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RUGSĖJO AŠTUNTOJI IR MES SOVIETU GENOCIDAS
Iz. Jonaitis

1930 m. rugsėjo 8 d. Nepriklau
somoje Lietuvoje buvo iškilmingai 
švenčiama Vytauto Didžiojo 500 metų 
karūnacijos sukaktis. Lietuvos Vyr
iausybė ta proga paskelbė, kad rug
sėjo 8-ji kasmet bus švenčiama kaip 
Tautos Šventė. Kodėl toji diena lie
tuviams svarbi ir minėtina? Ji minė
tina, nes 1430 m. rugsėjo 8-ta diena 
išliko Lietuvos valstybingumo sieki
mo simboliu. Nepamirštinas ir iškil
iausias Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštijos valdovas Vytautas. Jo 
valdoma D.L.K-ja pasiekė savo galy
bės viršūnes, buvo pajėgiausia ir 
didžiausia Rytų Europos valstybe. 
Vytautas buvo žinomas - kaip vienas 
genialiausių savo laiko karo vadų, 
kaip plačiaii išsimokslinęs diploma
tas ir kaip Vakarų kultūros ir krik
ščionybės apgynėjas nuo aziatų ant
plūdžio. Savarankiškoje politikoje jis 
labiausiai rėmėsi etnografinių Lietu
vos žemiu bajorais; jo politinėje Įta
koje išaugę Lietuvos didikai sėkmin
gai kovojo dėl Lietuvos separatizmo, 
ir iki pat 18 šimtmečio pabaigos at
sispyrė lenkų užmačioms paversti ja, 
vien savo vasalu. Ir 1918 ra. Lietuvos 
prisikėlimas valstybiniam gyvenimui 
buvo skatintas ir Įkvėptas tos laisvos 
praeities prisiminimų.

Deja, šiandien Lietuva vėl oku
puota senų jos priešų palikuonių-im- 
perialistų rusų, nuo kurių L.D. K-ja 
amžiais gynėsi. Šiandien Rugsėjo 
8-ji ten švenčiama tik mintimis.

Mums lietuviams gyvenantiems 
laisvame pasaulyje, ši šventė pasi
liko brangi. Mintys ir žvilgsniai skri
eja i tėviškę. Gyvendami Australijoje 
lyginame šio jauno krašto ir mūsų 
tėvų žemės istoriją, papročius, gyve
nimo būdą. Negalime nepajausti pa
sididžiavimo savo tauta. Kai Europo
je tautos kilojosi, kalbos mirė, nau
jos formavosi, prie Baltijos jūros 
per visus amžius gyveno ir tebegyve
na viena iš seniausių Europos tautų, 
kalbanti pačia seniausia indoeuropie
čių kalba. Jos nariai nebuvo laukiniai 
nomadai, bet pastovių sodybų gyven
tojai. Lietuvos valstybinis gyvenimas 
prasidėjo 12 šimtmetyje ir, kaip ir 
daugelio kitų kraštų, nuolat keitėsi, 
veikiamas bendrųjų Įvykių, visos 
Europos civilizacijos posūkių, ne
lauktų audrų, vienokių ar kitokių kai
mynų pasireiškimų. Lietuvos vardas 
tapo išrašytas seniausiuose žemė
lapiuose, o kraštas nusėtas pilių 
griuvėsiais, kurie byloja apie karžy
gius gynusius Lietuvą nuo įsibrovė
lių. Per visas audras lietuvių tautine 
sąmone išliko gyva ir kunigaikščio 
dvare, ir didikųrūmuose, ir žemdirbio 
trobelėje. Ir toji tautinė sąmonė su
žibėdavo šviesiausiai tada, kada sve
timieji prievarta ar klasta stengėsi 
iš lietuvių atimti jų savitumą ir jiems 
primesti svetimą gyvenimo būdą, kada 
grasinta Lietuvos laisvei.

Tauta išliko gyva ir kūrybinga, 
ir tasai kūrybingumas pasireiškė visu 
stiprumu Nepriklausomybės metais, 
kai nors ir neilgame nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpyje beveik iš nieko 
susikūrė valstybinio ir socialinio 
gyvenimo’ formos, literatūra, menas. 
Karta išauklėta to laikotarpio grynai 
lietuviškų mokyklų ir yra šiandien 
mūsų tautinio sąmoningumo didieji 
vaJįkliąi pavergtame krašte ir išeivi

joje. Atėjūnams kraštą gruoboniškai 
užplūdus, lietuviai su ginklu bandė 
išsivaduoti. Kraujas tūkstančių par
tizanų - gražiausio to meto jaunimo 
žiedo - liudija apie meilę ir ištikimy
bę savo tautai. Nors kova ir nelaimė
ta, bet jų siekimai ir pasiaukojimas

liks gyvas tautos istorijoje ir pavyz- 
dis ateities kartoms. Nesužlugdę 
tautos ryžto nei pusė milijono lietu
vių išvarytų į vergų stovyklas. Pa
vergtas lietuvis šiandien tyliąja re
zistencija kovoja prieS nutautinimo 
grėsmę, prieš atėjūnų norą jam pri
mesti svetimą gyvenimo būdą. Jis 
stengiasi, kad Lietuvos ribose vyktų 
pažanga moksle, kad galimai daugiau 
būtų atsiekta ekonominėje srityje, 
statyboje, kad būtų apsaugoti istor
iniai paminklai. Lietuvių pataikau
jančių okupantams tėra nedidelė ma
žuma, o didžiausias jiems pasiprie
šinimas išplaukia iš moksleivijos, 
studentijos ir akademikų, kaip paste
bima iš valdančiųjų nusiskundimų ir 
nuogąstavimų okupuotos Lietuvos 
spaudoje. Tautos branduolys kovoja 
už išlikimą su viltimi, kad ateis nuo 
svetimųjų išsilaisvinimo valanda.

Tautos švenčių metu ir mums 
išeiviams dera peržvelgti savo padėtį 
ir pastangas. Kiek mes prisidedame 
prie tautinio išlikimo ir prie Lietuvai 
laisvės atgavimo pastangos? Esame 
susibūrę i P.L. Bendruomenę, lietu
viškas organizacijas bei jaunimo 
sambūrius, savas parapijas, turime 
pastoviai veili.ančius chorus, šokių 
grupes, teatro vienetus, spaudą. Vei
kla atrodo gyva, bet ateitis kelia 
susirūpinimo. Gyvendami svetimam 
krašte ir nesitikėdami nauju imigran
tų iš Lietuvos, tautiniai silpnėjam. 
Mirtis sparčiai retina patyrusiu visuo
meninki! bei kultūrininkų gretas. O 
mūsų Australijoje augančioj! karta

(Nukelta j 4 pslp).

Melbourne ‘The Age’ liepos 22d. 
1971 m. atspausdino savo korespon
dento straipsnį iš Izraelio ‘Forest 
massacre secrets revealed’. Čia pa
tiekiame savo skaitytojams minimo 
straipsnio turinį.

Buvęs lenkų pilietis, dabar gyve
nas Izraelyje, pasakojo, kad jis yra 
kalbejasis su keliais sovietų kariais, 
atsakomingais už nužudymą 10.000 
lenkų karininkų 1940 m. KATYNE.

Abraham Vidra, 64-rių metų am
žiaus, gyvenantis Haifoje, atidengė 
savo paslaptį dienraštyje ‘Maariw’, 
jog jis pažinojo asmeniškai du sovie
tu karius kurie buvo dalyviai šių sker
dynių. Paslaptį 30 metų išlaikė todėl, 
kad buvo pažadėjęs sovietų karinin
kui, žydiškos kilmės, niekam nesaky
ti.

A. Prižaintaitė.
LAISVĖ

Kas yra laisvė tam. 
kurs laisvėj gimė, 
kuriam neteko išgyvent 
jos praradimo, 
ar netekimo artimo 
kovoj dėl jos; 
kraujo aukos 
kuris kainos nežino?
Kas yra laisvė tam, 
kuris dar iki šiol 
žmogum neapsivylė, 
kurs negyveno baimėj jo, 

kuriam tik rankoje 
gyvybę savo 

išbėgant išsinešt neteko 
iš savo gimto krašto?

Kas yra laisvė tam, 
kurs lūpom tremtinio 
nesimeldė--------—
kuris iš ilgesio 
dar nepravirko?

Katino nusikaltimas paaiškėjo 
1943 m. vokiečiams paskelbus kad 
jie suradę masini kapinyną miške, ne
toli Smolensko. Nuo to laiko vyksta 
ginčas. Sovietai tvirtina, kad atsako- 
mingi yra vokiečiai, o U.S.A. Kon
gresas padaręs tikrinimus, pasibaigus 
karui, patvirtino jog Sovietų vyriau
sybė buvo davusi Įsakymą Įvykdyti 
šias skerdynes.

Pastaruoju metu 200 britų parla
mentarų pasirašė peticiją reikalauda
mi atnaujinti tyrinėjimus tuo klausimu.
Štai, kaip atrodo ta istorija kuria, ap
rašė Izraelio dienraštis ‘Maariw’:

1939 mt. Raudonoji armija oku
pavo rytinę Lenkiją, paimdama desiėt- 
kus tūkstančių lenkų į belaisvę. Jie 
liko patalpinti keliose stovyklose, 
viena iš jų radosi Starobielske, ryti
nėje Ukrainoje. A.Vidra buvo su
imtas už sijonistinę veiklą, jie irgi 
tapo internuotas ir patalpintas Staro- 
bielsko stovykloje.

Pabaigoje 1940 mt. 10.000 lenkų 
karininkų, tapo surinkti iš minėtų tri
jų stovyklų ir nuo to laiko niekas jų 
nemate. Tuo metu A.Vidra susidrau
gavo su sovietišku majoru, žydu, jo 
pavardė Josua Sorokin, kuris buvo 
stovyklos tiekėjas - aprūpintojas.

Sorokinas tvarkė išvežimą trečio
sios ir tuo pačiu paskutiniosios gru
pės, lenkų karininkų iš stovyklos. 
Vieną kartą jis pasakė Vidrai, kad 
karininkai tapo sušaudyti Smolinsko 
miške. ‘Pasaulis netikęs ką mano 
akys matė’ Tai buvo Sorokino žodžiai. 
Jis pareikalavo iš Vidros laikyti tą 
paslaptį 30 metų.

Trumpai po to, Sorokiną iškoman- 
diravo į laivyną esantį Sevostopolyje 
(Juodoje jūroj). Vasario men. 1941 m. 
Vidrą irgi perkėlė iš Storabielsko i 
Talicos stovyklą Uralo kalnuose. Mi
nėtoje stovykloje jis turėjęs pareigas 
supažindinti kalinius su stovyklos 
tvarka... Kalinių tarpe sutiko du leite
nantus: Aleksandra Suslova ir Sa- 
vierą Tichonovą. Niekas nežinojo už 
ką tie karininkai liko patalpinti į Ta
licos stovyklą. Abu buvo nerviškai 
palūžę. Vieną dieną Suslovas verkda
mas papasakojo Vidrai: ‘Noriu tau pa
sisakyti apie save. Kartu su Tichno- 
vu esame didžiausi niekšai pasau
lyje. Žudžiau lenkus savo rankomis. 
Tiesioginiai į juos šaudžiauJ. Suslo
va ištiko isterijos ataka pasakojant, 
kai kurie sovietiški kareiviai, kuriems 
buvo duotas įsakymas žudyti lenkus, 
patys nusižudydavo ir Įgriūdavo Į iš
kastus griovius su žudomaisiais len
kų karininkais.

Vidra išleidus iš Talicos darbo 
stovyklos, jam pavyko vėl susitikti 
su maj. Sorokinu, kuris buvo civilis, 
netekęs vienos kojos, ir vėl Soroki
nas pakartotinai pareikalavo iš Vid
ros paslapties išlaikymo, kad nesku
bėtu iškelti aikštėn Katino žudynių. 
Vidra pažadėjo, bet kadangi buvo pa
siryžęs emigruoti i Izraeli, tai papra
šė Sorokiną, kad jis jam parašytu ka
da bus pasibaigus paslapties laikas.

Praėjo tridešimtis metu, o, Soro
kinas neparašė, Vidra mano, kad jis 
miręs. Todėl nutarė viešai paskelb
ti ką žino apie Katino žudynes, nes 
nenorįs nusinešti tos baisios paslap
ties į karstą.

Atpas. J.T-K.
****
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Tautos Šventes

Šiandieną, gal ne vienas iš mūsų 
paklaus: ar beverta mums tokiais daly
kais besirūpinti kaip Tautos
šventė, ir kokia jos prasmė? Tiesa, 
kad šiandien mes švenčių nemokame 
ir nenorime švęsti, visas mūsų gyve
nimas plaukia paviršiumi-kasdieny- 
be, gilesnio savęs pažinimo nemėgs
tame ir į gilumas nenusileidžiame. 
Todėl ir šventės mums kaip ir nerei
kalingos, jei jas ir palaikome tai tik 
iš tradicijos, kad tokie yra papročiai, 
taip daugumas daro.

