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IŠKREIPTA TAIKA
BREŽNEVAS MOKO VAKARU.
PASAULI DEMOKRATIJOS, 

"GIN A” ŽMOGAUS TEISES IR
SIEKIA TAIKOS

Spalio 25 d. Maskvoje prasidėjo 
taip vadinamas Pasaulio Taikos Kon
gresas, kuriam dirigavo Kremliaus 
valdovai ir pagrindinę kalbą, pasakė 
L. Brežnevas. Konferencijoje daly-

□IDZIULIAI NUOSTOLIAI
Septyniolika dieną trukęs karas 

abiem kariaujančiom pusėm atnešė 
didelius nuostolius. JAV krašto 
apsaugos departamento pareigūnu 
duomenimis, Izraelio kariuomenė 
neteko apie 5,000 žuvusių ir sužeistu 
karių, arabų kraštai — apie 15,000. 
Arabai sunaikino apie 120 Izraelio 
lėktuvu ir apie 800 tankų, žydai — 
apie 450 arabų lėktuvų ir apie 1,900 
tankų. Izraelis jau yra pripažinęs, 
kad jo lėktuvų, tankų bei kitos karinės 
medžiagos nuostoliai siekia bilijoną 
dolerių. Prie šios sumos reikia pri
jungti dėl visuotinės mobilizacijos 
Izraelio pramonės patirtus dvejų 
bilijonų, dolerių nuostolius. Prez- 
R. Niksono vyriausybė vis dar tęsia 
intensyvu Izraelio ginklavimą, kol 
bus atstatytas prieškarinis balan
sas, nors Sovietų Cąjuuga jau suma
žino ginklų siuntas Egiptui ir Siri
jai. ***

Sovietų fizikas Sacharovas, ginąs 
Rusijos žmogaus laisves.

MASKVA. Sovietų Rusijos garsu
sis fizikas Sacharovas, kuris paga
mino Sov. Rusijos vandenilio bombą, 
apeliavo į Amerikos kongresą, prašy
damas neduoti Sov. Rusijai prekybos 
srityje lengvatų, kol Sov. Rusijos 
gyventojams varžomos pagrindinės 
laisvės. Laiške Sacharovas sako, 
kad toks sutarčių pasirašymas būtų 
demokratijos kapituliavimas, būtu 
išdavimas ir apgavyste1. Jis prašė 
paremti sen. Jackson įnes'tą rezoliu
ciją, kurioje prašoma susilaikyti 
nuo prekybos sutarčių su Sov. Rusija.
KALĖJIMAI IR KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOS

Laiške Sacharovas teigia, kad 
dešimtys tūkstančių žydų, vokiečių, 
lietuvių, rusų, ukrainiečių, armėnų, 
estų, latvių, turkų ir kitų tautybių 
žmonių, kurie nori išvykti, pastangos 
po ilgų metų pasibaigia nesėkme.

"Jūs turite atminti, kad kalėji
mai, koncentracijos stovyklos ir 
psichiatrinės ligoninės pilnos žmo
nių, kurie bandė apginti savo lega
lias pilietines laisves”. Sacharovo 
teigimu, Sov. Rusija yra neleistinoj 
izoliacijoj, kas sudaro pavojų žmo
niškumui ir pasitikėjimui pasauly.*** 

vavo virš 3000 delegatų iš 144 kraštų, 
kurie pagal Maskvos direktyvas 
"nuoširdžiai” siekė pasaulyje tai
kos, tarptautinių įtampų sumažinimo 
ir kelių glaudžiam bendradarbiavimui 
tarp tautų su skirtingomis socialinė
mis sistemomis. Pabrėžtina, kad 
Australijos delegacijos sąstate buvo 
vienas ministras.

Nekreiptume didesnio dėmesio į 
panašų kongresą, nes gerai pažįstame 
pro-so vi etine taikos apaštalų tiks
lus, tačiau Australijos didesniuose 
dienraščiuose kaip skelbimai tilpo 
viso laikraščio lapo didumo L. Brež
nevo kalbos santrauka ir jo paties 
fotografija. Reikia manyti, kad mil
žiniškos šiems skelbimams apmokėti 
lėšos gautos iš pačių Sovietų ar jų 
tarnų Vakaruose.

Pastebėtina ne tik Brežnevo paža
dėtos garantijos žydų skriaudžia
miems arabams jų vykstančiame 
konflikte, žadamus karinių pajėgų 
mažinimus, svetimų karinių dalinių; 
atitraukimas iš Centrinės Europos, 
bet ir ypač kritiškai užakcentuoti 
kapitalistinių kraštų bandymai kištis 
į socialistiniu, kraštų vadinamus 
“vidaus” reikalus.

Nagrinėdamas priežastis , iššau
kiančias tarptautines įtampas ir ne
ramumus, Brežnevas ypač didžiavosi 
socialistinių, kraštų role panaikinime 
kai ku,įų kolonialinių tautų prie
spaudos ir iškovojime joms tautinio 
nepriklausomumo.

Sovietų • Amerikos santykiuose 
pereitų dviejų metų laikotarpyje 
Brežnevas įžiūri didelį pagerėjimą ir 
jo manymu,tai esąs didelis įnašas į 
pasaulio taiką. Tačiau jis nusiskun
dė, kad kai kurie Amerikos politikai 
bando, sudarytas sutartis panaudoti 
kišimusi į Sovietų vidaus reikalus.

Brežnevas pavadino hipokritaiš 
visus tuos Vakaru politikus, kurie 
bando kištis į žmogaus teisių gy
nimą socialistiniuose kraštuose. Jis 
ypač puolė Vakaruose susikūrusių 
žmogaus teisių gynimo pastangų 
iniciatorius, kurie teigia, kad 
bendravimas su socialistiniais kraš
tais neįmanomas, kol juose nebus 
vidinių pasikeitimų, o taip pat ir 
tuos, kurie,jo žodžiais,neprieštarauja 
bendravimui su socialistiniais kraš
tais, tikėdamiesi, kad bendraudami 
jie greičiau galės sugriauti socialis
tinę sistemą, arba bent ją paveikti į 
liberalizavimąsi. į tai Brežnevas 
atsako "Nebijokime daiktų vadinti 
jų tikrais vardais. Visos jų kalbos 
apie laisves, demokratiją ir žmo
gaus teises tetarnauja vienam tiks
lui: - pridengti bandymus įsikišti į 
socialistinių kraštų vidaus reikalus4 
ir paslėpti savo imperialistinius 
siekimus. Kai kalbama apie liberali - 
zaciją mūsų sistemoje, tai iš tikrųjų 
norima sunaikinti socializmo realius 
atsiekimus ir pakenkti socialinėm • 
politinėm žmogaus teisėm socialisti
niuose kraštuose. Mūsų revoliucija 
atneše socializmo laimėjimus mūsų 
kraštuose ir ne tik paskelbė, bet ir 
užtikrino dirbančio žmogaus teises, 
ko kapitalizmas nesugebėjo įvykdyti 
nei viename pasaulio krašte”.

Toliau Brežnevas tęsė: - "So
vietų įstatymai užtikrina plačias 
laisvesmusų piliečiams. Taip pat jie 
gina mūsų sistemą ir Sovietų žmonių 
interesus prieš bet kokius bandymus 
šias laisves pažeisti. Mūsų įstatymai 
žmogaus teisių įgyvendinimui pilnai 
sutinka su tarptautinės konvencijos 
žmogaus teisių deklaracija”. Toliau 
Brežnevas klausia: • "Ar turime 
sutikti, kad šitos teisės nebegaliotų 
vardan laisvo pasikeitimo idėjomis 
ir informacija su Vakarais? Mums

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Sėdi iš k.: kun. Jonas Borevičius, 
SJ, vicepirmininkas, Bronius Nainys^-pirmininkas, Jonas Kavaliūnas švietimo 
vicepirmininkas. Stovi iš k.: Juozas Šlajus sekretorius, Kostas Dočkus finansų 
vicepirmininkas, Stasys Džiugas administracinių reikalų vicepirmininkas ir 
Romas Kasparas, jaunimo vicepirmininkas.

DUŽIAI GERBIAMIEJI!

Pradėdami savo kadenciją, nuoširdžiai sveikiname Kraštų Bendruomenių 
ir LB funkcijas atliekančių organizacijų valdybas bei visus narius, dėkojame 
už atliktus darbus ir kviečiame nepailstamai darbuotis lietuviškos veiklos 
baruose, siekiant tų didžiųjų mūsų tautos tikslų, kuriuos siekti įpareigoja mus 
lietuviška prigimtis bei tėvynės meilė ir nusako Lietuvių charta.

Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba, kiek jos jėgos, svei
kata ir materialiniai ištekliai leis, yra pasiryžusi visu nuoširdumu vykdyti jai 
IV PLB seimo patikėtas pareigas ir Jūsų nenuvilti. Mes darysime viska,;ką 
gale'sime, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenė eitų stiprėjimo keliu, kad jos 
darbai neštų brandžius vaisius, kad pavergtai tautai priartėtų laisvės aušra ir 
kad visame pasaulyje pasklidusių lietuvių tarpe lietuvybė ne tik nenyktų, bet 
augtų ir bujotų.

sakoma: keiskite savo gyvenimo 
būdą arba būsite ištikti šaltojo karo. 
Bet kas atsitiktų, j ei mes reikalau
tume modifikuoti buržujiškas teises 
ir jų panaudojimą prieš mūsų teisin
gumo idėjas ir demokratiją;kaip sąly
gą normaliems tarptautiniems santy
kiams”.

Toliau Brežnevas įspėja: • "Su
praskite, kad niekas negali sugriauti 
socialistinio pasaulio, tačiau nors ir 
apgailėtina, betgi yra galimybė su
griauti taiką”.

Brežnevo kalboje įskaitomas 
rūpestis, kad Vakarų pasaulis pilnai 
supranta pagrindinių žmogaus teisių 

’ ribotumą Sovietų kraštuose.
Deja, Brežnevas nei žodžio neuž

siminė apie savąją kolonizaciją, im
perializmą, vergų stovyklas ~ tiems 
kurie nepaklūsta režimui, baudžiamųjų 
institucijų tikslus atliekančius be
protnamius, spaudos, žodžio bei 
sąžinės laisvės paneigimą, pavergtų 
kraštų ekonominį eksploatavimą ir jų 
žmonių rusinimą.

Sovietų žmonės teturi tik vieną 
neužginčijamą teisę: • aklai paklusti 
Kremliaus bosų įsakymams.

***
P.L.B. GARBĖS TEISMAS

Pasaulio Lietuviu Bendruomenes 
Teismas pasiskirstė pareigomis: 
Pirmininkas - Antanas Rinkūnas, 
Sekretorius - Balys Sakalas, Nariai: 
E. Sudikas, kun. A. Žilinskas ir A. 
Kuolas. Teismo adresas: 53 Burrows 
Ave., Islington, Ont., Canada.***

jungtiniu, t autu Žmogaus
TEISIU KOMISIJAI SKUNDAS

Dėl religijos persekiojimo Lietu
voje, Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Kunigų Vienybė paruošė išsamiai 
dokumentuotą Memorandumą ir jį 
įteikė Jungtinių Tautų žmogaus Tei
sių Komisijai, kuri savo spalio 
24 - 30 d.d. darbotvarkėje turėjo 
svarstyti tokį klausimą: "Pašalinti 
bet kokias religinės netolerancijos 
formas” (Elimination of all forms 
of religiuos intolerance). Memorandu
mo pabaigoje taip rašoma:

"Todėl religinės laisvės neigimu 
ir persekiojimu Lietuvoje turėtų susi
rūpinti visos taiką mylinčios pasau
lio tautos. Tai ne tik yra jų moralinė 
pareiga, bet ir teisinis tarptautinis 
įsipareigojimas, pagrįstas tarptau
tiniais sandėriais ir sutartimis, pasi
rašytomis po antrojo pasaulinio 
karo tarp Vakarų Galybių ir tuos įsi
pareigojimus dabar laužančio signa
taro.

"Imant , dėmesin, kad įvykiai 
Lietuvoje aiškiai įrodo, jog sovietinė 
valdžia laužo Jungtinių Tautų Chartos 
ir žmogaus Teisių Deklaracijos nuos
tatus, Lietuvos pavergtų žmonių ir 
teisingos bei pastovios taikos pasau
lyje vardan, kreipiamės į Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių Komisiją ir 
prašome ištirti aukščiau išdėstytą 
padėtį ir problemą Lietuvoje”.***

1



BUKIME NUOŠIRDUS PATYS SAU
Kai kam gali atrodyti keistas 

tas mano paraginimas * būti nuošir
diems sau. Iš" tikrųjų, jis yra 
keistas, betgi mes patys esame dauge
liu atveju keisti.

Visi gerai žinome, kad šiandien 
spauda yra viena iš pagrindinių prie
monių bendruomenei organizuoti ir 
lietuvybei išlaikyti, o kaip mes į 
spaudų atsinešame, kiek prie jos iš
laikymo prisidedame, kiek ją. platina
me? O z rodos, turėtume jausti pareigą 
prisidėti, nes visi norime lietuvybę, 
išlaikyti, visi norime lietuvišką bend
ruomenę stiprią turėti. Tai ar tarp 
mūsų norų ir darbų nėra prieštaravimo, 
ar mes esame pakankamai nuoširdūs 
patys sau? Ne, to pasakyti, negalime.

