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Vietoj sveikinimo
Lapkričio 23 d. yra Lietuvos kariuomenės diena. Nuo pat Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo ši diena buvo 'Švenčiama kaip valstybinė šventė, kuri 
vėliau virto lietuvių tautine švente. Nuo pat lietuvių istorijos pradžios lietuvį 
pažįstame pirmoj eilėj kaip kovotojų. Ir- gal dėl to lietuvių tauta istorijos 
kelyje išliko nesutrypta ir iki Šiandie gaivalinga, kad ji tepasitikėjo tik savimi 
ir savo likimų ir egzistencijų grindė ginklu.

Ir šiandie lietuvių tauta veda sunkią ir kietų egzistencinę kovą tiek 
tėvynėje, tiek ir už jos ribų. Kiekvienas sąmoningas lietuvis yra drauge ir 
neatšaukiamas kovotojas nuo lopšio iki kapo. Jeigu kariuomenę įsivaizduojame 
kaip organizuotą ginkluotą jėgą, tai šiandie lietuvių tauta ištisai organizuota 
kovojanti bendruomenė už savo egzistenciją, už išlikimą už laisva ir nepri
klausoma ateitį.

Tokiomis mintimis pasitinkame Lietuvos kariuomenes dienų patys 
rikiuodamiesi į kovotojų gretas vedini vienos minties: niekas už mus nekovos, 
jeigu mes patys nekovosime!

Kariuomenės šventės proga sveikiname visus buvusius aktyviuosius 
lietuvius karius.

MIRĖ C. de GAULLE

CHARLES DE GAULLE

Lapkričio 10 d. Širdies 
priepuolio ištiktas savo na
muose mirė buv. Prancūzijos 
prezidentas ir viena iš ryš
kiausių pokarinio pasaulio 
figūrų - Charles de Gaulle.

AUTOMOBILIS IR TŪKSTANČIAI Už 
IŠRADIMĄ

JAV, Oakvilėje. Fordo automobiliu įmo
nėje lietuviui P. Linkevičiui nusibodo kas
dien nešioti iš vieno galo dirbtuvės I kitų 
sunkią dėžę, kuria būdavo tikrinamas elek
trinės sistemos veikimas.

Jis ilgai galvojo, kaip čia padėti sau.
Tai namie jis pasigamino tokios pat pa

skirties ir daug tiksliau veikiantį aparatė
lį, kuris lengvai telpa į kišenę.

Už ši išradimą Fordo įmonė P. Linkevi
čių apdovanojo nauju automobiliu ir 6 
tūkstančiais dolerių.

**♦
Kanados Lietuvių Dienoje, 16-je 

iš eilės, kuri šiais metais įvyko, spalio 
9-11 d., London, Ont., mieste, daly
vavo ligi 1,100 dalyvių. Pažymėtina, 
kad Diena įvyko vietovėje kur yra 90 
lietuvišku šeimų.

ELTA.
***

Lenkijoje, Varšuvoje išleistas 
Romualdo Lankausko romanas “Vidury 
didelio lauko” ir dar keturios rašytojo 
novelės, išvertė Anastazija ir Zygmun- 
tas Stoberskiai.

ELTA.

MIRĖ J. MIKUCKIS
Lietuvoje, sulaukęs 80 metų amžiaus, 

spalio 13 d. mirė poetas Juozas Mikuckis.
Kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 

pasižymėjo kaip karys ir buvo garsaus Ge
ležinio vilko vadas. Dar yra ėjęs Kauno 
karo komendanto ir Kauno kalėjimo vir
šininko pareigas. ,

Po karo J. Mikuckis gyveno Baltimorė- 
je, JAV. Pasiekęs senyvo amžiaus, jis 1968., 
m. grįžta j okupuotą Lietuvą.

1964 m. „Nidos“ knygų klubas yra išlei
dęs jo eilių rinktinę „Derliaus vainikas“.

***

"The New York Times” ir dau
gelis kitų Amerikos laikraščių spalio 
31 d.įdėjo iš Ankaros gautą tokią žinią: 

"Turkija pasakė aiškiai Sovietų 
Sąjungai, kad ji nežada keisti dviejų 
sovietinių lėktuvų nutupdytojų; į du 
Amerikos generolus.

Užsienių Reikalų Ministerija šian
dien (spalio 30 d. / E.) paaiškino, kad
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SVEIKINAME BROLIUS LATVIUS LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAS
KELBIMO PROGA IR REIŠKIAME VILTĮ, KAD JUNGTINĖM JĖGOM PER 
IŠTVERMĘ IR KOVAS ATGAUSIME LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ.

TEGYVUOJA LATVIJA!

Karo Muziejaus bokštas Kaune su Lietuvos valstybine, vėliava

Prezidentas Cevdet Sunay painformavo 
Sovietų Prezidentą Nikolai V.Podgorny, 
jog nutupdytojų klausimas bus sprend
žiamas Turkijos įstatymų ribose”.

Ši žinia spalio 30 d. buvo skelbta 
ir per radijus. Ji parodo, kad Turkijos 
vyriausybė tvirtai laikosi TEISĖS, 
MORALĖS IR GARBĖS PRINCIPU. 
Tuo būdumūsųlaisves kovotojai Pranas 
ir Algirdai Bražinskai sovietams nebus 
išduoti.

Lietuvių pastangos-daugybė laiš
kų bei telegramų Turkijos vyriausybei, 
Vliko atstovo Romo Kezio.adv. Elenos 

Armonienes ir p. Antano Rudžio veikla 
galėjo turėti nemažos įtakos tokiam 
Turkijos vyriausybės nusistatymui.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS taip pat dirba la
bai įtemptai. Laimėta daug, bet dar 

■ ne viskas, nes dar ne viskas ir padary
ta, Dabar reikia siųsti Turkijos prezi
dentui padėkos laiškai ir telegramos 
- kuo daugiau, tuo geriau.

Bražinskai dar gali būti teisiami 
Turkijos teismų. Nors jų gynimas su
organizuotas, bet tam reikės ir pinigų: 
tiek naujom kelionėm į Turkiją, tiek 
ir vietoje.Visi lietuviai prašomi organi
zuoti aukų rinkimą ir jas siųsti TAU
TOS FONDUI 64-14 56 Road, Maspeth, 
N.Y.11378.

ELTA.
***

Rugsėjo men. 140 d. Nicoje; 
Prancūzijoje vyko 14-sis pasaulinis 
matematikų kongresas. Dalyvių buvo 
apie 4,500. Iš Lietuvos matematikų 
kongrese dalyvavo profesoriai J.Ku- 
bilius, B.Grigelionis ir V.Statulevi- 
Čius ir doc. A.Raudeliūnas.

ELTA.

Okup. Lietuvoje, šalia filatelisti- 
kos, plinta ir tarptautinės kalbos - 
esperanto judėjimas. Vilniaus spauda 
kalba apie tarptautinės kalbos entu
ziastus (“Komj.Tiesa”, rugp.23).

Sovietų Sąjungos esperantininkai 
200 žmonių, atvykę iš 40 miestų ir iš 
Lietuvos, dalyvavo Baškirijoje, 12-je 
jaunųjų esperantininkų darbo ir poilsio 
stovykloje. Joje pripažinta, kad ge
riausiais esperantininkų klubais, visos 
Sov. Sąjungos mastu, pripažinti du 
klubai Klaipėdoje ir Vilniuje, ir trečia ■ 
sis Ufos mieste. Vilniečiai Baškirijoje 
gavo specialu prizą, gi Vilniaus atstp- 
vas Vytautas Šilas buvo išrinktas So
vietu S-gos jaunųjų esperantininkų 
klubu tarybos pirmininku.

ELTA.

KETVIRTOJI DAINŲ ŠVENTĖ
Ketvirtoji lietuvių dainų šventė įvyks 

1971 m. liepos 3-4 dienomis Chieagoje, 
JAV.
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PATIKSLINIMAS
ATSAKYMAS Į ATVIRĄ LAIŠKĄ

Malonus Antanai, 
klausdamas neklysti, sako 

priežodis. Jūs man parašėte atvirą 
laišką (Lietuvos Keliu Nr.3) ir prašote 
paaiškinimą. Malonu, aš pasistengsiu 
į juos atsakyti taip pat per spaudą, 
tikėdamas, kad ne Tamsta vienas esi, 
kuris nežinai, gali būti ir daugiau, ku
rie negali suprasti šios kovos, kuri 
vyksta mūsą bendruomenėje, po to,kai 
atsirado sukilėlią sąjūdis ir jo leidžia
mas laikraštis'Lietuvos Keliui

Kadangi Jusu klausimai nėra si- 
stematingai sugrupuoti ir mintys pasi
kartoja, tai man teks atsakyti pagal 
esmę, kad išvengus pasikartojimo. Jūs 
klausiate:

1. Kodėl aš išėjau ginti Kazoko, 
prieš kurį dar nesenai kovojau?

Aš neišėjau ginti specialiai p. 
Kazoko, aš išėjau ginti savęs ir bend
ruomenės, i, kurią buvo atsinešta be pa
garbos ir tinkamo orumo. Besiginant 
ir kitus beginant, reikėjo ginti ir p. 
Kazoką, nes visi buvome lygiai palies
ti tos niekinimo kompanijos ir melo.

Tiesa, kad aš prieš keletą metų 
protestavau prieš Kazoką, kaip MP re
daktorių, dėl jo kartais pasireiškiančių 
subjektyvią nuomonių ideologiniuose 
klausimuose, kurie mano nuomone erzi
no daugumą ir dėl jo asmeniško kieto' 
užsispyrimo kai kuriuose klausimuose. 
Bet mano protestas neišėjo iš padoru
mo ribą, kaip jūsasis. Aš žinojau, kad 
MP leidžiama ne man vienam.

Kągi, p. Kazokas, kaip ir kiek
vienas iš mūsų, nėra tobulas, bet-jis >- 
geras lietuvis ir geras žurnalistas, ge
ras plunksnos meisteris. Kaip lietuvį 
jį pažįstu nuo pirmųdienųAustralijoje, 
visada aktyvus ir kūrybingas, daug yra 
gerą minčių paskleidep; didelis jo 
įnašas į mūsą tautinį ir kultūrinį gyve
nimą. Pažįstu gerai ir jo šeimą, gra
žiai užaugino savo atžalyną; ko dau
giau galima norėti iš žmogaus ir lie
tuvio, kai mes patys nesame geresni.

Sakyk, Antanai, ar galėjau tylėti 
matydamas, kai nekaltai yra kryžiuo
jamas žmogus? Tu sakai, kad jis prieš
as, tegul jis būtų ir priešas, bet ne - 
kaltas Žmogus tais kaltinimais, kurie 
jam drabstomi į akis. (Jei p. Kazoką 
kas būtų kaltinęs kaip kataliką ,prasi
žengusį katalikiškom dokrinom, gal 
būčiau galėjęs ir aš jį kaltinti, bet 
dabar aš jį turiu ginti). _

Jei Jūs manote, kad karta žmogų 
pasodinus į kaltinamąją suolą, 
galima jam viską drėbti, kas ateina ant 
liežuvio, tai'labai klystate. Pasitaiko, 
kad ir teismo institucijos padaro klai
dų. Sakysime, prokuratūra apkaltina 
įtariamąjį iš karto keliais nusikaltimais, 
teismas, išžiūrėjęs ir išanalizavęs bylą, 
randa kaltu tik vienu nusikaltimu, o iš 
kitų išteisina arba iš viso neranda 
jokio nusikaltimo.

Dabar Jūsų tas sąjūdis be teismo, . 
be jokios rimtesnės analizės, kaltinate, 
teisiate, metate iš darbo ir iš lietu
viškos bendruomenės. Tokie Jūsų 
veiksmai gali būti prilyginti linčo teis
mui, kada sukiršinta minia gali vietoje 
užmušti Žmogų nesigilindamaąr jis kal
tas ar ne. Aš manau, kad ir Jūsų tas 
sąjūdis yra panašios negalvojimo 
psichės apsėstas, jokie argumentai ne
veikia, o tik piktas įtūžimas; ir pats 
kitaip juk nebūtum man rašęs tokio 
pikto ir nedraugiško laiško. Saugokis. 
Antanai, minios, ir atmink, kad ir 
Kristui paskutinį sprendimą padarė ne 
kas kitas, o minia,pasirinkdama Bara- 
bą, o Kristą reikalaudama nukryžiuoti. 
Pats apeliuoji į mano katalikiškus 
jausmus, o pats negalvoji,ką darai.

