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XX AMŽIAUS GĖDA
NUTEISTI DU KUNIGAI LIETUVOJE

Sydney. ‘The Sun-Herald’ (1971. 
11.28 d.) atspausdino šia Reuterio 
agentūros žinia is Maksvos (1971.11.27): 
t)u kataliku kunigai Lietuvoje nuteis
ti vieniems metams koncentracijos 
stovyklon už rengimą vaikų pirmaj ai 
komunijai ir konfirmacijai.

Tarp užsienio korespondentu. Mask
voje cirkuliuoja raitas patiekiąs kuni
gų Juozo Zdebskio ir P. Bubnio arešto 
ir tardymo detales, taip pat pabrėšiąs 
iš patikimų šaltinių gautas žinias apie 
didėjanti nepasitenkinimą ir protestą 
lietuvių katalikų tarpe.

Dvi protesto peticijos pasirašy
tos 3190 lietuvių katalikų taip pat bu
vo platinamos Maskvoje. Tos peticijos 
adresuotos Sovietu, vadams ir jose skun
džiamasi dėl religijos praktikavimo 
varžymo.

Rašte sakoma, kad kun. J.Zdebs- 
kis buvo policijos areštuotas rugpiū- 
čio 26 d. Prienuose ir perduotas So
vietu slaptai policijai - KGB. Kalėji
me ■ jis buvo smarkiai sumuštas, kad 
jo motina, kuriai buvo leista* j j aplan
kyti, jį vos bepaž’-io

Taip gi rašte- sakoma kad kun. J. 
Zdebskio kameros kaliniai girdėjo, kaip 
jis maldavo policininkų nemušti jo per 
veidą.

Kun. Zdebskis buvo teisiamas 
lapkričio 11 d. Kaune, o kun. P.Bub
nys buvo teisiamas sekančią dieną 
Raseiniuose-

Stai ir vėl mums atskleidžia už-

Ministerio Pirmininko McMahon 
Atsakymas

Minint Baisųjį Birželį ir 30 metų 
Lietuvos okupacijos sukaktį, Latrobe 
Valley seniūnas p. V.Pleškūnas pasiun
tė Australijos min. pirm. W. McMahon 
laišką, kuriame priminė jam jau 30 me
tų trunkančią Lietuvos, okupaciją, žiau
rius trėmimus į Sibirą ir prašė Austra
lijos valdžią kelti Lietuvos okupaci
jos klausimą Jungtinėse Tautose ir vi
sose tarptautinėse konferencijose bei 
smerkti Sovietų S-gos agresiją ir ko
lonialistinį rėžimą Lietuvoje. Rugsė
jo mėn. seniūnas gavo sekančio turi
nio atsakymą:

Ministeris Pirmininkas 
Canberra

24 rugs. 1971

Brangus p. Pleškūnai,
Liečia laišką datuotą 14.6.71, pa

sirašytą Jūsų ir p. Baleišos dėl Lie
tuvos laisvės.

AŠ Jus užtikrinu kad Australija 
niekados nepripažino ir nepripažįsta 
to teisėtumo kuriuo Lietuva yra inkor
poruota į Sovietų S-gą. Vyriausybė ži
no kokį didelį darbą yra padariusi ir 
tebedirba Australijos Lietuvių Ben
druomenė mūsų visuomenėje. Pasigė
rėtina yra, kad Australijos Lietuvių 
bendruomenė, priėmusi šio krašto pi
lietybę ir besidžiaugianti laisve, te
besirūpina savo tėvynainiais esančiais 
anoj pusėj jūrų. Australijos Vyriausy
bė sielojasi ir nuolat priipena Jungti
nių Tautų nariams kad laikytųsi ^gar
bingai savo įsipareigojimu, — Žmo
gaus. Teisių Tarptautinės Deklaraci
jos.

' Nuoširdžiai
Jūsų

William McMahon
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sienio korespondentai sovietiška tik
rovę kurioje tebesiaučia žiaurumas, 
laisvės ir sąžinės prievartavimas ir 
žmogaus pagrindinių teisių paniekini
mas. Nublunka sovietų propaganda ir 
melas, kurių tarnybai pajungta net kons
titucija, prieš faktų tikrovę. Ir kaip 
ilgai dar tęsis XX amž. gėda civilizuo
tam pasauly j e, kuri ame. taip daug kal
bama apie teisingumą ir laisves.

****
Visa eilė Australijos laikraščiu 

rugsėjo pabaigoje skelbe AP, Reute
rio ir kitų agentūrų žinias apie lietu
vių, Prienų parapijiečių, 2.000 asme
nų protestą, kreipimąsi į_ sovietų vy
riausybę Maksvoje. Pažymėta,-kad lie
tuviai, pagal patikimus šaltinius, nu
siskundė stoka laisvės religijos iš
pažinimo srity.

J. DAUZVARDIENĖ PASKIRTA 
LIETUVOS GARBĖS GEN. KONSULU

Lietuvos atstovas J.Rajeckas 
1971 m. spalio 5 d. raštu buvo prane
šęs JAV Valstybės Sekretoriui, kad 
J.Daužvardienė yra paskirta Lietuvos 
garbės g >• oraliniu konsulu Čikagoje 
ir paprašęs jai suteikti pripažinimą.

Valst. Departamento 1971 m. lap
kričio 12 d. raštu Lietuvos atstovui 
pranešta, kad J.Daužvardienė pripa
žinta Lietuvos garbės generaliniu kon
sulu Čikagoje, Illinois. Kartu atsiųs
tas pažymėjimas, liečiąs J.Daužvar- 
dienės konsularinį statusą.

Buvusi Lietuvos Generalinio Kon
sulato Čikagoje jurisdikcija perduota 
Lietuvos Generaliniam Konsulatui
New Yorke.

(Elta)
'Buržuaziniai nacionalistai’ už okeano 

veikia...
Vilniuje leidžiamas rusų kalba 

dienraštis ‘Sovietskaja Litva’ spalio 
17 d. laidoje K.Strumskio straipsniu 
piktai palietė vadinamus buržuazinius 
nacionalistus, gyvenančius uz vande
nyno. Ilgokame straipsnyje, pavadin
tame ‘Nuo faktų nepabėgsi’, autorius 
lietuvių kritišką pažiūrą dėl Lietuvos 
gyvenimo sovietų okupacijoje tiesiog 
laiko vadinamų imperialistų propagan
da...

Laikraštyje rašoma: ‘Būdami su
dėtine didžiai šio ideologinės diversi
jos aparato dalimi, lietuvių buržuazi
niu nacionalistų, gavusių pas savo 
šeimininkus prieglobstį anapus okea
no, spauda ir radijas siekia tų pačių 
tikslų. Jie už bet kurią kainą stengia
si iškreipti tiesą apie Tarybų Lietuvą, 
nutylėti jos pasiekimus ūkio ir kultū
ros srityse, įkvėpti mūsų tautiečiams 
užsienyje prieškomunistines ir priešso- 
vietines idėjas’.

Pasak rusų kalba leidžiamo par
tijos laikraščio Vilniuje, esą, tai vyk
do JAV, Kanados, Brazilijos,Australi 
jos lietuvių kalba leidžiama spauda. 
Nors, pagal straipsnį ‘Sovietskaja Lit
va’ dienrašty, reakcionierių autorite
tas puolęs, bet girdi, užkietėję socia
lizmo priešai esą nepaprastai užsispy
rę ir neatsisaką nuo priešsovietinės 
veiklos.
__________________________ (Elta)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
PRENUMERATĄ

Kur žmogus begyventum, neišven
giamai turi santykiauti su kaimynais. 
Kokie su jais užsimezga santykiai, di
džia dalimi priklauso nuo mūsų pačių. 
Rodydami ignoraciją ir pasipūtimą, 
juos atstumsime, nuoširdžiu draugiš
kumu juos patrauksime.Kaimynai mums 
reikalingi ne tam, kad turėtume kam 
pademonstruoti savo kilniuosius jaus
mus ar kad turėtume kur nuspirti po 
kojom besipainiojantį akmenėlį. Mes 
negalime gyventi uždarą gyvenimą. Ge
ri kaimyniški santykiai padaro mūsų 
gyvenimą turtingesnį, prasmingesnį, 
Įneša į jį vidinės šilumos ir saugumo 
jausmą. Todėl turėti gerus kaimynus 
ir būti geru kaimynu yra labai svarbu.

Kaip atskiri žmonės, taip ir tau
tos turi gerus ir blogus kaimynus. Vi
sokių kaimynų turėjo ir lietuvių tauta. 
Vieni mums buvo draugiški, o iš kitų 
begales skriaudų patyrėme. Nežiūrint 
to, mes visą laiką siekėme prieteliš- 
kų santykių, o jei jie nevisuomet buvo 
nuoširdūs, dažniausia tai vyko ne dėl 
mūsų kaltės. Ir čia emigracijoj nuola
tos palaikome ryšius ir siekiame ben
dradarbiavimo su mūsų tautos tolimes
niais ar artimesniais kaimynais.

Ta dingstimi prieš kiek laiko bu
vo suruoštas lietuvių ir ukrainiečių, 
vietinių bendruomenių susiartinimas 
Adelaidės Lietuvių Namuose. Kaip iš 
lietuvių, taip ir iš ukrainiečių pusės 
dalyvavo gerokas būrys abiejų ben
druomenių veikėjų.

Susirinkimą pravedė Jz. Lapšys 
supažindindamas ukrainiečius su lie

NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS KAUNO KARO MUZIEJAUS SODELYJE 
PASTATYTAS LAISVĖS PAMINKLAS, KUR( SOVIETU VALDŽIA PABA
LINO.

SANTYKIAVIMAS SU KAIMYNAIS
B.Straukas

tuvių bendruomenes atstovais. Apie 
lietuvių bendruomenę, jos struktūrą ir 
veiklą kalbėjo Vyt.Neverauskas. Ukrai
niečių bendruomenės valdybos pirmi
ninkas pristatė savo veikėjus, kurių 
tarpe buvo žymi dalis jaunų žmonių. 
Susirinkime dalyvavę ukrainiečiai pa
kvietė lietuvius vieną dieną aplankyti 
juos ukrainiečiu namuose ir susipažin
ti su jų žmonėmis. Susirinkimas buvo 
uždarytas pasikalbėjimais prie kavos 
puoduko.

Pastangos suartėti su ukrainie
čiais, nors 20 metų pavėluotos, yra 
sveikintinas. Tik būtų galima suabe
joti ar šiam suartėjimui buvo pasirink
tas logiškas kelias.

Pats dviejų bendruomenių suar
tėjimas turėjo išplaukti iš pačių ben
druomenių vadovybių, kurios vieninte
lės gali natūraliai plėsti tarpusavį ben
dradarbiavimą. Si karta mūsų bendruo
menės valdyba susirinkime sėdėjo to
kiais pat svečiais, kaip ir ukrainiečiai. 
Nežinia ar mūsų bendruomenės apylin
kės valdyba ateityje parodys didesnio 
entuziazmo suartėti su ukrainiečiais, 
kai jau pačioje pradžioje organizato
rių buvo parodytas abejojimas, ar tokį 
suartėjimą su ukrainiečius ji sugebės 
užmegsti.

Iš kitos pusės bandymas vadovau
ti vietiniams reikalams ne vietines 
institucijas atstovaujantiems asme
nims, yra ne tik prasilenkimas su pro
tokolu, bet ir bendruomenės valdybos 
nuvertinimas.

(Nukelta į 6 pusi)
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Redakto
riaus žodis

ŠVENTĖS, DOVANOS IR SVEIKINIMAI

KALĖDŲ BELAUKIANT

Kalėdą ir Naujų Metų Šventės yra 
išskirtina metų dalis. Visos krikščio
niškos tautos švenčia su ypatingu dva
sios pakilimu. Daug yra sukurta gra
žių ir prasmingų papročių. Visų pirma 
norima pasveikinti palinkėti savo kai
mynui, savo prieteliui, geram pažįsta
mų! linksmų švenčių ir laimingu, naujų 
metų. Stengiamės būti geresni, sukal
bamesni ir vienas kitą apdovanoti 
mažomis bet prasmingomis dovanėlė
mis. iš tų mūsų giliai žmoniškų papro
čių įmoninkai ir prekybininkai sukūrė 
sau didelį biznį; reklama ir Įkalbėji
mais jie stengiasi Įkišti tokias dova
nas, kurios jiems neša didesnį pelną. 
Maža to, jie iškreipė šio papročio žmo
niškąją prasmę ir pastatė jį ant komer
cinio pagrindo. Dovanos duodamos tik 
tiems iš kurių tikimasi gauti tokios 
pačios vertės dovanas ar net didesnės. 
Tada gautos dovanos nustoja prasmės, 
o dažnai sukelia rūpestį kaip už jas 
atsilyginti. Ir vietoje džiaugsmo mes 
patenkame į nemalonia, situacija,.

Tuos gražius švenčių papročius 
mes turime palikti giliai krikščioniš
kais t.y. humaniškais, o ne komerciš
kais. Moderniški laikai verčia mus kai 
kur kitaip pasielgti, kaip buvo seniau 
įprasta. Sakysime, visų pasveikinti 
savo pažįstamų mes nebegalime žo
džiu ar laiškeliais, nes jų turime daug. 
Tada reikėtų juos pasveikinti per lie
tuviška. laikraštį. Tokį pasveikinimų 
paskaitęs, kiekvienas tavo pažįstamas 
pasijus esąs pasveikintas.