Paskatintos ir paragintos mūsų 
Apylinkių vadovybės parinkti Bendruo
menes laikraščiui prenumeratų, praėjo 
negirdomis. Tik viena Newcastelio 
Apylinkė, viena iš musų mažiausių, 
surinko 7 prenumeratas, Brisbanės 
pora ,dar viena kita po vienac antrą ir 
privačiai keli asmenys pasidarbavo, 
ačiū jiems. O kiti, gal būt, taip pat 
norėtu, parinkti ir paremti spaudą, bet 
pritrūko nuoširdumo sau. Ką čia rū
pinsies ta lietuvybe, apseis ir be 
manęs. Yra nemažas skaičius bendruo
menėje aktyviai dirbančių žmonių, val
dybos narių, komitetų ir komisijų pir
mininkų , neskaitančių bendruomenes 
laikraščio. Ar jie gali būti nuoširdūs 
patys sau?

O tie, kurie skaito ir prenumeruoja 
mūsų tautinę spaudą,ar jie gali ramia 
sąžine pasakyti - viską padarėme:,ką 
galėjome^kas toliau dedasi, ne mūsų 
galioje ir atsakomybėje,mes ramia są
žine galime numirti.

Taip kas metai gana didokas 
skaičius atsiskiria musų laikraščius 
skaitančių tautiečių Tačiau,jei moka- 
fme • būti lietuviais iki mirties, jei tą 
lietuvybę branginame kaip savo tėvų 
sventa4 palikimą, tai pasirūpinkime, kad 
tas palikimas būtų perduotas ir savo 
vaikams. Juk jei matytume savo vaiką( 
vaikščiojantį be batelių, neklausę jo, 
tuoj imtume ir nupirktame ir sakytume- 
dėvėk sveikas. Bet kai matome savo 
vaikų, gyvenantį be lietuviškos spau
dos, - be laikraščio, be knygos, ar ne 
tokie pat tėvo ar motinos jausmai 
turėtų apimti mus?

Esame patys kalti, kad musų vai
kai nenori ar nemoka lietuvišką raštą 
skaityti. Yra liūdna tėvui ir motinai, 
bet ar visas priemones panaudojome, 
kad mūšų vaikai lietuvybę pamiltų? 
Toli gražu, ne. Juk ir Vincas Kudirka 
buvo nutautėjęs studentas, persiėmęs 
svetima lenkų kultūra, o vieną dieną, 
gavęs lietuviška, laikraštį, apsiverkė, 
pabudo ir tapo vienu iš didžiausių 
Lietuvių tautos sūnų. Kodėl negali 
atsitikti tas pats ir su musų vaikiais? 
Mėginkime, užsakykime jiems laikraštį, 
gal retkarčiais paskaitys, gal pabus.

Dar toliau turėtame eiti, jei 
gyvename lietuvybe;^ tai tarime no
rėti, kad ir vaikai ja gyventų po mūsų 
mirties. Rašydami testamentus, turė
tume ir gale'tume įrašyti sąlygas, kad 
vaikaičiai turi išmokti lietuvių kal
bos ir tada gaus paveldėjimą,kai pri
statys lituanistinio mokslo pažymėjimą.

Mes turėjome keletą atsitikimų 
kada tėvą palaidojome kaip didelį vei
kėją, patrijotą, ir tuoj . pat gauname iš 
motinos ar sūnaus laišką, kad toliau 
**M.P.” nebesiuntinėtume. O reikėtų, 
kad toks tėvas, nujausdamas savo 
šeimos tendencijas, iš palikimo pa
skirtų 10-čiai metų laikraščio prenume
ratai, tada laikraštis, lankydamas tokį 
sūnų, primintų jam lietuvį tevau ir jo 
norą. Jei užkietėję vaikai tokio laik
raščio nepriimtų, tai paskirta auka 
turėta pasinaudoti kiti lietuviai.■ am.
Mūsų Pastogė Nr. 47 1973.11.26 psl. 2

Nesėkmingas lietuvio bandymas pabėgti
Romoje iš rusų ekskursijos bandė pabėgti Bronius Strikulis, bet pateko į sovietų rankas

Caristinė Rusija buvo, vadinama 
“tautų kalėjimu”. Dabartinė sovietinė 
Rusija yra ne tik tautų, bet ir atskirų 
individų kalėjimas. Jei iš to kalėjimo 
kaikada ir išleidžia neva į laisvę, žmo
gus* yra to kalėjimo sargų sekamas, 
prižiūrimas, kad nė žingsnio į šalį 
nenužengtų. Tai patvirtina toks įvykis.

LAIVU į NEAPOLL
Į Neapolį š.m. spalio viduryje 

atplaukė rusų laivas su 296 sovietų, 
piliečiais turistais. Jų tarpe, atrodo, 
buvo nemažai ir lietuvių. Spalio 14 d. 
vakarą tie turistai devyniais automo
biliais atvyko apžiūrėti Romos. Vie
nam tų turistų, Broniui Strikuliui 30 
metų vyrui, pavyko susisiekti su italų 
policija ir pasiprašyti politinio pabė
gėlio teisių. Policijoje Strikulis, sun
kiai kalbąs angliškai, per vertėją 
pareiškė savo norą. Policija, susi
siekusi su atitinkamom ministerijom, 
Strikuliui paaiškino, kad jis galį likti 
Italijoje, bet turi parašyti prašymą 
pabėgėlio teisėms gauti; paskui bus 
nugabentas į Triestą, kur yra tokių 
pabėgėlių stovykla. Ten veikia spe
ciali komisija, kuri ištiria kiekvieno 
pabėgėlio atvejį ir paskui vidaus rei
kalų ministerija duoda galutinį spren
dimą. B. Strikulis tokį prašymą para
šė ir pasiliko policijos būstinėje, kol 
bus išgabentas i Triestą.

KREIPĖSI į POLICIJĄ
Spalio 16 d., kai sovietiniai 

ekskursantai turėjo grįžti į Neapolį, 
apsižiūrėta, kad trūksta trijų keleivių. 
Ekskursijos vadovas, lydimas kelionių 
biuro atstovų, kreipėsi į artimiausią 
policijos postą, prašydamas surasti 
pasilikusius. Policija sužinojo, kad 
vienas iš negrįžusių prie ekskursijos 
grupės yra centrinėje policijos būs
tinėje, kad pasiprašė politinio pabė
gėlio teisių ir kad bus išgabentas į 
Triestą. Jis jau atsisakęs grįžti į 
Neapolį ir iš .viso į Sov. Sąjungą, Kur 
kiti du atsiskyrusieji nuo ekskursijos 
policija nežinojo. Ekskursijos. grįži
mas į Neapolį buvo atidėtas vėlesnei 
valandai.

Sydney Sekmadieninės I ietuvių mokyklos mokinės pasku
tinio pasirodymo metu. ( iš kairės) Audronė Stašionytė, Kristina Cox, 
Audronė Sliterytė, Teresė Daubaraitė ir Rita Barkutė. Nuotr. V. Vi Ikai čio

BALTIJOS VALSTYBĖSE TEBERA 

GERIAU

Baltimores “The Sun” paskelbė 
eilę straipsnių apie sovietų okupuo
tas Baltijos valstybes - Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Gegužės 16 d’, 
straipsnį, pavadintą “Baltics Dance 
to Different Tune”, autorius Mi
chael Parks pradeda taip:

“Kai rusai keliauja į Lietuvą 
ar kitas dvi Baltijos respublikas, 
Latviją ar Estiją, jie dažnai juokauja, 
kad važiuoja į Vakarus”.

“Nors tai nėra tikri Vakarai”, 
pasakė vienas elektronikas inžinie
rius, lankęsis Vilniuje, “bet mums 
tai yra arčiausia prie jų. Viskas 
čia yra taip skirtinga, kad turi būti 
taip, kaip Vakaruose”.

Iš tikrųjų, gyvenimas Baltijos 
valstybėse skiriasi nuo Rusijos. Net

MASKVINIAI SARGAI
Spalio 16 d. du italų neuniformuo- 

ti policininkai atlydėjo B. Strikulį į 
Romos geležineklio stotį, is kur 
turėjo išeiti traukinys į Triestą 22.15 
v. Policininkams esant prie bilietų 
langelio, staiga prie Strikulio prišoko 
du stiprūs vyrai ir, rusiškai šaukdami, 
keikdami bei grasindami, bandė B. 
Strikulį jėga vestis su savimi. Italų 
policininkai, B. Strikulio palydovai, 
nors ir juodu sovietiniai “sargai” ko* 
liojo ir varė šalin, visus tris nugabeno 
į geležinkelio policijos postą ir iš ten 
susisiekė su policijos vadu, kuris 
įsakė visus_ tris atgabenti į centrine 
policijos būstinę. Tenai, patikrinus 
dokumentus, paaiškėjo, kad anie 
“sargai” yra Vladimiras Petkelis,. 
43 m., ir Vytautas Pompeikis, 39 m., 
(greičiau Pupeikis, nes italai labai 
iškraipo svetimtaučių pavardes). Juo
du pasisakė esą bendrosios turistų^gru- 
pių (5 asm.) vadovai, atsakingi u z" sa
vosios grupės asmenis.

Visą kelią nuo geležinkelio sto
ties iki policijos būstinės “sargai” 
buvo drauge su B. Strikuliu ir visą 
laika rusiškai šaukė, grasino, gąsdino. 
B. Štrikulis atrodė prislėgtas, nusi
minęs ir pagaliau “sargų” akivaizdoje 
per vertėją pareiškė atšaukiąs savo 
prašymą suteikti jam politinio pabė
gėlio teises. Savo “atsisakymą” pa
tvirtino raštu ir parašu.

Taigi policijoje ištardyti, reikalą 
“sutvarkę” Petkelis ir Pompeikis 
(ar Pupeikis?) grįžo į. savo grupę, kuri 
tuoj išvyko į Neapolį, o B. Strikulis 
buvo nugabentas į Sovietų Sąjungos 
ambasadą. Jo likiipą galima lengvai 
įsivaizduoti. C 

SOVIETU. AIŠKINIMAS
Incidentas įvyko geležinkelio 

stotyje. Tasai stumdymasis, žmogaus rankas. Kažkas panašaus į S. Ku- 
grobimas, policijos nepajėgumas buvo dirkos atvejį.
stebimas daugelio žmonių tuo metu Kun. J. Vaišn.
buvusių stotyje. Mačiusieji pasakoja, (Iš ‘•t.Ž.”)
kad tai buvęs labai nemalonus vaiz- 
das, nors nebuvę aišku, kas ten_ iš

atrodo kaip niūrios darbininkų valgyk
los. Vilniuje gi dedama daug pastangų, 
kad ir mažiausias restoranėlis turėtų 
savo specifinį charakterį. Panašiai 
yra Rygoje ir‘‘Taline. Visose trijose 
respublikose, kai žmonės sako “mu
sų kraštas”, jie turi galvoje ne 
Sovietų Sąjunga, o Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Vilniaus, Talino ir Rygos 
miestų siluetai su jų aukštais bažny
čių bokštais, skiriasi nuo Rusijos 
miestu siluetų su išlikusiomis provo- 
slavų cerkvėmis.

Lietuviai, estai ir latviai visi 
labai nori išgirsti turisto nuomonę, 
apie jų kraštus ir laiko komplimentu, 
kai jiems pasakoma, jog jie skiriasi 
nuo Rusijos. Rygos mokytojas paaiš
kino: “Mes ir patys manome, kad pas 
mus viskas geriau, kaip ir visuomet 
buvo. Bet malonu sužinoti, kad ir 
kiti taip apie mus galvoja”***

■Z

jos didžiausios metropolijos -Mas
kva ir Leningradas - daugeliu atžvil
gių^ dažnai atrodančios atsilikusios, 
lyginant jas su Vilnium ar kitomis 
Baltijos sostinėmis”. Ir Amerikos 
turistas, atvažiavęs iš Rusijos, jau
čiasi atsidūręs erdvėje tarp Rytų ir 
Vakarų. Tos pačios sovietų vėliavos, 
Lenino portretai, Raudonoji armija, 
kad žmogus nepamirštum, jog esi 
Sovietų Sąjungoje. Bet jaučiamas 
didelis, nors sunkiai apčiuopiamas, 
skirtumas. Vilniaus žmonės neskuba, 
moterys atrodančios geriau ir madin- 
giau apsirengusios negu Rusijoj. Estai 
rengiasi panašiai kaip jų giminaičiai 
suomiai, skersai Suomijos įlanką. 
Latviai ir lietuviai - tarytam butu 
atkelti iš centrinės Europos.