2. Jums neaišku, kas yra skundas 
ir kas ultimatumas.

Skundus, protestus ir kitokius 
prašymo raštus galima rašyti asmeniš
kus ir kolektyvius, švelnius ir piktus 
pagal skonį ir temperamentą, ir jie ne
bus ultimatumas. Jūsų kolektyvinis 
s kundas dėl MP redaktoriaus pašalinimo 
nebūtų buvęs paskaitytas ultimatumu. 

p. A.SKIRKAI.

jei jame nebūtų buvę to griežto reika
lavimo, pažeidžiančio Krašto Valdybos 
kompetenciją ir autoritetą:".jėinepaŠa- 
linsite redaktoriaus, tai po 4 savaičių 
‘MP’ metama iš spaustuvės laukan". 
Ir tas buvo padaryta. Specialiai iš
leistas laikraštis "Lietuvos Keliu’ 
skirtas vesti tolimenę kovą su Krašto 
Valdyba ir bendruomene. Tai yra su
kilimas prieš Krašto Valdybą neigiant 
jos autoritetą ir gerą vardą. Tas ir 
yra griovimas mūsųbendruomenės demo
kratinių pagrindų.

3. Toliau klausiate, kodėl iš še
šių Veteikio patiektų kaltinimą, atsa
kiau tik i tris? ,

Kaip žinai, p. J.Veteikis parašė 
kaltinamąjį aktąpavadindamas jį“Fak- 
tai kalba patys už save”. Tame raši
nyje aš ieškojau faktų ir ten,kur aš 
radau - atsakiau, o ten kur jų nėra, ne
buvo apie ką ir kalbėti. Paimkime jo 
pirmąjį kaltinimo punktą: “Sąmoningas 
vedimas į klystkelius”; čia nėra nei 
vieno fakto, apie kurį būtų galima kal
bėti, arba 5-jį ir 6-jį punktus, ten kal
bama apie Kazoko būdą, taktiką, bet- 
ne apie faktus. Visi tie tariami faktai 
yra tik nuomonės pačio autoriaus. Jūs 
man primetate du faktus, kuriuos skai
tote nusikaltimais, būtent: susitikimas 
Kazoko okupuotos ‘ Lietuvos komisarą 
Zinkevičiaus ir Vasario 16-sios nu- 
verinimas paskaitoje.

Kaip grynas susitikimo faktas jis 
negali būti skaitomas nusikaltimu. Gal 
būti, kad Kazokas turėjo progos Zin
kevičiui priminti skaudą Lietuvos 
okupacijos faktą? Kokį pagrindą turime 
jį kaltinti išdavyste, ar bendradarbia
vimu? Žinome, kad ir popiežius turėjo 
susitikimą su Maskvos satrapais irinŽ.
A.Rudys su J.Peleckiu. Kas juos gali 
kaltinti?

L.D.M.Rengti Komiteto Informacija.
1. Komitetas, skelbus L.D. aktyvią 

dalyvių, atvykstančiųjų,sąrašus, jaučia 
pareigą taip pat paskelbti ir Melbourno 
lietuvių aktyvių dalyvių sąrašus.

Pirmuoju skelbiame Dainą Šven
tėje dalyvaujančio Dainos Sambūrio 
sąrašą;

Dirigentas Albertas Celna, 
V.Aleknienė, M.Aukštikalnienė, E.Bal
čiūnienė, G.Bulakienė, F.Dagytė, 
P.Dargienė, G.Jokubaitienė, E.Krįkš- 
čiffniėnė, D.Levickienė, J.Lynikietiė, 
D.Maželytė, F.Savickienė, J.Sikorskie- 
nė, M.Šidlauskienė, A.Baltrūniene, 
R.Čelnienė, J.Dagiene, N.Kairaitiene,
J.Petrašiūnienė, V.Sivickienė, E.Sei- 
kienė, E.Sikšnienė, E.Špokevičienė, 
A.Tamošiūnaitė, B.Tamošiūniene, R. 
■Tamošiūnaitė, F.Valaitytė, J.Valaitie- 
nė, J.Vingrienė, M.Žiogienė.

R.Dagys, R.Galinis, Z.Jokubai- 
tis, V.Lazauskas, A.Milvydas, J.Petra- 
šiūnas, R.Šližys, R.Špokas, J.Tarno- 
š iūnas, I .Vaitkus, V .Alekna, V. Bosikis, 
P.Dargis, P.Jokubaitis, K.Lynikąs,
A. Savickas, A.Šimkus, P.VaiČaitis,
B. Vingrys, V.Žiogas, G.Žvinakis.

2. Pakartotinai pranešame, kad 
rezervuotų bilietų į visus Lietuvių 
Dienų parengimus užsakymus reikia 
siųsti šiuo adresu: Mr. B.Vanagas, 
11/14 Nash Street, Glen Iris, Vic.3146, 
Užsakymai priimami tik kartu prisiun- 
čiant ir bilietų apmokėjimą čekiais, 
money orderiais ar postal notomis.

3. Tik šešios savaitės liko iki 
Lietuvių Dienų, tačiau dalyviams ir

Dėl Vasario 16-sios nuvertinimą 
Kiekvienas istorinis įvykis gali būti 
kitaip vertinamas, ar galima ką dėl to 
kaltinti? Aš dar Lietuvoje būdamas 
girdėjau tokią nuomonę, kad Lietuvos 
nepriklausomybės kovos yra didesnės 
reikšmės įvykis, kaip Vasario 16-sios 
akto paskelbimas. Neesame totalistai 
ir kiekvieną nuomonę turėtume priimti 
su kritika ir tolerancija.

4. Kiek liečia mano patiektus 
analoginius klausimus dėl J.Kedžio 
“pažangaus” ultimatumo, tai čia Jūs 
klystate manydamas, kad atstovaujate 
bendruomenę. Nei vienas, nei šimtas 
bendruomenės negali atstovauti, kol 
nėra jam ar jiems suteiktas formalus 
mandatas. Krašto Valdyba yra vienin
telė ir permanentinė bendruomenės re
prezentante, todėl tik ji viena gali 
bendruomenės vardu kalbėti ir ją atsto
vauti bei valdyti jos turtą, kaip pav. 
"MP”.

Bet jei Jūs to dalyko negalite 
suprasti, tai čia nieko stebėtino nėra, 
tie dalykai reikalingi specialių studijų. 
Kai trūksta elementarinių mokslo žinių 
apie socialinę santvarką, sunku Jums 
suprasti.

5. Dabar dėl tų lapelių, kuriuose 
buvo surašytos pavardės žmonių, ne
tinkančių būti renkamais į Tarybų.

Čia, Gerbiamasis, ir Tamstos,.ir 
'Lietuvos Keliu' redakcinės kolegijos 
pasiaiškinimai, yra naivūs ir pavojingi, 
nes galite iššaukti vilką iš miško, kaip 
mūsų priežodis sako. Mes turime su
rinkę įrodymus, kas juos spausdino ir 
kas juos platino susirinkime. Jei nes
kelbiame pavardės, tai tik todėl, kad 
nenorime kompromituoti žmogaus, kuris 
gal būt per nesusipratimą į tą sąjūdį 
pateko.

Čia kalba eina ne apie tai - 
"pakliuvo” ar "nepakliuvo” į Tarybą, 
bet apie įžeidimą Žmonių, kurie buvo 
pristatyti kaip raudonieji,parsidavėliai 
Ir nesistebėkite, jei šis klausimas atsi
durtų į garbės teismą.

LIETUVIŲ

D I ENO S

MELBOURNE
svečiams apgyvendinti dar trūksta daug 
vietų. Todėl visus Melbourniečius 
maloniai prašome priimti apgyvendini i 
savo namuose atvykstančius tautiečius 
Prašome registruotis pas Butų Komisi
jos narius: A.Ramanauskas - Telef. 
47 7561; E.Balčiūnienė - Telef. 
42,6603; K.Čėsna - Telef. 45 6188; 
F.Šidlauskas - Telef. 396 2087; J. 
Sadauskas, (jrn) A.Z .Jokūbaitis - Telef, 
44 4334; Br.Vingrys - Telef. 81 4737;
K.PraŠmutas - Telef. 42 1511 ext. 284 
(tik darbo metų). J.AdomaviČius -Telef

Atskleisdamas Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos -prenumeratai

Mūsų bičiulį Joną GAIŽAUSKĄ,, jo Mamytei mirus, nuoširdžiai ir giliai 
užjaučiame. <

Moterų choro pirmąjį vadovą, Ansamblio solistą ir dainininką Joną 
GAIŽAUSKĄ, jo Mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame. “į;

M. UmbraŽiūnienė. Sydnejaus Lietuvių, 
Meno Ansamblio vadovė ir dainininkai.

A.A.

IRENAI VENCKUVIENEl
mirus, jos šeimą ir artimuosius giliame skausme užjaučiame.

Geelongo Apylinkės Valdyba

6. Čia Jūs iškeliate man visai 
naują klausimą dėll969m.susirinkimo. 
Gal būt, kad tai buvo pradžia visų ne
susipratimų, bet dėl to jau nebėra rei
kalo kalbėti, nes tas reikalas praėjo 
pro visas bendruomenės institucijas ir 
garbės teismus ir Jūs su savo teisybe 
pralaimėjote. Atsimenu, kada Jūs 
manęs klausėte patarimo.AŠ tada Jums 
paaiškinau, kad susitaikykite su padė
timi, nes negalite su savopretenzijomis 
laimėti. Deja,Jūs manęs nepaklausėte. j; 
Dabar aš suprantu iš Jūsų laiško, kad 
jūs kerštaujate. Gal ir saldus kerštas, 
bet dvasiai didžiai pragaištingas. Nie- -. įį 

. kas nieko kerštu nėra sukūręs nei gero ; H
padaręs.

7. Dėl tų vaikų kalbos mokėjimo 4
ar nemokėjimo. Čia ne tiek tas svarbu, į 
Kiek jūsų vaikai moka ar nemoka kai- ,: J 
bos, kiek tas, kad jūsų kolektyvinė re
dakcija pasišovė išbarti bendruomenę, , ■ | 
kad ji neparuošė, neišaugino susi- 3
pratusio sąmoningo avangardo. Jfls 
bariate ir smerkiate kitus, o patys. Į-< į 
save nežiūrite, kokį jūs išauginote ..j
avangardą. Jus gydote bendruomęnę ....
patys sirgdami; pirma pasigydykitę, 
patys, o paskui Žiūrėkite, ką kitiems 
galėtumėte padėti.

8. Dabar dėl tas laiko dvasios, 
kurios Jūs negalite suprasti ir keliose 
vietose manęs prašote paaiškinti. '

Taip, laikas turi savo dvasią : 
- ji yra kitokia Šiandieną, kaip ji buvo -į 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
laikais, ji buvo kitokia nepriklausomybėj^ 
bės laikais, ji buvo kitokiajtadaVokie-
tijoje lageriuose gyvenome, ji yra dar 
kitokia, kada mes jau 25 metus išgyve- 
nome svetur. Laiko dvasia stato savo S 

"'"rbikalavimus mūsų tautai ir mums pa- , ■ 
tiems,ir jei jos nesuprasime,neiŠven- ■;
giamai turime žūti.

Per daug būtų šioje vietoje apie 
tas problemas kalbėti. Esu pakviestas 
skaityti paskaitą Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime, Sydnejuje. Kaip tik 
ta tema esu pasiryžęs kalbėti, todėl 
visi, kuriems tas klausimas įdomūs, 3 
prašome atvykti pasiklausyti.

.Su pagarba, . . < :')"
Aleksandras Mauragis 

______________________i_________ . <M 
, -___ i317 7333 ir V.spokevicius-Telef.

43 3131- ,,

4. Atvykstantieji parengimų'daly-. 
viai ir svečiai, kurie nori apsistoti M 
koteliuose ar moteliuose, prašome tie-' ' 
siog kreiptis į'p. Alg. Žilinską, South- 
land Travel Centre, 245 Charman Rd., S 
Cheltenham, Vic. 3192.

Ignas Alekna: į

MELBOURNE

PRANEŠIMAS
Melb. Apyl. V-ba šaukia >:i( 

Melb. liet.organizacijų susi- i® 
rinkimą Liet. Namuose lapkri-' 
čio 26 d. (ketvirtadienį)
7.30 vai.vak. ateinančių me- ■•M 
tų parengimų kalendoriui su- ■'' 
statyti. Suinteresuotos orga— 
nizacijos ar vienetai prašomi Ąj 
minėtu Laiku prisiųsti savo ’ 
atstovus^' ..

