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L.D.M. Rengti Komiteto Informacija.

1. Pranešame, kad L.D.M.Rengti 
Komitetas išleidžia Šiuos leidinius:

a. Lietuvių Dienos Melbourne
y 1970 m.,

b. Žemėlapį,
c. Parengimų programas.
Lietuvių Dienos Melbourne 1970m. 

yra suvenirinis 40 puslapių leidinys
- albumas. Leidinio beveik visa medžia
ga yra vaizdinė. Čia rasime visų L.D. 
M. parengimuose dalyvaujančių grupių, 
jų vadovų, dirigentų ir pavienių daly
vių, fotografijas. Leidinys patrauklia 
suredaguotas ir išleidžiamas gerame 
popieriuje.
. Tikime, kad visi L.D.M. daly
viai ir svečiai leidinį įsigis sau kaip 
viešnagės Melbourne atminimą, o taip 
pat gausiai pirks pasiųsti savo gimi
nėms ir draugams gyvenentiems užjū
riuose. Tai gražus Australijos lietu
vių kultūrinio gyvenimo, jo siekimų bei 
laimėjimu sutelktinis Į vieną leidinį
- albumų atvaizdavimas. Jo kaina 
1 doleris.

Lietuvių Dienų Melbourne daly
vių ir svečių patogumui Komitetas iš
leidžia specialų žemėlapį, kuriame bus 
ryškiai sužymėtos vietos, adresai ir 
datos visų L.D. parengimų. Tai su
telktinis ir parankus leidinys surasti 
norimo parengimo vietą ir laiką. Žemė
lapis bus duodamas veltui visiems 
įsigyjamiems suvenirinį leidinį arba 
bus galima jį. pirkti už 20 centu.

Kiekvienam L.D. parengimui iš
leidžiama atskira programa su ata
tinkamais parengimo apibūdinimais, 
paaiškinimais ir pilnais parengimo da
lyvių sąrašais. Jos tiks įdėti į suve
nirinį leidinį ir bus istorinė medžiaga

I

IŠTEISINTI BRAŽINSKAI

Pasaulio spaudos agentūros lap
kričio 21 d. paskelbė svarbią ir lietu
viams gerą žinią;tą dieną,kaip paskelb
ta iŠ Turkijos sostinės Ankaros, Tre-. 
bizond turkų apygardos teismas paskel
bė sprendimą: du lietuviai,spalio 15 d. 
sovietų keleivinį lėktuvą prievarta nu
kreipę į Juodosios jūros uosta Trebi- 
zond, buvo įvykdę politinio pobūdžio 
(ne kriminalinio) nusikaltimą ir todėl 
jie negali būti perduoti sovietams.

“New York Times”,lapkričio 22d. 
savo korespondento žinioje “Sovietų 
lėktuvo nukreipimas - p'olitinio pobū
džio” pažymėjo, kad Pranas Bražins
kas - Koreiva, 46 m. amžiaus ir jo sū
nus, 15 metu amžiaus Algirdas,dar pra
džioje Trebizond teismo buvo pripažin
ti įvykdę politinio pobūdžio veiksmą. 
Tačiau rusams reikalavus juos išduoti 
ir aiškinus, kad Bražinskai buvę įvyk, 
dę nusikaltimus Sovietų Sąjungoje, 
Turkijos teisingumo ministerija buvo 
pravedusi tyrinėjimus. DabargiTrebi- 
zond apygardos teismas paskelbė spren 
dimą, ištyręs sovietų prokuroro parengt 
tą medžiagą. 

visų L.D.M. parengimų. Programą bus 
galima įsigyti prieš kiekvieną parengi
mą už 20 centų.

2. Pranešame papildomą Geelon- 
go jaunimo grupės dalyvių sąrašą:

Aldona Juškaitė, Ramutė Juškai
tė, Vytas Juška,. Valerijus Cirvydas, 
Linas Valaiti?, Rūta Venckutė.

3. Pranešame, kad Jaunimo Kon
certe Albury apylinkę atstovaus Rožytė 
Makarevičiūtė:

4. Pakartotinai pranešame, kad vi
si L.D. dalyviai užsiregistruotųL.D.M 
Registracijos ir Informacijos biure, 
kuris pradės veikti 1970.12.26 d. 9 vai. 
Melbourno Lietuvių Namuose, 50 Errol 
St., North Melbourne. Čia kiekvienas 
parengimų dalyvis gaus L.D. dalyvio 
pasą ir nurodymą pas ką ir kur su
teikiama apsistojimo vieta. Be L.D. 
dalyvio paso asmenys galės j parengi
mą įeiti tik įsigiję nustatytos kainos 
bilietą.

5. Visoms tautinių šokių grupėms 
ir chorams priemename, kad įMelbourną 
atvyktų parengimų vadovų nurodytu 
laiku, kadangi pirma reikės dalyvauti 
tų parengimų repeticijose. Perspėjame, 
kad tiek parengimai,tiek ir repeticijos 
bus pradedamos punktualiai, kad ne
būtų gaišinamas laikas nei dalyviams, 
nei svečiams.

6. Dar karta pranešame, kad L.D. 
dalyvių ir svečių apgyvendinimui trūks
ta vietų. Visus melbourniečius pra
šome nedalsiant registruotis pas Butų 
Komisijos narius arba telefonu 47 7561.

Ignas Alekna

Toliau žinioje nurodyta, kad ap 
teismo teisėjas Ahmet Selim Teymun 
pareiškė , kad nusikaltimai Bražinskų 
įvykdyti, jiems siekiant politinės 
globos. Teisėjas pabrėžė: “Lėktuvo 
tarnautojos nužudymas ir dviejų lakū
nų sužeidimas tėvo bei sūnaus buvo 
įvykdyti, jiems pasiekti laisvą kraštą’.

Dar nurodyta,kad Turkijos teisin
gumo ministerijos pareigūnas pareiškęs 
jog prokuroras turįs teisę prašyti pa
keisti lapkričio 21 d. sprendimą. Jis 
teigė: "Jei du lietuviai ir negali būti 
sugrąžinti Sovietų Sąjungai, tačiau tai 
nereiškė, kad jie negalėtų būti Turki

joje teisiami už įvykdytą žmogžudystę 
ir sužeidimus".

Kita spauda, pvz. New Yorko “Sun
day News” lapkr. 2 2 d. įdėjo Reuterio 
agentūros žinią iš Trebizondo. Pažy
mėta kad, “Turkija neišduos Sovietų 
Sąjungai dviejų lietuvių. Sovietų reika
lavimų nepaisant, Turkijos įstatymais, 
politinio veiksmo atveju,Bražinskai ne
bus sugrąžinti sovietams”.

Taigi, Bražinskų byla jau geroje 
padėty. Dėl to lietuviai visame pasau
ly džiaugiasi, nes apygardos teismo

LIETUVIUI NESUTEIKĖ AZYLI0 TEISĖS

***

Laisvės statula , simbolizuojanti laisvės šal| - Ameri
ka, bet ar Šiandie Amerika tėbėra pavergtųjų gynėja ir už
taryti ja? Nekalbant apie Pabaltijo kraštus Amerika, buvo 
kurčia Vengri jos, Čekoslovakijos, Biafros.šauksmui, nepa
sigailėjo ir vieno desperatiško lietuvio, bėgančio lais
vėn. Ir vienam žmogui atsisakant suteikti globą yra lais
vės išdavimas

Kaip Australijos spaudoje buvo 
pranešta, Jungtinių Amerikos Valstybių 
oficialios įstaigos nesuteikė pabėgėlio 
teisės lietuviui jūrininkui, kuris buvo 
pabėgąs iŠ sovietinio laivo ir pasiprašė 
amerikiečių golobos.

Sydnejaus “Daily Telegraph” 
lapkričio 30 d. numery taip šį įvykį 
aprašo:

"Boston. Sekmadienis. Atmetus 
Amerikos oficialioms įstaigoms lietu
vio prašymą suteikti jam azylio teisę 
dėl to įvyko protesto demonstracijos 
penkiuose Amerikos miestuose.

Lietuvis jūrininkas buvo pabėgus 
iŠ sovietų laivo ir pateko į Amerikos 
pakraščių apsaugos laivą.

Demonstratoriai žygiavo NewYorke, 
Bostone, Chicagoje, Philadelphijoje ir 
Clevelande, priekaištaudami JAV už 
žmogaus teisių pažeidimą pagal Gene- 
vos koncenciją.

■ pyvas viso incidento liudininkas 
pareiškę, kad sovietų jūrininkas buvo 
sumuštas iki sąmonės netikimo, ir nie
kas iš amerikiečių, jo neužstojo.

Demonstracijose buvo nešami 
plakatai su įrašais - "Amerikos pakraš
čių sargyba neturi nugarkaulio", “A- 
merika išdavė laisvę" ir kt. Apie 1500 
demonstratorių žygiavo per Bostoną 
protestuodami, kad pabėgėlis buvo prie
varta grąžintas sovietams.

sprendimas liudija: Vliko, kitų veiks
nių, paskirų lietuvių organizacijų ir 
tūkstančių lietuvių pastangos (įvairūs 
žygiai, telegramos ir t.t.) galėjo būti 
veiksmingos. Ta proga ir vėl pasauly 
plačiai paskleistas Lietuvos, lietu
vių vardas.

ELTA

Visas įvykis atsitiko apie 5 my
lias nuo Massachussetts pakraščių ir 
sukėlė eilę prieštaravimųtarp Amerikos 
užsienio reikalų Ministerijos ir pakraš- 
čio apsaugos įstaigų.

Užienio reik. Ministerija tikina, 
kad ji apie įvykį sužinojusi, kai pa
bėgėlis buvo sugražintas į rusų laivą 
iš Martha’s Vineyard salos. Pakraščių 
apsaugos įstaigos Šitai paneigia.

"Jis puolęs ant kelių maldavo leisti 
jam palikti amerikiečių laive”, liudija 
Robert Brieze, Naujojo Bedvordo jū
ros maisto produktų sąjungos pirminin
kas, pats savo akimis visą įvykį matęs.- 
"Jis prašė pagelbėti, pagelbėti, bet 
kapitonas laikėsi turimų nuostatų".

Lietuvis bandė pabėgti, kai 
kuteris Vigilant ir sovietinis laivas 
"Sovietskaja Litva” buvo susirišę 
vykstant pasitarimams tarp amerikie
čių ir rusų dėl žvejybos teisių.

New England žvejybos institucijų 
ir vidaus reikalu ministerijos atstovai- 
žvejybos reikalams dalyvavo pasi
tarime, kuris vyko rusų laivo kapitono 
patalpose. ■ Vienas iš konferencijos 
dalyvių tvirtina, kad pasitarimai buvę' 
draugiški ir amerikiečiai ir rusai galė
jo laisvai vaikščioti iš vieno laivo j ■ 
kitą. Pasitarimams vykstant lietuvis , 
Žinomas tik "Simo" vardu, buvo prašė 
taręs atsargiai amerikiečiui, kad jis > 
ketinąs pabėgti”.

Vėliau buvo skelbiama, kad prez. 
Nixonas, iš spaudos pranešimų patyręs 
apie pabėgusio lietuvio išdavimą.’ ru - 
sams, įsakė visą reikalą ištirti. Aiš
kinama, kad Valstybės departmentas 
nebuvo davęs instrukcijų pabėgėlį iš
duoti. Turimomis žiniomis iš viso . 
pasaulio lietuviai siunčia protestus 
į Baltuosius rūmus.
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Adelaidės Liet. Namų Spaudos Kioske yra didžiausias pasirinkimas'

Rašo Br. Straukas
Kai mūsų bendruomenės gyveni

mas slenka ramia kasdienine vaga, jos 
gyvastingumu ir ateitimi rūpinasi tik 
dalis tautiečių. Kalbant apie tautiečių 
visumą reikia pripažinti, kad dalis jų 
yra visai atsiriboję nuo bendruomeninės 
veiklos ir pasitenkina tik bendraudami 
uždaruose rateliuose, kiti retkarčiais 
užklysta į bendruomenės ar organizaci
jų parengimus ir skaito, kad jų tauti
nėms aspiracijoms to užtenka. Yra 
dar viena dalis tautiečių, kurie t ben
druomenę šnairuoja, bendruomenės 
veikėjus vadina “jūs”, niekad nedaly
vauja bendruomenės veikloje ir nė 
piršto nepakrutina bendruomenės gėro
vei; nuolat kritikuoja bendruomenės 
struktūrą ir laikosi nuošaliai. Bet jei
gu tik iškyla koks nors nesusipratimas 
bendruomenėje ar jos padaliny, šie 
tylūs bendruomenės ignoruotojai staiga 
šoka į nesusipratimų sūkurį rodydami 
begalinį susidomėjimą bendruomenės 
likimu ir kaip tyčia visuomet stoja ben
druomenės drumstėjų pusėj priskirdami 
bendruomenės vadovus prie neteisiųjų. 
Kas gi yra tokie žmonės ir ko jie 
siekia?

Jeigu jie nuoširdžiai susirūpinę 
bendruomene ir ją laiko labai svarbia 
organizacija, kodėl gi į ją besąlyginiai 
neįsijungia ir jos naudai nedirbai Juk 

- bendruomenė nėra išrinktųjų sambūris.
Joje gali ir net privalėtu savo įnašus 
sukrauti kiekvienas lietuvis. Būdami 
aktyviais bendruomenės nariais mes ją 
padarytume pajėgesnę visiems uždavi
niams. Dalyvaudami susirinkimuose, 
atsinešdami savas idėjas pozityviai 
prisidėtume i net kritikuoti ten, kur 
atrodo taisytina ir reikia, čia pat 
galėtume išlyginti visus nuomonių 
skirtumus drauge prieitume naudingų 
sprendimų,

Tačiau jeigu šia privilegija sava
noriškai nepisinaudojame ir bendruome
nės šalinamės, tuo pačiu nustojame 
teisės kištis į jos reikalus, ją kriti
kuoti, juo labiau remti ar kelti nesusi
pratimus. Ir jeigu vis dėl to tokie 
asmenys tik išimtinom progom bendruo
mene susidomi, jie visados sukelia 
įtarimo - ar iš tikrųjų jiems rūpi ben
druomenės gerovė, ar jos sunykimas?

MOŠŲ MIRUSIEJI
MIRĖ PLKN. JUSTAS KUNCAITIS

Lapkričio 18 d. Melbourne mirė 
savanoris kūrėjas pulkininkas leitenan
tas Justas Kuncaitis, sulaukęs 70 metų. 
Būdamas 18 metų jis stojo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo kauty. 
nėse daugiausia prieš lenkus. Jis bai
gė karo mokyklą pirmoje laidoje leite - 
nanto laipsniu ir išbuvo aktyvioje karo 
tarnyboje iki pirmosios bolševikų 
okupacijos.

Australijoje jis visą laiko gyveno 
įsikūręs Melbourne,buvo aktyvus visuo
meninėje veikloje. Mirė pakirstas 
plaučių vėžio.
A.A. REGINA JANAVIČIŪTE.

