
VALDAS ADAMKUS VADOVAUS KOVAI
ČIKAGA. — Trečiadienį Čikagos lietuvius pasiekė maloni 

žinia, kurią vakar paskelbė visi didieji Čikagos laikraščiai, kad 
Valdas Adamkus, kuris beveik dvejis metus išbuvo Cincinati,

Pasaulinis karo biudžetas - 
204 bilijonai doleriu

Ohio, kur ėjo vandens apsaugos Įstaigos regiono direktoriaus 
pareigas, sugrįžta i Čikagą. Adamkus buvo paaukštintas parei
gose ir paskirtas Aplinkos Apsaugos-Agentūros (EPĄ — Envir
onmental Protection Agency) penktojo regiono viceadministra-
torium.

J. Janavičius įteikia V. Adamkavičiui dovaną nuo 
ALFAS Valdybos.

EPĄ administratorius Wil
liam Buckelshaus trečiadienį Wa
shington© . -’cl -i v?.-* ■ p-
skyrė Fran’ciš R.Mayd; kuris iki 
šiol Čikagoje ėjo “laikino regio- 

• nulinio koordinatoriaus” parei
gas, viso EPĄ regiono adminis
tratoriumi. šis regionas laiko
mas vienu svarbiausių visoje 
Amerikoje, nes jis apima šešias 
Viduriniųjų Vakarų valstijas: 
Illinois, Wisconsin, Minnesota, 
Indiana, Michigan ir Ohio. Vy
liausia administracijos būstine 
bus Čikagoje..

Aplinkos Apsaugos Agentū
ra buvo įkurta šių metų pradžio
je ir yra tiesioginiai atsakcmin- 
ga JAV prezidentui, ši įstai
ga yra atsakomiriga už vandens 
ir oro apsaugą nuo užteršimo 
ir aplinkos apsaugą nuo radiaci
jos, chemikalų ir triukšmo, šiuo 
metu EPĄ įstaigoje dirba 6,0(10 
federalinių tarnautojų ir biudže
tas siekia 2 bilijonus dol. per 
metus. Agentūros įsteigimas pa
naikino atskirai dirbusias van
dens, oro ir kitas apsaugos įs
taigas, kurios priklausė atski
riems departamentams Wash
ingtone. .

Agentūros administratorius 
W. Buckelshaus pastebėjo, kad 
dešimtyje visos Amerikos re
gionų kova prieš teršimą bus 
decentralizuota ir regionų įstai
gos turės plačias teises.

Valdas Adamkus lietuvių vi
suomenei yra plačiai žinomas. 
Jaunystėje jis aktyviai vadova
vo visai eilei lietuvių jaunimo 
organizacijų, buvo žinomas spor
tininkas ir sporto vadovas. Pla
čiai veikė kultūrinėse ir visuo
meninėse organizacijose ir poli
tinėje srityje — respublikonų 
paicijo.s veikloje.

Savo pareigose Cincinnati V. 
Adamkus, kaip teigia Čikagos 
mm. iLMČi užspaudą, nebijoda
mas darbo ir ilgų valandų, sėk
mingai sustabdė atominių elek
tros jėgainių vykdytą vandens 
teršimą (thermo-pollution) di
delėje Ohio upėje. Jo pastango
mis Ohio regione didžioji pra
monė buvo priversta sustabdy
ti gyvsidabrio leidimą į vandenį. 
Jo sėkmingas darbas ir adminis
traciniai sugebėjimai pagarsėjo 
visoje Aplinkos Apsaugos Agen
tūroje. Kada Francis Mayo bu-, 
vo paskirtas 5-tojo regiono ad
ministratorium, jis išprašė 'iš 
agentūros direktoriaus, kad jo 
padėjėju būtų paskirtas Valdas 
Adamkus. Kaip jis pats prisi
pažįsta: “I had no hesitation 
in requesting that Adamkus be 
appointed to the job”.

Valdas Adamkus sugrįžta į 
Čikagą, kurios jis visiškai nie
kad ir nebuvo palikęs, liepos 24 
d. Lietuvių visuomenė, sveikin
dama energingą lietuvį naujose 
aukštose pareigose, jį pasitiks 
su geriausiai linkėjimais ir svei
kinimais^

Mes, Australijos Lietuviai, 
taip pat sveikiname p- V. Adam
kų ir džiaugiamės tokiais Ameri
kos- Lietuvių laimėjimais.

Kasmet pasauly 
460,000 naujų knygų
Kasmet pasaulyje išleidžiama 

460,000 naujų knygų, kurių eg
zempliorių tiražas viršija 5 bil. 
Taip pat pasaulyje pagaminama 
kasmet apie vieną bilijoną nau
jų muzikos ir dainų plokštelių. 
Šie duomenys ryškiai parodo, 
kaip didelės įtakos pasaulyje 
šiandien turi įvairios socialinio 
ir visuomeninio bendravimo prie 
monės.

NEW YORK. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius U 
Thant, kalbėdamas Bostone mi
nint J. Tautų .dieną, pasmerkė 
besaikį atekirų (tautų ginklavi
mąsi. Kasmet visame pasaulyje 
yra išleidžiami 204 bilijonai do
lerių ginklams gaminti, kas su
daro netoleruotiną taip brangių

GEELONGO LIETUVIU NAMU 
KLAUSIMAS

Namų teisinis nuosavybės kląu 
simas buvo svarstytas Krašto Garbės 
Teismo kuris išnešė sprendimą, kad 
Australijos Lietuvių Geelongo Ben
druomenė, pagal ALB statutą, yra 
teisėtas ALB padalinys - apylinkė 
ir teisėta nekilnojamo turto savinin
kė bei tvarkytoja.

Krašto Valdyba yra tikrai dėkinga 
Krašto Garbės Teismui, kurio na
riai buvo priversti artimai susipa
žinti su-gausybe dokumentu bei prie
kaištų, kurių dauguma neturi teisinės 
reikšmės. Išneštas sprendimas turėtų 
apraminti Įsisiūbavimą jaučiamą 
Geelonge paskutiniu metu. F^tkiri 
Bendruomenės nariai prašomi ieškoti 
bendros kalbos Geelongo Lietuvių 
Namams plėsti ir tobulinti.

ALB Krašto Valdyba
***

atsargų eikvojimą. iš
reiškė viltį, kad ateinančiame 
dešimtmetyje didžiosios pasaulio 
galybės suras kelią į taikingą 
bendradarbiavimą ir susiprati
mą, vietoj ginkluotos koegzis
tencijos. Pirmoje vietoje < abso
liuti pirmenybė turi būti duoda
ma ne kariniam ar ideologiniam 
pirmavimui, bet • žmonijos atei
ties garantavimui ir neturto pa
naikinimui. 204 bilijonai dolerių 
sudaro veik visas pajamas visų 
ūkiniai besivystančių pasaulio 
kraštų. Ginklavimasis, kuris pa
laiko tik dabartinį “status quo” 
yra nepateisinamas ir žalingas. 
Vietoj to skubiausiai reikia nu
galėti pasaulyje neturtą, alkį, 
nedarbą, ligas, išplėsti švietimą, 
medicinos priežiūrą ir gyvena
mųjų namų statybą bei padaryti 
būtiniausius žygius panaikinti 
oro, vandens ir aplinkos terši
mui, kurie, kaip Demoklo kar
das, grasina žmonijai. Argi bū
tų perdaug reikalauti, kad tur
tingosios tautos bent dalį gink
lavimosi išlaidų paskirtų ir bū
tiniems reikalavimams patenkin
ti ūkiniai besivystančiuose kraš
tuose?

SPAUDOS
BALIUS

KADA? - ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 d. 7 vai 

KUR? - UKRAINEIČIU SALĖJE - LIDCOMBE

VOKIEČIU SPAUDA APIE KUDIRKĄ
Ryšium su S. Kudirkos nuteisi

mu Vilniuje, teismo sprendimą pla
čiai paminėjo ir Fed. Vokietijos spau 
da. "Stuttgarter Zeitung”, š.m. ge
gužės 28d. laidoje straipsny “Simas“ 
Kudirka” pasmerkė žmoniškumo sto
ką. Esą, kaip bevertintume Kudirkos 
atvejį, kreipia dėmesį, “visiška žmo
niškumo stoka”. Kitas vokiečių 
dienraštis, "Muenchner Merkur” 
geg. 28 d. rašydamas apie Kudirką 
nurodė, kad Kudirkos “nusikaltimas” 
buvo tai, kad jis troškes laisves. 
Ryšium su žinia, kad įvairūs inte
lektualai, ir vokiečiai, protestavo 
dėl prievartos priemonių, Kubos pa
naudotų vieno kubiečio rašytojo at
veju, dienraštis klausia: ar tie Va
karų intelektualai pasisakytų ir dėl 
“eilinio jūrininko”, o gal jiems ir 
garbė neleidžia protestuoti Kudirkos 
reikalu?

Russell Kirk, kurio straipsniai 
skelbiami šimtuose JAV dienraščių, 
neseniai rašė ir apie kun. A. Šeške
vičiaus bylą. Pažymėta, kad “lie
tuvis kunigas nubaustas, nes jis 
dėstęs katechizmą”. Pacituotos kai 
kurios Šeškevičiaus gynimosi kalbos 
vietos. Kirk savo straipsnį baigia,

iškeldamas tai, kad kai kas kunigus 
Berringanus JAV-se. laiko kankiniais, 
nes jie buvo nusikaltę prieš demokra
tinę šio krašto vyriausybę. Autorius 
klausia: “tai ką reikia sakyti apie 
lietuvį kunigą, kurio nusikaltimas 
buvęs kviesti pas save vaikus? Ku
rioje politinėje sistemoje mes norė
tume gyventi?”

Dr. Russell Kirk vertas padėkos. 
Jam galima rašyti šiuo adresu: 
Mecosta, Mich. 49332.

ELTA
***

ACTA BALTICA, X-joje kny
goje paskelbta Dr. T. Remeikio stu
dija “ Beruecksichtigung der natio- 
nalen und verwaltungsmaessigen 
Interessen der Unionsrespublik im 
Rahmen des zentralistischen Sow
jetsystems dargestellt am Beispiel 
Litauens”. Šios knygos bendradarbiu 
paminėtas ir Prof. Dr. B.V. Mačiui- 
ka. “Actą Baltica” knygų seriją 
leidžia Institutum Balticum, 624 
Koenigstein im Taunus, Bischof - 
Kaller - Str. 3, B.R. Deutschland.

ELTA
***
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Redakto
riaus žodis

PĖDSAKAI

Yra sakoma - kur paukštis 
skrenda ten plunksnos krenta. Tuo 
labiau kalbant apie žmogų tenka 
pasakyti - kur žmogus eina ten pėd- 
sakius Įmina arba kur žmogus gyve
na ir dirba ten save palieka. Ne 
karta laiko dulkės tuos pėdsakus 
uždengia ir istorikams tenka juos 
atkasinėti. Ant praeities yra pasta
tyta dabartis ir todėl praeitis visa
dos pasilieka mokytojos vaidmenyje 
ir išminties šaltiniu. Romėnai saky
davo - žmones istorijos nežiną' yra 
vaikai.

Mums toli atskilusiems nuo 
tautos kamieno tenka gyventi skir
tingose aplinkybėse ir skirtinga, 
gyvenimą, todėl ir mūsų gyvenimo 
istorija yra skirtinga. Iš vienos puses 
mes atsinešėm seną lietuvišką kul
tūrą iš kitos pusės mes esame vei
kiami jaunos australų tautos, kuri 
dar savo tautinio veido nėra sukū
rusi. Todėl mūsų kaip tautinės gru
pės egzistencija ir jos gyvenimo 
istorija, yra svarbi ne tik lietuvių 
tautai, bet ir australų. Mes neišven
giamai kuriame Australijos lietuvių 
bendruomenę, o ne Lietuvos lietuvių 
bendruomenę Australijoje, kai kas 
dar norėtų matyti, nes mes čia gy
vendami ir būdami veikiame šio kraš
to likimą ir istoriją. Mes negalime 
izoliuotis,nes ne getose gyvename. 
Mūsų ištikimybe savo tautinei kil
mei turi būti rišama sąmoningumu ir 
morale - meile savo tėvams, o ne 
ignoracija šio krašto žmonėms ar jų 
kultūrai. Priešingai mes neškime 
savo perlus - dainas ir tautinius 
šokius - į australų jaunimą ir pla
čiai pažerkime, tegul džiaugiasi, 
tegul išmoksta.

Tai sakydamas aš čia turiu gal
voje, kad i mūsų jaunimo pramogas 
kur vyksta tautiniai šokiai ir dainos 
reikėtų kviesti mokyklinį jaunimą 
iš australų mokyklų. Dainas reikėtų 
išversti į anglų kalbą ir pamokyti 
jas dainuoti. Aš manau kad tokiuose 
subuvimuose lietuviukai pajustų pasi
didžiavimą, savo kultūra, savo tau
tiniu menu ir tas pasididžiavimas 
ir pasitenkinimas vestu prie sąmo
ningo apsisprendimo būti lietuviu.