Melb. Apyl. V-ba ,..Jj

C. F. ir L. K. Protai, 
B. ir E. Nagulevičiai.
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SKYRIUS MOTERIMS
Redaguoja: A. MatukevUienė Redakcijos adresas: 3 Rialton Ave., '

D.M. Baltutienė. Blackburn, Vic. 3130, tel. 8782565

Kava, arbata ar...
Nebuvo lengva nuspręsti, kuri 

geresnė: kava ar arbata; nes kavai 
atsiradus buvo įtarinėjimų kavos nuo
dingumu, taip pat nebuvo labai pasi
tikima ir arbata. Buvo kalbama, jog 
kava daug anksčiau nuvaranti į kapus. 
Vienas Švedų karalius nutarė pagrin
dinai šią problemą išspręsti. Jis 
amnestavo du mirtimi nubaustus nusi
kaltėlius ir paskyrė vienam gerti kavą 
visą laiką, o antram tik arbatą. Jis 
pats tuo laiku negėrė abiejų ir laukė, 
kuris iš nusikaltėlių pirma mirs. 
Pirmasis numirė karalius. Abu sveiku
tėliai nusikaltėliai buvo atleisti nuo 
bausmės ir nuo kavos su arbata gėrimo 
Taip problema liko neišspręsta. Tačiau 
nepasitikėjimas kava liko. Paderbor- 
no kunigaikštis-vyskupas išleido edik
tą , draudžiantį jo pavaldiniams gerti 
kavą: “Išskyrus Mus patį,aukštesnįjį 
ir Bažnyčios luomą.” - Keturis metus 
paderborniečiai kentėjo tylėdami, bet 
1781 m. Vasario mėn. 23 dieną sukilo 
į tikrą revoliuciją tą garsųjį “ kavos ir 

■.Vasario” sukilimą. Jie susirinko visi 
turgaus aikštėje, ant ilgų stalų prisi
krovė pyragų ir kavos ir giedodami 
religines giesmes sutiko vyskupo 
kariuomenę su nuogais bajonetais, 

» atvykusią malšinti sukilimo. Nustebę 
kareiviai pasitraukė nepralieją kraujo. 
Kava laimėjo.

Pasibaigus katalikų ir protestan
tą karui, skirtumo dėliai katalikai gėrė 
tik kavą, o protestantai arbatą. Kata
likai gyrėsi kava vaizduotę sparnuojant, 
protestantai neatsiliko aiškindami, jog 
arbata aštrinanti protavimą. Katalikų 
naudai kalba Franz Schubert, kuriam 
bemalant kavos pupeles atėjeą i, galvą 
jo garsusis d-Moll-kvartetas. Iš kitos 

• pusės* Voltaire turėjo tikrai aštrų 
protavimą, bet jis niekad negėrė arba
tos. Jis per dieną išgerdavųs apie 16 
puodelių stiprios kavos. Kada jį dak
taras perspėjo, jog kava yra stiprūs ir 
lėtai veikiantys nuodai; senis Valtaire 
atsakė: “Taip, jie mane veikia jau 80 
metų”.

Kava mėgiamiausia moterų tarpe 
viešai ir privačiai. Jeigu kviečia į “ar- 
batėlų", puikiai žinai, kad bus maišy
ta kompanija, bus kalbama daugiau 
apie politiką, finansus ar kitokias 
vyriškas problemas. “Kavutė” jau 
grynai moteriškas pobūvis. Ten ne
politikuojama. Žodis “kavutė” aiš
kiai nusako: kava, pyragėliai ir plet- 
kai. Daugiausia, Simona, bus pletka- 
vojama apie vyrus ir čia nesančias 
moteris.

Nežinau, ar dėl kavos revoliuci
jos, bet Vasario mėnuo laikomas mote
rų mėnesiu, nes Vasario mėnesį dau
giausia pripletkavojama. Galbūt, nes 
Vasario mėnesį, kadangi baigiasi 
mesėdas, daugiausia vestuvių; na, o 
prieš vestuves juk ir šluotos kalba! 
Supermarketų savininkai irgi patvirtina: 
jie daugiausia kavos parduoda Vasario 
mėnesį.

Kad kava' veikianti į erotiką, 
nuoširdžiai tikėjo rusų carienė Elzbie
ta. Katerinos II uošvienė. Ji pati savo 
rankomis paruošdavo kavą sūnui ir 
marčiai. Kaip esame girdėję, jos sū
nus Petras žaidė lėlėmis, o marti. . . 
Na ja. . . Istorija apie ją netyli, tik- 
kažkodėl nutyli kavą.

Arbata labai ilgą laiką buvo 
vientik aristokratijos vartojama; prie
šingai rusu caro dvarui. Rusijoj arba

ta buvo mužiko gėrimas. Prancūzų ka
ralių dvare arbata buvo labai aukštai 
vertinama. Pirmiausia prie arbatos 
reikėjo cukraus, o cukrus savo keliu 
buvo labai brangus, nes importuojamas 
iš Indijos. Prie arbatos reikėjo sal
džių pyragaičių; vėl cukrus. Nors 
Marie Antoinette liaudžiai skundžian
tis neturint duonos, siūlė jiems valgyti 
pyragą; bet ji matomai nepagalvojo apie 
cukrų. Arbatos muito mokestis visur 
buvo labai aukštas, tik aristokratijai 
galimas. Demokratiškos Jungtinės 
Valstybės beveik vien dėlto pradėjo 
išsilaisvinimo karą su Šiaurine Ameri
ka. Matote, be arbatos gal būtų nebuvę 
USA, žmogaus teisių, o be USA nebūtų 
pigios arbatos.

Su cukrinių runkelių auginimu 
Europoje labai atpigo cukrus. Cuk
raus vartojimas žmonėse labai padidė
jo, tuo pačiu ir arbatos vartojimas. 
Pagal religiją mes turėtume būti kavos 
mėgėjai, bet su caro okupacijos hordo- 
mis atėjo pas mus samovarai, rekrū
tai, spaudos draudimas ir kitokie 
istorijai žinomi blogi įsakymai. Gal
būt dėl savo tautybės, bet rusiškasis, 
“čai” mums ne tik aštrino protavimą, 
bet suteikė ir kavos vaizduotę sparnuo-: 
jaučias ypatybes. Kaip tik rusiškos 
arbatos gėrimo metu gimė slapto spau
dos platinimo, vargo mokyklų Švietimo 
ir laisvės atgimimo mintys;

Arbata bendrai atrodo įvairių 
okupacijų, priespaudą ir draudimų šali
ninkė. Ji, galima sakyti, eina kartu 
su okupantu; nes okupuotame krašte 
visuomet pritrūksta kavos, o tik daug 
vėliau gali pritrūkti arbatos. Nors 
įprotį į arbatą reiketu laikyti labai

Dvi sesutes reprezentantes pasirodyme australams Admiralty House 
Sydnejuje: Alma Kavaliauskaitė ir Elvira Auglienė (Kavaliauskaitė). Lapkričio 
7 d. čia sėkmingai australų publikai koncertavo Meno Ansamblis ir taut, šokių 
grupė. Abi jos šoka ir dainuoja. Šioji nuotrauka taip pat buvo paskelbta 
laikrašty “Sunday Telegraph” lapkričio 8 d.

Melbourne jaunimo grupė, kuri pasirodys Jaunimo Koncerte per Lietuviu 
Dienas. Prieky jaunimo grupės vadovė Regina Vaičaitienb ir Rita Tamošiūnaite. 
Antroje eilėje iš k.; Rimas Šarkis, Giedrė Kalpokaite. Algis Karazija, Saba 
Baltrukonytė, Vladas Eimutis ir Juozas Vaitiekūnas. Vidury iš k,; Nijolė 
Kairaitienė, Danutė Levickienė ir Vida Aleknienė. Paskutinėje eilėje iš k.', 
Šarūnas Morkūnas, Gintautas Kaminskas, Danguolė Juškaitė, Viva'Alekna, 
Valentinas Mačiulaitis, Rimga Sližys ir Algis Jokūbaitis.

kočroverslniu įpročiu. Nenoriu landžio-. 
ti giliai po istoriją,, Štai dabar Vokie
tijoje yra labai nepalankiai žiūrima, 
jeigu vokietis sako, kad jis “lieber 
tee” gertų. Žinome puikiai, jog vokie
tis jokiu būdu nebus laimingas be’ 
“ Bohnenkaffee"; tai jo norėjimas 
“lieber tee” skamba labai labai įtarti
nai “Libertė” Šūkiui. Prancūzų revo
liuciją šių dienų okupanto paladinai 
gerbia, bet šūkis netinkamas. "Boh
nenkaffee” prispaustas vokietis negau
na, o duoti jam “lieber tee” naujie
siems nabobams politiškai nepriimtina; 
todėl pila kiek galėdami daugiau van-

SU VESTUVĖMIS NESKUBU
Šių dienų jaunos mergaitės 

neskuba prie altoriaus, nors vedybos 
vis dar yra jų galutinis siekimas. Jos 
išteka vyresnio amžiaus, negu jų se
sės prieš keletą metų.

Apklausinėjimai, paskutiniu 
laiku pravesti tarp jaunų žmonių, davė 
aiškų rezultatą. Pagrįsdamos šį 
—-1—-*  j_—„jBfginų pa. 

dens’ į'jo arbatą. Skandina kuo giliau" 
alyviniame, vyšniniame ar sušalusių, 
bulvių vandenyje.

Musų tėvynėje į naujuosius 
sandarus irgi daug pilama įvairių 
rūšių vandens, bet, kaip sakiau, arba
tos įprotis labai kontroversiškas" ir 
ateina su tais pačiais “Libertė” no
rais. Medicina nevisai teisinga' tvir
tindama kavą esant stimulantu, o arba- 1 
tų sedatyvu. Bent rusiškasis “čai” 
nėra joks sedatyvas, o gimdo labai la
bai lakias mintis. “Libertč” mintis.’ 
Kovos ir atgimimo mintis.

O. Areimaitė.

reiškė nenorą įsijungti ir prisirišti 
prie Šeimos prieš turėdamos progos 
pažinti gyvenimą.

Anksčiau tikrai moteris nieko, 
(nežinojo, kaip tik kuo greičiau iš

tekėti. Nes kol ji vyrą surasdavo, ji 
būdavo našta tėvams. Ji neturėjo 
jokios profesijos, kad būtų galėjusi 
pati save aprūpinti. Tikrai vyro 
prieglobsty jinai jautėsi saugiai.

O šiandieną? Beveik nerasite 
mergaitės, kuri neturėtų’ apmokamo 
darbo, dėlto ji daug sau gali leisti. 
Jeigu- ji mėgėja keliauti, jai pusė 
pašaulio atviras, galimybių galimybės 
klojasi jai po kojomis. Ir tos, kurios 
fabrikuose dirba, arba raštinėse, turi 
progų gerai paatostogauti užsienyje. 
Savo svajones jos gąįį pačios įgyven
dinti.

Viso to jos turėtų atsisakytį. 
jaunos ištekėdamos. Jaunoms mer
ginoms aiškiau negu jų mamos gal
voja, kad jauniemsLvedusiemsgyveni- 
mas nėra lengvas. Jos juk dažniau
siai turi tėvų namus kaip pavyzdį prieš 
akis, kur motina ne retai vedybinio 
gyvenimo pradžioje eidavo į darbą, 
- arba dar eina dirbti. Jos mato kas
dieną, savo ištekėjusių draugių ar 
pažįstamų gyvenimą ir žino, kad tas 
pat ir jų laukia.

“ištekėti?” Taip, bet dar už 
kelių metui” Toks dabar labiausiai 
ir tarp mūsų lietuvaičių paplitęs 
galvojimas. Daugumas jaunų turi 
artimą draugą, bet ar jos vėliau už jo 

'ištekės, jos dar nežino. Juk su laiku 
daug kas keičiasi. Jos nebijo, kad jos 
išviso gali negauti vyro, ir likti taip 
vadinama senmergė. Jos pilnai savi
mi pasitiki ir tai leidžia jauniems 
vyrams suprasti. Nes tada>
kaip atvirai pripažint:* laisvė jau 
truputį atsibodo. Tada jau nebeįsimy- 
lima į pirmą pasitaikiusį, bet ieškoma 
Žmogaus, kurį tikrai galima mylėti, 
ir su juo sukurti idealią Šeimą.

Kunigunda.
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Apmąstymai

- nuotrupos iš mano dienyno.

‘Portnoy’s Complaint’. Kiek, 
žmonių, tiek nuomonių, ir visi, bet visi 
nori jas pareikšti. Mano manymu, dau
giau išliejama tulžies dėl Portnoyjiegu 
dėl mūsų bendradarbiavimo su lietu
viais Lietuvoje. įdomus faktas, kad 
dauguma moterų labai karštai ginasi 
naudojusios tuos nešvarius žodžius 
kada vyrai mėgsta pasigirt.

- Aš pažįstu vyrų,kurie visa, laiką 
šitaip kalba. - girdėjau ne vieną pa
aiškinant. Paskutiniu laiku, teisme. 
Portnoy susilaukė daug šaunių pagiros 
žodžiu, iš aųgštųjų literatų. Vienas 
gynėjas prilygino šią knygą prie Chau
cer’s - Canterbury Tales. Kitas pava
dino - Tai mūsą laikų mažasis klasi-. 
kas. Darbovietėje ir per pobūvius teko 
išgirsti šitokius komentarus:

- Svarbi įžvalga j žydų šeimyninį 
gyvenimą. . . svarbus visuomeninis 
dokumentas, bet sunku suvirškinti visus 
tuos nešvarius išsireiškimus, galėjo 
bent 80% jų išbraukt lengvai, knyga 
būt nenukentėjus. . . Pirmą kart žydas 
taip atvirai pajuokia save ir savo tautą 
. . . pirmą kart išvis kas nors taip atvi
rai aprašo jaunuolio išgyvenimus.... 
Portnoy’s Complaint?Grynos paplavos, 
kam reikia po tas srutas braidžioti. 
Tik susukti žmones ir sensacijų mėgė
jai gali gėrėtis tokia knyga; žinoma, 
draudžiamas vaisius visad gardesnis... 
Vargšas Portnoy su visom savo sek
sualinėm fantazijom ir aberacijom 
ieškojo tik gyvenimo prasmės, labai 
gabiai, sakyčiau parašyta knyga. Pa
saulis pilnas Portnojų,pilnas ir kritikų.