Iš tikrųjų' šventė yra be galo 
reikšmingas dalykas žmonijos kultū
roje ir paties žmogaus tobulėjime. 
Dievas įsakė septintų dienų švęsti, 
ilsėtis ir džiaugtis. Žmogus tą die
ną turi pajusti kad jis nėra darbo ver
gas, jis tą dienų išskiria iš kasdie? 
nybės ir paskiria Dievo garbei, jis 
mąsto, kalbasi ir meldžiasi, jis, žmo
gus, bendrauja su pačiu Dievu Kūrė
ju. Taip svarstydamas jis nugrimsta 
į pačias giliausiąs gyvenimo gelmes 
ieškodamas prasmės savo egzisten
cijai.

Yra ir kitos prasmės švenčių, 
jos vadinamos tautos šventėmis. Jo

mis tauta išreiškia savo džiaugsmą, 
arba liūdesį ir gedulą.

Visais atvejais tai iš
skirtinos dienos,, skirtos tautos gar

bei, jos didybei iškelti ir jos ateities 
darbų gairėms kelius nusagstyti..

Mes neturime nei tokių gilių tra
dicijų,nei tekio gilaus tikėjimo, kokį 
turi žydai švęsdami savo šventes.Bet 
mes pagal galimybes stengiamės to
mis dienomis pasimelsti drauge baž
nyčiose, dalyvauti susirinkimuose ir 
parėję namo vėl viską užmiršti, grįš- 
tame į kasdienybę.

Tie išviršiniai ženklai yra reika
lingi kai mes dalyvaujame minėjimuo
se, eisenose, bažnyčiose, bet jie ne
pakankami; trūksta vidujinio išgyve
nimo^ šeimoje.

Šventė visų pirma turi apsireikš
ti šeimoje savo namuose. Visi šeimos 
nariai ir ypač vaikai turi pajusti ,kad 
tai nepaprasta diena, o tautos šventė. 
Tą dieną tėvai turėtų artimai bendrau
ti su savo vaikais pagal amžių ir ga
limybę užinteresuoti juos tautos būti
mi. Ne vien istoriniai faktai, bet dar 
daugiau gali paveikti lieratūra, me
nas, tautodailė ir tautosaka. Patys tė
vai tai šventei turi pasiruošti ir ją iš
gyventi su nuoširdumu ir meile savo 
tautai.

Iš patirties žinau, kad tėvai kurie 
nelankė tautinių švenčių kartu su sa
vo vaikais, kurie atvirai prie savo 
vaikų peikė lietuvių tautą ir lietuvius, 
šiandien savo vaikų nebeturi šeimoje,,

Tėvų pareigos yra didelės ir at- 
sakomingos ne tik prieš Dievą, betir 
prieš tautą. Tautos Šventės kaip tik 
ir yra tos geros priemonės, nes jos 
padeda mums atlikti savo pareigas 
tautai.

sjssjssissls

BRANGIAM ANSAMBLIEČIUI

A. + A. ANTANUI KAPOČIUI

MIRUS, GILAUS SKAUSMO VALANDOJE NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIAME JO

ŽMONĄ ONĄ, SŪNUS STASĮ IR ALGĮ BEI ARTIMUOSIUS.

SYDNEY LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIO 

Dirigentė Maria Umbražiūnienė ir ansambliečiai.
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LAISVAS IR TEISINGAS ŽODIS YRA MŪSQ GARSĖS REIKALAS.

Gerb. Redaktoriau,
Perskaičius Krašto Valdybos 

pranešimą ‘Mūsų Pastogės’ Nr. 32 
norėtųsi tikėti,kad Geelong bendruo
menės problemos turėtų baigtis, bet 
ar tai Įvyks sunku pasakyti. Vis dėl 
to reikia manytųkad kai kurių srovių 
paveikti sluoksniai, suprasdami vie
nybės reikalingumą, musų Lietuvių 
bendruomenėje tolimesnių 
nepasitenkinimų nekels (Autoretetin- 
gas sprendimas yra jau padarytas).

Tuo pačiu norėčiau tarti nuoširdų 
lietuvišką ačiū buvusiems Geel.^Apy. 
Vai. nariams p. Cerakavičiui, Cėse- 
kui, Šreideriui, Saldukui, Paškevičiui, 
Mažyliui, kurie dirbo kantriai valdybo
je nebodami jokių užgauliojančių 
priekaištų bei užmėtinėjimų, o ypat
ingai p. Baltrūnui ir p. Jomantienei 
už didelias pastangas ir darbą Geel.

Ar ne perdaug skubama?

Paskelbtasis Pulgio Andriušio 
premijuotasis projektas stokoja giles
nės minties, kas sukelia keletą^ pasta
bų ir klausimą - ar ši ne eilinį Įsipa
reigojimą esame tinkamai supratę.

Vieno, kad ir premijuoto veikalo 
viršelio pervedimas bendram antkapio 
apipavidalinimui, liekasi tik daline 
jo kūrybos iliustracija. Be to, kas ti
ko knygai, grafikos darbui popieriuje, 
gali liktis išblaškytų rėžiniu akmeny
je. Pagaliau esmėje Pulgio Andriušio 
literatūros veikalai yra jo tikrasis gy
venimo bei darbų paminklas, o antka
piu mes tik ženkliname jo kelionių 
paskutinio vakaro datą ir vietą, todėl 
apsir;ibotina tik bendru jo asmenybei 
kaip rašytojo bruožu.

Sudrausmintas tautodailės orna
mentais, uniforminis takelio motyvas 
stelbia ir slopina tikrąjį, originalų 
Pulgio Andriušio kūrybinių galių reiš
kimosi supratimą moderniąja mintimi. 
Jo veikaluose, ne tik žmonės bet ir 
gamta: nuo dirvonų, pievų iki ben
droje lietuviško sodžiaus panoramoje 
skęstančių paežerių yra pilni gyvy
bės: turį jautrią tendenciją, atskiram, 
savitam gyvenimui, nepabaigiamais 
vidujiniais dialogais savo problemose. 
Kas daro Pulgį Andriušį ne tik lietu
vių kalbos meistru, bet ir moderniu 
rašytoju - kūrėju, prapleciančiu savo 
tautai ir jos literatūrai sielos viduji
nių emocijų reiškimuisi naujus hori- 
zontusj.

Manyčiau, neskubėti būtinai jo 
mirties metinėm, bet persvarstyti šį 
gražų užsimojimą su musų skulpto
riais, paliekant jiems visiška kūrybi
nę laisvę, kad jo antkapio akmuo 
verstų ne tik praeivį susimastyti, bet 
ateinančias kartas intriguotų tolimes
niam, progresyviam lietuviškos kul
tūros darbui.

A. Vingis 

Lietuvių Namų turto dokumentų bylos 
sudarime ir jų vertime, taip pat ir 
visiems Geelong, o ir už jo ribų, tau
tiečiams vienaip ar kitaip palaikius 
ir rėmus mane mano kadencijos sun
kiame laikotarpyje, didelis ačiū!

Tebūna mūsų pastangos ir darbai 
Lietuvos ir mūsų A.L. Bendruomenes 
ateities labui.

Buvęs Geel. Apy. Vai. Pir. nuo 
1969-1971 m.

A.N. Jomantas.
:****

ANTANĄ KAPOČIŲ.

Rugpiūčio antradienis. Turėjo būti skaisti, saulėta diena, bet tą dieną kaž
kaip nebuvo giedra nei man, nei daugeliui vietos lietuvių. Jūs netekote kilnaus 
ir didelio lietuvio, o aš praradau pamėgtąjį „dėdę Kapočių“.

Jis buvo didis ąžuolas - aukštas, stambus ir draugiškas. Taip, draugiškas! 
Jis buvo draugas, stovįs tavo užnugary, kai esi laimingas, bet dar didesnis drau
gas, kai jo esi reikalingas.

Jis buvo žmogus, mylėjęs gyvenimą ir dainą, jis ir gyveno pilnutinį gyveni
mą. Šiam žmogui jokia pastanga nebuvo perdidelė. Kiekvieną sekmadienį jis ati- 
dainuodavo savo dainas, ir jis dainuodavo taip, kaip aš norėjau. Už tai, „dėde 
Kapočiau“, lenkiu prieš tave galvą su giliausiu dėkingumi! Jis dainavo su džiau
gsmu ir pasididžiavimu, bet dar daugiau juo didžiavausi aš pati kaip dirigentė, 
kai „dėdė Kapočius“ dainavo su sopuliu krūtinėje ir šypsniu veide, nes jis ži
nojo, kad aš susirūpinusi.

Šiandien man širdį gelia skausmas ne vien dėl to, kad Ansamblis prarado 
puikų dainininką, bet ir dėl to, kad jau niekad „dėdė Kapočius“ neuždės savo 
šiltos rankos man ant peties ir nepasakys - „Viskas bus'gerai, Marija.“

Ilsėkis ramybėje, „dėde Kapočiau“. Tu niekad nebūsi pamirštas! Visados, 
Tau išėjus, tvyros atvira spraga mano širdyje, didelė spraga širdyse visų asam- 
bliečių ir daugelio kitų lietuvių!

Marija Umbražiūnienė
Sydnėjaus Lietuvių Meno Ansamblio dirigentė

Buvusiam Dainos Choro choristui

A.A. ANTANUI

mirus, jo žmoną Oną, sūnų Algi, taip pat buvusius Dainos Choristus 
o ir visus jų artimuosius, skausmo metu giliai užjaučiame

Dainos choro dirigentas 
ir choristai.

Mielam tėvynainiui
ANTANUI KAPOČIUI

mirus, jo žmonai Onai, šeimos nariams ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą

P. Alekna
A. Plakas

Korp! Romuva informuoja lietuvių 
kalbos kursų reikalu

Platesnio susirašinėjimo ir as
menišką pasitarimų išdavoje, Federa
linė Mokesčiu Įstaiga savo 1971.8.19 
raštu pranešė, kad Lietuvių Akade
minė Korporacija Romuva yra atlei
džiama nuo valstybinių mokesčių 
(sales tax exemption), perkant bent 
kokias mokslo priemones ir medžiagą 
lietuvių kalbos mokymo tikslams.

Dabar mes galėsime pirkti tas 
priemones ne vien tik be mokesčių, 
bet ir urmo kaina. Tuo sutaupydami 
apie 50% lietuvių taip duosniai suau
kotų Korp! Romuvos lituanistinio 
lavinimosi fondo pinigų.

Matome, kad Australijos vyriau
sybė ir Įstaigos remia lietuvių kalbos 
kursus. Viktorijos Švietimo Departa
mentas duoda geriausias patalpas, 
apmoka mokytojus, atleidžia jaunimą 
nuo mokslapinigių, Monash Universi
tetas davė mums naudotis savo kalbų 
laboratoriją su visom reikalingom 
priemonėm lietuvių kalbai mokinti

A.A. Antanas Kapočius

ATSISVEIKINANT

KAPOČIUI

Viktorijos Universitetų ir Mokyklų 
Egzaminų Komisija oficialiai tuos 
kursus pripažino ir dabar Australijos 
Federalinis MokesčiųKomisionierius, 
atleidžia mus nuo mokesčių!

Australais skųstis negalime. 
Jiems priklauso mūsų nuoširdžiausia 
padėka.

Lietuvių bendruomenės organiz
acijos ir paskiri asmenys jau dabar 
turėtų rimtai ir efektingai susirūpinti 
kad tiems kursams nepritruktą mokim- 
ių, nes tik nuo mokinių skaičiaus 
priklauso tų kursų ateitis!

1972 mokslo metams yra numato
ma vietoj dviejų klasių turėti tris, 
būtent:
pradedančiųjų klasę (4th form level), 
pažengusiųjų klasę (5th form level - 
School Leaving Certificate) ir 
aukštesniąją klasę (6th form level - 
Higher School Certificate).

Tas planas, deja, priklauso nuo 
mokinių skaičiaus.

Stasys Stankūnąvičius, 
Korp! Romuvos filistras
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POLITIKOS VINGIUOSE
Vyt. Bernotas

Nerami Azija
Net ir Washingtone nebuvo tikėta 

jog paskelbus prez. Nixono intencijas 
Kinijos atžvilgiu, toks veiksmas da
rytų lemiama Įtaka ne vien Azijos, 
bet viso pasaulio politikoje. Pekino 
užpakaliniu durų,atidarymas vakarams 
bent šiuo metu parodė kokia svarbi 
pamirštoji Kinija buvo ir koks reikš
mingas dar gali būti jos vaidmuo sve
riant rytų-vakarų jėgos balansą.

Praskleidus bambuko sieną Ki
nijoje, kaip tik šiuo metu vyksta gan 
Įdomi persiorientavimo fazė ne vien 
komunistų valdomoj Kinijoj, bet vi
same geltonosios rasės žemyne. Ir 
taip Washingtono politikams dedant 
abstrakčias viltis Pekine, kitame 
Azijos šone vyksta konkretus pasi
keitimai kurie verčia rimtai susimąs
tyti - kokia linkme dabar pasuks pa
saulis sprendžiant visuotiną taiką 
ar grimstant į pražūtingą karą.

Tiesa, karo liepsnos Vietname 
pamažu priblėso. Nerami padėtis 
Laose ir Kambodijoj gal ir išsispręs, 
taikingesnių būdu negu Vietname, O 
vis tik bendra politinė padėtis Azi
joje. su kiekvienu auštančiu rytu da
rosi keblesne ir tuo mažiau supranta
mesnė.

