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SPAUDOS
BALIUS .

' Beveik visame pasaulyje vie
nokio ar kitokio masto baliai or- 
ganizuojami dažniausia labda
ringiems tikslams arba kultūri
nių, mokslinių bei socialinių ins
titucijų paramai. Tai yra kaip ir 
nerašyta taisyklė, kad baliai Sa
lia tiesioginio uždavinio — ba
ltavote, dar turi ir antrinę paskir
tį sukaupti lėSų iš anksto prama
tytam tikslui. Žmonės tai žino ir 
mielai dalyvauja būdami tikri, 
kad už atitinkamą mokestį jie ne 
tik kad baliuje padalyvauja, bet 
drauge ir paremia baliaus rengė
jų planus ir tikslus.

Šitas pramoginis momentas 
labai plačiai praktikuojamas ir 
mūsų tarpe: beveik kiekvieną 
šeštadienį rengiami pramoginiai 
vakarai (siauresnės apimties ar
ba skalės baliai) su vienokiu ar 
kitokiu uždaviniu. Atrodytų di
delė staigmena, jei koks nors va
karas būtų surengiamas be jokio 
specifinio uždavinio arba jo pel
nas inkasuojamas rengėjo asme
niškai naudai. Tokius kas sa
vaitgalį įvykstančius vakarus 
rengia dažniausiai atskiros orga
nizacijos, kurių yra riboti užda
viniai ir riboti pasekėjai.

Visai kas kita toks kasmet 
Sydnejuje rengiamas Mūsų Pas
togės Spaudos Balius. Jo iškil
mingumas, gausumas svečiais, jo 
prestižas vargu ar turi sau lygų 
kur nors kitose Australijos Lie
tuvių kolonijose. Jam tegali gal 
būt prilygti tik Naujų Metų suti
kimai ir tai tik Lietuvių Dienų 
progomis, kada susiburia į vieną 
vietą svečiai bei veikėjai iš visos 
Australijos.

Visai nenuostabu, kad Spau
dos balius pas mus Sydnejuje 
pasidarė toks populiarus. Juk jį 
organizuoja visos A ustralijos 
Liet. Bendruomenės autoritetas 
— Krašto Valdyba, ir šio ba

įvykiai
ŽADA PAKELTI 

MOKESČIUS
Beruošiant naują biudžetą kal

bama, kad Australijoje bus pakel
ti valstybiniai mokesčiai. Valstijų 
vyriausybės spaudžia daugiau fi
nansų federalinę vyriausybę. At
rodo, kad mokesčiai bus pakelti.

— ★ —
Amerikiečiai išradę naujus 

antiraketinius prietaisus, kurie 
priešo paleistą raketą nukriepia 
i šalį nuo taikinio. Panauduoti 
Vietnamo kare šie prietaisai pa
sirodė gana patikimi.

— ★ —
I Izraelio rankas pateko nau

jausias sovietų kovos lėktuvas 
MIG 21, kuris laikomas rusų mo
derniausiu lėktuvu ir seniai vaka
riečių medžiojimas. Lėktuvą ne
sužalotą nuleido Izraelio žemėje 
Irako lakūnas.

; ■ — ★ —
Ryšium su trijų policininkų nu

žudymu Londone minios žmonių 
rašėsi peticiją vyriausybei, kad 
būtų grąžinta mirties bausmė. 
Šiuo metu Anglijoje mirties baus
mė negalioja išskyrus krašto iš
davimo atvejus.

— ★ —
Australijoje atsiranda balsų, 

kad norint išlaikyti Australiją eu- 
ropietiškos rasės tvirtove Pacifike, 
reikią parduoti šiaurinę teritoriją 
kuriam nors europietiškam kraštui 
kas padidintų iždo {plaukas ir su
keltų susidomėjimo neapgyventais 

liaus pelnas skiriamas vienam iš 
svarbiausių mūsų veiklos užda
vinių — spaudai. O spauda yra 
mūsų veiklos veidrodis ir varik
lis, mūsų lietuviškojo gyvenimo 
žadintojas ir šauklys.

Žinoma, gal ne visi rengiasi į 
Spaudos Balių su tiesiogine min
timi paremti Mūsų Pastogę, bet 
visi laiko sau garbe jame daly
vauti. Ir kaip tik šia proga ba
liaus svečių ir dėmesys kitoks: 
kiekvienas stengiasi pasipuošti ir 
pasirodyti kuo iškilmingiau. Jo
kiam kitam vakare nematysi po
nių ar panelių su iškilmingomis 
balinėmis sukniomis, arba vyrų 
vakarinėmis eilutėmis.

Sis Spaudos Baliaus populia
rumas kasmet vis auga ir jis yra 
labai didelė parama Mūsų Pas
togei. Mūsų Pastogė yra visos 
A ustralijos liet, bendruomenės 
laikraštis ir būtų gražu, kad 
kiekvienoje bent iš didžiųjų ko
lonijų jos naudai būtų surengtas 
tokio masto balius: Kaip žino
me, laikraščio leidimo kaštai yra 
dideli, o prenumeratos kainą no
rima išlaikyti kuo žemesnę. Tam 
organizuojamos talkos per ba
lius ir kitokiais būdais. Ir jeigu 
tokie sėkmingi baliai kaip Syd
nejuje būtų surengti ir kitur, tai 
nekeldama prenumeratos Mūsų 
Pastogė galėtų savo skaitytojus 
kas savaitę lankyti gerokai padi
dėjus ir patobulėjus.

Beliko vos savaitė iki Spaudos 
Baliaus. Esame tikri, kad jis 
bus šiemet svečiais dar gausesnis 
ir dar iškilmingesnis, negu anks
čiau. Sis balius tėra tik vienas 
metuose, o kartą į metus susi
rinkti ir bendroje nuotaikoje pa
dalyvauti pasitraukus anapus 
kasdienybės yra tikrai reta pro
ga. Ateinantį šeštadienį kviečia
me visus namie palikti visus sa
vo rūpesčius ir atvykti į Spaudos 
Balių, kuriuo tikrai nenusivilia
ma. Tad iki pasimatymo šešta
dienį Spaudos Baliuje!

"Mūsų Pastogė”

šiaurės Australijos plotais.
— ★ —

Australija bando įvairiais bū
dais suaktyvinti imigraciją iš Eu
ropos kraštų. Pagerėjus gyvenimo 
sąlygoms Europoje emigrantų 
banga žymiai susilpnėjo, o atvyku
sieji, neradę nieko geriau, ką turė
jo Europoje, apsisukę grįžta na
mo.

— ★ —
Graikijos vyriausybė pasiryžusi 

pagelbėti graikams, gyvenantiems 
Australijoje, grįžti į Graikiją iš
vengiant karinės tarnybos Austra
lijoje. Pašauktuosius kariuomenėn 
liečia apie 200.000 graikų.

— ★ —
Japonijos komunistai, glaudžiai 

bendradarbiavę su Kinijos komu
nistais, staiga nuo šių metų pra
džios ėmė nuo kiniečių atšalti. Po
litikai visaip spėlioja šio atšalimo 
preižastis.

— ¥ —
Patirta, kad pranešimai lietuvių 

kalba iš Romos ir Vatikano radijo 
girdimi ir nuolat klausomi net 
Kazachstane apgyvendintų lietu
vių. (E}

— ★ —
Maskvoj nutarta vėl atgaivinti 

vadinamą sąjunginę - respubliki
nę švietimo ministeriją. Keletą me
tų švietimo ministerijos (kurios 
tvarko tik bendrojo lavinimo mo
kyklas) buvo tik respublikinės. 
Dabar vilniškė tokia ministerija 
(valdoma M. Gedvilo) vėl taps

LIETUVIO VADOVĖLIAI AUSTRALŲ MOKYKLOMS
Viena kita proga sustojame ne 

tik pasigėrėti, bet net ir pasidi
džiuoti ties tais mūsų iškiliau
siais tautiečiais, kurie savo dar
bais ir pastangomis susilaukia 
pripažinimo ir kitataučių tarpe. 
Ir būtent, tokiais darbais, kurie 
trunka ne momentą, bet neribo
tą laiką.

Paprastai mūsų dėmesį pa
traukia tie tautiečiai, kurie ne
sitrina kasdien mūsų tarpe ir 
juos pažįstame tik iš tolo, ne 
tiesiog, o per kitus ir jų pačių 
darbus. Gal todėl jie yra pas mus 
lyg ir šventiški.

Bet gi mes turime savo tarpe 
ir tokių, kurie šalia savo profe
sinio, mokslinio ir kūrybinio 
darbo visą laiką yra mūsų pačių 
tarpe, darbuojasi lietuviškame 
gyvenime gal net aktyviau, negu 
mes patys, ir tai suspėja atlikti 
tai, ką dažnai įvardijame pasau
liniu garsu. Skirtumas tik toks, 
kad šiuos pastaruosius kasdie
nybė sulygina su mumis taip, 
kad jiems savo tarpe, neskiriame 
jokio išskirtinio dėmesio. O to

PRIVALOMA KARO TARNYBA 
AUSTRALIJOJE

Anksčiau į Australijos kariuo
menę buvo galima patekti tik bū
nant britų piliečiu. Privalomai ka
riuomenėn svetimtaučiai iš viso 
nebuvo šaukiami. Tuo būdu daug 
svetimtaučių, ypač Vak. Vokietijos 
jaunuolių, vengdami savame kraš
te karinės tarnybos atvyko į Aus
traliją, ir čia pabuvę keletą me
tų vėl grįždavo namo. Tokie laiki
ni svečiai nelabai patiko Austra
lijos vyriausybei. Kiti gi ateiviai, 
kaip graikai, italai, dalinai tuo 
pačiu sumetimu ir nepriimdami 
Australijos pilietybės, savaime bū
davo laisvi nuo karinės tarnybos.

Iškilus neramumams pietryčių 
Azijoje ir Australijos parlamente 
įvyko kaikurių sprendimų. Į pri
valomą karinę tarnybą turės regis
truotis visi nustatyto amžiaus jau
nuoliai. išgyvenę Australijoje dve
jus metus. Į pilietybę nebus atsiž
velgiama. Kas nesiregistruos, bus 
grąžinamas į ten, iš kur atvykę. 
O kartą tokį deportavus jam kelio 
atgal į Australiją nebus.
■ Ryšium su šiuo potvarkiu Aus
tralijos vyriausybė susilaukė griež 
tų notų ir priekaištų iš Graikijos 
ir Italijos vyriausybių šios valsty
bės perspėja, kad darant tokius 

Mielą kolegą

RAMUTĮ ZAKAREVIČIŲ,

įsigijusį filosofijos daktaro laipsnį, su džiaugsmu sveikina 
ir mokslo kelyje geriausios sėkmės linki

Sydnėjaus Filisterių Būrelis

maskvinės ministerijos padaliniu 
ir M. Gedvilas formaliai turės 
tiesioginį viršininką Maskvoj.

— ★ —
Liepos 27 d. Alytuje mirė moky

tojas Kajetonas Želvys, nuo 1930 
metų buvęs lietuvių kalbos moky
tojas Vilkavišky, vėliau Utenoj, 
nuo 1941 metų — Alytuj.

PENKIOS DIENOS IKI SPAUDOS BALIAUS (1966.8.27)

kie gal net turėtų susilaukti ir 
didesnio respekto, nes jie savo 
duoklę atiduoda lietuvių ben
druomenei ir lietuvių tautai dvi
gubai!