***
Moterų išlaisvinimo frontas įsi

steigė ir Australijoje. Nesenai, viena 
iš užsienio atvykusi, šio sąjūdzic 
aktyvisčių pareiškė reporteriam, kad 
Australijoje moterys žymiai mažiau 
išlaisvintos .negu Europoje. Ka bekal- 

tfžcs d)
Cat šketi

Šį mėnesį Alė turi kartėlį sintetinėms 
medžiagoms.

AŠ nemėgstu padirbinių (Ersatz'ų)!
“Nemėgstu”, tai per švelnus . 

išsireiškimas. Teisingiau pasakius aš 
protestuoju su kiekvienu savo gyvo 
kūno audiniu plieš* taip gausiai 
paplitusias įvairias sintetines me
džiagas. Man įdomu, kiek žmonių yra 
apsivylę sintetinėm medžiagom ir 
tyli? Stambiom ’progreso reklamom 
industrija jau baigia išstumti ir 
pakeisti natūralius audimus ir kitus 
autentiškus reikmenis j padirbtas 
medžiagas, plastiką ar maisto 
"erzatz’us”., Reklamų propaganda 
mus mėgina įtikinti, kad imitacijos 
yra geresne už tikrą prekę. Mus 
laiko senoviškais ir atsilikusiais, 
jeigu mėginame atsisakyti padirbinių. 
Galima būtų panaudoti reklamos pro
pagandą ir prieš imitacijas, jeigu kąs 
nors atstovautų vartotoją. ’Ersatzus’ 
galima buvo pateisinti karo metu, kada 
natūralių medžiagų pasidarė trūkumas, 
bey dabar šioje “affluent society” tas 
nesuprantama.

Pirmas didelis mano nusivyli
mas buvo, kai aš norėjau įsidėti 
naują kilimą į vieną kambarį. Par
davėjas man patarė, kad pirkdama Šį 
sintetinį kilimą aš įsitikinsiu, kad 
jis nenunešiojamas, lengvai valomas 
ir lengvai prižiūrimas. Laimė, kad 
neužsakiau viso kilimo. Giliai 
pasąmonėj jaučiau nepasitikėjimą jo 
įkalbinėjimui ir nutariau pirma iš
mėginti. Jis turėjo to pačio kilimo 
porą jardų atkarpą, kurią paėmusi aš 
patiesiau koridoriuje išmėginimui. 
Kaip aš nusivyliau: šis kilimėlis 
tiesiog kaip magnetas traukia kiek
vieną dulkelę, purvo krislelįTlr siūlo 
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ti apie Ameriką. Ten nesenai buvo 
pravestas masyvinis protesto Žygis. 
New Yorke visas komercinis pasaulis 
sustojo keliom valandom. Moterys 
žygiavo gatvėmis dainuodamos protesto 
dainas, mosakuodamos plakatus su 
veriančiom antraštėm, bei degindamos 
apatinius rūbus - ypač Stanikus ir 
gorsetus, nes tai išreiškia fizinį su
varžymą, o jų siekis atsikratyti visais 
varžtais, kokie jie bebūtų.

Žurnale - Think - skaičiau įdomų 
straipsnį moterų teisių tema. Ypatin
gai įdomus Women’s Liberation Front 
Kredo susumavimas. Keliuose saki
niuose ju socio-politinė platforma būtų 
Šitokia.

MEILĖ - svarbiausias santykiavi
mas tarp vyro ir moters. Neturi nieko 
bendro su romantiška meile, kuri yra 
tik apgaulinga priemone moterim paverg
ti, atimant iš ju tikrąjį savigarbos ir 
tapatybės jausmą.

ŠEIMA ir NAMAI - Turėtų būt tvarko
mi egalitarine tvarka. Visi šeimos na
riai lygiai įpareigoti namųruoŠos darbe.

VAIKAI - Laisvai pasirenkama 
gimdyti arba užbaigti nėštumą. Auklė-

SUGRĮŽKI UŽ MANE

Toli, toli, vaikaiti mažas, 
Yra ten ežeras ir upė.
Po gluosniu eldija sena.
Mano genties senovė ten..
Tenai vaikystėje maža kaip tu 
A.S gaudžiau varliukus..
Gluosny išpiaustyta širdis..
Pirmieji meilės inicialai.
Ežero bangos eldijoj supo
Pirmuosius meilės jaunus skausmus --
Manęs jie tebelaukia.,
- Sugrįšiu1. - Pažadu tikėjo.
Bet man vėlu.
Mano dienų jau vakaras.
Vaivorykštės varsa vien - - 
Ilgesio ašarom 
Ūpe į gimtą ežerą teku. . .
Kada manęs čionai nebus, 
Ateik į ten, vaikaiti brangus. 
Dar teberasi eldiją ir gluosnį; 
Gluosny močiutės širdį jauną --
Sugrįžk, vaikaiti, į namus, 
Sugrįžki už m a n e J

Pajauta

gabalėlį, nuo batų. Iš nelygiai
sutrauktų miniaturinių krislelių pasi
darė plėmai, kurių ir siurblys
nebepajėgia ištraukti. Pasižiūrėjus 
į 20-ties metų senumo vilnonį kilimą, 
kurį aš turiu kitame kambaryje, mano 
įvertinimas ištikimos avelės vilnų 
pakilo. Bet kaip ilgai dar bus galima 
gauti natūralių prekių?

Kitas mano nusivylimas, 
šaukiąs protesto, yra naujoviškos 
žibalinės krosnelės ir jų knatai. 
Vasarnamyje turėjau seną žibalinę 
krosnelę, kuri šildydavo mus šaltais 
pavasario ir rudenio vakarais. Kai 
naujai išdažėme vasarnamio vidų, tos 
senos krosnelės išvaizda man ne- 
bepatiko. Nupirkau naują, gražiai 
atrodančią, komplikuotu pavadinimu, 
garantuotai automatišką. Pardavėjas 
pasakė, kad šita krosnelė turi “fibre
glass” knatą, kuris niekad nesudegs, 
pats valosi ir lyginasi, o rankenėlę 
nuspaudus automatiškai užsidega. 
Ko daugiau gali norėti iš krosnelės? 
Praktikoj ji pasirodė visiškai kitaip: 
Po dienos naudojimo, automatinis 
uždegimas nebeveikė, reikėjo ir vėl 
naudoti degtukus, o po dviejų dienų 
naudojimo taip vadinamas amžinas 
“fibre-glass” knatas parudo iki 
pusės ir maždaug 1 indas jo sudegė į 
suodžius. Neužteko" to - pabuvus 
kambaryje kiek ilgiau, galėjai jausti 
akių graužimą ir. gerklės erzinimą. 
Kyla klausimas: kodėl mes turime 
brangiai mokėti už prekę, kuria ne
galima naudotis?

Kuo mes savo skrandžius 

jimas abiejų tėvų pareiga.
ALIMONY - Moterim nepriimtina, 

nes tai prilygsta apmokesčiui už lyti
nius santykius.

DARBAI - Visur lygus moters ir 
vyro traktavimas.

REKLAMOS - Moters grožio rek
lamavimas prekėm parduoti pigina ir 
pažeidžia moterį, nes pristato ją tik 
kaipo seksualinį padarą, žavingą lėlę, 
daiktą, neatkreipiant dėmesio į jos 
protinius gabumus.

PSICHOANALYZĖ - Kenksminga 
moters išlaisvinimo darbui, nes bando 
pritaikyti moteris prie esamos sistemos 
ir dabartinės moters rolės visuomenėje, 
kuri yra žalinga moterim, nes paneigia 
ją kaipo savitą asmenybę.

Šio sąjūdžio pagrindinis siekis 
būtų - lygybė moterim visose gyvenimo 
plotmėse, t.y. darbe, namuose, politi
nėje arenoje. Kiekvienas sąjūdis pri
traukia daug ekstremistų. Moterų greto
se Šiandien jų netrūksta irgi. Visai 
nenuostabu, kad Amerikoje moteris reiš
kia savo protestą. Studentų bei negrų 
revoliucijos nuotaika uždegė nuo senai 
rusenantį skriaudos jausmą. Ar teks 
išvysti tokį maršą Australijos didmies
čiuose? Labai abejotina. Suburbijos 
gyvenimas nepalankus revoliucionieriš- 
kiem sąjūdžiam. Gyvenimas slenka 
įprastu vegetacijos keliu.

D.M.B.

pripildome šiame amžiuje - yra kitas 
klausimas? įvairūs virimo nereikalau
ją' , pudingai, gatavai sumaišyti 
pakietėliuose pyragai ir kiti, palieka 
savos rūšies nemalonų skonį jų 
pavalgius.

Seimininkės -moka aukštas kai
nas už vaisių sultis, kurios, kaip 

1 gamintojai mums užtikrina, yra 
spaudžiamos šviežiai kiekvieną dieną 
bet geriant jas visdėlto jaučiamas 
preservavimo įmaišų skonis. Reikia 
tik palyginti šviežiai namuose spau
stą sunką su pirktąja ir lengva 
išragauti skirtumą.

Miltai, duona, mėsa ir įvairūs 
užtepimai yra taip “enriched” kad 
kartais, atrodo, jog valgai gumą.

Šimtai rūšių gerąjį muilą atsto
jančių “detergent” plauna mums 
lėkštes, kurių net šluostyti nereikia. 
Jie pridžiūvę ant lėkščių ne tik žalin
gi mūsų skrandžiams, bet išbėgę su 
nešvariu vandeniu į upelius, užnuodija 
žuvis ir kitą gyvūniją. Ko trūko 
paprastam muilui?

Ūkininkams net liepiama mažinti 
savo gamybą ir jųnaturalius produktus 
išstumia iš rinkos sintetiniai. Tuo 
tarpu pirkėjai miestuose stebisi,kodėl 
ūkininkai nepakelia savo gamybos. 
Kaip jie gali, jie jau eina prie bank
roto? Vienos rūšies grietinėlė., kurios 
skonis labai panašus į tikros grie
tinėlės skonį, yra pagaminta iš 
kokoso alyvos su tam tikromis chemi- 
kalinėmis priemaišomis. Pirkėjų 
patogumui net buteliukų nereikia 
gražinti. Ledai, kurie perkami pigiai

Vynas- vaistas

Vynas ne tik skanu gerti, bet 
tinkamai jį vartojant jis yra vaistas. 
Mes vyno didelę gydomą savybe per 
mažai įvertiname. Jis, kaip žinome, 
yra vienas iŠ seniausių pramoginių 
gėrimų. Kanos vestuvėse, kuriose ir 
Kristus dalyvavo,svečius vaišino vynu 
ir jį visi mielai gėrė. Lietuvoje vyną 
namuose gamindavomės iŠ obuolių, > 
įvairių uogų, net iš daržovių sunkos. 
Gerdavome jį ne kiekvieną dieną, kaip 
pietų Europiečiai daro, bet kaip Kris- ' 
tąus laikais - įvairių švenčių progom, jį 
Siame krašte vyno yra gausiai ir 
įvairaus. Gal dėl to mes jį dabar men
kai vertiname, o gal dėl aukšto alko
holio kiekio, kuris, kaip daugeliui ' 
atrodo, gali sveikatai pakenkti, o ne ' 
pataisyti.

Vyno vartojimas mažais kiekiais ĮiM 
yra gera sveikatos palaikymo priemonė. 
Mažas alkoholio kiekis, kuris vyne - 
randasi, veikia paskatinančiai į nervus, » 
širdį ir kraujo indus. Pirmoje eilėje 
jis yra vaistas skrandžiui. Jis-pakelia 
apetitą ir pagerina skrandžio virškini- -įįj 
mą. Žmones, kurie skundžiasi lėtu 
virškinimu turėtų prieš pietus išgerti 
stiklą vyno. Riebūs valgiai greičiau 
suvirškinami, jeigu prie maisto geria- . 
mas vynas. Taip pat nereikėtų nuver-v^ 
tinti vyno įtakos į vidurius. Raudo- 
nas vynąs. turėdamas stiprią dožą 
specialių rūgščių, pašalina vidurių- .į; 
vimą. Baltas vynas veikia priešingai.