Prieš pora savaičių Regina Jana
vičiūtė buvo paraližuota ir pasiųsta į 
Lidcombe ligoninę. Čia prisimetė 
plaučių uždegimas ir lapkričio 21 dienų 
širdis sustojo plakusi - mirė būdama 
76 metu amžiaus.

Lapkričio 25 d. velionės karstas 
buvo atvežtas į Lidcombe St. Joachams 
bažnyčią. Dalvaujant broliui inž. Vy
tautui Janavičiui,brolienei ir giminėms 
nors ir buvo darbo diena, bet žmonių 
atsisveikinti ir palydėti velionę Į 
amžinybę, susirinko daug, nes A.A. 
per savo ilgą amžių buvo to iš mūsų 
užsitarnavusi. Kun. P. Butkus atlaikė 
Šv. Mišias, dalyviai susikaupę pasi
meldė.

Iš bažnyčios, velionės karstą 
atlydėjo 1 Rookwood, Katalikų kapines, 
lietuvių skyrių. Čia Kun. P.Butkus
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Renkant Krašto Tarybos atstovus 
į Adelaidės apylinkės susirinkimą 
prigūžėjo keli desėtkai žmonių, kurių 
per pastaruosius dešimtį metų nebuvo
me matę jokiame bendruomenės susi
rinkime. Šie proginiai bendruomeninin- 
kai net atsinešė ilgą sąrašą savų kan
didatų, kuriuos išstatė rinkimams. Ar ■ 
gi tai nėra pasityčiojimas iš bendruo
menės ir iš pačių save,s? Žmonės de
šimt ar daugiau metų su bendruomene 
nieko bendro neturėję staiga stoja 
bendruomenės reprezentantais!

'"Tėviškės Aidų" Nr. 42 paskelb
tas Pr. PusdeŠrio atsakymas Dr. A. 
Mauragiui dėl bendruomenėj atsiradu
sios trinties. Straipsnio autorius, ne
sutikdamas su pagrindinėm Dr. A. 
Mauragio mintim prieina išvados, kad 
rezistencija gyvybiniais mūsų bendruo
menės klausimais yra reikalinga, ne
svarbu, kas ir kiek joje reikštųsi. 
Girdi, net Romų išgelbėjusios žąsys.

Patiekdamas šia galutinę savo 
minčių išvadą p. Pr. Pusdešris ne
paryškino, kad nors “išgelbėjo Romą 
žąsys, bet ją apgynė romėnai. Žąsis 
laikoma taikingu ne ypatingos inteli
gencijos paukščiu, kurio vienintelė 
dorybė kelti triukšmą, t.y. gagenti ir 
draugui, ir priešui. Ramos atveju gal 
ir buvo jų vienintelis nesąmoningas 
pasitarnavimas žmonijos ir žąsijos 
istorijoj. Šis p. PusdeŠrio pavyzdys 
tinka ir mūsų bendruomenei tik kitu, 
skirtingu požiūriu.

Natūralūs gamtos vyksmas retina 
ir taip jau negausius bendruomenės 

.romėnus, kurie aktyviai ir su pasišventi
mu dirbo bendruomenei ir visuomet 
buvo pasiruošę atremti grasianČius jai 
pavojus. Iškritusių vietas užimti ne
turime didelio pasirinkimo, o gal ir jo
kio. Ir šiuo metu atsiranda vis daugiau 
žąsų, kurios savo gagenimu tariasi 
pasitarnaujančios bendruomenei. Dalis 
šių žąsų virsta piktais žąsinais, besi- 
taikstančiais Žnybti kiekvieną prie jų 
prisiartinantį.

Mes pasidarėme nepaprastais 
individualistais ir viscmgalimom ir ne
leistinom priemonėm bandome priversti 
kitus galvoti ir veikti tik pagal mūsų 
nustatytus mastelius ir sampratą, Šio 

atliko religines apeigas ir pasakė jau
trų žodį.

• Regina baigė Aukštą Žemės Ūkio 
Mokyklą Petrapilyje. Jos tėvelis, P. 
Janavičius, buvo Grafo Zubavo dvarų 
administratorius, ir Andrijavos dvaro 
savininkas. Pradžioje Šio Šimtmečio 
p. Janavičiaus iniciatyva, ir Grafui 
Zubavui pritariant , ir remiant, (abu 
mirę) buvo įsteigta lietuviška mokykla, 
tai buvo pirma lietuviška mokykla 
Lietuvoje.

Tėvelui mirus po pirmojo pasau
linių karo p.p. Janavičių šeima Andri
javos dvarą, pasidalino,ir Regina savo 
dalies žemės plote, visą laiką pra
leido ūkininkaudama, neištekėjo, visą, 
laiką buvo užimta. Ji labai buvo prisi
rišusi prie savo krašto, pamilusi Lie
tuvos laukus.

Antrą kartą rusams komunistams 
artėjant prie Lietuvos, Regina su bro
liu inž. Vytautu Janavičium, broliene 
ir visa šeima pasitraukė Vakarų Vokie
tijon ir 1949 metais atvyko į Australiją- 
ir apsigyveno Sydney, Wentworthville 
priemiesty. Velionė iki išeidama j 
pensiją, dirbo Lidcombe Valstybine 
Ligoninėj.

Paliko dideliam nuliūdime brolį 
inž. Vytautą, brolienę, ir jaunąją Jana
vičių kartą, nes visi prie savo geros 
tetos buvo labai prisirišę.

Antanas Bauzė.

tikslo siekdami mes nebesiskaitome su 
sąžine, etika, prarandame gėdą ir bet 
kokius socialiniame bendravime dar. 
praktikuojamus moralės postulatus.

Grupelei žmonių prireikė iš
leisti tris numerius “tautinės politikos 
ir kultūros” laikraščio, kad galėtų su
niekinti vieną vienintelį žmogų,apie 
dešimtį metų sąžiningai dirbusį ben
druomenei.

Galite perversti visus trisdešimt 
šešis Lietuvių Enciklopedijos tomus 
ir esu tikras, ten nerasite panašaus 
precedento.

"Lietuvos Keliu” Nr. 3 “bešalis” 
stebėtojas V. Bagočius “nešališkai” 
šūkteli: “Valio, aktyvistai! protesto 
reiškėjai! Jūs esate teisingi, jūsų 
reikalas įrodytas ir apgintas. Ačiū 
jums!” Toliau įrodinėja, kad Krašto 
Valdyba, atmesdama ultimatumą, ne
žinojo ką daranti ir sukėlė triukšmą. 
■ ‘ Tolimesnieji bendruomenės padaliniai, 
nežinodami reikalo esmės,pradėjo siųs
ti Krašto Valdybai paramos pareiški
mus”. O ankstyvesniaįe "Lietuvos 
Kelitf ’ numery aiškinama,1 kad apylinkių 
valdybos reikšti Krašto Valdybai 
solidarumo neturėjusios mandato.

Kam reikalinga visa Ši retorika ir 
naivūs įrodinėjimai? Visi puikiai žino
me, kad Krašto Valdyba yra išrinkta 
Krašto Tarybos ir tik jaivienai atsakin
ga. Nebūtų buvę ultimatumo, nebūtų 
buvę ir žalio lapelio. Kiekviena bent 
kiek savigarbos turinti Krašto Valdyba 
būtų pasielgusi lygiai taip pat, ką pa
darė ir šioji. Už tai ją galime tik pa
girti, o ne kaltinti.

Mes, toliau gyveną bendruomenės 
nariai nesame reikalingi auklių ir 
sugebam Krašto Valdybą vertinti iš jos 
darbų, o laikraštį iš jo turinio. Ir taip 
pat mokame skaityti eilutes ir tarp jų,, 
laip ir “aktyvistai”.

Kas liečia apylinkių valdybų man
dato, teisę, norėtųsi paklausti, kas su
teikė mandatą aktyvistams savavaliau- 
ti? Ta proga norėčiau p. Bagočiui pri
minti rašytojo Orwell satyrą "Gyvulių 
farma”. Tenai rašoma, kaip gyvuliai 
farmoje sukėlė revoliuciją ir išvijo ūki-

PADĖKA

Visiems, dalyvavusiems a.a. REGINOS JANAVIČIŪTĖS laidotuvėse 
ir pareiškusiems užuojautų, nuoširdžiai dėkoja
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I

I

I
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n in ką. Revoliucijos vadas-sehas kuilys 7 
susirinkusiems farmos gyvuliams:"Nuo j 
Šios dienos visi gyvuliai bus lygūs,

bet kai kurie bus lygesni už kitus”. 1 
Mano supratimu, aktyvistai panūdo 

šiuo trivialiu lygybės apibrėžimu pąsi- - 
naudoti. Išeitų,. visa bendruomenė ir ' 
visos valdybos turi laikytis bendruome- 
nės statuto ir visi lygūs, tik aktyvistai *j 
lygesni už kitus ir gali uždarinėti lai- į 
kraščius, išvaikyti redaktorius, nepri- :į 
pažinti mandato ir kompetencijos Kraš- j 
to ir apylinkių valdyboms. Tai veda į 
anarchiją ir visišką pakrikimą.

Visi žinome, kaip visa tai turėjo 
būti padaryta. Reikalą išspręs Krašto į 
Tarybos suvažiavimas, kuris vienintė- į 
lis yra kompetentingas šiame reikale.

Tėviškės Aidų velykiniame numery 
įdėti trijų asmenų laiškai prieš Mūsų 1 
Pastogės redaktorių, buvo pirmas organ! į* 
zuotas užpuolimas. Nė viename šių J 
laiškų Mūsų Pastogės redaktorius ne- | 
buvo kaltinamas komunistine indoktri- 
nacija. O jau už mėnesio aktyvistai jį 
padarė raudonu agentu ir ryžosi jį su- 5 
likviduoti.

Ar bendruomenė šiais kaltinimais . 
patikėjo? Neatrodo. Tik pažiūrėkite, 
kiek žmonių pareiškė dėl šių aktyvistų į 
žygio protestų, kiek aukojo spaustuvei 
įsigyti! Sydnejuje, Melbourne buvo J 
ruošiami Mūsų Pastogės naudai baliai. 
Į juos aktyvistai tikrai nėjo, o vienok 
salės buvo pilnos. Ši paprasta aritme- į 
tika rodo, kad “aktivistų” propaganda į 
labai daug aktyvių, bendruomenės narių'S 

.nepatikėjo ir visų apylinkių'valdybos ® 
atmetė. Nejaugi “aktyvistai” jiems j 
visiems prisegs raudonus ženklelius? *

Ir jeigu po tokių pastangų dauge- | 
lis vis tiek nebuvo įtikinti, tad ir akty- 1 
vistų teigimas įgauna abejotinos vertės | 
juo labiau, kad ir kaltinimai labai ben
dri ir vadinamieji “faktai” suktai inter- į 
pretuojami. Atrodo, kad ir patys “akty- į 
vištai” abejoja šio žygio teisingumu ir Jį 
garbingumu, nes slapstosi po slapyvar' 
džiais.

(N^kt^a į ps-i-S) 1

_____

A.A.
Pulkininkui JUSTUI KUNCAIČIUI

mirus, draugijos narę ponią V.Kuncaitienę, jos sūnus ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Soc.Glob.Moterų Draugija Melbourne:Narės Ir Valdyba

A. OICIŪTĖS-TRECIOKIENĖS
PLOKŠTELĖ g

Buvusi Kauno operos solistė Alodija Di- j: 
čiūtė-Trečiokienė įdainavo naują plokštelę.. § 
pavadintą „Dainos“ (LithuanianSOngs). -S

Kiek anksčiau ji buvo išleidusi trijų 
plokštelių albumą. {į
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ŽODIS SKAUTAMS VYČIAMS

Mieli broliai, sk. vyčiai! Bedirbant 
skautybės ir tėvynės labui anksčiau ar 
vėliau, dėl vienų ar kitų priežasčių, ku
riam laikui pasitraukiame iš aktyvaus 
darbo. Tačiau,kai tėvynė yra pavojuje, 
kiekvienas, kas tik gali nešioti ginklą, 
stoja į kovą jos ginti.

Skautai vyčiai yra mūsų organi
zacijos “smogiamieji daliniai”.Vokie
tijoje, I-me LSS Suvažiavime .Detmolde, 
dauguma dalyvių buvo sk. vyčiai ir net 
viešai buvo paskelbta, kad LSS-gos 
pirmasis atkūrėjas tremtyje yra sk. 
vytis.

Dabar atėjo momentas, kai mes 
vėl turime susiburti ir visomis priemo
nėmis kovoti su tarpusavionesantaika, 
moraliniu ir fiziniu smukimu, išlaikyti 
tarpusavį skautiškos dvasios ir broly
bės ryšį.

Mieli broliai vyčiai, šiandien mū
sų skautų organizacija šiame kontinen
te, o ypatingai Sydnejuje.yra pavojuje: 
stokojame naujų ir senų, prityrusių, 
vadovų.

Neturime laiko ieškoti kaltininkų

nei skautų vadovų, nei bendruomenės 
tarpe, bet turime pasistatyti prieš akis 
vieną tikslą, t.y. išauginti skautišką 
kartą, kurios nariai galėtų vienas kitą 
vadinti broliais ir seserimis, kuriems 
nereikėtų klausti, kas eina su mumis ir 
kas yra prieš mus?

Kreipiuosi į jus, broliai vyčiai, 
kurie išaugote ir išėjote mokslus jau 
čia, išeivijoje. Jūs esate ta lietuvių 
tautos dalis, nuo kurios priklausys lie
tuviškos skautybės tęstinumas ir lie
tuvybės išlaikymas šiame krašte.

Jums, broliai, tenka didelė pareiga, 
didelė atsakomybė ir didelė garbė, nes 
šiandien, jei norite išlaikyti vyčių 
tradicijas, tėra vienas kelias:susiburti 
krūvon, apsvarstyti ateities gaires ir 
pakelti Australijos lietuvių skautų judė
jimą iš miegOyįlieti naujų jėgų ir skau
tiškos jaunatvės ir dvasios mūsų orga-

SUSTAUGĖ SENIEJI VILKAI 
Lapkričio 27 d. viename Sydnejaus 

miesto klube susirinko vienuolika'Gele
žinio Vilko" "pensininkų" ir 
dabartinių narių.

Laiškais, telegramomis bei tele
fonu susirinkusius sveikino broliai Bru
no, Henka, loke, Mopsis ir Pipas.

Po daugelio metų nesimatymo į 
susirinkusius orakuliškai prabilo s.v. 
V .Šliogeris. Su prakalbomis prisidėjo 
kiekvienas susirinkusių, jų tarpe ir ra
jono vadas, s.v. A. Jakštas.

Atsirado ir fotografų, kurie susi
rinkusius net kelis kartus nufotografa
vo, išskyrus s.v. Garelį - jis pervėlai 
atvyko . . .

Patirta, kad didžioji dalis senų 
draugų jau vedą ir susilaukęprieauglia 
Naujausias tėvas, "Čigonas” (s.v. V." 
Stašionis) visus apdalino po tradicinį 
cigarą jo sūnaus gimimo proga.