Ryškų skirtumą tarp Vilniaus ir 
didelių miestų sudarąs nuostabus 
skaičius kavinių, kayinėlių, barų ir 
įvairios rūšies mažu, restoranėlių. 
Rusijos restoranai esą dažniausiai

Lietuvos bolševikiniams politi
kams daugiausia nerimo kelia Vlikas 
ir Balfas. Vilniaus sovietinė spauda 
ir saugumo pareigūnai nepajėgia 
šių organizacijų veiklos pakirsti, 
nežiūrint, kad jų vadovaujančius 
asmenis ir veiklą kuo biauriąusiai 
terlioja. Neseniai net per tris Švytu
rio numerius buvo rašoma - ir visokių 
niekų prirašoma - apie Vlika, Jau 
kelintą kartą kliuvo ir Balfui. Dabar 
net Tarybinė Mokslų Akademija savo 
šių metų darbų pirmame leidinyje už
siėmė Balfo nuvainikavimu ir niekini
mu. Pagaliau š.m. spalio 19 d. 
“Tiesa” _ Balfui paskyrė ištisą pus
lapį. Dažnas gali paklausti, kode! 
gi "kaip* tik tom dviem organizacijom 
toks išskirtinis dėmesys? Gal dėl 
to, kad Vlikas savo idėjomis, o Bal
fas savo gerybėmis pasiekia paverg
tąją tautą. ***

tikrųjų dedasi. Žodžiu, įvyko viešas 
skandalas. Žurnalistai telefonu pasi
teiravo sovietų ambasadoje apie B. 
Strikulio likimą. Vicekonsulas žurna
listams davė toki sovietinės taktikos 
šedevrą - paaiškinimą. Esą visą tą 
reikalą surežisavo italų policija. Kaž
koks tipas įspraudęs B. Strikuliui gat
vėje į ranką raštelą, kuriame itališkai 
buvę parašyta: "Prašyk politinio pa
bėgėlio globos”. Paskui B. Strikulis 
buvęs nugabentas į policijos centrinę 
būstinę, ir jam, nemokančiam italų 
kalbos (bet jis juk suprato, kas tame 
raštelyje parašyta), nebuvę leista 
telefonu susisiekti su sovietu am
basada, neduota vertėjo. Pagaliau 
turėjęs pasirašyti jam pakištą itališ
ką tekstą. Paskui B. Strikulis poli
cijos buvęs nugabentas į stotį, kur 
pamatus du savo tautiečius ėmės 
šaukti pagalbos...

Tokia sovietų ambasados ver
sija: kalta Italijos policija, kuri 
provokuojanti ir grobianti sovietų 
piliečius, ramius ekskursantus. Ji 
pagrobusi kalbos nemokantį sovietų 
pilietį ir norėjusi jėga išvežti jį į 
Triestą... Sovietų vicekonsulas dar 
pridūrė, kad už' tokią “provokaciją” 
ir sovietų piliečių grobimą ■ būsiąs 
įteiktas italų valdžiai formalus ir 
griežtas protestas. __

Baigiant ši, liūdną įvykį — ne
pasisekimą pabėgti iš sovietinio 
kalėjimo, esant jau toli nuo Maskvos, 
vaikščiojant po laisvą žemę, matyti, 
kad Italijos kairiųjų valdžiai patai
kauja sovietams ir bijo juos užrūs- 
tinti. Juk elgesys policijos, kuri 
veikė pagal iš aukščiau gautas ins
trukcijas, yra jokiu būdu, nepateisi
namas. Juk ji leido visą laiką enka-
vedistams terorizuoti B. Strikulį, ne
atskyrė jo nuo anų “sargu” ir paga
liau išdavė į sovietinių enkavedistų

UŽKLIŪVA VLIKAS IR BALFAS
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JIE SUMAINĖ AUKSO ŽIEDUS

Š.m. lapkričio mėn. 3 dieną susi* 
tuokė dr. Rimantas Šarkis su Dagmar
• Rūta Skapinskaite. Jungtuvės įvyko 
Geelonge. Juos sutuokė kun. P. Dauk
nys. galingai grojant vargonais ir 
giedant p. J. Juškai.

Vaišės. įvyko Geelongo Liet. 
Bendruomenės Namuose. Namai po 
padidinimo yra gan erdvūs, bet gausu* 
mas svečių užpildė juos iki pilnumo. 
O svečių buvo iš visur * Sydney, 
Canberros, Adelaidės, Albury, Mel* 
bourno ir, beabejo, iš Geelongo.

Prie durų jaunuosius sutiko jau* 
nųjų tėvai su duona ir druska.

Kapelionui kun. P. Daukniui pa* 
laiminus vaišių s tai a, ir kiek užkandus, 
Ceremonijų Meisteris p. A. Bladzevi* 
čius, gražiai nupasakojęs apie jaunuo* 
sius, pasiūlė pakelti taures už jaunųjų 
s'viesią ateitį ir užtraukti "Ilgiausių 
Metų".

Po to kalbėjo dr. S. Skapinskas 
savo šeimos ir jaunojo tėvų vardu, 
kurs jausmingais žodžiais atsisvei* 
kino su dukrele (davė daug praktinių 
nurodymų)^ patikėdamas ją žentui Ri
mantui.

Atsakydamas j tostą uz gražias 
pamerges, dr. A. Stepanas * vyriausias 
pajaunys, padėkojo maloniais žo* 
dziais.

Sekė sveikinimai Jum. P. Dauknio 
- Parapijos vardu, O. Srederio - A.L.B. 
Geelongo Apyl. Valdybos vardu, V. 
Bindoko - Sporto klubo "Vytis” vardu.

Pagaliau prabilo ir jaunasis. Jis 
linksmai papasakojo, kaip bešokdamas 
tautinius šokius "Klumpakojyje” susi* 
pažino su Dagi ir vėliau sumainė auk* 
so žiedus. Padėkoj o uošvi am s už gražų 
dukters išauginimą lietuviškoje dva* 
šioje ir įgalinimą, jam sukurti lietu* 
viską šeimą. Taip pat širdingai pade* 
kojo savo tėveliams už išauginimą ir 
išmokslinimą.

O telegramų, kuriose jaunave* 
džiams buvo linkima visokeriopos lai
mės, buvo tiek daug, kad dr. A. Ste* 
panas nepajėgė pats vienas skaityti
* turėjo pasikviesti padėjėju pajaunį 
G. Žemkalnį.

Visoms kalboms pasibaigus ir 
gerokai pasistiprinus, Jaunųjų Vai* 
sas išjudino netik jaunąją porą, jos 
tėvelius, bet ir visus svečius.

Vaišėms artėjant prie galo, jau
nuosius visi išlydėjo, išnešdami is

Baliaus dalyviai lietuviai prie savo stalo su Imigracijos ministeriu 
p. A.J. Grassby ir ponia. Foto Identity

1913 DEBIUTANČIŲ. BALIUS
Tokiu vardu Good Neighbour 

Council of N.S.W. pavadino jų rengtą 
balių Sydnejuje, įvykusį lapkričio 
10 d. puikiose Menzies Hotelio patal
pose.

Baliaus rengėjai norėjo sudaryti 
progą įvairių tautybių imigrantų 
atstovams drauge praleisti vakarą 
ir susitikti su Imigracijos ministru 
p. A.J. Grassby (ir jo žmona). Pro
gramoje buvo "debiutančių” prista
tymas ministrui. Kiekvieną, tautybę 
atstovavo viena mergaitė su palydo
vu.

Lietuvių atstovavimu šiame 
baliuje rūpinosi p. J. Viliūnienė - 
Sydnejaus Apylinkės V-bos narė 
kultūriniams reikalams, kuri dvidešim
čiai lietuvių skirtus du stalus pa
puošė musų trispalvėmis vėliavėlė
mis, o vieną ir gražiai tautiniu kostiu
mu papuošta lėle. 

salens ant rankų į povestuvinę kelionę. 
Vaišintasi, šokta, dainuota iki, tur
būt, trečių gaidžių. Gi sekmadienį,jau 
apie 12 valandą,salė vėl buvo pilnu
tėlė; ir kiek lietuviškų dainų buvo čia 
vėl išdainuota!

Abu atvyko į Australiją 1950 me
tais, Dagi šiuo vardu mes Geelonge 
ją vadinam, baigė gailestingų seserų 
ir akušerijos mokyklą, beto dar dirbo 
keletą metų operacinėje, lankė liet, 
savaitgalio mokyklą, priklausė Gee
longo Moterų D-jai, eilę metų gynė 
Sporto klubo "Vytis” spalvas, šoko 
Geelongo, vėliau Melbourne tautinių 
šokių grupėje "Klumpakojis”, kur ge
riau susipažino su Rimantu. Nors buvo 
virš pusės metų išvažiavusi į Ameriką 
(atstovavo Geelongą Pasaulio Jaunimo 
Kongrese) vienok širdies ten nepaliko, 
bet grįžo prie savo "Našlio”.

Rimas baigė Melbourne Universi
teto Medicinos Fakultetą ir gavo 
Bachelor of Medicine and Bachelor of 
Surgery laipsnį. Dabar dirba Albury 
Base Hospital, kaip senior resident 
medical officer. Tai labai veiklus ir 
jautrus lietuvis. Gyvendamas Geelonge, 
lankė liet, savaitgalio mokyklą, pri
klausė "Šatrijos” tuntui, šoko tau
tinių šokių grupėje. Vėliau, persikėlęs 
studijuoti į Melboumąy įsijungė į 
"Džiugo” tuntą, kaip jūrų skautų laivo 
vadas ir įsigijo jūrų paskautininko 
laipsnį. Studijuodamas buvo A.L. 
Studentų Sąjungos v sekretorium ir po 
metų * pirmininku. Šešerius metus šoko 
Melboumo tautinių šokių grupėje 
"Klumpakojis”, dalyvaudamas įvai
riuose pasirodymuose. Šokdamas 
"Našlio” rolėje, susičiulbejo su 
"Našle” ir dabar, man berašant sias 
eilutes, jis kur nors tebeciulba kitoje 
pusėje Fiji salų - povestuvinėje ke
lionėje. Gyvendamas Albury , dirba 
su australų skautais, nes lietuvių 
skautų vieneto ten nėra. Įsigijo aus
tralų skautininko laipsnį ir vadovauja 
skautų tuntui.

Dagi ir Rimantas, besimokydami 
ir bedirbdami > vis dar rasdavo laiko 
dirbti lietuvišką tautinį darbą. Pri
klausydami lietuviškom organizacijom, 
susipažino ir sukūrė lietuvišką seimą.

Daug laimės linkime jaunajai 
lietuviškai porai? Tikime, kad ir to
liau pasiliks prie bendruomeninio 
darbo, nes mums reikia netik darbinin
kų, bet ir vadovų.

Buvęs

v Lietuvių debjutąnte buvo Eglė 
Zižytė Studentų Žodžio redaktorė, ir 
jos palydovas Ričardas Bukevičius, 
kurie savo išvaizda ir laikysena 
šiame baliuje puikiai atstovavo lietu
vius.^

Šešiolikos tautybių debiutančių 
pristatymas vyko šia tvarka: - vakaro 
pranešėjas alfabeto tvarka pranešė į 
salę įeinančios debiutantės tautybę, 
jos ir palydovo vardus ir pavardes ir 
tada ta pora palydima orkestro, gro
jančio kokią nors atpažįstamą tau
tinę meliodiją ėjo per salę prie minis
tro, kuris jas sveikino. Lietuvių 
porai orkestras grojo "Noriu miego 
saldaus miego”. Pristatytos debiu
tantės su savo partneriais grakščiai 
pašoko senovišką polonezą.

P. A.J. Grassby savo žodyje 
pasidžiaugė imigrantų įnašu į Aus
tralijos gyvenimą^ tiek jų darbu ir 
atsiekimais, tiek ‘ir jų asmenybėmis, 
kaip ir šio vakaro Šaunios merginos 
debiutantės.

Dagmar Rūta Skapinskaite ir dr. Rimantas Sarkis lapkričio 3 d. susituokė 
Geelonge.

Vienas iš pagrindinių baliaus 
tisklų - dalyvių su ministru susi
pažinimas pasirodė tokioje^ minioje 
sunkiai įvykdomas; bet musų ener
gingos atstovės p. J. Viliunienės 
dėka p.p. Grassbiai buvo pagauti 
prie lifto jau beišeina iš baliaus, 
atsivesti prie lietuvių stalų, ir su 
visais supažindinti. Buvo proga ir 
keliais žodžiais persimesti ir pada
ryta su jais. bendra nuotrauka. Lietu
vių pavyzdžiu pasekė ir kitos tauty
bės.

Balius praėjo geroje ir pakilioje 
nuotaikoje, nebent galėtume pri
kišti, kad kaip ir dažnai panašiuose 
tarptautiniuose pobūviuose, gal tru
putį _ jautėsi rengėjų persistengimas, 
ypač debiutančių pristatymo formoje. 
Tas daugiau praeities, negu šiandie
nos dvarų ponų paprotys. Tas gilus 
reveransas, tas kvietimas visos 

Debiutante Eglė Žižyte ir Ričardas Bukevičius.

publikos atsistoti, įeinant garbės 
svečiams, lyg ir nesiderino su įpras*, 
tiniu socialistinės krašto valdžios 
atstovų paprastumu ir familiariškumu.

ij ***
"Las violaciones de los derechos 

humanos en Lituania occupada por 
los Sovieticos” (Žmogaus teisių 
pažeidimas sovietų okupuotoje Lie
tuvoje) - tokiu pavadinimu ispanų 
kalba knygutė išėjo Medelline, 
Kolumbijoj. Tai dokumentuotas JAV 
Lietuvių Bendruomenės leidinys, 
kuris anglų kalba buvo išleistas 
1972 m. '

Sukrauta: Comite Catolico
Lituano - Apartado Aeręo 19-70, 
Medellin - Columbia, S.A. Siam komi
tetui vadovauja kun. M. Tamošiūnas.***
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VYTALĮ ir ALBĄ STASIONIUS/ sulaukusius dukrelės, sveikiname ir 
linkime gražios ateities. ■

■ Sporto Klubas “Kovas” ;
■ ■■ ■

M —
DAVID ir GRAŽINĄ NEWMAN, sulaukusius sūnaus .sveikiname ir 
linkime saulėto rytojaus. 