Australijos lietuvių bendruo
menėje yra visa eilė pradžios ir nėms gimnazijos klasėms, o jeigu 
aukštesnių mokyklų mokytojų bus reikalo, dar paruošti tokį va- 
australiškose. mokyklose, bet dovėlį ir pirmosioms gimnazijos 
kiek žinoma, iš jų tik vienas klasėms.

Veda Vyt. Bernotas

' matematikos vadovėlių autorius, 
choro dirigentas, A LB Kult.

Tarybos pirmininkas

POLITIKOS VINGIUOSE
neatsakingus sprendimus emigra
cija į Australiją gali smarkiai nu
kentėti.

Kaip ten bebūtų is potvarkis yra 
Australijos vidaus reikalas ir var
gu, ar kas gali į tai kištis. Jeigu 
graikai ir italai nori šiame krašte 
gyventi ir naudotis tomis pačio
mis teisėmis, kaip ir visi krašto 
gyventojai, tai lygiai jiems pri
valu ir tos pačios kraštui prievo
lės. Net vienas Sydnėjaus dienraš
tis šį faktą pabrėždamas ir vyriau
sybės nutarimą palaikydamas pri
minė, kad “dėl grįžtančių pietų eu
ropiečių į savo kilmės kraštus per
daug netektų jaudintis — tokių a- 
teivių ir dabar perdaug turime”.

SUBRUZDIMAS KOM. KINIJOJ *
Lietuviška patarlė sako — aukš

tai šoksi, žemai tūpsi. Kaip tik to
kį šuolį kom. Kinija davė 1958 m. 
Jausdama, kad labai atsilikusi nuo 
kitų pramonėje išsivysčiusių kraš
tų, kom. Kinija nusprendė toje sri
ty pasistūmėti. Bet ilgai neteko 
padangėmis skrajoti ir nepraėjus 
nė trejiems metams turėjo nusileis 
ti žemėn .Dėl blogos vadovybės tas 
šuolis kraštui brangiai kainavo. 
Vietoj šuolio pirmyn Kinija eko
nomiškai grįžo net dešimtmečiu 
atgal. Geležies liejyklos, kurios iš-

Nuo rugpjūčio 14 dienos Vilniu
je visos pramonių prekių parduo
tuvės bus uždarytos nebe pirmadie
niais, o sekmadieniais. Nuo rug
sėjo pradžios tas pakeitimas įve
damas Kaune, Klaipėdoj, Šiauliuo
se ir Panevėžy. Vėliau ir visur ki
tur pramoninių prekių parduotu
vės bus uždarytos sekmadieniais.

sydnėjiškis p. Kazimieras Kava- šių metų pačioje pradžioje 
liauskas nepasitenkino rutininiu toks vadovėlis penktai klasei, N. 
mokyklos darbu, bet bandė siek- S.W. švietimo ministerijos ap- 
ti dar toliau. Įvedus naują aukš- robuotas ir pasirodė, pasirašytas 
tesniųjų mokyklų (gimnazijų) autorių P. -G. Riley ir C. Cava- 
sistemą N.S.W. valstijoje, žino- louski. Iš jų vienas ir iniciatorius 
mą Wyndham vardu, pamatyta, yra čia minimas p. K. Kava- 
kad šiai sistemai ir jos numaty- liauskas, tik jis, kaip gimęs An-~ 
tai programai trūksta tinkamų glijoje ir tuo vardu registruotas, 
vadovėlių. Kaip matematikos 
mokytojas vienoje iš pirmaujan
čių Sydney gimnazijų (Sydney 
Grammar School) ir turėdamas 
ilgametę mokyklinę praktiką ne 
vien tik Lietuvoje, bet ir Vokie
tijoje, ryžosi paruošti naują ma
tematikos vadovėlį N.S.W. gim
nazijoms, kuris atitiktų ir naujos 
programos reikalavimus, ir įneš
tų kiek naujovių pačioje moky
mo metodikoje. Taip susitaręs 
su savo kolega taip pat mate
matikos mokytoju (ir muziku!) 
P.G. Riley, p. K. Kavaliauskas 
ryžosi paruošti bendrom įėjom gęs Vytauto Didžiojo Universi

tetą Kaune.
šiaip eilinis bendruomenės 

narys tiek Sydnejuje, tiek ir ki
tose Australijos vietose šito labai 
reikšmingo fakto gal ir nežino. 
K. Kavaliauskas savo laisvalaikį 
aukoja lietuviškiems reikalams 
gal brangiau, negu kas kitas: jis 
jau virš dešimties metų vado
vauja “Dainos” chorui (įsivaiz
duokite, koks įsikinkymas!),

dygo kaip grybai po lietaus, užsi
darė. Šiandie jos visai apleistos 
griūva ir rūdyja. Blogas vadovavi
mas ir žemės ūkyje: perskubi ko
lektyvizacija taip pat nešė milži
niškus nuostolius. Vakarų ekono
mistai teigia, kad kom. Kinija tik 
dabar vejasi 1957 m. ekonominį ly
gi-

Pastaruoju metu pastebėta, jog 
krašte vyksta naujas subruzdimas. 
Neaišku, kas, bet spėliojama, ar 
tik nesiruošiama kitam šuoliui pir
myn. O kad jis būtų sėkminges
nis prasidėjo valymai partijoje. 
Mao vardas vėl sušvito lygiai kaip 
1958 m. 0 kad šuolis būtų sensa- 
cingesnis Mao net šešeriems me
tams pasitraukė iš viešumos. Per 
tą laiką, kaip spauda rašo, jis bu
vęs slegiamas sunkių minčių — 
kaip, pav., reiktų apsisaugoti nuo 
kapitalizmo? Po pusmečio priėjo 
išvados, kad visus krašto gyven
tojus reikia padaryti kareiviais. 
Iš 700 milijonų kiniečių būtų su
daryta tokia armija, kuriai pri
klausytų ir pramonė ir kolchozai, 
prekyba, amatai, mokslas. Kiek
vienas krašto gyventojas bus įpa
reigotas ne vien tik savo užsiėmi
me, bet turės gilintis kariškuose 
dalykuose komunistinėj ideologi
joj, aktyviai reikštis komunistinėj 
partijoj bei politikoje. Šalia to ki
nietis kariškoj drausmėj bus grū
dinamas pragyventi ir išmisti su 
mažiausiais ištekliais, kaip kad ir 
pats Mao kovų metais su nacio
nalistais.

TIE PATYS VEIDAI 
MASKVOJE

Vakarų politikai spėliojo kad 
Kosygino dienos suskaičiuotos. Jo 
pasitraukimo iš pareigų priežas
tis buvo grindžiama amžium svei
kata ir iškeltomis reformomis. Bet 
čia Vakarai apsiriko. Kosyginas ir 
toliau, Brežnevui pasiūlius buvo 
vienbalsiai perrinktas į aukščiau
sią sovietų Tarybą. Ne vien Brež
nevas su Kosyginu paliko savose 
vietose, bet eilė ir kitų (Podgorny,

negalėjo šiuo atveju savo pavar
dės sulietuvinti ir buvo aplinky
bių priverstas pasirašyti pagal 
dokumentus galiojančiu vardu. 
Apie š. m. Kalėdas pasirodys 
naujas matematikos vadovėlis 
šeštajai (baigiamajai) klasei.

Taip p. K. Kavaliauskas lai
kytinas pirmuoju lietuviu ne tik 
Australijoje, bet gal net visame 
pasaulyje, pasirodęs su tokiu pe
dagoginiu veikalu, iš kurio mo
kysis ne tik mūsų vaikai, bet ir 
vaikų vaikai. Minėtame vado
vėly pažymėta, kad autorius bai- 

paskutiniu metu ALB Krašto 
Kult. Tarybos pirmininkas, 
Krašto Valdybos narys ir t. t. 
ir t. t. Vargu, ar yra kitas toks 
mūsų bendruomenės tarpe, kuris 
būtų tiek įsikinkęs ir kuris taip 
kantriai ir ištvermingai savo pa
reigas vykdytų. Ir šalia to jis 
dar turi jėgų ne tik atlikti pavyz
dingai savo tarnybines pareigas, 
bet net spėja paruošti vadovėlių 
australiškai mokyklai! Kitas jo 
amžiaus sulaukęs, turi pasiteisi
nimą, kad jis pasitraukia į pensi
ją ir tuo pačiu ne tik iŠ savo tar
nybos, bet ir iš lietuviškos veik
los. Gi p. Kavaliauskas grumia
si ne tik pačiame tautinės veik
los verpete, bet ir kūrybiniuose 
plotuose už lietuvių bendruome
nės ribų.

Mūsų visuomenė turėtų ne tik 
pasveikinti p. K. Kavaliauską su 
jo knygos pasirodymu, bet ir di
džiuotis, kad jį tokį aktyvų ir kū
rybingą turi savo tarpe. Tikime, 
kad šis p. K. Kavaliausko prista
tymas mūsų bendruomenėje ne
paliks negirdomis.

V. Kazokas

Poliansky, Mazurof, kurie “palei
do Kriuščiovą į pensiją” ir patys 
vėl perrinkti. Senieji Kremliaus 
vilkai nieko naujo nežadėjo nei po
litikoje, nei ekonomijoje. Iš papra
timo buvo dar kartą perspėti "im
perialistai” dėl skriaudų Vietna
me. Parama šiaurės Vietnamu! 
bus teikiama iki pergalės. Gyven
tojams nebuvo žadama nei trum
pesnių darbo valandų, nei kitokių 
lengvatų arba apmokamų atosto
gų Krymo kurortuose.

Pats naujausias penkmečio pla
nas jau seniai paruoštas ir jau 
sėdį ratuose. Nuo šių metų pra
džios jis turėjo būti vykdomas, bet 
ratai nepajudėjo iš vietos. Matyt, 
dar vis neaiški kryptis —ar ge
riau sukti į liberalizmą (kas kraš
tui šį tą žada), ar i marksizmą, 
kuris nieko nežada.
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Meškėnų šeima

Daubarų Seimą

mirus, jo žmonai, vaikams ir žentui gilią užuojautą 
reiškia

mirus, jo žmoną, šeimą ir artimuosius skausmo valan

doje nuoširdžiai užjaučia 
A -

staiga mirus, jo žmoną su šeima ir žentą liūdesio 

valandoje giliai užjaučia

Martinų ir Baltų Šeimos

MŪSŲ PASTOGĖ

JUOZUI AUGLIUI

JONAS SOLTŪNAS

JUOZUI AUGLIUI

JUOZUI AUGLIUI

Vyrui, tėvui ir uošviui

A. f A. JUOZAS AUGLYS

A. f A.

JUOZUI AUGLIUI

KONKURSAS
LIETUVIŠKAI GIEDAMOMS MIŠIOMS

1966 m. rugpiūčio 22 d.

RASINĖS RIAUŠES TĘSIASI
Atrodo, kad ši vasara Čikagoje bus labai ilga ir karšta. Nors 

oras dabar malonus, bet temperatūrą pakėlė rasiniai neramu
mai; Ir tragiškiausia, kad tie neramumai tiesiog palietė didžiausią 

lietuvių išeivijos koloniją — Čikagos Marquette Parką, šią kolo
niją ypatingai gerai atsimena Australijos atstovai Jaunimo Kon
grese, nes daugumas jų buvo apsistoję šioje apylinkėje.