Susirūpinta, po “Aušros” tunto

nizacijon.
Vyčių, tradicinė aiškiai primena 

mums mūsų pareigas:
"Tėvynė klaus, pareikalaus 

Tavus, brolyti, reiks atsakyti;- 
- Kodėl gerai, jai nedarai?

Ką tu į tai, ka tu į tai?”
s.v.s. A.J.

tuntininko, s.v. S.Sankausko pranešimo, 
pagalba tunto vadovams. Susirūpinta ir 
liūdnais bendruomenės reikalais, dėl 
kurių pasiūlymų padarė s.v. V. Stasiū- 
naitis.

Nutarta sekantį kartį susitikti 
naktinėje iškyloje skautų stovyklavietė’ 
je Ingleburne, 1971 m. vasario 6 d. 
18 vai. S.v. T.Rotcas pasiūlė paskelb
ti pranešimą dėl susitikimo per visus* 
laikraščius. Pasiūlymas priimtas 
vienbalsiai.

S.v. Svogūnaitis.

Romėnai...

V.BagočiuS, džiaugdamasis akty
vistų išrinkimu įKraštoTarybą.tvirtina, 
kad aktyvistai yra teisingi, jų reikalas 
apgintas ir įrodytas. Dėl teisingumo 
galima ir abejoti. Vienoj (Adelaidės) 
apylinkėj turime politiną partiją LAS, 
susidedančią iš 17 narių. Jie su savo 
šeimų nariais ir giminėm sudarydavo 
apie 40 žmonių grupę ir laikydamiesi 
drausmingai ir balsuodami tik už iš 
anksto jų numatytus kandidatus, ne
gausiuose bendruomenės susirinkimuose 
išrinkdavo ką norėdavo. Ir taip jie iš 
likusių tyčiojosi eilę metų. Skaitė sa
ve teisingai išrinktais ir kalbėjo visos 
bendruomenės vardu ir skaitė save ne
pakeičiamais. Bet paskutiniame ben
druomenės susirinkime, kai dalyvių 
skaičius buvo didesnis,šių politikierių 
nė vieno neišrinko. Ir taipgriuvo mitas 
apie turimą bendruomenės pasitikėjimą

Ir lasininkai, ir aktyvistai bus 
teisingi tik tuomet, kai į susirinkimus 
ateis be užpakalinių minčių ir juose 
reikšis kaip pozityvūs individai, o ne 
kaip sąmokslininkai.

Kas liečia Kazoko skelbiamas 
mintis galima sutikti, ir nesutikti ir 
ieškoti jose užslėptų kėslų. Bet norint 
asmenį apkaltinti, reikia įrodymų, ne
ginčijamų faktų.

Amerikoje mūsų jaunieji intelek
tualai leidžia du žurnalus - Metmenis 
ir Akiračius. Tenai rasite daug radi
kalesnių "naujos srovės” minčių.negu 
Kazoko straipsniuose. Bet nei mūsų 
veiksniai, nei organizacijos jų neap
šaukė tautinio atsparumo minkštinto
jais. Susitikimas su iš'Lietuvos atvy
kusiu pareigūnu nebūtinai turi virsti 
užangažavimu. Norint užsiangažuoti 
galima tai padaryti niekam net nesusap
navus. Pagaliau čia pat turime apy
linkės bendruomenės pirmininką, kuris 
bent pora kartų lankėsi Lietuvoje, kur 
galėjo dešimt kartų užsiangažuoti ir 
ramiausia po tuo pasirašyti. Tačiau 
mes nė vienas net nebandome jam bet 
kokio šešėlio mesti.

Kažkaip susidėstė, kad labiausia 
Kazoko "nukrypimu” susirūpino sydne
jiškiai. lik ir kitur gyveną yra, pakan

kamai raštingi, kad negirdom praleistų 
tautinius nukrypimus. Visas tas ne
malonus triukšmas labai jau panašus į 
asmenines intrygas, kurioms bandoma 
suteikti visuomenišką pobūdį ir mastą. 
Šiuo atžvilgiu sydnejiškiai pralenkė 
mus visus ir patys save. Abejoju, ar 
kas jiems šio pirmavimo pavydėtų,

Mūsų Pastogės redaktorius, pa
reiškęs savo motyvus iš pareigų pasi
traukia. "Aktyvistų” paskelbtas karas 
reikėtų laikyti baigtu. Visiems žinoma 
sena tiesa, kad laimėti karą yra leng
viau, negu įgyvendinti taiką.

Kovos triukšmui pritilus bandyki
me apžvelgti mūšio lauką ir paskai
čiuoti laimėjimus ir nuostolius.

"Aktyvistų” laimėjimas - Mūsų 
Pastogės redaktorius iš pareigų pasi
traukia.

■ Bendruomenės pralaimėjimai -
1. Visame lietuvių pasaulyje gerą 

vardą turėjusi Australijos lietuvių ben
druomenė degraduota ir suniekinta.

2. Sužalotas Krašto Valdybos 
autoritetas.

3. Pasėta neapykantos sėkla tarp 
iki šiolei darniai sugyvenusių bendruo
menės narių.

4. Išnešti į viešumą asmeniški it, 
prieteliški pasikalbėjimai tuo būdu 
pakertant pasitikėjimą vienų kitais.

5. Apkaltintas neribotas skaičius 
tautiečių išdavikiškumu be jokių kon
krečių įrodymų.

6. Panaudotas pats brutaliausias 
minios linčoteismas visuomeninį darbą 
dirbančiam tautiečiui, kas dar labiau 
atbaidys jau ir taip retus entuziastus 
užsiangažuoti bet kokiom tautinėm 
pareigom.

7. įnešta nesantaika į mūsų ben
druomenę įveliant ir jaunimą. Šios ne
santaikos niekas nepajėgs pašalinti,iki 
vyresnioji karta išmirs,o pasekmės bus 
jaučiamos ir vėliau.-

8. Parodėme, kad grupė žmonių iš 
gatvės, jeigu tik pakankamai agresyvi 
ir be skrupulų, gali suparaližuoti mūsų 
bendruomeninį gyvenimą ir mus padary
ti vienų kitais priešais.

9. “Aktyvistų”, kai kurių Liet.

Po nuotrauka

’ LSS Australijos Sijono Vadija; 
paskutiniame, akyvaizdiniame posėdyje 
lapkričio 13 d. Sydnejuje: Iš kairės į 
dešinę - s.v.v.sl. R.Cibas - rajono tie
kimo skyriaus vedėjas, ps. A.Dudaitis
- vadovu paruošimo sk. vedėjas. Broli
jos vadeiva, v.s.B.Žalys, rajono vadas
- s. A.Jakštas, Seserijos vadeivė - s. 
E.Laurinaitienė, rajono dvasios vado
vas - s. kun. P.Butkus, rajono iždinin
kas - ps. B.Barkus ir Sydnejaus “Auš
ros tunto tuntininkas - s.v.v.sl." S.San- 
kauskas. Trūksta šių rajono vadijos 
narių: rajono laužavedžio - s. P.Pilkos, 
Melbourne "Džiugo" tunto tuntininko

Kat. Federacijos veikėjų ir Tėviškės 
Aidų bendradarbiavimas šiame sąmoksle 
rodo žmonių intencijas bendruomenę 
supartinti, uždėti jai grupinį antspaudą 
nors tai reikštų žymių bendruomenininkų 
nubyrėjimą ir pačios bendruomenės 
nusilpimą.

čia jau eina reikalai ne apie re
daktoriaus pakeitimą,kuris buvo panau
dotas kaip skydas ir priemonė,bet apie 
minėtų asmenų kėslus gelbėjimo 
dingstimis įsiveržti į pačią bendruo
menės struktūrą, ja sugriauti ir ant 
griuvėsių kurti naują bendruomenę ir 
jau Šių žmonių vadovybėje. Kad taip 
iš tiesų yra, byloja sydnejiškių "akty
vistų” vadų pareiškimas adelaidiškiams 
teatralams, kad jie (sydnejiškiai) jau 
turi sudarę Krašto Valdybo’s sąstatą, 
naują redaktorių ir t.t. Jie net jau ap
skaičiavę, kiek kurios apylinkės atsto
vų už juos balsuos. Atseit, siekiama 
valdžios.

Visų šių faktų akivaizdoj turime 
susirūpinti ir imtis visų priemonių, kad 
panašios priemonės ipanašūs prievartos 
būdai mūsų tarpe ateity nepasikartotų, 
Priešingu atveju vietoj Australijos Lie
tuvių Bendruomenės greičiausia turėsi
me Pietų Australijos Liet. Bendruome
nę, Viktorijos ir t.t. Sena tiesa, kad 
emigracija patisave suėda,virsta realy
be ir pas mus.

Br. Straukas
-.. Mūsų 

- s.v.v.sl. V.Stasiliūno.’Geelongo "Šat
rijos” tunto tuntininko - s. A.Karpavi- 
čiaus, Adelaidės "Vilniaus” tunto 
tuntininko - s. V.Opulskio ir Brisbanas 
‘ ‘ Ventos ’' vietininkijos vietininkės -ps. 
R. Platkauskienės.

Foto: Vilkaičiu.

DŽIUGO TUNTE
Pranešu, kad IV-ji rajoninė sto

vykla ‘.‘Nemunas” įvyks Wonga Parke 
maždaug 25 mylios į rytus nuo Melbour
ne. Stovykla prasideda 1971 m. sausio 
2 d. ir išvykstama į namus sausio 13 d. 
Džiugo tunto jaunieji skautai ir skautės 
į stovykla atvyksta sausio 5 d. ir 
grįžta į namus sausio 10 d.

Neskautai stovyklautojai priimami, 
jei jie sutinka prisilaikyti stovyklos 
drausmės ir tvarkos. Stovykla bus 
galima, lankyti sekmadienį sausiolO d. 
nuo 9 vai. ryto iki didžiojo laužo pa
baigos.

Stovyklos mokestis: $19.00 už pirmą 
šeimos narį, $17.00 už antrą Šeimos 
narį; $15.00 už trečią šeimos narį. 
Ketvirtas šeimos narys stovyklauja 
veltui. $10.00 jaunam skautui ar skau 
tei. $2.00 už vieną parą stovykloje.

Tuo pačiu pranešu visiems Džiugo 
tunto nariams užsimokėti nustatytą 
nario mokestį už 1971 m. ir kas dar nė-, 
ra užsimokėjęs už 1970 m.

Registruotis ir visais stovyklą 
bei tuntą liečiančiais klausimais 
prašau kreiptis pas s.v.v.sl. VI. Stasi- 
liūną, 17 Reserve Road,Ringwood, Vic. 
3134. Tel. 870 5584.

Džiugo Tunto Tuntininkas

NAUJI PASKYRIMAI STOVYKLOS 
STABE

Rajoninės ■ Stovyklos skaučių, 
pastovyklės viršininkės pareigoms pak
viesta energinga aušrietė sesė v.s.sl. 
Liuda Apinytė. Stovyklinį laikraštėlį 
redaguoti sutiko kita talentinga aušrie- 
te, sesė v.s.pi. Ugnė Kazokaitė.

Pastoge Nr,į8;- 1970.1.2,7; - pel. 3
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SUGESTIJOS Kr. Tarybai
***************************************

MURRAY’S H.F. STORES
Mūsų Pastogės Nr. 45 yra paskelb

tas Krašto Tarybos sąstatas, kuris per 
ateinančias Kalėdas. suvažiuos į Mel- 
boumą,

Čia norėčiau iškelti keletą 
sugestijų Krašto Tarybos narių dėme
siui. Krašto Tarybos suvažiavimas 
vyksta kartu su Meno Dienimis Austra
lijoje. Turint galvoje, kad Meno Dienų 
dalyviai kartu yra ir Krašto Tarybos 
nariai, tai laikas susikerta, nes tuo 
pat laiku, vykstant pasėdžiams, vyksta 
ir įvairių parengimų repetecijos. Pasė
koje to dalyviai negali būti iš karto 
dviejose vietose ir nukenčia ar Krašto 
Tarybos suvažiavimas, arba ruošiami 
parengimai. Manyčiau, kad sekantį 
suvažiavimą reikėtų išjungti iš Meno 
Dienų, kas lengvai gali būti įvykdyta, 
šaukiant kitą suvažiavimą ne 1972 me
tais, bet metais vėliau t.y. 1973 me
tais; suvažiavimas turėtų šitai nuspręs
ti.

Sekant pasisakynus spaudoje, 
atrodo kad ALB statuto 28 paragrafas 
bus - pakeistas ta prasme, kad Krašto 
Valdybos būstinė, sekančiai kadenci
jai bus parenkama ne vien tik Sydney, 
bet ir kitose apylinkėse. Tad vykstan
tieji ALB Apylinkių pirmininkai j 
suvažiavimą , atsiveža ir kandidatę 
sąrašą, į sekančią Krašto Valdybę. 
Aišku, kandidatu sarašą. atsiveža ir 
esamoji Krašto Valdyba, kuri iš paty
rimo žinogyvenimo irlaikodiktuojamas 
sąlygas būsimai Krašto Valdybai. 
Vykstantis Krašto Tarybos suvažiavi
mas, nustato sekančiai kadencijai K. 
V. būstinę.

Parenkant kandidatus į Krašto 
Valdybą yra būtina atsižvelgti ne į kan
didato priklausomumą .vienai ar kitai 
grupei, bet į jo gerą anglų kalbos 
mokėjimą, bei kandidato sugebėjimus 
atlikti pavestas pareigas, ir tinkamai 
atstovauti lietuvius, prieš australus ir 
įvairias Australijos įstaigas, be- ver
tėjo pagalbos. Išgyvenus virš 20 metų 
Australijoje, pareigūnas, neišmokęs 
vietinės kalbos, ką'jis gali atstovauti? 
Prisiminkime, kas atstovavo mažumas 
Lietuvoje? Ir mes esame mažuma Aust
ralijoje. Iki šiol buvome sandariai 
užsidarę savame "ghetto”, bet tas 
neatnešė jokios naudos nei Australijos 
lietuviams, nei Lietuvos reikalams, tik 
dėl mūsų pačių kaltės, kad rinkome 
kandidatus į vykdomosius organus, 
pagal jo nosį, bet nežiūrėjome, kad bū
tų tinkamas kandidatas ir reprezentaci
nis asmuo. Aišku, fanatikų iš bet ku
rios pakraipos, negalime rinkti ir 
pavesti jiems vykdomųjų pareigų. 
Manyčiau, kad Krašto Valdybos pirmi
ninkas, I-sis vicepirmininkas ir sekre
torius būtinai privalo būti asmenys, 
gerai kalbą angliškai arba asmenys, 
jau baigę mokslus Australijoje, ir iš
kilę ar tai moksle, ar savo specialybė
je. Ne veltui sakoma, kad iš istori
jos mokomės, tad prisiminkime, kas 
sudarė Lietuvių Tarybą Vilniuje, kuri 
pasirašė 16 Vasario Aktą. Signatarai 
buvo lietuviai,daugumoje savo30-tuose 
metuose, tik vienas dr. Basanavičius 
buvo 55 metų, ir visi buvo intelektua
lai, bet ne pensininkai-ar fabrikų darbi
ninkai. Esu tikras kad kiekvienoje 
apylinkėje rasis tinkamų kandidatų į 
Krašto Valdybą.