■ ■

Sporto Klubas “Kovas”
S3 ■
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A.L. FONDAS PRANEŠA

Lietuviškai knygai padėsi, Jei savo 
dal( Australijos Lietuviu Fondui 
duosi
Pinigus siųsti A. L. Fondo vardu 
šiuo adresu:
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA, 
Box 4051. G.P.O. Melbourne, 3001.

»*»

AUKOS AUSTRALIJOS LIETUVIU. 
FONDUI

A.L.B-nės Krašto Taryba, savo 
1972 metų suvažiavime Sydney, ikurusi 
Australijos Lietuvių Fondą, (vykdė 
seniai lauktų ir dažnai spaudoje kel
tą fondo steigimo reikalą. Įsteigtas 
A.L. Fondas savo paskirtį pradės 
vykdyti tada, kada jo kasoje bus 
musų • Australijos lietuvių - sutelkta 
kiek didesnė suma, sakyčiau $10,000. 
A.L. Fondo darbo platūs laukai.

Be ankstyvesnių A.L.F. aukotojų, 
kurių tarpe turėjome du šimtininkus: 
p.p. J. Normantą ir J. Ramanauską, įau 
sulauktas ir tretysis. Treciuoju atėjo 
nepavienis asmuo, bet Lietuviu, Koo
peratinė Kredito D-ja “Talka”, ku; 
rios ^metinis narių susirinkimas iš 
valdžios leisto 10% pelno paskyrė 
$100 auką Australijos Lietuvių Fondui. 
Šiuo žygiu vienas iš jauniausių, ta
čiau pats pozityviausias bendruomeni
nis junginys "Talka” įsirikiavo i pir
mąsias gretas remti Australijos Lietu
vių Bendruomenėje besireiškiančias 
kultūrines apraiškas. Tikėdami, kad 
“Talka” ir ateityje vienokia ar kito
kia forma rems Australijos lietuvių 
tautinę veiklą, turime palinkėti jai 
visokeriopos sėkmės tiek jungiant 
visus tautiečius į savo narių skaičių, 
tiek finansiniai vis stiprėjant, tiek ir 
teikiant vis efektingesnį patarnavimą 
savo tautiečiams.

Pastaruoju metu A.L. Fondui 
5 dolerių auką įteikė p. V. Ivaškevi
čius iš Geelongo.

“Talkai’’ ir p. V. Ivaškevičiui 
nuoširdi padėka. A.L.F.

***
A.L. FONDO ĮGALIOTINIS 

SYDNEY
Malonu pranešti Sydney ir apy

linkių tautiečiams, kad p. Bronius 
Stašionis, jam maloniai sutinkant, yra 
pakviestas Australijos Lietuvių Fondo 
įgaliotiniu.

P. Bronius Stašionis tautinėje • 
bendruomeninėje veikloje, kaip reta 
kuris, yra vienas iš aktyviausių dar
bininkų. Jo darbo gilūs pėdsakai 
randami įvairiose lietuviško darbo 
srityse. Todėl su didžia viltimi 
Australijos Lietuviu Fondo valdyba 
tiki, kad p. B. Stasionis ras Sydney 
ir apylinkių tautiečių gyvą pritarimą, 
o jo prisiimtas darbas padės augti 
A.L. Fondui, kurio lėšomis bus remia
mas tik mūsų - Australijos lietuvių 
tautinė bei kultūrinė veikla.

Dėkodami p. B. Stašioniui už su
tikimą būti A.L. Fondo įgaliotiniu, 
linkime sėkme's šiame darbe ir jo 
asmeniniame gyvenime.

A.L. Fondo Valdyba ***
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Spaudoje keliama mintis, kad 
tautiečiai Kalėdų * Naujųjų Metu, 
švenčių proga, užuot siuntinėju vie
nas kitam sveikinimo korteles, auka 
paremtu Australijos Lietuvių Fondą, 
drauge pažymėdami, kad auka duo
dama vieton sveikinimų.

Fondo valdyba tokiam siūlymui 
pritaria ir bus dėkinga už atsiųstas 
aukas. Kad galima būtų sveikintojų 
- aukotojų vardus pagarsinti spaudoje 
dar pries šventes, prašoma aukų
siuntimo neatidėlioti.

Pinigus su aukotojo pavarde
ir adresu siųsti: A.L. Fondas,
Lith. Coop. Credit Soc. TALKA
Box 4051 G.JP.O. Melbourne, 3001.

Sydnejiškiai savo aukų gali įteik
ti Australijos Lietuvių Fondo Įga
liotiniui p. Br. Stašioniui Sydnejuje.***

LIETUVA DAINŲ ŽALIS
v Toks gražus aukso raidėmis 

išrašytas užrašas kabojo scenoje 
Father O’Reilly Memorial salėje, kur 
vyko Sydney Dainos ir Newcastelio 
chorų koncertas. Pasiklausyti dainų 
prisirinko didelė salė žmonių. Lietu
viškų dainų esame išsiilgę, jos at
gaivina lietuvio sielą, kaip lietus 
išdžiūvusią dirvą.

Koncertą pradėjo už langų ci
kados, jos taip stipriai čirškė, kad 
tikrai arčiau sėdintiems .prie lango 
trukdė klausytis lietuviškų dainų. 
Laimė, kad tai neilgai tesėsi.

Pirmas scenoje pasirodė ' ' Dai
nos” moterų choras t diriguojamas 
Zitos Belkutės. Pranešinėjo ir 
dainas apibūdino p. D. Bartkevičie- 
nė, dainom akomponavo Br. Kiveris.

Sudainavo keturias daineles: 
“Ateisiu” P. Andrulio; Vaidilutės- 
ištrauka iš operos “Birutė” M. 
Petrausko; “Tėviškėlė, tėviškėlė” 
liaudies daina; “Nemunėli” A. 
Bražinsko. Pirmosioms dviem dainom 
truko įsijautimo, antrosios dvi gerai 
sudainuotos.

Toliau pasirodė “Dainos” vyrų 
choras. Dirg. Br. Kiveris, akompona i- 
vo Zita Belkutė.

Pirmoji daina “Žiedelis” L. Pi- 
garelli nuskambėjo gražiai ir galin
gai, buvo malonu klausyti, bet antro
ji “Naktis” L. Beethoven buvo kiek 
nuobodi, matėsi ,kad choras dar ne
buvo pakankamai su ja susigyvenęs. 
“Kur gimta padange” A. Bražinsko, 
daina skambėjo gražiai ir išpildymas 
buvo geras, bet per vis geriausiai 
buvo sudainuotą “Kur tas kelelis” 
T. Makacino. Šioje dainoje jautėsi 
entuziazmas, gyvumas ir geras dai
nos mokėjimas.

Trečiuoju punktu pasirodė “Dai
nos” mišrus choras. Dainavo ketu
rias dainas; “Linelį raunu” J. Šve
do, “Krinta rasa” A. Balazaro , 
“Voveraitė” A. Ilčiuko ir “Jaunystė” 
St. Gailevičiaus. Dirigavo Br. Ki
veris. Ypatingai gerai nuskambėjo 
dvi paskutinės. Neseniai teko girdėti 
tą patį chorą dainuojant “Voveraitę” 
Sydnejaus Operos Rūmų atidarymo 
koncerte, ji tenai taip gerai ir taip 
pagaunančiai nuskambėjo, kaip sį 
kartą.

Antroje koncerto dalyje pasi
rodė Newcastle. Lietuvių Choras, 

dirg. Stasio Žuko. Dainavo keturias 
dainas: “Man Patinka’į B. Budriūno, 
“Jau slavai sukilo” C. Sasnausko, 
“Waltzing Matilda” ir “Sakė mane 
šiokią” P. Sližio.. Pranešinėjo ir 
dainas interpretavo Z. Zakarauskie
nė. Newcastelio nedidelis choras 
parodč lietuvių dainai meilės ir 
entuziazmo ir buvo publikos šiltai 
sutiktas.

Vyr. sesė Rasa Milvydaite atstovauja Australiją, toliau matomas Gediminas 
Antanėlis fotografuoja eiseną, Beaumont, Ohio, jubiliejinėje stovykloje.

Paskutinis programos punktas 
buvo Jungtinis choras. Abu chorai 
sujungti pripildė pilna sceną, daino- 
rių. Tris dainas dirigavo St. Žukas ir 
tris Br. Kiveris. Pirmosios dainos 
buvo- “Karvelėlis’ Č. Sasnausko, 
solo Z. Zakarauskienė; “Vilniuje’ 
žydi liepos” K. Kavecko ir “Kur 
namas mūs” S. Sodeikos. Dainos 
skambėjo galingai, bet jautėsi nesu- 
siderinimo, matyt, kad truko repe
ticijų .. Geriau skambėjo “Laisvės 
varpas” V. Vanagaičio,,. “Anoj 
pusėje Nemunėlio” J. Švedo ir 
“Gimtinės daina” K. Kavecko.

Tenka pasidžiaugti musų chorų 
veikla ir menu. Koncertui pasibaigus 
žodį tarė kun. P. Butkus, „“Dainos” 
choro pirm. P. Nagys, gražiom dova
nėlėmis apdovanoti chorų dirigentai. 
Taip ši iškilminga dainos šventė bai
gėsi linksmais šokiais ir pasisve
čiavimais. Prie geros nuotaikos pri
sidėjo choristo ir visuomenės veikėjo 
p. Vinevičiaus 60 metų jubiliejaus 
sukaktis, kurią jis atšventė drauge 
su visais choristais.

Al.
***

’’DAINOS” SAMBŪRIO KONCERTAS
Melbourne “Dainos” Sambūris 

stropiai ir entuziastingai ruošiasi 
24-jam metiniam koncertui, kuris 
įvyks gruodžio mėn. 2 d. Lietuvių 
Namuose.

Malonu mums Melbourno lietu
viams pasidžiaugti, kad “Dainos” 
Sambūris, kuris tiek kartų džiugino 
mus sava daina, tiek kartų buvo puikus 
tautinis reprezentantas svetimųjų 
ir savųjų tarpe, šiuo koncertu įžengia 
į nenuilstamo darbo ir gilios meiles 
lietuviškai dainai 25-sius metus. 
Ypač malonu matyti tiek metų ištver
mingai bedirbanti Sambūrio dirigentą 
p. Albertą Celną. Jis, tarsi pasa
kiškasis burtininkas, suranda tokius 
jautrius ir mūsų širdis pagaunančius 
akordus, kuriais, jo pasklusnią sambū- 
rieėių išdainuotais, veda mus "kur gi
ria žaliuoja, kur liepa žydi baltai, kur 
kriaučiukas juokdarys, kur meška 
sumauroja, kur dainorių,o ir mūsų 
mintys lekia auksiniais sparneliais 
į Lietuvą brangią, šalį ,kur miega 
kapuos didvyriai, kuri iš tolo mums 
šviečia šiaurės pašvaiste, žydi gėlė 
sidabrinių rytų.... „

Koncerto programa įvairi: iš
girsime tą, ko negirdėjome, pamaty
sime - ko dar nematėme. Dainuojamų 
dainų solo partijas išpildys sambų- 
reičiai p.p. Bronė Staugaitienė, Arū
nas Staugaitis, Aleksandras Milvydas 
ir Vincas’ Lazauskas, pianu palydės 
Sambūrio pianistė ponia Dana Levic
kienė.

„Koncertą tautinių šokių „pyne pa
puoš sambūrietės p. Elenos Špokienės 
vadovaujami “Gintaro” šokėjai.

Ir noriu paklausti, ar dar gali 
rastis tokių, kurie nenorėtų išgirsti 
jų 24 metų darbo pabaigtuvių koncerto?

IGA***

BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINYNAS
Paruošė BLB Akademinis sam

būris. Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės leidinys. Redagavo Antanas 
Saulaitis, SJ. Labai naudinga kny
gelė ne tik Brazilijoje gyvenantiems 
lietuviams, bet ir kitų kraštų lietu
viams. Leidinio tikslas yra informa
cinis, daug adresų vietos lietuvių 

institucijų, o taipgi ir viso pasaulio. 
Labai patogi knygelė keliaujantiems. 
To leidinio įvade rašoma:

“Praėjo dvidešimt dveji metai 
po paskutiniojo panašaus leidinio 
Brazilijoje. Teko žinias rinkti be
veik iš naujo. Dalis antrašų ir pa
vardžių ateityje nuolat keisis. Ži
nynas yra praktiško pobūdžio, be 
ilgesnių aprašymų ar enciklopedinių 
žinių. •

Nemaža dalis skirta laisvojo 
pasaulio lietuvių įstaigoms, organi
zacijoms ir veiklai, kadangi ryšiai 
tarp įvairiu, kraštų lietuvių plinta, 
susisiekimo priemonės gerėja ir vis 
didesniam skaičiui prieinamos. Tuo 
būdu ir savoji veikla Brazilijoje 
aiškiau jaučiama kaip visų lietuvių 
gyvenimo ir pastangų dalis.

Paskutinysis žinyno puslapis 
atkerpamas. Jame žinynu besinau
dojąs gali papildyti ar pataisyti Čia 
atspausdintas žinias arba sekančiai 
laidai siūlyti papildu”.***

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti: SUVAŽIAVIMO 
DARBAI H, išleido Lietuvių Katalikų 
mokslo akademija. Roma 1973 m. Ti
ražas 600 egz. Knyga perspausdinta 
iš 1936 m. Suvažiavimo Darbai II.

IŠTIESTOS RANKOS, Jonas 
Gailius. Trumpi beletristiniai raši
nėliai. išleido ir iliustravo Bičiu
liai. Spaudė Šaltinio spaustuvė. Kny
ga gražiai išleista ir iliustruota, 
231 psl.