Reikia keisti pažiūras ir į do van 
neles. Visų pirma jos turi būti pras
mingos, ilgai atmintinos ir naudingos. 
Mūsų vaikai gauna daug švenčių dova
nų, jos visos yra tos pačios - žaislai. 
Dėl žaislų gausybės vaikai jų nebe
vertina. Jau pirmą savaitę beveik visi 
yra sunaikinti. Kodėl nepadovanoti 
vaikam lietuvišku knygučių, užsakyti 
vaikų laikraštėlių. Ne momentui efek
to ieškokime bet ilgai tverenčiai ir 
naudingai dovanėliai.

Tas pats yra ir su suaugusiais, 
kreipkime daugiau dėmesio į tas vem 
tybes kurios kultūra apsireiškia, ilgai
tveria ir gali atnešti dugiau naudos 
kaip paprasti daikteliai.

Knyga nėęa maža dovana gerai 
draugystei palaikyti, gerą knygą turė
ti savo namuose yra tikras kultūringo 
žmogaus pasididžiavimas. Laikraščio 
prenumerata taip pat turėtų būti, viena 
iš tų vertingų dovanų kuri draugas 
draugui gali padovanuoti.

Šitokias dovanas pasirinkdami, 
mes įsijungiame į tautinės kultūros 
ugdymą, tampame spaudos platintojais 
ir rėmėjais ,o tai reiškia, kad mes ir 
savo švenčių tradiciją palaikome ir 
savo tautinę pareigą atliekame.

****

ATŠVĘSTAS GIMTADIENIS

.. .Vieno penktadienio vakarą į Ade
laidės Lietuvių namus sugužėjo gau
sus būrys žmonių atšvęsti retą 50 mė
tų sukaktį dviejų mūsų bendruomenės 
veiklių narių: Jono ir Vytauto Neve- 
rauskų.

Pobūvį organizavo ir pravedė V. 
Baltutis. Virš 90 .svečių jau buvo su
sėdę apie gražiai ir gausiai padengtus 
stalus, kai atvyko sukaktuvininkai, 
kurie buvo sutikti plojimais.

Kelias valandas užtrūkusiose vai
šėse buvo pasakyta visa eilė kalbų iš
keliant Neverauskų nuopelnus ir pa
linkint vienmečiams broliams sėkmin
gos visuomeniškos veiklos, kaip Kraš
to Valdyboj, taip ir savojoj bendruo
menėj. *

B.S.
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Švenčių, ypač Kalėdų sveikinimu, 
ir dovanų paprotys krikščioniškame 
pasaulyje palaikomas, tur būt, prisi
minti trijų išminčių sveikinimą ir ap
dovanojimą gimusiam Kristui. Tačiau 
laiko tėkmėje šis paprotys ir jo pras
mė liko daugiausia sukomercinta, nu
stelbiant dovanoms ir sveikinimo sim
bolinę reikšmę. Šio papročio sukomer- 
cinima aki vaizdžiai išryškina anksty
vi, prieškalėdiniai skelbimai, rekla
mos, vitrinose Įrengti marionečių cho
rai giedantieji kalėdines giesmes. Vi
su tuo viliojamas pirkėjas pirkti dova
nas ne krikščioniškam papročiui pri
siminti, bet prekybininko pelnus pa
didinti. Nestebėtina, kad kalėdinėms 
dovanoms kas metai išleidžiama mili
jonai dolerių.

Lietuvių išeivių tarpe šis papro
tys, ypač materialiai atkutus, taip pat 
gausiai praktikuojamas. Kalėdinėms 
dovanoms pirkti išleidžiama desėtkai 
ar net šimtinės dolerių. Perkant dova
nas šeimos nariams, parenkamas jų 
praktiškas naudingumas. Perkant jas 
šiaip, pažįstamiems jų praktinis ver
tingumas būna labai abejingas. Daž
nai pasitaiko, kad apdovanotasis gau
tą dovaną kur nors užmeta-visai nepa
naudojęs.

Nuolat tebekartojant ir besirūpi
nant savo tautinio išsilaikymo būtinu
mu, vertėtu pagalvoti ir apie kalėdinių 
(dovanų parinkimo prasmingumą šių rū
pesčių pateisinimui. Ar ne geriausia 
musų kalėdinėms dovanoms tiktų lie
tuvių solistų ar chorų įdainuotos plokš
telės, lietuviška knyga. Suaugusiems 
ir šeimas sukūrusiems vaikams, kurie 
dėl vienų ar kitų prieząsčiu neprisi
ruošia užsiprenumeruoti, užprenume
ruoti lietuvišką laikraštį, žurnalą. Ne

PADĖKA

Už paramą, pagalbą, ir aukas ruošiant ‘Mūsų Pastogės’ balių Adelaidėje nuo
širdžiai dėkojame ponioms Arlauskienei, Dumčienei, Kutkienei, Raginienei, Rei- 
sonienei, Viliūnienei, ir ponams Borjerui, Aurimui Dumčiui, Dundai sen.,.Kaliba- 
tui, Lazarevičiui, Mauragiui, Rakauskui, Šimkui, bei Adelaidės Lietuvių Žinioms, 
Adelaidės Moterų Sekcijai, Adelaidės Lietuvių Sąjungos Valdybai, Šventadienio 
Balsui, taipogi visiems kitiems, kurie vienu ar kitokiu būdu prisidėjo ir mieliems 
svečiams už atsilankymą.

A.L.B. Krašto ValdybaKALBA PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS PIRMININKASSTASYS BARZDUKAS
Ko pageidaujame iš savo spaudos?

Teisingos ir objektyvios informa
cijos. Pozityvaus mūsų lįetuviško gy
venimo apraiškų vertinimo. Pakantos 
kito nuomonei. Pagarbos žmogui. Deja, 
ne visi mūsų laikraščiai ir autoriai iš
silaiko reikiamoje aukštumoje. Antai 
mūsų tarpe esąs red. A.Kučys Varpo 
1969 m. 9 n-ry įdėjo būdingos antraš
tės pasisakymą ‘Šmeižtai iš ‘patrio
tizmo’.', rodanti mūsų spaudos neat
sakingumą: visada atsirasią laiškų ir 
straipsnių, ‘kuriais siekiama ką nors 
apšmeižti, su kuo nors suvesti sąskai
tas, kam nors pakenkti, ką nors išstum
ti iš visuomeninio darbo’, bet laikraš
čių redakcijos neturi tokiems sieki
mams pritarti, nes ‘laikraštis neturi 
tarnauti tokiems žemiems tikslams. Ne
žiūrint civilinės atsakomybės, jis turi 
moralinę pareigą tarnauti tiesai bei vi
suomeniniams siekiams’. Kai to nedaro, 
atsitinka, apie ką kalba poetas Jonas 
Aistis poeto Antano Rimydžio lūpomis 
‘Milfordo gatvės elegijose’: ’...man 
taip pradėjo veikti nervus lietuviškos 
spaudos nuolatinės rietenos ir tušti 
ginčai, kad aš ėmiau ir atsisakiau vi
su laikraščių. Ir dabar man ramu, sma
gu, miela. Dabar man rodosi, kad Juo
zas Tysliava, pasisodinęs ant kelių 
Vincą Rastenį, meiliai šnekučiuojasi, 
kad visi lietuviai sandaroj ir meilėj 
gyvena, vienas kita užjaučia, vienas 
kitu sielojasi, vienas kitam padeda’. 
Poetiška, bet kiek čia daug tiesos pa
sakyta!

galima nusiskųsti, dabar turime lietu
viškais reikalais bei temomis knygų 
ir žurnalų anglų kalba, kuri kai kuriems 
jaunuoliams, ar mišrių lietuviškų šei
mų nariams gal lengviau bus skaitoma 
ir suprantama. Tokios dovanos bus 
prasmingos ir pateisinančios mūsų vi
suotinąjį rūpestį.

Kalėdinius bei Naujų Metų svei
kinimus čia pat, sekančioje gatvėje 
gyvenantiems prieteliams siunčiant, 
atrodo, taip pat juokdariška. Per šias 
šventes prietelius ir pažįstamuosius 
susitinkame tai prie bažnyčios, sve
čiuose pas pažįstamus, Naujų Metų 
sutikimo pobūviuose. Juk daug nuošir
džiau yra pasveikinti šiomis progomis 
asmeniškai, negu atviruke trafaretiniu 
sveikinimo įrašu.

Pasveikinti toliau gyvenančius 
pagaliau ir Australijos lietuviai susi
prato paruošti sveikinimo atvirukus 
tautiniais motyvais ir lietuviškais teks
tais: Tokių sveikinimo atvirukų vertė
tų pasigaminti ne tik Kalėdų, bet Vely
kų, vardinių ir gimtadienių sveikini
mams. Juos naudodami palaikysime 
savus dailininkus, jų leidėjus: ben
drai lietuvišką reikalą.

Tūlas pasakys, kad čia maža para
ma. Tačiau prisimindami, kad per Ka
lėdas, Velykas, Naujus Metus, vardi
nes bėi gimtadienius 6000 Australijos 
lietuvių, kiekvienas teišsiunčia vos 
tik po 10 sveikinimų, kuriem lietuviš
ko atviruko kaina 10 centų, tad jau 
viso bus išsiųsta 60.000 atvirukų, su
mokant už juos 6.000 dolerių. Tokia 
pinigų suma kas metai ir liks lietuvių 
kišenėje.

Švęsdami, dovanas siųsdami, svei
kindami ir apie tai pagalvokime.
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Stasys Barzdukas, PLB Pirmininkas.

Santykiai su kraštu
Vieni manom, kad santykiai su 

gimtuoju kraštu yra būtini išeivijos 
tautinei gyvybei, kiti - kad išeivija ga
li laikytis ir pati viena. Esu pirmosios 
nuomonės, nes jos teisingumą liudija 
visų išeiviją istorija ir mūsų pačių iš
eivijos patirtis. Veiksnių 1966 sausio 
22-23 Clevelando konferencija taip pat 
konstatavo: ‘Savo dvasiniam, kultūri
niam bei tautiniam tapatumui su tauta 
išlaikyti laisvieji lietuviai privalo ko 
glaudžiau bendrauti su Lietuva’ Ta

čiau tokiam bendravimui pagrindinė 
kliūtis yra Sov. Rusijos okupacija. To
dėl turim skirti okupantą nuo okupuo
tos tautos. Okupantui padlaižiškai tar
nauja ir dalis lietuvių pataikūnų, todėl 
ir juos turim skirti nuo visos okupuo
tos tautos. Kalbininko prof. J. Kazlaus
ko ir jūrininko Simo Kudirkos atvejai 
parodė, kad ne kiekvienas lietuvis, ga
vęs komunistų partijos bilietą, tampa 
ir savo tautos išdaviku. Bilieto gavi
mas yra susijęs su gyvenimo ir darbo 
sąlygų susidarymu. Todėl ok. Lietu
vos lietuvių vertinimas turi būti labai 
atsargus ir labai apdairus. Niekas ne
žinom, kuris išdavikas ir kuris Konra
das Valenrodas. Ar ne tragiška: jei į 
Ameriką būtų atvykęs prof. Kazlaus
kas ir jūrininkas Kudirka, mes juos bū
tume ne vienas apšaukę agentais bei 
šnipais, o kai vienas buvo nužudytas, 
o kitas nuteistas - juos tie patys jau 
darom didvyriais! Štai kodėl PLB v-ba 
‘PLB visuomenines veiklos gairėse’ 
visus kviečia santykių klausimą su 
ok. Lietuvos lietuviais liautis kelti 
ginčo keliu viešumoje, nes tokie gin
čai daugiausia skaldo laisvojo pasau
lio lietuvių visuomenę ir tuo padeda 
okupanto tikslams. Taip pat pataria: 
‘Santykiuose su gimtojo krašto lietu
viais turime pasitikėti laisvųjų lietu
vių sąmoningumu bei subrendimu, jų 
sąžinės jautrumu ir tautinės garbės" 
suvokimu’. Gaila, tiek į šį kvietimą, 
tiek į šį patarimą tiek maža kreipiama 
dėmesio.

Kokia jaunimo kongreso ruošos padėtis?

Kongreso organai dirba. Rugp.7 
PLJK Fin. Komisijos pirm. dr. Juozas 
Kazickas savo pajūrio viloje sukvietė 
praplėstą komisijos posėdį. Rugp. 
21-22 PLJK Komitetas.Dainavos sto
vykloje sukvietė taip pat praplėstą ko
miteto posėdį. Visur vyravo tas pats 
rūpestis: kaip prieiti prie jaunimo ir 
jį išjudinti, kaip sudaryti kongresui 
materialinę atramą. Kongreso datos jau 
nustatytos, programos metmenys nu
tiesti. Spalio 23-24 Clevelande atidaro
mi Jaunimo metai ir pradedamas lėšų 
rinkimo vajus. Dideliu laimėjimu rei
kia laikyti jaunimo kongreso ir tauti
nių šokių šventės rengimo nuomonių 
suderinimą. Tačiau klystume manyda
mi, kad kongresą surengti taip jau leng
va. Mūsų jaunimas judėti juda visame 
pasauly, bet turime žinoti ir tai, kad 
jis jau beveik neskaito nei mūsų ben
drosios, nei specialiosios jaunimui 
skiriamos spaudos. Jaunimo lietuvy
bės problema yra pirmaeilio aktualu
mo, dėl to jaunimo kongreso rengimui 
pritarti vien galvų linkčiojimu per ma
ža. Reikia didelės visų talkos.

