateinąn- 
cius metų metus. Juk meilė dainai S 
didina meilę ir dainų Šaliai - Lietuvai. / 
__________ _____ , M-š- 1 

Kol ji apsimislijo, arkliai pradėjo gam
tos reikalus atlikinėti, tai ir ūpą prara- 
dome. O vėliau ėmė sovietų raudonas 
vėliavas deginti, dar keletą raketų 
iššovė; jau buvo triukšmo daugiau. J 

Beeidama girdžiu rusiškai kal-ucciuauid gužuti įuoiaKai ikciJ” 
bant: -“Duraki, duraki”! Pažiūriu; 
natri tin bananai an ¥a>nlrlinVaic a»i£ ?’

tsados.. Aš 
bralių tau- - ‘

nagi du kacapai su ženkliukais ant 
krūtinių, gal iš kokios ambasados.. Aš 
greit bėgau pasišaukti savo 1 
tos draugę; išrašysim mudvi jums 
“duraki” ant kaktos. Bet pamatę mus 'į 
atbėgant tiesiai ant jų, tie “duraki” 
tuojau nusiėmė savo ženkliukus ir i
paprašė policijos asyliumo. Policinin
kai mane pirmą sulaikė ir prie jų ne- 
leido. Sako: -Negalima asaultinti ne- | 
kaltų žmonių. -Sakau:-Aš ne asaultinti 
juos noriu, bet tik ant nosies t jiems ■ | 
po raudoną burbulą pakabinti planuoju, 
kad atmintų, kokie yra “duraki". - 
neleido nei burbulo jiems uždėti, dėl 
ko mudvi su latve ant jų pačių ėmėme 
burnoti. Ji, nabagė, ir vėl pradėjo 
latviškai. Tempiau eiti kartu, bet ji 
užsispyrė jiems aiškiai viską išaiškinti 
ir būtų netikėjus, jei bučiau sakius, 
kad jie latviškai nesupranta. Mudviejų 
nuomonės skyrėsi: ji norėjo kalbėti, o 
aš rankų niežtėjimą vos galėjau sulai
kyti. Taip ir palikau ja, latviškai 
beaiškinančią. , ■

Pradėjo skirstytis žmonės. Gimi
naičiai jau labai susirūpinę manęs 
ieškojo; kur aš pražuvus? Sakiau, kad 
sensacijų ėjau daryti, bet nieko, ne
išėjo. Gaila.

Dzidoriuke
"v. .... .«.m
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LIETUVIAI STIPRUOLIAI

REDAKTOHIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller Ave. .Aehfield.N.S.W. tel. 7980305

Prieš kiek laiko Čikagoje (JAV) 
buvo išleista J. Jacubs (Jono Jakubaus
ko) knyga - Amerikos lietuvių sporto 
istorija, kurioje patiekta žinių apie 
Amerikos lietuvius sportininkus ir 
ypatingai apie lietuvius stipruolius. 
Šios knygos autorius buvęs imtinininkas 
ristikas, yra jau 75 metų. Į Ameriką 

. atvyko iš Klemaukos kaimo Žiežmarių 
vlsČ. 1911 m. Jis ne tik pats rungty
niavo, bet taip pat ruošė ir lietuvių 
■sportošventes.

***
Grįžęs po antrojo pasaulinio’ karo 

A.Stephan (Steponavičius), karo metu 
tarnavęs Amerikos karolaivyne ir mokęs 
jūreivius “džiu-džitsu", Detroite lai- 

-mėjo “Mr. America” titulą. Bandė 
tapti Hollywoodo artistu.bet nepavykus 
tapo fizinio lavinimo įstaigų instrukto
rium.

*** ?
Buv. pasaulio sunkaus svorio 

bokso čempionui lietuviui Juozui Žu
kauskui (Jack Sharkey) netrukus sueis 
70 metu,. Jis dabar gyvena Kalifornijoje 
(Epping mieste), mėgsta žuvauti ir 
kartais turi reikalų su reklaminiu biz
niu. Jo sūnus taip pat Jack puikiai 
žaidžia futbolą bei krepšinį ir yra virš 
6j?ėdų ūgio.