POVILAS „ MILERIS, biografijos 
bruožai, paraše Mr. Gudelis Chica- 
gos Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys, 1973 m. Knyga nedidelio 
formato, 231 psl. Kaina $ 3.00.

***
AR AUGALAI TURI NERVUS?
Manoma, kad augaluose nieko 

panašaus į nervus nėra. Gal tik jaut
rioji mimoza turi kažką panašaus. Ta
čiau galima manyti, jog nepaprastas 
mimozos jautrumas - tai tik ryškiau
sia savybė, kurią turi visi augalai. 
Žurnale “New Scientist” (1972 m. 
782 nr. rašoma, kad paprastų augalų 
audiniuose pavyko surasti elektrinius 
impulsus, kurie trunka nuo 100 iki 
400 milisekundžių ir kartojasi kas 
dešimt sekundžių. Manoma, kad jie 
sinchronizuoja augaluose vykstančius 
procesus, pvz., gėliųpražydėjimą.

***

Mano tėvai yra labai prie
šingi. Jie sako, kad elektri
nė gitara sunaudoja daug 
elektros.
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KĄ AŠ MAČIAU AMERIKOJE
(TĘSINYS)

MES SUSKRIDĘ IS PLATAUS 
PASAULIO...

Iš prigimties esu geras miegalis, 
mėgstu ryte ilgai pamiegoti, bet 
stovyklose visados keliuosi anksti 
ir, dar visiems miegant,palieku pala
pinę tyloje ir ramybėje, o pats einu 
pasitikti tekančios saulės ir pasi
klausyti paukščių giesmių, nes gamta 
dieną, nebūna tokia graži kaip tekant 
saulei.

Ir sį kartą palikau bendriją dar 
tebemiegančią, o pats nuslinkau į 
nuošalesnį miško kampą. Miškas 
toks tirštas, kad negali matyti dan
gaus, saulęgali pamatyti virš gal
vos, tik aukštai jau pakilusią. Ieškau 
aikštelės-horizonto didesnio. Saulė 
jau pakilusi, dangus pilkas ir žemas, 
pilnas garų-bus karšta diena. Augme
nija vešli, žolė didelė. Gėlės žydi, 
neatsimenu kad būčiau matęs tokių 
gėlių Lietuvoje, nemačiau ir Austra
lijoje. _

Negirdžiu jokio paukščio čiul
bėjimo. Stebiuosi, kad tokiame gra
žiame miške, tokioje tirštoje žalumoj 
spalvų - tokia mirtina tyla. Lyginau 
gamtos grožį su Lietuvos ir su Austra
lijos. Palangos, Panemunės pušynai, 
o ir Bubių, ViekŠhelių, Kačerginės, 
Anykščių šileliai buvo žavingesni, 
gražesni skauto sielai, kaip šioji 
Beaumont stovykla , gražiausia visoj 
Amerikoje. O kaip su Australijos 
gamta? Australija neturi to pilno žalu
mo, spalvų tonų pilnumo; gamta tartum 
pastilinių spalvų pustoniais išmar
ginta. Todėl atrodo pasenusi ir nudė
vėta. Bet dangus skaistus ir aukštas, 
saulėleidžių ir saulėtekių debesys 
nuostabiom pasakom dangu^ išgražina.

Pusryčių metu pamačiau Donę 
Venclauskaitę., iš Šiaulių advokato 
Kazimiero ir Stasės Venclaukių duk
terį, mano giminaitę. Ji manęs ne
mato, man patogu ją stebėti; aš val
gau pusryčius,o ji svečiams ^pardavi
nėja bilietėlius. Matyti, nežino, kad 
aš esu atvažiavęs. Atsimenu aš ją,kai 

dar buvo jauna, buvo nepaprastai 
graži. Dabar atrodė sustorėjusi, į, 
savo mamą panaši, metai visus pa
keičia. Po pusryčių prieinu prie 
jos ir pabučiuoju, o ji apsikabino 
mane ir pradėjo verkti. Trumpą valan
dėlę abu tylėjome...

Skautininkai renkasi į Senbergo 
7 5^ metų pagerbimo sueigą. Šenbergą 
pažinau nuo 1931 metu, kada buvau 
Vyr. Skautų Stabe, jis tada buvo 
Kauno., tuntininkas, aviacijos majo
ras. Senbergas mano atmintyje pasi
liko kaip idealus skautininkas: saltos 
nuoseklios kalbos, gražių ir švelnių 
judėsiu, džentelmeniško elgesio, su 
lengva vos pastebima šypsena vei
de ir gyvom tamsiom akim. Veidas ir 
ūgis smulkus. Niekada jo nemačiau 
pikto, nei labai linksmo, skautiškuose 
dalykuose jis visados buvo autori
tetas ir ekspertas, Niekas, daugiau 
skautybės nežinojo kaip Senbergas. 
Kai dabar jį pamačiau, jis buvo lygiai 
toks pat, kaip prieš 40 metų. Niekas 
negalėtų sakyti r kad jis švenčia 7 5 
metus. Man buvo malonu jį \ 
matyti.

Senbergas buvo vienas is tų vei
kėjų, kurio nesisavino jokia politinė

A. Mauragis 
jo autoritetas skautuose puvo ir tebėra 
didelis. (Plačiau apie Šenbergą ziūr. 
“Po Svetimu Dangum” “M.P.'” Nr. 
45)

Jį pagerbti susirinko pilna salė 
skautų vadų. Jurgėla ir Senbergas yra 
musu, seniausi skautininkai. Buvo 
malonu matyti juos abu drauge sėdin
čius šalia vienas antro. Prasidėjo 
sveikinimai, dainos ir kita programa. 
Aš jį pasveikinau Australijos skautų 
vardu ir ta pačia proga LSS Tarybos 
pirmininkui Antanui Saulaičiui Įteikiau 
Australijos Rajono vado v.s. A. 
Jakšto dovanėlę. Australijos rajonui 
buvo nuoširdžiai paplota.

Pasibaigus oficialiai daliai, turė
jome kavutę, kurios metu teko pabend
rauti su visais čia susirinkusiais. 
Man buvo ypač malonu susitikti su 
pirmūnu Petru Jurgelevičium - Jurgėla. 
Aš jį sutikau pirmą kartą savo gyve
nime, Lietuvoje man neteko jo matyti, 
nes jis greitai išvažiavo Į Ameriką. 
Jį gerbiau ne tiek dėl jo pirmųjų 
skautų įkūrimo Lietuvoje, kiek uz para-^ 
šymą '■Pirmųjų Skautų Žingsnelių', iš' 
kuriu mokinausi skautavimo. Tie jo 
“žingsneliai” tai buvo tarsi evangelija. 
Skaičiau šimtus kartų ir mokinausi 
skautauti, šita maža knygelė man 
daugiau padėjo jaunuose metuose su
siformuoti ideologijų,, negu vėliau 
rimti moksliniai traktatai.

Su Jurgėla dar tą patį vakarą 
turėjau progos ilgai pasikalbėti. Jis 
yra parašęs knygą apie “Skautybę 
Lietuvoje ir jos kovas už nepriklauso
mybę”. Jo surinkta medžiaga įdomi ne 
tik skautams ar skautybę mylintiems 
lietuviams, bet visai lietuvių tautai, 
nes tai liečia Lietuvos^ istoriją. Jis 
turi surinkęs daug medžiagos ir žino 
daug faktų • ir, žinoma, būtų didele 
skriauda lietuvių tautai, jei šis jo 
veikalas paliktų neatspausdintas. Jis 
tą darbą pakol kas vis papildo naujais 
daviniais, apklausin ėdamas gyvus 
liudininkus. Jis ir manęs klausė kai 
kurių fakto patvirtinimo bei papildymo. 
IŠ to pasikalbėjimo susidariau įspūdį, 
kad jis tikrai gerai žino įvykius,net 
smulkmenas, nors pats tuo laiku Lietu
voje ir nebuvo. Būtų gera,kad atsirastų 
keletą mecenatu ir ta jo knygą atspaus
dintų, nes autorius savo lėšomis jos 
išleisti negali. Kol nevėlu, reikėtų 
susirūpinti.

Apie LSS jubiliejinę skautų sto
vyklą smulkiai neaprašinėsiu, nes 
apie ją gana plačiai parašė Rasa Mil
vydaitė “M.P.” Nr. 41, tačiau noriu 
kai ką priminti, kas. būtent, yra tos 
jubiliejinės skautų stovyklos ir kokia 
yra jų reikšmė, o taip pat ir savo susi
tikimus su senais draugais.

Kaip jau žinome,skautai turi savo 
tradiciją švęsti tautines stovyklas 
kas dešimt metų...

Pradedant I-ąja (minint Lietuvos 
skautijos įsikūrimą - 1918.XI. 1/
1928 m.; II-oji Tautinė Stovykla įvyko 
taip pat dar Nepriklausomojoje Lietu
voje 1938 m. III-cloji TS įvyko 1948 m. 
V. Vokietijoje; o IV-oji TS ♦ 1958 
m. ir V-oji TS - 1968 m. įvyko jau 
Amerikos kontinente. _

Nuo 1953 m., kad ilgi dešimtmečio damas is stovyklos, išgirdau, kad ji 
, M tarpai tarp dviejų Tautinių Stovyklų nusilaužė koją.Jtet man jau buvo per 

vėl sutrumpėtu, pradėta ruošti vadinamos vėlu, kad galėčiau ją aplankyti. Tik 
JUBILIEJINĖS STOVYKLOS. Jos buvo iš jos dėdės Bronio Nainio, seime 
1953 m., 196 3 m. ir dabartinė - 1973 m.būdamas, sužinojau, kad nieko pavo-

I šias visas^ dideles stovyklas 
partija ir jokia ideologinė srovė. Jis suplaukia skautiškojo ^jaunimo iš 
pasiliko ištikimas tik skautams, todėl įvairių skautų ir skaučių organiza-

ciju. Paskutinio dešimtmečio tokiose 
stovyklose ir dalyvių buvo gausu. Pvz., 
Jubiliejinėje Stovykloje 1963 m. daly
vių buvo apie 700 asm., V Tautinėje 
Stovykloje 1968 m. jų perėjo apie 
1750 asm., šių metų Jubiliejinėje 
Stovykloje registruotų stovyklautojų 
buvo apie 1250 asm.

Tos stovyklos įvairuoja savo 
programomis, veikimo turiniu ir p. O 
ir didelė dalis stovyklautojų taip pat 
keičiasi.

Betv tai labai svarbūs, ypatingi 
ir reikšmingi dideles organizacijos 
įvykiai, įtakingi visam lietuvių skau- 
tybės sąjūdžiui.

Šeštadienį (25) Clevelando radijo 
valandėlės direktorius J. StempuŽis 
kalbėjo apie lietuvių radijo valandė
les ir jų paruošimą;' Lietuvos diplo
matijos narys S. Lozoraitis Jr. kal
bėjo tema * Lietuvos valstybinis 
klausimas pasaulinėje plotmėje; prof, 
dr. A. Avižienis, prof. dr. R. Kašuba 
ir dr. S. Lazdinis kalbėjo apie Lietu
vos ir Amerikos mokslo pažangos 
palyginimus ir A. Rukšėnas, knygos 
“Day of Shame” autorius, apie Simą 
Kudirką.

Sekmadienį (26) įvyko forumas - 
Ar reikalingos -•j-------
cijos. Dalyvavo

ideologine's organiza- 
dr. S. Lazdinis (Aka

deminis Skautų Sąjūdis), P. Alšėnas 
(Ateitininkų Studentų Sąjungą) P. 
Mitalas (Korp! Neo- Lithuania) R.

Jubiliejinėje stovykloje 1973.8.26 Beaumont, Ohio. Kraštų atstovai: iš kairės: 
* v.s. J. Maslauskas Anglija, s. A. Veršelis • Vokietija, ps. Vyt. Vidugiris * 
JAV, s. Batūra * Kanada ir v.s. Al. Mauragis - Australija.

iš patiektos statistikos matome Auk^tuolis (Lietuvių Studentu Są- 
kad skautų,sąjūdis nemažėja, o didėja/ Junga).> kun- A- Saulaitis SJ (Pašau- 
Kai tuo tarpu visos kitos mūsų jaunimo Lietuvių Jaunimo Sąjunga), koor- 
organizacijos tokiais gražiais rezultatais^^na^?r^ fil. D. Jurgutienė. 
negali pasidžiaugti.

Nenuostabu, kad tokiame tirštame 
lietuvių telkinyje pasijunti esąs tarsi 
Lietuvoje. Užsimiršti, kad esi Ameri
koje ir kad egzistuoja Australija.

Kaip tik tokioje nuotaikoje būda
mas , susitinku Gediminą Antanėlį, 
gerai pažįstama iš Sydnejaus, tarp 
kitko, “M.P.” rėmėją. Antanėlis man 
čia pasirodė kaip brolis, malonus. Jis, 
ką tik grįžęs iš Lietuvos, pasakoja, . , . - _---- , f._—
kaip tenai buvo ir klausinėja manęs™inįmais irt.t. Bet vienįkita^norėciau 
kas dabar dedasi Australijoje. Aš tik paminėti. Šioje stovykloje be ameriko- 
spėju jam i, klausimus atsakinėti. An
tanėlis jumoro pilnas, gerai atrodo, 
švaistosi tarp sesių skaučių, matosi 
kad jam čia gera. Supažindina mane su 
savo tikru broliu skautininku.

