
TAUTOS FONDAS kovoti ui tautos laisvę, bet kad 
būdami eiliniai nariai kiekvie
nas atskirai net nežinome, nuo 

Artėja Tautos Šventė, o drau- ko pradėti ir kaip tą kovą tęsti, 
ge su ja ir rinkliavos bendruo- Bet ji lygiai tęstiną ir kiekvienas 
menėje Tautos Fondui. Nekal- joje tautinio sąmoningumo įpa- 
bėsime, kaip vyksta lėšų telki- reigojamas aktyviai prisidėti, 
mos Tautos Fondui kitur,, bet Tiesa, kruvino fronto dar nėra, 
pas mus girdisi nusiskundimų, ir niekas nejaukiamas stoti ka- 
kad Siam reikalui įplaukos yra reiviu ginkluoton kovon, bet 
gana skurdžios. Lygiai neturėtu- mes turime jaustis aktyvūs ka
me čia ieSkoti pateisinimų, ar riai už tautos laisvę kitokiom 
susiaurėjo aukotojų dėmesys, ar priemonėm. Efektyvi laisvinimo 
nepakankamai išvystoma akcija, reikalams auka ir yra toji prie- 
2inia tik, kad mes eilei antraei- monė, kuri liudija mūsų sąmo
jų dalykų esame gana dosnūs, ningumą ir pateisina užsiangažtT 
bet Tautos Fondui didesnio dė- v imą tautos laisvinimui. Turime 
mesio taip ir neskirtame. . žmonių, kurie vykdo tą laisvini- 

Kiti net prileidžia, kad kas- mo darbą ir žino kelius ir būdus, 
met nors ir pamažu kaupiamos kur sukti ir ką veikti, kad tik 
Tautos Fondui lėšos, bet nieko Lietuvos byla būtų judinama ir 
konkretaus iš tų aukų nesimato nemarinama, o mūsų kiekvieno 
— nei namai pastatyti, nei Lie- reikalas jų iniciatyvą ir darbus 
tava išlaisvinta. Žinia, kad Tau- remti. Galimas daiktas, kad ta- 
os Fondo ištekliai skiriami tau- sai mūsų tautos laisvinimo apa
tes laisvinimo reikalams, o tie ratas nėra tobulas, su trūkumais 
reikalai tokio plataus fronto, ir t. t., bet dar tas neatpalaiduo- 
kad negalima nubrėžti ribos, ja nuo pareigos iš viso nuleisti 
kur jis prasideda, ir kur baigia' rankas ir vykdomo darbo nepa- 
si. Sis frontas baigsis tada, kai laikyti. Turint pakankamai iš- 
Lietuva bus išvaduota ir VL1- teklių ir toji laisvinimo akcija 
Kas bei Tautos Fondas savo gali pasirodyti ir efektyvi, ir ver- 
apyskaitas perduos teisėtai Lie- žli. Gali būti ir kažinkokie žmo~ 
tavos vyriausybei. Bet jeigu nės mūsų laisvinimo veiksniuo- 
Šiandie pasaulinėje politikoje se, bet be lėšų, tuščiomis toli ne- 
Lietuvos klausimas ir jos skriau- pažengs ir reikalo nepastūmės, 
du nėra užmiršta ir numarinta, Kiekvieno mūsų Tautos Fondui 
tai didžiausia dalimi galime pa- auka prilygsta šūviui už tautos 
dėkoti VLIK-ui per Tautos Fon- laisvę, Čia ir yra mūsų užsian- 
do tiekiamas jam lėšas, kad dar- gažavimo tautos laisvinimo dar
bas nesustotų ir net būtų plečia' buose pateisinimas. Siame tie- 
mas. sioginiame už tautos išlaisvini-

Kiekvienu atveju akcentuoda- mą fronte kito įsipareigojimo 
riti savo lietuvišką veiklą pabrė- nėra. Kiti už tautą paklojo sa
vame, kad mes turime du pa- vo gyvybes ar sveikatą, iš mūsų 
grindinius uždavinius — išlaiky- tuo tarpu tereikalaujama tik mcC 
ti lietuvybę svetur savųjų tarpe terialinės aukos. Tad bent tau- 
ir turimomis jėgomis kovoti už tinių švenčių progomis pasirody- 
tautos išlaisvinimą. Pirmu atsi- kime, kad pas mus tebėra gyvas 
tikimu mes akciją išvystome tie- kovingumas už tautos laisvę ir 
siog su kaupu, bet antruoju abe~ pavergto krašto nepriklausomy- 
jatinai. Ne dėl to, kad jau bū- bę.
tume atsisakę šios užduoties — (v.k.)

Veda Vyt. Bernotas

POLITIKOS VINGIUOSE
AUSTRALAI DŽIUGLIŲ KARE— NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS INDONEZIJOJE —

Vokiečių Afrikos korpo vadas 
Romelis, įveikęs anglų - australų 
junginius prie Egipto, pripažino, 
kad Australijos karys yra narsus, 
kantrus ir patikimas kautynėse. 
Tokius karius jis pats būtų norė
jęs turėti savo pusėje. Tuo austra
lai dažnai didžiuojasi, o garsųjį

KOMEDIJOS KINIJOJE

dalinys netikėtai buvo apsuptas 
keleriopai didesnio priešininkų 
skaičiaus. Keturių valandų bevil
tiškoje kovoje jie ne tik išsivada
vo, bet net privertė priešų trauk
tis su dideliais nuostoliais. Iš 150 
apsuptų 17 australų karių žuvo, 
26 sužeisti. Apsupime australai

principo: užmušti yra tie, kuriuos 
australas gali batu paspirti, su
žeisti tie, kurių kraujo žymės su
sekamos už 300 jardų. Tų taisyk
lių laikydamiesi australai net ne
paskelbė, kiek priešo pusėj buvo 
sužeistų.

Amerikiečiai stebisi australų at

kaląs.
Jau kitų dienų po Sukamo kal

bos vietos spauda jį smarkiai kri
tikavo. Daug organizacijų, ypač 
studentų frontas reikalauja galu
tinio Sukamo pašalinimo iš pre
zidento nors nominalinių pareigų. 
Sukamo savo užnugary turi ga
na stiprių nacionalistų partijų, 
kurie siekia jam gražinti prarastų 
prestižų ir galių.