— o — o —
Sėkmingam dialogui reikia, kad 

jo dalyviai pripažintų bei gerbtų vie
ni kitus ir kad klausimus svarstytų da
lykiškai. Kai to nėra - reikalai tik su
jaukiami. Apie tai kita proga.

(P.L.)

PATIKSLINIMAS
Rašydamas’ apie Geelongo ir Mel

bourne Savaitgalio mokyklų šventę (Mū
sų Pastogė 1971.11.1 Nr.43) netiksliai 
esu nusakęs tu švenčių pradinį suor
ganizavimą. Todėl, atsiprašydamas 
asmenis kuriems tas galėjo suteikti 
nemalonumų, patikslinu, kad minėtų 
mokyklų bendros šventės pradėtos ruoš
ti p. A.Jomantui pasiūlius ir tuometi
niam Melbourne Parapijos mokyklos 
vedėjui p. A.Stasyčiui pilnai pritariant..

IGA

Emigravo 5000 žydų
MASKVA. — Šiais kalendo- 

riniais metais iš Sovietų Sąjun
gos jau emigravo beveik 5,000 
žydų. Prieš tai sovietai skelbė, 
kad šiais metais jie išleisiu j Iz
raeli 10,000. bet nemanoma, kad 
iki galo metų tai padarytų .Vi
dutiniškai kasdien išleidžia po 
20 žmonių.
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Rašo A.Zubras
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LIETUVIAI, BAIGUSIEJI ADELAIDES IR FLINDERS 

UNIVERSTITETUS.

Davyniai yra paimti iš Universtitetu Kalendorių.
Spaudai paruošė Ju-Ra.

Aleksandravičius Vera, BDS Odontolog. 1954
Arminas Jurgis, B. Ec. Ekonomijos 1962 Miręs
Bagdonas Gražina, B.A. Humanitarinis 1969
Bajoriūnas Andrius, AUA/Far. Farmacijos 1957
Baltrušaitis Kazimieras, Dipl. Arts & Educ. 1971
Beniulis Julius, B.E. Mechanikos 1963
Chmeliauskas Stasys, B.A. Humanitarini si 954 Sydney
Čibiras Stasys, LL.B. Teisės 1958 Renmark
Dainius Vytautas, MBBS Medicinos 1959 Yorktown
Darškus R.L. B.Sc. & D.Ph. Gamt. Mat. 1958/64 Vokietijoj
Dunda Donatai, B. Tech. Technologi j os 1964
Galatiltis Antanas, B. Tech. Technologijosl960
Garbaliauskas Leonardas, B.E. Statybos 1954 Kanadoje
Gavelis Antanas, B.A. Humanitarinis 1960 Miręs
Giruckas-Gilmore Vytautas, MBBS Medicinos 1963
Jankauskas Algis, MBBS Medicinos 1959 Canberra
Kalibatas-Libikas Irena, AUA/F Farmacijos 1965
Kaminskas Gintaras, B.A. Humanitarinis 1970 Melbourne
Klimaitis Vytautas, B. Tech. Technologijos 1964 Perthe
Lapšys Antanas, B. Arch. Architektūros 1963
Mainelis Gražina, B. Sc. Gamt.-Matetem.1968
Martinkus Sigitas, MBBS Medicinos 1961 Melbourne
Maziliauskas Viktorija, B. A. Humanitarinis 1967
Dr.Mikužis Jonas, MBBS Medicinos 1954
Dr.Mikužis Aldona,MBBS Medicinos 1966
Mikužis sKelly Birutė,MBBS Medicinos 1966 Anglijoj
Morkūnas Alex-Rimas, BDS Odontolog. 1971
Pacevičius Stasė, BDS Odontolog. 1959
Petrėnas Algis, BDS Odontolog. 1968
Petrikas Elvira, MBBS Medicinos 1958 Melbourne
Pocius Martynas, B. E. Statybos 1955
Pocius Eugenijus, B. E. Statybos 1968
Pocius Elzbieta, B. S c. Gamt.-Matėm. 1969 Canberra
Radzevičius laima, B.A. Humanitarinis 1966
Radzevičius Algis, Cert.of Law Teisės 1969 Anglijoje
Reisonas Irvis, B.E. Elek.-Statyb. 1957 Sydney
Stačiūnas Jonas, B.Tech. Technolog. 1965
Stepanas Antanas, MBS&MD Medicinos 1968
Straukas Vytautas, B.A. Humanitarinis 1971 Melbourne
Serelis Algis, B. Sc./Hon./ Gamt.-Matėm. 1971
Šimkus Gytis, BDS Odontolog. 1970
Šurna-Ratkevičius Nemira, MBBS Medicinos 1958
Urmonas Romas, B.E. Statybos 1958 Melbourne
Urmonas Leonas, B.Arch. Architektūros 1967 Sydney
Urnevičius Stasys, B.Sc. Gamt.-Matėm. 1967
Vanagas Violeta, B.A. Humanitarinis 1971
Varoneckas Roma, MBBS Medicinos 1962 New-Guinea
Vaskas A.G. BDS Odontolg. 1970 Mt.Gabier
Zamoiskis Augis, B.Tech. Technolog. 1971
Žurauskas Tadas, B.Tech Technolog. 1959

Bėgyje 17 metu, baigė 50 lietuvių, vidurkis apie 3 per metus.

PIRMASIS CHIRURGAS MELBOURNE
Dr. Bernardas Jarašius spalių 13d. 

įsigijo chirurgo specialybę ir tapo pri
imtas chirurgu kolegijos nariu - Fel
low of the Royal Australian College 
of Surgeons. Tarp lietuvių tai pirmas 
Melbourne. Medicinos profesijoje tai 
yra pasiekimas Master vardo.

Dr. B.Jarašius, gimęs Lietuvoje 
1940 metų lapkričio 25 d., baigė 1958 
metais Camberwell gimnaziją ir studi
javo mediciną Melbourne universitete 
nuo 1959 iki 1964 metų, gaudamas Daf- 
fyd Lewis stipendiją. Studijuodamas 
kiekvienus metus praeidavo su pagyri
mais /with Honours/ ir du iš eilės me
tus laimėjo Herman Lawrence premi
ją už klinikinę dermatologiją. Prakti
ką atliko Sv. Vincento ligoninėje ir 
baigęs metus buvo tos ligoninės jau
nesniuoju rezidentu gydytoju. 1966-69

Pagrindinis galios šaltinis, - su
vereninė valstybė, - šių dienų apraiš
koje dėl savo struktūrinių bei funk
cionavimo pagrindų kildintina pirmo
je eilėje iš dviejų skirtingų ideolo
gijų, dėl to skirtingų valstybės bei 
centrinės valdžios uždavinių sanpra- 
tų. Parlamentarinės - liberalinės de
mokratijos, be krašto apsaugos, de
klaruoja politinį ir kultūrinį pluralis- 
tinį reiškimąsi, ekonomijoje indivi
dualini ūki, netrukdant laisvos var
žybos bei konkurencijos; šiaip jau 
savo uždaviniu laiko konservatyviai 
ar liberaliai suprantamą teisinės san
tvarkos tęstinumo išlaikymą, individo 
ir apskritai pilietinių teisių apsaugo
jimą. Kitoje pusėje sutinkame valdy
mo sistemas, kurios yra ar save lai
ko politiškai, ekonominiai ir kultūriš
kai revoliucinėmis ta prasme, kad nu
sigręžia prieš parlamentarinį libera
lizmą, kultūrinį pluralizmą ir visiš
kai sugriauna individualinį bei kapi
talistinę ekonominę struktūrą /komu
nizmas/ ar imasi gyvenimą valstybi
niu mastu kontroliuoti ir vairuoti /na
cionalinis socializmas/. Pagal šią 
sampratą /komunistų/valstybės parei
ga esanti rūpintis visumos geriu, ir 
dėl to tenka revoliucijos ir proleta
riato diktatūros keliu sunaikinti kla
sinę gyvenimo struktūrą ir josios kul
tūros bei ekonomijos sąlygotą ap
raišką - alkį bei prisirišimą nuosavy
bei, nes tuo būdu dingsta sąlygos 
stipresniajam išnaudoti silpnesnįjį. 
Marksistinio socializmo bei komuniz
mo kraštai savo santvarka linkę taip 
pat vadinti demokratija, bet paskuti
niu metu prideda ‘liaudies’ žodį, ku
ris turėtų nusakyti visumos gėrio sie
kiantį demokratijos pobūdį.

Kai marksistinis socializmas 
dar labai nesenai savo-pagrinde turė
jo pasaulinio masto visumos gėrio 
bei laimės viziją, tai nacionalistinis 

metų karinės aviacijos gydytojas ir 
dvejus metus pragyveno su Australi
jos daliniais Pietų Vietname, Phan 
Rang. Grįžęs metus dirbo demonstra- 
toriumi Monash universitete, anatomi
jos skyriuje. 1970-71 metais Austin 
ligoninėje chirurgijos registraras iki 
įsigyjant specialybę. Dabar toje pa
čioje ligoninėje chirurgas prof. H.H. 
Eddey vadovybėje.

Ateičiai planuoja verstis bendrą
ja chirurgija. Prieš tai 1972 m. ruošia
si išvykti į Angliją dviem metam ir įsi
gyti patyrimo ir specialybės pripaži
nimą tame krašte.

Yra vedęs ir auginą dukrą Daivą 
Sigitą. Žmona Vida /Kuncaitė/ yra 
baigusi filosofiją Melbourne universi
tete ir dėsto Melbourne technologijos 
institute. Kartu studijuoja aukštesniam 
moksliniam laipsniui.

**** 

socializmas, fašizmas ir vadinamo
sios vairuojamosios demokratijos de
klaruoja visumos gėrį tautos bei na
cijos ribose, naciją suprantant kaip 
valstybinę bendruomenę. Šios pasta
rosios apraiškos socialinių klasių ir 
individualinio ūkio išlikimo požiūriu 
yra daugiau ar mažiau konservatyvios 
bet perversminės tuo, kad sugriauna 
ar užgniaužia liberalinius demokra
tinius pagrindus ir uždeda ryškiai 
valstybinį antspaudą visai krašto ben
druomeninei ir kultūrinei gyvenimo 
raidai.

Tegu, siekimas kolektyvinio gėr 
rio deklaratyviai atrodo ir patrauklu, 
bet šios santvarkos visad išvirsta to
talitarinėmis, nes remiasi viena ir 
skirtybių bei opozicijos netoleruojan
čia partija. Galia čia visur, kaip rodo 
istorija, atsiduria asmenų diktatorių 
ar klikos rankose, kur tik vien valdan
tieji teapsprendžia visumos gėrio turi
nį ir kelią į jį. Politinė galia tokioj 
santvarkoj lengvai pasidaro sau tiks
las, nė kiek krašto piliečiams nębesu- 
kontroliuojama. Dingsta mat ta vienin
telė valdžios kontrolės priemonė - lais
vi, demokratiški valdžios rinkimai. Iš 
kitos pusės dėl liberalinių demokrati
jų kritikai su pagrindu pabrėžia, kad 
valdžios galios pretenzija atstovauti 
tautai bei krašto visumai yra neteisin
ga, nes jos prerogatyva seka tik iš 
daugumos, o ji kartais gali būti ir vi
sai nežymi. Laisva konkurencija, libe
ralinio ūkio iškeliama net į vertybių 
kategoriją, analitiniam protui, stebint 
gyvenimo praktiką, irgi kitaip atrodo. 
Ji gera stipriajam, nes jis turi žymiai 
didesnius išteklius ir" žymiai veikles-

(Nukelta į. 4 psl.)

BAIGĖ KARINĘ TARNYBĄ
Jonas Meiliūnas baigė karinę tar

nybą ir vėl grįžo mokytojauti į Nidrie 
technikos koledžą. Didžiąją tarnybos 
dalį atliko Brisbaneje.

J.Meiliūnas metus studijavo eko
nomijos mokslus Monash universitete 
ir baigė aukštesnįjį mokytojų koledžą. 
Dėsto ekonomijos ir socialogijos kur
są Nidrie technikos koledže. Žmona 
Nina taip pat yra baigusi aukštesnįjį 
mokytojų koledžą ir mokytojauja gim
nazijoje. Užpirko namus Heidelberg 
priemiestyje.

Jonas nuo jaunų dienų yra akty
vus skautas. Studijuodamas buvo stu
dentų skyriaus pirmininkas ir Romu
vos korporacijos narys. Yra baigęs 
savaitgalinę lietuvių mokyklą ir litu
anistinius kursus.