Anglų kalbos viešuose pobū
viuose mes neturime bijoti ir vengti 
kalbėti, nes tai nėra nuodėmė, nuo
dėmė lietuviui yra nekalbėti lietuviš
kai savo namuose, savo šeimoje.

Taip gyvendami mes paliksime 
savo tautines kultūros..pėdsakus ne 
tik knygose, bibliotekose, bet pa
čiame gyvenime, nes formuosime aus
tralu tautos tautinę kultūrą. Ypač čia 
gali daug pasidarbuoti lietuviai moky
tojai kviesdami mokyklas į lietuvių 
jaunimo pasirodymus ir patys pamo
kydami tų gražių šokių ir dainų.

Tuo keliu eidami mes lengviau 
išspręsime ir mišrių šeimų suartė
jimą su mūsų tautine bendruomene.

Lietuvoje šią vasarą išleisti šių 
užsienio rašytoju kūriniai: lenkų
S. Žeromskio “ištikimoji upė”, 
čekų F. Šrameko "Sidabrinis vėjas”, 
britų W. Tekeray “Snobų knyga”, 
vokiečių F. Schillerio “Plėšikai”, 
P. Vačiūno senas vertimas.

ELTA
5įt *

Vilniaus “Varpo” choras, A. 
Krogerto vadovaujamas, birželio 
mėn. laimėjęs premiją tarptautiniame 
konkurse Italijoje, liepos mėn. prad
žioje dalyvavo tarpt, konkurse Ang
lijoje, Langolen vietovėje. Šalia 
pasirodymo konkurse, choras lietu
vių liaudies dainas dar atliko kon
certuose Langolene ir Londone.

ELTA
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GEELONGO LIETUVIU NAMU 
REIKALU

Norėdamas patikslinti kun. Dr. 
P. Bašinsko straipsnį atspausdintą 
“Tėviškės Aiduose” (š.m. liepos 
13 d.) randu reikalinga plačiau pain
formuoti AL Bendruomenę kad žinotų 
kaip ištiktųjų yra su Geelongo Lietu
vių Namų reikalais.

1. Žemės sklypai ant kurių yra 
pastatyti Lietuvių Namai yra nupirk
ti Geelongo Lietuvių Bendruomenes 
vardu, taigi jos nuosavybė.

2. Geelongo Liet, namus pastate 
ir juos valdo Geelongo bendruomenė.

3. Jeigu sklypai ir namai yra 
bendruomenės, man visai nesupran
tama kodėl kun. Dr. Bašinskas norė
tų matyti Geelongo Liet, namus Įre
gistruotus Australijos valdžios įstai
gose ne bendruomenės vardu.

1958.3.23 d. p. V. Ivaškevičius 
būdamas ALB Geelongo Apyl. Val
dybos Pirmininku, valdybos posėdyje 
pranešė (ir po protokolo pasirašė), 
kad jam advokatas davė suprasti, 
kad mes nekurtume kokios nors są
jungos, draugijos ar klubo, bet pa
gal paruoštus įstatus įteisintumėm 
turimą turtą “Lithuanian Community” 
vardu. Taip dabar yra padaryta.

4. Kun. Dr. Bašinskas primeta, 
kad mes pakeitėm ALB Statutą. 
- Mes ALB. Statuto nepakeitėm. Mes 
informuojame Krašto Valdybą apie 
savo veiklą, vykdome visus Krašto 
Valdybos parėdymus ir tvarkomės pa
gal Geelongo Apylinkės Bendruome
nes visuotinių susirinkimų nutari
mus, ką mums leidžia ALB. statuto 
straipsnis 17.

Vaclovas Ratas - Pelkių paukščiai
Tokį paveikslą jus galite laimėti Spaudos Baliaus loterijoj 18-to rugsėjo.

JAUNIMO KONGRESO REIKALAIS
Melbourno lietuviai!

Mūsų mažoji tautos dalis išei
vijoje neišvengiamai nyksta. Vie
nintelė išlikimo viltis, ateities pers
pektyvoje, yra mūsų jaunimas. Jų 
rankose paliksime savo kultūrinius 
turtus, siekimus, norą išlaikyti gyva, 
lietuvių tautą. Jų širdyse paliksime 
degančią Lietuvos meilę. Tam atsa
kingam paveldėjimui ir darbui jiems 
reikia pasiruošti.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresas 1972 metais turėtų tą pasi
ruošima, pagilinti, surasti naujus 
veikimo metodus, uzmegsti pažintis 
ir draugystes visame vakarų pasau
lyje išsisklaidžiusio mūsų jaunimo 
tarpe. Mūsų tikslas ir pareiga yra 
stengtis, kad į šį kongresą iš Aus
tralijos nuvyktų kiek galima daugiau 
jaunimo.

Susidariusiam Melbourne Jau
nimo Kongreso Komitetui mes reiš
kiame pilną pasitikėjimų ir neturime 
abejonės, kad savo darbą jie atliks 
taip, kaip pradėjo - su entuziazmu, 
darbštumu ir pasišventimu. Mes kvie

5. Kun. Dr. Bašinskas rašo:
“Geelongiškiai šios problemos ne
gali vieni išspręsti, nes ji prašoka 
jų kompentencij^”. Gaila, kad kun. 
Dr. Bačinskas užmiršta, kad mes gy
vename demokratinėje Australijoje 
kur dauguma balsų viską nusprendžia. 
Tikrumoje si problema Geelongiškių 
jau visiškai išspręsta, tik būtu malo
nu, kad kitų apylinkių , žmonės ne
žinantį reikalą nesikištu į mūsų 
Geelongiškių reikalus.

6. Kun. Dr. Bačinskas rašo; kad 
reikalingas Krašto Tarybos sprendi 
mas. Tačiau pats sau ta autoritetą 
prisiima ir nuteisia Geelongo Lie
tuvių bendruomene^ rašydamas: “Tie 
kurie nepritaria naujam Lietuviu 
Namų Geelonge įteisinimui yra tei
sūs, nes jie gina PLB Australijos 
Krašto Statutą,”.

Kaip “t ie” gina PLB statutą? 
Mums Geelonge visiškai aišku, nes 
per 1971.2.28 d. visuotiną bendruo
menės susirinkimą, Lith. Assoc, pir
mininkas viešai pareiškė, kad jis 
nepripažysta ALB. Geelongo Apyl. 
valdybos, tai kaip gali jie ginti 
statutą.

7 .Vienintelis ir labai didelis 
Geelongo bendruomenes “nusikal
timas” yra, kad mes S3V0 turtą 
užregistravome S3V0 vardu.

Geelonge gyvenu 18 metų. Penk
ti metai einu ALB. Geelongo Apyl. 
Valdybos pirmininko pareigas. Šį 
straipsnį rašydamas pasirėmiau Ben
druomenės protokolais.

Su aukšta pagarba:
Dr. S. Skapinskas 

ALB. Geel. Apyl. Vald. Pirm.

čiame Melbourno bendruomenę pajus
ti reikalo svarbą ir parodyti parei
gos supratimą paremiant Jaunimo 
Kongreso Komiteto darbą moraliniai 
ir materialiniai.

A.L.B. Melbourno Apylinkės 
Valdyba

PRANEŠIMAS

II-tro Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas (Melbourne) 
buvo įsteigtas š.m. kovo mėn. 21-ma 
diena.

Susirinkime dalyvavo visų Mel
bourno lietuvių jaunimo organiza
cijų atstovai. Dėl darbo eigos pa
lengvinimo į komitetą, buvo kooptuoti 
pavieniai asmenys kurių pavardės 
yra surašytos dabartiniame šio komi
teto sąstate:
H. Antanaitis, skautai, Pirmininkas, 
P. Jokūbaitis, Korp! Romuva, Vice
pirmininkas, D. Juškaitė, kooptuota, 
sekretorė. D, Saženytė, t. šok. “Klum
pakojis” sekretore, L. Baubinaitė, 
t. šok. “Gintaras”, iždininkė, A. 

Milvydas, studentai, narys, V. Špo
kevičius, sportininkai, narys, R. 
Vaitekūnaitė, kooptuota, narė.

Sis komitetas kartu eina Mel
bourne Lietuvių Jaunimo Koordina
cinio Komiteto pareigas - koordinuo
ja visų Melbourno lietuvių jaunimo 
organizacijų veikla,, palaiko glau
džius ryšius su Melbourno Apylinkės 
Valdyba (ir yra jos revizijos komi
sijos žinioje), ruošia jaunimo pasi
šokimo vakarus, prižiūri Lietuvių 
Namų jaunimo kambarį, ir bendrai 
stengiasi išvystyti gyvesnių lietuvių 
jaunuomesnės veiklą palaikant ryšius 
su savo ir kitų Australijos lietuvių 
kolonijų jaunimu.

II-tras P.L. J.K. K-tas Mel
bourne) taip pat palaiko kontaktą su 
Australijos Lietuvių Krašto Valdyba 
ir susirašinėja su Jungtinių Valsty
bių Jaunimo Informacijos Centru.

II-tram Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresui artėjant (1972, bir
želio - liepos mėn. ) šis komitetas 
rimtai susirūpinęs kongreso pasise
kimu, dabarties ir ateities lietuvių 
išeivijos, ypatingai Australijos lie
tuvių veiklos skatynimui, ryžtasi 
organizuoti delegatų bei atstovų mi
siją L kongresų tikėdami atsiekti 
sekančius užsimojimus:

1 .Įsijungti į d i namiškesnį bendra
darbiavimą su Amerikos ir kitų kraštų, 
lietuviškų jaunimu; pav.-

(a) ištirti galimybes tęsti stu
dijas lituanistinėje srityje Ameri
koje;

(b) koordinuoti politiniai veik
lai atsiradus staigiam reikalui, pa v. 
Simo Kudirkos ir Bražinsku įvykiai;

(c) ištirti galimybes pasikviesti 
Australijon lietuviškas jaunimo 
chorų ir tautinių šokių grupes;

(d) suorganizuoti studentų pasi
keitimus (exchange students);

(e) Planuoti Ateičiai ir Ieškoti 
Naujų Veikimo Idėju:-pav. metodai 
pagyveinti individualinių lietuvių jau
nimo organizacijų veiklą Australijoje;

(f) ištirti kaip prijungti nekal
bančius ar silpnai kalbančius lie
tuviškai jaunimų prie jaunimo veik
los - pasinaudoti Amerikos Vyčių 
patyrimu.

(h) Ištirti galimybes suruošti 
III-čia, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Australijoje.

II-tro Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso Komiteto 

Valdyba (Melbourne) 
***

DAINOS SAMBŪRIO BALIUS

“Tautos dainelė, tu išlikai, 
Kad žuvo didžiavyriai;
Nors slėgė sunkūs vargų laikai, 
Tu irgi daug prityrei ”

Tautos dainelę dainuodamas 
Melbourno Dainos ‘ Sambūrys mus 
toli nuklydusius nuo Tėvynės džiu
gina jau 21 metus. Mes didžiuo
jamės, mes juos mylime, mes jiems 
dėkojame...Tačiau sambūriečiai nori 
kad juos ne tik matytume ir girdė- 
tume scenoje, bet taip pat nori kartu 
su mumis pabendrauti, pasidžiaugti 
laimėjimais, pasidalinti rūpesčiais, 
ateities darbais. Tam intymesniam 
bendravimui su mumis, Dainos Sam
būrys š.m. rugpiūčio mėn. 21 d. Lie
tuvių Namuose rengia savo metinį 
balių ir kviečia visus Melbourniškius 
ir artimesnių bei tolimesnių apylin
kių tautiečius į jį atsilankyti.

Manau, kad visi priimsime ši jų 
malonu kvietimą, o taip pat linksmai 
praleisime keletą gražių valandų 
kaip Sambūrio svečiai. Patartina 
pasirūpinti iš anksto sau pageidau
jamas vietas.

Iki pasimatymo.
IGA
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt- Bernotas

ARABAI LIEKA ARABAIS

Dešimt metų Sov. .Sąjunga mėgino 
Įvairiais būdais Įkelti bolševikiška, 
koją Į.- Artimuosius Rytus. Ir taip 
po daugybės mėginimą ir milijonų 
išmestu rublių arabams, ligi šiol 
neprasimatė Maskvai naudingų rezul
tatų. Nekalbant apie sovietų stengi- 
masį įsigalėti abejose pusėse Rau
donosios Jūros ar Sueso kanalo, ten 
patirtis rodo, sunku užmegsti Mas
kvos sėjamą komunistinį grūdą is
lamo giliau isišaknyjusiame arabą 
pasaulyje.

Šią dienų politiniai įvykiai Su
dane gan aiškiai parodė kokį atpildą 
užsitarnavo Maskvą, kada Brežnevo 
simpatikai tarsi sūnys, buvo gaudo
mi Sudano sostinės Khartoum gat
vėse ir kišami į kalėjimus. Laike 
areštų savaitės virš 1000 komunistų 
jų tarpe 70 aukšto rango kariškių, 
buvo suimta ir “precizišku tikslu
mu” išmoktu Maskvoje, visiems pa
skirtos skaudžios bausmės.