Susitinku su Rasa Milvydaite, ji 
man miela kaip dukrelė, mus jungia 
Australija,_ mes abu ją atstovaujame 
ir norim būti geri atstovai, kad nepa
darytume gėdos savo australiečiams. 
Pasidalijame pirmaisiais^ įspūdžiais, 
matau, kad ji laiminga šioje stovyk
loje, kaip ir aš. Kiek kartų susitik
davau Rasą ytiek kartų, džiaugiausi 
jos gražia ‘reprezentacija. Išvaziuo-

Man neteko girdėti trečiadienį ir 
ketvirtadienį vykusių paskaitų, visas 
kitas aš- atidžiai išklausiau ir buvau 
labai patenkintas turėjęs galimybę su
sipažinti su prelegentais ir jų pateik
tomis mintimis. Skautai akademikai 
labai praturtino šią stovyklą rimtomis 
paskaitomis.

Sunku butų Čia visus išvardyti 
skautu vadovus, su kuriais_ man teko 
susitikti, pasidalyti Įspūdžiais, prisi-

jingo neatsitiko.
Pasididžiuodamas sakau, kad 

Rasa puikiai atstovavo Australiją.
Mane džiugino skautų akademikų 

Ad Meliora geras sųsiorganizavimas ir 
pasiruošimas pravesti visą eilę įdomių 
paskaitų. Tos paskaitos buvo gausiai 
lankomos ne tik vyresniųjų skautų, bet 
ir svečių. Štai jų sąrašas:

Trečiadienį (22d.) komp. A. Mi
kulskis kalbėjo tema - Muzika tautos 
veidas ir dr. D. Degesys - Alkoholiz
mas jaunimo tarpe.

Ketvirtadienį (23) Clevelando 
miesto gamtos teršimo skyriaus direk
torius A. Garlauskas kalbėjo * Eko
logijos klausimas Lietuvoje ir Ameri
koje.

Penktadienį (24) Clevelando miesto 
viešųjų įmonių direktorius inž. R. 
Kudukis kalbėjo apie kovą su oro, 
vandens ir garso teršimu.

Valdemaro Senbergo 75 metų jubiliejaus pagerbimo sueigoje 
seses skautės išpildo programos dalį, iš kaires v.s. pirmūnas 
JurgeTa ir v.s. V. Senbergas.

nų buvo nemažas kontingentas kana
diečių, kuriems_ vadovavo v.s. Batūra, 
mums gerai pažįstamas is Australijos, 
kada jis gyveno_ Sydnejuje; taip pat 
mano senas pažįstamas v.s. Bulota. 
Anglijos skautus atstovavo v.s. J. 
Maslauskas, jo anksčiau nebuvau pa
žines. Atsitikdavo, kad mes, trijų 
kraštų atstovai, susitikdavome vienoje 
vietoje, ar prie stalo, ar prie laužo, ar 
šiaip sustodavome pasišnekučiuoti, 
prisistatydavo amerikoniukai ir mus 
fotografuodavo sakydami: Jūs, kara
lienės atstovai, malonėkite žvilgterėti 
į mane. Taip mes pagarsėjome, kaip 
karalienės atstovai ir i galą stovyk
los, ėmėm tuo didžiuotis. Esame ne 
prasti, o karalienės atstovai, tai ne 
jūs Watergate, žvirbliai.

Teko susipažinti ir su Vokieti
jos atstovu s. Antanu Veršeliu. Žinoma, 
susipažinau ir su sesėm: vyr. skau
tėm , bet apie jas geriau nerašyti. 
Čia reikalinga diplomatija, o aš, pa
prastas skautas,galiu dar nepataikyti.

Susipažinau ir su vyriausiais 
latvių ir estų skautininkais teko pasi
kalbėti apie Australijos latvių ir estu 
skautus, kuriuos pažinau atstovaudamas 
lietuvįus egzilų skautu, organizacijoje.

Čia norėčiau prisiminti ir apie 
gyvą judrų v.s. Vincą Kizlaitį, kurį, 
tur būt, visi gerai pažįsta senesnės 
kartos skautai. Jis yra skautiškas 
filantropas. Nuo pat jaunystės, kada 
aš jį atsimenu Kaune, jis visados 
rūpindavos ir globodavo jaunesniuo
sius skautus, pagelbėdamas jiems at
vykti į stovyklą, didelę, dalį savo pini
gu jiems skirdavo. Toks pat jis ir 
Clevelande. _ Taigi buvo malonu tą 
visada besišypsantį Vincą, vėl pama
tyti. Vincas dar gerai atrodo, dirba 
“Dirvpje” ir gyvena skautybės^idea
lais. Jis yra išimtis, bet graži išimtis.

’ (Bus daugiau)
Mūsų Pastogė Nr. 47 1973.11.26 psl. 5
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JPOPTAt^
PABALTIEČIU. SPORTO 

KARNIVALUI PASIBAIGUS
Surengti tokio masto Karnivalą, 

nėra jau taip lengva. Organizatoriai 
įdeda daug darbo, laiko ir pasišven* 
timo, kad tas Karnivalas praeitų su 
pasisekimu. Tačiau, pasisekimas ne 
tik nuo rengėjų priklauso, pasiseki* 
mas priklauso, kaip mūsų sporto 
klubai į tai žiūri. Visiems yra žino* 
ma, kad* Kalėdų metu, Lietuviu Sporto 
Šventėse, mes išrenkam Australijos 
Lietuvių Rinktines, kurios reprezen* 
tuoja Lietuvių vardą, visuose atve* 
juose. Australijoje „Pabaltiečių 
karnivalas yra vienas iš didžiausių 
sporto parengimų, ir čia Lietuvių 
vardas turėtų būti tinkamai repre* 
zentuotas. Man atrodo, kad jeigu 
sporto klubas sutinka, kad jų žaidė
jai gali būti renkami į Lietuvių 
Rinktinų, tuo pačiu šis klubas įsi
pareigoja, kad išrinkti žaidėjai į 
reprezentacines rungtynes būtinai 
atvyktų.

Sinret tenka didele pagarba, 
Melbourne “ Varpui”, jie sugebėjo 
atvesti visus išrinktus žaidėjus. 
Geelongo “Vytis” taip pat pasi
stengė, ir net iš Hobarto atvyko žai
dėjas. Tačiau tenka labai nusivilti 
Adelaidės “Vytis” klubu, iš Ade
laidės, i šių metų jinktines, buvo 
išrinkta 16 žaidėjų isv kurių ne vienas 
neatvyko, žinoma dėl to Lietuvių 

LIETUVIU. KREPŠINIO RINKTINĖ
iš kairės į dešinę sėdi: - P. Gustafson, S. Lukoševičius, A. Čerkesas, S. Žie
das. Stovi * Obeliūnas, R. Gulbinas, M. Liubinskas, A. Milvydas, A. Mika
lauskas, Reivytis.

rezultatai labai nukentėjo, ypatingai, 
tinklinyje ir moterų bei mergaičių 
krepšinyje. Antras, tur but, didžiau
sias aspektas, dėl ko toki sporto 
Kami valai galima skaityti pasise
kusiais, priklauso nuo vietinės bend
ruomenės.

Žaidimai buvo pravesti,, geroje 
sporto salėje, tvarkingai, laiku ir 
buvo tikrai aukšto lygio rungtynių, 
(azarto) netruko, kas atsilankė, tikrai 
nesigailėjo, tačiau Lietuvių žiūrovų, 
galima buvo ant pirštų suskaičiuoti. 
Taip pat, labai mažas lietuvių skai
čius gasirodė šokių vakare.' Sydne- 
juje si proga pasitaiko tik viena 
kartą į šešis metus, ir kaip gailą, 
kad susidomėjimas toks mažas. Del 
tokio pasyvaus bendruomenės nusi
statymo iš finansinės pusės, Kami* 
valas negali būti pasisekęs, ir su 
dideliu apgailestavimu, turiu . pra
nešti, kad Šis karnivalas, atnešė vos 
$181.74. Lietuviams tenka trečia da
lis $60.58. Ta suma nepadengė vie
no žaidėjo kelionės iš Tasmanijos. 
Kyla klausimas, ar šie kamivalai 
iš viso apsimoka ruošti, gal mes per 
daug' sportuojame traukydami pokerio 
masinos rankeną, ir neturime laiko 
pasižiūrėti ką mūsų jaunimas daro. 
Rungtynių rezultatus pranešime 
vėliau.

V. Binkis
***

XXIV Sporto Šventės Hobarte Rengimo Komitetas, iš kairės - A. Kaltinis - 
stalo teniso vadovas, J. Petraitis - vyrų krepšinio vadovas, A. Jakštas • pro
pagandos vadovas, A.^ Kantvilas • sekretorius ir kasininkas, Rože Vaičiule- 
vičiutė • moterų krepšinio vadovė, P. Stanwix • vicepirmininkas tinklinio ir 
sqaush vadovas, V. Mikelaitis * apgyvendinimo ir transporto vadovas, A. 
Andrikonis - Naujų Metų baliaus vadovas, P. Šiaučiūnas - šachmatų vadovas, 
J. Paškevičius pirmininkas, A. Kartinis • lauko teniso vadovas, B. Šikšnius 
• Naujų Metų baliaus vadovas. Trūksta fotografijoje: D. Kantvilaitės - pramogų 
vadoves, Al. Dilbos • golfo vadovo ir Jono Krutulio iš Launcenston koncerto 
vadovo.

PADE K A
“Vytis” valdyba nuoširdžiai dėkoja

visiems, kas tik bent kokiu būdu prisi
dėjo prie baliaus pasisekimo: baliaus 
svečiams uz gausų atsilankymą, auko
jusiems produktus bufetui, ponioms 
padėjusioms prie bufeto, ponioms, 
kurios nepagailėjo darbo prie cepelinų, 
balandėlių, kaldūnų * kriauklyčių pa
ruošimo, už dovanas kaukėms ir t.t.

Su tokia tėvelių parama sportinin
kai drąsiai galės skristi “per jūreles” 
j Hobartą, o klubo valdybai, tai mora
linis atpildas už įdėtą darbą. Visiems 
ačiū!

G.L.S.K. “Vytis” V-ba.
***

P PANEŠIMAS

“Kovo” jaunučiai žaidžia 
“Grand -Final” pries' Sydnejaus 
YMCA šeštadienį , (1.12/73) 2 vai. 
p.p. YMCA aikštėje 325 Pitt St. 
Sydney. Kviečiame kuo daugiau at
silankyti ir paremti mūsų jaunučius.

Lentelėje liko I-je vietoje, 
paskutines rungtynes laimėjo 25 - 24 
prieš. Sydney “Tigers”. Taškai: 
A. Šutas 11, V. Kriuklys 10, M. 
Vainauskas 4. Pusfinalius laimėjo 
30 • 8 YMCA “Panthers” ir 
tuo pateko į “grand-final”. Taškai: 
A. Šutas 10, P. Dambrauskas 6, V. 
Kriuklys 4, M. Vainauskas 6, W. 
Grudzdeff 2. Taip pat žaidė - A. 
Protas, G. Atkinson ir E. Dambraus
kas. ***

uz^siregistravo aštuonias komandas, t.y. 
prisidėjo vyrų antroji ir mergaičių že
miau 16-kos. E. Šutas vėl išrinktas 
i GABA valdybą ir atstovaus “Vytį”. 
Klusų jaunis žemiau 18-kos, kuris 
žaidžia ir už vyrus A. Renkauskas 
išrinktas kaip geriausias žaide'jas iš 
visų klubų žaidėjų, “peelong Adverti
ser” tai gražiai aprašė. Angelė - Mia 
Simaitytė atstovavo “Vyties” mer
gaites “Miss Basketball” rinkimuose.

Šiam darbingam žiemos sezonui 
atžymėti “Vytis” klubas surengė 
kaukių, balių. Baliaus metu buvo trau
kiamas “Kelionė į Hobartą” loterijos 
bilietas, kurį laimėjo Antanas Gvil
dys, musų įžymus krepšininkų tėvelis. 
Laimingą bilietą Nr. E 4 ištraukė musu 
“basket ball’s outstanding player of 
the year” A. Renkauskas. Po to buvo 
traukiamas pirmų trejų vietų premijos 
iš nuolatinės loterijos “Quiz”, kurią 
labai rūpestingai ir tvarkingai veda 
p. Ona Gvildienė. Pirmoji premija 
Nr. 54 ($100.00) atiteko poniai J. 
Mačiulienei (Geelongas). Antroji 
Nr. 90 ($40.00) atiteko poniai J. Lus- 
combe (Geel.) ir trečioji Nr. 80 ($20.00)

GEELONGAS
UŽBAIGTAS ŽIEMOS SEZONAS

Geelongo “Vytis” sportininkai 
miesto krepšinio klubų sąjungos 
“GABA” ruoštose žiemos sezono krep
šinio pirmenybėse išsikovojo gana 
geras vietas lentelėje. Jauniai ber
niukai žemiau 12-kos finaluose nuga
lėjo YMCA 40:19 ir uz’sitikrįno pirmą 
vieta{ Taškus pelnė: D. Šutas 22, 
V. Lipšys 12, V. Kymantas 6, T. 
Lipšys, P. Mačiulis ir P. Manikaus- 
kas po 0. Vietinis “Advertiser” įdėjo 
D. Šuto ir V. Lipšio nuotraukas ir ap
rašymus, svarbiausiai, kad jiems ant 
krūtinių aiškiai zybėjo užrašas Vy
tis”. Berniukai žemiau 14-kos iškovo
jo V-tą vietar Berniukai žemiau 16-kos 
IV-tą vietą ,treneris E. Šutas. Berniu
kai žemiau 18-kos II-rą vietą. Jų vado
vas V. Obeliūnas ir treneris Sv Šutas. 
Moterys ir vyrai kršpčinyje iškovojo 
po III-čia vietą. Treniravo S. Šutas.