— ★ —
Didysis raudonosios Kinijos va

das Mao po šešių mėnesių susi
kaupimo ir mųstymo vėl grįžo vie
šumon. (spėjama kad sirgo). Vie-

Romelį pagarbiai prisimena. kariai gynėsi iki paskutiniųjų ir
Ligi šiol australams neteko ko- priešų atmušė su kruviniausiais 

voti savo žemėj, tačiau jų ekspe- nuostoliais. Vietnamo komunistų 
diciniai daliniai dalyvavo dauge- 1000 vyrų batalionas turėjo trauk- 
ly ir garsių mūšių. Po paskutinio tis kovos lauke praradęs 245 už
karo australams teko kovoti Ko- muštais ir su daugybe sužeistų, 
rėjoje, Malajuose ir dabar Viet- Priešas savo pranešimuose prie- 
name. šingos pusės aukas žymiai per-

Pereitų savaitę vienas australų deda. Gi Australai laikosi savo

SKAUDŽIOS MIRTYS
MIRĖ

DAIL. A. ŽMUIDZINAVIČIUS 
"Pasistengsiu ir toliau būti nau

dingas, iki kol mano atgyvenęs as
muo atsiras po žydinčia velėna 
šio filialio sode”, — kalbėjo dai
lininkas Antanas Žmuidzinavičius 
šį pavasarį, kovo 22 dienų, kai jo 
paties namuose, Kaune, buv. Kal
nų, paskui V. Putviskio gatvėj 
(dabar Sal. Neries-, buvo atidary
tas dailės muziejaus skyrius (fi
lialas), skirtas jo kūriniams laiky
ti. Tie žodžiai aiškiai skambėjo, 
kaip testamentas — palaidoti jį 
čia pat, šalia jo kūrinių, sodelyje, 
prie namo, kuriame dailininko gy
venta beveik visa ilgo, 90 metų 
amžiaus antroji pusė.

Vos nepilni penki mėnesiai po 
tų testamentinių A. Žmuidzinavi
čiaus viešai, draugų ir valdžios 
atstovų akivaizdoj pasakytų žo

džių, jis, rugpiūčio 9 d. mirė ir 
rugpjūčio 11 d. buvo palaidotas... 
toli užmiesty, Petrašiūnų kapinė
se (Dabar ten pagrindinės Kauno 
miesto kapinės). Pageidavimas ne
vykdytas.

Pašarvotas A. Žmuidzinavičius 
buvo M. Čiurlionio vardo Dailės 
muziejaus salėj. Laidojant pasa
kytose kalbose dailininkas buvo 
pagerbtas, kaip didžiai nusipelnęs 
kultūrininkas, bet visiškai nutylė
ta jo kaip ankstesnioji taip vėles
nioji visuomeninė veikla. Buvusia 
uolaus Lietuvos nepriklausomybi- 
ninko, Lietuvos Šaulių Sųjungos 
pirmininko, nors vėliau ir sovie
tinio deputato ir sovietinio akade
miko (Maskvos dailės akademijos 
nario - korespondento) dabartinės 
valdžios ir kompartijos atstovai, 
dalyvavę laidotuvėse, nesiryžo - 
bent prie dar atviro kapo — A. 
Žmuidzinavičiaus pakelti į komu-

kaklumu bei jų pergalėmis, ir aus
tralai visais atžvilgiais yra pat
varesni už amerikiečius, net džiun
glių klampynėse jie gali išbūti 
savaites be papildomo tiekimo. 
Australai į tai atsako: amerikie
čiai ruošiasi penkiems įvairiems 
kariams, gi australai tik vienam 
— džiunglių karui.

Anų savaitę Indonezija šventė 
21-rių metų nepriklausomybės su
kaktį. Ir čia neapseita be Sukamo. 
Jis vėl pasirodė viešumoje, vėl gar
bino save neprisiimdamas jokios 
kaltės dėl krašte chaotiškos pa
dėties. Tiesa, jo taktika kiek pa
sikeitė: šia proga jis pats pasmer
kė prieš metus komunistų ruoštų 
perversmų ir tuo pačiu pagyrė da
bartinį karo vadų Šuharto už su
sidorojimų su krašto kenkėjais.

Toks staigus melodijos pakeiti
mas įvyko vien dėl to, kad prieš 
pat jo nosį buvo pademonstruota 
jėga, priklausanti tiesioginiai gen. 
Suharto.

Kalbėdamas net dvi valandas 
Sukamo vietomis peranksti išsi
šoko pasakydamas, kad niekad ne
buvo ir nebus jis taikos sutarties 
šalininkas su Malajais. Taip pat 
priklausy mas Jungtinėms Tau
toms Indonezijai nesųs svarbus rei

toj šuolio pirmyn jis su draugais 
nėrė Yang-tse Kiang upėn. Kiek 
atsigaivinęs ir net rekordiniu grei
čiu nuplaukęs 9 mylias pagalvo
jo, ar ne laikas užleisti savo vię- 
tų kitam. Spėjama, kad didžiojo 
vado garbė Mao pasitrąukus gali 
atitekti dabartiniam krašto apsau
gos ministeriui Lin Piao. Tačiau 
prieš pasitraukdamas Mao pasi
ryžęs švariai pravesti valymus, 
kurie jau prasidėjo pačioje komu
nistų partijoje ir intelektualiniuo
se sluogsinuose. Toliau seka krau
tuvės, gatvių pavadinimai ir tt 
Krautuvėse draudžiama prekiauti 
užsieniniais produktais. Gatvių pa
vadinimai keičiami į revoliucinius 
vardus. Net ir moterims draudžia
ma dėtis pusmetinius, vartoti kos
metikų bei gaminti ištaigingesnius 
valgius. „
i Skelbiama, kad gyventojai pil
nai pritarę šviesiojo vado spren
dimams. Jie net nėręsi iš kailio 
pasirodžius didžiajam vadui vie
name mitinge. Laimingi buvę tie, 
kuriems Mao paspaudęs rankų. 
Kiti, nepriėję prie vado jautėsi 
laimingi paspausdami vado pas
paustas rankas. Po tokia istorinio 
įvykio rankų spaudėjai dar ilgų 
laikų rankų nesiplovė.

Įvykiai
Tautos Šventės minėjimai

GEELONG
Rugsėjo 11 d. Geelongo Liet. 

Namuose įvyks Tautos šventės 
minėjimas 10.15 vai. šv. Mišios 
iv. Jono bažnyčioje, kurias atna
šaus kun, P. Dauknys. Pamaldų 
metu giedos Geelongo Liet, choras 
vad. R. Zinkevičiaus.

8 vai. p.p. Geelongo Liet. Na
muose minėjimas:

a) paskaita.
b) meninė dalis, kur dalyvaus 

beveik visos Gelongo meninės pa
jėgos ir taip pat savaitgalio mo
kykla.

Parodykime savo tautinį su
brendimų skaitlingai dalyvaudami 
pamaldose ir minėjime.

dri įspūdžiai iš Jaunimo Kongre
so ir kelionės po Europų;

Algis Šimkus — Jaunimo Kon
greso pranešimų apibendrinimas 
ir išvados;

Nijolė Mališauskaitė, Rūta Žie- 
daitė, Rūta Kemežytė ir Snieguo
lė Dagytė — Rūtelių kvartetas 
suteiks malonių progų išgirsti 
Jaunimo Kongreso dainų, kurias 
dainuoja įvairių kraštų lietuviš
kasis jaunimas.