Iš seniau Žinome, kad ligoniams 
su aukšta temperatūra galima duoti ..-'į 
lengvo vyno. Naujausių patyrimų nu- 
statyta, kad vyne randasi tam tikros 
organinės medžiagos, kurios padidina * 
kūno atsparumą prieš septines infekci
jas. Žmonės su temperatūra gali di
desnius kieknius vyno išgerti ir jokio 
apsvaigimo nejaučia. •

Kaip natūralūs vaistas vynas vis 
daugiau naudojamas daugelio žymių - 
gydytoją. Galima naudoti ir tokiems 
ligoniams, kurie nepakelia naujoviškų 
medikamentų. Pavojus ligoniui pripras
ti prie svaiginančio vyno veikimo dak- . 
tarų nepripažįstamas, kadangi mažame 
kiekyje alkoholio reliatyviai mažai.

Vyną ypatingai kaip stiprinimo , 
priemomę, naudojo Egipto gydytojai 
prieš 4000 metų. Ir Hipokratas prisky- į 
rė vyną prie gydomų skysčių. Plato- 
nas, įspėdamas neperdėti jo naudojimo, 
pabrėžė, kad Jis yra tinkamiausias j 
vaistas ligoniu pagydymui ir atjaunlnį-SJ 
mui senų žmonių, -

Romėnu gydytojai vyną buvo pa- 
stulų savo vaistų priekyje. Jie naudo- 
jo jį, kaip iŠ jų daugelio užrašų su- 
žinome, daugiausia prie skrandžio ir. „į 
širdies negalavimų. Net gyvatei įkan
dus buvo patartina didesnį kiekį vyno: 
gerti. .... SI

Pabrėžta visdėlto, kad vynas kai ,, 
kuriuose kraštuose ne visiems buvo 
prieinamas, ir todėl jis buvo skaitomas , 
turtingųjų vaistu. Dažnai jį sumaišy
davo su įvairiomis, neva gydančiomis 
substancijomis, kurių gydomąja verte ' " 
dabar abejojama.

Šiuo metu daugelio gydytojų 
pastangomis rimtai rūpinamasi vyną ‘ 
vėl gražinti į gydomų vaistų eiles. ’

A.B.
-------------------------------------- —-—g— - 
“supermarkete”, pagaminti is tos < 
pačios kokoso alyvos grietinėle’s. -

As” dabar daug laiko praleidžiu - 
kai supirkinėju, "supermarkete”, nes - 
skaitau visus sudėties užrašus, ant •-.* 
prekių, kurias numatau pirkti, tik 
gaila ne visada sudėtis pažymėta, ,-,jį 
Taip pat žadu būti atsargesnė ir 
nesiduosiu įkalbinėjama ateity pirk- . 
dama namų reikmenis ar medžiagas? , 
Per daug “trick’ų” šiandien prekyboje 
mūsų suvedžiojimui, kad jų visiškai ." 
galima luitų išvengti. Jaunimas , 
pamėgo rankų darbo audinius, vilnones 
ir šilko medžiagas, net mūsų bobučių 
nostalginiai rateliai siūlams verpti 
grįžta ir jau naudojami mūsų jaunųjų 
verpėjų. „į. . ,

Sudie dabar.
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Grįžkime 
prie temos

Tokia antrašte "Tėviškės Aidai” 
Nr. 41 pavadino savo vedamąjį, ku
riame kelia susirūpinimą dėl mūsų 
bendruomeneję vykstančios kovos.

Tiesa, pirmuosius kovos trimitus 
girdėjome taip pat'‘Tėviškės Aiduose” 
galime tikėtis, kad tenai išgirsime ir 
paskutiniuosius ginklu žvangėjimus. 
Tačiau toks nenuoširdus atsinešimas 
prie reikalo rodo, kad taikos ir ramybės 
dar greitai neturėsime.

Kas yra tas "tuščias pasikapo
jimas", apie kurį “Tėviškės Aidai” 
taip ciniškai kalba, ir kas yra ta tema, 
prie kurios turime grjžti?Tas "tuščias 
pasikapojimas” jau privedė prie to, 
kad lietuvis su lietuviu nebenori susi
tikti, nebenori kalbėtis ir net matytis, 
nes priešingu atveju, tavo kalba ir tu 
pats bus aprašyta “Lietuvos Keliuose" 
oia tu busi iškoneveiktas ir apšauk
tas komunistu. Taigi, kokia kita yra 
svarbesnė tema mūsų bendruomenėje?

Jūs matote, kad ryšiai su Lie
tuva yra pirmos eilės klausimas. Tas 
klausimas nėra mūsų vienų; jis yra ir 
tebėra aktualus ir diskutuojamas visur, 
kur tik lietuvių yra, toks jis pasiliks ir 
ateity, kol Lietuva bus okupuota. 
Nusikaltimas yra ne bendradarbiavime, 
bet bendravime lietuvio su lietuviu, 
kaip dabar yra įprasta tuos žodžius 
skirstyti, o bendradarbiavimo ar 
bendravimo būde ir turinyje. Kas, 
būtent, buvo ar yra nusikalstamo daro
ma ar padaryta mūsų Tautai?

Kiekvienas1 atsitikimas turi turėti 
piktą valią ir nusikalstamąjį turinį. 
Kas nori nusikalsti, tas randa ir būdus 
visai mums nepastebimus ir nežinomus.

Kaip dabar eiti prie taikos? 
Taika buvo siūloma nuo pat nesusi
pratimo iškilimo. Norėjome kaip nors 
tą neapykantos ugnį užgesyti vietoje ir 
gal būtų pavykę, jei ne būtų iš Šalies 
blogos įtakos, padrąsinimo ir padėties 
palaikymo.

Mums nepavykus susitarti p. Dr. 
A.Mauragis išėjo su viešu pareiškimu 
“Negalima Tylėti”,[“Mūsų Pastogės" 
Nr. 35), po to, “Nepatikimas Kelias” 

(“Mūsų Pastogės” Nr. 41) ir eilės kitų 
asmenų tuo reikalu pasisakymų. Visi 
nušvietė tikrąją padėt; ir kvietė prie 
taikos. Ar kas išgirdo? Ir “Tėviškės 
Aidai” tylėjo!

Toliau buvo sušauktas Sydnejaus 
lietuvių Tarybos Atstovų specialūs 
susirinkimas taikai įgyvendinti š.m. 
rugsėjo mėn. 30 d. Bankstowne Lie
tuvių Namuose. Tame susirinkime 
buvo ir to sąjūdžio atsakomingks 
atstovas (taip jis pats pareiškė) p. 
J.Kedys. Visi jautriu žodžiu kreipėsi 
į p. J.Kedį, kaip to sąjūdžio atstovą, 
prašydami sustabdyti šmeižtų kampani
ją ir liautis skaldyti bendruomenę, eiti 
prie taikos ir šalto reikalo svarstymo. 
Tas klausimas ilgai buvo diskutuotas 
su p. J.Kėdžių ir tįk po to, kai p. J. 
Kedys atsakė savo galutiną - NE, 
t'ada susirinkimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje taip pat prašome taikos. Ar 
"Tėviškės Aidai” to nemato, kad apie 
tai kalbama? Ar beliko kas daugiau 
padaryti?' Tylėti yra nusikaltimas,kai 
bendruomenė yra šmeižiama ir žmonės 
įžeidinėjami. Atrodo, kad jokie argu
mentai nebeveikia tų “Kovotojų”; jie 
paskendę politikavinie, ir tikrai, jei ne 
raganas, tai “raudonuosius" medžioja 
kurių tiek priviso mūsų bendruomenėje 
kaip mušiu.

Pirma reikia purvą nuvalyti nuo, 
žmonių veidų ir nuo bendruomenės kūno, 
kad galėtume garbingai sueiti prie tai
kos stalo. Šitas yra mūsų bendruo
menės pirmasis klausimas; garbingu
mus, orumas, nuoširdumas; kai to nėra, 
visi kiti reikalai nustoja aktualimo.nes 
neapykantoje ir chaose nėra galima 
kurti ir vystyti tautinės kultūrinės 
veiklos. Tegul geriau jaučia atsakomy
bę tie, nuo kurių ji pareina!

M. Zakaras.

Newcastle Lietuvių Choro dirigentą ir choristus, reikšmingos penkiolikos 
metų sukakties proga sveikiname linkėdami ištvermės ir visokeriopos laimės.

Canberros Aušros Choro Dirigentas ir choristai. Vliko atstovas R.Kezys, savaitę 
jam išbuvus Turkijoje Bražinskų reika- 

oot lais, pranešė, kad advokatė Elena 
Armonienė, iš Baltimorės, spalio 23 d.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
Lietuvių Enciklopedijos leidykla, siekdama pagreitinti angliš

kosios ENCYCLOPEDIA LITUANICA rengimo darbūs, išplėtė jos 
redakciją taip, kad nuo šiol visi numatytieji tos enciklopedijos tomai 
galėtų būti rengiami lygiagrečiai, nelaukiant abėcėlinės tvarkos. Salia 
prof. Simo Sužiedėlio, parengusio visų tomų planą ir jau suredaga
vusio pirmąjĮ bei žymią dalį antrojo tomo, ir šalia prof. Raphaelio 
Sealey, kalbinio redaktoriaus stilisto, redaktoriais pakviesti par prof, 
dr. Juozas Jakštas, prof. dr. Antanas Kučas, prof. Algirdas Lands
bergis, prof. dr. Jonas Puzinas ir Vincas Rastenis.

Spalio 19 New Yorko Lietuvių Kultūros Židinio patalpose įvyko 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA redakcijos posėdis, kuriame dalyvavo 
visi minėtieji redaktoriai (be prof. Sealey! ir leidėjas Juozas Kapočius. 
Tuo posėdžiu pradėtas naujas ENCYCLOPEDIA LITUANICA leidimo 
darbų etapas. Susitvarkyta taip, kad žymiai sumažėtų ir pagaliau 
visai išnyktų laukimo protarpiai nuo vieno tomo išspausdinimo iki 
kito atidavimo i spaustuvę.

Dirbant ligi šiol turėtomis jėgomis, nuo pirmojo tomo išleidimo 
iki antro’o prįrengimo spaudai bus praėję kiek daugiau kaip metai 
laiko. Siekiama, kad tarp antrojo ir trečiojo tomų tasai laukimo laikas 
sutrumpėtų mažiausiai per pusę, o tolesni tomai galėtų būti spausdi
nami visai be pertraukų, ir kad visas Encyclopedia Lltbanlca leidimas 
galėtų būti baigtas 1973 metais

Posėdyje patvirtintas toks redaktorių darbo paskirstymas:
Prof. Simas Sužiedėlis baigia antrojo tomo rengimą ir yra to- 

lesniųių tomų darbo koordinatorius. Vincas Rastenis baigia antrojo 
tomo dal| (daugiausia J raidės temas) ir redaguoja trečiąjį tomą 
(K-L-M). Prof. Juozas Jakštas redaguoja ketvirtąjį tomą (N-R), 
prot. Antanas Kučas penktąjį (S-T), prof. Jonas Puzinas — šeštąjį 
(U-Z), o prof. Algirdas Landsbergis redaguoja visiems dar neišleis
tiems tomams literatūros, teatro, dailės temas bei tų sričių menininkų 
bio'traliias-apibūdinimus. Be to, kai kurioms temoms rengti yra pa
kviesti ir vėliau bus kviečiami savo srities žinovai.

Asmenys, kurie iaučiasi turj tai ar kitai temai nušviesti duo
menų, šia proga kviečiami painformuoti apie tai S. Sužiedėlį arba 
atitinkamo tomo redaktorių. Šis kvietimas skelbiamas viešai ypač dėl 
to, kad redaktoriai nesiaučia galį tobulai numanyti, kas kokių turi 
viešai dar nepaskelbtų, bet šiai enciklopedijai reikšmingų duomenų, 
t) svarbu, kad su reikalingais duomenimis nebūtų prasilenkta vien 
dėl susižinotimo stokos. Suprantama, kaip jau turimiesiems, taip Ir 
šiuo keliu gautiems duomenims turės būti taikomi šios enciklopedijos 
paskirties diktuojamieji atrankos dėsniai.

Ta pačia proga leidykla kreipiasi ir su kvietimu į visą šios 
enciklopedijos leidimui taip aiškiai ir be svyravimų pritarusią lietuvių 
visuomenę, primindama, kad

dabar kai .angliškosios lituanistinės enciklopedijos rengimo dar- 
bas jau suorganizuotas taip, kad jmanoma gana apytikriai ir gana rea
listiškai numatyti to darbo atlikimo terminų tvarkarašti, atėjo laikas 
ir visiems pritarėjams savo pritarimą irgi sukonkretinti ir imtis 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA nebeatidėliojant užsisakyti ar užsa
kyti, kas yra kam ją numatęs.