Į lietuvišką išeivijos širdį dabar nori įsiskverbti juodosios ra
sės atstovai. Dėl savo teisių jie ir demonstruoja Marquette Parke. 
Negrai teigia, kad šios apylinkės namų pardavinėtojai neparduoda 
namų ir neišnuomuoja butų negrams. Prieš tai jie ir kovoja. Jų det 

monstracijoms vadovauja garsūs jų vadai su Dr. kun. Martin Luther 
King priešakyje. Kaip mes žinome, šis kunigas yra Nobelio taikos 
premijos laimėtojas ir nepaprastai didelis kovos taikingomis prie
monėmis šalininkas.

Demonstrantai, vadovaujami kun. Dr. King ir vėl pasirodė 
Marquette Parke rugpiūčio 5 d. Jų buvo apie 1000 asmenų (juodų 

ir baltų) ir juos saugojo irgi apie 1000 policininkų. Gi demonstra
cijoms trukdyti susirinko apie 7000 kurių tarpe buvo daugiausia 

paaugliai ir vaikėzai. Demonstrantai į jokius provokuojančius in
cidentus nereagavo. Buvo suimta apie 50 asmenų iš demonstracijas 

trukdančių žiūrovų. Buvo taip pat ir sužeistų. Tai daugiausia asme
nys nukentėję nuo mėtomų plytgalių. Nemažai teko nukentėti ir 
nuo policijos lazdų. Akmeniu sužeistas ir pats kun. Dr. King.

Dėl demonstracijų ir su jomis susijusių riaušių griežtai pasi
sakė visa Čikagos spauda, radijas ir televizija bei visuomenės vei
kėjai. Daugumas pasisakiusių griežtai pasmerkė tuos, kurie kenkia 
demonstracijoms. Visi tvirtina, kad demonstrantai — patinka mums 
ar ne — turi teisę į demonstracijas. Šitoji teisė suteikta JAV kon
stitucijos ir ja turi teisę naudotis kiekvienas šio krašto pilietis.

Keistą ir apgailestaujančią liniją, liečiančią šias demonstraci
jas užėmė lietuviškasis katalikų dienraštis “Draugas”, pabrėždamas 
tiek vedamuosiuose, tiek žiniose, kad demonstrantai provokuoją 
riaušes ir kiršiną žmones, nors iš tiesų riaušės provokuojamos an- 
tidemonstrantų.

KALBĖTOJAI IR ŠNEKUČIAI
Neseniai spaudoje ALTas (Amerikos Lietuvių Taryba) pa

skelbė kvietimą registruotis visiems kalbėtojams. Tos registracijos 
tikslas — sudaryti kalbėtojų sąrašą, kuris patiektų žinių apie lie
tuvius kalbėtojus. Šitie kalbėtojai tada ALTo būtų kviečiami kal
bėti apie Lietuvą. Kvietime nepasakyta, ar kalbėtojai būtų naudo
jami tik amerikiečių tarpe, ar ir lietuvių visuomeninėje veikloje. 
Suprantama, kad toks sąrašas naudingas ir reikalingas ir už šią 
idėją tenka tik sveikinti. Tačiau reikia suabejoti, ar tokių parinktų 
kalbėtojų reiktų, sakysime, mūsų Vasario 16 minėjimams. Yra pa
vojaus, kad mes savo minėjimams gautume, tuos pačius šimtą kartų

kalbėjusius plepučius, kurie nieko naujo nei nieko gero neturi pa
sakyti. ALTas, sudarydamas kokį nors kalbėtojų sąrašą, turi at
sižvelgti ne tik į pavardės žinomumą, bet ir kalbėtojo sugebėjimą 
ką nors naujo ir naujai pasakyti.

MALONU SPORTININKAMS \
Šiomis dienomis š. Amerikos sportinę šeimą ir vėl pradėjo 

lankyti atostogavęs “Sportas”. Šio žurnalo pasigedo ne tik sporti
ninkai, bet ir visa lietuviškoji visuomenė. “Sportas”, redaguojamas 
mūsų iškiliausio žurnalisto Kęstučio Čerkeliūno, ir vėl bus tas 
sportininkų šviesusis langas į pasaulį. Kaip žinia, šis žurnalas buvo 
sustojęs dėl lėšų stokos. Tikėkimės, kad sportininkai sugebės jį 
dabar išlaikyti, nors naujame numery jau nuogastaujama Prano 
Mickevičiaus žodžiais, kad “šiandie džiūgautume paėmę į rankas 
“Sportą”, jeigu nerūpėtų jo ateitis. Ir rūpi ne be pagrindo. Rūpi 
pinigai, rūpi lietuvių kalba, rūpi bendradarbiai, ir kyla klausimas, 
ar po tiek tylos metų mes pajėgsime vėl atstatyti ryšį...” Tikėkimės, 
kad sportas, nugalėjęs visus sunkumus, gyvuos daugel metų. Sėk
mės!

Čikagoje taip pat pasirodė angliškai “Lithuanian Sports Re
view”, redaguojamas Povilo Zumbakio. Šis leidinys yra jau antra
sis. Žinoma, ir angliškai mums sportinė spauda reikalinga, ir re
daktorių sveikiname už jo pastangas.

Gilaus liūdesio prislėgtus — 
p. Auglienę, sūnus, dukrą, žentą ir kitus šeimos narius

staiga mirus, drauge liūdėdama nuoširdžiai užjaučia

J. Mardosienė

Liturginiam Bažnyčios atsinau
jinimui tebevykstant, jausdami .li
turginės muzikos stoką lietuvių 
visuomenėje, Jaunimo Metų proga 
“Laiškai Lietuviams” skelbia kon
kursų parašyti jaunimui pritaiky
tas lietuviškai giedamas Mišias.

Sąlygos: 1/ Muzika turi būti pa
rašyta sekančioms Mišių dalims: 
“Viešpatie, pasigailėk”, “Garbė 
Dievui aukštybėse", “Tikiu vienų 
Dievų”, “šventas, šventas”, “Tė
ve mūsų” ir “Dievo Avinėli”.

2/ Turi būti naudojamas 1965 
m. gruodžio 3 d. Liturginės Tary
bos Romoje patvirtintas Mišių 
tekstas (randamas “Draugo” 
spausdintoje knygelėje”, vardu 
“Šventos Mišios lietuviškai”, tik 
išpažinime “Tikiu vienų Dievų” 
turi būti atitaisytos dvi klaidos: 
vietoj “amžių amžiais gimusį iš 
Tėvo” turi būti “amžių amžiais 
gimstantį iš Tėvo” ir vietoj “gimu
sį, bet nesutvertų" turi būti “gim
stantį, bet ne tveriamą”; “Draugo” 
adresas: 4545 W. 63rd St. Chica
go, Illinois 60629, U.S.A.

3/ Mišių nuotaika turi būti lie
tuviška savo dvasia ir melodijomis.

4/ Harmoninės ir kompozicinės 
priemonės turi būti modernios.

5/ Mišios turi būti vienbalsės, 
bendram giedojimui, patogios ' ei-

linio balso apimčiai, bet taip para
šytos, kad galėtų būti giedamos ir 
su mišriu choru, jei toks choras 
yra. Tačiau tiek choro partija, tiek 
vargonų palyda turi būti nesudė
tingos ir nesunkiai išpildomos.

6/ Mišios turi būti pritaikytos 
jaunimui. t.y. gyvos ir džiaugsmin
gos.

Rankraščiai pasirašomi slapy
vardžiu ir su atskirame voke už
rašyta tikrąja autoriaus pavarde 
bei adresu pasiunčiami: “Laiškai 
Lietuviams”, Mišių konkursui, 
2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 
60636, U.S.A. Skiriamos dvi pre
mijos: pirmoji — 200 dolerių ir 
antroji — 100 dolerių. Mecenatai: 
dr. L. Kriaučeliūnas (100 dol. ir 
V. Kuliešius (100 dol.).

Konkurso jury komisijų sudaro: 
Petras Armonas, Balys Chomskis, 
Alice Stephens, Leonardas šimutis 
Jr. ir Juozas Žilevičius. Konkurso 
terminas — gruodžio 15 d. (pašto 
antspaudo data; prieš pat termi
ną prašom siųsti oro paštu, ypač 
jei ne iš JAV).

“Laiškų Lietuviams" redakcija

JUOZUI AUGLIUI

mirus, jo žmoną, sūnus, dukrą ir žentą liūdesy giliai 
užjaučia

Ona Kyzelienė

LAISVINIMO BARUOSE
‘ (“NEWS DIGEST - INTERNATIONAL” 3 METŲ SUKAKTIES PROGA)

Anos savaitės popietę “Minties” 
spaustuvėj netikėtai susitikau p. 
J. Vėteikį ilgokai gyvenusį Canber- 
roje. Pastebėjau, kad jis žvalgosi 
po “News Digest - International” 
rinkinį ir kažką aptaria su spaus
tuvės savininkais.

— Grįžai į namui? — pasisvei
kinęs paklausiau.

— Grįžau — nusišypsojo “News 
Digest - International” žurnalo 
steigėjas. — Nerimavau, gyvenda
mas toli nuo lietuviškojo centro, 
vis norėjau grįžti ir .pagaliau, ma
tai, kad esu čia ir galutinai. Ir 
nesigailiu, nes Sydnėjuje jaučiuo
si geriau ir fiziniai, ir dvasiniai.

— Kaip atrodo “News Digest - 
International” reikalai? Ar žurna
lo leidimas pateisina dėtas viltis? 
— klausiu.

— Sunku kol kas pateisinimo 
jieškoti, — atsakė.

— Džiaugiuosi tąčiau, kad ši 
idėja, pradėta nedrąsiai ir be kitų 
aktyvaus pritarimo, šiandieną vis 
dėlto jau gali džiaugtis trijų metų 
vaisiais. Pradžia yra visada sun
ki, ypač, kad antikomunistinė min
tis iki. šiol buvo lyg ir nemadinga 
todėl ir “News Digest - Interna
tional” leidėjų ir bendradarbių 
pastangos reikalavo tikro pasiau
kojimo. Canberroj gyvendamas, dė 
ja, ir aš pats negalėjau būti pil
nai aktyvus žurnalo leidimo ir re
dagavimo darbe, kadangi jis buvo 
spausdinamas Sydnėjuje ir todėl 
natūralu, kad Sydnėjuje susidarė 
ir tikrasis leidimo ir redagavimo 
štabas. Nepakeičiamu žurnalo lei
dimo šulu patapo p. J. P. Kedys,

„ be kurio pastangų ir pasiaukoji
mo manau, žurnalas būtų sunkiai 
išsilaikęs. Jutau, kad laikui bėgant, 
vienas bedirbdamas' p. Kedys gali 
pavargti, todėl ryžausi juo grei
čiau viską susitvarkyti ir grįžti 
jam pagalbon. Būdami abu leidė
jais ir redaktoriais, pagelbstint vi-

tratoriaus, ekspedicijos bičiulių ir 
t.t, mes viltingai žiūrime į žurna
lo ateitį. )

— Ar žurnalą skaito ir austra
liškoji visuomenė, ar tik politiniai 
pabėgėliai? — parūpo paklausti.

— Nuoširdžiausiai, suprantama, 
mus remia politiniai pabėgėliai, 
tačiau palaipsniui plečiasi ir aus
tralų skaitytojų skaičius. Keletą 
šimtų kiekvieno numerio siuntinė- 
jame veltui, ypač aukštiesiems 
australų visuomenės sluogsniams 
(ministeriams, parlamentarams, 
senatoriams, aukštiems kariškiams 
ir dvasiškiams). Nors ir pamažė
le, tačiau ir šioji kategorija mūsų 
prenumeratorių ir rėmėjų eilėse 
gausėja. Eilinių australų prenu
meratorių skaičius nuolalt auga, 
neskaitant tų, kurie nusiperka žur
nalų knygynuose. Tačiau vis dėl-

to, nežiūrint šio palaipsninio skai
tytojų skaičiaus augimo, žurnalo 
piniginė padėtis nėra pergeriausia. 
Visi dirbame be jokio atlyginimo 
ir turime nemaža asmeninių nuos
tolių, tikėdamiesi, kad laikui bė
gant padėtis pagerės.