Atpildas Amerikai
Į prezidento Nixono užmačius 

Kinijoje skaudžiausiai, atsiliepė In
dija. Ligi šiol vaidinusi neutralią 
rolę, pagaliau Indija pakluso Mask
vos norams pasirašydama 20 metų 
tarpusavio pagelbos ir nepuolimo su
tarti. Kadangi dabartiniu metu joks 
pavojus negresia Indijai nei iš pilie
tinio karo sujaukto Pakistano, nei iš 
po kultūrinės revoliucijos neatsipei
kėjusios Kinijos, del to, paskubomis 
sudaryta ir pasirašyta ilgametė sutar
tis gali skaudžiai atsiliepti trumpai 
Indijos nepriklausomybei.

Washingtone, žinoma, daugiausia

A.A.

ANTANUI KAPOČIUI

mirus, jo žmoną Oną ir sūnus Stasį ir Algį ir jų šeimas bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir M. Statkai

A.A.

A. Kapočiui mirus, jo liūdinčią žmoną p. E. Kapočienę, brolį ir sūnus su 

šeimomis nuoširdžiai užjaučia
A.V. Dantos

A.A.
ANTANUI KAPOČIUI

mirus, jo žmoną Oną,sūnus Stasį ir Algį ir jų šeimas bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime.

P.K. ir A. Bičiuliai

AUGINAMOS DĖLĖS LIETUVOJE

Dalia Zapkuviene padėjo tirti 
dėles Lietuvoje - ji ištyrė apie 270 
vandens telkinių ir rado 70, kuriuose 
laikosi medicininė dėlė. “Komj. 
■Tiesa” š.m. balandžio men. teigė, 
kad dėlė, atėjusia iš liaudies medi
cinos, tokia priemonė ‘‘nuleisti 
blogą kraują”, Lietuvoje prieš an
trąjį pas /karą nemažai domėtasi. 
Lietuva buvo stambus medicininių 
dėlių teikėjas Europos kraštams. 
Po karo ja buvo susidomėta Prancū
zijoje,, Vengrijoje ir Rytų Vokieti
joje. Šiuose kraštuose dirba labora
torijos, kuriose iš dėles išskiria
mas grynas preparatas - hirudinas.

Sovietų Sąjungoje veikia vie
nintelis biofabrikas - Maskvoje ir jis . . . *** .

pergyvenama ne dėl menkaverčio Gro
myko parašo ar 420 mil. alkanų burnų 
netekimo, bet dėl prestižo ir atpildo 
kuri amerikonai nedėkingai užsitar
navo iš indų. Beveik nuo Indijos ne
priklausomybės paskelbimo kas metai 
amerikonų doleriai keliavo Indijai. 
Vieni jų šelpė ir gelbėjo Indiją, nuo 
nuolatinio bado, kiti saugojo nuo ligų 
treti pirko ginklus aDsisausroiimni 
nuo Mao Tsetungo ir ... 10 mili-jardų 
(t.y. 10.000 mil.) nesugrąžinamų dol
erių išplaukė Įvairiems Indijos nega
lavimams.

Nereiktų manyti, kad sovietai 
neužmesdavo raudonos meškerės Pan- 
go upeje. Ir jie šelpė indus, tik žy
miai mažesniu mastu, bet daug gu
dresnėmis priemonėms už amerikonus. 
Kada Washingtono pašalpa dingo vai
stuose ir maiste, sovietų rūpestingi 
rubliai Įamžino Maskvos duosnumą 
ginkluose, pramonės Įrengimuose ir 
ypač plieno produkcijoje.

Indijos atsįsukimą nuo ameriko
nų paskatino ne vien Pekino - Wash
ingtono neapčiuopiamas flirtas, bet 
sykiu Washingtono nereagavimas į 
Naujosios Delhi prašymus gabenant 
ginklus didžiausiam Indijos priešui - 
Pakistanui.
Sutarčių Tikslai

Sunku pasakyti kokios draugys
tes tikisi Naujoji Delhi iš Maskvos. 
Vaistais, apranga ir maistu tikrai 
sovietai nepajėgs sušelpti skaitlin
gos indų tautos, kadangi pati sovie- 
tija serga chronišku nedatekliu. Gin
klais? Taip. Mat, saugodamiesi nuo 
kom. Kinijos, sovietai bus priversti 
apginkluoti naują sąjungininką ir 
tuom patys sau suteiks galimybę į- 
kelti koją steigiant karines bazes 
prie Indijos vandenyno.

Taigi, ilgametė sovietų svajone 
pamažu išsipildo. Kada Artimuose 
Rytuose steigiamos sovietiškos ba
zės Viduržemio jūros dominavimui, 
tolimuose rytuose t.y. Azijoje ruo
šiami nauji planai - Ramaus vande
nyno pavergimui.

negali aptarnauti viso krašto reik
mių. Lietuvoje Prof. P. Šivickis 
savo metu buvo radęs apie 25 dėlių 
rūšis. Tuo tarpu mokslininkams 
težinomos 14 dėlių rūšių, kurios 
naudotinos medicinoje.

Galimas dalykas, dėl vaistų 
trūkumo Lietuvoje, šių dienų Vilniu
je vyksta gyva prekyba šiuo ‘‘gy
vuoju medikamentu”. Pasirodo, Vil
niaus vaistinė nr. 2 per mėnesį par
duoda daugiau kaip 500 dėlių. Labo
ratorija per metus dėlių paruošia 
10,0p0,. tačiau jų vos pakanka Vil
niaus miestui. Tariama, kad gydymui 
dėlės neturėtų tiek sėkmės, jei jomis 
nebūtų susidomėjusi dėlių tyrinėtoja 
Dalia Zapkuviene.

RUGSĖJO AŠTUNTOJI IR MES

(Atkelta iš 1 pusk) 
dėl lietuvių kalbos silpno mokėjimo 
ir dėl vietinio krašto aplinkos Įtakų - 
nežada pilno ar net skaitlingo pasi
traukusių pavadavimo. Australija kaip 
ir kiti kolonijomis buvę jauni kraštai 
neturi istorines praeities nei iš jos 
išaugusios tautines sąmonės. Gyven
tojai yra įvairiausios kilmes imigran
tai. Jungiantis ryšis tėra materialinio 
ir socialinio gerbūvio siekimas, kur
iam politinės valdančios partijos 
rūpinasi sukurti tinkamą ūkišką sis
temą. Tokių jaunų kraštų gyventojams 
nekyla klausimas, kaip senosioms 
Europos tautoms, kaip išsaugoti kal
bą, per šimtmečius išaugusius pa
pročius, tautinę kūrybą. Jie natūral
iai linksta į kosmopolitizmą - inter
nacionalizmą, kuris, ryškus viešame 
gyvenime ir mokyklose. Tokios ap
linkos veikiamai mūsų jaunajai kartai 
sunku besuprasti mūsų, vyresniųjų 
pažiūras į tautini idealizmą - patrio
tizmą, kuris šiame krašte dėl minėtų 
ir suprantamų priežasčių ne tik ne
skatinimas, bet netgi dažnai laikomas 
atgyvenusiu ir kliūtimi ekonominio 
gerbūvio besiekiant. Toje aplinkoje 
ir tėvų kalbos mokymasis bei išlai
kymas jaunesniems darosi vis sun
kesnis, o be jos sunkėja ir susipra
timas tarp vyresniųjų ir jaunųjų. Pa
gelbėti gali tik tikrai nuoširdi pastan
ga netik vieniems kitų nesmerkti, bet 
pateisinti, ir skirtumus priėmus, ieš
koti susipratimo ir bendravimo būdų.

Tokia pat supratimo pastanga 
galėtu išlyginti ir vis dar tebejaučia
mus tarpusavio nesusipratimus dėl 
bendravimo su kraštu metodų. Austra
lijos ir JAV bendruomenėse daug 
tarpusavio kartumo atsirado vien dėl 
nesugebėjimo akivaizdiniai išsikal
bėti, o naudojimo tam reikalui spau
dos t kuri dėl leidėjų iš anksto užim
tos pozicijos, dažnai negali nešališ
kai atstovauti abi puses. Kai atviriau 
tarpusavyje išsikalbam , išsiaskin- 
ame - tai visi sutinkame, kad asmen
inis ryšys su tėvyne, - laiškais, pa
sikeitimu dovanėlėmis, apsilankimu 
pas gimines, susitikimu su iš krašto 
atvykstančiais giminėms, - yra be 
galo brangus ir naudingi. Nesutarimas 
kyla tik dėl santykiavimo metodų su 
okupacinės valdžios kontrolėje esan

Didžiai veikėjai, garbingai lietuvaitei
DAINAI MAŽELYTEI

iškeliavus į anapus, kartu su tėveliais ir broliu liūdime
E. ir J. Balčiūnai, P. Rūtenis, Pr. Šalkauskas

E. ir A. Šeikiai ir Br. Žiedas.

čio Kultūriniu Ryšiu su Užsienių 
Lietuviais Komiteto į čia siunčiamais 
atstovais (mokslininkais, kultūrinin
kais ir 1.1.). Tie atstovai atvyksta 
Į Australiją ar Ameriką su uždaviniu 
Įtikinti išeivius esamosios Lietuvos 
padėties teisėtumu ir naudingumu. 
Jie kalba apie pilną Lietuvos laisvę, 
apie nuo Sovietų priklausomumo būti
numą ir dėka jo pasiektus laimėjimus 
apie visų krašto gyventojų džiaugi- 
masi esama padėtimi. Komitetas taip 
pat ragina lietuvių jauninu vykti stu
dijoms į Lietuvą, žada jiems organ
izuoti ekskursijas ir parodyti daugiau 
negu eiliniams turistams. Kas spau
doje skaitė tokiu specialiu atstovu> . . i \ Jvėliau pabėgusių į Vakarus parody
mus, tam ne kyla abejonės, kad oku
pacinė valdžia panašioms misijoms 
siunčia tik savo labai patikimus žmo
nes. Toksai pasiuntinys, nors ir būtų 
geras ir nuoširdus lietuvis negali, 
kalbėti laisvai - nes visi jo žodžiai, 
kalbos, susitikimai yra sekami ir jie 
patys grįžę privalo duoti savo kiek
vieno žingsnio smulkią ataskaitą. 
Todėl ‘kultūrinis’ bendravimas su 
tokiais atstovais nebent Įmanomas 
prie keturių akių, o ne susirinkimuose 
ar kelių žmonių susibūrime, kur jie 
kalba pagal iš anksto paruoštą pro
pagandinį tekstą, lengvai randama 
bet kurioje komunistinėje spaudoje. 
Daugiausiai nuomonės ir išsiskiria 
besvarstant, kaip bendrauti su tokiais 
sovietų valdžios iš Lietuvos siunčia
mais asmenimis. Nuomonėm išsisky
rus ir iki galo neišsikalbėjus, kyla 
piktumai. Abiejose pusėse atsiranda 
ekstremistinių apraiškų ir netaktų. 
Ir čia padėtų pastanga suprasti ir 
‘priešingosios’ pusės pažiūrą, ir jos 
nepasmerkti, net jei pačiam ir neatro
do priimtina. Gal iš senovės išaugęs 
lietuviškasis vaišingumas skatina 
kiekvieną ypač iš tėviškes atvykusį 
su šiluma ir mandagumu pasitikti. 
Tačiau ir svečia vaišinant vis dėlto 
reikėtų nepamiršti skirtumo tarp so
vietiškos propagandos ir realybes 
liudininkų.

Išeivijoje tesame neskaitlinga 
tautos dalis, mūsų išlikimui ypač 
reikalingas susiklausymas, vienybė 
ir visų aktyvus dalyvavimas lietuviš
kame gyvenime. z

Tebūna Tautos Šventė mums 
mūsų lietuviškosios pareigos primin
imas.
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Raimonda Rataitė ir R. Niurejevas

SPAUDOS BALIUJE - 
RAIMONDA RATAITĖ

Rugsėjo 18 d. Spaudos Balįhus 
programoje dalyvauja mums gerai 
pažįstama garsi balerina Raimonda 
Rataitė, o taip pat gerai susidainavęs 
vienetas ‘Tie patys’. Taigi visi ir 
visi i Spaudos Balių.Tegul vieną kartą 
Į metus būna mūsų tautinio prestyžo 
reikalas dalyvauti gerame baliuje, 
atsiveskime ir kaimynus kitataučius, 
tegul ir jie pamato kaip šauniai lietu
viai moka linksmintis. Gera muzika, 
gera nuotaika ir maloni draugystė bus 
jums užtikrinta.

Newcastle Diskusijų. Klubo 
Pranešimas

S. m. rugpiūčio mėn. 8 d.p.p.Zukų 
namuose įvyko Newcastle Diskusijų 
Klubo susirinkimas. Paskaita ‘Ban
giniai’ skaitė p. V. Nekrošius.