Po minėjimo visi tautiečiai kvie
čiami pasivaišinti kava, kur bus 
progos asmeniškai pasišnekėti rū
pimais klausimais su Jaunimo 
Kongreso dalyviais.

2. Tautos šventės proga Apy
linkės Valdyba kviečia visus tau
tiečius atlikti savo pareigų ben
druomenei, t.y. sumokėti solida
rumo - lietuvio mokestį 1 dolerį 
metams, šį mokestį privalo mo-

Geelongo Apyl. Valdyba

MELBURNE

keti visi dirbantieji lietuviai, su
laukę 18 metų. Tai tautinė pa
reiga.

3. Apylinkės V-ba kviečia tau-
PRANEŠIMAS

MELBOURNO LIETUVIAMS
Melbourne Apylinkės Valdyba 

praneša,
1. Tautos Šventės minėjimas 

įvyks rugsėjo 11 d. 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose, 50 Errol St., Nth. 
Melbourne.
Proąrarmoje dalyvauja:

Rita Tamošiūnaitė — eilėraštis, 
Dainos Sambūris, vadovaujamas 

p. Alberto čelnos.
Jaunimo Kongreso atstovų pra

nešimai:
Kazys Zdanavičius — bendra 

Jaunimo Kongreso apžvalga;
Ieva Didžytė — Jaunimo Kon-

tiečius skirti aukų Krašto Valdy
bos paskelbtam vajui kultūriniams 
ir Lietuvos laisvinimo reikalams.

4. Apylinkės Valdyba praneša, 
kad rugsėjo 18 d. 5 vai. p.p. Lie
tuvių Namuose įvyks Melbourne 
Apylinkės nepaprastas visuotinis 
susirinkimas Krašto Tarybos ats
tovams rinkti, kurie atstovaus 
Melbourne lietuvius Tarybos su- 
Ivažiavime, įvykstančiame šių me
tų gale Sydney.

Susirinkime bus progos pasvar
styti ir kiti bendruomeniniai rei
kalai. Todėl tautiečiai prašomi 
susirinkime skaitlingai dalyvauti.

Melbourne Apyl. Valdyba
greso lithuanistikos diskusijų ap
žvalga;

.Mąrtynas Didžys — Jaunimo
Kongreso politinių diskusijų ap-

J
'Balys Stankūnavičius — ben- šeštai

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNEJUJE

Šiais metais Sydnejuje 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 Sydnejaus priemiesčių jau
nimas ir senimas kviečiamas Tau
tos šventei rinktis Dainavoje — 
East Terrace Bankstowne,

Nors Tautos šventę švęsime sa
vuose namuose, tačiau susidariu
sioms šventės rengimo išlaidoms 
padengti priimsim aukas iš jūsų 
duosnių rankų.

Banketoumo Apyl. Valdyba

LATROBE VALLEY
Rugsėjo 2 d., penktadienį, 8 vai. 

vak., A.L.B. Latrobe Valley Seniū
nija Morwellio Town Hall mažo
joje salėje ruošia Tautos Šventės 
minėjimų.

Po oficialios dalies ten pat įvyks 
tradicinis pasilinksminimas. Vie
tos ir toliemesnių kolonijų tautie
čiai prašomi skaitlingai dalyvau
ti.

F.Sodaitis 
Seniūnas

NEWCASTLE
RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 

PAMALDOS
Sųryšy su Tautos švente, sekan

čios pamaldos Newcastelio ir apy
linkės lietuviams bus laikomos rug 
sėjo 11 d. 9. 30 vai. šv. Lauryno 
bažnyčioje, Brodmedove. Išpažin
čių bus klausoma jau nuo 8.30 ryto 
prieš Mišias.

Visi maloniai kviečiami šia pro
ga, eiti gausiai sakramentų.

nistų palaimintuosius.
(ELTA)

NETEKOME DAR VIENO 
RAMSČIO

MIRĖ BIBLIOGRAFAS .
A. RUŽANCOVAS

Liepos 24d. Amerikoje mirė A- 
leksandras Ružaniec - Ružancovas, 
po prof .Vaclovo Biržiškos vienas 
iš stipriausių mūsų raštijos žino
vas ir sistematintojas. Būdamas 
gudas jis nuo 1919 m. kaip Gudi
jos laisvės kovotojas atsidūrė Lie
tuvoje ir negrįžo į rusų okupuotų 
Gudijų. Lietuvoje jis įsitraukė į 
bibliografinį darbų, kurį tęsė ir 
išeivijoje. Dar būdamas Vokieti
joje jis suorganizavo Lietuvių Bi
bliografijos Tarnybų, o būdamas 
Amerikoje savo darbu ir kaštais 
pradėjo leisti bibliografinį leidinį 
“Knygų Lentynų”. Lietuvių tauta 
neteko didelio kultūrininko ir bi
čiulio. kuris per lietuviškų knygų 
savo dvasia pasidarė ir nuoširdus 
lietuvis.

DAIL. ŠKLĖRIAUS SUKAKTIS 
Visi Vilniaus laikraščiai (lietu

vių ir nelietuvių kalbomis leidžia
mieji) liepos 27 dienų plačiai pa
minėjo dailininkų K. Šklėrių, jo 
90-tų gimimo metinių proga (mi
ręs 1932 m.). Nors pastebėjo, kad 
K. šklėriui “sicialistinės ar visuo
meninės problemos buvo tolimos” 
(suprask, nebuvo artimas komunis 
tams), jį pagerbė, kaip išaugusį 
“realistinės rusų dailės tradicijų 
dirvoje” ir nuo “esminių realisti
nių dailės principų” nenukrypu- 
»į-

(ELTA)

KRAŠTO GYNYBA
Australijos federalinė vyriausy

bė nutarė įsteigti naujų karo lai
vyno bazę Vak. Australijoje, kad 
Australija būtų ginama rytuose ir 
vakaruose. Australija turinti pa
kankamai karo laivų, kad tokia 
bazė būtų įrengiama.

BIJOMASI NERAMUMŲ
Indonezijoje vėl kelia galvų ko

munistai sukeldami vietinių riau
šių ir susidūrimų su kariniais da
liniais. Gen. Nasution kritikuoda
mas prez. Sukarno kalbų pareiš
kė, kad pirmasis Indonezijos prie
šas yra komunistai ir jų palaiky
tojai. Krašto gerove ir jo ateitimi 
nuoširdžiai rūpinasi tiek studen
tų organizacijos, visos progresy
vios politinės partijos ir kariuo
menė.

BANDYMAI PACIFIKE
Sovietai paskelbė, kad per atei

nančius du mėnesius rusai žada 
pravesti Pacifike raketinius erd
vių bandymus. Kokio pobūdžio tie 
bandymai, konkrečiau nepaskelb
ta. Jie truks iki spalio 25 d.