Keturiolika Sudano žymiausių 
komunistų buvo sušaudyti. Ją tarpe 
Mahgoub - komunistą partijos vyriau
sias sekretorius ir pats svarbiausias 
komunistas arabų pasaulyje. Negai
lestinga mirtis neaplenkė ir komu
nisto Parang - lenininio taikos pre
mijos laureato. Kiek liko gyvą iš 
1000 areštuotų mažai kas žino. Spė
jama, kad arabų skaitlingiausioj! 
komunistą partija Sudane bandžiu
si nuversti militarinį gen. Numiry 
rėžimą, pati tapo išporcijuota,išre
tinta, sunaikinta...

Į nemalonų Įvykį protesto bal
su atsiliepė Kremlius ir visa sovie
tuos spauda. Oficialiu komunikatu 
Kremlius perspėjo Khartuomo mili
tarises, jog “neleistinas ir nedova

LIETUVIAI - NUGALĖTOJAI

Šią vasarą visa eilė lietuvių 
pasižymėjo meno srity ir sporte, ne 
tik Lietuvoje, bet ir Maskvoje bei 
Vakarų pasaulio kraštuose - Madride, 
Italijoje ir JAV-se. Tie pasižymėję 
buvo: Lietuvoje - Vilniuje, š.m. bir
želio mėn. 17 d. atidarytame Sovietų 
Sąjungos M. Glinkos vokalistų penk
tame konkurse dalyvavo šeši lietu
viai - dainininkai: Vidutis Bakis, 
Genovaitė Jasiūnaitė, Monika - Dan
guole Juodikaitytė, Giedrė -Marija 
Kaukaitė, Regina Maciūtė ir Juozas 
Malikonis. Pirmąją premiją laimėjo 
lietuvaitė Giedre Kaukaitė ( g. 1943 
m.) . Tai mezzosopranas, kurioje, pa
gal kritikus, “harmoningai susilieja 
aukštos klasės dainininkei ir aktorei 
reikalingi komponentai”. Pažymėti
na, kad iš šešių lietuvių dainininkų 
penki buvo praėję į konkurso II turą'.

Birželio mėn. Vilniaus "Varpo” 
choras laimėjo pirmąją vieta, tarptau
tiniame konkurse Italijoje, vėliau 
dalyvavo Anglijoje. Langolen mieste 
tarpt, chorų konkurse. Chorui vado
vauja Adolfas Krogertas. ***

Kanados premjeras P. E. Trudeau Sov. Sąjungos premjerui Kosyginui: “Iš- 
balansuokim karinių pajėgų atitraukimą! Jūs atitraukite savo vyrus, o aš — 
Kanados.” Taip vaizduoja kaikurie Kanados laikraščiai Kanados premjero 
lankymąsi Maskvoje

notinas veiksmas gali pakeisti tarp
valstybinius santykius — Sudano 
vyriausybė savo veiksmu stumia 
kraštą į pavojingą kelią...”

Aiškiai suprantama, kad sovietų 
pareiga yra protestuoti dėl nuskriaus
tą komunistų, tačiau ar ji imsis ko
kių priemonių prieš Sudano milita
rises, dėl to reiktų smarkiai abe
joti. Tiesa, gąsdydami sudaniečius 
sovietai gali atsiimti “technikos 
patarėjus”, kurių virš 1800 nuola
tos gyvena Sudane. Taip pat sovie
tai galėtą nutraukti ekonominę paramą 
Sudanui, bet tuom ne daug ką atsiek
tų, kadangi tokiomis sankcijomis 
tik patys sau užkirstų kelią ne tik 
į Artimuosius Rytus, bet ir į Mask
vos svajojamą juodųjų Afrika^.

***
Žiūrint paviršutiniškai Į arabų 

reikalus, lyg ir atrodytu, kad poli
tinė dirva arabu pasaulyje puikiau
siai paruošta marksistinei - leninis- 
tinei sėjai. Dėl to, čia ir kyla klau
simas: kodėl taip ilgai neužsimezga 
komunistine sėkla arabų pasaulyje?

Tiesa, ten gyvenimo lygis labai 
žemas. Nuolatiniai karai su pervers
mais tiesiog kviečia revoliucinę nau
ją laikų dvasia i Artimuosius Rytus. 
O be to, ekonominis priklausomumas 
Maskvai tiesiog vylioja nelaimingą 
avelp Į vilko nasrus. Ir vis tik arabų 
pasaulyje nevykta nei proletarinės 
nei kultūrinės revoliucijos.

Ir ką kalbėti apie marksistines 
revoliucijas kada beveik visose ara
bų šalyse, išskyrus Lebanoną ir 
Sudaną, draudžiamos komunistų par
tijos. Komunistų politinis egzista
vimas draudžiamas ne vien kaip pa
vojingas užsienio importas, bet dau
giau kaip pavojinga epidemija plačiai 
praplikusiam arabų islamui. Atrodo, 
kad ir paprasčiausiam arabui netenka 
daug aiškinti, jog komunistinis ate
izmas nebuvo ir nebus geru 
partneriu Mohamedo islamui.

"Democratic Alliance” - De
mokratinė Sąjunga, įkurta Švedijoje, 
JAV ir D. Britanijoje, turi visą eilę 
uždavinių bei tikslų . Vieni svar
biausiųjų : iškelti tarptautinio ko
munizmo tironiškąją prigimtį, surink
ti faktus, ryšium su didvyriška Viet
namo tautos kova prieš komunistų 
agresiją , suteikti įmanomą paramą 
visoms antikomunistinėms pasiprie
šinimo organizacijoms ir kt. Sąjun
ga yra išleidusi Londone lapelius, 
kuriose ryškiai ir vaizdžiai pasisa
koma prieš Raud. Armijos „pasise
kimus“ pasauly. Iš jų galima pami
nėti: tos Armijos vaidmenį, 1918 m. 
jai įvykdžius pirmąją invaziją Lie
tuvoje ir Ukrainoje, vėliau sekusias 
kitas invazijas, politinių kalinių Nor- 
ilsko stovykloje maišto malšinimą 
(1953 )m. sovietų šarvuočių vaidme
nį, jiems sužlugdžius 500 Ukrainos 
moterų streiką vergų stovykloje Kir 
gize Kazachstane (1954m.) ir tt. kai 
kurie išplatinti lapeliai byloja : 
„Sustabdykite agresiją Hanojuje“

***

Iš Amerikos laivo į Sibirą. Taip vaizduoja S. Kudirkos dra
mą Niujorko dienraštis "Daily News", turįs du milijonus 
skaitytojų ir. smerkiąs sovietinį "teisingumą"

OKUP. LIETUVOS MINISTRU TARYBA

Tariamas okup. Lietuvos parla
mentas - Aukščiausioji Taryba š.m. 
liepos mėn. 15 d. posėdyje .“išsirin
ko” prezidiumą (iš viso 15 asmenų) 
ir “sudarė” Ministrų Tarybą.

Šiais metais “sudarytoji”, tiks
liau partijos padalinio Lietuvoje 
paskirtoji “Ministrų Taryba” mažai 

ko skiriasi nuo prieš ketverius me
tus, t.y. 1967 m., “sudarytosios”. 
(Nutarimas dėl sudarymo, “Tiesa”, 
liepos 16).

Tarybos pirmininku toliau lieka, 
pakeitęs Motiejų Šumauską - Juozas 
Maniušis. Pirmasis Tarybos pirminin
ko pavaduotojas - Ks. Kairys, kiti 
pavaduotojai - L. Diržinskaitė - Pi- 
liušenko (ji ir toliau eina nesamas 
“Lietuvos užsienio reikalą minis
tro” pareigas...) A. Drobnys (palik
tas vadovauti Tarybos Valst. plano 
komisijai), Pavelas Kulvietis (jo 
vardas išryškina kilmę - Red.), ir 
penktasis pavaduotojas - Vyt. Vaza- 
linskas.

Seka dar 25 “ministrai”. Štai 
paskirtieji: Aukštojo ir specialiojo 
vidur, mokslo (H. Zabulis), baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės (P. Ku
rys), finansų (R. Sikorskis), kaimo 
statybos (A. Bagdonas), kultūros 
(L. Šeptys), lengvosios pramonės 
(A. Adomaitis), maisto pramonės (S. 
(Dulskis), melioracijos ir vandens 
ūkio (J. Viliška), mėsos ir pieno pra
mones (A. Matulionis), paruošų (L. 
Kareckas), prekybos (A. Mikutis), 
ryšiu (K. Onaitis), statybinių medžia
gų pramonės (S. Jasiūnas), statybos 
(R. Sakalauskas), sveikatos apsau
gos (V.A. Kleiza), švietimo (M. Ged
vilas), teisingumo (A. Randakevi
čius), vidaus reikalų (J. Mikalaus
kas), žemes ūkio (M. Grigaliūnas), 
automobilių transporto ir plentų (V. 
Martinaitis), buitino gyventoją ap
tarnavimo (K. Plechavičius), komu
nalinio ūkio (J. Šerys), socialinio 
aprūpinimo (Tatjana Jančaityte) ir 
vietinės pramonės (E. Ozarskis).

Salia ministrų, Tarybos nariais 
yra eilės Komitetų pirmininkai: šalia 
Valst. plano komisijos (A. Drobnys) 
dar - Liaudies kontrolės komiteto 
(A. Barauskas), valst. darbo resursų 
naudojimo (B. Gaigalas), Valst. kainų 
(M. Gruodis), Valst. kinematografijos 

komiteto (Vyt. Baniulis), Valst. prof
esinio techninio mokymo (A. Dziska) 
Valst. spaudos komiteto (F. Bieliau
skas), Valst, statybos reikalų komi
teto (A. Aksomitas), Valst. televizi
jos ir radijo komiteto fj. Januitis), 
Valst. saugumo komiteto (J. Petkevi
čius), be to, dar trys viršininkai: vad. 
Respublikinio susivienijimo “Lietu
vos žemės ūkio technika” pirm. A. 
Zorskas, Centrines statistikos val
dybos prie Lietuvos “Tarybos” vir
šininkas B. Dubasovas ir Vyriausio
sios materialinio techninio tiekimo 
valdybos viršininkas, taip pat rusas 
- J. Kiriuščenka (nuo š.m. vasario 
mėn. pakeitęs lietuvi V. Mickevičių).

Palyginus su 1967 m. okupanto 
“sudarytąja” Taryba, stebime maža 
pakeitimų. Dabar - 26 “ministerijos” 
1967 m. nebuvo dviejų: paruošų ir 
teisingumo (abi - respublikinės - 
sąjunginės). Iš 26 “ministerijų” vos 
penkios respublikinės: automobilių 
transporto ir plentų, buitinio gyven
toju aptarnavimo, komunalinio ūkio, 
socialinio aprūpinimo ir vietinės 
pramonės.

1971 m. yra ir komitetas, nebu
vęs 1967 m. “sudarytoje” vyriausy
bėje, būtent, Valst. kainų komitetas 
taip pat anuomet nebuvusi Vyriau
sioji materialinio techninio tiekimo 
valdyba su aukščiau minėtų J. Ki
riuščenka priešakyje.

ELTA
***

Š.m. liepos 14-15 d. Vilniuje 
susirinkusi posėdžiams vadinamoji 
Aukščiausioji Taryba “išrinko” pre
zidiumą bei narius. Prezidiumo pir
mininku ir toliau “išrinktas”, J. 
Paleckį, šiam 1966 m. gauvs kitas 
pareigas, pakeitęs, Motiejus Šumaus- 
kas, jo du pavaduotojai - J. Vildžiū
nas ir dail. J. Kuzminskas ir sekre
torius St. Naujalis. Prezidiumo na
riais išrinkti šie vienuolika (su trim 
rusais): M. Gilevskaja, V.A. Griga-. 
liūnienė, J. Gureckas, J. Kulikovas, 
K. Lengvinas, G. Mogilevcevas, P. 
Petronis, V. P. Povilauskas, V. Sa
kalauskas, A. Sniečkus, partijos CK 
pirmasis sekretorius, ir V. Trumpic- 
kas.

ELTA 
***
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PULGIO ANDRIUŠIO ANTKAPIS

Skelbiame Pulgio Andriušio ant
kapio premijuota, projektą, iš abiejų 
pusių. Autorius darydamas antkapio 
projektą labai gerai interpretavo pa
čią idėją. Antkapis yra jo paties pa
rašyta knyga, kur priešakinėje pusėje 
yra davyniai apie patį rašytoja, ku
ris čia atsigulė amžinam poilsiui, 
o antroje pusėje yra originaliai para
šytos ir premijuotos knygos, virše
lio kopija.