Manyčiau, kad tinkamiausia vieta, 
sekančiai Krašto Valdybai būtų Can? 
berta, nes valdininkų'miestas, ir tinka
mų kandidatų, tikrai netruks. Būdama 
K.V. Canberroje galėtu lengvai sudary
ti kontaktą su Australų politikais, 
esančiais valdžioje,bet ne opozicijoje, 
nes tik esantieji pozicijoje, bet ne 
opozicijoje, gales padėti lietuviškiems 
ir Lietuvos reikalams, Garbės Teismas 
sudaromas Melbourne ir Revizijos Komi
sija arba Geelonge, arba Sydnejuje. 
Esant vykdomiesiems organams ne per 
toliausia vieni nuo kitų, ir esant svar
biam reikalui, įmanoma savaitgaliais 
suvažiuoti ir bendrai aptarti visus iš
kilusius reikalus. Tas išeitų tik į

naudą lietuviškiems reikalams Austra
lijoje.

Be to, norėčiau pasisakyti p. L. 
Barkuiį. straipsnį “ALB Statuto Klau
simu’'^ tilpusį M.P. Nr. 44, kuriame 
sakoma, "M.P. Nr. 35 p. J.Riaubos 
siūlymas, kad Krašto Tarybos suvažia
vime, pilnateisiais nariais „.galėtų da
lyvauti Australijoje, atrodo, nesiderins, 
su kitųBendruomenėsapimy.veikiančių 
organizacijų vienodu respektavimu.” 
Siūlydamas turėjau galvoje, kad siūlo
mieji atstovai yrą žymiai daugiau, ne
gu vietinės organizacijos. Sekretoria
tas tvarko lietuvių dvasinius reikalus, 
o VLIK’as politinę veiklą, apimančią 
ne vien tik Australiją, bet viso pasau
lio lietuvius, ir jų dalyvavimas pilna
teisiais nariais, bet ne stebėtojais, 
manyčiau galėtų tik pagelbėti Krašto 
Tarybos suvažiavimui. Siūlau pasvars
tyti Krašto Tarybos suvažiavimui į- 
traukti į sekantį suvažiavimą ir tuos du 
atstovus, nes kaip toj patarlėje: 
“Sviestu, košės nepagadinsi”. Taip 
pat palaikau ir kitus savo siūlymus , 
tilpusius, tame pačiameM.P. numeryje/ 
Tam ir yra suvažiavimas, kad, jeigu 
galvoja, kad yra tinkamas pasiūlymas, 
tai turėtų įtraukti į svarstomųjų klausi
mų sąrašą.

Taip pat norėčiau pasisakyti ir 
dėl p. M.Kymanto straipsnio “ALB Ta
rybai Renkantis”, tilpusio M.P. Nr. 44, ' 
kuriame jis gana išsamiai aprašo susi
dariusią padėtį, paduodamas rimtų pa
siūlymų, iškyrus vieną, su kurio tikrai 
nenorėčiau sutikti. Ponas Kymantas 
siūlo, kad šalia Prezidiumo, prie at
skiro stalo sėdėtų ir Garbės Teismas, 
kuris negalint Prezidiumui susitvarkyti 
su kai kuriais išsišokėliais, perduoda 
tą reikalą Garbės Teismui. Sudarius 
Prezidiumą, Krašto Valdyba su visais 
padaliniais baigia savo funkcijas. Tad 
kuris Garbės Teismas turėtų sėdėti 
šalia Prezįdiumo? Be to, sudarytas 
Prezidiumas yra Vyriausias Suvažiavi
mo organas ir neabejoju, kad galės 
susitvarkyti su bet kuria iškilusia prob
lema. Gyvename Australijoje, bet ne 
bolševikų ar nacių santvarkoje. Esant 
reikalui, Prezidiumas turi pilną teisę 
išsišokėlį suspenduoti ribotam laikui, 
arba ir visai pašalinti iš suvažiavimo. 
Esame demokratinėje santvarkoje, tad 
jokie išsišokėliai negali eiti prieš

TIEKIMO SKYRIUJE
Šiuo metu iš Amerikos gauta 

■įvairių programų, pažymėjimų bei ženk
liukų. Turima ir trispalvių juostelių 
uniformoms, užsakymus bei pageida
vimus siųsti Rajono Tiekimo Skyriaus 
vedėjui: Romui Cibui, 632 George St., 
Sydney, 2000. Tel.; 26 3526.

***
Jau buvo skelbta, kad Sydnejaus 

sporto klubas Kovas įsteigė teatro 
grupę,^kuriai vadovauja rež.S.Paulaus
kas. Ši grupė intensyviai ruošia įdomų 
pastatymą, kurio premjera numatoma 
ateinančių metų pradžioje - vasario 
mėn. Tikėtasi, kad premjera įvyks dar 
šiemet, bet dėl daugelio priežasčių 
nesuspėta pasiruošti.

Tyliai išvažiavę, dar tyliau grį
žo. Amerikon ir, turbūt, Kanadon pasi
dairyti buvę? . Patikimi žmonės

•Mūsų Pastogė Nr.48; 1970.12.7:' psl .4 '

646 GEORGE STREET, SYDNEY —TEL: 26-1768

informuoja savo gausius klientus, kad persiunčia siuntinius ' 1 
į USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR kaip ir/ į- 

, anksčiau nustatytomis sąlygomis. j ,.
■ 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.
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REGISTRUOTI SKYRIAI:
SYDNEY, N.S.W.:

CABRAMATTA:
CABRAMATTA.

BANKSTOWN:
BANKSTOWN.

PARRAMATTA:
Parramatta:

NEWCASTLE, N.S.W.:

. 143 Cabramatta Road, 
Tel.: 728-7078.

5 Kitchener Parade, 
Tel: 709 8089

293.Church Street, 
Tel.: 635-9728.

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

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

MELBOURNE, VIC.: Mutual Arcade, 266 Flinders Street,
7

t Tel.S 63-7895.t*:^**********************************
daugumos nutarimus.Nepaklusus,Prezi
diumas gali iškviesti Australijos tvar
kos dabotojus, kurie ir atstatys pašli
jusią tvdrką.

Kas link Mūsų Pastogės reikalų, 
tai manyčiau, kad tai yra grynai Krašto 
Valdybos reikalas. Apie M.P. gali 
kalbėti, tik ją skaitantieji, o neskaitan
tieji neturi jokios moralinės teisės bet 
ką pasisakyti, nes tokie atstovai,kurie 
neremia ALB. Krašto Valdybos organo, 
t.y. M.P.,negali apie ją ir kalbėti. Kas 
link spaustuvės, tai jeigu pavienis as
muo galįs turėti spaustuvę, tai kodėl 
Krašto Valdyba, negali turėti jos, 
savam laikraščiui spausdintis, savoje 
spaustuvėje, kas būtų žymiai pigiau ir 
geriau, negu svetimoje spaustuvėje. 
Apie spaustuvę, gali kalbėti tik tie 
atstovai, kurie pasirašę ant Čekių, bet 
ne po ultimatumu.

Krašto Valdyba paskęlUė vajų, 
savai spaustuvei įsigyti, prašydama 
$5,000, tad manrodos, ir suaukojame. 
Jei dar mažai, tai turi pranešti kiek 
dar reikalinga iki galutino įsigijimo,

MUS 

informuoja, kad esą nesusižavėję ir 
ateityje toliau kaip iki Copacabanna 
(prie Gosfordo) važiuoti nepramato. 
Kalbame apie p.Antaną Leverį ir ponią 
iš St. Marys, kuriuos vėl patikome 
Ansamblio Koncerte.

Taigi! Kai šeimoje trys sūnūs ir 
dukra, baisu, turbūt, tik ir pagalvojus, 
kad Amerikoje už plaukų paglostymą 
$3.00 reikia supliekti! Prapliktų 
tėvelis, pražiltų mama. . .

***
Keista, kaip pas mus greitai iš

sprendžiami klausimai vadovaujantis 
"susidėjusiom aplinkybėm”. Štai kad 
ir Kariuomenės šventes minėjime Syd
nejaus Ramoves pirmininkas susirinku
siems sumaniai išaiškino, kodėl minė
jimas įyyko kitoks, negu planuotas', 
"dėl susidėjusių aplinkybių paskaiti
ninką teko keisti, dėl techniškų, kliūčių 
kitas paskaitininkas atsisakė,dėl susi- 

.dėjusių aplinkybių choras nedainavo ir 
t.t. ir t.t., Lengvas ir be priekaištų pa
aiškinimas, tiesa?

suaukosime ir trūkstamosius pinigus, Am 
Tad apie spaustuvę, gali tie kalbėti , 
kurie yra jos įsigyjimui, aukavę. Kad 
spaustuvė reikalinga,tai Krašto Val^y-yį 
bos pravestas referendumas yra 100% 
aiškus.. Krašto Valdyba privalo turėti 
nuosavą spaustuvę, kuri galės patar
nauti ir visoms ALB Apylinkėms, 
spausdinant įvairius spausdintas.' 
Krokodilo ašarų dėl spaustuves tikrai, 
neverta lieti tiems, kurie prie spaustu- 
vės neprisidėjo, nei vienu centu. W 

Perduodamas savo asmeniškus 
pageidavimus Krašto Tarybos suvažia
vimui, manau, kad atkreips dėmesį, ras 
tinkamus sprendimus ir priims reikalin
gus nutarimus, naujai Krašto Valdybai 
vykdyti. |

Linkiu geriausios sėkmės ir darbin
go suvažiavimo. .

Juozas Riauba

STODAMAS "TALKON"

TALKINI SAU

IR KITIEMS

.O

JAV Kongreso Atst. Rūmų nario, 
Edward J. Derwinskio, iš Illinois, 
aštrus ginčas su Justinu Paleckiu 
tebevyksta. Tai įvyko š.m. spalio mėn. 
Hagoje, Olandijoje, įvykusioje Tarp-? 
parlamentinėje konferencijoje, kur ir 

, vėl dalyvavo, Sovietų Sąjungos dele
gacijoje, Justinas Paleckis, bet jau ne 
pirmininkas. . . ' ' ~^4$

Atst. Derwmski, jau nekartą ■ 
gynejs Baltijos valstybių bylą, ir šį 
kartą priminė 59 kraštų, konferencijoje 
dalyvavusiems delegatams,kad Sovietų 

■ Sąjunga tebėra užėmusi Baltijos valsty
bes ir kad ji Čekoslovakijoje tebevyk
do karinę priežiūrą. Jis dar nurodė, 
kad "Sovietų Sąjungoj vyksta religinis 
bei tautinis persekiojimas ir kad tame 
krašte tebesireiškia priešreligija nu
kreipta politinė kryptis”. Atst. Der- 
winski, pagaliau, pabrėžė, kad "kiek
viena vyriausybė, siekianti vyravimo 
pasauly ir tai laikanti savo ideologiniu 
tikslu, yra imperialistinė bei kolonijinė 
valstybė ir sudaro pagrindinį kliuvinį 
taikai pasaulyje”.

J. Paleckis Derwinsktai atšovė, 
kad jis esąs įtaigotas Baltijos kraštų 
tariamu “karinių nusikaltėliu,”, kad, 
girdi, Baltijos kraštai esą laisvi,o pats 
Derwinski esąs aiškus antikomunistas.

Konferencijoje svarstyti įvairūs 
klausimai, kaip krizė Art. Rytuose ir 
kt. Sovietų delegacijai pasiūlius, kad 
Tarpparlamentinei Sąjungai priklausytų 
komunistiniai, tariami '‘parlamentai” ; 
Rytu Vokietijoje bei Šiaurės Korėjoje, 
t.ai buvo atmesta. Ne kas kitas, bet 
tas pats Derwinski vadovavo diskusi
joms ir griežtai pasipriešino rusų pa- 
siūlymui.

ELTA.
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VIVOS PLANGO

Po Putino mirties buvo išleisti jo 
įdomūs eilėraščiai, pavadinti "Vivos 
plango, mortuos voco” (Apverkiu gy
vuosius, šaukiu mirusiuosius). Atrodo 
labai neįprasta. Mes būtume linkę 
priešingai sakyti: "Apverkiu mirusiuo
sius, o šaukiu (į kovą ar į darbą) gy
vuosius”. Bet Putinas, be abejo, taip 
rašė visai sąmoningai. Kai jis matė 
tuos, su kuriais jam teko gyventi ir 
bendrauti, kai jis žiūrėjo į tuos vaikš
čiojančius lavonus, kurie savo brolius 
skundė, išdavinėjo ir į Sibirą trėmė, 
tai jis ir negalėjo kitaip elgtis, kaip 
tik apverkti tuos dar neva gyvuosius. 
Ir kas gi beliko šaukti į darbą, į kovą 
už žmoniškumą? Tai tik mirusieji, tik 
tie, ant kurių kaulų buvo pastatyta 
mūsų nepriklausomybė ir laisvė.

Bet ir mes, laisvuose kraštuose gy
venantieji, jeigu apsidairysime aplin
kui, tai pamatysime daug gyvųjų, ku
riuos reikia apverkti. Ir čia dažnai bro
lis prieš brolį kovoja, lietuvis lietuvį 
niekina, šmeižia, persekioja. Pažiūrė
kime į mūsų spaudą — ir ten ne ge
riau. Spauda turėtų skleisti šviesą, tu
rėtų visus skatinti vieningam darbui, 
bet kai kurie mūsų laikraštpalaikiai 
yra tapę šiukšlių dėžėmis. Juose mir
gėte mirga išsigalvoti kitų kaltinimai, 
niekinimai, šmeižtai. Jie persunkti ne
apykanta visiems, kurie kitaip mano, 
negu jų korespondentai, redaktoriai, 
straipsnių rašytojai.' Jeigu atsirastų 
koks nors šių laikų Muravjovas ir už
draustų tokią spaudą, tai mums tik į 
gera išeitų.

Per amžius lietuviai su įvairiais 
priešais kariavo, tad toji kovos dvasia 
jau taip į mūsų kraują yra įsisunkusi, 
kad visur matome priešus, prieš • ku
riuos tuoj keliame kardą. Teisingai K. 
Binkis dar nepriklausomybės laikais 
rašė:

"Mūsų proseniai karingi, 
Prūsai, kuršiai ir jotvingiai. 
Suteikė mums tokį kraują, 
Kurs vis priešo reikalauja”.

Jeigu mūsų visų bendras priešas 
yra per toli, jeigu mes su juo negalime 
susitikti akis į akį, jeigu jis neskaito 
mūsų spaudos, tai Savo paliegusią fan
tazija susikuriame priešų iš čia pat gy
venančių savo brolių ir draugų, kad 
turėtume prieš ką kovoti.