— ★ —
Sov. Rusijoje baptistai buvo įs

teigę sekmadienio mokyklų ir net 
organizavo masinius krikštus Do^ 
no upėje, neseniai sovietų parei
gūnų buvo suimti ir apkaltinti an
tisocialiniais veiksmais, ir plati
nę nelegaliai spausdintas knygas, 
religiniais prietarais nuodijan
čias piliečius.

— ★ —
Amerikiečių paleistas mėnulio 

satelitas, skriejųs aplink mėnu
lį jau parinkęs net devynias tin
kamas vietas nusileisti ant mėnu

lio erdvėlaiviui su žmonėmis . 
Dabartinio satelito ne visi foto 
aparatai tinkamai veikia, tad lap
kričio mėn. amerikiečiai rengiasi 
paleisti antrų satelitų — Lunar 
Orbiter II su tobulesniais apara
tais.

KULTŪRINĖ REVOLIUCIJA 
KINIJOJE

Kinijoje prasidėjo arši “kultū
rinė revoliucija”, naikinanti vis- 
kų, kas vakarietiška, buržuaziška 
ir primena prabangų. Susidariu
sios komunistų komandos, kurios * 
eina per privačius namus ir butus 
ir mėto bei naikina rastas brange
nybes, prabangesnius baldus ir t.t. 
Neaplenkiamos net ir valdinės įs
taigos, kaip ministerijos.

\ — ★ — —
Prancūzijos prez. de Gaulle iš

sileido į ilgų kelionę vizituodamas 
įvairius kraštus Afrikoje, Azijo
je ir Okeanijoje. Su juo vyksta ir 
jo žmona.

KR. V-BOS P-KAS
LANKYS KOLONIJAS

ALB Krašto Valdybos pirm-kas 
p. S. Narušis, pasinaudodamas sa
vo metinėmis atostogomis, rugsėjo
2 d. išvyksta į Viktorijų ir Pietų 
Australijų aplankyti didesnių 
bendruomenės padalinių. Rugsėjo
3 d. jis bus Albury ir čia dalyvaus 
Tautos šventės minėjime skaity
damas paskaitų.

Melbourne išbus nuo rugsėjo 4 
iki 6 dienos. Rugsėjo 6-9 d.d. sve
čiuosis pas Geelongo lietuvius, o 
jau rugsėjo 11 d. bus Adelaidėje 
ir taip pat dalyvaus Tautos šven
tėje.

Jam išvykus jį Krašto Valdybo
je pavaduos vicepirm-kas p. E. 
Kolakauskas.

1
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Pabaltiecių koncertas Melbourne

JONAS SOLIŪNAS

(TRIJŲ SESIŲ BIČIULYSTĖS MANIFESTACIJA)

Skamba žingsnių deganti daina, 
Širdį neša vienas mūsų džiaugs

mas.
B. Brazdžionis

RIAUŠĖS TEBETRUNKA
Vakar vos negavau per galvą nuo policininko. Kai sekma

dienio vakare (rugpiūčio 14 d.) parvykau namo, Čikagos Marquette 
Parke, skersai gatvę nuo gyvenamosios vietos riaušės vyko pačia
me įkarštyje. Pasirodo, kad čia ką tik buvo pasibaigęs Amerikos 
nacių partijos susirinkimas. Jauni vaikėzai, įaudrinti provoka
toriškų nacių kalbų, užpuldinėjo pravažiuojančių negrų mašinas. 
Nuėjau ir aš pasidairyti. Policininkas pasakė spausti namo. Ne
rangiai apsisukau. Mano nerangumas nepatiko policininkui ir jis 
užsimojo lazdele. Tada manyje, atsirado vijurkiškas greitis ir pa
bėgau.

Taigi, rasinės riaušės Čikagoje tebesitęsia, Vakar negrai ir 
baltieji demonstrantai demonstravo trijose vietose. Visur jie buvo 
baltųjų vietos gyventojų užpulti. Ir vėl visa eilė buvo sužeistų ir 
uimtų. Atrodo, kad rasiniai neramumai čia truks visą vasarą.

Kadangi Marquette Parke, demonstracijos liečia ir lietuvius, 
tad nenuostabu, kad nemaža jų irgi vienaip ar kitaip aktyviai pri
sideda.

ŠILUVOS ŠVENTOVĖ
Pagaliau po ilgų darbų ir aukų rinkimo šįmet, rugsėjo 3-5 

d.d. Washingtone katalikų didžiausiame šventnamyje lietuviai 
iškilmingai atidarys ir pašventins Šiluvos šventovę. Ta proga Wa
shingtone bus didelis lietuvių sąskrydis bei religinis koncertas.
i Tos šventovės įsigijimui daugiausia pastangų padėjo J.E. vysk. 

V. Brizgys. Tai jo nuopelnas, kad lietuviai turės tokią šventovę.
Lietuvių visuomenėje dėl šventovės yra daug ir nepasitenki

nimo. Vieniems užkliūva jos vardas: lietuviams protestantams Ši
luvos stebuklinga vieta primena ten Marijos apsireiškimą kovoje 
prieš protestantizmo įsigalėjimą Lietuvoje; gi kiti lietuviai mieliau 
būtų norėję matyti tą šventovę kaip Aušros Vartų šventovę. Dar 
kitiems lietuviams užkliūva iš viso tos koplyčios įrengimas, kai
navęs 300.000 dolerių, kuriuos surinko J.E. vysk. V. Brizgys.

Iš tikro šventovės kaina nepaprasta. Ir tik reikia apgailestau
ti, kad Marijos pagerbimas buvo taip įamžintas. O galėjo jos vardas 
būti įamžintas, sakysime, Lietuvių Centro įkūrimu Šiaurės Ame
rikoje. Amerikiečiai šiuo atžvilgiu yra daug praktiškesni: jie. pa
minklus stato tokius, kurie iškelia Dievo vardą ir pasitarnauja 
saviems tautiečiams.

Jau ketvirtą kartą susiburia 
trys kaimyninės tautos, lietuviai, 
latviai ir estai, bendram koncer
tui, trijų chorų išimtinam pasiro
dymui Melbourne. Pirmąją mintį 
iškėlė Dainos Sambūrio choro ad
ministratorius Leninas Baltrūnas 
ir ją įvykdė sėkmingai Dainos 
Sambūrio Va|ldyba. (Kiekvienais 
metais iš eilės šį pabaltiecių kon
certą rengia vis kitas choras. 
Šiais metais buvo eilė Melbourne 
Dainos Sambūriui suorganizuoti 
jau antrą kartą šią reikšmingą 
trijų tautų bičiulystės manifesta
ciją — lietuvių, latvių ir estų 
chorų koncertą.

Rugpiūčio 14 d. prigūžėjo be
veik pilna Kew rotušės salė apie 
500 pabaltiecių ir kitų tautų klau
sytojų. Scenos priekis papuoštas 
skoningai žalumais. Prabyla pra
nešėja, jaunosios kartos atstovė, 
Ieva Didžytė ir visą laiką taikliai 
nusako angliškai dainuosimos dai
nos turinį. Koncertas pradedamas 
krašto himnu.