Paskaita davė visą eilę faktų 
apie banginiųįvairias rūsis ii jų skir
tingus maitinimosi būdus, jų dydi, 
svorį, amžiaus apimtį ir stebėtinai to
bulą, įgimtą ” sonar device’, kurio pa- 
gelba banginis suranda kryptį, atstumą, 
ieško sau maisto ir, is viso, vadovau
jasi visuose atvejuose. Labai vaiz
džiai buvo aprašytas jauno banginio 
gyvenimas nuo pat užgimimo iki atsi
skyrimo nuo motinos, maždaug po dvie
jų metų.

Toliau paskaita išsamiai aptarė 
banginių gaudymo metodus: senąjį, 
ranka metamo harpūno metodą ir da
bartinį, vartojant įvairias modernias 
techniškas priemones, kurios padarė 
banginių gaudymą gal mažiau roman
tišku ir nuotikingu, bet tuo pačiu ir 
mažiau pavojingu. Kalbėdamas apie 
senąjį metodą, p. Nekrošius papasa
kojo keletą fantastiškai skambančių 
bet tikrų atsitikimų apie banginių gau
dymą 18-tam ir 19-tam šimtmety, iš 
viso, banginiai buvo ir tebėra gaudo
mi dėl iš jų išgaunamos alyvos ir 
* ambergris’ kurisyra vartojamas kve
palų gamyboje.

Pabaigoje paskaita pabrėžė fak
tą, kad, nežiūrint turimų žinių apie 
banginius, dar daugelis jų gyvenimo 
reiškiniu tebėra neišaiškinta misle. 
Pavyzdžiu paminėtina yra banginių 
metinė emigracija, kurios metu jie pa
daro apie 9000 mylių ir perplaukia be 
veik visus pasaulio vandenynus, bei 
savižudybes fenomenas. Apie šiuos 
ir kitus reiškinius turima visą, eilę 
spėliojimų ir teorijų, bet jokių kon
krečių faktų.

Sekantis susirinkimas įvyks rugs, 
mėn. 11 d.pas p. p. Ivinskius. Pa

skaita skaitys Dr. V. Doniela. Tema:
* Graikų filosofai’.

Diskusijų Klubo sekretore
V. Kristensen

Veidrodis su policininku - ge
riausia apsaugos priemonė automo
bilyje.
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Melbourne Atžalyno Pumpurai

Svarstydami mūsų išlikimo lietu
viais galimybes tremtyje - išeivijoje 
ir stebėdami sutinkamas čia kliūtis, 
dažnai klausiame.ar rasis kas mus pa
vaduos, ar rasis kas imsis tęsti lie
tuviškąjį bendruomeninį darbą ateity
je, o svarbiausia, atmes patys pakan
kamai dėjome pastangų patraukti ir 
paruošti ateičiai būsimu lietuviško 
darbo darbininku?

Susirūpinimas dalinai pagrįstas 
nes matome savo aplinkoje, kad yra 
ne tik jaunųjų, bet ir gimusių, augusių, 
išsimokslinusių tėvynėje - Lietuvoje, 
kurie jau nutrupėjo nuo lietuviško ka
mieno - bendruomenės, nutolo nuo bet 
kokios lietuviškos veiklos.nebemato- 
mi lietuviškosereliginėse pamaldose, 
atseit, paskendo svetimųjų jūroje.

Tačiau iš antros pusės matome, 
kad mūsų tarpe kyla, auga ir bręsta 
sąmoninga jaunoji lietuviška karta - 
- naujasis mūsų lietuvių bendruome
nės atžalynas. To gražaus lietuviško 
atžalyno pumpurų Melbourne lietuviai 
turėjo malonią progą stebėti š.m.rugp. 
mėn. 8 d. Li .etuvių Namuose, Melbour
ne Katalikių Moterų D-jos suruoštose 
jaunimo lietuviškose varžybose - kon
certe, kurias suatsidėjimu ir ištverme 
pravedė ponia Alena Karazijienė.

Varžybų dalyviai-Melboumo lie
tuviškasis jaunimas su keliais sve
čiais iš Geelongo buvo suskirstytas 
pagal amžių į 3 grupes. Grupių daly
viai po 3 buvo iškviesti į sceną, kur 
turėjo atsakyti į 5 klausimus, liečian
čius lietuvių kalbą, istorijągeografi- 
ją ir musų dabarties lietuviškąją bui
tį. Atsakymai taškų sistema buvo įver
tinti specialios komisijos, kuria suda
rė p. Baltutienė, p. A. Kesminienė ir 
p. Cižauskas. Finalinėms varžyboms 
pasibaigus išryškėjo laimėtojai: jau
niausiųjų grupės iki 12 metų laimėto
jai: I vieta - Vidas Sadauskas, II- Li
nutė Tamošaitytė ir III-Audrius Balnionis 
Viduriniosios grupės iki 15 metų: 
I - vieta - Dalia Muceniekaitė, II-Juo- 
zas Petraitis ir III-Andrius Pranckū- 
nas. Vyresniųjų grupės iki 17 metų :

GEELONGAS
Darbas^ virte virė Lietuvių na

muose pries Geelongo bendruomenės 
vakaruškas. Vyrai būtinai užsispyrė 
sudėti lubas, kad nenušaltų muzikan
tai belinksmindami svečius. Geelon
ge randasi dar energingu ir darbščių 
žmonių. Administratorius P. Saldukas 
padedant S. Cesikui, puikiai suorgan
izavo ir pravedė darbus. Statybinin
kas - kontraktorius Salaviejus leidžia 
naudotis visais savo turimais įran
kiais bei transporto priemonėmis, ir 
reikalingais patarimais, už ką Ben- 
duomenės Valdyba jam nuoširdžiai 
dėkinga.

Taigi apsitvarkę apie Lietuvių 
Namus ir vėl praleidome vakarušką 
puikioje nuotaikoje.

Kultūrinio. Sambūrio Valdyba 
paskutiniu metu labai užimta prie 
Liet. Namų darbų, todėl nebesuspėjo 
pasiruošti kaukių vakarui, kuris pa
reikalauja žymiai daugiau laiko ir 
pasiruošimo. Pasitarus su Geel. Mo
terų Draugijos pirm. L.Skapinskiene 
kaukių balius nukeltas į rugsėjo 18d. 

Brangiai Melbourno Dainos Sambūrio dalyvei,
A.A. DAINAI MAŽELYTEI

mirus, jos tėvelius, gimines ir artimuosius, skausmo valandoje, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Melbourno Dainos Sambūrio
Valdyba

Mūsų mielai sekretorei

DAINAI MAŽELYTEI

mirus, jos tėvelius, brolį ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

M. Didžys, H. Kaladė, K. Meldažys ir J. Pelenauskas

I - vieta -Birutė Prašmutaite, II - Dc. 
na Sadauskaitė ir III - Zita Prašmu- 
taitė.

Visiems varžybų dalyviams, ku
rių buvo 42, padėkojo Katalikių Mote
rų D-jos pirmininkė ponia E. Šemetie- 
nė ir pasveikinusi laimėtojus Įteikė 
D-jos skirtas pinigines premijas. Vi
sų premijų bendra suma $100. Varžy
bas paįvairino dainininkai ir baleto 
bei išraiškos šokio šokėjai: dainavo 
p. Gintaras Kalpokas, akomponuojant 
p. Prašmutaitei. P.Rita Tamošiūnaitė 
ir gitara pritardamas p. V. Straukas. 
Šoko išraiškos šokius: p. Mackevi 
čiutė Mozarto ‘ Pavasarį’ paruošta p. 
J. Klupšienės, akomponuojant p. R. 
Vaitiekūnaitei. Vandens Lėles ir Ka
čių šokius šoko p.E. Silienės paruoš
tos jos mokines. Baleto šoki ‘Pas-de- 
-dux’ Khachaturian’o šoko R. Soleryte 
ir S. Ilyin, paruošta p. Reginos Vai- 
čaitienės.

Šias lietuviškas varžybas - kon
certą suruošė Katalikių Moterų D-ja 
švęsdama savo 20 metų veiklos sukak
tį. Taigražus ir prasmingas sukakties 
atzymejimas. Būtų gera, kad lietuviš
kos varžybos nebūtų užmirštos, bet 
virstų kasmetiniu Melbourno lietuvių 
kultūriniu parengimu.

Kadangi tokios varžybos Austra
lijos lietuvių gyvenime buvo pirmo
sios, tai norėčiau ta proga pareikšti 
sugestijų: varžybų laiką žymiai su
trumpinti ( šiuo kartu užsitepė veik 4 
valandas), padarant pirmas varžybas 
savaitgalio mokyklose ar sukvietus 
jų dalyvius kita proga. Klausimus var
žovams, manyčiau, reikėtų parinkti iš 
lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, 
geografijos ir raštijos. Klausimai kaip 
‘ veršiukas yra karvės ir ... vaikas?’ 
ir panašūs, mano manymu nei esteti
niu nei tautinio auklėjimo požiūriu 
nereikšmingi.

Poniai Alenai Karazijienei už 
įdėta didelįdarbą varžybas paruošiant 
ir jas pravedant priklauso nuoširdi pa
dėka. Didžiausia padėka varžybųpra- 
dininkėms Katalikių Moterų Draugi - 
jai, švenčiančiai savo veiklos 20 
metų. Ilgiausių ir kūribingų metų.

Ignas Alekna

o moterų balius praėjo rugpiūtyje. 
Visas šio vakaro pelnas paskirtas 
Liet. Namų statybai. Priedo Moterų 
D-jos narės suaukojo produktus pa- 
gamindamos skanių patiekalų bufetą.

Išleistos dvi loterijos. Pirmajai 
loterijai aukojo konjako bonką. P. 
Saldukas, alaus tuziną S. Česikas ir 
V. Stukevičius.

Antrajai loterijai paaukojo keptą 
gaidį ir šampano bonką Vaičekauskas 
o tortą L. Skapinskienė ir ‘Vytį’ L. 
Batrūnas.

Vakaras prabėgo su įspūdžiais, 
bet dar didesnių tikimės 18 rugsėjo 
kaukių baliuje. Tad iki sekančio 
karto.

A. Brazdžioniene

Be nuodėmės
Naujagimis ir jubiliatas lygiai 

be nuodėmės: vienas dar nespėjo 
nusidėti, kito nuodėmės jubilie
jaus triukšme nurašomos.

KELIAS TOLIMAS BET MIELAS

Mūsų studijuojantis susipratęs ir 
drąsus jaunimas gali Lietuvos vardą 
išgarsinti įvairiausiais būdais austra
lų tarpe.

.Dabartiniu metu Geelonge tokia 
misiją pasirinko p-lė Aušra Žvirblyte 
surinkusi daugiausia taškų ir laimė
jusi ‘Miss Teachers College’.

Tuo pačiu tapo kandidate į ‘Miss 
Geelong’ o tolimesni keliai ‘Miss 
Victoria’ o gal ir Australia.

Jau kuris laikas vietos australų 
spaudoje talpinamos p-lės Aušros Žv
irblytės nuotraukos, išmieros su apra
šymais.

Vietos lietuvių gyvenime p-le 
Aušra žinoma nuo savo mokyklos die
nų kaip susipratusi lietuvaitė , gera 
deklamatorė, skautė, choristė ir tau
tinių šokių šokėja. Nenuostabu, kad 
ir čia išaugusi lietuvaitė gali lais
vai išsireikšti tėvų gimtąja kalba re
prezentuodama lietuvius ir australus. 
Žinoma taj didelis nuopelnas jos tė
vų p.p. Žvirblių išauklėjant tokioje 
dvasioje dukrelę.

Pereitais metais Aušra baigė 
‘Bell Park High’ gimųaziją su bran
dos atestatu. Dėl pavėluoto pareiš
kimo šiais metais negavo vietos Mel
bourno universitete, tokiu būdu įsto
jo į mokytojų koledžą Geelonge.

Būdama gero budo, gera atletė, 
dažnai reprezentuoja ‘Teachers Col
lege’ sporto varžybose, o vietos žur
nalas ‘Tatlek’ talpina jos nuotraukas 
su aprašymais.

Tegul šis Aušros pasirinktas žy
gis padrąsina ir visos Australijos lie
tuvaites kandidatuoti į renkamas ‘Miss’ 
ir kopti į viršūnes. Nors mūsų geelon- 
giškės dar tolimas kelias, bet austra
lai sako: ‘Jei nori laimėti, tai pirma 
reikia bilietą turėti.’

Tai šia proga norisi Aušrai pa
linkėti geros sėkmės ir ištvermes iš
garsinti ‘Lithuania’ ir savo vardą.

Juozas Gailius

Nukalė naujas 
tradicijas

Vilnius. — Jau buvo daug kar
tų minėta, kad ok. Lietuvoje bol
ševikai, norėdami atitraukti žmo
nes nuo Bažnyčios, kuria naujas, 
dirbtines ceremonijas ir tradici
jas jungtuvėms ir krikštynoms. 
Krikštynų nenori vadinti tuo var 
du, sukalė žodį “vardynos”. 
Štai Tiesoj (geg. 8) skaitome ir 
vardynų akto tekstą: “Šią iškil
mingą valandą suteikiamas... 
vardas. Jūs, vardo tėvai, privalo
te išauginti gerą tarybinį pilietį 
(tę), patriotą, mylintį tėvynę, 
vertą mūsų laikų žmogaus gar
bės ir didybės.’’