Žinoma, visi norime vienybės. Visi 
apie ją garsiai kalbame. Bet tą vieny
bę klaidingai suprantame. Mums turi 
būti tokia vienybė, kad visi būtų tokie, 
kaip aš. Visi turi būti sutempti ant to 
paties kurpalio. Kiekvienas turi taip 
galvoti, kaip aš; kiekvienas turi turė
ti tokią pat pasaulėžiūrą, kaip aš; kiek
vienas turi vartoti savo veikloje tuos 
pačius metodus, kaip ir aš; žodžiu — 
jis turi būti mano duplikatas, o ne at
skiras individas. Tokia vienybė — tai 
ne vienybė. Tai tik asmenybių laužy
mas ir naikinimas. Vienybei reikia to
lerancijos, reikia pagarbos kito nuo
monei ir įsitikinimui.

Visi suprantame, kad daugelis į 
laisvus kraštus pabėgusių mūsų tautie
čių yra daug kentėję it daug baimės 
patyrę nuo komunistų. Komunistai 
juos taip yra įbauginę, kad tas nelem
tas žodis visur jiems vaidenasi. Jeigu 
kas nors atvažiuoja iš Lietuvos, tai bū
tinai jis turi būti komunistas. Jeigu 
Jonas su tuo atvažiavusiuoju pakalbė
jo, tai ir jis jau komunistas, o jeigu su 
Jonu pakalbėjo Petras, tai jau ir Pet-1 
ras komunistas ir t. t. Tokiu keliu ei
nant, bus prieita prie to, kad galėsi 
kalbėtis tik pats su savimi. O visi ge
rai žino, kas yra tie žmonės, kurie kal
basi su savimi.

JUOZAS VAISNYS, S. J.

Dažnai mes neapykantą pavergėjui 
rusui perkeliame į pavergtą lietuvį. Į 
visus ten pasilikusius kreivai žiūrime, 
jais nepasitikime, visas jų pastangas 
niekiname. Neseniai spaudoje buvo 
rašyta, kad jeigu mūsų išeivijos rašy
tojų veikalai galėtų pasiekti Lietuvą, 
tai ten išleistų knygų tiražai nukristų 
iki nubaus. Ar tai nėra visiškas mūsų
kenčiančių ir pavergtų brolių kūrybos 
suniekinimas? Mes dirbame, norėda
mi išlaikyti lietuvybę, stengdamiesi iš
kovoti Lietuvai laisvę, bet kažin ar 
ten, mūsų šalyje, šimtai ir tūkstančiai 
ne uoliau už tas pačias vertybes kovo
ja,- tam pačiam tikslui dirba?

Popiežiaus Pauliaus VI-jo ketu- atžymėti išleista visa eilė specialių 
rių dienų vizitas Sydnejuje praėjo ląbai leidinių ir medalių.
iškilmingai. Miestas buvo užtvenktas v Su šia kelione į Australiją popie- 
žmonėmis , suplaukusiais iš visų Austrą- žius Paulius VI jau buvo aplankęs Vi
lijos pakraščių. Popiežiaus vizitui sus pasaulio'kontinentus.

KNYGA APIE LITERATŪRAS
„Baltic Literature“, Aleksis Rubulis, A 

Survey of Finish, Estonian, Latvian and 
Lithuanian Literatures. Išleido The Uni
versity of Notre Dame Press, Notre Dame. 
Indiana ir London, 1970.

Latvis autorius 212 psi. knygoje pateikia 
visą eilę lietuvių literatūros pavyzdžių.

Šalia rašytojų-klasikų. jis aptaria ir šių 
dienų lietuvių beletristus ir poetus, gyve
nančius Vakaruose ir okup. Lietuvoje. Kū
rybos pavyzdžiai pateikti šių rašytojų: J. 
Baltrušaičio. V. Krėvės, V. Putino, A. Vai
čiulaičio, V, Ramono, Stp. Zobarskio ir 
Alg. Landsbergio. Iš Lietuvoje gyvenančių 
pateiktos E. Mieželaičio ir Vyt. Žilinskai
tės kūrybos ištraukos. (ELTA)I

***
Okup. Lietuvoje pradėta leisti 

K.Borutos Raštų serija. Vilniuje išleis
ta K.Borutos knyga “Neramūs arimai”, 
(dėtas poetinis rašytojo palikimas, kai 
kurie eilėraščiai paimti iš rankraščių.

*** ELTA
“■Vagos” leidykla Vilniuje išlei

do M.K.Ciurlionio sesers Jadvygos 
Čiurlionytės atsiminimų knygą apie 
žymųjį dailininką ir muziką. - “Atsi
minimai apie M.K.Čiurlionį”. Eltos 
žiniomis, knyga buvo greit išpirkta-jos 
tiražas -12,000 egz.

ELTA
***

Amerikoje ruošiama plati, dvi- : 
dešimt penkerius metus apimanti lietu
vių. poezijos' antologiją išeivijoje. '

Jei kartais jų metodai mums nėra 
suprantami, jeigu jų elgesys kartais 
atrodo keistokas, tai tuoj nešokime jų 
drabstyti purvais, nes gal kada nors 
paaiškės tikrosios jų intencijos ir jų 
planai. Tada gal turėsime jiems pa
minklus statyti. Lietuva yra ten, už 
lietuvybę pagrindinė kova yra vedama 
ten, tad ir mūsų žvilgsniai turi nuolat 
su pagarba krypti į ten.

Ir jie, ir mes esame lietuviai. Ir jų, 
ir mūsų yra vienodi norai, tad vieni 
kitus padrąsinkime, vieni kitiems, 
kiek galime, padėkime, nes tik broliš-
kas rankų jungimas, o ne kėlimas brol
žudiškai kovai, mums gali atnešti per
galę. Aišku, kad ir juos,, ir mus rusai 
nori silpninti ir skaldyti, bet jie nie
kad mūsų nesuskaldys, jeigu mes pa
tys nesuskilsime. Deja, mus kartais 
skaldo ir tie, kurie turėtų jungti.

Redaguoja Kazys Bradūnas. Veikalas 
bus virš 600 psl. ir bus išleistas atei
nančiais metais.

Danute Brazytė - Bindokienė. 
MIESTE NESAUGU. Premijuota apysa
ka jaunimui. Didelio formato 169 psl. 
Viršelis ir iliustracijos Jūratės Eidu- 
kaitės. Išleido JAV Liet. B-nės Kul
tūros Fondas 1970 m. Kaina $3.00.

Veikalas lengvai parašytas ir 
savo turiniu intriguojantis jauną skai
tytoją. Kalba nėra sudėtinga, tad bus 
lengvai paskaitoma ir čia užaugusiems, 
kurių lietuvių kalbos žodynas gana 
siauras. O kaip žibome,žodis parveda 
žodį.

. Bronys Raila. VERSMES IR 
VERPETAI. Akimirkų, kronikos trečia 
knyga. 351 psl. Dail. K.Jezersko 
viršelis. Broniaus ir Antaninos Butgi- 
nų leidinys. 1970m. Kaina $5.00.

Tai publicistinių straipsnių 
rinkinys, kaip ir anksčiau jo išleistose 
keliose knygose. B.Railos aštrus į- 
žvalgumas į dienos įvykius ir atidengi
mas mūsųįvairių problemų bei jų ori
ginalus svarstymas jo pašisakymus 
padaro nesenstančiais, dėl to ir laikui 
prabėgus jis vis tiek palieka aktualus 
ir įdomus.
NAUJI LEIDINIAI

Bronius Budriūnas. LIETUVIO 
GIESME. Mišriam chorui sukurta pagal 
poeto V. Mykolaičio Putino žbdžius 
“Pamilo jūrą mūsų žemė”. Kūrinys 
premijuotas. Pasaulio Liet. B-nės 
tautinių giesmių konkurse. 1968 m. 
Išleido JAV Liet’. B-nės Kultūros Fon
das 1970 m.

Česlovas Grincevičius. GEROJI 
VASARA. Mozaikinis romanas. 261 psl 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubias 
1970 m. Kairia $5.00.

. .. . MĮigų

Jau taip toli mes skaldymosi ir sa
vižudybės kryptimi nuėjome, kad net 
baisu. Baisu ir graudu. Vivos plango! 
Mes, gyvieji, turime apverkti patys 
save. Tad ką gi šauksime, ką kviesime 
į darbą? Mortuos voco! Prisiminkime 
savo mirusiuosius didvyrius. Tešvie
čia mums jų pavyzdys. Teuždega jų 
atlikti darbai. Teskatina jų palikti 
testamentiniai žodžiai.

Norėčiau čia prisiminti tik vieną 
šviesų vieningos veiklos ir broliškos 
meilės pavyzdį, kurio gimimo šimtme
tį neseniai atšventėme, — Tumą-Vaiž-
gantą. Kai jo kas paklausdavo, kuriai 
partijai priklausąs, jis tuoj atsakyda
vo, kad nežinąs tos partijos vardo, -bet 
gerai žinąs, kokie yra trys pagrindi- 

• niai tos partijos principai. O tie prin
cipai yra šie: viršuje — Dievas, apa
čioje — Lietuvos žemė, šalia — broliai 
ir sesės lietuviai.

Jeigu šių principų laikysimės ir pa
gal juos gyvensime, tai mūsų partija 
bus stipri. Mūsų niekas nesuskaldys ir 
niekas nenugalės.

(ig- "Laiškai Lietuviams")

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO 

SEIMO SESIJA

1970 m. gruodžio 5-6 d. d. Bismark Kote
lyje. Chicagoje (171 West Randolph St.), 
bus Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimo sesija. Jos darbotvarkė yra ši
tokia:

Gruodžio 5 d. 10 vai. ryto: sesiją prade
da dr. Juozas K. Valiūnas, Vilko Pirminin
kas. Maldą sukalba J. E. Vyskupai Vincen
tas Brizgys. 1. Prezidiumo sudarymas. 2. 
Komisijų — mandatų, nutarimų ir kt. — 
sudarymas. -3. Sveikinimai. 4. Vilko Tary
bos Ir Valdybos veiklos apžvalga — Jurgis: 
Valaitis, Vilko Finansų Tvarkytojas.

Diskusijos.
Pietų pertrauka.
2 vai. p. p.: 5. Jėgų telkimas Lietuvos 

laisvinimui — dr. Kazys karvelis ir Algis 
Gečys. Diskusijos. 6: Vliko veiklos ateities 
gairės — Stasys Dzikas, Vliko sekretorius. 
Diskusijos. 7. 7 vai. vak. — kokteiliai, 8 
vai. v. — vakarienė-koncertas.

Gruodžio 6 d. — 10 vai. ryto: 8. Tarptau
tinė padėtis ir Lietuvos laisvės klausimas 
— dr. prof. Bronius Kasias. 9. Nutarimų 
priėmimas. 10. Seimo pabaiga. Himnas. ’

Koncertą duos solistė Prudenclja Eičkle- 
nė, jai akomponuos prof. Vladas Jakubė- 
nas. Vakarui vadovaus dr. Juozas K. Va
liūnas. Vliko pirmininkas.

Šioje knygoje yra 30 apsakymėlių, 
kuriuos jungia į romano rėmus vieta 
ir laikas. Autorius yra žaismingas pa
sakotojas, prieš 17 metų išleidęs nove
lių rinkinį “Vidurnakčio vargonai".

Hermann Sudermann. 'LIETUVIŲ 
APYSAKOS. Išvertė V. Volertas. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje 1970 m. 132 psl. Kaina $3.

Autorius yra žinomas vokiečių 
rašytojas, kilęs iš Mažosios Lietuvos 
ir savo kūryboje ėmęs siužetus ir net 
personąžus iš lietuviųgyvenimo.

Siojė knygoje vertėjas paduoda 
lietuviškai dvi žinomas apysa
kas - "Kelionė į Tilžę” ir "Samdinė". 
Keista, kad vertėjas knygą pavadino 
"Lietuvių apysakos”, kas visai ne
atitinka originaliam pavadinimui “Li- 
tauische Geschichteh”.

*«*
PRANEŠĖJAS.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdybos nepriodinis biuletenis 
Nr. 5. 1970 m. rugsėjo mėn. Tai grynai 
profesinis informacinio pobūdžio žurna
las.

Ruošiama spaudai Lietuvių Žurna
listų Sąjungos istorija. Veikalas 
kolektyvinis .ir pasirodys ateinančiais 
metais.

Pastogė Nfį48; 1970.12.7; psl.5
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melbourno LIETUVIŠKU ORGANIZACIJŲ

1971 m. PARENGIMŲ KALENDORIUS
SAUSIS
30 d. (šeštad.) Parapijos choro gegužinė ir Jūros Diena (Mornington, pas p. 

Kesminus.)

j KALĖDINĖS DOVANOS

I Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet. artėjančių Kalėdų :$.venČijĮ proga, 
I siūlome specialiai sudarytus siuntinius kurie bus maloni ir praktiška dovana Jtf 
I su artimiesiems. , •• 7

VASARIS
13 d. (šeštad.)
14 d. (sekmad.)
20 d. (seštad.)
21 d. (sekmad.) 
26,27,28 d.
28 d. (sekmad.)
28 d. (sekmad.)

Korp. Romuva šokių vakaras (Liet. Nam.)
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės Minėjimas (Liet. Nam.) 
Blynų Balius, Soc. Globos Mot. D-ja. (Liet. Nam.) 
Soc. Globos Mot. D-jos Metinis Susirinkimas (Liet. Nam.) 
Melb. Liet. Studentų Metinis Savaitgalis.
’Džiugo Tunto Sueiga (Liet. Nam.)
A.L.B.Melb. Apyl. Metinis Susirinkimas (Liet. Nam.)

DOVANŲ SIUNTINYS 1. (1970). 0
3* 1/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšiės kostiuminės medžiagos, 3 jardaiO 
crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiumui, arba dviem fl 
suknelėm, 3 jardai vyriškam arba moteriškam paltui, exportines rūšies veluras A 
arba wool ir cashmere medžiaga, 214 jardo vilnonės suknelei medžiagos, Ifl 
nailono arba cottono vyriški išeiginiai marškiniai, arba moteriška bliusltutė, A 
2 poros moteriškų arba vyriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. X
Siuntinio kaina Iškaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas yra S 80.00. 1

******** a

KOVAS
6 d. (šeštad.)

13 d. (šeštad.)
Kotp. ROMUVA Metinė Šventė (Liet. Nam.)
VARPAS Sporto Klubo Metinis Susirinkimas (Liet.Nam.)

BALANDIS
17 d. (seštad.)
18 d. (sekmad.)

24 d. (šeštad.)
25 d. (sekmad.)
25 d. (sekmad.)

Margučių Pobūvis, Melb. Liet. Klubas (Liet. Nam.)
Literatūrinė Popietė, Krašto Kult. T-bos Lituanistinė

Sekcija (Liet. Nam.)
DŽIUGO Tunto S -ga (Liet. Nam.)
Loterija, Soc. Globos Mot. D-ja (prie šv. Jono bažnyčios)
DAINOS Sambūrio Šiupinys. (Liet. Nam.)

GEGUŽĖ
1 d. (seštad.)
9 d. (sekmad.)

16 d. (sekmad.)
22 d. (šeštad.)