Lietuvių Dainos Sambūrio miš
rusis choras, dirigento Alberto 
čelnos vadovaujamas, padainuo
ja šias dainas: 1) Tu berželi, 2) 
Plaukia Nemunėlis, 3) I Kovą, 4) 
Sudiev giruže — prie pianino Rita 
Tamošiūnaitė, 5) Vergų daina iš 
operos Nabucco — Verdi. Dainų 
parinkimas vykęs ir jos visos bu
vo būdingos, klausytoją intriguo
jančios. Ir šį kartą Dainos Sam
būris išpildė savo programos dalį 
su išskirtinu lygiu ir įsijautimu. 
Dainos Sambūrio pasiektas aukš
tas lygis išlaikomas ir savo dar-

vadovaujamas

FUTBOLAS Š. AMERIKOJE
Nesistebėkite, jei artimoje ateityje šiaurės Amerikoje ne

paprastai įsigalės e.uropietiškasis futbolas (soccer). Amerikiečiai 
šia sporto šaka ypatingai susidomėjo. Tai greičiausiai neseniai 
pasibaigusių pasaulinių futbolo pirmenybių įtaka.

Pereitą savaitę Čikagos milijonierius ir White Sox basębolo 
komandos savininkas pasisamdė North-westers universiteto kūno 
kultūros direktorių S. Holcomb kaip menedžerį futbolo komandai. 
Kaip žinia, prieš porą savaičių Šiaurės Amerikoje buvo įsteigta 
pasaulinė futbolo (soccer) lyga, kuri veiks š. Amerikoje. Atrodo, 
kad gana gausus skaičius žaidėjų bus samdoma iš Europos ir Pie
tų Amerikos. Žodžiu, Šiaurės Amerikoje susidomėjimas futbolu 
jau pasiekė turtingųjų luomą ir to pasėkoje reikia tikėtis, kad ne
trukus galėsime pamatyti pasaulinės klasės futbolą ir šiaurės Ame
rikoje.

Australijos

administratorius L. Baltrūnas pa
dėkojo visiems chorams už gra
žų bendradarbiavimą ir dalyvavi
mą šiame šauniame koncerte.

Apskritai įvertinant šį koncertą 
tenka pripažinti, kad jis buvo la
bai įvairus, įspūdingas ir aukšto 
meninio lygio. Klausytojų taip pat 
buvo audringu plojimu įvertintas.,, koncerte ir pobūvy. 
Graži ši tradicija jau įsigyveno 
ir pasitarnauja labai visų trijų 
Pabaltijo tautų bičiulystei ir ben
dravimui. Organizatoriai neats
pausdino tik šiais metais progra
mų ir kvietimų anglų kalba. Tai 
būtų prisidėję prie dar didesnio

sėkmingumo.
Po kencerto įvyko Lietuvių Na

muose vaišės, kurių metu bičiulys
tė buvo dar sustiprinta nuošir
džiomis kalbomis, vaišėmis ir gra
žiu pabendravimu. Iš kalbėjusių 
buvo būdingas žodis švedų vysku
po B. Jonsono, svečio, dalyvavusio

Taip praėjo išskirtinu pasiseki
mu šių metų pabaltiecių koncer
tas, ši reikšminga bičiulystės ma
nifestacija. Dabar lauksime kitais 
metais įvykstančio 5-jo pabaltie- 
čių koncerto Melbourne.

A. Krausas

Nuolatiniam “Dainos” choro talkininkui

niu muzikaliu dainavimu padarė 
ne akimirkai išliekantį įspūdį. Tik 
mažoka choristų eilėse jaunimo. 
Smarkiai sumažėjęs jų skaičius, 
Latvių chore jų žymiai daugiau.

Esčių choras, vadovaujamas 
Maila Taimres, padainavo 4 dai
nas.

Po jo pasirodė estų vyrų cho
ras, vadovaujamas Ausma Tavęs, 
padainavęs tris dainas ir estų mi
šrus choras padainavo gana dar
niai vestuvių dainą “Tuljak” — M. 
Harma. Estų vyrų choras pasiro
do pirmą kartą ir dar" nėra pa
kankamai susidainavęs. Tenka pa
sidžiaugti, kad estai iš tokios ma
žos kolonijos (500) subūrė choran 
net 53 asmenis. Linkėtina, kad a- 
teity jis sustiprėtų ir pakeltų dai
navimo lygį. Trūko darnumo. Es
tų pastangos labai skatinančios ir 
reikšmingos.

Latvių choras,
Viktoro Bendrupso, padainavo 5 
dainas.
vykęs/ Latvių choras padarė žy
mią pažangą ir pasiekė aukštes
nį dainavimo lygį.

Pabaigai išsirikiavo scenoje vi
si chorai. 150 asmenų choras, su
sidedąs iš lietuvių, latvių ir estų 
dainininkų. Bendras trijų tautų 
choras, vadovaujamas Viktoro 
Bendrupso, padainavo dvi latvių 
liaudies dainas; po to dirigentei 
Mailai Taimrei vadovaujant pa
dainuota dvi estiškos dainos. Kon
certas užbaigtas bendrai sudainuo
tomis, vadovaujant A. čelnai, lie
tuviškomis dainomis: Už jūrių 
marių ir Valio dalgeli. Bendros 
dainos padarė neužmirštamą įs
pūdį. Klausytojai plojo ir neno
rėjo nutilti. Visi choro dirigentai 
ir pranešėja apdovanoti gražio
mis puokštėmis ir krepšiais gė
lių. Melbourne Dainos Sambūrio

Dainų parinkimas labai

A. A. JUOZAS DILIŪNAS
ALB SALĖS SENIŪNAS

pusantrų metų 
įsibrovusi nes- 

lietuvių koloni-

Maždaug prieš 
mirtis pasalūnė, 
kaitlingon Salės 
jon, pasigrobė sau pirmąją liet
auką P. Bubelį. Šį kartą, rugpiū
čio 19 d., neatlaikė širdies smūgio 
53 metų amžiaus Juozas Diliūnas, 
beveik metus laiko nuoširdžiai a- 
tsidėjęs vietos seniūnijos vadova
vimui. Jis mirė Salės Gippsland 
Base Hospital po trumpos ir stai
gios ligos.

Liet, jaunimas Dainavoje

Rugpiūčio 22 d. Latrobe Valley 
bei vietos lietuviai su kitataučiais 
skaitlingai išlydėjo velionį iš Sa
lės katedros ir palaidojo vietos 
kapinėse bendrame kape su prieš 
trejus metus mirusia jo žmona 
Ona. Prie atviros kapo duobės 
atsisveikinimo trumpą, bet jautrų 
žodį tarė Latrobe Valley lietuvių 
seniūnas p. F. Sodatis ir buvęs 
Salės seniūnas p. S. Drungilas. 
Neišvengiamas likimas neleido 
Juozui Diliūnui ilgesnį laiką pasi
darbuoti lietuviškosios bendruome
nės labui. Jo darbą toliau tęs vei-

ji priminė Vokietiją, o dar vienam 
kitam ir Lietuvos laukus.