Spalio 19 posėdyje Encyclopedia Lituanica leidėjas ir redakto
riai apskaičiavo, kad yra patenkinamos sąlygos, kuriose jie tiki atlik
siu Si darbą maždaug per ateinančius trejus metus. Bet pabrėžiama, 
Kad tarp tų sąlygų yra ir užsakymų plaukimo pagreitėjimas, kuriam 
pasireikšti laikas yra ne po trejų metų, o dabar.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA turinio reikalais kreiptis adresu: 
S. Sužiedėlis, H8 Glendale St., Brockton, Mass. 02402. Adresas užsaky
mams: ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 361 W. Broadway, P.O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, U.S.A.

LEIDYKLA ir REDAKCIJA

su Vliko atstovo žinia, dvi valandas 
-matėsi su tėvu ir sūnum Bražinskais. 
Jie smulkiai papasakojo apie ruošą pa
bėgti į laisvę. Jie buvo painformuoti 
apie pačių turkų - teisininkų norą 
juos ginti ir apie šimtus telegramų, ku
rios jų gelbėjimo reikalu į Turkiją, jos 
vyriausybę bei to krašto ambasadas, 
lietuviu išeivių Vakaruose,buvo išsiųs- 

| tos iš Chicagos, New Yorko ir visos 
' eilės kitų ne tik JAV miestu, bet ir iš 

kitų pasaulio kontinentų. Tos žinios 
žymiai sustiprino abiejų vyrų, laisvą 
pasirinkusių, ryžtą pasiekti Vakaruose 
visišką laisvę. Laikinai jie yra Turki
jos policijos priežiūroje.

E^iTA.

*** - ■
Atrodo, kad dail. L. Urbonas 

šiaurės Amerikoje tik atostagauja. 
Bet ne! Dabar iš Kanados persimetė į 
Amerikos Jungtines Valstybes ir per 
trumpą laiką numato visą eilę parodų: 
Bostone jo parodos atidarymas lapkri
čio 13 d., kur ta proga skaitys ir pa
skaitą Bostono Liet. Kult. Klube.

Lapkričio 20 d. kitos parodos 
atidarymas Hartforde (Conn.j, o gruo
džio 1 d. dar viena paroda John Carroll 
universitete Clevelande, kur taip pat 
paskaita universiteto studentams ir 
lektoriams. Dar keletą dienų vėliau 
Clevelande numato surengti kelių dienų 
parodą vien lietuviams.

Nors ir labai užsiėmė? Naujajame 
Pasaulyje, bet dail. L.Urbonas nuolat 
pasiilgsta ir Australijos sakydamas, 
kad žinios iš Australijos Ameriką pa
siekia sunkiau, kaip iš Sibiro;

PREMIJA LIETUVAI
Paroda „Lietuva — 70“, kUri ištisą mė

nesi buvo rodoma Erfurte; apdovanota Ry
tų Vokietijos valstybine premija.

Išduotame diplome rašoma, kad premija 
suteikta už puikų pavaizdavimą, kaip „Ko
munistų partijos vadovaujama, suklestėjo 
Tarybų Lietuva“.

»•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ O f
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ALB KRAŠTO TARYBA S. Čėsna.
AL B U RY APYLINKĖ:

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS

BRISBANE APYLINKĖ:

(dar negautas sąrašas)

Xll-sios PAPRASTOSIOS SESIJOS, ĮVYKSTANČIOS MELBOURNE, LIETUVIU 
NAMUOSE, 50 Errol Street, NTH. MELBOURNE, VIC. 3000.

S U D Ė T IS.
ALB Krašto Valdyba, remdamasi ALB Statuto 7 str.str., skelbia siuos 

Taryytos Atstovus:
A. Atstovai išrinkti ; Pasaulio Lietuvių Seimą:

S. Čibiras; B. Barkus; V. Kazokas.

B. Krašto Valdybos nariai:
M. Zakaras;
V. Patašius;
V. Kazokas;
J. Maksvytis;

■G- ALB Krašto kontrolės Komis. P-kas p. V. Buka vičius;

D. ALB Krašto Garbės Tejsmo P-kas p. L. Garbaliauskas;

Pagal ALB Statuto 10 str. šios Krašto Tarybos kadencija prasideda - 
nuo šios paskelbimo dienos, t.y. 1970 metų lapkričio 16 d. ir šią dieną baigiasi 
senosios Krašto Tarybos kadencija.

X

V. Aras;
V. Jaras;
V. Daudaras.

E. ALB Apylinkių V-bų P-kai arba' jų Pavaduotojai: 
AnšįiS Reisgys .... 
Martynas Didžys. . . 
Vytautas Straukas. . 
V. Laurinaitis .... 
Jon Miliauskas.... 
Dr. Kazys Kemešys. 
S. Žukas.............
A. Andrikonis .... 
A. Jomantas..............
A. Paplauskas.... 
S. Valys....................

. Sydney

. Melbourne

. Adelaide

. Brisbane

. Perth

. Canberra

. Newcastle

. Hobart

. Geelong

. Wollongong

. Albury

F. Seniūnijų Seniūnai:
J. Krutulis............
E. Eskirtienė. . . .
V. Pleškintas . . .

M. Zakaras. 
ALB Kraštu Valdybos Pirmininkas •

■

AUSTRALIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBOS

xn-sios PAPRASTOSIOS SESIJOS, IVYKSTANČIOS MELBOURNE, LIETUVIŲ* .
NAMUOSE, 50 Errol Street, NTH. MELBOURNE, VIC. 3000.

V. Aras.

. Sekretorius’

10,00 vai.

DIENOTVARKE.
GRUODŽIO 27 - SEKMADIENIS 

P amaldos.
GRUODŽIO 28 d. - PIRMADIENIS

1. Atstovų registracija Melbourne Lietuvių Namuose;
2. Suvažiavimo atidarymas;
3. Prezidiumo sudarymas;
4. Sveikinimai Žodžiu ir raštu;
5. Komisijų sudarymas: a) mandatų komisijos tvirtinmas pareigos!

b) sveikinimų ir rezoliucijų;
6. Vykdomųjų organų ataskaitiniai pranešimai:

a) Krašto Valdybos;
b) Krašto Kultūros Tarybos;
c) Krašto Kontrolės Komisijos;
d) Garbės Teismo;

■■ ■
7. PIETŲ PERTRAUKA.
8. Diskusijos dėl vykdomųjų organų veiklos;
9. Vykdomųjų Organų veiklos ir apyskaitos tvirtinimas;

10. Vietos nustatymas būsimai ALB Krašto Tarybos Sesijtfi;
11. ALB Statuto pakeitimo Komisijos pranešimas;

GRUODŽIO 29 d. - ANTRADIENIS
, 10,00 vai. 12. Paskaita Tema: 20 metų ALB-nei;

s 13. Paękaita Tema:, ALB-nės pairęs;
14- Švietimo ir Kultūros reikalai (J.Šelkis);
15. Krašto Valdybos Sąmatos tvirtinimas sekančiai kadencijai 

ir veiklos plano nustatymas;

CANBERRA APYLINKĖ:

HOBART

.str. skelbia Krašto

Launceston Seniūnija; 
Sale
Latrobe Valley.

13,00 vai.
14,00 vai.

10,00 vai.

G.
Tarybos

ALB Krašto Valdyba, remdamasi ALB Statuto 9 str.
1971 -1972 metams sudėt į:

SYDNEY A P Y L I N K Ė : (20)

A. Adomėnas; P. Nagys;
K. Badauskas; J. Pe t niūrias;
V. Bernotas; M. Petronis;
J. Grudzinskas; Pr. Sakalauskas;
A. Kabaila; V. Saudargas;
L. Karvelis; V. Simniškis;
J. Kapočius; Br. Stašionis;.
J. Kedys; Dr. B. Vingilis;
E. LaŠaitis; J. Vėteikis;
A. Mauragis; H. Meiliūnas.

MELBOURNE APYLINKĖ: (14)

Ignas Alekna;
Alb. Bladze vičius;
Napoleon.Butkūnas;
Karolis Kazlauskas;
Antanas Mikaila;
Kazys Meįdažys;
Albertas Šeikis;

Petras Morkūnas;
JonaS Meiliūnas;
Vladas Jakutis;
Albinas Pocius;
Juozas Petraitis;
Z. Raudys;
Vytautas šalkūnas.

ADELAIDE APYLINKĖ: (15)
E. Dainienė;
B. Straukas;
V.Neverauskas;
J. Jonavičius;
E. Kalibatas;
M. Pocius;
J. Neverauskas;
Dr. A. Stepanas;

Č. Zamoiskis;
M. Rudzenskas
A. Spurgis, - k
V. Baltutis;
L. Martinkus;
P. Gasiūnas;
J. Vasiliauskas.

Andrius Klimaitis;
V. Lukošius;

Viktoras Martišius.

PERTH APYLINKĖ: (5)

V. Kazokas; Ona Liutikienė; 
•E. Vyšniauskas.

NEWCASTLE APYLINKĖJ) 
Dr. Vyt. Doniela; Šernas,Alfonsas.

APYLINKĖ

A. Kantvilas.

APYLINKE :,(3)GEE LONG 

kun. P. Dauknys; DR. S. Skapinskas; M. Kymantas.

WOLLONGONG APYLINKĖ: (2) 

M. Gailiūnas;. O. Jonušienė.
Mūsų Pastogė Nr.45; 1970,11.16* psl.6

Oi

13.00 vai. 16. P I E T.U PERTRAUKA. 
14.00 vai.

13,00 val.
14,00 val.

17. “Mūsų Pastogės” reikalai;
18. Australijos Lietuvių Fondo Statuto priėmimas;
IB Politiniai reikalai ir bendradarbiavimas su Okup.Lietuva.

GRUODŽIO 30 d. - TREČIADIENIS
20. Vykdomųjų Organų rinkimai.

a) Krašto valdybos;
b) Krašto Kontrolės Komisijos;
c) Krašto Garbės Teismo;
d) Pasaulio Lietuvių B-nės Seimo Atstovų

21. Einamieji reikalai ir sumanymai.
22. P I E T U PERTRAUKA.
23. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmimas;
24. Suvažiavimo uždarymas;
25. HIMNAS.

Australijos Lietuvių Bendruomenei 
Krašto

ATSIŠAUKIMAS.
į buvusius 6-to pėst. Pilėnų Kuni

gaikščio Margerio pulko karius,.

Buvusio 6-to pėst. P.K.M. pulko 
karių grupė bendromis pastangomis rašo 
to pulko istoriją iki jo pirmo išformavi
mo, t.y. iki 1926 m. rugpjūčio 31 d.

■ \ . v
1. Mums dar trūksta papildomų ži

nių apie sekančiose kautynėse pasiy 
žymėjusius karius, apdovanotus Vyčio 
Kryžiaus ordinu:

a) 1920 m. kautynėse su lenkais,
b) 1923 m. vasario 16 - 23 d. kau

tynėse su lenkais Onuškio sektoriuje, 
tarp Strielciškių ir Leipūnų.

1923 m. lapkričio mėn. 19 d. pas 
kelbti “Karyje” pulko pasižymėjusių 
karių sąrašai yra nepilni.

2. Be to, trūksta detalesnių žinių 
apie kautynėse su įsibrovusiais lenkais
Onuškio sektoriuje tarp Strielciškių ir. 
Leipūnų, būtent:

a) dalyvavusių tdse kautynėse 
batalionų, kuopų veiksmų aprašymo,

b) paimtų j nelaisvę lenkų karių jjM 
skaičiaus,

c) kautynėse žuvusių ar nuo žaizdų \ > j 
mirusių pulko karių sąrašo, Kas žino, 
prašomi pranešti ju laipsnius,, vardus 1 
ir pavardes , kilimo vietas ir žuvimo j 
ar mirimo vietas bei datas.

d) pulko 3-čios kp. paimto į ne
laisvę anglų karininko pavardę ir laips
ni (pulkininkas ar generolas),

’ f? Z."’
lenku karių skaičių,

f) atvykusio pulkui į pagalbų 5-to 
pėst. pulko Aukštadvariorajone išdėsty
mo vietas.

Visų paminėtose kautynėse daly
vavusių ar turinčių Žinių prašoma talki
ninkauti. Bet kokias Žinias minimu 
reikalu prašoma siųsti šiuo adresu:

Mr. Zigmas Rumšą,
3142 West 42nd Place,
Chicago, Illinois, 60632.

'utniuiunaą ai gouoi uiao ), 
e) apytikrį tose kautynėse Žuvusių 
n kariu s įtaigiu.

ij

■
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS 
18 Miller Ave.,Ashfield,N.S.W, tel. 798 0306

KOVO veikloje
METAMS BAIGIANTIS

Pastarųjų metu laikotarpy Kovo 
klubas pergyveno savo didįjį atsibudi
mą, prisikėlimą. Kiekvienam klubui, 
baigiant savo pirmąjį, dvidešimtmetį, 
pasitaikė ir pasitaikys daug Šiltų, gra
žių ir iškilių dienų, lygiai kaip buvo ir 
sunkių, permainingų ir kritiškų laiko
tarpių. Nenorint grįžti praeitin prisi
minsim tik praėjusius metus.