***
1902 m. į Ameriką atvyko ŠeŠerių 

metų Antanas Lazdauskas ir jau 1915m 
jis buvo žinomas kaip mėgėjas boksi
ninkas, o 1917-1926 m. važinėjo po 
visą: Ameriką -kaip-gars u? profesionalas 
boksininkas O’Dowd vardu. Jis kovėsi 
su garsiausiais pasaulio boksininkais. 
Metęs boksą išėjo į taksistus.

***
Prieš pirmąjį pasauliai karą buvo 

aukštai iškilęs George Chip (Jurgis 
Čepulionis), kuris du kartus laimėjo 
prieš Amerikos vidutinio svorio čempio
ną F. Klaus,

***
Daugumas iš musų labai gerai 

atsimena Vokietijos lageriuose po karo 
matytą imtininką Juozą Vinčą, kuris 
dabar yra virš 60 metų. Jis atvažiavo 
į profesionalų imtininkų varžybas, 
tačiau antrą kartą didesnės sėkmės ne
turėjo.

Jis ant savo pečiu pakeldavo 20 vyrų, 
o dantimis išlaikydavo 4 vyrus. Jis iš 
karto galėjo perplėšti dvi kalades 
kortų 1910 m. su savo grupė (J.La
zauskas, F.Kazlauskas ir K.Sakalaus- 
kas) pradėjo dalyvauti imtynėse,kurios 
buvo rengiamos lietuvių Brooklyno 
kolonijoje V.Fox kino teatre. Kondra- 
tas taip pat buvo du kartus atvykęs ir 
į Lietuvą.

1913 m. į Amerika atvyko visa 
grupė Lietuvos stipruolių ir imtynių 
sportas labai pagyvėjo. Petras Žilins
kas pasižymėjo kaip klasikinių imtynių 
meistras, atstovaudamas 1910 m.Rusiją 
stambiose varžybose. Jis dalyvavo ir 
Londono olimpijadoje. Jam atvykus į 
Ameriką į imtynių ringą išei
davo kazoko uniformoje bijodamas su
gadinti lietuvio vardą, bet vėliau, kai 
iškilo į viršūnes, visur prisistatydavo 
lietuviu.

Varėniškis Pranas Norkus, 
miręs 1960 m. jaunas išvyko lavintis į 
Rygą ir buvo Rygos stipriausiu atletu. 
Atvykę? į Ameriką jis pasižymėjo 
ypatinga jėga.1902m.vienos pramogos 
metu jis išlaikė ant krūtinės fortėpioną 
kuriuo buvo grojamas maršas. Jis nuo
ga ranka įkaldavo vinį į storą lentą, 
įvairiose varžybose jis laimėjo 15 auk
so medalių. Jau būdamas 50 m. Nor
kus jis dar iškeldavo tris vyrus,svaidė 
į orą 300 svarų sveriančius kibirus.

1923 m. i, Ameriką atvyko garsu
sis Karolis Požėla, miręs 1954 m. Jau 
1912m. jis buvo Rusijos imtipinkų 
Čempionas. Karo metu buvo sužeistas, 
tačiau 1919 jis buvo Sibiro, 1920 Mon
golijos, 1921 Mandžiūrijos imtynių 
Čempionas ir 1923 m. Japonijos džiudo 
sunkusis čempionas. į Ameriką atsi
vežė 48 medalius. Pirmas rungtynes 
jis Bostone turėjo su J.BanceVilium,

***
Be amerikiečio futbolininko J. 

Jonaičio (J.Junitas) šioje sporto 
šakoje dar pasižymėjo ir' buvo labai 
iški lęs antrame pas. kare žuvęs AI. 
Bložis, R.E.Apolskis, kuris 1940 m. 
buvo išrinktas kaip geriausias Ameri
kos profesionalas ir 1947 m. pasaulio 
čempionas. R.Butkus, vienas iš 
geriausių Čikagos žaidėjų , uz sezoną 
gavęs iki 200.000 dolerių

*♦*
Pirmasis Amerikos lietuvių sporto 

klubas įsikūrė 1902 m. Brooklyne, pasi
vadinęs "Lietuvių Atletų Klubu”. 
Pradžioje jis turėjo 20 narių, tačiau po 
metų jau buvo 200. Sis klubas rengė 
pobūvius, kultyvavo beisbolą boksą, 
imtynes, sunkumų kilnojimą, rūpinosi 
padėti naujai atvykusioms tautiečiams 
organizuojant įvairias tautines pramo - 
gas.