Autorius pabrėžia, kad atkūriau 
“Sudiev, kvietkelį”. Rašytojų Drau
gijos premijuotą knygą, kuri bylos 
kiekvienam praeiviui, kad čia ilsisi 
didžiojo lietuvių grožinės prozos ra
šytojo kūnas. Pagrindui gėlių moty
vu paėmiau, charakterizuodamas au
toriaus lietuviško sodžiaus prigimtį, 
kur jo kūrybinė siela subrendo ir jis

LIETUVIU SODYBA

Prieš keletą dienų lankiau 
Lietuvių Sodybą, North Engadine. 
Kas kart lankant Sodybą tas lietuviš
kas kampelis darosi jaukesnis, Įdo
mesnis ir artimas pries širdies. Čia 
sausas geras oras kvepia eucalyp- 
tais. Plačiai ir giliai matomi gražūs 
vaizdai, gražios pašlaitės ir puikūs 
kaimynų namai. Įžengus sodybon, 
rodos, ir tie medžiai lenkiasi ir svei
kina tave. Medžių viršūnėse čiulba 
ir švilpauja įvairūs paukščiai, manau 
kada -lietuviai čia apsigyvens, at
lėks ir lietuviški pavasario paukš
čiai kaip pempės, gegutės ir kiti. 
Ypatingai džiugu matyti Sodybą šiuo 
laiku, statyba eina pilnu tempu, gra
žių plytų pastatų sienos kyla aukš
tyn. Taip pat pagirtina kad statybi
ninkas, kontraktorius yra lietuvis, 
tai Yra sav* laikomės prie savų.

Šiuo momentu yra statomi keturi 
butai su visais Įrengimais, ir pato
gumais. . Teko išgirsti kad SLMSG 
•D-jos valdyba yra pasišoviusios 
greitu laiku pastatyti 10 butų ir sve
taine, kurioje laiks nuo laiko bus 
galima atlaikyti pamaldas, suruošti 
paskaitas, koncertus, įrengti knygy
ną, moterų seklyčią ir 1.1.

Kadangi Sodyba randasi apie 
70 yardų nuo pagrindinio plataus 
kelio - Princes Highway, kuris eina 
nuo Sydnėjaus pro Sodybą, Bulli, 
Port Kembla, Wollongong link, ir tik 
4 mylios nuo sodybos yra Cronullos 
Beach, atrodo kad Sodyba sulauks 
daug pakeleivių svečių, o sodyboje 
gyvenančios ponios lauks su kavute 
ir su skaniais pyragaičiais ir lietu
višku vaišingumu vaišins svečius, 
savo prietelius.

Teko girdėti kad norintieji sody
bon apsigyventi, turi savo staliaus 
ir kitų įrankių, manau bus galima 
savo jėgomis padaryti atatinkamą 
patalpą, kur norintieji galės šį tą 
padaryti ir galės užsidirbti keletą 
dolerių. Sodybos gyventojai nenuo
bodžiaus, nes kiekvienas savo noru 
suras užsiėmimą.

Kai kas kalba ir visai be pagrin
do, buk tai sodybos gyventojas su
sirgęs bus išmestas iš sodybos ant 
gatvės. - Netiesa!

Pensininkai''veltui gauna gydy
toją, vaistus, ligoninę ir 1.1. Sody
boje gyventojas susirgęs, gydytojo 
parėdymu yra pasiunčiamas į ligo
ninę, pasveikęs grįžta atgal į sody-

Mūsų Pastogė Nr. 32. 1971.8J.6psl. 4

tą sodžių nepaprastai gražiai aprašy
davo savo veikaluose.

Komitetas yra išsiuntęs 12 Ade
laidės firmų, kurios gamina antka
pius, laiškus su projekto fotografi
jomis, prašydamas iki nustatytos da
tos pranešti antkapio kainą ir įren
gimo laiką. Gavęs atsakymus, komi
tetas atliks paskutinę savo veiklos 
fazę, užsakydamas antkapį.

Be to komitetas kreipiasi į Pul
gio Andriušio gerbėjus ir jo raštų 
skaitytojus prašydamas, prisidėti ir 
pinigine parama, įamžinimui jo pasku 
tinę poilsio vietą?

Siunčiant aukas reikalinga įra
šyti “Pulgis Andriušis Fund” ir 
siusti sekančiu adresu: “Pulgis 
Andriušis Fund” c/o J. Riauba, 
9 Harrow St., Dover Gardens, S.A. 
5048. Pulgio Andriušio Antkapio 

Statymo Komitetas.

bą, o kam reikia priežiūros, gydyto
jas parūpina rajoninių slaugią. Ji 
lanko kasdien ir prižiūri ligonį.

Vidutiniai apskaičiavus, sody
bos žemę ir pastatai, kurie dabar 
statomi, sudarytų sodybos turtą sie
kiantį iki $160.000.00 tai yra graži 
suma ir nemanau, kad kas iš mūsų 
dėl to būtume pabiednėję. Čia yra 
didelis nuopelnas S.L.M.S.G.D-jos 
valdybos ir visų Sydney moterų. To
kia Lietuvių Sodybą turėti Austra
lijoje yra garbė ir džiaugsmas mūsų 
Australijos Lietuvių Bendruomenei. 
Kaip minėjau kad užbaigus 10 butų 
ir svetainę^ reikia pinigų ir jeigu 
kiekvienas lietuvis gyvenantis 
N.S.W. paaukotų po $10.00, manau 
kad mes del to nenubiednėtume, o 
Moterų Draugija gavusi ta. parama^ ir 
prie to iš valdžios subsidiją, tikrai 
sodybos užbrėžtą, planą įgyvendins.

Lai gyvuoja lietuvės moterys!
Senelis.

***

— Vyrams lengviau gyventi 
negu moterims — jie vėliau ve
da ir anksčiau miršta-

inamus Lietuvos peizažas

STEBUKLINGIEJI GYVULIAI 
O. Areimaitė

Senieji žinojo septynis pasaulio 
stebuklus, kurie laikui bėgant ir kei
čiantis kultūroms - pranyko. Bet did
žiojo pasaulio stebuklo, kuris buvo 
tada ir dabar tebėra; jie kažkodėl 
nepriskaitė; nes dar vis yra kiškių 
(arba zuikių; kaip jums patinka).

Beveik visi mėsaėdžiai gyvuliai 
ir mėsaėdžiai žmonės, isskyrus 
žinoma, Zarathustros ir Mahomedo 
pasekėjus, taip pat ir žydus; visi 
yra kiškių priešai, nes jie mėgsta 
kiškio kepsnį. Mėgsta taip labai, kad 
štai senosios Romos poetas Martia- 
lis savo eilėse sako: “Inter quadru- 
pedes gloria prima Lepus!” Atseit, 
tarp keturkojų kiškis skaniausias.

Visas, visas pasaulis jį medžio
ja. O ka jie pagavę dar su juo iš
darinėja?! Vargšas nušautas kiškis 
turi kaboti kiek laiko, kad gautų tam 
tikrą kvapą. Pavyzdžiui, toks prancū
zų teisėjas Brillat-Savarin nušautus 
kiškius ir kurapkas savo didžiulėse 
talaro kišenėse nešiodavo po savai
tę, kad per jo kūno šilumą kiškiai 
gautų tą “tikrąjį” kvapą. Aišku, 
teisme prieš jį stovintiems nusikal
tėliams tą kvapą jau galima būtų už
skaityti bausmės dalimi. Bet aš ma
nau, kad mums nėra jokio Įsipareigo
jimo sekti ponu Brillat-Savarin.

Juk negyvas kiškis negali gin
tis,ach,jis net ir gyvas gintis ne
gali. Kai kas tikina, kad kiškio įkan
dimas esąs gana skausmingas, bet 
jam turbūt ne į galvą neateina kan
džiotis. Jis bėga, nes iš prigimties 
jis pacifistas. Dėl patelės, galbūt, 
jis kanda savo priešui; nes juk ir 
tarp žmonių pacifistų taip kartais 
atsitinka. Gali tikėti ir laikytis 
įvairių principų; dėl meilės ir moters 
išlaksto visi principai.

Kodėl dar vis yra kiškių? Kaip 
jie issisaugoja savo persekiotojų? 
Kad jie gali bėgti, žino kiekvienas, 
bet pagal didįjį gamtos istoriką poną 
Buffon, kiškis esąs ir gudrus: “Kiš
kis, vejamas šunų, įsisuka į avių 
būrį; avių kvapas suklaidina šunis 
ir jis lengvai pasislepia”.

Toliau, negu pono Buffon įsiti
kinimas, eina liaudies tikėjimas, kad 
kiškis žino burtus, kaip pasidaryti 
nematomu. Jam buvo priskaitoma net 
ir raganavimo galia. Liaudies prieta
rai; kiškis užsiima visai kitokia ma- 
gika savęs išlaikymui. Kiškių erotika 
sužavėtas dievas Amor juos prikinkė 
traukti savo meilės karietą. Romos 
damos valgė kiškio kepsnius grožiui 
palaikyti, o Rokoko gražuoles kiškio 
smegenimis trindavo dantis, kad gau
tų spinduliuojanti baltumą. Mūšy 
liaudis išgydydavo plaučių ligas ger

davo kiškio taukus, kurie tiko ir kai 
kurioms votims gydyti.

Kiškio brolis triušis pirmiausia 
atėjo į Roma iš Ispanijos. Iš ten ro
mėnai kartkartėmis ir savo didžiuo
sius cezarius importuodavo, todėl 
ir tą mažąjį ilgaausį, pagal jo bas- 
kiškąjį vardą jie pavadino “Cunicu- 
lus”. Su romėnų legionais jie atke
liavo į tada vadinamą Germanija, kur 
iš romėnų “Cunic” perėjo į germanų 
“kunig” ir žinoma “koenig” - taip 
iš kuklaus gyvulėlio išėjo išdidus 
karaliukas ir tik karaliaus stalo ver
tas. Austrijoj dar ir šiandien triuši 
vadina “kiniglhas”, t.y. karališkas 
kiškis. Su teutonų riteriu ordinu jis 
atkelaivo į rytų Europą, pirmiausia 
į slavų tautas ( matomai kryžiuočiai 
tokiu būdu norėjo pasigerinti mūsų ir 
taip nelabai nuoširdiems kaimynams). 
Lenkai iš karto jį ėmė vadinti “koro- 
lek”, tai irgi karališkas. Vadinome 
ir mes jį kraliku gana ilgai. Neofi
cialiai dar ir dabar tebevadiname, bet 
oficialiai ir literatūriškai lietuviškai 
jis visdelto yra tik triušis; karūnos 
mes jau jam nebededame.

Kas teliko iš to mažojo aristo
krato išdidumo? Galima sakyti dar 

labai, labai daug. Walt Disney Bambi 
filmose jis tebera žvaigždė. Vaikų 
pasakose jis dar dažnai vaizduojamas 
su karūnėlė. Prancūzijoj, Olandijoj 
ir Belgijoj jis yra karališkas keps
nys. Anglijoj jis yra net dvasiškas 
kepsnys, nes štai Derby anglikonų 
vyskupas parduoda kasmet po 12,000 
triušių iš savo fanuos. Japonijoj jis 
buvo svarbiu aistringu biržos speku
liacijų objektu. Čia Australijoj kurį 
laiką buvo toks stovis, kad nežinia, 
kas ištiktųjų buvo krašto valdovais 
triušiai ar pomiai? Tik su “New aus- 
tralian’u” tvanu atėjo mixomatosis ir 
krašto valdymas pasikeitė triušių ir 
dalinai pomių nenaudai.

Iš karališkojo zuikio tapo tvarto 
zuikelis, eilinio piliečio kepsnys. 
Nors karūna, galbūt, reikėtų jam pa
likti jau vien dėl moralės, ko tikrai 
negali sakyti apie žmogiškas karū
nuotas galvas. Didysis Buffon, tėvas 
ir karalius naujojo gamtos mokslo, 
nenuilsdamas giria triušiogeras ypa
tybes. Pirmoj eilej triušio vaisingumą 
(Australijoj tai nėra laikoma dory
be).Net ir turkų sultonai, turėdami 
didžiulius haremus, vargiai galėtų 
su juo susilyginti. Buffon sako (rei
kia manyti, kad jis tikrai suskai
čiavo): jog viena triušių pora per 
4 metus padaugėja 1,275,850 galvų. 
Pagal jį triušis esąs už kiškį daug 
gudresnis. Kai toks kvailas kiškis 
gyvena tik po krūmų ar kupstų, “gud
ruolis” triušis išsikasa ola. su ke
liais įėjimais ir tai esą ne iš ins
tinkto* bet iš sveiko, išmintingo gal
vojimo. Uždarytas tvartelyje triušis 
olos nebekasa. Poruojasi jier taip 
pat slapta, tokie padorūs esą. Žmona 
jis turi tik viena ir yra labai švel
nus ir geras tėvas. Iš pavydo vai
kams triušienė tučtuojau vėl tampa 
motina. Jo rūpestis vaikais apima 
visa jo gentį; vaikų, vaikų vaikų 
vaikus. Vyriausias tėvas visuomet 
gerbiamas ir jis išsprendžia šeimos 
ginčus bei nubaudžia neklaužadas. 
Po vienu stogu visos gimines apgy
vendinimui jis platina olą, panašiai, 
kaip žmonių modernus blokai; kur 
vaikams, sukarusiems zsavo šeimas, 
yra atskiros olelės. Siu dienų mo
dernūs architektai galvoja kažinką 
atradę su “own your own flats”; 
triušiai tą' žinojo nuo amžinybės 
pradžios.

Tiek to pono Buffon. Triušis 
šiandien gal nebe karališkas gyvu
lys ir padoraus gyvulio neatstoja, 
bet visdelto jis yra padoriausias 
gyvulys pievoj, tvartely ir ant stalo.