Brolis Jurgis antrus metus studi- 
j.oja mediciną Melbourno universitete. 
Taip pat aktyvus skautas, studentų 
skyriaus valdybos narys. Priklauso 
Romuvos korporacijai. Jurgis yra 
darbštus studentas ir, 'kia tikėtis, 
sėkmingai baigs mediciną.

Mūsų Pastogė Nr.4S, 1971.12.6. psl.3
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(Atkelta is 3 psl.)

nes priemones laimėti prieš silpnąją 
ir jį sunaikinti. Teisingai, turbūt pa
stebi Herbert Marse: ‘Freedom of en
terprise was from the beginning not 
altogether a blessing. As the liberty 
to work or to starve, it spelled toil, 
insecurity, and fear for the vast majo
rity of the population. If the indivi
dual were no longer compelled to pro
ve himself on the market, as a free 
economic subject, the disappearance 
of this kind of freedom would be one 
of the greatest achievements of civi
lization’ /H.Marcuse, One Dimensio
nal Man, London, 1968, p. 20/. Pa
brėžtina ir tai, kad ankstyvesnėje ka
pitalistinėje - merkantelistinėje siste
moje privati organizacinė iniciatyva 
iš valdžios nieko kito nelaukė ir ne
norėjo, kaip tik tos privačios inicia-

• tyvos apsaugojimo. Bet su laiku tas 
pasikeitė, ir privati iniciatyva atsidū
rė didesnėje ar mažesnėje valdžios 
kontrolėje. Ir tai todėl, kad reikėjo de
rinti susikertančius individualinės ini
ciatyvos interesus, o dar labiau dėl 
prekybos su užsieniais, kuri jau imta 
tvarkyti valstybinėmis sutartimis. Dia
loge ar konfrontacijoje su socializmu 
įžvelgė ir liberalizmo konservatoriai 
gerų pradų ir priešingoje pažiūroje: 
ūkis neatskiriamas nuo politikos, to
dėl neišjungtinas iš valdžios ir turi 
būti planuojamas ateičiai, tegu ir ne
būtinai pagal teoriją ar ortodoksiškai. 
Vis plačiau susivokiama, kad gyveni
mas yra koegzistencinis, todėl svarbu 
ir kitų gerovė bei laimė. Kapitalisti
nėje JAV tvirtovėje nauju keliu pasuk
ta 1933 metais su New Deal programa. 
Iš kitos pusės daugelio kraštų socia
listai /išskyrus ortodoksinius mark
sizmo komunistus/, neatsisakydami 
visumos gėrio principo, neatpažįsta
mai nutolo nuo pradinės programos: 
atsisakė revoliucijos kelio ir visuoti
no ūkio suvalstybinimo. Anglijos dar- 
biečiai ir juos pasekę niekad tokios 
programos ir nebuvo priėmę. Su krikš
čioniškojo socializmo samprata išėjo 
ir Vatikanas - programiškai 1891 m. 
su Leono XIII enciklika Rerum Nova- 
rum.

Agrarinės civilizacijos paskuti
niesiems likučiams didelėje pasaulio 
dalyje visai dingstant, gyvenimas yra 
sukūręs visai naujas sąlygas. Didžiai 
racionalizuota, technologijos dominuo
jama bendruomenė vis labiau darosi 
nuasmeninta, kur kiekvienas virsta tik 
didžiulės struktūros nareliu. Toje rai
doje ir liberalinių demokratijų rėmuo
se ekonominė laisvė bei iniciatyva la
bai jau susiaurėja. Gal ir turi pagrin
do nuomonė, kad technologijos amžiaus

- ūkis suartins Vakarus su Rytais. Op
timistiškiausiu atveju tai pareikalaus 
daug laiko.

Kieviena politinė teorija,-straips
nio rėmuose atsiremianti individo ar 
kolektyvo, - ateina su ideologija bei 
pasaulėžiūra. Individualizmas seka iš 
galvojimo, kad žmogaus individas yra 
realioji būtybė, kad jis yra sau tiks
las, kad kolektyvai susideda tik iš in
dividų, kad bendruomenė ir valstybė 
yra tik priemonės individui apsireikšti 
ir jo tikslams atsiekti. Ūkis turi būti 
paliktas laisvam interesų ir iniciaty
vos sriautui; socialiniai vyksmai ir 
kitimai kyla iš individų tarpusavės 
įtakos. Individualizmas turi pagrindo

A. INTAITĘ ir P. KANĄ 
sukūrusius lietuvišką seimos židinį, sveikinam ir linkim saulėto 
gyvenimo.

Mūsų Pastogė Nr.48, 1971.12.6. psl.4 

krikščioniškoje sampratoje: sutvertas 
buvo individas ir vienas pats jis stoja 
prieš Dievo teismą. Ūkinės iniciatyvos 
ir varžybų idėja remiasi moksliniu ar 
tariamai moksliniu stipresnių atrankos' 
darvinizmo dėsniu. Reformacija su kal- 
vinizmu išryškino predestinacijos min
tį su Dievo išrinktojo todėl jau ir gy
venime jau sėkmės lydimo pasaulė-’ 
žiūra.Per iniciatyvą ir sėkmingas var
žybas žmogus jau žemėje susivokia, 
kad dangaus jis yra laiminamas.

Individualizmui yra artima libe
ralizmo mintis. Nauja čia tai, kad li
beralizmas yra priešybė konservatiz- 
mui ir reakcionieriškumui. Jis yra at
sirėmęs gyvenimiškojo pragmatizmo. 
Liberalizmas kelia kosmopolitizmo, 
tolerancijos ir humanizmo vertybes.

Kita, - kolektivizmo bei visumos, - 
kryptis seka iš galvojimo, kad be in
divido ir jų sumos yra objektyvus tau
tos buvimas, kuris yra organizmas su 
savita gyvybingumo raida /Herderis/, 
kad objektyvus yra tautos ir pasaulio 
dvasios fenomenas /Volksgeist, Welt- 
geist - Hėgelis/, kad bendruomeninė 
istorinė tikrpvė apsireiškianti per kul
tūrą, kuri ir esanti ta objektyvioji dva
sia. Bendruomenei' kaip organizmui, 
darvinizmo įtakoje, priskiriama biolo
ginė raida ta prasme, kad joje vyks
tanti kovoje dėl būvio natūrali atrarr- 
ka, kad sveikieji ir todėl kūrybingieji 
pradai esą darbo žmoguje, todėl tas 
sluoksnis ir esąs natūralioji atranka 
/socializmas/. Vadinamasis istorinis 
materializmas ypač išryškina savai
mingą istorinio vyksmo raidos dėsnin
gumą, kur žmogui, tiesa, tenka savas 
vaidmuo, bet labiau kaip įrankio, ° 
ne vairuotojo. Kritikai šioje vietoje 
Įžiūri istorinės raidos sūmitologinimą, 
nes empiriškai tai nepatikrinama. Jei 
dėl to šiandien kalbama, tai tik todėl, 
kad tai sudaro pagrindus marksistinio 
komunizmo pasaulėžiūrai ir dogmai, 
įsitvirtinusiam didelėje pasaulio daly
je. Gyvas organizmas, aišku, visai ki
ta negu sudedamųjų dalių visuma. Bet 
organizmo sąvokos pritaikymas ben
druomenei tėra tik vaizdi analogija, o 
todėl joks mokslinis Įrodymas. Visu
mos pažiūra tačiau stiprią atramą su
siranda modernioje . psichologijoje - 
funkcionalizme /Harald Hoeffding, 
William James, John Dewey/, o ypač 
gestalt psichologijoje /Wolfgang Koeh
ler, Kurt Koffka/. Čia žmogaus elgse
na analizuojama visumoje, nors neat
metama ir tam tikro ryšio tarp visumos 
ir dalių. Masės psichologija geros me
džiagos duoda individualistinė ben
druomenės samprata suabejoti /McDou
gall, The Group Mind, 1927.; P.Rein- 
wald, Vom Geist der Massen,T945/.

Angliškai kalbantieji kraštai, - 
juos yra pasekę ir daugelis Europos 
liberalinių demokratijų, - politikoje 
ir politinio reiškinio sampratose, ma
žiausia vaidmenį skiria ideologijoms, 
o tesjremia ar nori remtis tik patirti
mi. Čia užtat ir mažiausia toje srity
je dogmatizmo.

****

‘Vagos’ leidykla Vilniuje išleido 
Lietuvos Mokslų Akademijos parengtą 
mokslinį leidinį ‘Lietuvių literatūros 
kritika’ (I tomą).

Siame tome skelbiami lietuvių li
teratūros kritikos pavyzdžiai pradedant 
1547 metais ir baigiant 1917 metais 
sukurtais darbais.

Salia kitų, skelbiami darbai: V. 
Kudirkos, P.Višinskio, Maironio, J.A. 
Herbačiausko, Vydūno, A.Dambrausko- 
Jakšto, J.Tumo-Vaižganto, J.Jablons
kio, M.Biržiškos ir kt.

Toma redagavo K.Korsakas ir K. 
Doveika.

(Elta)

Sporto Klubas "Neris”

Jaunieji V. ir A. Zylės
Zylės Pavasari Lizdą susuko!
Lapkričio 6 d. vyriausias p.p. O. 

ir V. Zylių sūnūs sukūrė lietuvišką 
šeimą su Anele Turnerytę.

Vestuvinė puota vyko Geelongo 
Lietuvių Namuose.

Jaunieji Zylės povestuvinei ke- 
ylionei išskrido į Surf Paradise.

Linkime šeimyninės laimės!

LIETUVOJE
NAUJA PUOLIMU PRIEŠ VAKARU 

ĮTAKĄ. BANGA LIETUVOJE 
Stebime ne naują, bet laikas nuo 

laiko pastebimą reiškinį - okupuotos 
Lietuvos spauda visu įniršiu puola 
Vakarus, jų ideologiją ir kviečia su 
ja bei aplamai su Vakarų įtaką dar 
griežčiau kovoti. Ta prasme 1971 m. 
ruduo, ypač spalio mėnuo, buvo būdin
gas.

Rėžimas, partija pripažįsta, kad 
Vakarų įtaka, propaganda tebėra veiks
minga, paveiki, stipri. Komunistai vėl 
teigia, kad Vakarai ar vadinamieji bur
žuaziniai nacionalistai puolą ne tik 
komunizmą, bet ir skatiną nacionalis
tines nuotaikas, kelią religijos reikš
mę ir t.t.

Partinių kalbėtojų pyktis Vilniu
je sukviestuose susirinkimuose, straips
niais spaudoje liudija, kad ir šiandien 
partija Su rūpesčiu įžiūri Vakarų po
veikį okupuoto krašto gyventojams. 
Be to, visos kalbos, puolimai, įspėji
mai dar karta įrodo, kad okupantas ma
to, kaip sunku, tų įtakų atsikratyti ir 
ypatingai, kai gyventojai joms imlūs.

Pyktis, puolimai prieš Vakarus, 
‘išeivius ‘už Okeano’, jų veikla spalio 
mėn. pirmiausia išryškėjo Strumskio 
straipsnyje ‘Sovietskaja Litva’ dien
raštyje. Vėliau sekė A.Sniečkaus ir 
kitų puolimai Vilniuje įvykusiame kom. 
partijos plenume, Žurnalistų Sąjungos 
suvažiavime ir kitur. Komunistai įžiū
ri Vakarų poveikį įvairiais kanalais 
skleidžiama ir be spaudos, kaip ma
tyti ‘Sov. Litva’ laikraštyje, jiems ne
rimą kelia ir lietuviškos, skirtos Lie
tuvai , radijo transliacijos.

(Elta)
****

Okup. Lietuvoje pradėta ruoštis 
dailininko ir muziko M.K.Čiurlionio 
gimimo šimtosioms metinėms (1975 m. 
rugsėjo 22 d.). Kom. Partija patvirti
no komisiją sukakčiai pravesti. Jos 
pirmininkas - kultūros ‘ministras’ L. 
Šepetys, pavaduotojai - kompozitorius 
E.Balsys ir dailininkas P.Stauskas, 
į komisiją įėjo visa eilė dailininkų ir 
dailėtyrininkų, kompozitorių ir muzi
kologų, rašytojų, kultūros veikėjų, par
tinių ir vadinamų tarybinių veikėjų, be 
to, spaudos, radijo ir televizijos at
stovų. Komisijos sudėtis paskelbta 
spalio 31 d. ‘Tiesoje’.

(Elta)
****

Lietuvių tautos ateitis pa
vojuje. Aukok imę^per Tau
tos Fondą mūsų laisvės ko
vai!

'AVĖSIME GERAIS BATAIS’

‘Avėsime gerais batais’, nesenai 
rugp. 22, ‘Komj. Tiesai’ pareiškė okup. 
Lietuvos lengvosios pramonės vadina
masis ‘ministro’ pavaduotojas E.Gu
tauskas. Taigi net 25 metams praslin
kus nuo ištisinės (be pretraukos) oku
pacijos, Lietuvos gyventojams teikia
ma viltis: gali būti, jūsų avalinės ko
kybe pagerėsianti... Jau žinoma, kad 
dėl Lietuvoje gaminamos avalinės gy
ventojai nusiskundžia jau visa eilė 
metų.