Aš jau didelis
— Mama, aš jau didelis ir ga

lėčiau vairuoti autobusą, tik durų 
nemokėčiau atidaryti.
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MIRĖ DAINA MAŽELYTĖ

Rodos tik vakar jaunyste žydėjo, 
o šiandien užmigdė beširdė mirtis... 
Daina nuo pat vaikystės dienų pirma
vo Adelaidės lietuviško jaunimo ap
linkumoje: savaitgalio mokykloje, 
skautuose, tautinių šokių grupėje, 
teatro mylėtojų sambūry, chore „Lir 
tuania“, pirmojo jaunimo kongreso 
delegatų tarpe ir vėliau Adelaidės 
Apylinkės Valdyboje. Jos buvo pilna 
visur. Būdama linksma, atvira, ir nuo
širdi, buvo jaunimo ir senimo labai 
mėgiama. Nusibodus gyventi Adelai
dėje persikėlė j Melbourną. Čia greit 
įsijungė į lietuviško jaunimo vagų ir 
buvo išrinkta į Melbourno Apylinkės 
Valdybų. Pradėjus negaluoti nekuri 
laikų gydėsi Melbourno ligoninėje. 
Ligai susikomplikavus grižo į Ade- 
laide,., kur savo mamytės Dr. Maželie- 
nės priežiūroje, iškart namuose o 
vėliau Karalienės Elizabetos ligoni
nėje buvo gydoma pačiomis moder
niausiomis priemonėmis. Jų vargšų 
užpuolė labai reta liga, prieš kurių 
iki šiol vaistų dar neišrasta. Tai 
savotiškas liaukų sutrikimas.

Susigyvenome su ta mintimi, kad 
giltinė pamėgo Adelaidę . Iki šiol po 
jos dalgiu krito pagyvenę bendruo
menės nariai. Niekas netikėjome, kad 
ji pasims sau aukų iš jaunimo tarpo. 
Žiauri lemties dalia, deja buvo kito
kia. Pačiame jaunystės žydėjime 
nusviro žiedelis, kurio taip džiaugėsi 
visa Adelaidės bendruomenė.

Sakyk dangau! Už kų mus taip 
žiauriai baudi?..

Vi. Dumčius
*****

SKĖTIS IR LIETSARGIS 
A,B.

ISenoves Romėnai išrado liet
sargį, bet saulės skėtis yra senes
nis.

Skėtį išrado tolimoje senovėje 
- Rytuose. Jo paskirtis tada ne buvo 
apsisaugojimui nuo lietaus. Jis sa
vo savininką apsaugojo nuo karštų 
saules spindulių, ir todėl pirmiausiai 
buvo naudojimas karštuose Azijos 
ir šiaurės Afrikos kraštuose. Kadan
gi anie aukštieji pareigūnai, kurių 
naudojimui jis buvo skirtas, ne patys 
ji nešė, bet leido tarnams virš savo 
galvos laikyti, jis greitai pasidarė 
turto ir garbės simboliu.

Taip mes matome senovės Egip
te Pharaoną ant savo sosto po sau
lės skėčiu. O laike procesijų pana
šius skėčius laikydavo virš dievų 
paveiklsų. Prieš revoliucineje Kini
joje, galima buvo pažinti garbingo 
asmens užimamą, vietą nuo to ar 
prieš jį nešdavo skėtį su dvigubu, 
ar trigubu stogu. Skėtis su keturiais 
aukštais tik karaliui priklausė.

Klasikinėje Graikijoje skėčius 
naudodavo per dievų šventes. Juos 
laikydavo virš aukų, kurias procesi
jų metu nešdavo į šventyklą. Šitame 
seniausios demokratijos krašte, toks 
praktiškas saulės stogas, pirmiau
siai prigijo privačiam naudojimui.

ADELAIDES KRONIKA
Rugpiūčio 12 d. Lietuvių Namuose 

įvyko tikrai jaukus cho ro Lituania 
metinis pobūvis. Šauniai išsipuošu
sios choristės ir choristai vadovauja
mi solistės G. Vasiliauskienės išsi
rikiavo salės vidury ir sudainavo tris 
linksmas dainas, dideliam publikos 
džiaugsmui. Buvo labai turtinga lote
rija, kuri papildė choro turtų skrynių. 
Laimingus bilietus traukti buvo pa
kviestas svečias iš Vakarų Australi
jos Dr. Viliūnas. Lėlio vadovaujama 
kapela į ritmingų suktinio ir klumpa- 
kojo sūkurį privertė įsijungti ir tuos, 
kurie dejuoja visokių sųnarių gėla. 
Baliaus šeimininku buvo choro admi
nistratorius J. Mockūnas. Moterų sek
cija prigamino aibes visokių valgių. 
Savo gausiu atsilankymu publika įro
dė, kad ji chorų myli ir juo didžiuo
jasi- *.«■**

Tautos Šventės minėjimas šiais 
metais bus ypatingai įdomus. Paskai
tų skaitys melbourniškis p. Jakutis. 
Jis ta proga parodys Lietuvos Kuni
gaikštijos žemėlapių rinkinį iš 16,17 
ir 18 šimtmečio. Vienas yra nepapras
tai įdomus vadinamas Kunigaikščio 
Radvilos Lietuvos Valstybės Žemė
lapis. 

****
Rugpiūčio 22 d. Liet.'Namuose 

įvyko metinis L. S-gos susirinkimas. 
Į naujų valdybų darinkti ir perrinkti 
pirm. P. Bielskis, vice-pirm. V. Ne- 
verauskas, sekr. inž. E. Kalibatas, 
iždin. J. Abukevičius. Baro prižiū
rėtoju J.Česna. Nutarta pagal inž- 
Reisono padarytų planų L. Namus žy
miai praplėsti. Bus pastatyta naujos 
baro svetainės , skaityklos ir admi- 
nistatoriui patalpos. Statyba kainuos 
provisoriniai virš 28000 dol. Žinau, 
kad mieli M. Pastogės skaitytojai tuo
jau užklaus: iš kur gausite tiek pini
go? Taigi va, baras deda auksiniais 
kiaušiniais. Jo dėka Sųjunga turi ban
ke grynais virš 10.000 dol. Du Sąjun
gos nariai paskolino po 10.000 dol.be 
nuošimčių dešimčiai metų. Šiuo me
tu yra 198 nariai, kurie per metus su
moka nario mokesčio apie 700 doL 
Pereiti metai Sąjungai buvo begalo 
nuostolingi, mirė net 5 s-gos nariai: 
V. Radzevičius, J. Daugėla, P. An
driušis, V. Raginis ir A. Paluobis. 
Jų brangų atminimų susirinkimas pa
gerbė atsistojimu. Ilgamečiu! valdy
bos nariui S-Dundai pasitraukus į at
sargų suteiktas Garbės Nario vardas.

VI. Dumčius

Turtingos moterys leido savo ver- 
,gėms apvalios formos skėčius pas
kui save nešti arba virš galvos lai
kyti.

Panašiai kaip graikių skėčiai 
atrodė ir romėnų skėčiai. Skėčio 
griaučiams buvo naudojamos bambu
ko lazdelės, o palmių lapai denge 
viršų. Vėliau aptraukimui pradėjo 
naudoti šilką arba auksu padabintą 
purpurinę medžiagą. Bet senieji .ro
mėnai, kurie buvo labai praktiški 
žmonės, tuojau pastebėjo, kad tie 
mažieji stogeliai ne vien tik saulei 
buvo tinkami; jie išrado lietsargi.

Pasibaigus antikos laikotarpiui, 
skėtis vakariniuose kraštuose turbūt 
būtų neribotam laikiui prapuolęs, 
jeigu bažnyčia nebūtų perėmusi jį į 
savo liturginius papročius. Dėl to, 
kaip savo egzistencijos pradžioje, 
jis vėl grižo į šventinę rekviziciją.

Popiežiai ir karaliai naudojosi 
skėčio nešiojimo pirmenybe. Visdel- 
to dar 18 šimtmečio pradžioje skėtis 
buvo didelis kuriozas. Bet kai indus
trija skėčiu susidomėjo, viskas pasi
keitė. Žinoma, didžiausia įtaka 
šiai kultūrai turėjo vidurinis luomas. 
Aristokratams, kurie praėjusiame 
šimtmetyje buvo labai įtakingi, skė
tis vaidino tiktai žaislo vaidmenį. 
Darbo žmogui jis pasidarė būtenybė. 
Kraštuose, kaip Anglijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje, kur

Ilgametei Adelaidės Choro Lituania narei,

A.A. DAINAI MAŽELYTEI

mirus, skausme ir liūdesyje likusius mūsų choristus tėvus, brolį ir 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Lituania Choro Dirigentė ir choristai

A.A.
DAINAI MAŽELYTEI

mirus, jos gerbiamiems tėvams, broliui ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

ALB Adelaidės Apylinkės V-ba

L.S.S. Akademinio Skautų Sąjūdžio Adelaidės skyriaus pirmin
inkę dr. f ii. ps. Janiną Maželienę, teisininką p. Antaną Maželį ir 
sūnų Vygandą netekusių dukters - sesers DAINOS nuoširdžiai už
jaučiame

A.S.S. Adelaidės Skyrius

A.A. DAINAI MAŽELYTEI mirus,

jos tėvelius Antaną ir Janiną Maželius ir brolį Vygandą giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

DUNDU šeima

ne buvo per daug saulėtų dienų, liet
sargis, kaip senoje Romoje, buvo la
bai reikalingas. Lietuvoje ir Vokie
tijoje moterys ankščiau nuo lietaus 
apsigaubdavo didelėmis skaromis. 
Viename vokiečių moterų salioninia- 
me leksikone W. Corvinus 1715 m. 
aiškina: “Parasol - vadinamas skė
tis, tai stogelis iš vaškuotos medžia
gos, toks ant lazdelės, kurį moterys 
virš savo galvos neša, kąd apsisau
gotų nuo saulės kaitros. Šitame kraš
te jis moteriai reikalingas apsisau
gojimui nuo lietaus...”

Prancūzijoje pirmiausia pramone 
pradėjo skėčius masiniai gaminti. 
Vėliau Anglijoje pradėjo gaminti 
“knicker” skėtį kurio viršus susi
lenkdavo. Taip pat jie pirmieji paga
mino skėtį lazdoje. Saulės skėčius 
darydavo palyginamai mažus, bet 
tuojau atėjo į madą, didesni ir spal
vuoti. 1788 m. labai mėgiami buvo 
balti skėčiai, už metą - žali, 1791 
metais vėl balti pirmavo, o 1804 me
tais madoje buvo mėlyni.

Lietsargiui dar vis buvo dides
nių sunkumų, populiarėti. Craccioli 
1768 m. rašo “kas nenori būti pri
lygintas prie liaudies, patartina be 
lietsargio eiti pasivaikščioti ir geriau 
sušlapti, negu būti priskaitomu prie 
pėstininkų, kurie savo važiavimo 
priemonės neturi”. .. Nežiūrint to, 
baigiantis 18-tam šimtmečiui, liet
sargis tapo naudingu kasdieniniu 
reikmenių.

19-tas šimtmetis atneše dau
giau pažangos šiai industrijai. Lon
done Samueliui Foxui atėjo mintis 
vietoje iš medžio, skėčio griaučius 
padaryti iš plieno. Ir vaškuotos 
medžigos jis daugiau nebenaudojo. 
1928 m. Paryžiuje buvo atidarytas 
pirmas fabrikas skėčių gaminimui iš 
šilkinės medžiagos. Pigiems skė- 
čiams naudojo medvilnines medžia
gas. 1848 m. skėčių aptraukimui taip 
pat naudojo “Alpaka” medžiaga, o 
aštuntoj dešimty daugiausia pusšil- 
kines medžiagas.

Pranešame giminėms, draugams bei pažįstamiems, kad

A. + A. ANTANAS KAPOČIUS

liepos 26 dieną buvo paguldytas Fairfieldo ligoninėj, rugpiūčio 2 d. 
padaryta jam operacija, rugpiūčio mėn. 24d. jis mirė ir buvo palai
dotas Lietuvių kapinėse 26 dieną.

Liko dideliame nuliūdime jo žmona Ona, sūnūs Stasys ir Algis 
su šeimomis, ir brolis Juozas su šeima.

Pasekmėje to, lietsargis toli 
pralenkė skėtį, svarbumo ir praktiš
kumo atžvilgiu. Nuo 1900-tųjų metų 
skėtis vis rečiau naudojamas. Su 
nauja mūsų šimtmečio saulės nude
gintos odos mada skėtis liko užmirš 
tas ir taip ankščiau vadinamu “Įdo
miu išblyškimu” niekas daugiau 
nesirūpino.

Atrodo, kad lietsargis dar turi 
gera ateitį. Labai naudingas buvo 
1928 metų’’knirpso” išradimas. Tai 
sustumiamas lietsargis, kuris pasi
daro labai mažas ir todėl patogus į 
darbą skubančiai moteriai. (Jau ir 
vyrams yra “knirpsų”). 1930 metais 
pradėjo gaminti permatomus lietsar
gius. Lietsargiu formos per metų ei
les vienaip ar kitaip keitėsi, bet jie 
niekad ne buvo visiškai išėję iš apy
vartos ir turbūt neišeis.