***
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GEELONGISKE LIEJUVA1TE 
SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS 

AFRIKOJE

Nijole Aleksiūnaite liepos 3 d. 
ištekėjo už John Davis (anglų tau
tybės, sales manager) Johannesburse.

^.met Spalio mėn. Herald & Sun 
bendrovės tarnautojai surengė Nijolei 
išleistuves j Pietų Afriką. Toje 
firmoje ji tarnavo kaip komercinio 
skyriaus sekretorė ir buvo labai mė
giama bendradarbių. Kitą dieną 
“House News” žurnalas atspaus
dino Nijolės fotografiją ir apgailes
tavo netekdami geros tarnautojos, 
o labiausia apgailestavo žurnalistų 
skyrius netekąs geros vertėjos. Mat, 
Nijolė be anglų, ir lietuvių kalbų 
mokėjo gerai rusų. Melbourne lan
kantis rusų laivams, teatrams, bale
tams, cirkams ir turistams Nijolė 
visada buvo kviečiama vertėjauti 
laikraščių bendrovei, kuri už jmsę 
valandos mokėdavo $10.00. Salia 
įdomaus ir gerai apmokamo darbo 
turėjo progos susidurti su žymiais 
asmenimis ir dažnai jos nuotrauka 
patekdavo “House News” žurnale.

Geelongo lietuvių gyvenime ji 
buvo susipratusi lietuvaitė, žinoma 
kaip gera pianistė, kuri, laiką tal
kininkavo Geelongo lietuviu chorui, 
reprezentavo Geelonga^ Melbourno 
Meno Dienose jaunųjų talentų pasi
rodyme. Buvo įsijungusi ir į. sporto 
Klubą “Vytis” krepšinio komandą, 
bet susižeidusi koją turėjo nutraukti.

Jaunavedžiai virs metų laiko 
yra numatę gyventi Afrikoje, kol 
užsibaigs tarnybiniai įsipareigojimai 
vėliau žada pakeliauti po pasaulį, 
bet kur apsistos dar nežinia. Papras
tai dukros širdis nori būti arčiau 
mamos, tai ir Nijolės noras grįžti 
į Australiją, vyras jau gavęs pasiū
lymą dirbti vienoje Perth’o firmoje.

Baigdamas noriu palinkėti jauna
vedžiams: Nijolei ir Johnui daug 
džiaugsmo ir laimės po vestuviniame 
gyvenime, o Nijolei nepamiršti lie
tuvių ir visada gražiai reprezentuoti 
savo tautą kitataučių tarpe.

Juozas Gailius

LIETUVIŲ TAUTOS ATEITIS 
PAVOJUJE! AUKOKIME PER 

TAUTOS- FONDĄ MOŠŲ 
LAISVES KOVAI!

Australijos katalikai

Sydnejus. — Naujam Austra
lijos kataliku Metrašty pateikia
mi naujausi duomenys apie Aust
ralijos katalikų religini gyveni
mą. Šiuo metu Australijoje yra 
2,830,000 katalikų, kuriuos dva
siniai aptarnauja 3,800 kunigų ir 
2,350 vienuolių. Didelės reikšmės 
religiniame, socialiniame ir švie
timo darbe turi seserys vienuolės, 
kurių dabartiniu metu yra 3,500. 
Katalikų privačiose mokyklose 
šiuo metu mokosi apie pusę mili
jono mokinių, gi vyskupijų ku
nigų seminarijose kunigystės pa
šaukimui rengiasi 1,100 semina
ristų.

REPORTAŽAS IŠ ADELAIDĖS

Liepos 18 d. Adelaidės Apyl. . 
V-ba suruošė L. Namuose Kultūrinę 
popietę. Br. Strauka papasakojo apie 
praėjusias Melbourno Lietuvių Die
nas, chorų pasirodymus ir tą pakilią 
nuotaiką lydėjusią šventės dalyvius. 
Po to buvo rodoma 1968 metų įvyku
sių Adelaidėje Lietuvių Dienų spal
vuota filmą, padaryta A. Fišerio ir 
A. Serelio. Filmą gana judri, nenuo
bodi. Vaizdai nesikartoja, ryškumas 
gana geras. Veiksmas prasideda 
Adelaides aerodrome ir geležinkelio 
stoty j. Matome atvykstantį klegiantį 
Sydnėjaus ir Melbourno sportuojantį 
jaunimą, choristus ir Talmudo žino
vus - posėdininkus. Šiurpas suėmė 
pamačius buvusį Krašto V-bos pirm. 
S. Narušį dedant vainiką prie pamink
lo žuvusiems už Lietuvą, šypsosi ir 
A. Krausas, diriguoja K. Kavaliaus
kas. Prie muziejaus durų ginčijasi 
VI. Radzevičius. Uz stalo sėdi J. Ar
minas. Literatūros vakare pirštu 
rodo į Grabelio ežerą sunkiai pamirš
tamas Pulgis Andriušis. Viso suskai
čiau 12 mielų ir širdžiai taip brangių 
lietuviškų veidų, kuriuos deja jau 
palietė mirties Angelo sparno tamsus 
šešėlis. Seanso metu paaiškinimus 
atliko C. Zamoiskis neatsilikdamas 
nuo turinio. Reikėtų padaryti trumpą 
vaizdinę filmos įžangą susinchroni- 
žavus su garsine juostele eksportuo
ti į visas Australijos lietuvių kolo
nijas. Popietę pravedę Ap. V-bos 
Kultūros vadovė, skulptorė J. Po
ciene.

***

Liepos 24 d. Žiemos balius. 
Taip jau ir lieka tradicija, kad nau
jai išrinktoji moterų sekcija- prisi
stato kolonijai su žiemiško baliaus 
subuvimo paruošimu, čia ji turi pro
gos parodyti savo organizacinius 
sugebėjimus, kaip pritraukti kuo 
daugiau publikos. Šiemet jos ėmėsi 
gana kultūringos gudrybės. Išplatinti 
kuo daugiau garbės pakvietimų ir 
prie durų padėti aukų lapą. Atseit 
įėjimas čiut ne už dyką. O kas gi ne
nori šiais laikais būti garbingu sve

Vakarų Australijos jaunimas tariasi - E. Stankevičius, V. Garnys, V. 
Radzivanas, R. Lukošius ir nevisai matomas Robertas amerikietis.

^TAUTAS AIDAS

Sibiro tremties eilėraščiai

Gėlės iš tėvynės
Kvėpavo jos Tėvynės oru, 
Šventosios Žemės krūtimis 
Maitinosi, kad puoštų altorių, 
Statytą mano mintimis.
Tik jos girdės begarsę maldą, 
Kuri širdies jausmais virpės 
Ir ilgesį taip geliantį, taip saldų 
Laukų gimtųjų, jos atspės.
Jaučiu ant jų dar švelnią ranka 
Ir atspalvį akių šviesių,
Jaučiu net rūbo kvapą blankų.. 
Nevienas maldoje esu.
1948. IV. 30. 

čiu? Eksperimentas pavyko nuosta
biai puikiai. Prisirinko puos'nios, 
šventiškai nusiteikusios publikos 
geri 200. Gausi kolorijomis vakarie
ne su kavute ir šypsena po $2.00 
nuo galvos. Geras orkestras vaškuo
tos grindys ir gausi fantais loterija 
kėlė nuotaiką. Baras rūpinosi kas
dieniniu rūpesčiu užsimiršimu. Gar
bingiausia baliaus viešnia buvo p. 
Poželiene buvusio Vidaus Reikalų 
Ministerio, advokato Vlado Požėlos 
našlė, ji labai retas svečias bet ko
kiam pobūvij. Beto dalyvavo net dvi 
viešnios iš Lietuvos. Publika susi
dėjo iš jaunesnio amžiaus žmonių. 
Daug senimo išmirė, paliego arba, 
prastai kalbant, paseno. Moterų Sek
cijos kasa turėjo netoli $500.00 pa
jamų. Baras padarė virš $400.00 apy
varta. Gaila kad tokiam šauniam po
būviui nebuvo suorganizuota, nors 
trumpa programa.

***
Liepos 31 d. Lietuvių Namuose 

gegnės virpėjo, kaip seno smičiaus 
ašutai, langai drebėjo, kaip per audrą. 
Nutikimas didis buvo tamsioje žie
mos naktyjeJaunimo Kongreso Komi
tetas suruošė tikrai šaunų tarptau
tinį šokių vakarą. Be to atvyko pui
kiai išdresiruotas Melbourno “Klumpa
kojis” kurio darnumas , tempas, ap
valdyti judesiai ir jaunatviškas gerų 
laiku nusiklegėjimas pelnė daug 
aplodismentų. Adelaidiškis “Žil
vinas” nei per nago juodumą neuž
sileido Melbournui. Temperamentin
giausiai šoko ukrainiečiai. Kartais 
atrodė, kad liekni jauni vyrukai 
akrobatiškai lėkdami į viršų ims ir 
susimuš galvą į. salės skersbalkius. 
Estai šoko labai subtiliai. Vokiečiai 
demonstravo Reino ir Bavarijos šo
kius. Tempas ir judesiai lėti, bet 
taip atrodo ir turi būti, nes tradici
jos nekeičiamos. Bare, be jaunimo 
rekomendacijų, buvo sunku prisigrūs
ti prie stalo. Salė buvo pilnutėlė. 
Scenoje sėdėjo mūsų naujai išau
ginta diduomenė. Reikia pasakyti, 
kad vakaras buvo labai spalvingas, 
nuotaikingas ir mielas.

V. Dumčius
***

Saulėlydžiai
Kai saule leidžias prie Uralo, 
Begęstant aukso spinduliams 
Sušiurta skausmas. Nėra galios 
Šiam' gaisrui užgesint juodam.
Plėšrus kaip paukštis suplazdena,. 
Krūtinėj augęs ilgesys
Sudrasko 'širdį. Kraujas mano — 
Juodoji nevilties ugnis.
Saulėlydžiuos užkaista mintys, 
Juoduos liežuviuose liepsnų.
Aš, negalėdamas nurimti, 
Sudegt į laužą pats einu.
1947. VIII. 15.

NEWCASTLE 
VIDURŽIEMIO VAKARAS

Ncwcastlyje Lietuvių Choras 
yra lyg tas nugarkaulis, apie kurį 
būriaąi didelė dalis lietuviškos veik
los. Žinoma, tiesioginiai Choras su
traukia pačius dainininkus, nes ,tik 
jie Chore ir dainuoja; Bet choristai 
turi giminių, pažįstamų ir taip toliau 
- taip kad galų gale netiesioginiai 
Choras yra beveik Newcastlio lietu
vių visuma.

Malonu todėl buvo atsilankyti 
į š.m. rugpjūčio 31d. Choro suruo
štus Viduržiemio Šokius, kuriuose 
matėsi beveik visi aplinkui gyveną 
tautiečiai. Kad nenuviltų svečių, 
choras pateikė programą. Išklausius 
„Žiema bėga“, kuriam dirigavo ilga
metis chorvedys Stasys Žukas, pa
matėme staigmeną, nes antrą dainą, 
„Vilniuj žydi liepos“, dirigavo p. 
Zina Zakarauskienė. Kaip p. Žukas 
paaiškino, ji bus dirigento pamaina, 
kad ateityje nuovargis ar kokia ne
laimė choro nesustabdytų. Kitoms 
dainoms vėl grįžo p. Žukas ir taip 
dar išgirdome „Aš dainuosiu dainas“ 
„Miškų gėlę“, „Uždainuoki pasaulio 
lietuvi„ ir „Dainininkų maršą“. Chor
as šiuo metu yra skaičiumi truputį 
sumažėjęs ir scenoje pasirodė 16 
choristų, tačiau dainavo jie kaip na
muose, ir aiškiai jautėsi meniškas 
apvaldymas ir susidainavimas.

Tarp dainų buvo ir jumoristinio 
pobūdžio dalykų. Linksmieji broliai 
(H. Lučinskas ir J. Cesnaitis) atkrei
pė dėmesį į pasaulio įvykius, choro 
naujienas, o vėliau neužmiršo ir vie
tos tautiečių. Zina Zakarauskienė 
deklamavo satyrinį.-eilėrašti,, kuriame 
atsispindėjo lietuviškos savybės, 
kurias aptariame paprastai prie sti
kliuko. Pagaliau, programai pasibai
gus, svečiai tęsė bendravimą prie 
stalų, kuriems maistą gamino nenu
ilstamos šeimininkės ponios Bajal- 
ienė ir Klemenienė. Viso vakaro tvark
dariu buvo choro seniūnas Petras 
Leonavičius.