Avalinės gamyba priklauso ir nuo 
darbininkų kvalifikacijos, bet, klausia 
Gutauskas, ‘ką’ daryti, kai darbininkų 
kvalifikacija žema ir jų dar trūksta?’ 
Matyt, manoma, profesinio techninio 
mokymo įstaigos turėtų geriau ruošti 
specialistus odos ir avalinės pramonei 
ir ruoštų daugiau - bent 400 specialis
tų per metus.

Pažadai, seką pažadus... Giriama
si įvairiais patobulinimais ir gyvento
jai raminami: jau gerės batų kokybė, 
nusiraminkite. Tačiau čia pripažįsta
ma, kad sintetinių pakulnių trūksta ir 
dugiausia gaminami ...mediniai pa- 
kulniai. Savo ruožtu, laimėjimu laiko
ma tai, kad dar šiais metais tikimasi 
klijuoti guminius padus prie dirbtinės 
odos avalinės. Ar pareigūnų pažadai 
nuramins Lietuvos gyventojus, vis tiek 
nusiskundžiančius menka avalinės ko
kybe? Tenka labai abejoti.

(Elta)****

Lietuvos katalikų memorandumas 
Maskvos valdovams kreipia viso pa
saulio dėmesį. JAV dienraščiai ne tik 
didmiesčiuose, bet ir mažesnėse vie
tovėse Lietuvos katalikų padėčiai, jų 
protestui skiria net vedamuosius. She
boygan, Wisconsin valst. leidžiamas 
‘The Sheboygan Press’ lapkričio 8 d. 
laidoje paskelbė straipsnį ‘Lietuvis'- 
kojo stiliaus drąsa’ (Courage Lithua
nian Style). Rašoma, kad Lietuvoje 
esama šaunių, drąsių vyrų ir moterų 
ir tai liudija 2.000 katalikų (Prienų 
parapijoje) drąsa apkaltinti sovietų 
valdovus dėl religijos laisvės varžy
mo.

Dienraštis pažymi, kad Lietuva 
pasižymi jos gyventojų atkaklumu, ryž
tu, ir primena, kad Čikaga eilę metų 
buvusi lietuvių spausdinto žodžio cen
tru ir kad lietuviai sugebėję išlaikyti 
savo kultūros palikimą. Pasak laikraš
čio, viena to palikimo dalis, tai drąsa 
priešininko akyvaizdoje. Lietuvių ka
talikų skundas, baigia dienraštis, tai 
drąsus ir ypatingai pagirtinas sąžinės 
veiksmas.

(Elta)
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Naujoji 1971-72 m. ‘Talkos Valdyba:p.p. B.Vanagas, J.Balbata, Po
vilas Baltutis - pirmininkas, A.Mikaila ir J.Kalnėnas.

JANINAI DRAZDAUSKAITEI-ČIUNOVIENEI
ir REGINAI DRAZDAUSKAITEI-RATIENEI

mirus jų mamytei Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame
V. ir T. Skrinskai.

'TALKA’ AUGA IR STIPRĖJA
Lietuvių Kooperatinė Kredito D-ja 

‘Talka’ Melbourne, atšventusi savo 
10 metų Veiklos sukaktį ir parodžiusi 
reikšmingą paslaugą lietuvių gyvenime 
sprendžiant finansinių reikalų tenkini
mą, pastaruoju metu sulaukė būrį nau
jų narių, o taip pat prašantiems buvo 
suteikta naujų patarnavimų. Tai rodo, 
kad ‘Talka’ kas kartą stiprėja ir įgau
na pilną pasitikėjimą tautiečių tarpe. 
Reikia palinkėti, kad ‘Talka’ pasiek
tų to, kad galėtų patenkinti visų tau
tiečių - savo narių reikalavimus.

Reikia pažymėti, kad ‘Talka’ pri
ima indelius ir iš kitose valstijose 
gyvenančių tautiečių - ne narių bei 
organizacijų, mokėdama 5% palūkanų, 
t.y. daugiau nei australiški bankai. 
Visos indelių operacijos (įdėjimas ir 
išėmimas) galima atlikti paštu siun
čiant čekius. ‘Talkos’ adresas: Lithu
anian Coop. Credit Soc. Talka Ltd., 
Box 4051, G.P.O. Melbourne, Vic.3001.

‘Talkos* metinis (10-sis) susirinkimas balsuoja.

Vieno kiemo gyventojai Adelaidėje

Vis rečiau tenka musų publikai 
pasimėgauti lietuviškais vaidinimais. 
Chorai ir kiti meno vienetai mažiau
siai bent porą kartų metuose pasirodo. 
Teatrui yra sunkiau paruošti veikalą, 
ypatingai, rasti tinkamus aktorius ar 
tik aktorius, kurie sutiktų pašvęsti sa
vo laisvalaikį keletą mėnesių.

Adelaidės lietuvių teatras Vaidi
la, po ilgesnės pertraukos vėl grįžo 
darban ir š.m. gruodžio 18 d. Lietuvių 
Namuose duos spektaklį: A. Rūko ‘Vie 
no kiemo gyventojai’. Trijų veiksmų 
komedija iš lietuvių išeivių gyvenimo.

Žavėjomės A.Rūko ‘Bumbuliu ir 
Dunduliu’, kur paprastame linksmame 
nutikime A.Rūkas pravedė intrygą: už
sispyrimas, karštakošiškumas bei at
laidus bičiuliškumas pynėsi ir kėlė 
scenoje vaizdus pavergdamas žiūro
vus savo nuotaikingame veiksmingu
me.

‘Vieno kiemo gyventojai’ irgi tri
jų veiksmų komedija, kurioje susikry
žiuoja našlių, senmergės ir senbernių 
meiles, įtraukdamos ir gyvanašles, iš- 
ryškindamos kasdieniško gyvenimo 
smulkmenėles. Situacijų komiškumas 
lyg koks siūlas tęsiasi per visą vei
kalą, neleisdamas žiūrovui atsipalai
duoti nuo šypsnio.

Deja,dėl veikiančių įstatymų ‘Tal
ka’ paskolas gali duoti tik Viktorijos 
valstijoje gyvenantiems savo nariams. 
Tačiau jau buvo keli atvejai, kada ir 
kitų valstijų tautiečiai per savo gimi
nes ar pažįstamus - ‘Talkos’ narius 
jau pasinaudojo suteiktomis paskolo
mis.

‘Talka’ išleidžią lietuvišką 1972 
metų kalendorių, kurį greitu laiku bus 
galima gauti pas platintojus. Kalen
doriaus meninį apipavydalinimą atlie
ka dailininkas p. Adomas Vingis ir 
p-lė Kristina Vingytė.

Kalendorių galima užsisakyti 
aukščiau nurodytu ‘Talkos’ adresu,pri- 
siunčiant 70 centų už kalendorių su 
persiuntimo išlaidomis.

išsamias informacijas ‘Talkos’ 
reikalais teikia jos pirmininkas p. P. 
Baltutis, 71 Nimmo St., Middle Park, 
Vic. 3206. Telef. 695 397.

IGA

Veikalą režisuoja režisorius J. 
Venclovavičius. Jo įžvalgumas, išryš
kinant charakterių silpnybes, kurios 
valdo veikėjų jausmus ir suteikia ypa
tinga atspalvi jų komiškumui.

Vaidina: aktoriai-rės B.Budrienė, 
BJonavičienė, G.Matulevičienė, A. 
Miliauskienė, V.Baltutis, P.Duoba, 
A.Gutis ir N.Skidzevičius.

Adelaidiškiai po ilgesnės pertrau
kos vėl turės proga pamatyti lietuviš
ką vaidinimą. Melbourne lietuviai taip 
pat nebus aplenkti ir Kalėdų švenčių 
metu teatras yra pakviestas dalyvauti 
Australijos Lietuvių Katalikų Federa
cijos suvažiavimo programoje.

vb
****

Lietuvos Kariuomenes Šventės 
Minėjimas Canberroje

Lapkričio 28 d. Kariuomenės Šven
tės minėjimas pradėtas pamaldomis 
St. Petriks bažnyčioje. Kun. P.Butkus 
atnašavo šv. mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą, nušviesdamas tragiš
ką lietuvio kovą dėl laisvės.

Vėliau Lietuvių Klubo salėje įvy
ko minėjimas, kur gausiai susirinko 
lietuviai. Minėjimą atidarė Veteranų 
Removes pirmininkas Pranas Martišius. 
Savo kalboje jis pabrėžė, kad Lietu
vai netekus laisvės, mes visi esame 
kovotojai dėl tautos laisvės. Plačiau

BRISBANĖS KRONIKA
Ko, ko, bet mūsų mažiukėj Bris- 

banės kolonijoj parengimų - subuvi
mų tai tikrai nestinga. Vot, ana šeš
tadieni p.p. Miškiniai pakrikštydami 
savo trečią kūdikį - dukrelę Angelės 
vardu, krikštynų puotai sukvietė tiek 
svečių, kiek jų apstus mūrinukas be
galėjo sutalpinti, iš bažnyčios sugrį
žus ir visiems užėmus vietas prie sta
lų, kaip ir paprastai sekė pasistipri
nimas. Po eilės sveikinimų - linkėji
mų dukrelės gerovei, galiausiai išsi
vystė tikras dainų ‘karas’, tarp vaišė
se dalyvavusių australų ir lietuvių. 
O kasgi gali lietuvius nugalėti daino
je - gi niekas. Taip ir šį kartą mes ne
buvome nugalėti. Kartu malonu buvo, 
kad tarpe mūsų taip vadinamų prieši
ninkų atsirado ir solistų nors tas irgi 
aniems pergalės neatnešė, o viską su
siėmus tenka tik pasigerėti ten buvu
sia puikia nuotaika, kuri iš pat pra
džių užsiviešpatavo šeimininkams su
gebėjus į tai visus pastūmėti.

Seimininkų pakrikštytoji dukrelė 
Angelė jau tiek paūgėjusi, kad jau su
merkė pati padėkoti tėveliams už su
ruoštas krikštynas ir sveteliams už 
dovanėles. Kai kurie iš svečių dar ir 
sekančią dieną buvo sugrįžę pasitai
symui...

****
Sekantį sekmadienį visa apsuk

rioji bendruomenės dalis sugužėjo į 
p.p. Butkų labai erdvius namus švęsti 
jųjų sūnaus Andriaus 21-mo gimtadie
nio sukaktuves. Jaunimas jau buvo at
šventęs vakarykščiai. Ką išdarinėjo 
jaunimas, jūsų korespondentas ne vis
ką žino, nes gal per klaidą jis buvo 
priskirtas prie senimo, sekančios die
nos subuvimui. Galima tik spręsti, kad 
jaunimas neliūdėjo iš tuščių alučio 
bačkelių besiredinėjančių kieme...

Grįžtant prie senimo, jau linksta 
plunksnelė viską beaprašyti. Kadangi 
Margarita ir Bronius Butkai nuo pirmos 
dienos kada jie prieš 14 metų čia at
sirado imigravę iš Anglijos, yra vie
tos choro labai aktyvūs choristai, to
dėl ir svečių didžiąją dalį sudarė cho
ristai, o tokioj draugystėje daina vien 
tik ir skambėjo. Kartu daug gražių lin
kėjimų buvo pareikšta Andriui jojo tė
velių rakto į gyvenimą įteikimo metu. 
Pirmasis kalbėjo Andriaus krikšto tė
vas - A.Perminąs. Po jojo jautrų svei
kinimo žodį tarė kun. dr. A.Bašinskas, 
toliau visus kalbėjusius išvardinti reik
tų skirti daug laiko ir laikraštyje vie
tos, lygiai, kaip apibudinti suneštas 
gausias dovanas. Andrius labai nuo
širdžiai dėkojo tėveliams už suruoš
tas vaišes ir visiems už dovanas. Sta
lo programa gana sklandžiai pravedė 
V.Stankūnas (jnr.).________ _______

nušvietė 1941 sukilimą Lietuvoje, nes 
šimet sukanka 30 metą nuo to sukili
mo. Baigiant kalbą buvo pagerbti visi 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės.

Meninėje dalyje pasirodė, visiems 
gerai pažįstamas, klajojantis vaidila, 
Paulius Rūtenis su deklamacija ir so
lo dainomis. Jo deklamuoti eilėraščiai 
vaizdavo minimo laikotarpio dramą ir 
sukūrė tragiškų įvykių vaizdą. Jo dai
nų išpildymas buvo profesionališkas. 
Prie piano, jį palydėjo J.Petronis.

Aušros choras ir vyrų choras mu
ziko P.Dariaus deri^uojami sudainavo 
po keletą dainą Abu chorai išpildė 
lietuviškas dainas puikiai.

Solistas ir chorai susirinkusią bu- - 
vo labai šiltai katučiais įvertinti.

Minėjimas baigtas Ponių suneš
tiniais užkandžiais ir pagaminta ka
vute. Visi susirinkę turėjo progos lie
tuviškoje nuotaikoje pabendrauti.