ĮVAIRENYBES
"STEBUKLINGA” ŽOLĖ 1 
IZRAELYJE

Negevo dykumoj ė Izraelyje 
išauginta nauja "stebuklinga” 
žolė- Ji auga sausame smėlyje 
traukdama sūrų vandenį iš žemės 
gelmių. Šia žole bus galima ap
želdinti ištisas dykumas. Ta žolė 
tinka kaip labai gera žaliava ge
resnės rūšies popieriui gaminti. 
Ji tuti dar ir kitų gerų savybių 
— miesto kanalų vandenį ji gali 
taip išvalyti, kad jis pasidaro tin
kamas gėrimui. Si žolė tinka kaip 
pašaras galvijams. Iš sausų smė
lynų virsta geros ganyklos. Ta 
stebuklinga žolė net tinka izolia
cijai ir krepšių pinimui.

Mūsų Pastogė Nr. 35 1971.9.6. psl.
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RKDAKTORH'S ANTANAS LAUKAITIS
IS Miller Avek.Ashfield.N.S.W.2131 

Tel. 798 «3o£

KOVO KLUBE 
Vyrai didž. finale.

Kovo vyrai krepšininkai praeitą 
sekmadieni žaidė finalines rungtynes 
prieš Wyvern komandą ir triuškinančiu 
rezultatu 90:67 atsiekė šį labai puikų 
laimėjimą, kas juos įgalina žaisti 
Didžiuosiuose Finaluose prieš YMCA 
laimėtojui gaunant II-sios divizijos 
čempiono vardą, su teise žaisti auk
ščiausioje I-je divizijoje. Tikėkimės^., 
kad koviečiai, būdami dabar labai 
geroje aukštoje formoje, išplėš ir ši 
laimėjimą prieš aukštus ir jaunus, 
labai gerai žaidžiančius, australus.

Paskutines rungtynes koviečįai 
sužaidė labai įtikinančiai ir gerai, 
parodydami savo puikius prasiverži
mus, didelį kovingumą, ir gražius pa
vienių žaidėjų metimus. Pačios rung
tynės nebuvo per daug Įtemptos, nes 
puikiam koviečių žaidimui, priešinin
kai negalėjo parodyti didesnio atsi
spyrimo ir gražus bei staigūs mūsų 
puolėjų P. Gustafson ir A. Čerkeso1 
praėjimai, bei nesulaikomi tolimi D. 
Atkinson ir S. Lukoševičiaus metimai 
galutinai sulaužė priešininku pasi
priešinimą. Aikštėje ypatingai kovin
gas buvo M. Mikalauskas. Be jokios 
abejonės jaunasis R. Gulbinas labai 
gerai pritampa prie vyrų pirmosios 
komandos, pasirodydamas savo pui
kiais metimais. Taškai: P. Gustaf
son 20, A. Čerkesas 20, D. Atkin
son 19, S. Lukoševičius 16, M. Mik- 
alaukias 15.

V
Šachmatai

Apie šachmatininkų veiklą ma
žai terašoma Sporto Skyriuje, gal del 
to, kad redaktorius nėra šachmatų 
mėgėjas (o gal greičiau, kad patys 
šachmatininkai per savo apsileidima4 
mažai ne tik savo bet ir pasaulinių 
žinių paduoda, o jų tikrai galėtų dau
giau būti i.S.S.R.) bet tai negalima 
būtų laikyti priežastimi. Gal tikriau
siai priežastis yra ta, kad koviečiai 
moka tik tuomet gerai visus žaidimus 
aprašyti, kai juos laimi. Pralaimėję 
daugiausiai tyli. Paskutiniu laiku 
mūsų šachmatininkus seka nelaimes. 
Australų metiniame turnyre ‘A’ rezer
vo komanda laimėjo tik vienas varžy
bas iš venuolikos ir liko priešpasku
tinėje vietoje.

Sydnėjaus metiniame žaibo tur
nyre koviečiai irgi užėmė priešpas
kutinę vietą. Bendrai paėmus, ateitis 
neduoda daug vilčių, jeigu nepavyks 
sugražinti buvusiųjų gerų šachmatin
inkų, kurie dėl įvairių priežasčių yra 
pasitraukę iš aktyviųjų tarpo.

Metinis Turnyras
Metinis Sydnėjaus lietuvių šach

matų turnyras del meisterio titulo ir 
dėl pereinamojo skydo prasidės š.m. 
rugsėjo mėn. 2 dieną 7val. 30 min. 
Lietuvių Namuose Lidcombe.

Turnyre gali dalyvauti visi Syd- 
nejaus lietuviai, nežiūrint kokio pa
jėgumo ir kiek patyrimo jie turėtų 
šachmatuose. Turnyras bus pradėtas 
Lietuvių Namuose Lidcombe ir ten 
bus žaidžiama iki namai bus parduoti 
Po namų pardavimo ir uždarymo visi 
žaidimai bus perkelti į Lietuviu Na
mus Bankstowne.

Norintieji turnyre dalyvauti pra
šomi pranešti savo pavarde^ šachmatų 
sekcijos vadovui telefonu 884272.
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SPORTAS LIETUVOJE

Visa liepos menesį Rygoje tęsė
si VI-ji Sovietų Saj. aklųjų šachmat
ininkų varžybų švente. Lietuvos ak
lieji šachmatininkai užėmė septintąją 
vietą komandinėse varžybose. Vil
nietis B. Rosicanas individualinėse 
pirmenybėse pasidalino pirmąją vieta 
su rusu, kai kaunietis D. Draugelis 
iškovojo antrąją vietą.

**
Vilniaus medicinos sesuo R. Ma

kauskaitė per Sov. S-gos jaunimo 
lengvosios atletikos pirmenybes Dni- 
epropetrovske laimėjo aukso medali, 
nustumdama rutulį 16m. 23cm.

**
Šio mėnesio pradžioje Palangoje 

vyko Lietuvos teniso veteranų pirm
enybės, kurių Čempiono vardą iškovo
jo kaunietis Leonas Mackevičius, 
baigmėje laimėjęs prieš vilnietį J. 
Burnicką. Trečia^ vietą laimėjo pane
vėžietis V. Variakojis.

**
Vilniaus ‘Žalgirio’ futbolo kom

anda po 25-kių žaistų pirmojoje lygo
je rungtynių iš 22-jų komandų stovi 
10-j e vietoje.

**
Vykstančias Europos lengvos

ios atletikos pirmenybes Helsinkyje 
atidarė Suomijos valstybės preziden
tas U. Kekonen, kuris visa^ savo gy
venimą buvo aktyvus sportininkas ir 
didelis sporto mėgėjas. Buvusiose 
1934 metais pirmose Europos La. 
pirmenybėse Turine, Italijoj, jis buvo 
suomių sportininkų delegacijos vy
riausias vadovas, vėliau sėkmingai 
savo krašto sportininkams vadovavęs 
1938 metais Paryžiuje ir 1946 metais 
Osle. Suomiai šias pirmenybes labai 
iškilmingai atidarė ir, jau kelias sa
vaites prieš varžybų pradžią, bilietų 
nebuvo įmanoma gauti. Iš lietuvaičių 
gerai pasirodė N. Sabaite 800m. bė
gime užėmusi trečią vietą, kai ieties 
metime rygietis J. Lūšis ir J. Duoni- 
nis. **

Jugoslavijoje pasibaigė IV-sios 
Europos merginų krepšinio pirmeny
bės, kurias jau ketvirtą kartą iškovo
jo Sov. S-gos rinktinė. Antrąją vietą 
laimėjo Jugoslavijos moterys, trečią
ją - Čekoslovakija, ketvirtąją - Len
kija, penktąją - Bulgarija, kai pasku
tinę 16-ją gavo Šveicarija. Per visus 
keturis pirmosios vietos laimėjimus 
rinktinėse dalyvavo ir lietuvės mo
terys: 1965 ir 67 metais žaidė L. Vin- 
čaitė, 1965m. R. Garbalavičiutė, 
1967 - Z. Dugnaitė, 1969 - M. Pakal
nytė ir šiais metais - A. Jankūnaite.

**Įvykusiose Amerikos ir Sov. S-gos 
lengvatletikos pirmenybėse Ameriko
je lietuvaitė N. Sabaitė laimėjo var
žybas 800metrų, nuotolyje nauju Lie
tuvos rekordu, kai R. Bitė atsiekė 
puikų laimėjimą 3000 metrų kliūtin
iame bėgime. Jie abu gražiai pasirodė 
dabar esamos Europos pirmenybėse.

**

Estijoje Tartu m'este įvyko gar
saus estų ietininko prisiminimo spor
tinės varžybos, kur -be kitų įžymiųjų 
Sov. Sąjungos sportininkų dalyvavo 
ir keli lietuviai iš kurių moterų gru
pėje ieties sviedimo pirmąją vietą 
laimėjo klaipėdietė J. Putienė, antro
je vietoje palikusi buvusią pasaulio! 
čempionę B. Kaledienę.

**

Sovietų S-gos lengvosios atleti
kos rinktinėje yra lietuvaitė V. Pau
lauskaitė, kuri šokime į aukštį pasie
kė nauja Lietuvos rekordą 1.69m. 
Si septyniolikmete gimnazijos mokinė 
turi jau išsikovojusi meisteres titulą 
ir, be šokimo į aukšti, ji yra atsieku
si meistriškų rezultatų penkiakoveje 
ir turi labai daug vilčių lengvosios 
atletikos sporte. Ji taip pat dalyvavo 
ir Amerikoje buvusiose varžybose.

SPORTO NUOTRUPOS!
Spalio mėnesio 10 dieną į Au

straliją gastrolėms atvyksta beveik 
profesionalų amerikiečių krepšininkų 
komanda, kuri yra siunčiama Pepsi
Cola gėrimų firmos. Si komanda yra 
sudaryta iš žaidėjų kurie dėl mažų 
priežasčių nebuvo išrinkti į profesio
nalų lygas, nors savo pajėgumu yra 
pilnai tinkami šioms geriausioms pa
saulio komandoms. Jie Australijoje 
žais iš viso 20-ti rungtynių, pradeda
mi nuo Brisbane. Krepšinio mėgėjams 
bus labai gera proga pamatyti šią 
puikią komanda^.

**

Prasidėjusiose Europos atleti
kos pirmenybėse Helsinkyje, Suomi
joje, pirmą kartą sportinėje istorijoje 
įvyko daug pasikeitimų - ‘sumoderne- 
jimų’, kas buvo labai džiaugsmingai 
sutikta paskirų dalyvių, ypatingai 
vedusių porų. Iki šiol panašiuose 
susitikimuose ir olimpiadose vyrai ir 
moterys buvo visiškai vieni nuo kitų 
atskirti ir merginos būdavo net spy
gliuota tvora aptvertos. Dabartinėse 
Europos pirmenybėse žmona gali, jei
gu tik nori, kartu miegoti su savo 
vyru ir merginos su vyrais gali, jei 
tik nori, kartu viename kambaryje 
gyventi, kai iš 30-ties valstybių spor
tininkai galės savo laisvalaiki pra
leisti ‘Sexy Bare’, kur šoks pusnuo
gės merginos, modernių šokių salėje, 
talpinančioje iki 2000 žmonių, kuri 
bus atidaryta kasdien iki 3 vai. ryto, 
žaisti rulete, specialiuose klubuose, 
kur sportininkai galės pasikviesti ir 
pavaišinti savo svečius 24-rias val
andas paroje ir daug kitų vyrams ir 
moterims būtiniausių dalykų bus įren
gta pačioje stovykloje, kuo ypatingai 
apsidžiaugė britų sportininkai. Nors 
šiose varžybose ir buvo suteikta to
kia didelė laisvė, tačiau tas nesuma
žino paskiriems atletams ir koman
doms atsiekti labai gerų rezultatų.

**

Bukarešte įvyko didelis moterų 
tinklinio turnyras, kuri laimėjo Sov. 
Sąjungos komanda, baigmėje įveikusi 
Korėjietes 3:1. Šiuo metu Europoje 
viešinčios Japonijos moterų tinklin- 
inkės įveikė Rytų Vokietijos moterų 
rinktine 3:0. 

i.

**

Europos vyrų krepšinio 1971-jų 
metų čempionatas įvyks rugsėjo mėn. 
10-19 dienomis įvairiuose Vakaru 
Vokietijos miestuose.

*4:

Anglijoje buvo apskaičiuota su 
specialiais chronometrais kiek laiko 
futbole trunka paskiri žaidimo epizo
dai. Pasirodo Anglijos lygose rungty
nės trunka nuo 56 min. 12 sek. iki 
66min. 52 sek. Mažiausiai trumpa
laikių žaidimo pertraukėlių buvo už
fiksuota per Anglijos futbolo taures 
finalines rungtynes - 90. Įdomu kur 
‘dingsta’ rungtynių laikas? Pagaly 
statistiką, išmetimui kamuolio is 
užribio sugaišta 9 sekundes, atlie
kant laisvą arba baudos smūgį - po 
16 sekundžių, smūgiuojant nuo vartų 
- 17 sek. Kiekvienas įvartis sukelia 
tiek emocijų, kad po to būna 31 sek. 
pertraukėlė. Buvo apskaičiuota, kad 

per vieno sezono susitikimus įvairūs 
incidentai trunka vidutiniškai nuo 
1.50 iki 7.50 minučių. Po to apskai
čiavimu anglai iškėlė klausima^ ar 
negeriau ir futbole fiksuoti gryną 
laika ir žaisti pilnas 60 minučių?