»**
1908 m. Amerikoje išgarsėjo nuo 

Jezno kilęs Antanas Kondratas, miręs 
1946 m. Anuomet i, New Yorką atvykus 
graiku, . Achilui lietuviu, atletų 
paragintas stojo varžytis sunkumų kil
nojime. Pakėlęs 2000 svaru, daugiau , 
už graikų jis gavo “deimantinį diržą”.

REGISTRUOTI SKYRIAI:

BANKSTOWN:

PARRAMATTA:

557 Hunter Street, NEWCASTLE. Tel.
2-3596.

SYDNEY, N.S.W.:
CABRAMATTA: . 143 Cabramatta Road, 

Tel: 72Š-7078.
5 Kitchener Parade, 

Tel: 709 8089
293.Church Street, 

Tel.: 635-9728.

CABRAMATTA.

BANKSTOWN.

646 GEORGĖ STREET, SYDNEY-TEL: 16-1768

informuoja savo gausiu* klientus, kad persiunčia siuntinius 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir 
anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame pinigus prekėms pirkti "Sovietų 
Rusijoje pasirinktinai" arba "Sovietinėms prekėms”, Smulkesnę' inforinaci- . 
ja duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų įstaigoje.

Murray’s H.F. skyriai: Melbourne, Victoria; Bankstown, Parramatta, 
Cabramatta, Newcastle ir Sydney, N.S.W.

*
PARRAMATTA.

NEWCASTLE, N.S.W.:

93 Northumberland Street, WICK
HAM, NEWCASTLE. Tel.: 61-5180.

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street, 
Tel.J-637895.

R**********************************
I
pasižymėjusiu didele jėga ir tempera
mentu. Jį įveikus Karolis važinėjo 
po Ameriką laimėdamas eilės valstijų 
čempionatus. Kartu su Vincu Bartušiu, 
.Danielium Bložių dalyvavo profesionalų 
varžybose Amerikoje, apvažinėjo lt 
Lietuvą, Prancūziją, Italiją, Angliją. 
1923 m. New Yorke suorganizavo jmti- 
ninkų cirką, kur buvo 65 imtininkai. 
1923 m. su savo grupe lankėsi ir Eu
ropoje.

IŠ Žymesnių atletų buvo Detroito 
vaistininko sūnūs Vincas Markauskas; 
prieš II-jį karą pagarsėjęs kaip kaubojų 
filmų artistas Tom Tyler vardu.

Savo knygoje stipruolis J. Jaku
bauskas apibūdina ir plačiau iškelia 
apie 80 stipruolių ir atletų lietuvių, 
kas parodo, kad atletika lietuviųarpe 
buvo labai populiari.

Po karo šis sportas Amerikos 
lietuvių tarpe kiek prigeso, nes anks
čiau buvo didelis stipruolių pasirinki
mas iŠ Lietuvos kaimo.

SPORTAS Pl SAUL YJg
Europos stalo teniso lygos var

žybose Londone Anglija nugalėjo Aus- 
riją7:0.

. ***
Melbourne 61.77 m. ietį nusviedė 

18-mete australe P.Rivers, pasiekusi 
pasaulio rekordą.

***
Atrankinėse Europos futbolo pir

menybėse gauti rezultatai: Lenkija - 
Albanija 3:0, Jugoslavija - Liuksem
burgas 2:0, Švedija - Airija 1:1, Portu
galija - Danija 1:0, Graikija - Malta 
1:1, Vak. Vokietija - Turkija 1:1, 
Šveicarija - Italija 1:1. '

***
Bielgrade pasibaigė Balkanų šalių 

vyrų krepšinio čempionatas. Pirmai
siais tapo Jugoslavija, įveikusi Rumu
niją 78:75 ir Graikiją 83:78, bet pra
laimėjo Bulgarijai 90:91. Antroje vie
toje Bulgarija, nugalėjusi Graikiją 
95:80 ir pralaimėjusi Rumunijai 84:85. 
Trečioje vietoje Rumunija, nugalėjusi 
Graikiją 82:76.