Tinklinyje moterys iškovojo III-čią 
ir vyrai II-rą vietą. Treneris G. Wolf.

Kitų metų sezonui mūsų “Vytis”
Musų Pastogė Nr. 47 1973.11.26 psl. 6

atiteko p. A. Kaladei (Melboumas). 
Kaukių paradui pasibaigus, pirmai kau
kei “raganiuke! - Birutei Gailiūtei 
atiteko p. A. Šuto dovana. Antrai 
kaukei “liuciperiukui” - Birutes moks
lo draugei Gizelei atiteko p. J. Gai
liaus dovana ir treciai kaukei “spor
tininkus 00” - L. Bungardai atiteko 
p. J. Sedlioriaus dovana. Buvo ir dau
giau gražių kaukių ypač is Melboumo, 
bet prieš “nežemiškas” jėgas sunku 
laimėti. Gal kitą kartą. Svarbu, kad

iXiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiaaaaiiiiu........... aaaaaaaaaag

5 Š.m. gruodžio 8 d. 7 vai. vak. Sydnejaus Sporto Klubas “Kovas” Z 
Z rengia savo sportininkams ;
= IŠLEISTUVIŲ B-B-Q =

E įvykstantį p. Makarų sodyboje, 172 Canterbury Rd., Bankstowne. Z 
Z Be putojančio alučio, skanių kepsnių, kepto paršo, įvairiausių Z 
Z linksmų žaidimų ir šokių lauke, kiekvienas jaunas ir senas bus j 
Z tikrai patenkintas ir tuo pačiu padės mūsų į Hobartą, važiuojančiam £ 
■ jaunimui. Kviečiami visi pas sportininkus. Z

“Kovo” Valdyba “

Qaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaia iaa ■ aiuuaaiaa ai ■ a ■ iiiiaaiaiaiu ■■■ ■ aia aaaiaip

kaukių įvairumas buvo išlaikytas ir 
kitą karta, mieliems svečiams gal nusi
šypsos laimė.

Baliaus staliuko pirmą dalį • tortą 
ir šampana, laimėjo senjorai p.p. Obe
liūnai,, c, __
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NEWCASTELIS
GRAŽUS PABALTIECIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS IR 
KALĖDINIS POBŪVIS

Įsikūrus Pabaltiecių komitetui 
Newcastelyje , kiekvienas ūciuvu 
latvių ir estų pobtlvis, šventės .minė
jimai • susilaukia visų Pabaltiecių 
skaitlingo atsilankymo. Latvių Nepri
klausomybės šventės minėjime (19. 
11.’73), kuris buvo labai gražiai pa
rengtas, svečių tarpe buvo estų ir 
lietuvių valdybų pirmininkai ir gražus 
skaičius tautiečių. Buvęs Latvijos 
kultūros ir švietimo ministeris Mr. 
Berzinš, atvykęs iš U.S.A, aplankyti 
latvių bendruomenę Australijoje, pa
reiškė, kad mūsų aspiracijų įgyvendi
nimui turime jungtis ir bendradarbiauti; 
šio bendradarbiavimo gražius rezul
tatus jis patyręs U.S.A, ir kitur, pasi
džiaugė ir pasveikino Pabaltiecių 
susivienijimą Newcastelyje. Tenka 
paminėti taip pat kad savo atsilankymu 
šioje latvių šventėje Captive Nations 
komiteto nariai parodė, kad visų pa
vergtųjų tautų vienybė ir solidarumas 
yra gyvas.

Newcas: ■ ' > Apylinkės valdyba 
~..... rengia Kalėdų Eglutę, vaikams ir kartu
lietuvių, vjsH, aPVl ! ’ ' lietuvių^Kalėdinį Po- 

būvį, kt ! ks gruodžio^mėn. 16 d. 
• sekmad ; į 2 vai. p.p. žinomoje St. 
Peters sa ėje, Dixon St. Hamiltown.

Kalėdų senelis apdovanos (valdy
bos lėšomis) vaikučius iki 12 m. pake
tėliais -^dovanėlėmis.

Prašome atsinešti savo užkan
džius prie^ bendro suneštinio stalo ir 
praleisti šią popietę draugiškoje nuo
taikoje. Taip pat galima pasinaudoti 
modemiška virtuve, gi šaltų gėrimų 
bufetas aprūpins įvairiais gėrimais^

įėjimas visiems veltui. Kviečiami 
visi seni ir jauni i šį mūsų tradicinį 
šeimynišką pobūvį.

' ***

Staiga ir netikėtai mirus
GARY JONES

jo žmonai ir Grybų šeimai reiškiame gilią užuojautą

S. Saparas 
Carmen Jones

Nuošridžią užuojautą reiškiame

DALIAI JANKIENEI, VYTAUTUI LEVICKUI 
ir jų šeimoms jų brangiai mamytei mirus

J. ir A. Šimkai
V. ir A. Blazeviciai

NEWCASTELIO DISKUSIJŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS 

y
S.m. spalio mėn. 28 d. įvyko

Diskusijų Klubo susirinkimas p. 
Lizdenio dukros puošniuose namuose. 
V. Kristensen davė Dr. Germaine

Pabaltiecių Komitetas ir šiais Greer knygos "The Female Eunuch”, 
metais rengia tradicinį Naujų Metų apybraižą ir komentarus, kurie buvo 
sutikimą - balių, 31.12’73 Tyrrell Hali išklausyti su giliu susidomėjimu ir 
Newcastle City. Bilietai ir stalai jau vėliau gyvai diskutuoti.
dabar galima įsigyti • užsisakyti iš PaskvLnis šių metų D. Klubo susi-dabar galima įsigyti • užsisakyti iš PaskvLnis šių metų D. Klubo susi- 
anksto. Vietų yra ribotas skaičius, o rįnkimas įvyks gruodžio men. I d. p.p. 
norinčių į šį balių yra daug, todėl Žukų namuose. Paskaitą skaitys p. 
patartina 'jau apsirūpinti iš anksto, Lizdenis. v. Kristensen

*** D. Klubo reportere
***

17 RAILWAY PDE

FAIRFIELD. N.S.W.

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

LIETUVHILAIDOJIMO BIURAS 

FUNERALS OF DISTINCTION PTY. LTD

Kalėdinės dovanos
Tik per Angliją greičiau, pigiau, geriau.

| Siūlome labai aukštos kokybės dovanų siuntinį, kuris bus naudingas 
| kiekvienai šeimai Lietuvoje.

J KALĖDINIS 1973.

® 314 jardų puikios vilnonės angliškos medžiagos eilutei, 3 jardai storos j 
J crimplene medžiagos moteriškam kostiumėliui arba moteriškam paltui, | 
| vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuskutė, vyriškas arba moteriškas | 
| labai geros rūšies megztinis, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 gėlėtos nailoninės | 
| skarelės, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 2 I 
I jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui siūlų, j 
R 2 jardai crimplene medžiagos suknelei, arba 1 sv. vilnonių mezgimui ■ 
J I sv. šokoladinių saldainių dėžė, 20 angliškų cigarečių.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis S100.00 |

R

Maisto siuntinius sudarome pagal pareikalavimą.
Kas pageidauja pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3į4 jardų labai geros angliškos kostiuminės medžiagos
1 jardas storos su ornamentais crimplene medžiagos
1 jardas crimplene medžiagos suknelėms

| Nailoninis kailis moteriškam paltui
I Dirbtinis mink moteriškam paltui
J Vilnonė medžiaga žieminiam paltui
J Vilnonė gėlėta skarelė
g Komplektas moteriškų nailoninių apatinių baltinių
g Perukai, įvairių spalvų
f Nailoniniai marškiniai
I Vilnoniai arba Acryleno nertiniai

$30.00
$4.25
$4.00

$22.00
$36.00
$24.00
$5.50
$6.50

$25.00
$6.50

$13.00
I

A,A. VANDAI ŽILINSKIENEI

mirus, sūnus Tadą ir Česlovą su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Petkeviciai ir Kazlauskai ,Melboumas,

GRIPAS IR SALTI ORAI
Epidemiologai Merion Dėvi ir 

Daniel Reid, patikrino spėjimą, kad 
šalių metu gausėja susirgimų gripu. 
Jie išnagrinėjo statistikos duomenis 
apie susirgimus per pastaruosius pen
kerius metus Londone, sugretino juos 
su meteorologiniais duomenimis^ ir 
nustatė, kad 1966 - 67 m. švelnią žie
mą susirgimų gripu buvo nedaug. 
Sekanti žiema buvo šaltesnė, ■ ir 
susirgimų gerokai padaugėjo.

Kai 1968 m. pabaigoje atsirado 
Hongkongo virusas A2, Londono žie
ma buvo švelni ir epidemijos butų 
galėję nebūti, jeigu 1969 m. vasarį

1§69 - 70 žiema buvo šalta.
Nors londoniečiai praėjusiais metais 
sirgo gripu, susirgimų buvo tiek pat 
daug kaip ir 1957 m., Irai pirmą kartų 
pasirodė virusas A2, 1970 - 71 m. ne
šaltą žiemą susirgimų buvo nedaug.

Nors gali ir nebūti tiesioginio 
ryšio tarp susirgimų gripu ir orų, vis 
dėlto, epidemiologų manymu, yra pa
kankamai duomenų, kad Pasaulinė 
sveikatos apsaugos organizacija 
laukiamą gripo plitimą sietų su ilga
laikėmis orų prognozėmis.***

SEKTINAS PAVYZDYS
Jau ne pirmą kartą Melbourne 

įvyksta, kad pagerbiant mirusį tau
tietį, vieton gėlių ar vainikų, kurie 
taip greit sunyksta prie naujai supilto 
kapo, buvo renkamos aukos remti 
tautinį darbą.

Neseniai mirus a.a. Valentinai 
Snirienei, jos vyrui p. Juozui Šnirui 
sutikus ir p. B. Makulienei talkinin
kaujant, buvo surįnkta $102 aukų 
Lietuvių Namams. Šia sudėtine auka 
buvo tikrai pagerbta mirusioji a.a. 
Valentina Snirienė, kuri būdama dar 
mūsų tarpe, taip nuoširdžiai rūpinosi 
Lietuyių Namais ir jų gražinimu. _ -

Sis ir buvusieji pavyzdžiai rodo nebutu^^stagiai^ pasalę, 
bei skatina, kad ir ateityje visi tau
tiečiai, vieton gėlių ar vainikų, sudė
tinėmis aukomis pagerbtume mirusius, 
suteikdami paramos mūsų plačiašakei 
tautinei veiklai. Aukas gi galime 
skirti Australijos Lietuvių Fondui, 
Savaitgalio mokykloms, Lietuvių 
namams, mišių aukai ir 1.1.

Palikime šią teisę tik mirusio 
šeimos nariams ar artimiems gimi
nėms gėlių vainiku atiduoti jpaskuti- 
niąją pagarbą palydimam i amžinybę.

' IGA***
MELBOURNO LIETUVIU. 

BIBLIOTEKA
Perleidus "Talkai” kambarį, ku

riame laikinai buvo įsikūrusi Lietu
vių Biblioteka, M.L. Klubo Taryba 
bibliotekai paskyrė gretimą kambarį į 
kurį Bibliotekos vedėjas p. Kazys 
Slika, padedamas p. J. Antanaičio ir 
J. Adomavičiaus knygas jau perkėlė. 
Galutinai sutvarkius knygų spintas ir 
lentynas, biblioteka turės geresnes 
darbo sąlygas nei iki šiol.

Ta proga Bibliotekos vedėjas 
prašo visų tautiečių aukų knygomis 
ar pinigais, kurie būsią sunaudoti 
naujoms knygoms įsigyti. Bibliotekai 
ypač trūksta naujų leidinių, kuriems 
įsigyti biblioteka neturi lesų. Todėl 
tautiečiai, įsigiję ir perskaitę knygas, 
prašomi jas' paaukoti bibliotekai, kad 
jas galėtų pasiskaityti ir kiti musų 
tautiečiai.' Neleiskite lietuviškai 
knygai dulkėti kur pakampyje - Bib
lioteka jų tikroji naudojimo ir apsau
gos vieta.

Bibliotekos vedėjas laukia ir 
naujų skaitytojų • lietuviškos knygos 
mylėtojų.

Biblioteka veikia Lietuvių Na
muose kiekvieną šeštadienį nuo 11 
iki 2 vai. p.p.

IGA

PASTABUMAS
Prancūzijos Mokslų akademijos 

fiziologas ir patologas Klodas Ber
nardas (Claude Bernard), gyvenęs 
1813 - 1878 m., dažnai priekaištau
davo studentams, kad jie nepastabūs.

— Netiesa, mes pastabūs, tik 
jus, pone profesoriau, musų pastabumo 
nepastebite, - — atsikalbinėjo studentai.

- Na, gerai, pamėginsime įsiti
kinti, - atsake profesorius.

Profesorius įpylė ų stikline kaž
kokio cheminio skysčio ir tarė:

- Norint pažinti kokią, nors me
džiagą, nereikia varžytis ' kai kada 
jos ir paragauti.