— Manau, kad aktyviausi rėmė
jai vis dėlto yra lietuviai?

— Dėkingi esame savo tautie
čiams. Jei į juos kreipiamės, jie 
nuoširdžiai mus paremia. Turime 
savo sąrašuose porų šimtų lietuvių 
prenumeratorių, gi mūsų versli
ninkai, ypač sydnėjiškiai, mus dos
niai remia čia skelbimais, čia au
komis. Kitur lietuviai mus atsto
vauja, žurnalų platina, nes pui
kiai supranta, kad tik šiuo būdu 
gali aktyviai prisidėti prie lietu- 
vos laisvinimo akcijos. Gaila ta
čiau, kad iš esmės lietuvio būde

yra nepaslankumo žymių. Jei žur
nalo platintojai tiesiogiai į lietu
vį nesikreipia, tai jis ir nejieško 
keįlių žurnalų 
ar nusipirkti. O 
tikėti, kad bent 
mūsų žaurnalo 
ruotas saviškių, kadangi pirmojo 
tūkstančio spausdinimo išlaidos, 
jei jas paskirstomi į 1000 viene
tų, toli prašoka pavienio numerio 
savikainą. Mes tačiau tikime, kad 
artimoj ateity kiekvienas tautietis 
žurnalų užsisakys ir jį parems, pa
siūlydamas jį pasiskaityti savo 
jaunimui ar savo bičiuliams aus
tralams, nes tik tada, kai visi su- 
pulsime, greičiau ir našiau išplė
šime Lietuvos laisvinimo akcijų.

Po šio pašnekesio su p. J.Vėtei- 
kiu aš supratau žurnalo svarbų 
ir jo leidėjų sunkumus .pasiryžda
mas stotį į “News Digest - Inter
national rėmėjų eiles.

•užsiprenumeruoti 
norėtųsi vis dėlto 
vienas tūkstantis 
būtų užprenume-

n.n.

JAUNIMAS

HANSA TRADING CO
PTY. LTD

197 FLEMINGTON ROAD
NORTH MELBOURNE, N. 1. Tel. 30 3347

TURI SAVO ATSTOVUS VISOJE AUSTRALIJOJE

Rugpiūčio 12 d. Sydnėjuje buvo 
sušauktas Jaunimo Kongreso Cen
trinio Komiteto posėdis, kuriame 
dalyvavo be paties Komiteto narių 
dar ir jaunimo organizacijų pir
mininkai, Krašto Valdybos pirm. p. 
S. Narušis ir Mūsų Pastogės re
daktorius. Posėdį pravedė JK K-to 
p-kas p. R. Cibas, kuris plačiau 
supažindino posėdžio dalyvius su 
Australijos liet, jaunimo delega
cijos išvyka, Jaunimo Kongreso
eiga bei svarbesniais Kongrese ir Kongrese, susirūpinta visa tai tin- 
stovyklos studijiniuose posėdžiuose 
paliestais klausimais.

1966 m. rugpiūčio m. 13 d. Mi
mosa Road, Bankstown, savo na
muose staiga mirė Juozas Auglys, 
58 metų amžiaus. Prieš keletą me- 
t ų jis turėjo širdies priepuolius, 
ir buvo keletą kartų ligoninėse. 
Paskutiniu laiku Jo širdis dar la
biau susilpnėjo ir Rugpiūčio 13 d., 
kambaryje, bevaikščiodamas par
griuvo ir mirė.

Rugpiūčio 17 d. iš St. Joachams 
bažnyčios, Lidcombe, po gedulingų 
pamaldų, velionio žmona, šeima ir 
didelis būrys lietuvių nulydėjo į 
Rookwood, lietuvių katalikų kapi
nes.

Prie velionio kapo atsisveikini
mo žodį tarė: p. Lelešius, p. Ša- 
pronas ir kiti. Nors buvo darbo 
diena, bet palydėti susirinko daug 
žmonių ir kapą apklojo daugybe 
vainikų. Gedulingas Mišias ir lai
dotuvių apeigas atliko kun. P. But
kus.

Velionis buvo kilęs iš Ukmergės, 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
puskarininko laipsniu. Iš profesi
jos buvo statybininkas - rango
vas. 1937 m. vedė Albertiną Ples- 
kaitytę ir susilaukė dukters ir' • 
dviejų sūnų. Antram pasaulio ka
rui baigiantis, ir užplūstant ru
sams Lietuvą, velionis su šeima pa
sitraukė Vokietijon, ir 1948 metais 
emigravo Australijon. Pirmos die-

nos ir čia nebuvo lengvos, ypatlą-. 
gai esant su mažais vaikais. Bei 
velionis tuo laiku būdamas svei
kas, darbštus ir sumanus, per. 
trumpą laiką, susitvarkė, nupirko 
Bankstowne didelius mūrinius na
mus, padoriai aprūpino šeimą, ir 
dailiai gyveno, iki pakirto mirtis.

Vėlionis buvo gero būdo, artimą 
mylintis žmogus. Kiekviename lie
tuviškame parengime prisidėdavo 
ir ištiesdavo savo pagalbos ranką.

Vėlionis dideliame nuliūdime 
paliko žmoną Albertiną, ištekėju
sią dukrą Ireną, sūnus Gintarą ir 
Alfredą, ir žentą, Eduardą Vailo
ką.

Amžiną atilsį Juozai! Ilsėkis ra
mybėje toje šaltoje žemelėje! o mes 
Tavęs ilgai nepamiršime!

Antanas Baužė

LIET. FILMAS
ČEKOSLOVAKIJOJE

toli siekiančiomis viltimis

SVARSTO
mo Metų pabaigos ir per tų laiką 
ištyrinėtų ir net sudarytų sąlygas, 
kokiu būdu ir kokioje formoje jau
nimas organizuotai reikšis ateity 
pasibaigus Jaunimo Kongreso 
Centrinio ir atskirų vietovių ko
mitetų kadencijai.

Pabrėžiant šį istorinį įvykį — 
Australijos liet, jaunimo delegaci
jos išvyką į Jaunimo Kongresų ir 
jos pozityvų reiškimusi tiek Jau
nimo stovykloje, tiek pačiame J.

Šio posėdžio svarbiausias pun
ktas buvo — kokia yra dabar J.K. 
C. Komiteto padėtis. Jis buvo su
darytas Jaunimo Kongreso pasi
ruošimui ir tarpininkavimui, kad 
J. Kongrese dalyvautų jaunimo ir 
iš Australijos. Dabar ši tiesioginė 
C. Komiteto užduotis atlikta, bet 
ar gali C. Komitetas ir atskirose 
vietovėse vietiniai komitetai be nie 
kur nieko išsiskirstyti suvedus ba
lansus ir uždarius knygas? Po 
■įvairių pasisakymų iš posėdžio da
lyvių pusės prieita išvados, kad 
tiek Centrinis Komitetas, tiek ir 
pavieniai komitetai. atskirose vie
tovėse testų savo darbų iki Jauni-

karnai atžymėti. Prieita išvados, 
kad prie “Mūsų Pastogės” bus rū
pinamasi išleisti specialų priedų, 
iš kurio atsispindėtų tiek Jaunimo 
Kongresas, tiek ir Australijos liet, 
jaunimo įnašas tame Kongrese De 
taliai šis klausimas nebuvo nagri
nėtas. Inf.

- Su 
vilniškiai kinematografininkai ir 
ypač kompartijos bei komjaunimo 
veikėjai išlydėjo į Karlove Vary, 
čekoslovakijon, išgirtąjį ir tris-' 
kart apdovanotąjį Žalakevičaus 
filmų “Niekas nenorėjo mirti”. 
Filmą nuvežė Rusijos kinemato
grafininkų delegacija, kuri filmu 
džiaugėsi ne tiek todėl, kad meni
niu požiūriu jis gana gerai sutai
sytas. kiek todėl, kad jame pokari
nės Lietuvos rezistencijos kovos 
pavaizduotos rusams bolševikams 
tinkama prasme.

Tačiau, kai tarptautinis filmų 
festivalis Čekoslovakijoj pasibaigė 
Vilniaus laikraščiuose pasirodė tik 
kuklios žinutės apie jo rezultatus. 
“Krištolinio Gaublio” premijos fe-, 
stivalio komisija niekam nepasky
rė. Tris premijas paskyrė Jugos
lavijos, Vengrijos ir Čekoslovaki
jos flimams. Iš žalakevičiaus fil
mo buvo išskirtas tik vienas akto
rius, D. Banionis (iš Panevėžio te
atro), kuriam tekd viena iš dviejų 
geriauiems aktoriams vyrams 
skirtų premijų.

(ELTA)

MŪSŲ FIRMA TURI PILNUS

V/O VNESHPOSYLTORG ĮGALIOJIMUS

Norį tikslaus ir patikimo patarnavimo užsakant įvairias • • 
siuntas arba persiunčiant jūsų pačių paruoštus siuntinius - 
kreipkitės tik į mus. '’

sai eilei kitų nuoširdžių bendradar- J !
bių,_ platintojų, rėmėjų, adminis- ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Visiems Sydney gyvenantiems ev. liuteronams, kurie 
parodė mums išvažiuojant atostogų tiek daug meilės,

ŠIRDINGAI DĖKOJU.

Kun. V. Kosticenas su Seimą.
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1966 m. rugpiūčio 22 d.

KOVO

/PORTĄ $
Redaguoja-* Antanas Laukaitis

38 Cheltenham Rd., Croydon, N.S.W. Tel.: UJ 4898

LOTERIJA IŠPARDUOTA
Kovo loterijos bilietai jau visi 

išparduoti ir jos traukimas numa
tomas rugsėjo 17 d. Lidcombe Liet. 
Namuose, kur sportininkai ruoš į- 
domų ir smagų 
tai bus plačiau

Bar-be-Que. Apie 
skelbiama vėliau.

STALO TENISE
Kovo mišri stalo taniso komanda 

- V. Binkis, R. Liniauskas ir J. 
Kenderienė dalyvavo rudens A re
zervo pirmenybėse, kurios vįyko 
stalo teniso centre Summer Hill. 
Po gražių pasirodymų koviečiai 
išsikovojo vietą baigmėje, kur su
sitiko su Ashfield komanda ir ją 
gana lengvai įveikė 8:3, tuo laimė
dami šioje klasėje pirmą vietą. 
Taškai: Binkis 3, Liniauskas 
Kenderienė 1 ir abu dvejetai 2.

2,

MERGINŲ KOVOS
Kovo merginų komanda, žaisda

ma dvejose pirmenybėse susitinka 
bu stipriomis ir kartais silpnes
nėmis komandomis, šiuo metu ak
tyviai į komandą įsijungus M. At
kinson komanda dar sustiprėjo. 
Prieš Barbarians IV merginos lai
mėjo 58:13 (30:6). Taškai: Ja
mieson 12, Paulauskaitė 14, Mo
tiejūnaitė ir Čelkytė po 8, Meškaus 
kaitė ir Atkinson po 6, James 2.