I.
****

Lapkričio 5 d. Brisbanės lietuvių 
choras buvo pakviestas padainuoti į 
vokiečių klubą kur vyko vokiečių vy
rų choro metinė šventė - koncertas. 
Mūsų chorą į paminėta šventę atlydė
jo ne vien choristų šeimos, bet ir šiaip 
daugelis vietos lietuvių. Buvo gana 
įdomu, kada susitiko du chorai, kad 
ir skirtingom kalbom dainuodami, bet 
abu vedami lietuvių chorvedžių. Kaip 
ir žinome, vietos lietuvių chorą veda 
Kl. Stankūnas, o vokiečių chorą veda 
Pr. Budrys, tad ir įvyko tarp paminėtų 
chorų lyg ir varžybos. Tenka pripažin
ti, kad nugalėtojų ar nugalėtų nebuvo. 
Abu chorai buvo gerai pasiruošę ir dai: 
nos skambėjo puikiai. Keletos šimtų 
publika susidedanti iš įvairių tautybių 
tą patvirtino audringais plojimais. Iš 
mūsų sudainuotų dainų visiems dau
giausiai patiko - Miškų Gėlė, kurios 
solo partija pasigėrėtinai išpildė Pet. 
Stankūnienė. Po koncerto sekė ben
dras pobūvis veik iki ankstyvųjų pa
ryčių.

****
Pačiu paskutiniu laiku mūsų gie- 

doriai pradėjo miklintis Venicriator ir 
kitose giesmėse ruošdamiesi tuojau 
po Kalėdų švenčių busimom Juozo Ziu- 
kelio, busimo daktaro vestuvėms. Tai 
jau antras p.p. Ziukelių gausios šei
mynėlės narys pakilo sukurti nuosavą 
lizdelį. Jojo sesutė Johaną-po vestu
vių įsikūrė Adelaidėje, bet brolis Juo
zas yra pasiryžęs įsitvirtinti čia - Bris- 
banėje, tai džiugu ir sveikintina.

Koresp.
****

ĮKURTUVĖS
S.m. lapkričio mėn. 13 d. į p. Braz

džionienės naują modernų namą susi
rinko gera pusšimtinė atšvęsti įkurtu
ves. Nors namas ir nemažas, bet pla
tesniam pasilinksminimui tiek dauge
liui žmonių buvo per mažas, todėl ap
žiūrėjus naują namą visi buvo papra
šyti į Geelongo Liet. Bendr. Namus tęs
ti įkurtuves.

Gerai užvalgę ir neblogai nuplo
vę su gyvenimo eleksyru, Dr. Skapins- 
kas, p. J.Juška ir p. Žiedas trumpais 
žodžiais apibudino p. Brazdžionienę, 
kaipo gera, bendruomenės veikėją ir ge
rą motiną, išauginusią du sūnus, ku
rie jau kelinti metai gina ‘Vyties’ klu
be Geelongo lietuvių spalvas.

Senai čia mūsų Lietuvių Namai 
negirdėjo tiek daug ir tokių gražių dai
nų; ypatingai daug linksmumo tiek dai
nose, tiek šokiuose inešė svečias is Z •
Melbourne p. Žiedas (senj.).

Linkime p. Brazdžionienei daug 
laimės naujoje pastogėje ir tikime 
kad gyvendama po nuosavu stogu, ne
patingės, išsiėmusi savo surūdijusią 
plunksną, parašyti daugiau į ‘MP’ ko
respondencijų apie Geelongą.

Svečias
****

Lietuvaites su Kanklėms
Mūsų Pastogė Nr,48, 1971.12.6. psl.5
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XPORTA^
REDAKTORIUS ANTANAS LAUKAITIS
18 Miller Ave. ,Ashfield,N.S.W.2131 

Tel. 798 o3o6

XXII SPORTO ŠVENTĖ SYDNĖJUJE

Sporto'šventės atidarymas įvyksta 
gruodžio man. 27 d. 4 vai. p.p. Alek
sandrijos Basketball Stadium, Maddox 
Str. Alexandria.

Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitįingiau atsilankyti.

Šių metų sporto šventėje dalyvau
ja:

1. Adelaidės Vytis
2. Bankstowno Neris
3. Canberros Vilkas
4. Geelongo Vytis
5. Hobarto Perkūnas
6. Melbourne Varpas
7. Sydnfejaus Kovas

N.METU SUTIKIMAS - BALIUS

Šiais metais N.Metų sutikimą - ba
lių ruošia sporto šventės rengėjai Syd- 
nėjaus sp. kl. Kovas, Newtown Police 
Boys klube.

Salėje telpa apie 700 svečių, taip 
kad vietos užteks ir jaunimui ir seni
mui.

MELBOURNO SPORTAS

VARPAS-MORDIALLOC 46:25 (16:10) 
Berniukai žemiau 16 metu

Komandos beveik lygios ūgiu ir 
trunka kelios minutės iki pirmo taško. 
Nelabai vyksta metimai ir pasuotės, 
bet gerai-išnaudojamos baudos leidžia 
išlaikyti persvara.

Antram kėlinyje metimai pagerė
ja ir pamažu pradeda atsiplėšti nuo 
opozicijos. Bet priešininkai nepasi
duoda ir vykusiais ilgais metimais pri
laiko skirtumą. Prieš pat galą, išfau- 
lavus vieną iš priešininkų, pavyksta 
atsiplėšti ir laimima padoriu skirtumu.

Taškus pelnė: Mucieniekas 2, 
Braniška 15, Aras 0, Leknius 11, Liu- 
binas 2, Simankevičius 6, Oželis 10.

Žiūrovas
****

O HELIKOPTERIS SKRENDA AUKŠČIAU

KOVAS - MANLY Idiv. 40:33
Kovo vyrai pralaimėję 15 taškų 

skirtumu prieš Manly, pusiaufinaluose 
vėl susitinka su ta pačia komanda.

Būdami nepilnos sudėties, jie žai
dynes pradeda su pirmaisiais taškais. 
Po_ P.Gustafsono, S.Lukoševičiaus, 
A.Cerkėso metimu, mūsiškiai veda ke- 
letos taškų skirtumu, bet greitai pra
randa iniciatyva ir kėlinio pabaigoje 
vis daugiau pasilieka. Manly daro daug 
baudų, kas stabdo žaidimą ir metimus. 
Gaila, kad mūsiškiai daugelį baudų 
neišnaudoja, ir baigia kelinį 8 taškais 
savo nenaudai.

Jau pradžioje antro kelinio Manly 
dengia iš labai arti ir mūsiškiai, iš
naudodami šia proga, įtaiso padėtį. 
Greiti P.Gustafsono, A.Čerkeso ir M. 
Mikalausko praėjimai išlygina skirtu
mą, puikus E.Daniliūno metimai ir mes 
vedame. M. Mikalauskas gerai dengia 
aukšta Manly puolėją, kuris visiškai 
negali pasirodyti su savo tiksliais me
timais. Po šio gražaus laimėjimo ko- 
viečiai atsidūrė finaluose prieš Para- 
tels, kuri yra viena iš geriausių ko
mandų Sydney.

Taškus įmetė: P.Gustafson 12, 
S.Lukosevičius 4, M.Mikalauskas 7, 
A.Čerkesas 10, E.Daniliūnas 7. P. 
Dubauskas, R.Gulbinas, M.Liubinskas.

AUSTRALIJOS KREPŠININKAI

OLIMPIJADOJE

Australijos krepšinis jau beveik 
garantuotai bus Įtrauktas į olimpinę 
Australijos sportininkų rinktinę, va
žiuojančią sekančiais metais į Mun- 
cheno olimpijadą. Kai Australijos 
plaukikai, būdami vieni iš geriausių 
pasaulyje, turi dar pereiti prelimina
rines varžybas, kad patektų į olimpi
nes pusiau baigmines varžybas, tai 
Australijos- krepšinio rinktinė, laimė
jusi savo zonos Oceanijos varžybas, 
jau yra patekusi į olimpine, baigmę 
Munchene. Sis jų puikus laimėjimas 
ir jau esamas buvimas į taip sunkiai 
patenkama olimpinę baigmę, jiems už
garantavo tikrą kelionę į olimpijadą.

Australijoje visais laikais buvo 
pats sunkiausias dalykas mėgėjų spor
te tai finansai ir piniginė parama mė
gėjiškam sportui, kuris daugelyje šakų 
yra pats aukščiausias visame pasau
lyje. Šis reikalas yra tikrai nedovano
tinas tokiai turtingai valstybei ir taip 
sportiškai save laikančiai. Gaila tik, 
jog Australų tas “didysis sportišku
mas” pasireiškia jų profesionalinėse 
sporto šakose, arklių lenktynėse, kur 
visas “sportiškumas” prasideda ir 
baigiasi su piniginiu azartišku lošimu, 
į patį sportą mažai teatkreipiant dė
mesio. Aš negaliu suprasti, nors ir 
tiek daug metų čia begyvendamas, kaip 
australai, būdami savo charakteriu 
tokie dideli šovinistai, neturi jokios 
tautiniai sportinės ambicijos, daug 
daugiau ir tinkamiau padėti saviesiems

Kinija ir 
olimpiniai žaidimai 
PEKINGAS. — Komunistinė

Kinija netiesioginiai pareiškė, 
kad norinti -dalyvauti Olimpi
niuose žaidimuose 1972 Miun
chene. Olimpinio komiteto narys 
Adolf Mueller, apie tai kalbėda
mas spaudai, pasakė, kad V. 
Vokietija tokį Kinijos pareiški
mą sveikina.

Kad Kinija galėtų dalyvauti 
Žaidimuose, pirma turi Įstoti į 
Tarptautinį Olimpinį komitetą, 
iš kurio ji išstojo 1959 metais. 

mėgėjams sportininkams, kurie daugu
moje, tik vieni (ne kokie nors arkliu
kai, ar šuniukai ar net jų australiška
sis futbolas, su kriketu) iškelia jų 
kaip pasaulyje gerų sportininkų vardą. 
Tačiau tiekpačiose viršūnėse, tiek 
ir eilinio australo gyvenime ir galvo
senoje tik pasidžiaugiama, jei jų plau
kikai laimi pasaulyje pirmąsias vietas 
jei jų atletai stato naujus rekordus ir 
jei jų kiti mėgėjai sportininkai parodo 
pasaulio žmonėms, jog čia ne kengū
ros gatvėmis bėgioja, bet kaipo tauta, 
svarbiausiai labai mažai arba net vi
sai neremiama valstybės, ji kelia sa
vo sportiškąjį vardą, atsiekdama savo 
pasišventusių mėgėjų sportininkų di
deliu darbu ir pasišventimu tokius pui
kius rezultatus.

Ir dabar, artėjant 1972-jų metų 
olimpijadai Munchene, jau pradedama 
tiesiog dejuoti, kaip bus galima su
rinkti pinigų pasiuntimui pačių savo 
geriausių sportininkų, jau visai ne
kalbant apie truputį silpnesnius. Jeigu 
Italijoj, Vokietijoj, Graikijoj ir dauge
lyje kitų, daug heturtingesnių valsty
bių,. yra draugiškai susitarta, jog įei
nant į kiekvienas profesionales futbo
lo, arklių ir kitas sportines rungtynes 
mokama po du ar panašiai centai prie 
Įėjimo bilieto, šiuos pinigus paskiriant 
mėgėju sporto sąjungai, kuri per me
tus, surinkdama milijonus, juos pro
porcingai paskirsto paskiroms sporto

šakoms ir dar iš likučių pastato gra
žiausius sporto stadijonus, kokių pvz. 
didysis ir turtingasis Sydnėjus nei sva
joti negali, tai Australijoj, savųjų 
sportininkų pasiuntimui įplimpijadas 
ir kt. yra su aukų dėžutėmis einama 
per barus ir kitas viešas vietas ‘uba
gaujant’ sportiniams Australijos repre
zentantams. Ir jeigu prieš kelis mėne
sius Sydnėjuje buvo paskirtas Sporto 
Ministeris, tai, atrodo, jis tik ir pasi-. 
liks popieriuje, nes naujame biudžete 
jam net pinigų nebuvo paskirta. Tik
rai, taip atsitikti tegali tik čia Aus
tralijoje.