Jis įkišo piršta^ į tą įpiltą stik- 
linėn cheminį skystį/ o paskui ap
laižė. Po to liepė tą patį padaryti ir 
studentams.

Tiesa, studentai nesivaržė para
gauti, bet paskui kiekvienas susirauk
davo ir nusispjaudavo.

— Matote, mieli studentai, mano 
eksperimentas pasisekė. As dar kartą 
įsitikinau, kad jūs nesugebate būti 
pastabūs. Vieną pirštą aš įkišau į ši 
skystį, o kitą aplaižiau. O jūs, žiop
liai, to nepastebėjote ir aplaižėte tą. 
patį pirštą ir todėl pasibriaurėdami 
spiaudėtės, — kalbėjo Klodas Ber
nardas.

*** ***
I Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizijos 
| aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus už tokias prekes, kurių | = 
| negalima iš čia pasiųsti. | S

; Baltic Stores Ltd. h 
(Z. Juras), | Z

R 421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. Telef. 01 739 8734.
1 1 EI Sudarome testamentus, admistruojanie nuosavybes, persiunčiame paliki- R Z 
| mus prekėmis arba pinigais j Lietuvą arba kitas šalis.
IH W M ■■ M ■■ M ■■ ■■ ■■ ■■ M M MM ■■ KI M S^. . J* M M M ■■ ■■ ■■ M W (| ( 11

Sydnejaus lietuviai sportininkai ruošia
TRADICINĮ HAVAJŲ, VAKARĄ y

kuris įvyks gruodžio men. 1 d. 7 vai. vakaro Sydnejaus Lietuvių 
Klubo patalpose, 16 - 18 East Terrace, Bankstowne.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti, gros gera Klubo kapela, 
veiks , geras bufetas, programoje įvairūs pasirodymai ir, žinoma ,visų 
gera nuotaiką. Įėjimas visiems veltui.

Ateidami paremsite Sydnejaus sportininkų išvyką į Hobartą.

A
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
LIETUVIŠKI FILMAI 

SYDNEJUJE
Gruodžio 2 d., sekmadienį, 3 

vai. p.p. Sydnejaus Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje Plunksnos Klubas 
organizuoja lietuviškų filmų popietę. 
Bus rodomi trys spalvuoti garsiniai 
filmai, paruošti intemacionaliai 
pagarsėjusio fotografo J. Kezio: susi
tikimai su mūsų veteranais prel. 
Mykolu Krupavičium ir Amerikos 
lietuvių veikėju Leonardu Simučiu 
(du filmai) ir _Jaunimo Centras Chi- 
cagoje. Režisūra B. Pukelevičiutės. 
Filmai gauti tarpininkaujant p. Povi
lui Aleknai.

Gaila, Sydnejaus Klubo mažo
joje salėje vietų skaičius yra gana 
ribotas. Jeigu visuomenėje butų 
platesnio susidomėjimo šiais fil
mais, juos būtų galima vėliau pa
kartotinai pademonstruoti.

Po filmų ten pat įvyks trumpas 
Plunksnos Klubo pasitarimas.

Nariai ir visuomenė kviečiami 
dalyvauti. Prieš rodant filmus trumpą 
įvadinį žodį tars Plunksnos' Klubo 
p-kas V. Kazokas.

***
MOKYKLA BAIGĖ DARBA

Sydnejaus Parapijos Savaitgalio 
mokykla baigia savo mokslo metus 
sekmadienį, gruodžio 2d.

Oficialus mokyklos uždarymas rėmėjų, bei draugų, 
tuoj po pamaldų parapijos salėje. 
Laukiame atsilankančių visų tau
tiečių.

Mokyklos Tėvų K-tas
***

SYDNEJAUS "AUŠROS” TUNTO 
STOVYKLA

Metinė "Aušros” tunto stovykla 
įvyks 1974 sausio mėn. 3-13 dieno
mis Sydnejaus lietuvių skautų žemė
je, Bensley Rd., Inglebum.

Norintieji stovyklauti privalo 
užsiregistruoti ir stovyklos mokestį 
sumokėti iki Š.m. gruodžio men. 2 d. 
pas tuntininką s. B. Barkų, 80 Links 
Ave., Concord, Tel. 73 3984 ,ar pas 
p. A. Jablonskienę, 1A Stacey St., 
Bankstown, Tel. 709 4031. 
Stovyklos mokestis: Vienam sto
vyklautojui v $20.00
dviem iš vienos šeimos $38.00
trims ir daugiau iš vienos šeimos

$53.00 
vienos dienos mokestis $3.00

Į šią stovyklą, jei bus vietos, 
gali užsiregistruoti ir neskautiškas 
jaunimas iš Sydnejaus ir apylinkių, 
pasižadėdami raštu paklusti stovyk
los tvarkai ir drausmei.

"Aušros” Tunto Tuntininkas.
*** 

GEELONGAS
Geelongo dr. V. Kudirkos savait

galio mokyklos Tėvų Komitetas pra
neša, kad mokyklai paremti loterija 
$15.00 paskirstyta į dvi premijas.

Traukimas įvyko 28^10/73, sek
madieni ,prie Šv. Jono bažnyčios, tuoj 
po pamaldų. Laiminga bilietą ištraukė 
p. Renata Starinskienė, laimėjo 1-ma 
$10.00 p. Karpalavičius, ir $5.00 p. 
S. Šutas. Komitetas dėkoja visiems 
geelongiškiams, kurie prisidėjo savo 
auka prie„ lietuviškos mokyklos iš
laikymo. Šiais metais loterija ypatin
gai gerai pasisekė, išplatinta už 
$100.00. gryno pelno davė $85.00.

Visiems, kurie parėmė komiteto 
pastangas pirkdami bilietus, nuo
širdus ačiū!

Tėvų, Komiteto pirm. 
A. Žvirbliene

PRANEŠIMAS
Gruodžio 2-rą dieną (sekmadienį) 

2 vai. p.p. Melboumo Lietuvių Klubo 
Jubiliejineje salėje įvyks ^Lituanis
tikos Kursų mokslo metų užbaigiipas. 
Užbaigime dalyvaus ir Vietoti jos Švie
timo Departamento 
Monash Universiteto 
Mąrvan, kuris sutiko 
rinkusiems.

Po oficialiosios

atstovai, bei 
profesorius I. 

tarti žodį susi-

__  dalies bus duo
dami šilti pietūs, kurie kaštuos $2.00 
suaugusiems, $1.00 vaikams, kursan
tams veltui. Visi, kuri e myli lietuvių 
kalbą maloniaŲprašomi atvykti. Norin
čiuosius prašome registruotis pas 
p. D. Baltutienę, prie bažnyčios arba 
telefonu (277 • 3545) nę vėliau kaip 
sekmadieni / 25-tą lapkričio.

Tėvų Komitetas
. ***

NEWCASTELIS

CHORAS IŠEINA ATOSTOGŲ
Newcastelio choras užbaigdamas 

metų darbą, rengia puikia iškyla, kurį 
įvyks sekmadienį, lapkričio 25 d. 
(pradžia 11 vai.), Speers Point parke 
prie ežero. Tarpe visokių „linksmybių 
bus krikštijamas ir Stasio Žuko naujas 
laivas. Mūsų choras Newcastelyjp 
yra .visų pasididžiavimas, todėl į sį 
pobūvį laukiama atsilankant daug choro

LATROBE VALLEY 
BIBLIOTEKOS PRANEŠIMAS

Visi, turintieji pasiskolinę 
A.L.B. Latrobe Valley Seniūnijos 
Bibliotekos knygų, prašomi tuojau pat 
jas visas grąžinti užpildymui tam 
tikros kartotekos. Negalintieji to as
meniškai atlikti, prašomi knygas siųsti 
paštu: Mr. J. Silainis, Nattacan Avė., 
Yalloum, Vic., 3838^ Nuo 1974 m. 
vasario mėnesio pradžios, pagal susi
tarimą, vėl bibliotekoje galima bus 
skolintis knygos.

Bibliotekos Tvarkytojas
***

MIRĖ JUSTINAS VYLAITIS

Lapkričio 14 d. Sydnejuje mirė 
metu amžiaus JUSTINAS VYLAI-47

TIS, kilęs iš Gelgaudiškiu kaimo, 
Sakių apskrities. Velionis gyveno 
vienas, giminių Australijoje neturėjo.

Rookwoodo liet.Draugai palaidojo 
kapinėse. ***

Geri Draugai,
Gražinkite , kas 

manęs , "Lietuvių 
bužiai” knygą. Ačiū.

pasiskolinote iš 
Tautiniai Dra^

*** Marina Cox

PRANEŠIMAS SKAUTAMS

Gruodžio 2 d. 2 vai. p.p. Egzilų 
skautų vadovybė ruošia tarptautinį 
konkursą Vengrų salėje Hampstead 
Rd. Flemington. Konkurse dalyvauja 
ir lietuvių skautai. Prašome visus 
skautus uniformuotus dalyvauti kon
kurso stebėtojais, o taip pat ir 
tėvus, palaikykime savo skautus.

***

16 - 18 East Terrace, Bankstown 
TEL: 708 - 1414

KLUBO VALANDOS
4 - 10.30 v.v. pirm. - ketv.
4- 12 v.v. penk.
12 - 1 v. ryto sėst.
12.30 - 10.30 v.v. sek.

UŽKANDŽIU, BARAS
6-8 vai. vak. pirm. - penk.
5- 10 vai. vak. šeštadienį
1-8 vai. vak. sekmadienį

TREČIADIENIAIS

REIKALINGI GĖRIMAI NAMUOSE!
Alus, degtine, vaisvandeniai ir kiti. Klube jų.galima 

gauti normaliomis kainomis. Pirkdamas gėrimus kitur,
nuskriaudi savo Lietuvišką K kibą!

ŠEŠTADIENIAIS ŠOKIAI!
4 asmenų kapela nuola

tiniai groja klube. Muzika 
patiks “senimui** ir jaunimui. 
Repertuare virš 400 dalykų.

* Užkandžiai bus servuo
jami šokių vakarais.

- ŠACHMATAI!

illllllllllllllllllllillllllllllllllll!lllll!| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

PRANEŠAME AUSTRALIJOS LIETUVIAMS, GIMINĖMS, DRAUGAMS 
IR PAŽĮSTAMIEMS, KAD MŪSŲ VIENINTELIS MYLIMAS SŪNUS

RIČARDAS JASELSKIS

MIRĖ IR SPALIO 26 DIENA^ PALAIDOTAS CHICAGOJE, KATALIKŲ. 
KAZIMIERINIŲ KAPINĖSE.

LABAI NULIŪDĘ MOTINA IR TĖVAS

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kaip 

mėn. 25 
atvyksta 
su žmona aktore Barbora Abramavi- 
čiute. Išnaudojant jų viešėjimą pas 
gimines ir pažįstamus, organizuojami 
jų dainų, poezijos ir operų arijų kon
certai, kurie, kaip numatyta, įvyks 
Sydney lapkričio mėn. 30 d. (penkta
dienį), Canberra • gruodžio mėn. 4 d. 
(antradienį), Melbourne - gruodžio 
mėn. 6 d. (ketvirtadienį) ir Adelaide 
• gruodžio mėn. 12 d. (šeštadienį).

Koncertų rengėjai jau kelintą 
kartą suklaidino visuomenę, todėl ir 
už šią žinutę nesiimame atsakomybės.

teko patirti kad lapkričio 
d. iš Lietuvos į Australiją 
solistas Eduardas Kaniava

Kanados katalikų, anglikonų 
protestantų ir žydų vadovai pasirašė 
raštą, ragindami Kanados valdžią 
pasirūpinti šimtais tūkstančių poli
tinių kaliniu, kankinamų ir žudomų 
Pietų Vietnamo valdžios. Iš katalikų 
taz raštą pasirašė Kanados vyskupų 
konferencijos pirmininkas vysk. 
William Power is Antigonish. .įdomų, 
kad jie jokių raštų nepasirašo del 
Šiaurės Vietnamo persekiojamų bei 
žudomų jų pačių tikinčiųjų.

***Šuo gali padaryti kiaulystę, kiaulė — šunybę, o žmogus- — ir kiaulystę ir šunybę ...

.D. LEVlCKlENf

DAINOS S»MBŪR.io YAL0VBA
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***
Tautos Fondo Atstovybė Mel

bourne (Australijoje) surinko ir Lietu
vos laisvinimo reikalams atsiuntė 
594 dolerius. Vilkas nuoširdžiai 
dėkoja Australijos lietuviams. Nuo
širdi padėka priklauso taip pat 
"Tėviškės Aidų” ir "Mūsų 
Pastogės” redaktoriams, kurie savo 
laikraščiuose visuomet randa vietos 
Tautos Fondo reikalams.

***

Trys JAV pasauliečiai katalikai 
John Meehan, Peter Sampo ir 

Francis Boucher pranešė esą nusi
vylę katalikiškaisiais Amerikos 
universitetais dėl jų moralinio ir 
intelektualinio nuosmukio paskutiniuo
ju metu. Jie steigia naują mokslo 
įstaigą — Magdalen College, Con
cord, “N.H. Kolegija pradės veikti 
1974 m. rudenį ir pirmaisiais metais 
bus priimama 40 studentų, o vėliau 
tiktai humanitarinių mokslų, fakultetas. 
Universiteto tikslas — tradicinių 
intelektualinių ir moralinių vertybių, 
ugdymas jaunuose žmonėse.

I MŪSų
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