Taip pat merginos gana lengvai 
laimėjo prieš Sydney universitetą 
65:10, tačiau gana blogai sužai- 
dusios turėjo pasiduoti Satelites 
komandai prakišus 30:34. Prieš 
N.S.W. čempiones Barbarians I ko
vietės sukovojo gana gražiai, nors 
vis tiek pralaimėjo 26:52.

NUOTRAUKOS 
-Rugpjūčio .14,, d. Bankstowno

Liet. Namuose ir aikštelėje pada
ryta didžiosios dalies Sydnėjeus 
Kovo sportininkų, tėvų komiteto ir 
valdybos nuotraukų, kurios bus 
panaudotos būsimam šventės leidi
niui. Gaila, kad eilė aktyvių spor
tininkų negalėjo kartu dalyvauti.

KOVO VYRAI-BURWOOD P.B.C.
46:39 (17:15)

, “Western Suburbs” pirmenybė
se Kovo vyrai labai gerai pasiro-

KLUBĖ
dė išplėšdami jau kelintą pergalę. 
Paskiausias susitikimas prieš sti
prią P.B.C. komandą. Pirmasis 
puslaikis buvo permainingas, tik 
paskutinėse minutėse koviečiai pe
rima pirmavimą ir puslaikį baigia 
viršydami porą taškų.

Antrasis puslaikis visas yra ko- 
viečių, nors australai ir kąstai 
priešinasi, ir koviečiai laimi. Taš
kai: Andriejūnas 19, Atkinson 10, 
Daniškevičius 8, Lukoševičius 7, 
Sauka 2.

VYRAI — MOORE PARK III 
62:42 (29:19)

City of Sydney pirmenybėse ko
viečiai gana lengvai nugalėjo 
Moore Park trečią komandą, kuri, 
sudaryta iš jaunų žaidėjų, men
kas mūsiškiams buvo priešininkas. 
Taškai: Andriejūnas 18, Atkinson 
17, Lukoševičius I 15, Daniškevi
čius 6, Lukoševičius II 4, Liuti
kas 2.

JAUNĖS — 
TEACHERS COLLEGE 

14:12 (8:6)
Mūsų merginos šias rungtynes 

sužaidė labai gražiai, ypatingai 
prie savojo krepšio. Taškai: Kaz
lauskaitė ir Saukaitė po 4, Intai- 
tė 3 ,Wilson 3.

JAUNIAI — YMCA 
16:24 (8:10)

Kovo jauniai kaskart vis labiau 
įgyja pasitikėjimo ir žaidžia ne 
tiek dėl laimėjimų, kiek siekdami 
daugiau tarpusavio susižaidimo ir 
komandos sustiprinimo. Jų žaidi
me matosi spartus progresas. Taš
kai: Genys 6, Laurinaitis 4, Mila- 
šas 4, Mickus 2.

PAGYVĖJO LAUKO TENISAS 
Perkėlus lauko teniso treniruo

tes j Bankstowno aikštelę (prie 
Liet. Namų) pradėjo susirinkti 
daugiau žaidėjų, ypatingai jaunes
niųjų. Ir toliau vadovė p. O. Arie
nė kviečia visus lauko tenisą mėgs
tančius vyrus ir moteris atvykti 
sekmadieniais 1.30 vai. p.p. į 
Bankstowną, kur vyksta lietuvių 
treniruotės.

K. KEMEŽYS

ATOSTOGOS PRIE EKVATORIAUS
(Tęsinys)

% J .
Iš Bfisbanės jau gavome Queens metu - taip, kaip vasarą Lietuvo- 

lando geležinkelių traukinį, kurio je. Kai kurioms vietovėms davė 
vagonuose daug daugiau patogu- prancūziškus vardus grįžę iš Pran- 
mą. Pajudėjome pusė dešimtos va- cūzijos I-jo didžio karo australų 
karo, o pirmas sustojimas buvo tik 
6 valanda ryto — 8 su puse valan
dos be sustojimo. Aptarnaujančių 
traukinį konduktorių puikios, ža
lios uniformos ir patys vagonai 
išpuošti keliomis spalvomis. Pirmo
ji pasiekta Bundabergo stotis labai 
išpuošta, švari, platforma labai di
delė ir ilga. Miestelis žavus, me
džiai taip tvarkomi, kad auga ne 
aukštyn, bet platumon ir vieną la
bai žemą medį teko matyti kokio 
šimto pėdų diametru išaugusį ap
valiai. O kiti medžiai, išaugę ko
kia 100 pėdų aukštumo, bet tiek pa 
platūs, kiek apačioje, tiek pačia
me viršuje. O abipus geležinkelio 
besitęsiančios lygumos ir pavir
šiaus žalumas visiškai primena 
Lietuvos pievas vasaros metu. Kai 
kurie ūkininkų nameliai atrodo 
kaip koki meno paveiksliukai. O 
kur jau prasideda vėl miškeliai 
prie geležinkelio, tai visi medeliai 
absoliučiai visai jauni, nes dides
ni iškertami medžio gamybai. Ir 
visi kalnai padengti jaunų medelių 
augmenija. Nežiūrint šilto klimato 
vagonai nakties metu apšildomi ir 
miegui visai nereikia jokių užsik- 
lojhnų. 2-ros klasės vagonuose 
kiekvieniems trims vyrams, ar mo
terims atskira kajutė ir nakties 
metu kiekvienas miega sau pato
giai ir atskirai. Pigu, praktiška ir 
patogu. Kylant aukštyn šiaurėn 
vis daugiau palmių ir kitos skir
tingos augmenijos. Nežiūrint bu
vusių sausrų lygumos labai žaliuo
jančios, o klimatas čia - žiemos

kariai. Vietomis geležinkelį supą 
abipus didžiuliai, gražūs kalnai ir 
traukinys rieda tik.labai siaurute 
lyguma, o kartą net buvo pakilęs 
ir gerokai aukštumon, kaip, kad 
Austrijoje, ar Šveicarijoje. Bet 
Queensland© kalnai gražesni už 
Europos, nes padengti ištisai gra
žia žalia augmenija. Vietomis, abi
pus geležinkelio tęsiasi didžiuliai 
cukrinių nendrių laukai o kai kur 
nemaža ir kukurūzų.

Ypatingai graži, kalnuota aplin
ka, pasiekus Townsville stotį. O 
keleivių laukiamajame kambaryje 
net senienos retenybės išstatytos 
už stiklų. Keleivių patogumui, ant 
sienų iškabintos įvairiausios infor
macijos. O puošnios, meno kupinos, 
lubos atrodo kaip Versalio rūmuo
se. Išėjus gi iš stoties tai viskas 
atrodo kaip kokiame pasakų kraš
te. Pilna dekoruotų, rundinų žemų upeliai ir čia pat Barron Falls 
medžių, kiek aukščio, tiek platumo, 
kaž kas nepaprastai reto. Nieko 
panašaus aš nesu matęs sąvo gy
venime, nors Europoje labai daug 
kur buvau. Miesto centre pilna pal
mių. O jau tik besibaigiant gat
vėse namams ir kiemams iškyla 
šiurpiniai aukšti kalnai, bet įdomu, 
kad šie jau nepadengti augmeni
ja. Matyti kitos rūšies žemės pa
viršius — gal molis. O kalnų vir
šūnėse daug namų ir viskas atro
do tarytum kaip Capri saloje, čia 
jau teko matyti ir labai švarių 
fabrikėlių puikioje aplinkoje. Gele
žinkelį, kalnai supa tai iš kairės, 
tai iš dešinės pusės. O vis labiau

MOSTŲ PASTOGĖ

PASKUTINĖSE SAVO nuotru
pose aprašant mūsų žinomąjį spor
tininką, kuris dalyvavo J. Kongre
se ir po jo su penkiom merginom 
automobiliu perskrodė Ameriką ir 
net pasiekė Meksiką, kitas galė
jo pagalvoti, kad tasai jaunuolis 
buvo mūsų žinomasis čempijonas 
iš Adelaidės, bet kažkaip spaustu
vėj išsprūdo A. Šimkaus pavardė, 
kuris ir buvo tasai laimingasis 
(o gal ir nelaimingasis!) su pen
kiom gražuolėm ir dar kur... Mek
sikoj !

MUMS GERAI PAŽĮSTAMO J. 
Jonušo, buv. geelongiškio sportinin 
ko duktė Laimutė neseniai baigė 
iCortlando universitetą įsigydama 
kūno kultūros diplomą. Ji prieš 
šešerius metus iš Australijos atvy
kusi apsigyveno su tėvais Rochest- 
ery ir aktyviai įsijungė į vietos 
lietuvių sportinį gyvenimą dažnai 
atstovaudama įvairias lietuvaičių 
rinktines. Ypatingai ji pasižymė
jo krepšinyje, o 1961 m. per pabal- 

tiečių pirmenybes plaukimo varžy- daktorius, nei skaitytojai jo pasi- 
bose laimėjo 3 aukso medalius pas
tatydama naujus šiaurės Ameri
kos ir pabaltiečių rekordus. Ji 
dėsto kūno kultūrą vienoje New 
Yorko gimnazijoje.

ŠIUO METU VOKIETIJOJE 
pradeda garsėti buvęs Vasario 16 
gimnazijos mokinys dabar Hei
delbergo universiteto studentas J. 
Naujokas kaip boksininkas. Įvei
kęs buv. Vokietijos aukštųjų mo
kyklų čempioną Riepen jis susi
tiko su NATO meisteriu Seiler ir 
tik susižeidęs pirštą prieš jį tepra- 
laimėjo vieno taško skirtumu. Pri
klausydamas Heidelbergo miesto 
bokso rinktinei jis visuomet pasi
sako esąs lietuvis ir tikisi ateity 
daug geresnių rezultatų.

NORS MŪSŲ' SPORTININKŲ ir linkim taip sėkmingai spėti to- 
atstovas J. Kongrese A. Šimkus, 
išvažiuodamas į Amęriką ir grį
žęs žadėjo savaisiais įspūdžiais 
pasidalinti su Sp. Skyriaus skaity
tojais, tačiau iki šiandie nei re-

SPORTO SAMPRATA
Anupras T[amulynas

Sporto reikšmė, kaip auklėjimo 
priemonė, šiandien niekam nekelia 
abejonių — sportas yra turtingas 
įvairiomis formomis žmogaus ga
bumų išvystumui.

Sportas yra fizinio auklėjimo da 
lis, o» fizinis auklėjimas yra ben
drojo auklėjimo dalis.

Skirtumas tarp sportininko ir 
nesportuojančio: sportininkas, be 
kitų kultūrinių vertybių, yra pra
turtinęs savo gyvenimą ir per 
sportą dar įgytomis vertybėmis ir 
tuo jis skiriasi iš nesportuojančių.

Sportas nėra tikslas, bet tik 
priemonė kitų tikslų siekimui. 
Sportas įdėjine prasme gana įvai
rus: pagrindinė sporto idėja — 
tautos auklėjimas ir jos sveikatin
gumas. Tai pagrindinė sporto idė
ja, bet per sportą galima siekti 
ir kitų šalutinių idėjų: pavergta 
tauta siekia par sportą laisvės — 
laisvės idėja; suburti tautas, jau
nimą vienumon — vienijimo idėja. 
Kada sportas tarnauja sveikatos 
ugdymui — sveikatingumo idėja. 
Kada per sportą skiepijama tau
tinės idėjos — tėvynės meilės idė
ja. Kada per sportą, fizinį lavini
mą siekia estetinių tikslų —gro
žio idėja (išraiškos šokis, grupi
nės mankštos ir kt.). Kada valsty
bė per sportą ruošia tautą kariš
kai — militarinė idėja. Tauta per 
sportą gali siekti reprezentacinių

tikslų — reprezentacinė idėja. Pro
fesionaliniame sporte, kur sportas 
nustojęs savo tikrosios paskirties, 
viską lemia materialiniai išskai
čiavimai.