Didelį įspūdį sudarė ir susitiki
mas su lietuvių jaunimu iš kitų 
kraštų, ypatingai iš neangliškų. 
Jau vien faktas, kad jie visi pasi
ryžo atvykti, mums įrodo, kad visi 
jaučiasi tauriais lietuviais ir nori 
tokiais išlikti. Buvo jaudinantis 
dalykas išgirsti kaikurių trečios 
kartos argentiniečių ir kitų lotynų 
amerikiečių laužytą lietuvių kalbą. 
Jie tarp savęs dažnai pradėdavo 
kalbėti ispaniškai arba portugališ
kai, bet vis dėl to šoko malūną, 
lenciūgėlį kaip lietuviai visame pa
saulyje. Australijos jaunimas su

Australijos Liet Bendruomenės 
nariai tam aukojo pinigus jauni
mo atstovams, kad jie, dalyvavę 
pasauliniame jaunimo Kongrese, 
parsivežtų naujų idėjų ir atgaivin
tų bei išplėstų lietuvišką veikla 
šiame krašte. Atstovams sugrį
žus kyla klausimas, ar tikrai bu
vo naudos iš tų pastangų. Kol kas 
sunku į tai atsakyti — tikrieji re
zultatai paaiškės tik su laiku. Tuo 
tarpu noris pažvelgti vėl į Ameri
koje išbūtas savaites ir pareikšti, 
kokių naujų pasiryžimų įgijo jau
nieji atstovai.

Beveik visiems labiausiai patiko 
stovykla "Dainavoje”, čia praleis
tų dviejų savaičių metu gerai or- pietų Amerikos jaunimu geriau su- 
ganizuotoje ir suplanuotoje stovyk- sidraugavo, negu su visais kitais, 
loję buvo gal daugiau atsiekta ne- O kodėl? Paaiškinsiu dabar, nes 
gu pačiame Kongrese.

Pradžioje įdomu buvo mums 
“australams” pamatyti, kaip di
desnis lietuvių skaičius galėjo įsi
gyti tokią gražią stovyklavietę 
prie ežero ir joje pastatyti tokius 
puikius mūrinius pastatus — vir
tuvę su valgomąja sale, dviejų 
aukštų rūmus su didele sale ir 
daugybe mažesnių kambarių, ats
kirus barakus mergaitėms ir vy- skajtomos paskaitos (apie jas ats- 
rams ir kitoje ežero pusėje šokių kirai dabar nekalbėsiu). Jos buvo 
pavilioną su valgykla. Pati gam- gausiai lankomos ir, galima pasa
tą mus domino, nes gerokai ski
riasi nuo Australijos. Kai kuriems

tai yra ilga ir įdomi tema.
Stovykla be abejo suartino pa

saulio lietuvių jaunimą, o toks su- 
artinimas negali palikti be gerų 
pasekmių ne tik asmeniškame da
lyvių gyvenime, bet ir jų tautinė
se pažiūrose bei veikloje.

Stovykloje labai sėkmingai buvo 
puoselėjimas lietuviškais reikalais 
įvairiose srityse. Kasdieną buvo

kyti, "australai” ypatingai aršiai 
jose dalyvavo nepaisant vasaros

1966 m. rugpiūčio 20 d. Canberroje staiga mirus 
inž. MEDGARDUI MIKŠEVICIUI 

huoširdžią užuojautą žmonai, sūnums reiškia ir taip 
pat liūdi \: 5 ’’'t'** -

A . J. Daubarai L. Čepas

kaitros, nemiegotų naktų ar kitų 
sunkumų. Jie ir diskusijose gyvai 
dalyvavo taip, kad šiuose dalykuo
se bendruomenės neapvylė. Šalia 
paskaitų ir diskusijų visi turėjo 
pasirinkti studijinį būrelį, kuriame 
norėtų priklausyti. Australijos 
atstovų buvo beveik kiekviename 
būrelyje. Būtų įdomu iš jų suran
kioti žinias ir užrašus iš tų studi
jinių būrelių. Daugelis šiuo metu 
laukia iš užjūrio atplaukiant tų 
visų užrašų ir surinktos literatū
ros, kas būtų perdaug apsunkinę 
čemodanus ir todėl buvo atskirai 
pasiųsti.

Kaip sakiau, tikrųjų pasekmių 
dar negalima įžiūrėti, bet jau ge
ras potencialas yra. Imkime pa
vyzdžiui tuos Australijos atstovus 
(trys iš viso), kurie dalyvavo li
tuanistikos studijų būrelyje. Viena 
lietuvių savaitgalio mokyklomis u- 
žinteresuota, pasisėmė naudingų ži
nių šioje srityje: sužinojo konkre
čiai, kas daroma Amerikoje, kokie 
tekstai naudojami ir pan. Kitiems 
buvo įdomu pasitarti aukštesnių 
lituanistinių studijų klausimais ir 
kaip prie to prieiti. Iš mūsų tar
po Daiva Labutytė ir Kazys Zda
navičius po Kongreso dalyvo Ford
ham universiteto lituanistikos kur
suose. Atrodo, kad visi pasiryžę 
ne tik praplėsti savo žinias, bet 
ir mokyti lietuviškai jaunuosius 
lietuviukus sugrįžus. Ar gi tai ne 
vienas svarbiausių išeivijos uždą- tuvos pasiekę vakarus. O čia ir 
vin*U- yėl atsiranda tema, kurią buvo ga

lima gvildenti atskirai.
Pasilinksminimų stovykloje ne

trūko, bet jie stovėjo antrojfe vie
toje ir vykdavo tik dienos progra-

vinių?
Labai populiarus studijinis bū

relis buvo “kūrybinis”. Jis pritrau
kė tiek daug, kad keliuose kituose 
būreliuose susidarė toks mažas da-

JUOZUI AUGLIUI

Choras "Daina"

A. A.

P.M. ir W. Sakalauskai

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

JUOZUI AUGLIUI

mirus, jo žmoną, sūnus, dukrą, žentą ir artimuosius liū
desy giliai užjaučia

Mielą grupės narį
Gitarą-Auglį ir jo artimuosius, jo brangiam tėveliui

JUOZUI AUGLIUI 

mirus, skausme nuoširdžiai užjaučia

Sydney Tautinių Šokių Grupė

A. fA. PRANUI JONUŠAICIUI

mirus, jo žmoną, vaikus su šeimomis ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučia.