**
Japonijoje yra labai populiari 

veteranų bėgimo diena. Šiose varžy
bose gali dalyvauti moterys tik su
laukusios 50 metų ir vyrai sulaukę 
60 metų. Paskutinės tokias vyrų var
žybas laimėjo J. Kasivagi, turintis 
jau 73 metus ir savo nuotoli 10.000 
metrų atbėgęs pirmuoju.

**

Stipriausias pasaulyje žmogus 
pasaulio sunkumo kilnotojas mėgsta 
žaisti laisvu laiku stalo tenisą, tik 
visa bėda, jog šis rusas V. Alekse’- 
jev, panaudodamas savo jėgą, per 
vienas rungtynes net keletą sviedin
ėlių sudaužo. Geriau sekasi pasaulio 
šachmatų čempionui B. Spaskiui , 
kuris labai mėgsta žaisti biliardą ir 
čia jau šiam protiniam čempionui nėra 
jokios progos sudaužyti biliardo svie
dinius.

Sovietų Sąjungoje vykosiose 
sporto - Spartakiados T-se varžybose 

dalyvavo nemaža lietuvių sportininkų.
Dalyvauta 24 sporto šakose. Lietu
viai, kaip jau skelbta, užėmė 10 vie
ta. Jie geriau pasirodė lengvoje atle
tikoje, Lietuvai davė 91,5 taškų. Ta
čiau apvylė lietuviai dviratininkai, 
imtynių mėgėjai, tinklininkai, sunku
mų kilnotojai, penkiakovės atstovai 
ir kt. Geriau pasirodė plaukikai, lai
mėję 2 sidabro ir 2 bronzos medalius.

‘Komj. Tiesa’ rugp. 3 d. paskel
bė, kad tos Spartakiados čempionams 
ir prizininkams įteikta per 1100 me
dalių. Daugiausia jų laimėjo Maksvos 
sportininkai (251). Lietuvai teko 29 
medaliai (palyginimui: Kazachijai - 
57, Latvijai - 51, Estijai - 33).

Pagal atskiras sporto šakas, 
Lietuvos sportininkai, vyrai ir mote
rys - užėmė vietas: krepšinyje - vy
rai 6 vietą ir moterys - 5 vietą, tink
linyje - vyrai 13 ir moterys 7 vietą, 
rankinyje - vyrai 5 ir moterys 3 vietą, 
gimnastikoje - suaugę 17 ir jauniai 
15 vietą, lengvoje atletikoje - suau
gę - 8 vietą ir jauniai - 7 vietą, plau
kime - suaugę ir jauniai - 8 vietą, 
dviračiu sporte (plentas) - 11 vietą 
šaudyme iš lanko - 10 vietą, vanden
svydyje - 11, bokse -9, laisvosiose 
imtynėse - 17, klasikinėse imtynėse 
- 16, savyginos imtynėse - 7, akade
miniame irklavime - 6, irklavime bai
darėmis ir kanojomis - 8,

Ar žinai, kad
Kai Atstovų Rūmai nutarė 

(350:15) moterų ir vyrų teises 
ir atlyginimus tuose pačiuose 
darbuose sulyginti, tai prisi
minta, kad esama įstatymų, ku
rie gali atrodyti keisti. Pv.:

— Utah Įstatymai draudė 
moteris priimti į tokias tarny
bas, kur reikia kilnoti daugiau 
kaip 15 svarų (tiek kaip 6 mė
nesių kūdikis);

— Massachusetts įstatymas 
moters pajėgumą padidino — 
svorį nustatė iki 50 svarų.

— Kalifornijos įstatymai 
draudė ištekėjusiai moteriai 
leistis į savarankišką biznį be 
teismo leidimo.

— Kai kuriose valstijose mo
teris galėjo būti restorane pa
davėja, bet jokiu būdu ne 
“bartenderis”.
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A.A. Feliksas Kaimelis
*** ^*_

FleliKsas Kaunelis
S.m. rugpiūčio mėn. 15 dieną 

Alfred ligoninėje atsiskyrė su šiuo 
pasauliu dar vienas taurus lietuvis 
Feliksas Kaunelis. Velionis buvo 
gimęs Seterečiaus k. Užpalių vals. 
Utenos apskrityje vidutinio ūkininko 
šeimoje, lanke Ušpalių viduriniąja 
mokyklą,dėl susidariusių aplinkybių, 
turėjo grįžti i ūki ir vertėsi ūkininka
vimu. Karo audros buvo išskirtas 
su šeima ir atblokštas i vakarus. 
1949 metais atvyko Australijon ir at
likęs darbo prievolę apie dešimt metų 
dirbo snieguotuose kalnuose, vėliau 
persikėlė į Sydnėjų, įsigijo Burwode, 
gražius namus ir dirbo geležinkelių 
valdyboje.

Būdamas ramaus būdo laikėsi 
nuošaliai, bet buvo uolus bendruome
nės narys. Dar prieš ligą apsimokėjo 
Sydnėjaus Lietuvių Klubo mokestį 
už dvejus metus, kas rodo jo lietu
višką susipratimą.

Draugai bei pažįstami palydėjo į 
Rookwoodo kapines, pamaldas ir lai
dojimo apeigas atliko kun. P. Martu- 
zas. Velionis neturėjo artimų giminių 
tik pusbrolį P. Dabregą Canberroje 
ir švogerį Karkauską Sydnėjuje. Lie
tuvoje paliko liūdinčią žmoną, dukte
rį Ireną, sūnų Vilių ir Amerikoje brolį 
Igną.

Tebūna, Feliksai, Tau lengva 
tolima nuo tėvynės svetima Australi
jos žemė.

P. Dabrega.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kun. P. Butkus rašo iš Lae, kad 

Papua gana karšta, dažnai lyja ir 
tvanku, bet iškęsti galima. Aplankęs 
New Guinea visus lietuvius, o dabar 
esąs inž.P. Dirkio malonioje globoje. 
Žada gteitai grįžti į Sydnėjų, nes 
jam ypač rūpi kapų paminklo šventin
imo pasiruošimas. Visiems parapijie
čiams siunčia linkėjimus, ir sako iki 
greito pasimatymo.

Mūsų Pastoges redakcines kol
egijos narė p. Pajauta Pullinen iš
važiuoja porai savaičių atostogoms 
į Port Macquarie. Gero poilsio kole
gei.

Du Sydnėjaus entuziastai K- 
Stašionis ir Loris Cox praetą savaitę 
įsigeidė pasirynkti brangakmenių ir 
prisijungė prie kokio tai Klubo ek
skursijos* vykstančios iš Sydnėjaus 
500 mylių i Lightning Ridge opalų 
laukus. Taigi išvyko ‘biedni idant 
grįžtų turtingi’.

Sekmadienį naktį grižo namo, 
kiekvienas parsivežė po dvi saujas 
murzinų akmenukų ir gerą sluoksnį 
dulkių ant savo kūno. Pasirodė kad 
vieną saują jie patys prisirinko ko
kiuose ten urvuose, o kitą nusipirko, 
kad turėtų ko parodyti smalsuoliams. 
Taigi grįžo sveiki ir turtingi prisi- 
minynais ir nuotikiais ir galima sa
kyti didžiai laimingi, nes auto nelai
mėje iš jų ekskurijos vienas buvo, 
užmuštas, kiti trys sunkiai sužeisti,, 
o likusiems nuotaikos nukrito iki gi
laus susijaudinimo.

Okup. Lietuvoje vis dažnai 
priekaištaujama dėl “perdėto moder
nizmo vaikymosi” arba dėl Vakarų 
poveikio, kad ir muzikos srity. Štai, 
“Tiesoje” apie muziką kolchozuose 
taip rašoma: “Žiūrėk, iš visur su- 
verbuoti keli muzikantai elektropia- 
ninais, elektrogitaromis linksmina 
kolūkietį, nevykusiai pamėgdžio
dami kažką girdėtą per radiją, iš 
plokštelių”. Siūloma vėl pakviesti 
į kaimo scenas lūpinių armonikėlių, 
švilpynių grojimą, mandolinų orkes
trėli, armonikas...

Juozas Ramanauskas vietoję vai
niko ir gėlių ant Antano Kapočiaus 
kapo paaukojo Tautos Fondui $10.00.

Inžinierių ir Architektų D-jos 
Sydnėjaus skyrius rengia Newcastle 
BHP Steelworks apžiūrėjimą. Ekskur
sija 39 žmonių išvažiuoja iš Sydney 
rugsėjo 11 d.

*****
Adelaidėje p.p. A. ir J. Gučiai 

atšventė 3 O-ją - perlinę vedybų su
kaktį. P.p. T. ir P. Gašlūnai - sida
brines vestuves. Sveikiname!

Livija Bražėnaitė-Garsienė, bai
gusi Columbijos universitete politin
ius mokslus, dabar išrinkta Young 
Americans for Freedom organizacijos 
pirmininke.

Buenos Aires, Argentinos sostin
ėje, Arturo Miciudos pastangomis bu
vo surengta lietuvių tautinė paroda. 
Buvo rodami Lietuvos vaizdai, daug 
folkloro medžiagos, žmonių išdirbiniai 
audiniai, juostos ir tt.

*****
Žydų kalba radio programos pla

nuojama siųsti į Sovietų Rusija. 73 
Kongreso nariai kreipiasi i Amerikos 
Balsą - Voice of Ameriką, siūlydami 
pradėti radio transliacijas žydų kalba 
kad sovietuose gyvenantieji žydai 
turėtų progos patirti kas dedasi lai
svame pasaulyje.

Gaisras ' Dirvos’ spaustuvėje.
Gautas laiškas iš Klevlando, 

rašytas 12.8, kuriame rašoma: mes 
turime rasinių nesusipratimų. Įtaria
mas padegimas lietuvių salės. Salės 
akcininkai buvo susirinkę, pereita, 
sekmadienį į pikniką ir aptarė naujos 
salės statybą. Žurnalistas ir rašyto
jas K. Karpius organizuoja platu 
vajų. Salės rūsyje buvo Dirvos spau
stuve* .

*****

Rimties valandėlei
S.'Gaidelis. S.J.

Australija ir Naujoji
Zelandija

Maldos Apaštalavimas
Jo Šventybė popiežius Paulius 

VI rugsėjo menesiui MA nariams sky
rė sekančias intencijas:
Bendrąją - Kad tikintieji savo meilę 
Kristui įrodytų ištikimybę Jam.
Misijų - Kad visi persekiojamieji dėl 
Kristaus išliktų Jam ištikimi.

Trumpas rytmetinis aukojimas: 
VISA AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI 
JĖZAUS ŠIRDIE!

Rugsėjo mėnesyje dažnai apma- 
styk Svenc. Mergelės Marijos skaus
mus!
Brangus Broli, Sese!

Vienaip ar kitaip mes vistiek 
turime kentėti - skausmai, įžeidimai, 
išdavystės, vargai, nuostoliai ir pan
ašios nemalonios staigmenos - yra 
neišvengiama mūsų laikinojo gyveni
mo dalis. Ji yra gal ir paslaptingoji 
dalis. Būtent, pasitaiko žmonių, kurie 
daro net išvada, sakydami - girdi, 
nėra Dievo pasaulyje... Juk, joks 
Tėvas neleistų savo vaikų tiek skur
sti ir kankintis, kaip tai dažnai būna 
su žmogumi!

Tikroji religija turi patiekti šiai 
problemai tinkamą atsakymą. Mūsų 
tikėjimas tai pajėgia, jis nurodo prie
žastis, suteikia ir paguodos varguo
se. Vistik ir jis neįstengia pašalinti 
visų erškėčių iš mūsų gyvenimo. Bu
vimas šioje ašarų pakalnėje tiesiog 
neįmanoma be nuoskaudų ir vargų.

Kentėjimų prasmė suprantame 
aiškiau, kai žvelgiame į mūsų Vieš
patį tapusį žmogumi ir Kalvarijoje 
visą paskendusį, skausmuose, o Jo 
nekalčiausiąją Motiną - supamą bai
siausio gedulo. Apmąstant Kalvarijos 
nuotyki. , kaip logiška išvada perša
si mintis - jei jie taip žiauriai kentė
jo, tai kodėl gi aš neturėčiau kentėti?! 
Ar kentėjimai nėra pats geriausias 
būdas atsilyginti Dievui už savo nuo
dėmės? Be to, tikėjimas mus užtikri
na, kad teisusis niekuomet nekenčia 
vienas ir kad jo kentėjimai niekad 
nenueis veltui.

Kun. S. Gaidelis, S.J.