Pabaltiečių Korporacijų KomerŠas (Liet. Nam.) 
Motinos Diena, Parapijos Mokykla (Liet. Nam.) 
Koncertas, Melb. Vyrų Oktetas (Liet. Nam.) 
Parapijos Choro balius (Liet. Nam.)

BIRŽELIS
4 d. (penktad.)
6 d. (sekmad.)

19 d. (seštad.)
26 d.‘(seštad.)

Melb. Liet. Studentų.Balius.
Išvežtųjų Minėjimas. (Liet. Nam.)
Joninės, Soc. Globos Mot. D-jas (Liet. Nam.)
Parapijos Choro Metinis Pobūvis (Parap.Nam.)

LIEPA
3 d. (šeštad.)

10 d. (šeštad,)
31 d. (šeštad.)

Balius, DŽIUGO Tuntas (Liet.Nam)
Kultūrine Popietė, Soc.Globos Mot. D-ja (Liet.Nam)
Balius, Sporto Klubas VARPAS, (Liet.Nam.)

RUGPIŪTIS
1 d. (sekmad.)
7 d. (šeštad.) ■

15 d. (sekmad.)
21 d. (šeštad.)
29 d. (sekmad.)

RUGSĖJIS
10 d. (penktad.)
12 d. (sekmad.)
18 d. (šeštad.)
25 d. (šeštad.)

Loterija, Tėviškės Aidai’ (prie šv.Jono bažnyčios)
Kat. Mot. D-jos Parengimas (Liet.Nam)
Kat. Mot. D-jos Jubiliejinė Šventė (Liet.Nam)
Balius, DAINOS Sambūris (Liet.Nam)
Melb.Liet. Klubo Metinis Susirinkimas (Liet.Nam)

Balius, ’Tėviškės Aidų’ (Brunswick T.H.) 
Tautos Šventė (Liet.Nam)
TALKOS Metinis Susirinkimas (Liet. Nam)
Madų Paradas, Soc. Globos Mot. D-ja (Liet.Nam)

SPALIS
2 d. (šeštad.)
9 d. (šeštad.)

30 d. (šeštad.)

Parapijos Choro Pobūvis (Parap.Nam)
Balius, ‘Mūsų Pastogės’ ALB Melb.B.Apyl. V-ba (Liet. Nam) 
Balius, Lietuvių Namų (Liet.Nam)

LAPKRITIS
6 d. (seštad.)

13 d. (seštad.)
14 d. (sekmad.)
21 d. (sekmad.)
27 d. (šeštad.)

Jiešminė, Melb.Liet. Brolija (Woodend) 
Alutis, Sporto Klubas VARPAS 
Koncertas, DAINOS Sambūris (Liet. Nam)
Kariuomenės Šventė (Liet. Nam) 
Balius, Karių Ramovės

GRUODIS
.2 d. (sekmad.)

29, 30, 31 d.
31 d. (penktad.)

Parapijos Mokyklos Mokslo Metų Užbaigimas 
(Liet. Nam)

Katalikų Federacijos Suvažiavimas
Naujų Metų Sutikimo Balius.

PADĖKA
L.V.S.Ramovės Sydnejaus sky

riaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems, prisidėjusiems prie Kariuome
nės Šventės minėjimo.

Ypatingą padėką reiškiame kun. 
P. Butkui už pamaldas ir pamokslą, 
organizacijoms, kurios pamaldų metu 
su vėliavomis dalyvavo bažnyčioje, 
p. A.Skirkai už gerą paskaitą, p. Ropei 
už gerą deklamaciją ir solo dainas, 
ramovėnams už gerą pasirodymą su 
kariškomis dainomis, p. D.Bartkevičie-

Mūšų Pastogė Nr.4B; 1970.12.7;

nei, p. V.Juzeuui ir J.MaKarovui už 
aukotus prizus loterijai, p. J.Kurlins- 
kui už darbą bufete ir Dainos choro 
ponioms, kurios suorganizavo koktailių 
barą, vykdė loteriją ir paruošė skanius 
užkandžius: p.p. S.Jurevičienei, A. 
Skirkienei, D.Bartkevičienei, E.Nagie- 
nei, VineVičienei, B.Ropienei, Bielie- 
nei ir Čelkienei.

Taip pat nuoširdi padėka naujai 
Įstojusiam ramovėnui p. Rašymui Ed
vardui, kuris įeidamas į salę paaukojo 

L.V.S.Ramovės Sydnejaus
Skyriaus Valdyba

$10.00.

psl.6

DOVANŲ SIUNTINYS 2, (1970). 0
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, crimpleno medžia-Y 
ga dviem puikiom suknelėm, vyriškas arba moteriškas mągstukas. vilnonis arba? 
acryleno, 3 1/3 jardo vilnonė kostiumui medžiaga su įrašu "All wool made in A 
England”, viena puiki gėlėta vilnonė skarelė. O
Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra * 80.00. V
Taip pat, mielai dadedame Į šiuos arba kitus rūbų siuntinius dalykus, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi
Dirbtinio Mink (audinis) kailio paltui viršus, *35.00. vilnonės gėlėtos skarelės, 
*4.00, vyriški arba moteriški nertiniai >10.00, nailono marškiniai *7.00, 
nailono lietpalčiai *9.00, gėlėtos nailono skarelės, *1.80, nepermatomo nailono1 
medžiaga suknelei *8.00, puikūs ilgi vilnonius! moteriški Šaliai *6,S0, ir kt. 
UŽ >24.00 pasiunčiamo maisto siuntinį iš specialiai parinktų produktų. Priima-, 
me užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, televizijos aparatams., 
persiunčiame pinigus ir 1.1.' 1

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd.. London. E. 2. telef.
<H 739 8734.

VISUR VISAIP
Lapkričio men. pradžioje, Spalio 

revoliucijos išvakarėse, Sovietų Sąjun
gos kom. partijos C.Komitetas su 
vyriausybe paskelbė nutarimą dėl 1970 
metų valstybinių literatūros, meno ir 
architektūros premijų paskyrimo. Teat
ro meno srity premijos paskirtos dviem 
lietuviams: Vladui Bartusevič iui, ‘ ‘ Lie
tuvos” ansamblio dirigentui ir meno 
vadovui ir Juozui Lingiui, to ansamb
lio balet-meišteriui. Dar paskirtos 
valstybinės premijos mokslo bei tech
nikos srityse. Iš kelių šimtų premijas 
gavusių, dvi teko lietuviams - kaunie
čiams gydytojams: dr. Aldonai Luko- 
ševičiutei ir dr. Alfredui Smailiui. 
Abu - širdies ligų specialistai ir dirba 
Kauno Medicinos institute.

ELTA 
SUVARŽYMAI IŠVYKTI

Rusai siekia suvaržyti sovietų 
piliečių ryšius su laisvuoju pasauliu. 
Tokia peršasi išvada, neseniai jiems 
pakėlus vizos mokesčius, vykstant Į 
JAV ir kitus “kapitalistinius kraštus’.’ 
Dabar vizos mokestis siekia 400 rublių 
ir tik 40 rb. keliaujantiems į komunis
tinio režimo kraštus.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Stovime prieš metų pabaigą. Ar

tėja Kalėdų ir Naujųjų Metų Šventės. 
Kasmet per Mūsų Pastoge 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 redakcijų turi pa-, 
siekti ne vėliau gruodžio 10 dienos, 
kurie pagal galimybes bus skelbiami 
kalėdiniame Mūsų Pastogės numery.

šių 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 susitrukdymų ir pa
vėlavimu.

Redakcija

Bostone leidžiamas ‘‘The Chris.- 
tian Science Monitor”, š.m. lapkričio ' 
18 d. laidoje įdėjo tų vizų klausimu 
Juhan Kangur laišką. Jis teigia, kad 
tie nauji mokesčiai turi aiškų tikslą: 
suvaržyti asmeninius, ligšiol ribotus, 
sovietų piliečių ryšius su Vakarų pa
sauliu.

Svarbiausia, kad tos naujos prie
monės nukreiptos prieš sovietų okupįio- 
tų Baltijos kraštų piliečius. Jie turi 
daugiausia giminių, pasitraukusių į 
Vakarus, prieš rusams okupuojant jų 
kraštus. Dabar atrodo, kad tie apsi
lankymai Vakaruose sovietų laikomi 
esą pavojingais komunistineisistemai... 
Be to, turint galvoje žemus atlyginimus 
Sovietijoje, nauji vizų mokesčiai gali 
visai uždaryti kelią kelionėms Į Vaka- , 
rus. ’

Laiško autorius dar atkreipė dė
mesį į nepaprastai aukštus siuntinių, 
iš Vakarų Į Sovietų Sąjungą, muitus. 
Esą, sovietai vykdą “žiaurų žaidimą, 
išnaudodami jausminius atskirtų gimi
nių ryšius ir siekdamiĮsigyti tvirtosios 
valiutos”. ELTA

S

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ POPIEŽIŲ

_ Vizituojant Filipinus Įvyko pasi
kėsinimas prieš popiežių Paulių VI, 
kai vienas filipinietis su peiliu kėsino
si jį nudurti. Popiežius jam atleido, 
bet Filipinų saugumo pareigūnai jį 
suėmė ir jis bus teisiamas. Pereitą 
pirmadienį popiežius atvyko Į Sydney,. 
kur buvo nepaprastai iškilmingai su
tiktas. "'W

*♦*
LIETUVIŠKAS ŠVENTASIS

Hackney, rytinio Londono, katalikų pa
rapijos biuletenyje lapkričio 14 d. paskirta 
šv. Juozapato šventei, o jis, kaip biuleteny-; 
je nurodoma, gimė 1580 m. Lietuvoje, buvo 
bazilijonų vienuolis, nuo 1618 m. Polocko 
arkivyskupas, labai mokytas, labai apašta
liškas. labai šventas, ir jo uolumas sukė
lęs kraštutiniuosius ortodoksus, ir jis buvo 
minios užmuštas 1623 m., o šventuoju pa- . 
skelbtas 1867 m.

***
Gauta žinia, kad Buenos Aires 

mieste, Argentinoje, lapkričio 23 d. 
mirė savanoris kūrėjas Antanas Kava
liauskas', inž. Stasio Kavaliausko, 
gyvenančio Sydnejuje, tėvelis. Jam ir 
jo šeimai reiškiame gilią užuojautą.
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REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS

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

KOVO KLUBE
PABALTIEČIŲ ŽAIBO TURNYRAS 

ŠACHMATAI

Lapkričio 22 d. Liet. Namuose 
Lidcotnbe įvyko metinis estų, latvių ir 
lietuvių šachmatų žaibo turnyras. Daly
vavo 18 šachmatininkų. Dėl “Tallin - 
Riga - Vilnius” pereinamosios taurės 
varžėsi astuoni geriausi žaidėjai, jų 
tarpe keturi lietuviai: V.Patašius, A. 
Kabaila, V.Koženiauskas ir J.Dam- 
brauskas. Turnyro laimėtojais tapo lat
vis B.Strazdins ir mūsiškis V.Patašius, 
išaiškinant kam teks pereinamoji taurė 
V. Patašius su latviu turėjo sužaisti 
keturias partijas. Šį kartą latvis buvo 
laimingesnis, ir jam atiteko taurė.

Antroje grupėje varžėsi dešimt 
šachmatininkų del Kovo pereinamojo 
skydo. Čia lietuviams sekėsi geriau 
- Kovo skydas atiteko V. Augustinavi- 
čiui.

Olimpinėje Grenoblio čiuožykloje 
vyksta greitojo čiuožimo 500 metrų 
varžybos. Startuoja anglas D. Boding- 
ton ir olandas J. Bols. Staiga pačiame 
greitume posūkyje olandas griūna ir 
ima slysti tiesiai savo varžovui po 
kojų. Žinoma, anglas galėjo bandyti 
išvengti susidūrimo pašokdamas arba 
apeidamas olandą, tačiau šis kilnus 
sportininkas verčiau nutarė griūti pats 
kad tik išvengus pavojingo susidūrimo 
su gulinčiu varžovu, kas jam kainavo 
pergalę, ir jis smarkiai susitrenkęs 

--ranką ir galvą buvo paguldytas į ligoni
nę. Už Šį kilnų poelgį28-rių metų anglų 
čiuožėjui D. Bodington buvo įteiktas 
tarptautinio olimpinio K-to prizas, kurį 
įsteigė Japonijos olimpinis Komitetas. 
Šiame prize yra įrašas: “Už kilnumą ir 
ypatingą sportinės dvasios pademons
travimą.”

Tokių ir panašių įvykių pasaulio 
sportiniame gyvenime buvo, yra ir bus. 
šimtai ir tūkstančiai. Ir tai yra tos 
kilniosios sportinės dvasios, to tikrojo 
sportiškumo pademonstravimas. Ir, ži
noma, daugumoje tą tikrąjį sportiškumą 
galima matyti tik mėgėjų sporte, kur 
sportinės pergalės išplėšimas yra ap
mokamas tik garbe, medaliais ar kitais 
garbės ženklais. Visai kitas vaizdas 
yra profesionalų sporte. Jau nekalbant 
apie boksą, kur net mirties atvejąs 
yra gana dažnas, kad ir Australijoj, 
ypač N.S.W. valstijoje žaidžiamas 
“Rugby League “'yra viena iš žiauriau
sių sporto šakų. Štai paskutinėse 
finalinėse rungtynėse Anglijoje taip 
vadinamose jų “Pasaulio Taurės”, 
nors ten žaidžia tik trijų valstybių ir 
N.S.W. valstijos komandos, Anglijos ir 
N.S.W. komandų susitikime buvo pavaiz
duotas ne sportas, bet tikros muštynės 
apSpardant, apdaužant ir apmušant jau 
nukritusius žaidėjus, ką anglų ir aus

tralų sporto kritikai pavadino “žiau
riausiomis rungtynėmis” Šio sporto 
istorijoje.

Ir štai toks sportas yra N.S.W. 
valstijoje kuone populiariausias, kiša
ma į jį milijonai dolerių, ir nuo pat pirmų 
dienų vaikai pradedami mokinti tokio 
“sportiškumo”, kai tuo tarpu tokios 
mėgėjų sporto šakos, kaip lengvoji 
atletika,ir kt., kurios AustralijąJŠkėlė 
ne vieną, kartą sporto istorijoje, jos 
tikrai skursta ir prieškiekvienąolimpi- 
jadą, sporto Britų Imperijos varžybas 
turi kuone su taupomom dėžutėm eiti 
pro barus ir linkti centus,kad turtingoji 
Australija galėtų pasiųsti savo spor
tininkus reprezentuoti šį turtingą kraštų.

O kaip gi yra su mūsų lietuviš

VAKARIENĖ

Po minėto turnyro visi pabaltie- 
čiai šachmatininkai sėdo prie vakarie
nės, kurią paruošė Kovo valdyba, vado
vaujama p-ko V.Daudaro. Vakarienėje 
šalia šachmatininkų dalyvavo Sydney 
apylinkės pirmininkas p. A.Reisgys su 
ponia ir visa Kovo klubo valdyba.