Truchanai ir Kantvilai

kli vietos kolonijos narė p. E. Es- 
kirtienė. Tik skaudžiai liūdna, 
kad staigi mirtis velioniui neleido 
įvykdyti jo asmeninių planų. Juk 
jis buvo susižiedavęs su velionio 
P. Bubelio našle Marina, ir po 
kelių savaičių buvo numatytos 
jų vestuvės... Deja, ne vestuviniai, 
bet laidotuvių varpai jam skam
bėjo. Didžiam nuliūdime paliko 
jo sužieduotinė ir dar apie sūnaus

Mielą sesę Danutę Giedraitytę Sydnėjuje, bičiulį 
rašytoją A. Giedraitį ir sesę Gražvydą Worcestery, mo

tinai ir žmonai

ILIUMINATAI GIEDRAITIENEI

mirus, giliai užjaučiame

Anelė ir Antanas Krausai

išvadų

ir me- 
arčiau

lyvių skaičius, jog juos reikėjo mai pasibaigus. Prie laužų išryš- 
likviduoti. Taip pat patraukli gru- kėjo dalyvių talentingumas.
pė buvo toji, kuri studijavo lietu
vio charakterį. Lauksime 
pranešimo iš dalyvių.

Per stovyklos literatūros 
no vakarus susipažinome
su šių laikų lietuvių kūrybiniais 
atsiekimais. Ne visiems poezija 
prie širdies, gal ne visi pilnai su
prato, kas buvo skaitoma, dekla
muojama ar diskutuojama, tačiau 
tie , kurie įdomaujasi, turėjo pro
gos gerai įsigilinti. Ne vienas vė
liau susigundė nusipirkti girdėtų 
autorių knygų. Daugelis, patiems 
rašytojams skaitant savo raštus, 
pirmą kartą susipažino su Aisčiu. 
Bradūnu, Gustaičiu ir kitais.

Buvo paliesti ir politiniai klausi
mai. Kartais būdavo paskaitų poli
tinėm temom, kartais diskusijos. 
Vieną vakarą matėme filmą iš di
delės lietuvių demonstracijos New 
Yorke. Kas mane daugiausiai do
mino, tai pranešimai apie dabarti
nę Lietuvą, kuriuos padarė jauni 
lietuviai, paskutiniu laiku iš Lie-

i 
mirtį nieko nežinanti, Lietuvoj ^te
begyvenanti senutė motina..
Kilimo mažeikietis, A.Ą. Dilių- 
nas, buvo tylus ir kuklus žmogus, 
bet jį palydėjusių amžinoji poilsio 
vieton skaitlingas palydovų . .tyjri 
rys įrodo, kad jis visų jį pažino
jusių buvo mėgiamas.. įr. gerbia
mas tolimos Lietuvos ateivis. Prięš 
keliolika metų atlikęs darbo su
tartį Yallourno rudosios anglies 
kasyklose, pastoviau apsigyveno 
Salėj, kur dirbo vietos aerodrome. 
Kapinėse atdavė jam paskutinę 
pagarbą ir aerodromo du atstovai: 
vyras ir moteris.

Amžiną atilsį tau; Juozai, tavo 
kūną priglaudusioj ,, svetimoj že
mėj. ...

-JMŠ-

LIETUVOJE-
NAUJOVIĖ VILNIUJE .

Penki “ryt ryto” laikraščiai 
Vilniuje dabar gatvėse jau gauna
mi 11 vai. vakare. Tai Tiesa, Kon)-

Čia 
australiečiai gerai reprezentavosi. 
nes mes bevek visi skautai ir pri
pratę kurti greitosiomis pasirody
mus. čia daugiau negu kur kitur
pasijuto egzotiškumas, kurį įnešė jaunimo Tiesa, Sovietskaja Litya, 
kitų kraštų lietuviai savo dainomis 
ir kitokiais pasirodymais. Tiems, 
kurie norėjo šokti ir dainuoti — o 
tai buvo visi stovyklautojai — pro
gų netrūko. Dažnai po dienos pro
gramos susiburdavo anapus ežero 
kaip tik šiam tikslui. Mūsų Nijolė 
Mališauskaitė dažnai visus išjudin 
davo savo akordeono muzika.

Kas tik norėjo, galėjo įsijungti 
į stovykloje žaidžiamus sportus. 
Daugelis iš vyrų sueidavo tinkli
nio ar krepšinio pažaisti, lauko te
nisą arba stalo tenisą. Buvo gali
ma maudytis arba irstytis laive
liais. Buvo galima, jeigu gimęs 
tinginiu, ramiai sau sėdėti po me
džiu ir snūduruoti. Viskam buvo 
laiko, tik jo trūko rašyti spaudai. 

Turiu prisipažinti, kad Pasaulio 
Liet Bendruomenės Stovvyklų 
Skyrius per jos vadovą Antaną 
Saulaitį, S.J. ir jo talkininkus at
liko didelį ir reikšmingą darbą, 
kuris gerokai prisidės prie Jauni- giau garbės vieta, ir ją užėmęs .pa- 
mo Metų sėkmės. reigūnas įgyja tik daugiau garbės,

I. Didžytė bet ne valdinės galios, r(.E-

Izvestija ir Pravda. Pastarieji du 
maskviniai laikraščiai iš lėktuvais 
atsiunčiamų matricų spausdinami 
Vilniuje visam Baltijos pakarš- 
čiui. 1!f

Rytinių laikraščių išleidimas va
kare esanti naujovė visoj Sov. 
Sąjungoj. Vilniuje dabar vyksta 
bandymas: jeigu patiksią, tai ir ki
tuose miestuose būsią panašiai da
roma. Spėjama, kad tas “išradi
mas” bene būsiąs tik iš New Yor- 
ko parvežtas. (.E)

PALECKIS Į VIRŠŪNES
Justas Paleckis Maskvoj “gavo 

naują pakėlimą”: rugpiūčio. 2 d. 
tapo pasodintas į vadinamosios 
Tautybių Tarybos pirminiko kė
dę. Prisistatydamas, nors ir nepa
grįstai, demokratinių parlamentų 
terminologiją, Paleckis dėsis esąs 
Sovietų Sąjungos “Senato pirmi
ninkas”. Maskvoj ši vieta yra dau-

2
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f- VYR. MERGAITĖS 
VARPAS . OPPO 

13—14
Abi pusės sulošė labai žemo ly

gio rungtynes. Mūsų gynimui vi
siškai suirus pralaimėta. Taškus 
pelnė: D. Statkutė 5, R. Milvydai
tė, R. Žiogaitė, J. Bladzevičiūtė 
ir A. šilvaitė po 2.

-JAUN. MERGAITĖS
' VARPAS — CAULFIELD 

t 42—8
. Lengvai susidorota su pakriku
siu priešu. Taškai: N. Stanaitytė 
26, G. Uscinaitė ir N. Musčins- 
kajtė po 4, L Smilgevičiūtė 6 ir 
L. Smilgevičiūtė 2.