Newcastlio lietuviai choristams 
ir dirigentui yra dėkingi ne tik už re
prezentaciją svetimtaučių tarpe, bet 
ir už koncertus bei vakarus savie
siems, kuriuose visi turi progos pa
buvoti ir pasišnekėti. Iš kitos pusės, 
savo dalyvavimu svečiai taip pat 
stengiasi chorui padėti materiališkai 
nes, kaip chorvedys priminė, choras 
turi nuolatinių išlaidų, kaip salių 
nuomavimas repeticijoms, kelionės 
į koncertus ir taip toliau. Reikia 
manyti, kad šiuo Viduržiemio Vakaru 
buvo patenkinti ne tik svečiai bet ir 
choristai. Kiek girdėti, sekantį va
karą Newcastlyje ruošia Apylinkės 
Valdyba š.m. rugsėjo mėn. 4 d., ku
riame laukiama Tautinių Šokių Gru
pės iš Sydnėjaus.

vdn.
** *

Čepinskio dėsniai 
nepasenę ir dabar

Ryšium su prof. V. Čepinskio 
100-siomis gimimo metinėmis, 
1949 m. mirusio mokslininko dar 
bus “Komj. Tiesoje”, geg. 8 d. 
plačiai įvertino J. Čepinskis 
su prof. A. Puodžiukynu. Abu 
autoriai Čepinskį laiko fizikos ir 
chemijos mokslų patriarchu ir 
teigia, kad kai kurie V. Čepinskio 
nustatyti moksliniai metodai, dės 
niai bei dėsningumai nepasenę 
ir šiandien. Jie dar nurodo, kad 
V. Čepinskis “pirmasis moksle 
tiksliai ištyrė įvairiomis sąlygo
mis vandenilio ir deguonies gal
vaninės celės elekrovaros jėgą, 
kuri tik dabar įgyja praktišką 
reikšmę vadinamajame kuro e- 
lemente” . Abu autoriai pridūrė, 
kad Čepinskis buvęs tiesus žmo
gus ir niekam nesilankstęs, nie
kam nepataikavęs, (E»)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
SVEIKINA!

Australijos lietuviai, ypatingai 
sportininkai ir sportą mėgstą, vete
ranai, su nuoširdumu ir džiaugsmu 
sutiko pačią naujausią žinią apie 
mums gerai žinomo buvusio Ameri
kos Lietuviu Krepšininkų vadovo 
inžinieriaus Valdo Adamkaus žymų 
ir svarbų pakėlimą, naujose savo 
pareigose, kurios yra tur būt pačios 
aukščiausios, kokias yra atsiekęs 
naujasis Amerikon po karo atvykęs 
lietuvis.

Džiugu ir malonu, kad ir po tos, 
gana ilgokos, pertraukos, mums taip 
mielas Valdas Adamkus nepamiršo 
mūsų, bet, kaip ir jo ir mūsų Austra
lijoje neužmirštamas asmuo p. J.J. 
Bačiūnas, kurio pėdomis labai gra
žiai seka ir dalimi jo darbus dirba, 
Valdas sielojasi mūsų visais var
gais, pergyvendamas bu/usią praei
tais metais krizę mumyse.

Savo laiške V. Adamkus, lin
kėdamas "Mūsų Pastogei” ir jos 
bendradarbiams bei skaitytojams 
geriausios sėkmės, mini, jog arti
miausiu laiku jis išsiunčia iš Ameri
kos į Adelaidę J.J. Bačiūno biustą. 
Tai yra originalas, iš kurio buvo 
nulietas žalvarinis biustas, dabar 
besirandąs su paminklu tautinėse 
mūsų kapinėse. Jis nutarė, kad ori
ginali ir geriausia vieta šiam biustui 
bus Adelaidės J.J.B. vardo biblio
tekoje, nes tuo bus parodyta ir to
liau palaikoma geriausias draugiš
kumo ryšys tarp Australijos lietuvių 
ir mums brangaus mirusio p. J.J. 
Bačiūno, kuriam jus visi buvote tokie 
artimi.

Šiuo metu V. Adamkus, siųsda
mas savo geriausius linkėjimus vi
siems pažįstamiems, tikisi asmeniš
kai ir toliau palaikyti labai artimus 
ryšius su savo prieteliais ir visa 
Australijos bendruomene.

Sveikinant mums brangu V. 
Adamkų su jo nauju atsiekimu, mes 
tikime, kad po visų pirmųjų sunkių
jų pradiniu darbų, jis ir toliau mūsų 
nepamirš ir karts nuo karto pasi
dalins savomis mintimis su Austra
lijos lietuviais, kuriems jis kaip ir 
p.p. Bačiūnai, visuomet buvo ir bus 
labai artimi ir savi.

A.L-tis.
SPORTAS 

REPORTAŽAS IŠ MELBOURNO

VARPAS - HPCC St h. Yarra 
62:8 (32:0)

Berniukai žemiau 14 m.

Pirmame kėlinyje mūsiškiai 
visai dominuoja ir užmeta 32 taškus. 
Antrame kėlinyje priešininkai truputį 
atsigauna, bet rezultatas yra aiškus. 
Taškus pelnė: Ragauskas 20, Braniš- 
ka 11, Trainys 10, Pranckūnas, Kru
zas 2 ir Bučinskas 1.

***
VARPAS - TRIESTINA 

58:26 (26:6) 
Berniukai žemiau 16 m.

Nuo pradžios jau mūsiškiai veda, 
bet tempas gana smarkus ir priešas 
neatleidžia. Bet pamažu persvara 
didėja mūsiš kių naudai, o priešo bau
dos irgi auga. Gale pirmo kelinio, 
priešas pradeda pavargti ir persvara 
jau žymi.

Antram kėlinyje mūsiš kiai ne
atleidžia. Bet sviedinys vis rečiau 
krepšį besuranda, tačiau laimėjimas 
neabejotinas.

Taškus pelnė: Oželis 13, Lek- 
nius 18, Braniška 26, Liubinas 2, 
Bučinskas, Ragauskas 1, ir J. Bra
niška 2. į..Žiūrovas 
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KOVO KLUBE

Vyru I - West Soccer 51:43 (20:22)

Artėjant žiemos turnyrui prie 
pabaigos, koviečių vyrų pirmoji ko
manda susitiko su pačią stipriausią 
šio turnyro komanda West Soccer, 
kuri pereitais metais žaidė I-je divi
zijoje. Tai aukštaūgių, gerai susižai
dusių ir metančių krepšininkų viene
tas. ’

Pirmąjį puslaikį koviečiai pra
deda gana silpnai. Komandoje matosi 
silpnokas susižaidimas ir ypatingai 
blogas žaidėjų dengimas, kad priešinin 
kai išnaudoja ir puslaiki baigia dvie
jų taškų persvara.

Antrajame puslaikyje australai 
iš pačių pradžių stengiasi Įgyti dides
nę persvarą, tačiau koviečiai pamažu 
atgauna savo įprastą, gerą žaidimą ir 
antroje kėlinio pusėje jau veda žai
dimą. Rungtynės iš abiejų pusių labai 
karstos ir koviečiai žaidėjai, raginami 
gana nemažo skaičiaus savo rėmėjų, 
iš kurių kai kas po rungtynių ir pra
šnekėti negalėjo, pradeda taškus po 
taško imti vis didesnę persvarą ir 
rungtynes baigia tikrai gražiu ir pelny
tu savo laimėjimu. Koviečių pirmoji 
komanda yra visa laika šiame turnyre 
lenteles aukštumoje ir be jokių abe
jonių jie papuls į pirmąjį pusfinalių 
ketvertuką^ tolimesnei - kovai dėl tur
nyro laimėtojo vardo. Taškai: A. Čer
kesas 15, D. Atkinson 13, P. Gustaf
son 10, G. Mikalauskas 8, M. Liubins- 
kas 5, R. Gulbinas, J. Liutikas ir D. 
Kraucevičius 0.

***

Daugiau Laimėjimų

Vyrų krepšinio pirmoji komanda 
ir toliau labai stipriai eina savo žie
mos turnyro pirmenybėse. Šioms var
žyboms jau einant visai prie pabaigos 
paskutinėse savo rungtynėse kovie
čiai vyrai labai stipriai laimėjo prieš 
savo anksčiau buvusius stiprius 
prišininkus Arncliffe Scots 75:44 
(27:12).

Nors šiose rungtynėse ir ne
žaidė dinamiškas Kovo puolėjas A. 

Čerkesas, tačiau džiugu, po ilgesnės 
del susižeidimo pertiaukos, buvo 
matyti aikštėje St. Lukoševičių, 
kuris, nors dar pilnai ir negalėdamas 
bėgioti, savo gerųjų ilgų metimų 
nėra praradęs ir juos gražiai parode 
šiose rungtynėse.

Koviečiai visą žaidimo laiką 
buvo rungtynių aiškus laimėtojas, 
nes jų parodytas gražus žaidimas ir 
puikūs prasiveržimai su atsiekia
mais krepšiais, nebuvo įmanoma 
australams sustabdyti.

Taškai: Lukoševičius ir Gus
tafson po 18, Mikalauskas 15, Gul
binas 10, Liubinskas 6, Atkinson ir 
Kraucevičius po 4, Liutikas 0.

***

N.S.W. PIRMENYBES

Praeitą savaitgalį Sydnėjuje 
prasidėjo N.S.W. valstijos geriausių 
komandų moterų krepšinio pirmeny
bes, kuriose dalyvauja šios valsti
jos geriausios moterų komandos. 
Tarp kitų dalyvių į pirmenybes buvo 
pakviesta ir Kovo merginų rinktinė, 
kuri savo pirmose rungtynėse laimė
jo prieš Parramatta^ 57:37.***

STALO TENISININKAI IR LAIMI

Žiemos stalo teniso turnyre 
koviečiai žaidžia dviejose klasėse 
"A” ir "B”. Abiejose klasėse ko
viečiai žaidėjai gana stipriai kovo
ja ir yra labai gerose pozicijosę. 

Paskutinėse savo rungtynėse pirmoji 
komanda V. Binkis, A. Vasaris ir 
N. Grincevičiutė - Wallis laimėjo 
įtikinančias rungtynes prieš Western 
Suburbs komanda 10:1.

***
MINDAUGAS MIKALAUSKAS

Įžengus į Mindaugo kambarį, 
jo tėvų ponų Mikalauskų namuose, 
atsiduri lyg mažame sportiniame mu
ziejuje. Taurės, trofejos, vėlia
vėlės, nuotraukos ir kiti jo spor
tinių laimėjimą apdovanojimai, liu
dija, jog šis vyras yra sportininkas, 
tikrąja šio žodžio prasme. Jeigu 
kitiems divdešimties metų jaunuo
liams, "pasipuošusiems” ilgaįs 
suveltais plaukais šių dienų gyve
nimo "idealas” yra iškrypusi muzi
ka, narkotikai ir kt., tai Mindaugas 
tam laiko visai neturi, ką pilnai 
parodo jo atsiekti laimėjimai. Būda
mas visapusiškas sportininkas, jis 
aktyviai dalyvauja lengvojoje atle
tikoje, laimėdamas ne tik savo gim
nazijos, bet ir jaunių rekordus, žais
damas rugby, krepšinį ir reprezentuo
damas ne tik savo gimnaziją, gimna
zijų rinktines, bet taip pat ir būdamas 
vienas iš tų "didžiųjų Kovo kovo
toju” krepšinio aikštėje, niekuomet 
nepavargstantis ir atiduodamas vis
ką laimėjimui, kas jį padarė ir vienu 
mūsų iškiliausių žaidėju Australi
jos lietuvių rinktinėje.

PAS1RU05IMAI ŽIEMOS 
OLIMPIADAI JAPONIJOJE

Jau dabir sportininkai išbando savo jėgas
MICHELEVKTEN®ALDONA S.

Japonai iš seno yra žinomi 
kaip geri planuotojai, organiza
toriai ir vykdytojai užsibrėžtų 
darbų. Taip pavyzdžiui Olimpia
dą,,Tokijo mieste 1964 metais 
Ifci "Pasaulinė paroda, žinoma 
EXPO - 70 vardu Osakoje, praė
jo didelio darnumo, drausmės 
ir pavyzdingos tvarkos dvasio
je. ' Kaip olimpiada, taip ir pa
roda sutraukė milijonines ma
ses lankytojų ir pačių dalyvių. 
Kaip iš pačių sportininkų, taip 
ir iš lankytojų — turistų buvo 
geriausi atsiliepimai apie japo
nų pajėgumą bei sugebėjimą or
ganizuoti ir pravesti tokio pla
taus masto užsimojimus.

Tai įvertindamas Tarptautinis 
Olimpiadoms ruošti komitetas, 
pavedė japonams suorganizuoti 
II-ją Žiemos sporto olimpiadą 
Japonijoje 1972 m. Japonija tą 
pavedimą priėmė su džiaugsmu 
ir, vos tik' pasibaigus EXPO-70, 
japonai sparčiai, pradėjo ruošti 
žiemosi olimpiadą^ įrengimus, pa
rinkdami tam yiętą prie Sapporo 
miesto, kuris yra Hokkaido sa
loje, Japonijos pačioje šiaurėje. 
Žiemos sporto , žaidynes yra nu
matyta pradėti 1972 m. vasario 
mėn. pradžioje,.

Olimpiniai, žaidimai

Senovėje graikų^dlimpiniai žai
dimai buvo ruošiami vasaros 
metu kas ketveri Pietai Olimpi
joje dievo Zeuso garbei. Seno
vės graikams tai buvo didelės 
reikšmės šventė, kuri paprastai 
tęsdavosi 4 - 5 dienas, atliekant 
įvairaus sporto žaidynes. Lai
mėtojai būdavo apdovanojami 
laurų vainikais.