Pedagogine prasme sportas nau
dojamas vidinei, drausmei ugdyti, 
žmogaus išorės kultūrai, charakte
rio ugdymui ir kit

Tauta, ar pavieniai, per spor
tą siekia sau pageidaujamų tiks
lų ir sportas, kaip priemonė, gali 
būti įvairiausių tikslų siekimui pa
naudotas.
*Per sportą vien brutalios žmo

gaus jėgos ugdymas būtų žalingas 
ir tik įgauna savo tikrąją paskir
tį, sujungtos su bendruoju auklė
jimu, siekiančiu žmogaus fizinių ir 
dvasinių galių harmonijos.

žmogus fizinių ir dvasinių ga
lių junginys. Kur prasideda žmo
guje fizinės ir kur dvasinės galios 
•— atskirti negalima — žmogus 
psichofizinė būtybė — fizinių ir 
dvasinių galių junginys. Fizinės 
žmogaus galios yra dvasinių ga
li saugotojos, todėl svarbu ugdyti 
žmogų darnioje fizinių ir dvasinių 
galių harmonijoj.

Fizinių galių išnykimas žmoguj 
— mirtis.

artėjant prie ekvatoriaus kas kart 
kinta ir augmenija. Vietomis gele
žinkelis prieina prie pat Ramaus 
Vandenyno, kuris taip plačiai atsi
veria keleiviams prieš akis. Pake
lyje kuklūs, bet puikiai išdažyti 
nameliai, o gyvenamų vietovių pa
vadinimai įvairiomis europietinė- 
mis kalbomis, bet tik ne anglų. Ir 
pakelyje teko -sutikti graikų, italų, 
ispanų ir kitų tautybių . žmonių 
Jau nemaža čia juodukų. Teko ma
tyti pakelyje labai aukštų ir nuos
tabiai žydinčių medžių. O šio kraš
to kalnai daug gražesni, negu Aus
trijos, ar Šveicarijos.

Pasiekęs paskutinį savo kelionės 
tašką — Cairns ir turėdamas dar

paprastą fontaną. Į viršų eina ko
kia 50 atvirų vamzdžių, o iš jų į 
viršų vanduo. Nežiūrint senų pas
tatų kavinės ir restoranai puikiau
si visais požiūriais. Visi išpuošti 
ne skelbimais, bet vienos, ar kitos 
rūšies spausdiniais. Viename milk- 
bare teko matyti ne vaikų sporti
nio žaidimo įrengimus, bet auto
matinį televizijos - plokštelių apa
ratą ir įmetus šilingą, paspaudęs 
porą mygtukų gauni plokštele, ko
kią tu pasirenki. Berniukams šis 
įrengimas labiausiai patinka. Tai 
įtalų firmos Rowe-Ami kombinaci
ja. Sydnėjuje ir gi esama kaž kas 
panašaus, tik kol kas ne milkba- 
ruose, bet tam tikruose klubuose.

Patraukus atgal namo, dabar 
dienomis teko matyti tai, ko į ten 
vykstant neteko matyti naktimis, 
šį kartą vagone kaimynkos jau 
labai malonios ir simpatingos juo- 
dukės nes vyrai ir moterys atski
rose kajutėse. Įdomu, kad visą pa
kelę neteko matyti veik nei 
palaidūno šunies. O vis tik 

_______________  ________ ___ mis mačiau didelius plotus 
kiek laiko iki mano grįžimo trau- jaunučių, nepaprastai žalių 
kinio, dar patraukiau geležinkeliu 
kiek į vakarus - Kurandą miestelį. 
Bet iš čia jau geležinkelis eina tik 
per didžiulius kalnus, taip, kad per 
kokį pusvalandį pravažiavome net 
penkioliką tunelių. Kalnai ištisai 
padengti medeliais, vietomis teka 

vieno 
vieto- 
labai 
puše- 
pasi-lių, nors kai kurie medžiai 

puošę visai skirtingais gražiais žie
dais. Dauguma šio krašto geležin
kelių stočių daug gražiau atrodo, 
kaip Sydnėjaus centrinė stotis. 
Vietomis nuostabūs vaizdai kal
nai padengti žemų, tamsių debesų. 
Kur tik sukrinių nendrių, kuku
rūzų, ar kitų daržovių plantacijos 
- tos vietovės gana tirštai apgyven
tos. Nemaža medžio apdirbimo fa
brikų, bet visvien viskas paskendę 
žalumynuose. Daug kur aukštų kal
nų viršūnėse raudonos šviesos, kad 
kartais neatsimuštų lėktuvai. Vie
noje vietoje, netoli Mackay mies
telio teko matyti Cux - Clux 
škotų pilį, pastatytą 1853 metais 
kaž kieno tai lėšomis - Castle Tio- 
ram, kurią dabar norima paversti 
belankančių šį kraštą clux canų

bei hidroelektrinė stotis. Pati Ku- 
randa stotis gražiau papuošta kaip 
koki karaliaus rūmai, ypatingai 
gražiais įvairiais žalumynais di
džiulėje platformoje.

Pačiame Cairns mieste gatvės 
labai plačios, viduryje medžiai, 
kaip kad Europoje, gana malonu 
ir jauku. Pastatai nors ir senoviš
ki, bet gražiau atrodo, kaip nau
ji Sydnėjaus namai. Miestas supa
mas aukštų kalnų iš šiaurės, vaka
rų ir pietų o rytuose Ramusis
Vandenynas. Nors ir brželio vidų- kelionių apsistojimo vietove. Įdo- 
rys, bet čia oras kaip vasarą. Kaž mu, kad net 20-ties metų reikalin- 
koks alaus bravoras net padovano- ga kol euakliptas užauga ir yra 
jo miesto valdybai 1965 metais ne- tinkamas medžio gamybai.

a

pasakojimų nesulaukia. Negi vis 
dar ilsisi po tų didžių kelionėlių.

KIEK TENKA MANO DIDŽA- 
JA ausim nugirsti, tarp Adelaidės 
Vyties ir Sydnėjaus Kovo įsilieps
nojo dvikova kaip reikiant ir vis 
dėl to D. Atkinsono. Greičiausia 
ginčas bus išspręstas būsimoje 
Sporto šventėje.

KOVO TENISO VADOVJE p. O. 
Arienė štai aną vakarą stebėda
ma tėlevizijos programą nutarė 
išbandyti savo laimę spėjant mo
derniosios virtuvės krosnies kainą. 
Pasibaigus programai ir pasis
kambinus telefonu, paaiškėjo, kad 
ji arčiausiai įspėjo ir to pasėko
je laimėjo 214 dolerių. Sveikinam

liiau!

bet taip pat kanadiečių ir ameri
kiečių tarpe. Jos pergalių skaičius 
jau prašokęs šimtinę. Pats iškil
mingiausias jos laimėjimas yra 
1966 m. Detroite atsiektas U.S.A, 
moterų vieneto meisterystė, taip 
pat ten ji laimėjo moterų mišraus 
dvejeto ir mergaičių iki 15 mėtų 
meistrystes.

I SYDNĖJŲ KAIP į kokius at
laidus pradėjo traukti sportininkai 
iš kitur, štai geras adelaidiškis 
lauko tenisininkas Zablockis - 
Clayton pasirodė pas koviečius ir 
greitu laiku įsijungs i vietinį spor
to gyvenimą. Tuo tarpu iš Mel- 
bburno atskridę Irena ir Povilas 
Kviecinskai: pirmoji jau stalo te
niso raketę galanda o vyras tinkli
nį muša. Sveikinam, sveikinam 
naujakurius Sydnėjuje.

PO KETVERIŲ METŲ per
traukos Amerikoje ir vėl pasirodė 
sportinis žurndlas i “Sportas", ku
ris anksčiau reguliariai ir mus 
Australijoje pasiekdavo, šį žurna
lą redaguoja žinomasis mūsų žur
nalistas Kęstutis Čerkeliūnas, ir 
jame be gausių iliustracijų skel
biama ir įdomių sportinių aprašy
mų. Be. šio lietuvių kalba dar lei
džiamas ir anglų kalba žurnalas 
“Lithuanian Sports Review”.

TORONTO VYČIO stalo tenisi
ninkė Violeta Nešukaitytė, nors 
dar tik 15 metų, bet jau meiste
rių klasės žaidikė ne tik lietuvių,

LAIMA MOTIEJŪNAITĖ, ži
noma Kovo krepšininkė jau užten
kamai prisisvečiavo N. Zelandijoj 
ir labai greit pasirodys pas mamą 
ir drauges, bet kelionių karštligės 
pagautos trumpam pamatyti taip 
pat ton N. Zelandijon išvyksta ki
tos dvi kovietės — čelkytė ir Meš- 
kauskaitė.

KIEK TEKO IŠGIRSTI, Aus
tralijos krepšinio sąjungos atsto
vai savo posėdyje greitai svarstys 
ALSKS* pasiūlytą antrąją Ameri
kos lietuvių krepšininkų vizitą 
Australijon. Mat, pasiūlyta, kad 
jų kelionės finansavimu pasirūpin
tų kaip ši sąjunga.

. -'į

Rimtas Gailius

M x 8
’i‘ TIK PER 10 DIENU 1

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą 
siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie prista
tomi j Lietuvą oro paštu per 10 dienų. ¥Sį

Šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų, ar** >♦< 
timiesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepra- !♦! 
leiskite šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo 
mūsų specialiu pasiūlymu.

S8
MERGUŽĖLĖ (01) f

Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui 
arba vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės 
suknelei medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži 
gėlėta skarelė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 neperma
tomo nailono bliuskutė.

KAINA £22.0.0

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 

terilino kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, 
arba juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus ita
liškas lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių ga
rantija, 1 be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0
Jungtinis Merguiėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 

TIK £41.0.0.

v

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasise
kimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — 101 jardo angį. viln. medž. 
trims kostiumams už £16.15.0; P-3 — 9 j. trims paltams viln. 
ąngl. medžiagos už £20.0.0; N-4 — 16 jardų nepermatomo 
nailono graiausių raštų 4 suknelėms už £15.0.0; ir M-13 
vertingas aukšto kaloriteto maisto siuntinys 22 Ibs už £10.0.0 
(anglų valiuta).

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidau 
jamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų pre
kių. Jūsų pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik 
už £4.0.0, plius faktines sovietinio muito išlaidos. Tokius 
siuntinius galite mums siųsti žemau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranzitinio sandėlio ženklą prie adreso: B.O. 
11690/64. *,
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BALTIC STORES LTD
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 

GREAT BRITAIN.
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir 

gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Vi
sos siuntos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: K. Stankūnas, 5 Markwell St, Bowen Hills, 
Brisbane, Qnslnd.; ir St. Rečiūga, 58 Wehl Str., Nth., Mount 
Gambier, S.A.

Mūsų siuntinius galima užsakyti per: COSMOS Trading 
Co., 2 Schofield Str., Vic. Tel. 397-2325 ir per visus skyrius 
visose valstijose.

H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne.
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Brisbane turi dvi geležinkelių rių gėlių. Tiesa pačiame botanikos 

stotis - Roma stotis-vietos susisie- sode, ar parke, užkandžiavau drau- 
kimui.Taip, kad ar į ten važiuojant ge su gulbėmis, kurios laisvai pasi- 
ar iš ten - reikia keisti stotis.