♦**
Tarptautiniame šachmatu turnyre 

Jugoslavijoje laimėtoju išėjo danųdid- 
meistejis B.Larsen, tryliktam rate j,- 
veikes jugoslavų didmeister; S.Gli- 
goričių, ir keturioliktame rate įveikęs 
Leningrado didmeisteri M.Taimanov. 
Danas turi 9.5 tšk., GligoriČ ir Hort 
(Čekija) po 8.5, M.Taimanov ir T.Pet
rosian (S.S-gą) po 8 tšk.

Japonija laimėjo aukso medalį 
gimnastikos pirmenybėse Liublijanoje 
(Jugoslavija) komandiniai. Tai buvo 
staigmena, nes gimnastikoje paprastai 
vyraudavo Rusija su Rytų Europa. An
troje vietoje liko S.S-ga ir trečioje Ry
tų Vokietija.

***
Kęstutis Šapka, 20 metų Vil

niaus studentas Sochi atletikos varžy
bose iššoko 2 metrus 23 cm į aukštį, 
kas šiuo metu yra geriausias rezultatas 
Europoje. Šuolyje i, aukšti rekordas 
yra 2.28 m. Jaunasis lietuvis turi 
gerų davinių laimėti pasaulio rekordą..

***

Sov. S-gos moterų šachmatininkėj 
mače pirmąją taurę laimėjo Maskvos 
meistrė T.Lemacko. Keturių mačių 
varžybose ji laimėjo prieš Estijos 
meistrę M. Ranikenl

***
Ispanijoje tarptautinį krepšinio 

turnyrą laimėjo Zadaro (Jugoslavija) 
komanda, įveikusi Ispanijos Kaso kor 
mandą 73:65, ir Europos šalių taurės 
laimėtoją Italijos Fides 82:74. Antroje 
vietoje liko italai.

***
Berlyne Rytų Vokietijos krepšinin- 

’ kai du kartus ‘buvo susitikę' su Ven
grijos valstybine rinktine. Pirmą susi
tikimą laimėjo vokiečiai82:74, ir antrą
jį vengrai 54:51.

***

"Žalgirio” draugijos boksininkai, 
viešėję Rytų Vokietijoje, įveikė Geros 
miesto boksininkus 8:2, kai Lietuvos , 
jaunių bokso rinktinė pralaimėjo vo- ' 
kiečiams 2:10. -

Šiais metais naujuoju Lietuvos 
futbdlo Čempionu.tapo Kauno ‘Atletas’’ 
(treneris. A. Klimkevičius). Tai yra 
Kūno Kultūros Instituto studentų kolek
tyvas. Jie čia pergalę Vėl išsikovojo 
po 7-rių metų pertraukos. .

■ «*»
Žalgirio boksininkai nugalėjo 

žinomą Leipzigo bokso rinktinę.

Vilniuje įvykusiose Pabaltijo it 
Baltarusijos aviamodelizmo varžybos* 
lietuviai išėjo laimėtojais.

*** ". ■
Jerevane 3. S-gos II grupės rugbp 

baigminės komandos baigė finalus... 
Laimėtojų tarpe išėjo ir Vilniaus “Gele
žinio Vilko” komanda.

***
Šiemet Lietuvos valstybiniam 

Kūno Kultūros Institutui suėjo 25 metai 
Jis buvo įteigtas 1945 m. Jame lęk- 
toriavo ir gerai žinomi sportininkai: 
S. Butautas, V.Kulakauskas, J.Lagu- 
navičius, K. Petkevičius, V .Sercevičius, 
S.Stonkus, M.Paulauskas, J.Sviderskai- 
tė, G.TuleviČiūtė, J.Daktaraitė, Per 
tuos 25 metus Institutas paruošė 23001 
kūno kultūros ir sporto specialistų. 
Šiais metais institute mokėsi 557 stu
dentai (398 vyrai ir 159 moterys). 1947 
m. Instituto krepšinio rinktinė tapo 
Sov. S-gos Čempionais. 1957 m. Insti
tuto moterys buvo S.S-gos rankinio ir 
1963 m. vyrai taip pat rankinio čempio
nai.

Per visą laiką Instituto sportinin
kai olimpijadose laimėjo 6 sidabro ir į 
bronzos medalius it pasaulio čempioną: 
tuose 2 aukso ir 1 sidabro medalius.