šeštame šimtmetyje Olimpija 
(mieštas) buvo žemės drebėjimo 
sunaikinta ir ilgam laikui olim
piniai žaidimai buvo nutraukti. 
Tik pagaliau 1896 metais jie vėl 
buvo atgaivinti Atėnuose.

Džiugu matyti Mindaugą mūsų 
aktyviame lietuviškame sportiniame 
gyvenime, duodant pavyzdį to tikrojo 
jaunojo sportininko kitiems mūsų 
jaunuoliams, kuris, savo mokslą, 
iškilimą australų sporte gali taip 
gražiai suderinti „ir su lietuviškąja 
sportine dvasia. Žengiant į tolimes
nį ateities gyvenimą, Mindaugai 
buk ir toliau tas gražus sportiškumo 
ir sportininko pavyzdys kitiems, kas 
tau atneš tik daug, daug naudos 
asmeniniame tavo gyvenime.

***

Šiąndįjėpą . mes turime dvejo
pas olimpines sporto varžybas: 
vasaros ir žiemos. Pirmieji žie
mos sporto olimpiniai žaidimai 
įvyko 1928 metais St. Moritze. 
Dabartinės olimpiados tęsiasi 
paprastai apie 14 dienų, šių die
nų laimėtojai yra apdovanoja
mi aukso, sidabro ir bronzos 
medaliais. Visi dalyviai turi bū
ti mėgėjai, o ne profesionalai 
sportininkai. Taigi 1972 metais 
vasario mėnesį Sapporo mieste 
(Hokkaido) įvyks Žiemos olim
piada, o tais pačiais metais va
sarą — Vasaros olimpiada Muen 
chene, Vakarų Vokietijoje.

Hokkaido sala

Tai didžiausia šiaurinės Ja
ponijos sala, kurios vardas reiš
kia “sala šiaurinės jūros”. Hok
kaido yra labai gražus miškuo
tas kraštas ir pasižymi labai į- 
vairia gamta: turi daug gražių 
ežerų, upių, karštųjų šaltinių ir 
kalnų su aktyviais (“teberūks
tančiais”) ugniakšlniais. Klima
tas labai panašus į Suomijos 
(Helsenkio) ir Šveicarijos (Da
vos).. O kas labai įdomu, kad 
toje saloje dar yra užsilikę ir 
gyvena pagal savo įprastas tra
dicijas keli šimtai ainų kilmės 
žmonių.

Japonų kilmė dar nėra galu
tinai nustatyta. Pagal istorinius 
ir archeologinius davinius ma
noma, kad japonų rasė kilusi iš 
centrinės Azijos. Galvojama, 
kad patys pirmieji šių salų gy
ventojai yra buvę ainai (balto
sios rasės žmonės). Modernieji 
antropologai juos priskiria kau
kaziečių giminei. Todėl dar ir 
dabar japonai kiekvieną balto
sios rasės žmogų, nežiūrint jo 
tautybės, vadina “He is Cauca
sian”. suprask — “jis yra bal
taveidis”. (Bus daugiau).
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ŠEIMA TAUTINĖJE BENDRUO- 
I MENĖJE - tai neseniai pasirodžiusi 
| V. Čižiūno knyga. Pratarmės auto

rius - St. Barzdukas. Knyga dedikuo
ta Juozo Bachuno (Bačiūno) atmini
mui. Išleido PLB Švietimo Taryba 
Lietuvių. Fondo lėšomis. Knyga 
minkštais viršeliais, iliustruota pa
ties autoriaus. 96 psl., kaina $1.50.

***
ELTA, nr. 7, liepos mėn., ang

lų^ kalba. Biuleteny aptarti ir įvertin
ti Skandinavijos balsai, pastaruoju 
metu labai palankiai nuskambėję dėl 
okupacinės Baltijos valstybių padė
ties. Jie balsai pasigirdo iš Suomi
jos, Švedijos ir Norvegijos. Kiek 
ankščiau tokių balsų buvo ir is Dani
jos. Tai liudija, kad Skandinavijos 
kraštuose yra ir žmonių, ir organiza
cijų bei spaudos, gerai suprantan
čių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybių padėtį.

***

ELTA - PRESS, nr. 7 liepos mėn. 
Eltos italų kalba biuleteny plačiau 
paminėta lietuvių koplyčios Vatika
ne metinė sukaktis ir plačiai minimos 
1941 m. sukilimo Lietuvoje 30-sios 
metinės. Paliesta visa eilė aktualių 
politinių bei religinio gyvenimo 
klausimų.

***

KIEK SUŽINOJAU!
Rugpiūčio 7 d. sugrįžo aplink 

pasauli apkeliavusios p. O. Kava
liauskienė ir Dr. Rūta.

Nors dar tebegy
vena įvairiais kelionių įspūdžiais, 
bet ramybė ir poilsis šiuo tarpu per 
vis geriausi. •

***
Šiomis dienomis lankėsi Sydne- 

juje p. E. Reisonienė iš Adelaidės 
su savo sesute iš Lietuvos p. Bik- 
naitiene, kuri rugpiūčio 9 d. išskrido 
atgal i Lietuvą.

E. Reisoniene būdama Sydnėjuje 
aplankė čia savo drauges ir SLMSG 
D-jos pirmininkę p. O. Baužienę su 
kuria jps apžiūrėjo Lietuvių Sody
boje statomus namus.

***

Praeita^ savaitę ,is Amerikos 
grižo p. Mindaugas Šumskas. Ten 
jis turėjo progos susitikti su savo 
jaunų dienų mokyklos draugais, 
aplankyti juos ir gražiai padrauga
vęs ir pailsėjęs, grįžo atgal į savo 
mielą šeimą_ ir į darbą.

***
Lietuviškoje Sodyboje darbas 

verda: pamatai tvirtai stovi ir sienos 
kyla. Moterų D-ja ruošiasi tradici
niam vainiko pakėlimui ir prasmin
gom apeigom. Statyba veda mūsų tau
tietis statybininkas p. Kutka. Sėk
mes, tikros sėkmės tokį darbą dir
bančioms, laukiame vainiko!

***
Antanas Kapočius yra paguldy

tas Fairfield ligoninėj kur jam bus 
padaryta operacija. Tam mielam Syd- 
nėjaus chorų choristui nuoširdžiai 
linkime pasveikti ir vėl užlipti ant 
scenos.

***

Grizo iš ligoninės Kostas 
Ankus, jam buvo padaryta sėkminga 
akių operacija. Šveikiname sugrį
žusį.

***

Rugpiūčio 7 d. p. Rozita Pūkie- 
ne linksmai atšventė savo gimtadienį. 
Susirinkę draugai ir prieteliai pa
sveikino miete poniat ir užtraukė 
“Ilgiausių Metų”. Ponai Pūkai yra 
veiklūs bendruomenes žmonės, jų 
visur pilna. Kad ir ta miela proga 
buvo visi svečiai aprūpinti spaudos 
loterijos bilietais. Tokiuose šeimyni
niuose subuvimuose kaip tik yra gera 
proga paremti vienokių ar kitokių 
būdu mūsų tautinę spaudą.

***

Š.m. rugpiūčio mėn. 9 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė savo 
namuose Šventais Sakramentais aprūpintas

A.A. MEČYS LUKAUSKAS

Palaidotas rugpiūčio men. 11d. Gosfordo kapinėse.
Nuliūdusi žmona praneša giminėms ir pažįstamiems.

Anna Lukauskienė.

A.A. EDUARDUI KYBARTUI

staiga mirus, jo žmoną Valeriją ir sūnų Edutį giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Birutė ir Juozas Jablonskiai

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
GEELONGAS

Šiuo metu turbūt darbingiausi 
lietuviai yra Geelonge. Čia maždaug 
šimtinė aktyvių tautiečių ir veikia: 
savaitgalio mokykla,skautai, tve
riasi moterų choras, bent du sporto 
klubai ir dvi moterų draugijos.

Geelongo Liet. Apyl. Bendruo
menės Valdyba sparčiai darbus vyk
do prie Lietuvių Namų praplėtimo. 
Pakeisti sutrūniję vamzdžiai, sudė
tos grindys, perkelta virtuvė ir pa
didinta scena ir salė. Užėjus dide
liai audrai vėjas nuputė skardą, to
dėl Bendruomenės Valdybai prisi
ėjo pirkti vėl naują skardą ir uždeng
ti stogą.

Namų administratorius p. Saldu- 
kas perėmė ir darbų vedėjo pareigas 
prie Liet. Namų statybos. Priedo 
paaukojo dvi savaites savo atostogų 
Liet. Namų praplėtimo darbui.

P-nia L. Skapinskienė Moterų 
Draugijos pirmininkė savo lėšomis 
tris savaites dirbantiems prie Liet. 
Namų virė pietus. Nors per įvykusi 
draugijos susirinkimą moterys susi
tarė p. Skapinskienė retkarčiais pava
duoti su pietumis.

Dr. Skapinskas Lietuvių Namų 
statybos metu su plaktuku ir vinimis 
operuoja. Jis žino, kad darbas 
žmogaus nežemina.

***

Vida ir Vytautas Brazdžioniai 
liepos 28 d. susilaukė dukrelės.

***
Geelongo ligoninėje yra ir ser

gančių: P. Davalgienė, p. Svirskienė 
ir p-nas A. Savickas. DK.***

Š.m. rugp. 1 d. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose Įvyko Geel. Mot. Drau
gijos visuotinas susirinkimas, kur 
buvo patvirtinta draugijos Įstatai. 
Susirinkimas buvo skaitlingas. Pir
mininkavo p. R. Skėrienė, sekret. p. 
A. Zenkevičienė. Nors pagal Įstatus 
kiekviena draugijos narė Įsiparei
goja lankyti ligonius, tačiau ligonių 
lankymą organizuoja dvi valdybos 
narės, p. L. Skapinskienė ir naujai 
darinkta p. Paškevičienė. Labai ma
lonu kad draugijon grįžta moterys, 
kurios iš veiklos buvo pasitraukusios. 
Viena iš tokių buvo p. O. Gvildienė: 
kuri pasveikinta vardinių proga, ir 
sugieduota “Ilgiausių Metų”. Susi
rinkimui buvo maloni staigmena Geel. 
Bendruomenės vice - pirmininko p. 
Kymanto apsilankimas. Ponas M. 
Kymantas pakvietė ponias jungtis 
į moterų chorą ir dalyvauti bažnyčios 
pamaldose. Susirinkimas baigtas 
kavute. Pakvipus pyragam, pradėjo 
į salę rinktis ir vyrai. Jie taip pat 
buvo pavaišinti.

#**
Mūsų tautiniais raštais austom 

juostelėm moteris mėgsta puošti 
kambarius ir rūbus. Bet nevisos moka 
pačios išsiausti. Kol dar
yra galimybių jaunoji karta turėtų iš 
jų pasimokinti. Kad tautinių juostų 
audimas nesibaigtų su senąja karta, 
Geel. Moterų^Draugijos Valdyba ruo

šia juostų^audimo kursus. Rugp. 1 d. 
1 vai. Lietuvių Namuose kursų reika
lu įvyko susirinkimas. P. Čerakavi- 
čienė supažindino su audimo įran
kiais ir darbo technika. Dabartiniu 
metu audimui parodė susidomėjimo 
daugiau vyresnio amžiaus moterys. 
Iš jaunimo tarpo pirmoji parodė pa
siryžimą išmokti audimo meno Vir
ginija Norvydaitė. Reikia tikėtis kad 
ir kitos jaunos mergaites paseks jos 
pavyzdžiu. Išmokę austi puoš savo 
kambarius lietuviškų rastų audiniais.

P. Cerakavičienė
ŪKIO DEŠIMTMETIS

Liepos 17 d. p.p. Liudo ir Ane
lės Volodkų ūkyje susirinko būrelis 
artimųjų šeimyninei šventei atžymėti 
10-ties metų darbo ūkyje.

Ponai Volodkai turi kiaulių ūkį 
ir šiuo metu pusryčiams prie lovio 
susirenka 400 snukių.

Apie Volodkų ūkį visi .geelon- 
giškiai ir melbourniškiai gerai žino, 
ne vien tik kad aprūpina kiauliena, 
bet daugelis lietuviškų organizacijų 
pasinaudoja padovanotais paršeliais 
įvairioms loterijoms.

Nežiūrint daug darbo ūkyje p. 
Volodkai visada suranda laiko lie
tuviškai veiklai, augina dvi dukras 
ir du sūnus kaip ąžuolus. Prie 
skerstuvių stalo sukaktuvininkams 
sudainuota “Ilgiausių Metų” ir pa
linkėta geros sėkmės. Šia proga p. 
Romas Giedrys įteikė labai gražų 
išpiaustytą savo rankomis paveiks
lą apie Lietuvos kunigaikščius.

Buvęs

Olga Karza (Korzeniauskaitė) bu
vusios Kauno valstybinio teatro ba
lerinos Korzeniauskienės dukra, lai 
mėjo 1970 m. "Model of the Year 
in U. S. A.” titulą ir tuo pačiu ke
lionę į Australiją. Melbourne ji su
sitiko su daugeliu lietuvių šeimų. 
Taip pat ta proga lankė :i Tailande 
ir lankosi Europos valstybėse. At 
gal į Californiją grįš šių metų pa
baisoje.