Antrų kartą iš eilės išrinkus V. 
Daudaro vadovaujamą valdyba, šie me
tai visam klubui jaubuvodaug lengves
ni., negu praėjusieji. Graži pradžia, 
nors per metus ir neužbaigta, buvo 
antraisiais metais su ryžtu tęsiama 
toliau. Valdybon šalia pirmininko V. 
Daudaro dar įėjo D.Atkinson, O.Maks- 
vytienė, J.Dambrauskas, V.Gulbinas, 
V.Binkis, J.Kasperaitis ir A.Kataržis, 
ir jie tikrai daug dirbo suorganizuodami 
ir pagrindinai pertvarkydami jaunius ir 
vyresniuosius krepšininkus nustatant 
jiems reguliarias treniruotes ir paski
riant nuolatinius trenerius. Metų laiko
tarpy be pagrindinio sporto dar buvo 
su režisorium St. Paulausku suorgani
zuota teatro grupė ir kt. Šiame rašiny
je nemėginsiu kelti valdybos darbų - 
apie tai bus atskira proga paminėta. 
Man norisi dar priešsporto švente Mel
bourne pasidalinti grynai sportiškais 
įspūdžiais apie koviecius sportininkus.

Per metus koviečiai krepšininkai 
buvo vadovaujami Don Atkinson kai jam 
visuose reikaluose padėjo jauniu vado
vai: berniukų V.Gulbinas ir mergaičių 
V.Binkis kartu su komandų treneriais 
- S.Motiejūnaitė Gustafson,G.MeŠkaus- 
kaite Newman, G.Sauka ir Liubinsku. 
Šie visi vadovai ir treneriai įdėjo ne 
tik daug darbo.bet ir sielos paruošiant 
keturias Kovo komandas ir dar eilę 
jaunių nežaidžianČių komandose.

Vyrų komanda yra stipri ir pada
riusi gerų pažangų. Paskutinis jų 
laimėjimas Temoroje, gražūs laimėji
mai II-je divizijoje juos daro dideliais 
favoritais apginti ir lietuvių meisterio 
vardą Melbourne. Vadovaujami ir treni
ruojami seno “krepšinio vilko” D. At
kinson ji labai rimtai dirba pasku
tiniąsias savaites prieš Melbourną. 
Komanda gerai susižaidusi; galbūt 
silpniausios vietos yra tik sviedinių 
nuo lentos nuiminėjimas ir baudų mėty
mas pas kai kuriuos žaidėjus.

Takiau visa tai dar galima apšli
fuoti, o gerieji metikai kaip Atkinson, 
Lukoševičius, Čerkesas, Gustafson 
savo gerosios formos nėra praradę ir 
Žaidime kaip buvo taip ir yra labai 
pavojingi. Labai gerų pažangų daro 
Mikalauskas, kuris savo kovingumu, 

veržlumu ir praėjimais yra pavyzdys 
visiems. Po ilgesnio laiko dėl suža
lotos rankos vėl grįžo Meškauskas, ku
ris jau baigia vėl įsijungti į žaidimų ir 
atgauti savo gerą formą. Liutikas pra- 
džiojevisuomet žaidžia gerai, tik tas 
žaidimas turėtų tęstis daug ilgiau, nes 
rungtynėms laimėti reikia visuomet ge
ros pabaigos. Kraucevičius tai niekad 
nesensta ir yra visuomet gera parama 
jauniesiems žaidėjams.

Nežinant šiuo metu kitų komandų 
lygio reikia tik tikėtis, kad Kovo 
pirmasis penketukas galės garbingai 
ginti savo čempionatą ir bus iškilus 
Melbourne.

Antroji koviečių komanda susi
deda daugiau iš jaunesniųjų žaidėjų, 
kurie dar tik neseniai pradėjo žaisti. 
Nors paskutiniame turnyre jie ir ne
paėmė iškilesnės vietos, tačiau jie 
daro gražių pažangą. Vadovaujami 
Saukos ir Liubinsko ir būdami gana 
aukšto ūgio jie turi labai daug vilčių 
sportinei ateičiai. Aukštasis Dam
brauskas, KatarŽis, Šliogeris, Gulbi

nas. Matiukas, Sauka, Kalgovas, bro
liai Liubinskai ir kiti jau pradeda į- 
gauti tą komandinį susižaidimą ir dar 
daugiau įdėjus darbo bus puikus krep
šinio vienetas.

Merginos krepšininkes suskirstytos 
į dvi komandas, kurių pirmajai vado
vauja Snaigė Motiejūnaitė Gustafson ir 
antrajai GražinaMeškauskaitėNewman. 
Abi. šios komandos yra iš jaunųjų mer
gaičių žaidėjų. Pirmoji komanda, daly
vaudama pirmą kartą pirmenybėse, 
laimėjo antroje divizijoje antrą vietą ir 
turėjo labai'daug vilčių laimėti ir pirmą 
vietų, jeigu nugalėtojos australės ne-, 
būtų buvusios pirmosios divizijos iš
kiliosios žaidėjos. Komandoje pagrin
dinė žaidėja yra Rūta Araitė. Tai tik
rai visapusiškai sportiška mergaitė,be 
krepšinio dar žaidžianti gerai lauko ir 
stalo tenisą ir kt. Nors dar ir daug jai 
reikia padirbti, tašiau jos sviedinio 
valdymas, metimai ir driblingas yra 

Kovo vyrų ir merginų liomandos. Dešinėje 
klubo p—kas V, Daudaras.

Nuotrauka E.Karpavičiaus

puikūs. Geromis pagalbininkėmis ji 
turi seses Kasperaitytes, Aukštąją 
KaciuŠytę, seses Laukaitytės, Kaz
lauskaitę ir Eismonaitę, Visai koman
dai dar trūkstadidęliokomandiniosusi- 
žaidimo, nes dabar dar jaučiasi tik 
paskirų žaidėjų pasirodymai,pasigen
dama daug geresnio priešininkui den
gimo, atkaklesnio sviediniu, nuiminė- 
jimo ir kt. Žinoma, tas viskas neatei
na per pusmetį darbo. Pradžia labai 
gera, žaidėjos jaunos ir turinčios ūpą, 
o tik įdėjus dar daug darbo gausis ir 
geresni rezultatai.

PA SAtJL
PIRMOJI VIETA LIMBAI

Buenos Aires mieste suruoštose Arąenti- 
nos'dviračių lenktynėse lietuvis Viktoras 
Limbą laimėjo pirmąją vietą.

Amerikietiško futbolo žaidime J. 
Jonaitis išrinktas Amerikos Nr. 1.

***
Rygoje viešėjusi Štetino krepši

nio rinktinė pralaimėjo visus tris susi
tikimus prieš latvius.

, ***
Europos stalo teniso lygos 

varžybose su Austrijos rinktine į 
Viepna su S. S-gos rinktine išvyko ir 
kaunietė A. Giedraitytė.

***
Pasaulio stalo teniso čempionai 

Japonija - gastroliuodami po Europą 
nugalėjo Anglijos rinktinę'8:l.

***
Glazgove škotų rinktinė įveikė 

Danijos boksininkus 8;2.
***

Antroji komanda nedaug kuo 
skiriat nuo pirmosios. Žaidė taipjat 
antroje divizijoje ir gavo trečią vietą. 
Klaidos yra kuone tos pačios, kaip ir 
pirmosios. Iškiliausios žaidėjos yra 
Saukaitė, Genytė, Kazlauskaitė, kai jų 
didžiosios pagelbininkės yra sesės 
Šatkauskaitės, Karpavičiūtė, Dam
brauskaitė ir Kasperaitytė.

Melbourno Šventėje kovietės 
Žais moterų ir jaunių varžybose ir apie 
rezultatus šiuo metu būtų dar persunku 
ką pasakyti.

Stalo teniso sekcija .vadovaujama 
Vinco Binkio. Jis pats su Vasariu 
Kovų atstovaujaSydnejaus "A” klasė
je. Tai yra geriausių komandų varžy
bos, ir kovieciai jose nprs ir nepirmau
ja, tačiau stovi gana gerai. Antrųjų 
komandą, kuri žaidžia “B” klasėje,su
daro K.Bagdonavičius, I.Bieliūnas ir 
N.Grincevičiūtė Wallis. Si komanda 
labai gerai stovi savo klasės pirmeny
bėse, yra lentelės -virušuje, laimėjo 
daug rungtynių, o K.Bagdonavičius net 
iškovojęs Western Subs “B" klasės 
meisterio vardą. Pirmenybėms Mel
bourne kovieciai bus gerai pasiruošę 
ir po ilgesnio laiko gali net parodyti 
staigmenų.

Tinklininkai paskutiniuoju laiku 
yra persiorganizavę, Sekcijai vado
vauja veteranas Jonas Eismontas. 
Kovą pirmenybėseatstovaujadvikoman
dos. Pirmoji, vadovaujama Kosto 
Krapąusko, sudaryta iš užsieniečiu ir 

KALĖDINĖS DOVANOS

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet, artėjančių Kalėdų švenčių proga, 
siūlome specialiai sudarytus siuntinius kutie bus.maloni ir praktiška dovana Jtt 
su artimiesiems.

DOVANU SIUNTINYS 1. (1970). d
3’ 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšiės kostiuminės medžiagos, .3-jardai j 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem d 
suknelėm. 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, expottines rūšies velurasA 
arba wool ir cashmere medžiaga, 2)4 jardo vilnonės suknelei medžiagos, 1A 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška bliuskutė, A 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. A
Siuntinio kaina įskaičius muitą ir-visas persiuntimo išlaidas yra S80JKJ. 1

«*«**•** A
DOVANU SIUNTINYS 2. (1970). d

2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-V 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas męgstukas, vilnonis arbav 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu "All wool made inv 
England", viena puiki gėlėta vilnonė skarelė; fl
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra $ 80.00. 0
Taip pat, mielai dadedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie® 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi V
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, S35.00, vilnonės gėlėtos skarelės.) 
$4.00, vyriški arba moteriški nertiniai $10.00, nailono marškiniai $7.00, j 
nailono lietpalčiai $9.00, gėlėtos nailono skarelės, $1.80, nepermatomo nailono) 
medžiaga suknelei $8.00, puikūs ilgi vilnoninai moteriški Žaliai $6,50, ir kt. ) 

' Už $24.00 pasiunčiamo maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-J 
' me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams. ( 
i persiunčiame pinigus ir t.t.' t

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

(H 739 B734.
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žaidžia pačioje aukščiausioje N.S.W. 
klasėje ir daugelį metų yra buvusi 
N.S.W. čempionu. Jiems ir šiemet 
sekasi labai gerai.

Antroji komanda yra vienų lie
tuvių, žaidžia "B” klasėje, ir nors 
sudaryta daugumoje iŠ naujų ir jaunų 
žaidėjų, daro labai puikią pažangą ir 
bus kitoms komandoms Melbourne stip
rūs priešininkas.

šachmatininkai Šiuo metu turi sa
vo metinį turnyrą ir tuo tarpu sunku 
pramatyti laimėtojus. Visa bėda su 
Kovo .Šachmatui in kais, kad Kovas,nors 
ir turėdamas labai gerų žaidėjų, daugu
moje į sporto Šventę negali jų pasiųsti,; 
nes pasitaiko visokių asmeninių kliūčių, 
kas ir sutrukdo stiprų koviešių atsto
vavimą. Jau eilę metų sekcijai sėkmin
gai vadovauja Vincas Augustinavičius.

Vyrų ir moterų lauko teniso sek
cijas sudarys daugiausia jaunieji spor
tininkai, šią šaką kultyvuoją mokyklose.

Ir taip žvelgiant į atbuduąi Kovą, 
darosi malonu ir džiugu, kad Sydnejuje 
sportinis gyvenimas vėl atsigavo, be
veik visas sporto šakas užpildė jau
nieji Sydnejaųs lietuviai ir,svarbiausių, 
kad visame Kovo sportiniame gyvenime 
matosi tas pakilimas, užsidegimas ir 
noras dirbti ne tik pačių sportininkų, 
bet vadovų ir visos energingos valdy
bos.

Šiais metais siunčiant į sporto 
šventę kuone rekordinį Žaidėjų skaičių 
(virš 60) pačiai Kovo valdybai susi
daro nepaprastos išlaidos, tačiau prie 
tokio gražaus -darbo labai daug prisi
deda pačių jaunųjų sportininkų tėveliai 
ir visa Sydnejaųs sportą mylinti ben
druomenė, tačiau nors ir turint milži
niškas išlaidas valdyba dar galą su 
galu suveda ir, Žinoma, tikisi visuomet 
gražios paramos iš visų savo rėmėją.

Sekančiais metais švenčiant 
savo pirmąjį dvidešimtmetį (pačiam 
sportiniam gyvenimui jau yra 21-ji 
metai) Kovo valdyba su savo energin
gu pirmininku Vladu Daudaru, visais 
sportininkais, aktyviaisiais ir vetera
nais ir visą sportą mėgstančia visuo
mene turėtų iškilmingai* atšvęsti Šį 
svarbu dvidesimtmetįpagerbiant senuo
sius sportininkus ir po švedės šia 
proga iškeliant ir atžymint jaunuosius 
žaidėjus.