*♦*
' Estijoje stalo teniso pirmenybėse 

Lietuvos moterų rinktinė (A.Skarulienę 
N.Baronaitė, R.Giedraitytė it jaunės 
A.Misiūnaitė ir A.Sabulytė) laimėjo 
visus susitikimus užimdamos pirmą' 
vietą. Individaliniuose susitikimuose 
pirmoji išėjo A.Skarulienė .antroji latvė 
L.Apine ir trečioji N.Baronaitė.

***
Vilniuje “Sporto” laikraštyje 

buvo paminėta Australijos lietuviai 
sportininkai ir 20^1 sporto šventė bei 
šios Šventės leidinys.

Mūsų, Pastogė Nr.ėū; 1970.11.9; psl«7
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■ALB KRAŠTO VALDYBOS

O JA M S I 
I 
I

Pranešimai

PRANEŠIMAS.
Lapkričio 2 d. Krašto Valdybos posėdyje buvo patiektas "Mūsų Pastogės” 

redaktoriaus Vinco Kazoko raštas, kuriuo jis pareiškia, kad nuo lapkričio 2 die
nos jis pasitraukia iš ’’Mūsų Pastogės” redaktoriaus pareigu,.

Esant tokiai padėčiai Krašto Valdyba kreipėsi i, p. V. Kazoką prašydama 
laikinai eiti Mūsų Pastogės redaktoriaus pareigas iki bus surastas naujas Mūsų 
Pastogei redaktorius . ALB Krašto Valdybos vicepirmininkas p. V. Kazokas 
prašomas sutiko eiti Mūsų Pastogės redaktoriaus pareigas iki šiųmetu, pabaigos, 
tai yra iki ALB Krašto Tarybos suvažiavimo.

ALB Krašto Valdyba p. V. Kazokui dėkoja už jo ilgus metus eitas sun
kias ir atsakingas pareigas redaguojant bendruomenės laikraštį "Mūsų Pastogę”. 
Tik istorija galės pilnai iyertinti jodidelį ipašą i, Australijos Lietuvių Bendruo
menės kultūrinį ir tautinį gyvenimų.

PERTH

Į KARIUOMENĖS ŠVENTĖ.

Nuo 1962 m. Perthe veikia Lie- į1 ■
I tuvių Karių Veteranę Ramovės skyrius 
J ir ištisai ligi šiol su mažais pakeiti- 
• < mais dirba tą pati skyriaus valdyba. 
J ! Kadangi skyriaus veikla buvo sumaniai 
J organizuojama, tad ir ; autoritetingi

I 
I 
I

ALB Krašto Valdyba.
I

Kaip "Mūsų Pastogės” redaktorius, išdirbęs devynerius metus, lapkričio 
2 d. pareiškiau Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybai, kad pasi
traukiu iš “Mūsų Pastoges” redaktoriaus pareigų! Šitas apsisprendimas yra 
niekeno neisprievartautas ir daugiau pagrįstas asmeniniais motyvais. Turint 
minty bendruomeninio laikraščio redaktoriaus pirmoj eilėj moralines it taip pat 
materialines sąlygas (38 doleriai už išleistą Mūsų Pastogės numerį!) nėra jau 
tokios viliojančios perspektyvos, kurios gundytų už šitą poziciją kovoti ir joje 
ištverti. < . . . . .
myninės aplinkybės verčia pasidaryti vėl šeimos duonpelniu: jau dveji metaį 
žmona kaip dantų gydytoja dirba tik. dalines valandas pati universitete studi
juodama, o nuo ateinančiu metų ir abu vaikai stos į aukštąsias mokyklas, kas J 
pareikalaus nepalyginamai didesnių išlaidų; Šitie ir visa eilė kitų motyvų, j 
apie kuriuos rezervuoju sau teisę pasipasakoti mieliems skaitytojams galutinai . 
atsisveikinant, ir nulėmė mano apsisprendimą. Šiuo atveju noriu ypač pabrėžti, j 
kad šiam mano apsisprendimui jokios įtakos neturėjo nei kai kurių ekstremistų ,j 
ultimatumai, nei prievartavimai bei primesti pramanyti kaltinimai. Priešingai, g 
jaučiu, kad visa toji akcija visos bendruomenės akyse manęs nenužemino: tai' g 
liudija visų bendruomenės padalinių pasisakymai, sudėti tūkstančiai Mūsų, g 
Pastogės spaustuvei ir pagaliau Mūsų Pastogės prestižas tiek čia, tiek ir už- | 
jūrio lietuvių akyse. Mūsų Pastogę per tuos devynerius metus mylėjau kaip I 
savo kūdikį ir tikiu, kad ir po manęs naujasis redaktorius parodys nemažiau I 
meilės ir rūpestingumo ją redaguodamas ir tobulindamas. Gyvenime nieko nėra ■ t 
nepakeičiamo, dėl to tikiu, kad mano pasitraukimas nebus Mūsų Pastogei stab- I 
dis. 8