Australijos mėgėjų pavyzdžių yra 
statomi krepšininkai, kurie tik per sa
vo sportišką užsispyrimą ir vieningu
mą, negaunant jokios iš kitur paramos 
yra atsiekę tokių tarptautinio masto 
gražių laimėjimų. Pagal Australijos 
Krepšinio S-gos sekretorių Al. Ram
sey, kuris yra fizinio auklėjimo moky
tojas ir sporto instruktorius, lavinę
sis Kanadoje ir kt., kuris taip pat la
bai puikiai atsiliepia ir apie buvusį 
Amerikos lietuvių krepšininkų vizitą, 
tikėdamasis, juos ir vėl ateityje turė
ti savo svečiais Australijoje, krepši
ninkų iškopimas į olimpinius finalus 
australų krepšinio sąjungai kainavo 
virš 200.000 dolerių, didelio darbo, 
jų kieto pasiryžimo ir eilės tarptauti
nių susitikimų Australijoje ir svetur. 
Australijos krepšinio rinktinė yra dau
giausia keliavusi ir daugiausia turėju
si- tarptautinių susitikimų su kitomis 
valstybėmis iš visų Australijos mėgė
jų sportininkų. Praeitais metais aus
tralų rinktinė keliavo 8-nias savaites 
po Ameriką, Kanadą ir Aziją ir daly
vavo vykusiose krepšinio pirmenybė
se Jugoslavijoje, kur iš 14 geriausių 
pasaulyje valstybių jie gavo 11 vietą. 
Jau šiais metais Australijoje viešėjo 
penkios kitų kraštų komandos, ir aus
tralai N.Zelandijoj, nugalėję zelandie- 
čius Oceanijos varžybų finaluose, kva- 
lifikavosi į olimpinius finalus. Praei
tą savaitę australų rinktine išskrido 
dviems mėnesiams gastrolių po Ame
riką, Kanadą, Europa, ir Aziją, kas bus 

labai gera treniruotė prieš olimpinius 
žaidimus. Be užsieninių kelionių, nuo
latinai vyksta tarpmiestinės geriausių 

komandų varžybos, kas pereitais me
tais kainavo apie 80.000 dolerių. Iš 
kur gi tie visi pinigai atsiranda, buvo 
paklaustas Mr. Ramsay? ‘Mes turime 
gauti šiuos pinigus iš įvairiausių krep
šinio parengimų ir savo klubų, bei pa
skiru sąjungų, pareiškė besišypsąs 
sekretorius. Krepšinis visoje Austrą;
Ii joj e nepaprastai populiarėja ir šiuo 
metu mes turime registruotų 95.000 
žaidėjų. Ir jeigu krepšinis gal niekada 
čia nebus taip ‘religingai populiarus’ 
kaip Amerikoje, Pietų Amerikoje ar 
kai kur Europoje, tai jis vis daugiau 
ir daugiau pritraukia jaunimo į savo 
eiles ir smarkiai populiarėja. Mūsų 
krepšininkai tur būt yra patys svariau
si iš svariausių mėgėjų sportininkų, 
nes eidami į kiekvienas rungtynes jie 
patys už save apsimoka, ko niekur ki
tur nėra ir kas atneša mums pagrindi
nes pajamas leidžiant statyti naujus 
stadijonus ir turėti daugiau tarptauti
nių rungtynių.

Per paskutinius keturius metus 
žaidimo standartas irgi labai pašoko 
į priekį savo technika ir pačių žaidė
jų ūgiu. Dabartinis Australijos rinkti
nės ūgio vidurkis yra 6 pėdos šeši in- 
čai, kas yra labai gerai ir rinktinėje 
yra keli _ žaidėjai po 6’8” ir 6’10” 
aukščio. Šių metų olimpinėje rinktinėje 
greičiausia žais du amerikiečiai krep- 

; šininkai, tai R.Crosswhitw 6’9” ir K.
James 6’3”, kurie jau yra ‘suaustra- 
lėję’. Gaila, kad šiuo metu E.Palubins
kas gyvena ir studijuoja Amerikoje ir 
nežinia ar jis iki to laiko ar iš viso 
grįš į Australiją. Jis šiuo metu būtų 
skaitomas vienas iš geriausių Austra
lijos rinktinės žaidėjų. Abu aukščiau 
išvardintieji amerikiečiai gyvena Mel
bourne, yra vedę australes žmonas ir 
pareiškė norą gauti Australijos pilie
tybei.

Vokiečių olimpinis komitetas aus
tralų rinktinę, kartu su geriausiomis 
kitoms 16-kos valstybių komandoms, 
pakvietė prieš olimpiadą kitų metų bir
želio mėnesį dalyvauti draugiškame 
priešolimpiniame turnyre Muenchene 
ir jiems pavedė naudotis 11-ka dienų 
prieš olimpiadą naujuoju olimpiniu 
krepšinio stadijonu, kad jie galėtų pri
prasti prie aikštės ir aplinkybių Muen
chene. Olimpinės rinktinės dalyvius 
daugiausia sudaro melbourniškiai ir 
tik vienas adelaidiškis, kai ankščiau 
buvę rinktinės žaidėjai sydnejiškiai 
J.Maddock ir K.Hart, bei adelaidiškis 
H.Nagy paskutiniu momentu buvo pa
keisti melbourniškiais. Rinktinės tre
neris L.Gaze ir vyriausias vadovas 
Frank Angove.

Neapsiriksiu pasakydamas, kad 
ir lietuviai krepšininkai čia ir buvę 
mūsų svečiai iš Amerikos, kurie dar 
iki šio laiko vis'domisi australų krep
šinių ir jų žaidėjus skaito sau artimais 
draugais, tenori palinkėti olimpinei 
Australijos rinktinei geriausios spor
tinės sėkmės, nes ir mes, nors ir bū
dami maža to didžiojo krepšinio rato 
dalelė, kiek tik išgalėdami padedame 
išpopuliarėti šiam puikiam krepšinio 
sportui čia.

A.L-tis****

SANTYKIAVIMAS SU KAIMYNAIS

(Atkelta iš 1 psl.)
Visą emigracinį laikotarpį palai

kome santykius su mūsų neatskiria
mo likimo kaimynais estais ir latviais. 
Bet tie santykiai buvo ir yra daugiau 
oficialūs, neišeinantys iš komitetų ir 
valdybų ribų. Neteko girdėti, kad kur 
nors būtų bandyta su šiomis tautybė
mis užmegsti panašų, glaudų bendruo
meninį suartėjimą. O juk tarp šių tri
jų bendruomenių platus ir šiltas ben
dravimas labiausia reikalingas. Ko
kioj apimty bendravimą išplečiame, 
tuomi parodome kaip kokį kaimynų ver
tiname.

Ar latviai ir estai po to nepasijus 
ešą mūsų tik ‘antros rūšies’ kaimynais 
ir ims žiūrėti į mus kaip į tokius.

****
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ŠYPSENOJ

50 METU BRONIUI ŽALIUI
Žurnalistas, poetas, skautų, vei

kėjas. Gimė 1921 m. rugsėjo mėn. 8 d. 
Gaigalu km. Šimoniu vis. Panevėžio 
apskr. Mokėsi Biržų vidurinėje mokyk
loje. Karo aplinkybių 1944 m. nublokš
tas į Vokietijų, vėliau pateko i Norve
gija, 1947 m. gyveno Belgijoje ir 1949 
m. atvyko į Australiją. Nuo 1951 m. 
gyvena Sydnėjuje.

Spaudoje pradėjo reikštis dar Lie
tuvoje, pirmuosius bandymus išspaus
dino Jaunajame Ūkininke 1933 m. Nor
vegijoje 194-5 m. prisidėjo prie lietu
vių ten leistų laikraštėlių - ‘Prošvais
tės’, ‘Tėviškės Aido’ ir ‘Šiandien’ re
dagavimo. Vokietijoje 1946 - 47 m. 
Hersfelde ir vėliau Puidoje dirbo laik
raščių ‘Mūsų Viltis’, ‘Šiandien’ ir žur
nalu ‘Pėdsakai’ ir ‘Tėviškės Aidas’ 
redakcijose kaip redakcijos sekreto
rius ir technikinis redaktorius. Belgi
joje 1947 - 49 m. dirbo laikraščio ‘Gim
toji Šalis’ redakciniame kolektyve. 
Australijoje 1953 - 62 m. bendradar
biavo Mūsų Pastogėje, Australijos Lie
tuvyje ir Tėviškės Aiduose. Nuo 1955 
m. redaguoja LSS Australijos rajono 
skautų mėnesini laikraštėli ’Pėdsekį.'

Lietuvių žurnalistų sąjungos na
rys.

1956 m. pakeltas į paskautininko, 
o 1962 m. į skautininko laipsni. 1959 
m. apdovanotas LSS ordenu ‘Už nuo; 
pelnus’ ir 1961 m. Lelijos ordenu.

Reiškėsi ir bendroje lietuvių vi
suomeninėje veikloje. 1953 m. ALB 
Bankstowno apylinkės valdybos vice
pirmininkas, 1958 - 61 m. Bankstowno 
apylinkės Kultūros Tarybos narys, 
1961 - 1964 m. ALB Krašto Kultūros 
Tarybos sekretorius, 1960 - 63 m ALB 
Krašto Valdybos Jaunimo Patariamo
sios Komisijos narys. Priklauso Plunks
nos Klubui ir Sydnėjaus literatų bū
reliui. EįJ.eraščius, pasirašinėdamas 
Vytauto Siaurio slapyvardžiu, spaus
dina išimtinai tik skautiškoje spaudo
je. Su kūryba dalyvavo Australijos lie
tuvių metraštyje.

Ypatingai domisi lietuviškos spau
dos rinkimu. Yra surinkęs gana daug 
lietuviškos periodinės spaudos Aus
tralijos Lietuvių Katalikų Kultūros 
Draugijos archyvui, kurį nuo 1954 m. 
tvarko ir globoja. Be to, turi asmeni
nius gausius Australijos lietuvių ir 
skautiškos spaudos rinkinius.

Bronius yra labai pareigingas, 
draugiškas, švelnus todėl visu labai 
mėgiamas. Skautuose jis yra turėjęs 
įvairiu pareigų. Australijos skautai jį 
pažįsta ir šia proga ji sveikina sulau
kusi. pusšimtinę metų ir linki su tokiu 
pat skautišku entuziazmu dirbti ir to
liau Dievo, tėvynės ir artimo tarnybo
je. ****

Is Pabaltieėių Moterų lėlių parodos 
Adelaidėje.

SKTN. BRONIUS ŽALYS

KŪČIOS AUŠROS TUNTE
Lapkričio 28 d. Aušros Tuntas 

iškilmingai susėdo prie kūčių stalo 
Dainavos salėje. Skautų-čių ir skautų 
tėvų prisirinko per 100. Tai graži di
delė šeima. ‘U‘ raidės pavydalo stalas, 
gražiai kūčių valgiais apdėtas stovė
jo iškilmingai ir laukė kol kun. P.Mar- 
tūzas sukalbės maldelę ir palaimins 
valgius.

Skautai laužė plotkeles, sveikino 
vienas kitą ir valgė kūcias su tokia 
šventa nuotaika ir linksmumu koks re
tai būna prie valgių stalo. Daugelis 
iš tų mažiukų pirmą kartą valgė tokias 
kūcias. Viena Kalėdų eglutė stovėjo 
pasipuošusi balto sidabro sniegu ir 
ir atydžiai žiūrėjo kas dedasi prie sta
lo - kas valgė, kas gėrė, o kas jau pra
dėjo išdykauti. Mažos dovanėlės gu
lėjo jai po kojų ir, tur būt, taip svajo
jo: aš priklausau Julytei, o aš Petriu
kui, aš Marytei, o aš Arunui, ar jie ma
ne supras, mažą dovanelę. ar jie la
bai džiugsis?.. Tuo tarpu įsiterpė į 
jų mažas mintis vienas ponas ir visa 
salė nutilo. Kalbėjo Apylinkės pirmi
ninkas p. A.Reisgys jis gražiu žodžiu 
pasveikino skautų vadovus, tėvus ir 
skautus-tes linkėdamas jiems linksmų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų. Tuoj 
pasirodė dvi skautės Bartkutė ir Ba- 
dauskaitė jos gražiai padeklamavo po 
eileraštį.

Kai jau visi buvo pavalgę, o ma
žiukai neramiai žiūrėjo į. dovanėles, 
tuntininkas V.Deikus prabilo, jis pa
sveikino visus kūčių dalyvius su Ka
lėdinėm šventėm ir dėkojo mamytėms 
kurios taip gražiai paruošė kūčių sta
lą: p.p. Jablonskienei, Šliogerienei, 
Sankauskienei ir kt., tai pat ir tunto 
mecenatui p. K.Butkui.

Užbaigai kun. P.Martūzas suorga
nizavo kalėdinių giesmių, galėtume 
pasakyti, koncertą, taip gražiai ir jaut
riai skambėjo giesmės tų kūčių vakarą.

-am-
****

Kalmikų patarles

Imdamas i rankas ^autu
vą, atsimink, kad paleistos 
kulkos nesugrąžinsi.

* * *

Tuščia galva — didelis 
sunkumas.

Du muzikai
Būdamas Drezdene, Beetho- 

venas kartą klausėsi kompozito
riaus Paero operos “Eleonora”. 
Kai po spektaklio Paeras pa
klausė įžymųjį muziką, kokios 
jis nuomonės apie jo kūrinį, 
Beethovenas atsakė:

— Jūsų opera man taip pa
tiko, kad' as nusprendžiau pa
rašyti jai muziką. — Savo žodį 
jis ištesėjo — “Eleonoros” siu
žeto pagrindu parašė operą “Fi
delio”.

Boksininkai
Po penkto rato sunkaus svo

rio boksininkas vos nusvyravo 
iki savo kampo, nes buvo smar
kiai priešininko apdaužytas. Jo 
treneris sako:

— Žinai, aš turiu gerą idėją. 
Kitą kartą, kai tave priešinin
kas muš, imk ir pabandyk jam 
duoti atgal...

* * *
Tik išmintingas prašo pa

tarimo, kvailas viską žino.

LIETUVIU, LAIDOJIMO BIURAS 
FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD.

17 RAILWAY POE.

FAIRFIELD, N4.W

TEL. 72-54M. Veikia visas 24 valandas par parą.
M

DOVANOS ARTIMIESIEMS

Siuntinys 1971 (3).

R SKOLINKIS TALKOJE 

etinė Kredito Draugija Talka

PORES LTD.
luras),
2 ENGLAND. Tel. 01 739 8734

Pigiau, geriau,......greičiau.
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, 
mūsų kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinuką savo 
artimiems į Lietuvą.