Todėl taip gražiai baigiant 
savąjį 20-tą ruoškimės jau dabar jį 
gražiai paminėti ir ryžtingai stoti į 
antrojo dvidešimtmečio darbą.

' A.L.
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KRONIKA
MELBOURNE

ORGANIZUOJAMA EKSKURINĖ
KELIONĖ Į AMERIKA

Teko patirti, kad 1971 metų 
gegužės antroje pusėje organizuojama 
ekskursinė kelionė lėktuvu į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jei susidarys 
nemažesnė 15 asmenų grupė, bus gali
ma papigintas keliones bilietas, kuris 
kaštuos nuvykti ir grįžti tik 660dolerių. 
Nuvykus į Los Angeles ekskursijos 
dalyviai galės vykti ten,kur patys pano
rės, tik sutartu laiku vėl visi turės 
atvykti i,Los Angeles, kad kartu grįžtų 
į Australiją. Smulkesnes informacijas 
teikia p. Alg. Žilinskas. Southland 
Travel Centre, 245 Charman 
Cheltenham, Vic. 3192.

vienetų Ansamblio ir Taut, šokių 
grupės bendravimas ateity bus dar glau
desnis ir darnesnis.

Šiame pasirodyme dalyvavusių 
škotų ir olandų meninių vienetų pasi
rodymas toli gražu neprilygo mūsiij jun
giniui. Jeigu ateity įjungtume ir "Dai
nos" dalyvius, su lietuviais niekas ne
galėtų lygintis.

Lapkričio 8 d. "Sunday Tele
graph" paskelbė Ansamblio dainininkių 
sesučių Kavaliauskaiciu, vilkinčių 
tautiniais drabužiais, nuotrauką su 
trumpu tekstų.

Satorys.

Road,

IGA.

Serga Justinas Kuncaitis.
Jau kiek laiko sunkiai serga 

kūrėjas savanoris, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius pulk. Įeit. Justinas Kun
caitis. Buvo nuvežtas į ligoninę 
operacijai, bei ligai susikomplikavus 
operacijos nedaryta. Dabar jis slau
gomas ir globojamas Žmonos Valerijos 
ir sūnaus Vytauto savo namuose 13 
Salem Avė., South Oakleigh, 3167.

IGA.

SYDNEY

160000000000000000000000000000000000006001
! ALOHA! ALOHA! ALOHA!

NERIES KLUBO

Havajų vakaras

įėjimas: $2.00; 
000600000000

lapkričio 28 d. Dainavos Salėje Bankstowne.

A.Plūko originali programa, bufetas su užkandžiais 
ir gėrimais.

neriečių muzika.
Bus renkama vakaro karalaitė.

Apranga havajietiškai egzotinė,
Pradžia 7 val.vak.

moksleiviams ir pensininkams $1.00.

SYDNEY RAMOVĖNAMS
L.V.S."Ramovės" Sydney Skyriaus narių sąraše yra as

menų, Irurie tik figūruoja sąraše be jokių kitų duomenų, 
eilę metų nedalyvauja susirinkimuose ir nemoka nario mo
kesčio. Tokie asmenys prašomi sutvarkyti savo priklauso- 
mumo organizacijai reikalus, kitaip bus pritaikintas 
"Ramovės" Statuto 22 paragrafas.

Skyriaus Valdyba
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Graži reprezentacija.
Lapkričio 7 d., šeštadienį, du 

Sydnejaus lietuvių meniniai vienetai 
- Meno Ansamblis, vadovaujamas p. 
M. Umbražiūnienės, ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. M. Cox, grojant 
akordeonu Algiui Plūkui, labai vykusiai 
ir įspūdingai reprezentavo lietuvius 
australų visuomenei. Gaila, lietingas 
oras į si, parengimą sutraukė šimtus 
vietoj tikėtųjų tūkstantinių žiūrovų prie 
Admirality House, Kirribilli, i, Elizabe
than Theatre Trust komiteto ruoštą kon
certą.

Koncertas pradėtas stilizuotu 
suktiniu, kuris po škotų mišraus choro 
ir olandų tautinių šokių grupės pasi
rodymų savo skirtinguirdinamišku tem
pu, gražiais tautiniais drabužiais už
buria Žiūrovus. Kalvelis dar labiau su
kelia katučių audrą. Seka didelio 
žiūrovų ir klausytojų entuziazimo paly
dimas su " Vilniuj žydi liepos" Ansam
blis. Laisvės Varpas nesumažina ka
tučių. o bendrai šokėjų ir dainorių iš
pildytas "Dunda klumpės” klausytojus 
ir žiūrovus galutinai paperka.

Pranešėja Ansamblio daininkė p. 
D.Karpavičienė pasigėrėtinai pristatė 
publikai mūsų šokius ir dainas.

Pasidarė jau kaip ir tradicija,kad 
šie du vienetai jau kelintą karta, pasi
rodo labai sėkmingai bendruose, pasi
rodymuose. Reikia tikėti, kad abiejų

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Veteranų Sąjungos 

“Ramovė” Sydnejaus Skyriaus Valdyba 
lapkričio 21 dieną(šeštadienj)6,30 vai 
vak. Bankstowno Lietuvių Namų Salėje 
“Dainava” esančioje East Terrace 
Street, Bankstown, rengia Lietuvos 
Kariuomenės šventės minėjimą- vakarą: 

a) Tai dienai pritaikintą paskaita 
skaitys J. A. Jūragis. Meniną dalį 
išpildys Sydnejaus Lietuvių Choras 
“Daina”, vadovaujamas p. Kiverio ir 
Sydnejaus liet, jaunimo meninės pajė
gos, vadovaujamos p. A.Plūko. Po to, 
gera muzika ir šokiai. Veiks turtingas 
maisto ir gėrimų bufetas.

b) Lapkričio 22 dieną (sekmadienį) 
įprastu laiku iškilmingos pamaldos Lid- 
combe Katalikų Bažnyčioje,kur organi
zacijos kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis.

Visą Sydnejaus lietuvių visuomenę 
kviečiame kuoskaitlingiausia daly
vauti.
L.V.S.“Ramovė” Sydnejaus Skyriaus

Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Sydney Lietuvių Moterų Sociali

nės Globos Draugijos Valdyba, praneša, 
kad draugijos ruošiamam Metiniam Už
gavėnių Blynų Baliuje, kuris įvyks 
Vasario 20 d. 1971 metais, ruošiamas 
debutančių pasirodymas.

Mergaitės, nejaunesnės kaip 16 
metų, norinčios debiutuoti, prašomos

CANBERRA
PRANEŠIMAS

Lapkričio 22 d. Canberroje rengiamas Kariuomenės 
Šventės minėjimas: 11.3o vai. pamaldos st.Patrick bažny
čioje Bradon giedant Aušros chorui. 3 vai. p.p. rengia
mi pietūs Liet. Klube pagerbiant mūsų karius veteranus 
savanorius. Norintieji pietuose dalyvauti registruojasi 
Liet. Klube arba pas P. Martišių (senj.), E. Laurinonį 
ir J. Janulaitį. Mokestis už pietus - $ 1.00, vaikams 
50 centų. Kalbės p. J. Janulaitis. Rengėjai

TnrrrwnnrinrrrrirrirrirrwrrmTrrrrrin^^
L.V.S. "Ramove” Sydney Skyriaus Valdyba rengia

LIETUVOS KARIUOMENES

MINĖJIMĄ — VAKARA
lapkričio 21 d. (šeštadienj) 6,30 val.vak. Bankstowne, Dainavos salėje.

Programoje: paskaita, Sydney Dainos Choras, Sydney jaunimo meninės pajėgos, ° 
baletas, dainos ir t.t. Po to, gera muzika ir šokiai. Veiks turtingas maisto® 
ir gėrimų bufetas. «
Susidariusioms išlaidoms padengti įėjimas - auka $ 1.00. “

L.V.S. "Ramovė” Sydney Skyriaus VALDYBA. °

skubiai užsiregistruoti D-jos Valdybai, 
skambinant telef. 59 2608 ar 74 0289..

Valdyba.
***

S.L.M.S.G. D-jos pirmininkė O. 
Baužienė, "Vaidilos" Teatro aktorių ir 
svečių priėmimo, metu turėjo malonią 
staigmeną!

Valdovo aktorius p. V. Ratkevi
čius (-Mauras) paaukojo Lietuvių Sody
bai $5.00, už ką labai dėkinga.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Stovime prieš metų pabaigą. Ar

tėja Kalėdų ir Naujųjų Metų šventės- 
Kasmet per Mūsų Pastogą savo šventi
nius sveikinimus ir linkėjimus išreikš
davo gausios mūsų organizacijos ir 
atskiri asmenys. Primename, kad tokių 
sveikinimų laukiame ir ateinančių 
švenčių proga. Visi šventiniai sveiki
nimai Mūsų Pastogės redakciją turi pa
siekti ne vėliau gruodžio 10 dienos, 
kurie pagal galimybes bus skelbiami 
kalėdiniame Mūsų Pastogės numery.

?ių metų paskutinis Mūsų Pastogės 
numeris bus išleistas gruodžio 21 d. 
data. Taip pat perspėjame, kad visi 
švenčių metu ir ateinančių metu pradžio
je numatytieji skelbimai, pranešimai ir 
visi kita aktualioji medžiaga redakciją 
turi pasiekti iki gruodžio 10d.

Keičiantis redaktoriams sunku pra
matyti, kada bus išleistas pirmasis 
ateinančių metų numeris.Tačiau esame, 
tikri, Krašto Valdyba dės visas pastan
gas, kad nebūtų sųsitrukdymų ir pa
vėlavimų, ,i

I ’ Redakcija

LIBERALU PRIEŠRINKIMINIS MITINGAS LATVIU NAMUOSE STRATHFIELtt

Lapkričio 17 d., antradienį, 8 vai. vak. Latvių Namuose ( 32 Parnell 
Street, Strathfield) įvyks specialus pabaltiečiams ruošiamas Liberalų Partįjįįp 
priešrinkiminis mitingas.

Kalbės: Minister for Labour & National Service Hon. B.M. Snedden, M.P. 
Federal Member for Evans Dr. Malcolm MacKay, M.P. 
Senate Candidate Mr. J.L. Carrick.

V. Bukevičiu
Baltų Komiteto Pirmininką

IŠ lietuvių pusės taip pat bus užklausimųbei užtikrinimų dėl da 
tinė^.įlberalų užsienių politikos. ' į

Lietuviai kviečiami skaitlingai šiame mitinge dalyvauti tie tik 
gerbiant aukštus liberalų pareigūnus, bet taip pat parodant susidomėj 
interesą šio krašto ir mūsų tautos klausimais.

VISUR VISAIP
Jau sugrįžo pereitą savaitę iš 

kelionių apsukusi aplink pasaulį mel- 
bourniškė. Mūsų Pastogės moterų 
skyriaus "Gabijos”redaktorė p. A.Matu. 
kevičienė, Sako, įspūdžių tiek daug, 
kad kalbos ir-rašymo užteks metams. 
Grįždama iš Amerikos per Europą buvo 
užsukusi ir į Lietuvą, kur praleido 
septynias dienas.

.-.***

mtsK Pašto
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKL 

“OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bend-uomen 
laikraštis

LEIDĖJAS - ALB Krašto Valdy

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

SYDNEY. N.S.W.200

REDAKTORIUS - Vincas KazokMfcp 
13 Percy Street* 
Bankstown. 
N.S.W. 2200.

Redakcijos .tel. 709 8395
Administracijos tel. ’649 9062

Lapkričio 20 d. pasisvečiuoti j 
Pietų Ameriką išvyksta adelaidiškė p. 
B.Mockūnienė. Kiek pasisvečiavusi 
pas pietiečius Argentinoje p. Mockūnie- 
nė per JAV grįš namo apie vasario pa
baigą 1971 m.

*** 
PAPILDYMAS.

Pereitame M.P. numery ALBKrašto § Redakcija rankraščius taiso ir
Kult. Tarybos pirmininkas, dėkodamas § pina savo nuožiūra,
visiems talkininkams, padėjusiems § 
organizuojant Adelaidės teatro Vaidilos 
spektaklius, netyčia išleido nepaminė
jus p p. Česnavičiy, kurie priglaudė ir 
globojo svečius adelaidiškius. Šia 
proga p.p. ČesnaviČiams nuoširdžiai 
dėkojame ir drauge maloniai atsiprašo
me.

Iriu

“M.P.” prenumerata: metams S 8, 
pusei metų $4,.--. ■

Užsienyje mstams S 10,.-*^
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

. **♦ '
Uz skelbimų turinį neatsakoma. :f

PRINTED BY S & G ROTARY PRINTERY PTY. LTD., CHIPPENDALE.
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