Vincas Kazokas g

I 
I
I 
I 

s! 
lujanuiuo pci opcntj* v nmiuo g,uuvtiyti^ U4> ozlo, y v ts z va j <ą a>mwux jvjv • _ 

Galbūt, materialine pusė ir privertė trauktis iš šių pareigų, nes šęi- J
I 
I

asmenys ją rėmė. Skyriaus valdyba ; 
stengėsi savo veiklą derinti su bendruo- ; 
menės organų ir jaunimo veikla. Be
veik visą laiką iš ramovėnų tarpo tie 
patys asmenys darbavosi abiejose į 
valdybose. Taip dirbant nesunku ruošti 
minėjimus bei subuvimus abiem pusėm.

Kaip kasmet pagal savo įstatus 
ramovėnai ruošia kariuomenės šventės 
minėjimą, kuris įvyks lapkričio 28 d. 
Leederville Town salėje. Minėjimą 
ruošia ramovėnai su jaunimu iš vien, 
numato reikšmingą ir ifiomią programą, 
kuri bus paskelbta sugrįžus iš kelionių 
kun. L.Kemešiui. Perthe ir apylinkėje 
gyveną lietuviai kviečiami skaitlingai 
minėjime dalyvauti.

Eamovėnas

l' PRANEŠIMAS.
Sydney Lietuvių Moterų Sočia- ■.■ 

lines Globos Draugijos Valdyba, prane- 
ša ir kviečia visus senus ir jaunus, į 
rengiamą “pikniką-barbeąue?; lapkričio; 8 
15-ta dieną, sekmadienį. Sodybos 
žemėje., jį
Adresas: kampas Cardiff St. & Laurina 41 
Ave., North Engadine.

Bus visą dieną nuo 10 vai. ryto. 
Bus ir progos susipažinti su Sodybos 
planais. Taip pat bus traukiama loteri- 
ja, "Hoover fan-heatėr”. Lauksime 
visų. Iki pasimatymo! .

A*' 'Valdyba

SYDNEY

PRANEŠIMAS.
Kariuomenės šventės minėjimas 

Sydnejuje rengiamas lapkričio 31 d. 
Dainavos salėje Bankstowne. Plačiau 
apie tai sekite pranešimus.

L.V.S.‘Ramovės’ Sydney 
Skyriaus Valdyba.

PADĖKA

ALB Krašto Valdyba dėkoja.
Visi dalyvavusieji maloniai prisi

mename Mūsų Pastogės Spaudos Balių 
Sydnejuje, kuris Šiais metais praėjo 
ypatingai pakilioje ir giedrioje nuo
taikoje. Visiems, prisidėjusiems prie 
šio baliaus nepaprasto pasisekimo, 
tariame nuoširdžia, padėka,. Ypatinga 
padėka baliaus programos organizatori
ams bei vadovams p.p. D. ir S.Skoru- 
liams, bei visiems joje dalyvavusiems; 
dėkui mūsų mieliems dailininkams p.p. 
E.Kubbos, V.Ratui, V.Meškėnui, H. 
Šalkauskui ir L.Urbonui už padovano
tus kūrinius baliaus loterijai, taip pat

dėkingi ir visiems mieliems taikinių; 
kąms, padėjusiėms šį balių tvarkingai 
pravesti. Lygiai dėkingi ir visiems 
Mūsų Pastoges bičiuliams, taip gausiai 
baliuje dalyvavusiems ir efektyviai 
Mūsų Pastogę parėmusiems. Visiems 

'nuoširdžiai dėkojame.
ALB Krašto Valdyba 

"Mūsų Pastogės” Leidėjas.