South Brisbane, tarpvalstybinio kų, ateidamos prie mano suoliuko,
susisiekimo stotyje, ant didžiulės kur aš sėdėjau. Tas joms, matyt, 
platformos tiek įvairių, retų žalu- jau įprasta. Stoties platformos sto- 
mynų, jog atrodo, kaip botanikos gai labai platūs ir padengti dau- 
sode. Net visa pastogė pilna {vai- (Pabaiga psl. 6)

imdavo sau biskvitus iš mano ran-
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MŪSŲ PASTOGĖ 1966 m. rugpjūčio 22 d.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PAGERBIAMI LIET. NAMŲ 

STATYTOJAI
Adelaidės Apyl. Valdyba rugsė

jo 3 d. ruošia iškilmingą pagerbi
mą Adelaidės Liet. Namų statyto
jams p. V. Raginiui ir inž. K. Rei- 
sonui. Šių dviejų vyrų rūpesčiu ir 
dešimtmetį nepaliaujamai t rūku
siomis pastangomis buvo pastatyti 
užbaigti ir galutinai įrengti Ade
laidės Liet Namai. V. Raginis iš
buvo Adelaidės Liet. Sąjungos 
p-ku ištisą dešimtį metų ir jam e- 
sant šiose pareigose buvo įgyven
dintas didysis lietuvių namų pro
jektas. Šalia jo ištikimai stovėjo 
ir inž. archit K. Reisonas, kurio 
žinioje buvo visa technikinė Liet 
Namų statyba. Šie du vyrai pasta
tė lietuvybės tvirtovę ir tikrai nu
sipelnė visų adelaidiškių dėkingu
mo ir pagarbos.

Adelaidėje solistė Antanina Gu- 
čiuvienė ir teatro darbuotojas bei 
režisorius Juozas Gučius atšventė 
savo 25-rių metų vedybinę sukak
tį. Sukaktuvininkus nuoširdžiai 
sveikiname.

Alfonsas padėkojo tėveliams, 
Kun. P. Butkui ir visiems kurie jo 
išvykimui seminarijon, moraliai ir 
materialiai padėjo, taip pat padė
kojo už dovanas ir už tokį nuošir
dų išleistuvių suruošimą.

Visą pobūvį pravedė' Kun. P. 
Butkus. Jis priminė, kad kunigui 
neužtenka tiktai rožančiaus, pa
kvietė Alfonsą pasirodyti kuo nors 
iš meno srities. Alfonsas pats a- 
komponuodamas pianinu, padai
navo porą dainelių. Jis turi malo
nų balsą ir yra muzikos mėgėjas. 
Ankščiau mes mažai kur jį matė
me, nes kaip geras studentas buvo 
labai pasinėręs moksle. Baigęs mo
kslą ir tapęs kunigu Alfonsas įsi
jungs į visuomenę, į jaunimą, nes 
čia darbo dirva didelė ir plati.

Prieš metus iš Brisbanės lietu
vis p. Sakalauskas išvykęs taip pat 
į Romą kunigų seminarijon; Alfon- 
sas nuvykęs iškart turės draugą iš castTe^lietuvTų*clioro^baiius? į’ku- 
Austrahjos. ................. ~ - —...............

Mes Australijos lietuviai su mei
le ir džiaugsmu lauksime sugrįž
tant jaunų kunigėlių.

Antanas Daužė

Robert Giesbers.
Po vestuvių jaunieji persikėlė 

gyventi į Melbourną, kur Robert 
ir toliau tęsia savo studijas Melb. 
Universitete paskutiniame archi
tektūros kurse. Kadangi jis yra 
stipendininkas, tai baigus turės 
vykti trims metams prie Darwino 
valdiškiems darbams. Genutė Gee- 
longe Gordon Istitute baigusi ar
chitektūrinę braižybą. Ir vietos 
dienraštis “Geelong Advertiser" 
paminėjo šias neeilines vestuves 
drauge paskelbdamas ir jaunųjų 
nuotrauką. Linkime čjauniesiems 
šviesaus gyvenimo.,

Dalyvis

NEWCASTLE
Eina garsas per visą Australiją, 

kad spalio 22 d. Charlestown Com
munity salėje įvyks didžiulis New- - 
castle lietuvių choro balius, į ku
rį laukiami svečiai iš tolimiausių 
pakraščių.

RUGPIŪČIO 27 D.
AUBURN SALĖJE

(F. O’REILLY AUDITORIUM) 
SPAUDOS BALIUS ĮVYKSTA 

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
(1966.8.27)

F. O’REILLY AUDITORIUM 
PARK RD., ir MARY ST. 
SANKRYŽA AUBURNE.

SAUKIAMAS NAUJAS —

SPAUDOS BIČIULIŲ 
KONGRESAS 
MŪSŲ PASTOGES 

SPAUDOS BALIUJE.

SYDNEY
RETOS IŠLEISTUVĖS

p.p. P. Savickai, gyvenantieji 
Ryde, Sydney, turėjo nepaprastas 
išleistuves: jų sūnus Alfonsas, 19 
metų rugpiūčio pabaigoje išvyksta 
Romon, kur įstoja į Sv. Kazimiero 
Kunigų Seminariją.

Rugpiūčio 15 d. lietuviškų pa
maldų parapijos salėje Alfonso 
išvykimo proga buvo suruoštos iš
leistuvės, kur susirinko virš šimto 
lietuvių. Dalyvių tarpe buvo iš
vykstantis seminarijon Alfonsas 
Savickas, jo tėveliai p.p. Savickai 
ir dvi sesutės, Kun. P. Butkus, 
iLidcombe parapijos Klebonas 
Monsignor Meaney.

Kun. P. Butkus, bažnyčioje, per 
pamokslą ir vėliaus salėje, kal
bėjo, išgirdamas ir pasidižaugda- 
mas jaunuolio Alfonso pasiryžimu 
būti kunigu. Linkėjo tame pasiry
žime Dievo palaimos ir nenuils
tamos ištvermės tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir žmonėms. Monsignor 
Meaney sveikino Alfonsą, linkėda
mas sėkmės ir priminė, kad būda
mas kunigu ir sugrįžęs Australi
jon, galės aptarnauti savo tautie
čius lietuvius. Monsignoras gėrė- 
Iosi lietuviais ir kvietė, kad visi 
ankytų Lidcombe bažnyčią. Svei

kindami kalbėjo: p.p. Genys, Mi
niotas, Aid. Kapočienė studentas 
Antanaitis ir kiti. Alfonsas taipat 
sulaukė gražių dovanėlių. Alfonso 
jaunieji draugai ir draugės, kurie 
dauguma iš jų buvo apsirengę 
tautinias rūbais, prisiminimui de- 
klavamo daug gražių eilučių ir 
padainavo puikių liaudies dainelių. 
Alfonso sesutė taipat gražiai pa
skambino pianinu.

Būrelis moterų puikiai paruošė 
stalus su užkandžiais.

GEELONG
SMAGIOS VESTUVĖS

Rugpiūčio 6 d. geelongiškiams 
yra atmintina diena: visiems gerai 
pažįstama lietuvaitė, kaip šokėja, 
vargonininkė, vaidintoja, pianistė, 
jaunimo ir lietuvių chorų talkinin
kė ištekėjo ir apleido Geelongą. 
Tikriausia ne vienam mūsų berne
liui širdį suskaudo, kad ši lietuivš- 
ka pažiba neatiteko lietuviui.

Eugenijos - Genutės Ivaškevičių 
tės ir Robert Giesbergs vestuvių 
apeigos įvyko rugpiūčio 6 d. Jau
nuosius sujungė kun. P. Dauknys, 
o iškilmėse giedojo Geelong oliet. 
choras, vad. R. Zenkevičiaus.

Vestuvines vaišes surengė Ge
nutės tėvai p.p. Ivaškevičiai Liet. 
Namuose. Tarp gausių vestuvių 
puotoje svečių buvo gražus būrelis 
ir lietuvių, kurie davė toną visai 
vestuvinei nuotaikai.

Jaunuosius sveikino kun. P. 
Dauknys, Vladas Ivaškevičius ir 
choro vardu J. Gailius. Jaunuosios 
tėvas p. J. Ivaškevičius palinkė
jo jauniesiems laimingo gyvenimo 
ir padėkojo visiems už atsilanky
mą ir dovanas. Kalbas užbaigė 
jaunojo tėvas ir pats jaunasis Mr.

?! i

Jau pamažu taisosi metus sirgęs į§ 
Newcastelio choristas S. Daugėla, 
kuris jau pradėjo vaikščioti. Visi 
jo draugai choristai susidėję su
šelpė jį stambesne pinigine para
ma.

Sugįžusią iš J. Kongreso New- 
castelio liet, atstovę D. Skuodaitę 
gražiai sutiko ir jos tėvų namuose 
pagerbė vietos lietuviai.

NEPAMIRŠKITE IŠSIŲSTI 
“MUSŲ PASTOGĖS 

PRENUMERATOS ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.

Mūsų jaunimui taip patiko ats
tovauti kongrese, kad išgirdę, jog 
ateinančių metų pradžioje organi
zuojamas Pietų Amerikos Liet. 
Kongresas, jau vos išlipę Sydnėju
je iš lėktuvo aiškinosi, kiek tokia 
kelionė kainuotų į Buenos Aires!

Neseniai lankydama savo bičiu
lius ir pažįstamus Sydnėjuje vie
šėjo melburniškė daktarė E. šur- 
nienė.

ATOSTOGOS
(Atkelta iš psl.8)

Laiko beliko vos penkios dienos. Apsirūpinkite pakvietimais 
anksto, sudarant savas grupes prie stalų.

STALUS SKIRSTO V. KAZOKAS (Tel. 70 8395)

PAKVIETIMUS PLATINA:

S. Narušis, 36 Berrille Rd., Beverley Hills, tel. 53 5455
E. Kolakauskas, 32 Cornwall Rd., Autmrn, tel. 649 9379 
V. Skrinska, 7 Lemnos St., Homebush — 
V. Patašius, 55 Riverview Rd., Earlwood, tel. 55 4640 
A. Giliauskas, 52 Jeffrey St., Kirribilli, tel. 92 1371 
J.P. Kedys, 93A Argyle St., Parramatta, tel. 635 9787 
S. Zablockienė, Spaudos Kioskas, Lidcombe
S. Žukas, 13 George St., Lambton, N.S.W.
A. Alyta, 13 Archibald St., Lyneham, A.C.T.
M. Gailtūnas, 5 Fowler St., Bulli, N.S.W.
M. Petronis, 152 Liverpool Rd., Enfield. Tel. 74 5727 
J. Suckelis, 138 Pioneer Rd., Towrodgi, N.S.W.

Įėjimas — $ 2.50 asmeniui. Nedirbantiems studentams ir 
moksleiviams — $ 1.00.

Mūsų Pastogės Spaudos Baliaus pristatyti nereikia — per eilę 
metų visi įsitikino, kad tai pats šauniausias balius visame Pietų 
Pusrutulyje!

KONCERTAS BALIUS
S.M. RUGSĖJO MĖN. 3 D., ŠEŠTADIENĮ, ‘'DAINAVOS” SALĖJ, BANKSTOWNE,

ĮVYKS

DAINŲ KONCERTAS
Solistės p. G. VASILIAUSKIENĖS 

ir “DAINOS” choro, vad.