Vakarienės metu . pabaltiečius 
šachmatininkus sveikino Sydney apyl? 
p-kas p. A.Reisgys,palinkėdamas tęsti 
glaudų bendradarbiavimą ne vien tik 
prie šachmatų lentų, bet ir visuose 
pabaltiečių kultūriniuose parengimuose 
Taip pat kalbėjo estų ir latvių atstovai.

Sekė taurių įteikimas. Baltic Cup 
taurų šiais metais laimėjo lietuviai, ir 
ją priėmė p.M.Reisgienė ir A. Laukaitis. 
“Tallin-Riga-Vilnius” taurę priėmė 
latvis B.Strazdins, o Kovo pereinamą 
skydą V. Augustinavičius.

Sportiškumas ir mes
kuoju sportu?Siais metais jau švęsime 
21-jų sporto šventę Melbourne. Per 
tuos 21-rius metus ir mūsų gyvenime 
buvo galima rasti gražių ir tikrai spor
tiškų pavyzdžių, už kuriuos paskiri 
žaidėjai ir sportininkai yra tikrai svei
kintini, tačiau per tą laiką pasitaikė 
ir dar vis pasitaiko tikrų sportinių 
“kermošių” kur vaizdas nėra patrauk - 
lūs.

Šiuo metu reikalas truputį pagerėjęs 
su Švenčių, atidarymo ir Uždarymo 
paradais, tačiau vienu laiku tiesiog 
būdavo vadovams didelis darbas įkalbė
ti ir įprašyti kai kurias savo klubų 
“žvaigždes”, kad jie sutiktų dalyvauti 
bendroje su visais sportininkais ri
kiuotėje einant į bažnyčią, į atidarymo 
ir uždarymo paradus. Jeigu vieną kartų 
sportininkas ar sportininkė yra išrinkti 
reprezentuoti savo klubą ir savo miestą 
o tuo pačiu ir savąją lietuvišką bendruo
menę, tai negali būti jokių klausimų 
išskyrus tik ligos ar nelaimingo atvejo 
atsitikimus, kad paskiras sportininkas 

»pilnoje nustatytoje uniformoje nedaly
vautų bent kokiame viešame visųsporti- 
ninkų pasirodyme ar parade. Kiekvie 
nas šventės dalyvis nuo pat pirmosios 
iki paskutinės šventės atidarymo ir 
uždarymo minutės yra būtinai surištas 
su visais Šventės parengimais ir bent 
koks prasižengimas negali būti pateisi 

.namas.
Labai dažnai praeity pasitaky- 

. davo paskirų žaidėjų, jų vadovų ir net 
valdybos narių negražūs ginčai, o kar
tais net ir didesni išsišokimai su aikš
tės teisėjais ir atsakingais šventės 
pareigūnais. Visi gerai žinome, kad 
aikštėje paskutinis žodis - ar jis kam 
patinka, ar ne - yra teisėjo ir tik labai 
retais atvejais jis yra pakeičiamas. 
Būkime tik sportiški ir visuomet teisė
jo klaidas palikime aiškintis komandos 
treneriui ar kapitonui, nes paskirų 
žaidėjų įsikišimas yratikjiems patiems 
nuostolingas, kai publikos šauksmų ir 
riksmų teisėjai daugiausia nepaiso. 
Jeigu jau sporto, "sirgaliai” (naujas 
terminas lietuvių kalboje) negali sau 
prileisti, kad jų palaikoma komanda 
blogiau žaidžia ir pralaimi, ir to pasė
koje jie kelia priimtiną ar nepriimtiną 
triukšmą, tai jau kas kas, bet oficialūs 
pareigūnai, kartais dąr ir savo klubo 
uniformą dėvį, turėtų būti pavyzdys ii 
susivaldyti nuo kartais tikrai nekul
tūringų ir nesportiŠkų išsišokimų. 
Kaip ir visur, taip ir sporte pasitaiko 
vienokių ar kitokių klaidų ir aš ne
manau, kad bent kurie sporto Švenčių 
rengėjai jas daro tyčiomis. Tai atsi

NERIES KLUBE
NERIS ORGANIZUOJA''CAR RALLY"

Bankstowno sporto klubas Neris 
gruodžio 13 d. sekmadienį, organizuoja 
ypač ąustralų tarpe labai populiarų 
“Car Rally”. Tai savotiškos auto
mobilių lenktynės, kur dalyviai, va
žiuodami nurodytu keliu turi įsidėmėti 
pakelėje įvairius pastatus, medžius, 
spalvas ir -t.t. ir tiksliai‘atsakyti į 
paduotus klausimus. Atsakymai verti-

Po oficialios dalies visi dar ilgo
kai svečiavosi. Toks bendravimas ir 
jėgų išmėginimas tęsiasi jau nuo 1957 
metų.

Visų šachmatininkų vardu dėkoju 
apyl. pirmininkui p. A.Reisgiui, p. M. 
Reisgienei, A.Laukaičiui uždalyvavimą 
iškilmėse, o Kovo Valdybai už vaka
rienę.

V.A.

PATIKSLINIMAS. Mūsų Pastogės Nr.. 
46 aprašant pabaltiečių šachmatų turny
rą netyčia buvo nepaminėtas Dr. I.Ven- 
clovas, žaidęs pries latvius ir laimėjęs 
tašką lietuvių naudai. Suinteresuotuo
sius maloniai atsiprašome.

Red.

tinka dažniausiai beskubant, kartais 
dėl nepalankių sąlygų arba netikėtai, 
susidėjus nepaprastom aplinkybėm, už 
ką visuomet reikia rengėjus suprasti, 
atjausti, ir net padėti.

Kaip ir paskutinėje keliose, taip- 
ir šioje 21-je sporto šventėje dalyvių 
skaičiumi daugiausia dominuos jauni
mas. Negalėčiau pasakyti, kad mūsų 
jaunimas būtų ištvirkęs, nepadorus ar 
nesuvaldomas. Priešingai, aš tik galiu 
didžiuotis matydamas mūsų sportinius 
jaunuolius ir jaunuoles tiek sporto 
aikštėse, -tiek ir savo gyvenime gana 
gražiai tvarkantis. Žinau, kad paskirų 
klubų ateitis priklauso nuo mūsų jau
nimo, todėl mūsų visų pareiga ir žiūrėti 
jį. Negalime mes vyresnieji būti jiems 
“angelai sargai” arba 24 valandų sar
gybiniai, bet pamokantis žodis, gera 
priežiūra kelionėje, drausmingumas ir 
vieni kitų supratimas visą laiką turi 
tarp jaunųjų sportininkų ir vadovų bei 
trenerių jaustis.Gerai žinau, kad patys 
jaunieji yra ir patys geriausi ir draus
mingiausi, tačiau vyresniesiems turi 
būti labai ir labai aišku savęs repre- 
zentavimas ir buvimas tikro sportininko 
aikštėje, už jos ribų ir gyvenant pas 
svetimus žmones šventės metu. Visų 
sportininkų ypatingan dėmesin turi būti 
imamas alkoholis. Jau neskaitant, 
kiek jis žalos padaro pačiam kondici- 
niam stoviui, bet dar daugiau žalos jis 
padaro pačiam žaidėjui, jo. klubui ir 
galbūt net mūsų visam lietuviškam 
sporto sąjūdžiui. Džiugu, kad tą tikrą 
sportinę negerovę baigiama kuone vi
sai išnaikinti iš mūsų jaunųjų sporti
ninkų, ir esu tikras,kad ir šioje.Šventė- 
je tik galėsime džiaugtis ir didžiuotis 
savo prieaugliu. .

Žinau, kad kalbėdamas dabar 
madoj esančia ilgųplaukų tema nebūsiu 
perdaug populiarus jaunimo tarpe, 
tačiau yra tiesiog skaudu, juokinga ir 
pikta matyti gerą sportininką aikštėje, 
kurio plaukai visą laiką krinta ant 
akių, vėliau suprakaitavus jam limpa 
prie veido ir garantuotai jam atima ne
mažą procentą jo žaidimo pajėgumo. 
Žinoma, dar juokingiau matyti vyrų, 
gražiai nuaugusį turintį puikius 
sportininko duomenis, savo-'ilgus plau
kus persirišusi spalvuotu kaspinėliu 
ir atrodantį kaip kaspinuotą. katiną. 
Juokai, tai juokai, bet vieną kartą 
pabaikime iš sporto aikštės daryti 
cirką ir vietoj sportininkų aišktėse 
matyti ilgaplaukius, kaspinuotus 
kluonus! Aš suprantu, kad sunkų jau
nuoliui nusikratyti savo ilgų kudlų, 
tačiau viskam yra vidurkis. Niekas-ne-

t’. Mūsų i 

narni taškais. Ir kas daugiausia taškų 
surenka, tas ir būna laimėtojas.

Neriebiu Car Rally prasidės gruo
džio 13 d. 9 vai. ryto nuo Dainavos 
namų Bankstowne. Dalyvaujantieji 
moka $2.00. Pasibaigus varžyboms 
įvyks barbecue - ieŠmynė nurodytoj 
vietoj. Car Rally truks apie dvi va
landas. Dalyvių skaičius neribotas.

Šių varžybų reikalais smulkesnę 
informaciją teikia Jeronimas Belkus ir 
A.Andtiejūnas. Varžybų laimėtojui bus 
įteikta taurė.

NERIS - CORONATION 72:20

Neries, vyrų komanda lengvai 
laimėjo prieš Coronation komandą. Taš- 
kai:A.Dulinskas 16, A.Andriejūnas 12, 
J.Belkus 12, P.Dubauskas 9, R.Mickus 
8, S.Bernotas 7, A.Laurinaitis 4, A. 
Sankauskas 4.

PAVYKĘS VAKARAS

Lapkričio 28 d. Dainavos salėje 
Bankstowne įvykęs sporto kluboNeries 
Havajų vakaras praėjo nepaprastai paki
liai ir nuotaikingai. Tą vakarą žmonių 
tikrai netrūko, ypač pasigėrėtinai gau
siai dalyvavo jaunimo. Salė skoningai 
ir origiųaliai buvo išpuošta Žalumynais 
mūsų žinomo jaunimo draugo ir dekora
toriaus A.Pluko vadovybėje. Šiaip 
viskas tą vakarą buvo pravesta ir at
likta pačiųneriečių jėgomis: orkestras 
neriečių, programa (Z.Belkutė ir D. 
Dulinskaitė padainavojneriečių, vaišės 
ir bufetas irgi neriečių. Buvo renkama 
ir to vakaro karalaitė ir išrinkta Zita 
Belkutė - irgi nerietė. Šį konkursą
gražiai pravedė Mūsų Pastogės sporto 
skyriaus redaktorius p. A.Laukaitis.

Vakaro svečių tarpe matėsi ir 
dalyvių iš toliau:inž.P.Dirkis su šeima 
iš Naujosios Gvinėjos, Dr. J.Mikniiis, 
p. B.Gailiūnienė su -savo jaunimu iš 
Wollongong.

nori ir nereikalauja visai trumpų plau
kų, tačiau savo ilguosius moteriškus 
plaukus šiek tiek aptvarkius ir truputį 
aptrumpinus galime rasti vidurkį, kas 
sportininką padarys sportininku ir duos 
jam tąsportiŠkumo jausmą ir išvaizdą,

Baigiant kalbėti apie aktyviuo
sius sportininkus tenka truputį užkliūti. 
už pačių vadovų. Pagaliau grįžkime į 
tuos ankstyvesniuosius, tikrai sportiš
kus pirmųjų metų įsikūrimo laikus,kada 
visų vadovų posėdžių ir nutarimų nuo
taika būdavo labai draugiška stengian
tis tikrai sportiškomis akimis išspręsti 
visas esamas negeroves ir sporto gyve- 
niman(nešant tik geroves, o ne kerštus, 
neapykantas ir kt.

įžengus į antrą 20-tį pradėkime 
mūsų tiek sportinį, tiek ir visą admi
nistracinį gyvenimą nauja ir tikrai 
lietuviška sportine dvasia, kad šiais 
metais galutinai sutvarkę iki šiol 
buvusius nesklandumus galėtume pra
dėti naują darbą su tuo sportiniu kilnu
mu ir pasiaukojimu, už ką ir olimpinis 
Komitetas atžymi pasaulyje pasižymė
jusius tuos tikruosius sportininkus.

Ne Žiaurumas, bet sportinės dva- - 
sios kuklumas, ne apgavystės, bet 
sportinis taurumas, ir ne pašalinės 
įtakos, bet savęs paties iškėlimas 
sporto lauke padaro asmenį tuotikruoju 
sportininku, kuriuo būti yra kiekvieno 
paskiro žaidėjo ateities idealas.

A. L-tis.

SPORTO NAUJIENOS
Kauno Žalgiris, kurio komandoje 

žaidžia ir Sov. S-gos krepšinio koman; 
dos kapitonas M.Paulauskas, susitiko 
Kaune du kartus su Rygos VEF koman
dą ir abu susitikimus laimėjo 94:81 ir 
83:53 rezultatais. Rygiečiai, kurie 
yra buvę Sov. S-gos čempionais irvisuo 
met labai gerai žaisdavo šį kartą prieš 
pajėgius kauniečius nieko negalėjo 
nadarvti. ***

Kaunietis Dainius Makauskas iš
kovojo aukso medali techniškai sudė
tingų įkopimų į kalnus klasėje ir tapo 
Sov. S-gos čempionu. Tii pirmas lie - 
tuvis alpinizmo klasėje atiekęs tokią 
aukštą vietą.

.sAcfgėr i.e'19.aQ.4.2j7
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE

PAVERGTŲ TAUTŲ PROTESTO
MITINGAS

Š.m. lapkričio men. 21 d. Palais 
Kino Teatro salėje St. Kildoje, įvyko 
protesto mitingas prieš komunistinės 
Sovietų Rusijos įvykdytus ir. vykdomus 
tarptautinius nusikaltimus okupuojant 
Pabaltės valstybes Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, bei raudonosios armijos užim
tuose kraštuose pastatant komunisti
nes vyriausybes.

Mitinge dalyvavo Viktorijos 
sveikatos ministeris Mr. Rositer, 
Federalinio Imigracijos Ministerio 
įgaliotinis. Federalinis Senatorius Mc
Manus ir kiti valdžios ir parlamentų 
nariai. Tiek pavergtų tautų atstovo, 
tiek ir valdžios atstovų pasakytose 
kalbose konstatuota, kad po 25metų 
pasibaigus antram pasauliniam karui 
taikos ir laisvės Sovietų Rusijos pa
vergtuose kraštuose nėra. Taip pat 
išryškinta komunizmo eiga, skaudžios 
jo pasekmės bei pavojai, kuriems nu
galėti reikia telkti visą demokratinį 
laisvąjį pasaulį.

Mitingo meninėje dalyje dalyva
vo: Ukrainiečių vyrų choras,solistė ir 
tautinių šokių grupė, Latvių tautinių 
šokių grupė, Lenkų tautinių šokių gru
pė ir Vengrų jaunimo klubo tautinių 
šokių grupė. Lietuvius atstovavo Dai
nos Sambūris vadovaujamas A.Čelnos, 
kuris padainavo: Broliai Lietuviai, 
Vilniuj Žydi liepos, Lietuva Brangi ir 
Jūreivių maršą. Tautinių Šokių grupė 
“Klumpakojis" vad. A.šimkaus, pašo
ko "Audėjėlę ir Malūną”. Mūsų repre
zentantai pasirodė labai gerai.