PADĖKA
Aplankiusiems mane sergantį 

ligoninėje - S.L.M.S.G. D-jos Valdy
bos pirm. p. O. Baužienei ir p. A. 
Baužei ir visiems kitiems mane 
lankiusiems nuoširdžiai dėkoju.

Su pagarba
Kostas Ankus

žšKk Rimties valandėlei

S.'Gaidelis, S.J.
ėfftfKRISTAUS ŠIRDIS IR MALDOS 

Ugtij APAŠTALU SIRDYS
rjy Maldos apaštalų pašaukimas 
mylėti randa pavyzdį ir Įkvėpimą 
meilei Kristaus Širdyje. Jo ietimi 
pervertoji Širdis - sako Bažnyčia - 
yra ženklas ir simbolis meilės pil
naties, kuria Jis mylėjo savo dan
giškąjį Tėvą ir mus - Jis mylėjo iki 
mirties prie kryžiaus. "Juk iš miru
sio ant kryžiaus Kristaus šono kilo 
nuostabus visos Bažnyčios sakra
mentas” (Šv. Liturg. konst. 1,5).

Įsigilinus i Kristaus meilės 
paslaptį, jos žmogišką, dievišką ir 
visaapimantį aspektą, Maldos apaš
taluose savaime auga pasitikėjimas 
ir viltis. Jie, atsidėkodami už tą 
meilę Jam, kuris mylėjo mus žmo
gaus širdimi, pašvenčia save,įdie
nos darbus ir savo šeimas Jo Šven
čiausiajai Širdžiai. Jie atsiteisia 
už save pačius ir pasaulio nuodė
mes, bei užjausdami panašiai kaip 
Jis, jie stengiasi Jam tarnauti Jo 
numylėtiniuose - neturteliuose ir 
paniekintuosiuose. Įsitikinę, kad jie 
arčiausiai krikščionybės centro, jie 
puoselėja Švenč. Širdies pamaldumą 
privačiai ir viešai, kartu stengda
miesi uoliai platinti šį Bažnyčios 
užgirtąjį pamaldumą savo aplinkoje. 
Maldos apaštalas tai Jėzaus Širdies 
apaštalas!

3. MINTYTI SU BAŽNYČIA

Kaipo labai natūralūs meilės 
pratęsimas Kristui yra Maldos apaš
talų gilus prisirišimas ir meilė Baž
nyčiai - Kristaus mistiniam kūnui. 
Tai pasireiškia per jų ištikimybę 
vyskupams - Apaštalų įpėdiniams ir 
Šv. Tėvui - Kristaus Vietininkui ant 
žemes. “Ryšys su tais, kuriuos Šy. 
Dvasia paskyrė valdyti Dievo Baž
nyčia, yra esminis krikščioniškojo 
apaštalavimo elementas” (Pasaulie
čių apaštališkas dekretas 5,23). Jie 
puoselėja vięnybę Bažnyčioje iš vi
daus, dirba ir meldžiasi, kad netru
kus visi žmonės būtų surinkti į vieną 
avydę ir prie vieno ganytojo. Savo 
meilei Kristaus Vietininkui paliudyti 
jie kasdien daro rytmetinį aukojimą 
tomis intencijomis, kurias Jo Šven
tenybė popiežius parenka kiekvienam 
mėnesiui per Maldos Apaštalavimą. 
Jie taipogi pamaldžiai reaguoja į tas 
specialias intencijas, kurias vieti
niai jų vyskupai kartais įtaigoja. 
Žodžių - Maldos apaštalas minty ja 
ir meldžiasi su Bažnyčia!

4. MALDOS PIRMUMAS APAŠTALIŠ
KAME GYVENIMO BUDE

Turint omenyje Kristaus tvirti
nimą: “Be manęs nieko negalite” 
ir Jo paliepimą; “Visuomet reikia 
melstis ir nepailsti” Lk. 18,1 Mal
dos apaštalai kasdien per rytmetinį 
aukojimą^ savo dienos darbus, ken
tėjimus ir džiaugsmus paverčia mal
da. Taip pat su š. Povilu jie pabrė
žia maldos reikalingumą^ aktyviam 
apaštalavimui: “Aš visų pirmac ra
ginu skirti maldas, prašymus, užta
rimus, dėkojimus už žmones, kad 
jie būtų išganyti ir pasiektų tiesos 
pažinimą (1 Tim. 2,1 - 4). Taip iš 
tikrųjų, jie bando augti maldos dva
sioje, atydžiai skaitydami Šv. Raštą 
užsiimdami apmąstymais, pagal Šv. 
Dvasios teikiamas dovanas bei daly
vaudami rekolekcijose ir kitose pra
tybose, kurios yra tikros maldos mo
kyklos.

Kaipo Maldos apaštalai, jie yra 
kupini darbuotis ir ekumeninėje dva
sioje. Jie bando platinti pamaldumą 
tarp kitų, nes gyvenimo šventumą, 
lydimą privačių ir viešų maldų už 
krikščionių vienybę, tenka ■ laikyti 
tarsi viso ekumeninio sąjūdžio sie
la, ir ją pagrįstai galėtume vadinti 
dvasiniu ekumenizmu (Bažn. dekr. 
8) Iš, viso - žmogaus apaštališkame 
gyvenime" maldai nėra pakaitalo.
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MUSU. PASTOGES SKAITYTOJAMS
Pagal Pašto Valdybos naujas taisykles, laikraščiams persiun

timo lengvatos (bulk postage) yra teikiamos tik tiems laikraščiams 
kurių 90% prenumeratorių laiku apsimoka prenumeratos mokestį. 
Šiuo metu tikrinant M.P. prenumeratorių kartotekų paaiškėjo kad 
tik 50% prenumeratorių yra apsimokėję prenumeratos mokestį už 
šiuosmetus. Pašto J/aldy bos Inspektorius, kaip ir pereitais metais, 
darys tikrinimą už poros mėnesių, ir iš gautų rezultatų, padarys 
išvadas ar Musų Pastogė turi gauti persiuntimo lengvatas, kurių 
negavus pašto išlaidos padidės trigubai.

Šiuo prašomi visi Mūsų Pastogės skaitytojai nedelsiant sumo
kėti prenumeratos mokesti, kad Mūsų Pastogė ir toliau galėtų Jus 
lankyti ir jungti mus visus Australijos lietuvius Bendruomenėn.

Pren. mokestį prašome siųsti: Musų Pastoge Box 4558 G.P.O. 
Sydney N.S.W. 2001 arba įmokėti Mūsų Pastogės platintojams:

Sydnėjuje P. Alekna ir A. -Vinevičius Lidcombe. Melbourne: 
B. Vingrys Hawthorne ir N. ButkūnasįGeelonge, J. Gailius - New
town. Adelaidėje - E. Reisonienė ir A. Kubilius Spaudos Kioskai. 
Canberroj V. Balsys.

Mūsų Pastoges Administracija,

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD, N.S.W

TEL. 72-5408. Veikia visas 24 valandas per parą.

LIETUVIU,LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvių Kooperatinė Kredito Draugija Talka 

Moka už indėlius 5 % metinių palūkanų, 
už įnašus iki 6 % dividendo.

Duoda paskolas iki 3000 dolerių 
iš 8—9 % užskaitant kas 3 mėn,

Talkos įstaiga veikia šeštadieniais nuo 11 vai. iki 13 va 
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne.

Canberros Lietuviai Studentai Ruošią Linksmą

VAKARA

BALIŲ
VIETA:

LAIKAS
Canberros Lietuvių Klubas
1971 m. Rugpiūčio Mėn. 21 d. 7.30

MUZIKA: 5 Asmenų Geras Orkestras.
ĮĖJIMAS: $4.00 asmeniui ($3.00 studentams)

Su Gera Vakariene

KVIEČIAME

♦♦
♦

VISUS ATSILANKYTI IR LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ.
Valdyba

Visi lietuviai kviečiami paremti jaunimą.
Mieli Tautiečiai,

rugpiūčio men. 27 d., penktadieni, 7.30 vai. vakr. Latvių Namuose Strath- 
fielde ivyks Baltų Komiteto rengiamas v

BALTU JAUNIMO TAUTINIU. ŠOKIU VAKARAS
Vakaro metu bus renkama Baltų Grožio Princesė.

Gros, gera kapela, - veiks turtingas bufetas
- Įėjimas visiems $1.50

Kviečiame visus Įsijungti i šį jaunimojaukų pobūvį.
Baltų Komitetas Sydney

Kas nori susitikti senus pažįstamus, maloniai praleisti laiką, 
išsiblaškyti, išgirsti, ko dar negirdėjo, tas maloniai kviečiamas 
atsilankyti i Melbourno Dainos Sambūrio ruošiamą

— BALIŲ
Kuris ivyks š.m. rugpiūčio men. 21 d. 7.30 vai. vakare Melbourno 

Lietuvių Namuose.
Gros gera kapela. Veiks turtingas bufetas.

Įėjimas $2.00
Bilietai gaunami pas p. B. Vingrį tel:81 4737 

Melb. Dainos Sambūrio Valdyba

Pranešimai
HENRY ŠALKAUSKO TAPYBOS 

PARODA
HOLDSWORTH GALERIJOJE 
nuo 16 rugpiūčio iki 4 rugsėjo.

86 Holdsworth St., (kampas Jersey 
Rd.) Woollahra.

Galerija atidaryta nuo pirma
dienio iki šeštadienio (iškaitant) 
nuo 10 ryto iki 5 vai. po pietų.

***
S.L.M.S.G. D-jos Valdyba pra

neša, kad rugpiūčio 29 d., sekma
dieni įvyksta iškilmės tradicinio 
vainiko pakėlimo Lietuvių Sodyboje.

Ta' proga daroma iešminė ir 
piknikas į kurį kviečiame visus tau
tiečius apsilankyti ir pasidžiaugti 
naujais kylančiais pastatais.

Užkandžiai ir gaivinanti gėrimai 
bus galima gauti vietoje.

Važiuoti iš miesto Wollongong 
link iki Cardiff Str. Engadine, pasuk
ti i dešinę ir per Lauriną Avė tiesiai 
į Sodyba^.

Kviečiame i pikniką visus su 
šeimomis. Valdyba

**♦
Melbourno Socialinės Globos 

Moterų Draugija, kviečia visas lie
tuves moteris pagelbon, padėti ruošti 
pietus.
Mūsų Pastoge Nr. 32. 1971.8.16psl. 8

Pietūs ruošiami kas sekmadienį 
Lietuviu Namuose North Melbourne, 
su tikslu sukelti lėšas, Lietuvių Na
mų išlaikymui. Galinčios prisidėti 
savo darbu, malonėkite pranešti 
telefonu ponioms E. Nagulevičienei 
874 - 6410, E. Seikienei 42 - 2367

J. Žalkauskienė 
Sekretorė 

***
GARBES TEISMO PRANEŠIMAS

A.L.B. Sydney Apylinkės Gar
bės Teismas, liepos mėn. 4-tą dieną 
turėjo posėdi, kuriame pasiskirstė 
pareigoms: A. Baužė - pirmininkas, 
J. Maksvytis - sekretorius, A. Dudai- 
tis, Dr. B. Vingilis ir V. Bukevičius 
- nariai.

***
"VYNO RAGAVIMO 

VAKARAS MELBOURNE"

Ragausite įvairių įvairiausių 
iš Rutherglen Vynuogyno. Vynus 
apebudins p. P. Tozetto vynų “con- 
oisseur”.

Lauksime visų Melbourno Para
pijos Namų salėje sekmadienį rug- 
pūičio 22 d. 7.30 v.v. Bilietus pla
tina Jaunimo Kongreso Komiteto 
nariai.

Jaunimo Kongreso Komitetas Melb.
***

STUDENTUPOBŪVIS

KADA? - šeštadienį, rugpiūčio 
21 d,, 7 vai. vakr.

KUR? - Pas Col. V. Vasarį, 
6/5 Blenheim St. Randwick.

KAS BŪS? - Muzika, lightshow 
it 1.1, ir 1.1, vyrai atsineša savo 
gėrimus. Valdyba.

BALTU. TAUTINIU ŠOKIU 
VAKARAS

Rugpiūčio men. 27 d. penkta
dienį, 7.30 vakr. Latvių Namuose 
Strathfielde įvyks Baltų Komiteto 
rengiamas Tautinių Šokių Vakaras. 
Programoje dalyvauja lietuvių, lat
vių ir estų tautinių šokių grupės. 
Taip pat numatyta išpildyti visom 
tautybėm lietuviška šokį Kalveli. 
Vakaro metu bus renkama Baltu Gro
žio Princese.

Baltų K-tas iš tokio vakaro pa
prastai neieško jokio pelno, bet tik 
nori duoti progos baltų jaunimui susi
pažinti savo tarpe. Tokie vakarai 
praeidavo su dideliu pasisekimu ir 
todėl kviečiame visus lietuvius ne- 
išigąsti, kai šis Vakaras įvyksta 
penktadienį, bet aktyviai jame daly
vauti tuo Įvertinant mūsų jaunimo 
pastangas.

V. Bukevičius 
Baltų Komiteto Vardu
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