1971 m. rugsėjo mėn. 12 d., sek
madienį, nuo 1 iki 5 vai p.p. Lietu
vių Namuose, 50 Errol Street, North 
Melbourne įvyks
Lietuviu kalbos kursų informacinė 

paroda.
Si paroda yra ruošiama tikslu 

supažindinti mūsų bendruomenę, tė
vus ir jaunimą su lietuvių kalbos 
kursais, kurie šiuo metu veikia Uni
versity High School, Parkville.

Parodoje bus išstatyti modernių
jų mokslo priemonių eksponatai, va
dovėliai ir knygos.

Parodoje dalyvaus kursų moky
tojai, kurie paaiškins apie kursų pro- 
gramąąiaudojamus metodus bei ekspo
natus ir atsakinės į suinteresuotųjų 
klausimus.

Kalbės Victorijos Švietimo De
partamento atstovas p. B.P. Rymer.

Parodos metu 'mokiniai galės 
užsiregistruoti 1972 m. kursams, bū
tent:

pradedančiųjų klasei (4th form level) 
pažengusiųjų klasei (5th form level) 
aukštesniajai klasei (6th form level)

Parodos lankytojams Lietuvių 
Katalikų Moterų Draugija ruošią ka
vutę. Prieš parodą galėsite papietau
ti tuo paremdami Lietuvių Namus. 
Pietus ruošia Melbourne Lietuvių 
Moterų Socialines Globos Draugija.

Liet. Akd. Korp! Romuva
*****

Sudarytas Sydney apylinkės 
Lituanistinis Švietimo komitetas

Sydney Apylinkės valdyba, 1971 
rugpiūčio 20 d.Lietuvių Namuose Lid- 
combe, buvo antrą sykį sukvietusi 
lituanistiniu švietimu besidominčių 
asmenų susirinkimą ,Lituanistinio 
Švietimo Komiteto sudarymui.

Susirinkimui pirmininkavęs, Syd
ney Apylinkės pirmininkas A. Reis- 
gys, perskaitė pirmojo susirinkimo 
(Bankstown, 1971.8.8) protokolą ir 
iškėlė kelias lituanistinio švietimo 
problemas diskusijų pradžiai.

Susirinkusieji pritarė J. Rama
nausko siūlymui, kad lituanistinis 
švietimas turi prasidėti nuo prieš
mokyklinio amžiaus vaikų. Daugumas 
susirinkusių taip pat pasisakė, kad 
įsteigtasis Sydney Apylinkės Švieti
mo komitetas darbą pradėtų su prieš
mokyklinio amžiaus vaikais, nes šio 
amžiaus vaikais iki šiol nesirūpinta.

A. Reisgys kvietė visus atvyku
sius būti steigiamojo Lituanistinio 
Komiteto nariais. Kai kuriems atsisa
kius, Lituanistinio Švietimo komiteto 
nario pareigas pasiėmė: E. Badaus- 
kienė, B. Barkus, Kun. P. Butkus, 
M. Cox, V. Liūgą, J. Ramanauskas, 
J. Reisgys, Dr. R. Zakarevičius, G. 
Zigaitytė. . . - . .

Lituanistinio Švietimo Komiteto 
pirmininku susirinkusieji išrinko J. 
Ramanauską.

s. R. s.

PADĖKA
Nežinomam geradariui paaukoju

siam Mūsų Pastogei 150 dolerių, es
ame didžiai dėkingi

.. . . .... M.P. Administracija.

PRANEŠIMAS
Sodybos pikniko proga 1971.8.29 

ponios Palaitienės iniciatyva surink
ta pinigų už kuriuos Sodybai nupirkti 
sekančių loterijų bilietai:
1. Opera House loterijos Nr. 319, 

bilieto numeris 97729
2. Jackpot loterijos Nr. 449, bilieto 
numeris 24665;
3. Special loterijos Nr. 2070 bilieto
numeris 88950. --
4. Paprastas loterijos Nr. 6514, 
bilieto numeris 86302.

Visi bilietai pavadinti Sodybos 
vardu. -

*****

PERTH KRONIKA.
Jau kuris laikas serga Vladas 

Kazokas Fremantlės ligoninėj, ten 
pat gydosi ir J. Williamas. Jau ilges
nį laiką paguldytas Eizinas sveika
tos tyrimui į Apelcross ligoninę. 
Prieš savaitę laiko susirgo C. Gai- 
delevičius, kuris randasi Royal Perth 
ligoninėje! ward.

Rugpiūčio 7 d. Maria Klimaitiene 
lėktuvu išskrido į V. Vokietiją Koln 
pas brolio sūnų R. Hust. Iš ten tikisi 
gauti leidimą vykti į R. Vokietiją pas 
broli ir seserią.

Po 20 metų išsiskirimo savan
orius A. Miliauskas grįžo į šeimą ir 
pradeda darbuotis apie namus.

Visu smarkumu ruošiamasi pa
minėti 8 rugsėjo.

Dar tebėra Perthe svečias iš 
Melbourno p. Normantas. Sekmadie
niais per jaunimo treniruotes skaito 
paskaitas apie žmogaus sveikatą.

A.K.

A.A. Klemensas Baltokas

PRANEŠIMAS

Pranešu mieliems draugams ir 
pažįstamiems, kad š.m. rugsėjo 
11 d. 12 vai. Sv. Jono bažnyčioje 
bus laikomos Šv. Mišios už a.a. K. 
Baltoko vėlę.

Po mišių Fawkner kapinėse bus 
šventinamas antkapis.

V. Baltokienė 
Melbourne

***

Lietuvių tautos ateitis pa
vojuje. Aukokimų.j?er Tau
tos Fondą, mūsų Laisvės ko
vai!
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MURRAY’S ILF. STORES
646 GEORUE STREET SYDNEY - TEL: 26 - 1768

In.orr uoja sav* gausius klientus, kad persiunčia siuntinius 
j USSR, Ukrainos SSR, Estijos SSR, Latvijos SSR, Lietuvos SSR 
kaip ir anksčiau nustatytomis sąlygomis.

Mes taip pat persiunčiame p i ri i g u s prekėms pirkti „Sovietų 
Rusijoje pasrinktinai“ arba „Sovietimėms prekėms“. Smulkesnę 
informacija duodama telefonu arba asmeniškai apsilankius mūsų 
Įstaigoje.

GALVENA1S B1ROJS S1DNEYA ( HEAD OFFICE SYDNEY)

REGISTERED AGENTS:
SIDNEY N-SrW-
CABRAMATTA: MURRAY’S ILF. STORES 143 Cabramatta Road, 

CABRAMATTA Tel: 728 - 7078
BANKSTOWN: MURRAY’S H.F. STORES 5 Kitcchncr Parade 

BANKSTOWN Tel: 709 - 8089
PARRAMATTA: MURRAY’S ILF. STORES 293 Church Street, 

PARRAMATTA Tel: 635 - 9728
NEWCASTLE N.SX.
WICKHAM: MURRAY’S ILF'. STORES 93 Northumberland Street, 

WICKHAM NEWCASTLE Tel: 61 - ^180
NEWCASTLE: MURRAY’S H.-F. STORES 557 Hunter Street, 

NEWCASTLE Tel: 2 - 3596
-MELBOURNE- VIC. MURRAY’S H.F. STORES

C/- CONT AL CO.
(Corner) Mutual Arcade, 266 Flinders Street,

MELBOURNE Tel: 63 - 7895

PIGESNĖS KELIONĖS Į. EUkOPĄ
UŽSISAKYKITE BILIETUS PER

„PALANGA“ TRAVEL a*-
632 GEORGE ST., SYDNEY

TEL. 26 - 3526
PATARNAUJAME VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS IR I KITAS

SALLS KRFIPKITES ILĘTJIVLŠKal 

STAR MEMORIAL CO 

(Direktorius B.C. Jago) 
Stato paminklus pagal lietuvių tautinius motyvus.

Dirbtuvė ir raštinė: 20 Railway St. Lidcombe

Tel. 649-6301, po darbo val 89/545T, savaitgl.913-9018

SPAUDOS
XXXS4XKWBALIU S
didžiausias metų

UKRAINIEČIU SALĖJE, LIDCOMBE

parengimas
KADA?- ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 18 D., 7 VAL. VAK.

KUR ? _

KAS

B E

Lietuvių Klubas Lidcombe
> Spaudos Kioskas, Lidcombe,

5 Fowler St, Bulli, Wollongong. 
George St, Lambton, Newcastle, 
Archibald St, Lyneham, Canberra-

A.
A.
A.
A.

BUS?- PUIKUS ORKESTRAS, ŠOKIAI, TURTINGAS 
BUFETAS, GERA NUOTAIKA, [VAIRIOS 
STAIGMENOS IR [DOMI PROGRAMA.^

T O - LINKSMIAUSIA IR ĮDOMIAUSIA N.S.W. PUBLIKA

į E J I M A S - 3.50 DOL., JAUNIMUI IR PENSININKAMS 2.00 DOL.

KAS RENGIA? - ŽINOMA KAD '‘ MŪSLL PASTOGĖ” 

REZERVUOTI STALUS - ' ’ MUSU PASTOGĖS” REDAKCIJOJ- 
’ Tel: 776707

SPAUDOS BALIAUS KVIETIMUS PLATINA
Telef. 776707 

865431 
66693 89 
5994418 
6499062

KORP! ROMUVOS LITUANISTINIO 
LAVINIMOSI FONDAS.

Mauragis, 
Adomėnas 
Reisygs, 
Kutka

B. Stašionis.
P. Alekna^ I 
A. Vinevičius
M. Gailiūnas, 
S. Žukas, 13 
A. Alyta, 13

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ 

«r Iki 1971.8.12 aukojo šie asmen
ys:

IMP
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 

ALIENS ACT 1947-66 
DEPARTMENT OF IMMIGRATION

RUGSĖJAS YRA LABAI SVARBUS M Ė N U 0 

SVETIMŠALIAMS

KIEKVIENU METU RUGSĖJO MĖNESĮ SVETIMŠALIAI PRIVALO 
IIMIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRANEŠTI SAVO ADRESĄ, UŽSIĖMIMĄ 
IR VEDYBINĮ STOVĮ.

TAS LIEČIA VISUS SVETIMŠALIUS NUO 16 METU AMŽIAUS IR 
VYRESNIUS GYVENANČIUS AUSTRALIJOJE ARBA APSISTOJUSIUS 
AUSTRALIJOJE DAUGIAU KAIP DVILIKA MĖNESIU.

TAI LENGVA ATLIKTI. JUS GALITE GAUTI FORMAS 
KIEKVIENAME MONEY ORDER POST OFFICE, ARBA KIEKVIENOJE 
COMMONWEALTH EMIGRACIJOS DEPARTAMENTO ĮSTAIGOJE. (ADRESAI

NURODYTI ŽEMIAU.)

Pastaba: svetimšalis yra tas asmuo' kuris nėra

AUSTRALIJOS PILIETIS, BRITU SUBJEKTAS, AIRIŲ PILIETIS ARBA BRITŲ

AR AUSTRALŲ PROTEKCIJOJ ESANTIS ASMUO.

Secretary 
COMMONWEALTH DEPARTMENT OF IMMIGRATION '
BRISBANE: Commonwealth Offices, 224 Adelaide Street, Brisbane, Q’land 4000. TOWNSVILLE: 
Hibernian Building, 440 Flinders Street, Townsville, Q’land 4810. SYDNEY: Commonwealth 
Centre, Chifley Square, Cnr. Hunter and Phillip Streets, Sydney, N.S.W. 2000. WOLLON
GONG: 86-88 Market Street, Wollongong, N.S.W. 2500. MELBOURNE: Commonwealth Centre, 
Cnr. Spring and Latrobe Streets, Melbourne, Vic. 3000. ADELAIDE: Cresco House, 106-110 
North Terrace, Adelaide, S.A. 5000. PERTH: Wapet House, 12-14 St. George's Terrace, Perth, 
W.A. 6000. HOBART: City Mutual Building, 54 Argyle Street, Hobart, Tas. 7000. CANBERRA: 
Offices at 22 West Row, Canberra City 2601 and Blackall Street, Barton 2600. DARWIN: 
Mitchell Street, Darwin, N.T. 5790. ,
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A. Barzdys (Bulimba) 10 dol.
dr. V. Kišonas (Stroud) 20 dol.
* Tautietis’ (Melbourne) 20 dol.

Viso: 50 dol.
Visiems aukojusiems Korp! Ro

muva nuoširdžiai dėkoja.
Henrikas Antanaitis 

Korp! Romuvos Lituanistinio 
Lavinimosi Fondo iždininkas

4 Robert Street, 
North Balwyn.

Vic. 3104.

mist
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

*K)UR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis

LSIDĖJAS • ALB Krašto Valdyba 
adresas: Box 130 P.O, Rundel St., 

Adelaide.
Leidėjo ir "M.P.” Administracijos 

adresas: Box 4558 G.P.O.
SYDNEY. N.S.W. 2001 
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E. ir I. Jonaičiai, A. Laukaitis, ir 

P. Pullinen.
Atsakomasis redk. A. Mauragis, 
Redakcijos adresas: 82 Victor Ave., 

Picnic Point N.S.W. 221J 
Redakcijos tel.77 — 6707 
Redakcija rankraščius taiso ir 

trumpina savo nuožiūra. 
Administracijos tel. 649 — 9062. 
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