3H jardo puikios vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui medžiagos, 1% jardo 
crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas 
megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos, vilnone 
gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriausių angliškų 
cigarečių, 1 dėžė šokolado.
ei.—ieVoiniuotu muitu ir visomis persiuntimo 

00

Duoda paskolas iki 3000 dolerių

akos įstaiga veikia šeitadiemais nuo 11 vaL iki 13 va 
Lietuvių Namuose, 50 Errol Str., North Melbourne.
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MAŽUTIS APSIRIKIMAS
Pamokslautojas prie karčia- 

mos šaukia:
— Visi girtuokliai eis j pra

garą; visi, kurie nori eiti į dan
gų, prašomi čia stoti šalia ma
nęs.

Būrelis klausiusių sustoja gre
ta, tik vienas išgėręs nestoja.

— Ar tu nenori eiti į dangų?
— paklausia pamokslininkas.

— Ne.
— Ar tu tikrai nenori miręs 

eiti į dangų?
— O, miręs tai kitas rei

kalas, aš maniau, kad jau da
bar tu visus kvieti į balius, — 
paaiškino nusigėręs.

***
— Moteriške, moteriške, tu esi 

paguoda, pragaras, paslaptis ir 
ten, kuris sako* jog tave pažįsta, 
yra neabejotinas kvailys.

Prancūzų raštytoja de Beauvoir

1971 (4).
gali būti vyriškas arba moteriškas, 
;a, vilnonė medžiaga suknelei, 
ono išeiginiai marškiniai, 
įlė, 1 kaklaraištis, 1 dėže šokolado 
domis........... $75.00 

arba kitų siuntinių be jokių 
laiktus kuriuos klijantas pageidauja, 
gi dalykai.
n apsiaustui $24.00, vilnones gėlėtos 
etiški nertiniai už $10.00 arba
0, bliuskutės $6.00, nailono
ledžiaga suknelei $8.00, šilkinės 
ilgi vilnoniai Šaliai $7.00, 
utinių $6.00, kompliktas vyriškų
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Pranešimai
Sydney Lietuvių Moterų Soc. Glo

bos Draugija praneša, kad iešminė ir 
Lietuviškos Sodybos pašventinimas 
įvyks gruodžio 12 d, sekmadienį, o 
ne gruodžio 19 d. kaip buvo paskelbta 
praeitame Mūsų Pastogės numeryje.

Iešminė prasidės 10 vai. prieš pie
tus, Sodybos pastatų pašventinimas 
3 vai. p.p. Visus iš arti ir toli kvie
čiame skaitlingai dalyvauti.

Valdyba
****

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO KOMITETAS SYDNEY 

taria
NUOŠIRDŲ AČIŪ

Ponams Liubinskams, Gediminui 
ir jo broliui už leidimų pasinaudoti jų 
puikiu kiemu ir visakeriopa pagelba 
mūsų organizuotos iešminės metu.

Ponui Viktorui Šliteriui už muzi
ką ir visiems mieliems svečiams, ypač 
Dainos choro dirigentui p. Br. Kivė
rini ir visiems choristams, už atsilan
kymą ir dosnią paramą.

****

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO 
KONGRESO KOMITETAS SYDNEY

Praneša,

kad atsižvelgdami ir priimdami 
dėmesin vyresniųjų bendruomenės na
rių nuomones ir patarimus,

nutarė 
anksčiau skelbtą balsavimo būdą pa
keisti ir atstovų rinkimus į Kongresą 
pavesti Jaunimo organizacijų ir Apy
linkės Pirmininkams arba jų įgalioti
niams.

Rinkimų data bus pranešta raštu 
kiekvienai Sydney Jaunimo organiza
cijai.

PLJ Kongreso Komitetas Sydney 
****

Adelaidės Lietuviu Namų Spaudos 
Kioske gaunamos knygos Jaunimui
Spalis R. Gatves berniuko nuotykiai
(kiet. virš.) $ 4.50
Bindokienė S. - Mieste nesaugu 2.70 
Baronas. Diena prie ežero 2.70
Augis. Pupos pasaka 3.60
Augis. Laumė Daumė 4.50
Jankutė N. Danutė stovyklauja 1.80
Germanienė, Bitės (mažiems) 3.15
Gulbė Karaliaus Pati (mažiems) 0.50
Giedriaus A. Aišvydo pasakos 2.50
BindokienėD.Keturkojis ugniagesys2.25
Nemunėlis V.Meškiukas Rudnosiukas2.70
Nerimas A.-Be namų 2.70
Banaitytė - Ivoskiene.-Baltasis 
Stumbras ' 3.20
Brazytė. Labas rytas, vovere . 2.25
Švaistas. Šaunus penketukas 2.70
Tomarienė S. Senolės pasakos 1.80
Tomarienė S. Ugnies žirgas 3.50
Tomarienė. S. Pelytė Geležytė 1.00
Tomarienė S. Tinginė ir darbštutė 1.00
Tomarienė S. Paskendusi pilis 1.00
Džiugas St. Keturi Valdovai 2.25
Frankiene. Karalaitės Gintarės 
ilgesys i. 00
Gustaitis A. Algis Trakys 1.80
Gavėnas Pr. Didysis Reisas 1.80
Gavėnas Pr. Mikas Magone 3.00
Zumeris B. Gyvenimo keliu 1.80
Vaivorytė B. Nardžio pulkas 1.80
ir daug kitų.

Užsakymus siųsti: E.Reisonienei, 
655 Portrush Rd. Glen Osmond S.A. 
5064
Korp- Romuvos Lituanistinių Kursų 

Vakaras
Kviečiame buvusius ir būsimus 

kursantus, jų draugus, tėvelius ir vi
sus lietuvius kurie domisi lietuvišku 
švietimu atsilankyti į Lietuvių Namus 
50 Errol St. North Melbourne, gruodžio 
mėn. 11 d. (šeštadienį) 6.00 vai. va
kare.

****
Korp! Romuvos Lituanistinio La

vinimosi Fondui aukojo p. M.ir K.La
bučiai (Canberra) - $10. Už praleidi
mą jų pavardės paskutiniame mūsų pra
nešime atsiprašom.

H. Antanaitis
4 Robert St. North Bolwyn. Vic. 3104
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SKAUTU STOVYKLA
‘Aušros’ Tunto skautu, stovykla 

įvyksta 1972 m. sausio mėn. 3 d.- 10 d 
Ingle burn skautų žemėje. Visi norin
tieji stovyklauti prašome registruotis 
pas tuntininką V.Deikų, 6 Albert Str. 
Cabramatta, 2166.

Stovyklos vadovybė ir stovyklos 
mokestis bus paskelbti vėliau.

Tuntininkas
****

VASARIO 16-ji GIMNAZIJA
Kreipėsi į mane prašydama parink

ti Kalėdų eglutei aukų. Galintieji pa
aukoti prašome aukas siųsti mano var
du sekančiu adresu: A.Jakštas, 8/18 
Wentworth Rd. Eastwood, 2122.

Aukotoju sąrašą paskelbsiu MP.
A.Jakštas

SYDNĖJAUS PARENGIMU 
KALENDORIAUS REIKALU

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba 
gruodžio 12 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, Lietuvių Klubo patalpose, 
39 Church St., Lidcombe, šaukia vi
sų Sydnėjuje veikiančių organizacijų 
posėdį, 1972 - 73 metų parengimų ka
lendoriui sudaryti. Visos organizaci
jos prašomos prisiųsti savo atstovus, 
kad užsitikrintų savo parengimams 
datas.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Dar viena skaudi eismo nelaimė
Mūsų Pastoges redakcija pasiekė 

liūdna žinia iš Tasmanijos kad spalio 
men. 5 d. grįždamas iš darbo Antanas 
Martišius gatvėje buvo parblokštas 
autobuso ir sunkiai sužalotas. Nelai
mingąjį nuvežus į ligoninę, jam buvo 
padaryta galvos operacija, bet Anta
nas, kaip praneša jo žmona, neatga
vęs sąmonės mirė.

Velionis Antanas buvo tylus, kuk
lus lietuvis bet jautrus ir-dosnus lie
tuvių veiklai: pagal išgales rėmė lie
tuvių organizacijų darbą, o kiekvienais 
metais siųsdamas prenumeratos mokes
tį vis pridėdavo priedą spaudai parem
ti.

Skaudžios nelaimės sukrėsti liko 
žmona Helma ir vaikai.

Ilsėkis ramybėje, mielas Antanai, 
tolimoje nuo Tėvynes Tasmanijos sa
loje, o Tavo kapas tebyloja kad čia 
gyveno ir dirbo Lietuvos sūnus.

Inf.

DĖMESIO!!!

Kalėdinių švenčių metu (17.12.71 
30.1.72) išnuomojamas kambarys su 
dviem lovom Strathfield e, Sydney.

Kreiptis telf.749 128,’arba i.Mū
sų Pastogės redakciją.
—- . - , ... ...... -

MELBOURNO BENDRUOMENĖS

NAUJU METU BALIUS
1
Č ‘ ’ i J

-ruošiamas Camberwell Civic Centre. Pradžia 7.45
Kontinentalinis orkestras, Dennis Catering vakarienė, visi 

gėrimai ir pilnas patarnavimas. Bilietų kaina $8.00
Bilietų platintojai:
M. Didžys, 192 Queen Street, Altona, 3018, Tel: 398 2469,
Jaunimo Kongreso Komitetas - H. Antanaitis, 4 Robert Street, 

North Balwyn, 3104, Tel: 857 7248.
Priimami tik apmokėti bilietų užsakymai. Bilietų užsakymai po 

gruodžio 25 d. nebus priimami.

Jeigu Jums reikia retai gaunamų lietuviškų vaistų, vaista
žolių, ar vokiškų, europietiškų. įvairiausių australiškų vaistų 
Jus geriausiai aprūpins

13 Harrington Square, Altona, Vic. 3018. Telef. 398 1 309.

Po darbo: 398 2469.

PADĖKA

L.V.S. ‘Ramovė’ Sydney Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie Skyriaus 15 
metų įsikūrimo jubiliejaus atžymėjimo, Skyriaus vėliavos šventini
mo ir Kariuomenės Šventės minėjimo s/m. lapkričio mėn. 20-21 d.d. 
Ypatinga padėka reiškiame kun. P.Butkui už pašventinimą Skyriaus 
vėliavos ir gražų žodį ramovėnams, vėliavos krikšto kūmams ats. 
maj. J.Garoliui ir Poniai V.Juzėnienei, L.B.Sydney Apylinkės Pir
mininkui p. A.Reisgiui už gražų žodi tartą bendruomenės vardu, vi
siems vėliavos fundatoriams, p.A.Skirkai už meniškus darbus, Dai
nos Chorui ir dirigentui p.B.Kiveriui, Meno Ansambliui ir dirig. p. 
Ambražiūnienei, tautinių šokių grupei ir jos vadovei p. Osinaitei - 
Cox, visoms organizacijoms dalyvavusioms su vėliavomis bažnyčio
je pamaldų metu, p.Bartkevičienei už puikią deklamaciją, p.Gailiū- 
nienei iš Wollongongo už puikią dovaną loterijai, Poniai Vinevičie- 
nei ir p. M.Zakarui už dovanas loterijai, p.Nagienei, p.Ropienei, p. 
Jur. Reisgytei, p.Aleknaitei, pranešėjui Lasaičiui, Moterų Soc.Glo
bos Draugijai už puikiai paruoštus užkandžius ir visiems tautiečiams, - 
gausingai atsilankiusiems į retą ir didelfej, švente.

' L.V.S. ‘Ramovė’ S.S.Valdyba

Kiekvieno sužmonėjimas — tiesiausias 
kelias į savo artimo laimę.

Gyvenimo tiesa
Mirė Vytautas Kanažauskas

Lapkričio 14 d. eismo nelaimėje 
buvo sužeistas Vytautas Kanažauskas 
58 metų amžiaus. Nuvežtas į Balmain 
ligoninę greitai mirė. Velionis Sydnė
juje gyveno vienas, žmona ir vaikus 
turėjo Lietuvoje. Mirdamas nepaliko 
testamento ir visas jo turtas pateko 
valdžios patikėtinių globon.

Palaidotas lietuvių katalikų ka
pinėse Rookwoode. Laidotuvėmis pa
sirūpino Syd. Liet. Moterų Soc. Globos 
Draugija.

****

— Kilnūs tikslai, nors ir neį
kūnyti, mums brangesni už įgy
vendintus, bet menkus.

V. Goethė

DĖMESIO!!!

SUINTERESUOTI ARTIMŲJŲ PO 
MIRTIES PALIKTO TURTO AR PA
LIKIMO PERSIUNTIMU į LIETUVA 
KREIPKITĖS:

CONTAL C0.
266 FLINDERS STREET.
MUTUAL ARCADE
SHOP NO. 34

MELBOURNE. 3000
TEL: 63-7895 ARBA 63-8498

Melbourne Apylinkės Valdyba.

mist Paslegi
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

**OUR HAVEN”

Australijos Lietuvių Bendruomenės 
laikraštis

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

Adelaide.
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