“T ėviškės Aid

Po Koncerto, gerai kapelai 
Įėjimas 15 šil., studentams pusė kainos.

muziko p. K. Kavaliausko 

ams” paremti 

grojant, šokiai.
Pradžia 7 vai. vak. punktualiai. 

A.L.K. Kult. Draugijos Valdyba
K

KVIETIMAS TALKON
Dainavos salėje šiuo metu vyks

ta namų tvarkymą, valymo, dažy
mo bei baldų remontavimo darbai. 
Tuo tarpu darbus pradėję vykdy
ti Valdybos nariai.

Kadangi per eilę metų yra su
sikaupę daug darbų, tad Dainavos 
Namų Valdyba kreipiasi į narius 
ir kviečia galinčiuosius atvykti 
šeštadienį talkon. Valdybos nariai 
lauks ir nurodys darbus.

Būtų gera, kad galintieji at
vykti talkon paskambintų telefonu 
Nr. 6499062 ar kitaip praneštų 
kiek laiko ir kada sutiktų pašvęs
ti talkai šiuo adresu:

B. Stašionis, 11 Berala 
Berala, N.S.W.

St.,

Organizuoja 
A LB KraSto Valdyba

Bankstowne. . . .
Nors Tautos šventę švęsime sa

vuose namuose, tačiau susidariu
sioms šventės rengimo išlaidoms 
padengti priimsim aukas iš jūsų 
duosnių rankų.

Bankstowno apylinkės valdyba

geliu įvairių spalvų. Gėlės pasto
gėje tarytum krepšiuose, o ant že
mės pilna, gausu vazonų, maždaug 

. kas dešimts pėdų platumo ir tiek 
pat aukštumo. Stoties sienos iš
puoštos šešiomis spalvomis, prie 
sienų minkštos sofos platformoje, 
o tualetuose net rankšluoščiai iška
binti. O pačioje stotyje yra net 
specialus keleiviams - turistams 
pagalbos organizacijos skyrius, ku
ris viską parūpina ir net apsigyve
nimą labai pigia kaina.

Dar kur tai net teko skaityti to
ki skelbimėlį, kad, girdi, būkite ra
mūs, ant tarpvalstybinių sienų jo
kių sargybų nėra ir jokių pasų bei 
vizų nereikalingą, o tik užsimokė
kite už viską, tai ir viskas. Ir taip 
galutina mano tos visos kelionės 
išvada, tai neimkite atostogų, ypa
tingai senesnio amžiaus žmones, 
vasaros metu, bet tik viduržiemį ir 
poilsiui į tą nuostabų, netik Aus
tralijos kontinento, bet ir viso pa
saulio, Queenslando kraštą, tai tik
rai ten patirsite tatai, ko jūs vi
same gyvenime neturėjote. Kelio
nei visai pakanka jūsų atostogi
nių pinigų. Jei norite pamatyti vi
są tą kraštą, važiuokltė traukiniu, 
o jei - ką toliau šiaurėje, skriski
te lėktuvu iki Caims, o iš ten vėl 
traukiniu, ar autobusu kur tik no
rite tolyn, vis arčiau ekvatoriaus. 
Mūsų čia gyvenimas Sydnėjuje 
blankus, palyginus su to 
krašto visomis vietovėmis. Nors ir 
trumpa savo kelione, bet buvau ne
paprastai patenkintas ir laimin
gas. Didžiausia garbė tenka Queen
slando vyriausybei, miestų savi
valdybėms bei geležinkelių, valdy
bai. Visas informacijas ir gerus 
patarimus gausite Queenslando. tu
rizmo biure, Sydnėjuje.

PLUNKSNOS KLUBE
Rugpiūčio 13 d. p.p Juragių na

muose įvyko Sydnėjaus Liet 
Pluksnos Klubo posėdis, kuriame 
be išimties dalyvavo beveik visi 
klubo nariai, išskyrus tuos, kurie 
išvykę į užsienį (Dr. V. Doniela). 
Šalia įprastinės posėdžio progra
mos dar buvo ekstra pakviesta iš 
Jaunimo Kongreso sugrįžusi p. Pa
jauta Pullinen, kuri labai gražiai 
ir nuosekliai referavo apie Austra
lijos liet jaunimo delegacijos išvy
ką, stovyklą ir Kongreso eigą, sto
vyklos ir Kongreso studijiniuose 
rateliuose keltas ir svarstytas lie
tuvių problemas ir tt Pranešimas 
ir po to diskusijos buvo tikrai la
bai gyvos, nes iš Klubo dalyvių 
kiekvienam rūpėjo kiek arčiau su
sipažinti su kaikuriomis šio reikš
mingo įvykio detalėmis, kurios ne
retai klubo narių tarpe sukėlė gy
vų komentarų ir net diskusijų.

Antroje šio posėdžio dalyje iš
klausytas p. Stasio Skorulio disku
sinis pranešimas apie mūsų kultū
rinę veiklą ir jos vertinimą. Tema 
pasirinkta tikrai labai jautri ir ak
tuali (jos pagrindinių minčių čia 
neliesime, nes tikimasi, kad visas 
pranešimas šiame laikrašty pasi
rodys ištisai), kuri taip pat iššau
kė įdomių, pritariančių ir net kon- 
traversinių pasisakymų. Apgailė
tina tik, kad viename pasėdyje į- 
vykę du pranešimai buvo perdaug 
aktualūs, tad paskutiniojo disku
sinius pasisakymus teko dėl laiko 
stokos paskubomis užbaigti. Rei
kia manyti, kad pasirodžius vie
šumoje p. Skorulio pranešimui 
“Mūsų Pastogė” leis atvirai pasi
sakyti tuo pačiu klausimu ir ki
tiems skaitytojams. Toifau sek)ė 
rūpestingai paruošta p. Jūragie- 
nės vakarienė ir gana gyvi indivi
dualūs pašnekėsią: grupelėmis.

Paminėtina dar ir tai, kad pra
džioje buvo galutina iaptartas 
Plunksnos klubo seniai planuoja
mas leidinys. Kadangi Klubas yra 
uždara organizacija, tai visų narių 
nutarimu stengiamasi išleisti lei-

dinį — knygą, kurioje tilps pla
tesnei liet visuomenei klube skai
tytos narių paskaitos, kūryba bei 
kitokie pasisakymai, kurie būtų 
reikšmingi ne tik klubui, bet gal 
daugiau ir bendrai lietuviams. Ši
tas leidinys būtų lyg ir atsakymas, 
kad klubas yra savo veikla ir pa-

sisakymais uždaras ir visuomenei 
nieko neduodąs, šį ledinį, kuriam 
Klubas parinko “Plunksna ir žo
dis” vardą, redaguoja rašytojas 
poetas Juozas Almis Jūragis ir 
leidinys numatomas išleisti iki me
tų galo. Leidinį finansuoja patys 
klubo nariai ir jis pasirodys apie 
300 psl. dydžio knyga. Tikimasi, 
kad jis bus svarus įnašas į mūsų 
kultūrinę veiklą išeivijoje.

MELBOURNO
PENKTASIS TALKOS 

NARIŲ SUSIRINKIMAS

1966 m. rugsėjo 4 d., sekmadienį 
vai. p.p., Melbourno Lietuvių 

Namuose, Errol St., North Mel
bourne, šaukiamas Lietuvių Ko-o- 
peratinės Kredito Draugijos Tal
kos penktasis metinis susirinkimas.

Susirinkime bus padaryta d-jos 
veiklos ir atskaitomybės praneši
mai, paskirstytas pelnas, renkama 
nauja valdyba (prirenkama trys 
nauji nariai) ir aptarta veikla a- 
teičiai. Pelną paskirsčius, tuojaus 
bus išmokamas nariams dividen
das.

Susirinkimo darbotvarkė ir me
tinis balansas Talkos nariams bus 
pasiųstas paštu. Jei kas dėl kurių 
nors priežasčių pranešimo negau
tų, prašoma įsidėmėti čia skelbia
mą susirinkimo laiką ir vietą. Su
sirinkimas prasidės punktualiai.

Prasidedant susirinkimui bus 
paminėta Talkos penkmečio sukak
tis, trumpai peržvelgiant per šį 
laiką jos atliktus darbus. Savo 
penkmečio veiklos išdavoje Talka 
yra parėmusi materialiai 
gelio lietuviškų organizacijų dar
bą, todėl laukiama, kad ir 
tų organizacijų atstovai prisimin-
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TALKOJE
darni Talką į jos penkmečio minė
jimą atsilankys.

Kviečiami atsilankyti ir visi Tal
kos veikla besidomintieji tautiečiai.

Lietuvių Ko-op. Kredito D-jos
Talkos Valdyba

TRUMPAI
Spaudos Baliaus salės dekoravi

mu ir šiemet rūpinasi nepavargs
tantis ir neišsisemiantis Algis Plū- 
kas. Būkime tikri, kad salė bus 
išpuošta dar originaliau ir puoš
niau, negu bet kada. Kas netiki
te — atvykite baliun įsitikinti!

Kiti nusikundžia, kadnepaduo- 
tas skelbimuose tikslus Spaudos 
Baliaus adresas, kuris ateinantį 
šeštadienį įvyks Father O’Reilly 
Memorial Auditorium 
(tiksliau: Park Rd. 
sankryža Auburn).

Aubume 
ir Mary St.

Kalbant apie Spaudos Balių gir
disi ir tokių linksmų nuotykių: vie
nas skambina redaktoriui prašy
damas, kad jam užsakytų baliuje 
stalą. Redaktorius pasiteisina, kad 
jis stalų neužsakinėja, o 
ima užsakymus.

tik pri-

dau- - Oskaras Wildas, 1883 
būdamas Texase, skaitė 
te užrašą: “Nešeukite į pianistą 
jis daro tai, ką gali”.

metais 
kabare-

MENO DIENŲ KOMITETO 
POSĖDIS

Rugpiūčio 28 d., sekmadienį, 2 
vai. p.p. p.p. Reisgių namuose 
(135 Mimosa Rd., Greenacre) šau
kiamas Meno Dienoms Rengta Ko
miteto posėdis. Posėdy prašomi bū
tinai dalyvauti visi Komiteto na
riai, nes iki Meno Dienų laiko ma
žai, o yra skubiai svarstytinų ir 
apspręstinų reikalų.

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

Šiais metais Sydnėjuje Tautos 
šventę švęsime rugsėjo 10 d. — 
šeštadienio vakare Dainavoje — 
Bankstowne.

Svetimoje šalyje prisiglaudę ne
galim Tautos šventės iškilmėm 
užimti visos dienos, tad rugsėjo 
10 d. vakare Dainavoje įvyks ofi
cialioji dalis su menine programa, 
o po jos pasilinksminimas.

Visų Sydnėjaus priemiesčių jau
nimas ir senimas kviečiamas Tau- _
tos šventei rinktis Dainavoje — Kaį. Kultūros Draugija?

SKAUTŲ OLIMPIJADA
Rugpjūčio 28 d. nuo 9 vai, ryto 

Meryland Ovai egzilų skautų są- "• 
junga ruošia tarptautinę skautų 
olimpijadą.

Sydnėjaus liet, skautai smarkiai 
ruošiasi sėkmingam . pasirodymui. 
Tėveliai bei visuomenė prašomi 
savo apsilankymu moraliai juos 
pastiprinti.

Rugsėjo 3 d. Dainavos salėje 
Bankstowne ruošiamas koncertas - 
vakaras “Tėviškės Aidams” pa
remti. Dalyvauja solistė G. Vasi
liauskienė iš Adelaidės ir “Dai
nos” choras. Organizuoja Liet.
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