Prieš mitingą - koncertą, Palais 
kino balkone buvo suruošta tautybių 
parodėlės. Lietuvių parodėlę suorgani
zavo Algis Bulakas, kuri buvo kukli, 
bet patraukli.

Mitinga pravedė Vytas Klimas.

Tenka apgailestauti, kad šiame 
mitinge iŠ dalyvavusių virš 2000 asme
nų, lietuvių buvo tik saujelė. Mūsų 
atstovai šiame Pavergtų Europos Tau
tų Komitete turėjo tautiečius iš anksto 
painformuoti per mūsų laikraščius. 
Šiuo kart to nepadaryta.

MENO PARODA LIETUVIŲ NAMUOSE

Dailininkų p. Adomo Vingio ir p. 
Undinės AdamkaviČiūtės - Padoms kū
rinių paroda, prie kurios kviečiami 
prisidėti ir kiti Melbourno lietuviai 
dailininkai, vyksta Lietuvių Namuose 
2-me aukšte. Šiuo metu parodoje įsta
tytieji paveikslai atstovauja vad. 
Contemporary art arba modernųjį meną. 
Paveiksluose nematome konkrečių 
fotografinių vaizdų. Čia spalva, linijų 
ir dėmių išdėstymai bei ją deriniai 
suteikia vidinio pasitenkinimo. Paro
da verta aplankyti ir pasigėrėti mūsų 
tautiečiu kūrybos darbais. Kadangi 
paveikslai skirti pardavimui, todėl yra 
gera proga prieš Kalėdas įsigyti savo 
namų papuošimui arba duoti vertingą 
dovaną savo artimiesiems. Paveikslų 
kainos nuo 20 iki 50 dolerių. įmokėtos 
sumos 20% skiriama Lietuvių Namams. 
Pinigai sumokami I. Aleknai, Kred. 
Koop. "Talkoje".

IGA

MALDA PRISIMINTAS JONAS VALYS

Š.m. lapkričio mėn. 29 d. kun. 
P.Vaseris atnašavo Šv. Mišias už a.a. 
Jono Valio vėlę, jo mirties metinių 
proga. Tą pat dieną po pamaldų, pra
šant Jono sesutei Veronikai Lietuvoje, 
buvo pašventintas kapo paminklas. 
Čia kun. P. Vaseris maldoje prisiminė 
Joną, ir jo brolį Silvą, mirusį kiek 
anksčiau, prašydamas Aukščiausiojo 
siugti savo angelu saugoti ir globoti 
jų kapą.

Tikrai originalų ir menišką pa
minklo projektą, padarė dailininkas 
Viktoras Simankevičius.

Visi dalyvavusieji paminklo 
pašventinime Jono draugai ir pažįsta-

Mūsų Pastogė Nr.48; 1970,12.7; 

mieji, jo sesers pageidavimu buvo pak
viesti į Lietuvių Namus arbatėlei, ku
rią paruošė Melbourne Moterų Sociali
nės Globos D-ja. Sesers vajdu visiems 
dalyviams padėką pareiškė p. Jonas 
Meiliūnas.

I. Alekna

SYDNEY
PIKNIKAS LIET. SODYBOJE

"... Piknikas - barbecue lapkričio 
15 d. . . . bus visą dieną nuo 10 vai. 
ryto. . .” skaitėme Sydnejaus Moterų 
Draugijos pranešime.

Nieko gero nežadąs oras lydėjo 
mus iki pat Engadine. Didokas būrys 
tautiečių, nepabūgę lietaus .jau šneku
čiavosi,apžiūrinėjo gražų Sydney Mote
rą, Draugijos sklypą, kuris netrukus pa
virs į. Lietuvių Sodybą. Vieta tikrai 
graži - medeliais apaugus aikštė .mato
si slėnis, kur dygsta nauji gražūs 
namai, matosi toli.ir niekas neužstatys 
ir neužstos reginių. Oras toks tyras. 
Geležinkelis ir plentas i pietus čia

Gruodžio 19 d. 6 vai. vak. Sydnejaus sporto Klubas KOVAS 
Lidcombe Lietuvių Namuose rengia,

KALĖDŲ EGLUTĖS VAKARĄ,
(sportininkų išleistuves)

Prie Kalėdų eglutės kartu su Kalėdą Seniu skaniai kvepiant iešminės 
kepsniams bus traukiama didžioji Kovo loterija, atsisveikinta su.kovieciais 
sportininkais ir tuo pačiu jaunatviškai pasilinksminta.

Geriausi moderniškų šokią šokėjai bus premijuojami.
ĮĖJIMAS VISIEMS LAISVAS!

PAKARTOTINAS PRANEŠIMAS PRANEŠIMAS

Sydney Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijos Valdyba, pakartotinai 
kviečia mergaites nemažiau 16 metų, 
norinčias debutuoti bustame Tradicia- 
niame Užgavėnių Blynų Baliuje, kuris 
įvyks vasario 29 d. 1971 m., kad suda
rius numatytą skaičių, kuoskubiausiai 
užsiregistruoti, ir pranešti D-jos Val
dybai, skambinant telef: sekretorei 
74 0289 ar 59 2608.

Valdyba

SYDNEJAUS LIETUVIU KLUBE

Lapkričio 29 d. Dainavos salėje 
Bankstowne įvyko visuotinis Sydnejaus 
Lietuvių Klubo narių susirinkimas. 
Dalyvavo virš 90 narių.

Klubo pirmininkas p. V.SimniŠkis 
painformavo susirinkusius apie Klubo 
darbus bei veiklą ir po trumpų diskusi
jų pereita prie Klubo valdybos rinkimų. 
Buvo renkamas klubo pirmininkas, 
sekretorius ir penki valdybos nariai, 
kurie pagal klubo įstatus vadinami 
direktoriais. į pirmininkus buvo du 
kandidatai: V.SimniŠkis ir V.Daudaras . 
Klubo pirmininku išrinktas Vytautas 
Simniškis, gavęs 63 balsus iš balsavu
sių 88 narių. Neatsiradus daugiau 
kandidatu Klubo sekretorium išrinktas 
p. A.Jasaitis.

Taip pat buvo renkami penki valdy
bos nariai arba direktoriai. Čia buvo 
išstatyta apie dvylika kandidatų, iš 
kurių, išrinkti: Mindaugas Šumskas, 
Alfonsas Makaras, Kastytis Stašionis, 
Emilijonas Kolakauskas ir Mykolas 
Petronis.

Susirinkime nebuvo revizoriaus 
- auditoriaus p. Rimo Leono Milašo, 
kuris jau eilę metų tvarko Klubo finansi
nius reikalus ir atskaitomybęsuoficia
liom įstaigom.. Jis yra licenzijuotas 
buhalteris (accountant) ir jau kelinti 
metai tvarko klubo finansinius reikalus 
neimdamas jokio atlyginimo. UŽ jo 
darbą ir pasišventimą Klubo naudai ir 
gerovei Klubo valdyba ir visas susi
rinkimas reiškia gilią padėką.

Susirinkime Klubo pirmininkas p. 
V.SimniŠkis painformavo apie tolimesnę 

psi.8

pat.
Architekto paruosti pastatų išdės

tymo brėžiniai’padejo įsivaizduoti,kaip 
visa tai atrodys. Keli dviejų butų na
mukai, pora dviaukščių su keturiais 
butais. Kiekvienas butas turi atskirą 
įėjimą, balkoną, gyvenamą kambarį, 
miegamą, vietuvę, sandėliuką, visus 
patogumus, skalbiama mašiną. Prie 
įvažiavimo į sklypą numatomas dides
nis pastatas, kur bus bendras poilsio ir 
užsiėmimų kambarys, biblioteka, skaityk 
la ir t.t.

Darbščios Draugijos valdybos 
narės su p. O.Baužiene prieky jau 
turėjo paruošusios ugniavietę, ir ne
trukus linksmai Čirškėjo dešros ant skai 
dos. Ir kaip visi gardŽiuodamiesi val
gė!

Visiems pasistiprinus buvo pra
vesta loterija, kur laimingą bilietą iš
traukti buvo paprašyta mažoji Audronė 
Stašionytė. Laimėtoja p. O.Gilandienė 

Ir taip praėjo maloni popietė. 
Nors juodi debesys ir perkūnija bandė 
gąsdinti susirinkusius, bet niekas per
daug dėmesio nekreipė į grasinimus ir 
galų gale net ir saulutė pasirodė. Ge
ras zenklasSydney Moterų Draugijai!

Gruodžio 13 d. 2 val.p.p. Lietuvių 
Namuose įvyks vaikų darželio mokslo 
metų užbaigimas - Kalėdų Eglutė.

Visi Melbourno priešmokyklinio 
amžiaus (3-6 metų) vaikai kviečiami 
dalyvauti.

Vaikučiai,' kurie norėtų Kalėdų 
seneliui padeklamuoti,prašomi pranešti 
darželio vedėjai p. D.Dagienei tel. 
81 7477. Tėveliai susitinka su Kalėdų 
Seneliu prieš Eglutę.'

***
Kalėdinė dovana Mūsų Pastogei. 

Prisiųsdama prenumeratą už 1971-sius 
metus melburniškė p. A. Krausienė pri
dėjo dar tris dolerius kaip švenčių do
vaną Mūsų Pastogei. Tai pirmoji tokia 
maloni dovanėlė Mūsų Pastogei, už ką 
p. Krausienei dėkojame.

. ***
Nors ir didelis skaičius iš Sydne

jaus ketina vykti į Lietuvių Dienas 
Melbourne, bet bus tokių, kurie dėl 
visokių priežasčių turės palikti namuo-, 
se. Visi čia palikusieji kviečiami 
dalyvauti Naujų Metų sutikimo baliuje, 
kuris rengiamas Dainavoje Bankstowne.

***
Vilniuje išleistas Lietuvių Kal

bos Žodyno aštuntasis tomas. Jis 
prasideda raide "M" (nuo "mėlti”) ir 
baigiasi raide. "O”.

veiklą. Dedamos pastangos, kad Klu-' 
bas galėtų statyti licenzijuotas klubo 
patalpas Bankstowne praplečiant turi
mą Dainavos salę visuomeniniams 
reikalams, o patį licenzijuotą klubą 
įrengti virš esamos salės. Buvo pla
nuota pripirkti daugiau žemės kaimyny
stėje, tačiau kainos tokios aukštos 
kad šito plano atsisakyta. Kiek teko 
patirti, Bankstowno miesto valdyba ir 
policija Į lietuvių klubo steigimą žiūri 
palankiai ir iš tos pusės nepramatoma 
•didesnių kliūčių. Jeigu viskas palan
kiai klosis, p. M.Sumsko teigimu,Syd- 
nejaus Lietuvių, Klubas gali tuiėti jau 
įrengtas patalpas už poros metų. Klubo 
turima nuosavybė Lidcombe numatoma 
parduoti. Tikimasi už ją gauti 50 ar 60 
tūkstanciądolerių.
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AUŠRIEČIAI, .ATSILIEPKITE!

Kauno "AUŠROS" megaiėiu ir berniu
kų gimnazijų suvažiavimas.

Po ilgesnės tylos, trukusios gero- „ 
kai virš dvidešimt metų, sukruto ir Kau
no "AUŠROS" gimnazijų auklėtiniai 
surengti savo buvusių mokytojų ir visų *•' 
laidų abiturientų suvažiavimą. Jį su
rengti paskatino dar ir tai, kad šiais "" 
metais sukanka 50 metų nuo ‘AUŠROS’ į 
vardo gavimo.

Suvažiavimas rengiamas 1971 me- S 
tais gegužės mėn. 29-30 dienomis To- ' 
ronte, Kanadoje. Prisikėlimo Parapi- 4 
jos patalpose.

Mes kviečiame visus buvusius 4 
"aušrokus” - "aušrokes” o ypatingai 
visus buvusius mokytojus suvažiavime 
dalyvauti. Visais suvažiavimo reika- f. 
lais prašome kreiptis: Ričardas Rimas .4 
(Ribikauskas), 52 Porterfield Road, 3 
Rexdale 601, Ontario, Canada, arba g 
Algis Stanėnas, 52 Apple Orchard 
Path, Thornhill, Ontario, Canada.

Mes prašome visus suinteresuotus 
suvažiavimu pranešti savo adresus,kad 
galėtume plačiau painformuoti apie 
darbų eigą.

Tad laukiame Jūsų atsiliepimų.

Suvažiavimo organizacinis Komitetas

SODYBAI

s

AUKOS LIETUVIU

4.00 
5.00 
5.00

$ 4.00 
$ 10.00 
$ 5.00 
$10.00
$ 10.00

T. Regusan 
V. Ratkevičius
V. Šliogeris (snr.) 
O. Grudzinskienė
V. Glionertas 
H. Vainauskas
J. Dočkus 
Dr. R.Ji Ęąįtžė

Pardavus p. S.Gedmino aukoti’ 
dviratį gauti $20.22 paskirta Sodybai

Visiems mieliems aukojusiems 
nuoširdus ačiū!

S.L.M.S.G.D. Valdyba

v , . ■ ■
KRAŠTO VALDYBOS AUKA

Atsiliepdama į šv. Kazimięro' 
koplyčios Adelaidėje paskelbtą, vaj 
papuošti koplyčią lietuviškais vitra
žais, ALB Krašto Valdyba šiam reika
lui buvo paskyrusi $25.00 auką. Lie
tuvių kapelionas Adelaidėje kun. A 
Spurgis, MIC, Krašto Valdybai prisiun 
tė padėką.

***

Patirta, kad ir šiemet Prekybos 
Centras BankstownSquare ruošia prieš
kalėdini festivalį, kur numato dalyvauti 
ir lietuvių Dainos choras ."Dainos“ pasi
rodymas įvyks gruodžio 20 d., sekma 
dienį. Apie tai bus painformuota pla
čiau skelbimuose.

Australijos

LEIDĖJAS

m ūsu Pastoge
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEK

“OUR HAVEN” ■:

Lietuvių Bend-uomėnčs 
laikraštis

- ALB Krašto Valdyba

'M.P.” Administracijos.Leidėjo ir “! . ...
adresas: Box 4558, G.P.O., 

SYDNEY. N.S.W.200
REDAKTORIUS - Vincas Kazokas 

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

Redakcijos tol. 709 8395 J
Administracijos tel. 649 9062
Redakcija rankraščius taiso ir trum

pina savo nuožiūra.

“M.P.” prenumerata: metams 18, 
pusei metų 14, 

Užsienyje metams S 10, 
Atskiro Nr. kaina 20 centų.

• **■*Uz skelbimų turini, neatsakoma.

8


	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0001
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0002
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0003
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0004
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0005
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0006
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0007
	1970-12-07-MUSU-PASTOGE_0008