— Švedija pakelia mokesčius už gėrimus. . 
■benziną, automobilius ir namų apyvokos a 
dalykus.

— Sov. Sąjunga dokumentų mokės*) i 
buržuazinius kraštus važiuojantiems savo 
piliečiams pakėlė iš 18 j 183 svarus (i bu
liškus - komunistinius kraštus važiuojan
tiems mokestis ir toliau bus 18 svarų).

*** ' ■

Po Valdovo spektaklio gražus ‘ 
būrelis sydnejiškių su svečiais valdi- ■’įį 
liečiais dar susimetė į Liet. Klubo 
rūmus Lidcombėje, kur buvo trumpai S 
paminėtas ir Valdovo autorius; prieš • ? 
porą metų miręs V.Mykolaitis Putinas. 
Apie poeto gyvenimą okupuotoje Lie- 

. tuvoje kalbėjo jo sesuo p. M.Slavėnie- 
nė, pasiklausyta iš plokštelės paties ; 
Putino deklamacijų.

***
Žinomas Melbourne prekybininkas 

p. V.Aniulis neseniai vėl išvyko pre
kybiniais reikalais į užjūrius. Padaręs 
ratą aplink pasaulį per Japoniją,^Los 
Angeles, New Yorką, Londoną grįš na
mo apie gruodžio vidurį.

IK VIENAS LIETUVIS i 
YRA LIETUVA!

<

S

SYDNEJAUS LIETUVIŲ “DAINOS” CHORO

METINIS

KONCERTAS - BALIUS
LAPKRIČIO 14 D.,

FATHER O^REILLY MEMORIAL SALĖJE, AUBURN 
(Kampas Mary & Park Rd.)

VISI MALONIAI KVIEČIAMI
SIAME KONCERTE — BALIUJE DALYVAUTI.

■ lįįf . - 'e

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.

S ' ?£

. - i:
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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 rik 64 °i 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 
(3.000 metinė suma vien tik už laikraščio persiuntimą skaitytojams, kas 
vargiai ar būtų pakeliama Mūsų Pastogės kukliam biudžetui.

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

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

ALB Krašto Valdyba-Mūsų Pastoge's Leidėjas.

Mūsų Pastogė Nr,44'; 1970.11.9}' ps.1.8

KIEK AŠ..
Sveikiname Sydnejuje neseniai 

įsisteigus} Žurnalistų Sąjungos skyrių, 
kurio veikla stebėtinai gyva ir plati. 
Štai Skyriaus valdybos narė Agnį Luk
šytė, dirigi narna tėviškės aidų, Lie
tuvos Keliu tiesiai Gimtam Krašte 
atsidūrė’.

Po Adelaidės spektaklių ne vie
nas .sydnejiškis suko galvų nežinoda
mas, ar čia užsigauti," ar tik nuduoti 
nesupratus: juk Bubulis ir Dundulis tai 
tikru, tikriausia Sydnejaus peštynių 
kopijai Ir pataikyk tu man taip laiku 
ir vietoje!

***

Pietūs
Vyras grįžęs iš biuro į namus 

ir radęs visišką netvarką:
— Pietūs negatavi? Esu alka

nas kaip vilkas ir išeinu į res
toraną.

— Palauk penkias minutes.
— O po penkių minučių jau 

bus?
— Ne, bet aš eisiu su tavim į 

restoraną.

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY
"OUR HAVEN” ?

Australijon Lietuvių Bend-uomenbs ‘ 
laikraštis

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdyba

Leidėjo ir “M.P.” Adminiatracijos 
adresas: Box. 4558, G.P.O., 

SYDNEY. N.S.W.200L
REDAKTORIUS - Vincas Kazoke. 

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

Redakcijos tel. 709 8395

Adminiatracijos tel. 649 9062

Redakcija rankraaČiua taiso. ir trum
pina savo nuožiūra.

"M.P.” prenumerata: metamais,
pusei metų 14, >

Užsienyje metama 3 10, 
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

Už skelbimų tarinį neatsakoma.

«iNTto •/ s. * o. Notary munterv otv . Lrb. cm iprcnoah
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