VARPAS — MALLEYS 
50—35

Gražiai sužaidus nesunkiai lai
mėta. Antro puslaikio pradžioje 
susižeidė treneris ir komandos ka
pitonas V. Soha. Jam priešininkas 
su nagais išplėšė paakį. Keletą va
landų praleido akių ligoninėje, kur 
jam susiuvo žaizdą ir patikrino a- 
kis. Taškus pelnė: V. Mačiulaitis 
16, V. Soha 8, J. Varkulevičius, 

JįJlį'ir E. Firinauskai po 6 ir S.
Žiedas 8.

■; Varpas — s.s. bank
■ . / 55—53

; Abi pusėš išvystė spartą, bet 
mūsiškiai užtikrintai rungtynes 
laimėjo, nors prieš galą rungtynių 
be reikalo leido priešui sušvelnin
ti rezultatą, Taškus pelnė: V. Ma- 
čiulaitis 25, A. Ališauskas 14, E. 
Firinauskas 8, š. žiedas 6 ir A. 
•gjdmbirauskas 2. Su šiomis run- 
gtynėmis užbaigtos žiemos sezono 
pirmenybės, ir mūsų vyrai stovi 

pirmoj vietoj lentelėje. Sėkmės 
finaluose!

VARPAS.— A.M. 
40—27

Žaisdami semi-finalą susitiko su 
italų komanda. Pirmą puslaikį 
priešas, išnaudojęs keletą mūsiš
kių klaidų, baigė 3-jų taškų per
svara. Antrame Varpiečiai to ne
pakartojo ir užtikrino sau kelią į 
grand-finalą. Taškus pelnė: V. 
Soha 12, V. Mačiulaitis ir A. 
Skimbirauskas po 8, A. Ališauskas 
7, R. Firinauskas 5, J. Varkule
vičius ir š. Žiedas.

GRAND-FINALA mūsiškiai loš 
rugsėjo 1 d. 9 vai. 15 min. vakare. 
Ateikime nors šį vakarą į Albert 
Park krepšinio stadijoną pagelbė
ti Jiems svarbiose rungtynėse ir 
tuo pačiu įrodysite, kad dar yra 
Melbourne lietuvių, kuriems rūpi 
mūsų sportuojantis jaunimas!

(va)

Net ir komunistai Lietuvoj vie
ni kitus cenzūruoja. Pas Jaunimo 
Gretų žurnale dirbantį laikrašti
ninką - komunistą atėjo pasiguosti 
keletas žmonių iš to laikraštininko 
gimtinės. Prašė padėti apsiginti 
nuo juos skriaudžiančio kolchozo 
pirmininko, dėl kurio elgesio jie 
jau penkeri metai skundžiasi net 
partijos centro komitetui, bet nie
kas negelbsti. Mat pirmininkas ir
gi komunistas...

Laikraštininkas, redakcijoj pa
sitaręs su kitais komunistais, ry
žosi patyrinėti padėtį Ir atrodo.

PROPAGANDA TARNYBOJE
Prieš keletą metų statytas rusų 

laivas LITVA yra naudojamas 
kaip turistinis - ekskursinis laivas 
išvOdesos į Viduržemio jūros pa
krantes. Tad, išskyrus vardą, su 
Lietuva tas laivas neturi nieko 
bendro. Bet rusai nepriešingi bet- 
kuria proga pasirodyti ir pasidi
džiuoti savo pavaldiniais (“čiabu
viais") iš užimtų kolonijų. Tad 
prieš kiek laiko į LITVA laivą 
parsisiųsdino lietuvių liaudies me
no parodėlę, o šįmet liepos mė
nesį laivo kapitonas F. Daškovas 
savo pramogaujantiems keleiviams 
palinksminti buvo nusikvietęs net 
Kauno Polittechnikos Instituto 
studentų šokių ir dainos ansamblį 
Nemuną. Ansamblis atliko dešimt 
koncertų laive. Tarp svečių, ku
riems rusų laivo kapitonas rodė — 
“štai ko mes turim”, buvo ir Ita
lijos komunistų partijos vadas 
Luigi Longo. Du koncertus an
samblis atliko ir sausumoj: Ins-

BENDRADARBIAMS
Sporto skyriaus redaktoriui ANTANUI LAUKAIČIUI par

davus namą ir neturint laikinai pastovaus adreso, visą medžia
gą Sporto Skyriui prašome siųsti Mūsų Pastogės redaktoriui:

13 Percy St., Bankitown, N.S.W.

KALTAS S°AUDOS DARBUOTOJAS
LAIKRAŠTININKO VARGAI

kad tas pirmininkas, jei pradžioj 
ir buvęs neblogas, ilgainiui tikrai 
pasidaręs žmon&ns nepakenkia
mas. Bet nespėjo jis nei apgalvo
ti. ar ir ką apie tai rašyti, grįžęs 
redakcijon jau atrado, jog pirmi
ninko būta redakcijoj ir reikalau
ta, kad apie jį nieko nerašytų... 
Netrukus redakcijoj pasirodė raj- 
komo sekretorius, ir tas ėmė prie
kaištauti laikraštininkui, kam no
rįs užpulti gerą pirmininką komu
nistą. Nieko nelaukus, ir iš centro 
komiteto, pats žemės ūkio skyriaus 
viršininkas, pareikalavo laikrašti

tambule, (Turkijoj) ir Varnoj, 
(Bulgarijoj).

(E)

KAIP SU LIETUVOS 
ŽEMĖLAPIAIS

Klausimas, kur galima gauti 
Lietuvos žemėlapių, Tiesoje atsa
kytas taip: “Visas žemėlapio ti
ražas jau išparduotas. Vyr. karto
grafijos ir geodezijos valdyba nu
mato sekančiais metais išleisti 
LTSR administracinį žemėlapį” 
(T., liepos 29).

_ Atseit, Lietuvps žemėlapio iš
leisti nei nenumatoma, o tik “LT 
SR” žemėlapis su rajonų ribomis, 
kurios, beje, keičiamos dažniau, 
negu kartografai spėja žemėla
pius pagaminti.

(E)
★

Vilniaus pakrašty, prie kelio į 
Nemenčinę, kur dabar jau yra ki
no studijų patalpos, ateinančiais 
metais rengiasi pradėti statyti 

ninką pasiaiškinti, kas jam leido 
važiuoti kaiman ir kompromitiot 
pirmininką. O Vilniaus rajkomo 
sekretorė, išsišaukusi laikraštinin
ką, ėmė kamantinėti jį patį, kas 
jis toks, kaip į partiją patekęs, ar 
ko neslėpęs ir t.t.

Neiškentęs, laikraštininkas visa 
tai išliejo laiške į pačią... Maskvos 
Pravdą. Ten laišką išspausdino. 
Bet dar neaišku, kas ką prigriebs 
Vilniuje. Ypač, kad UPI (United 
Press International, Amerikos in
formacijų agentūra), pasigavusi 
tą laišką Pravdoje, tų nuotykių 

naują “studentų miestelį” — uni
versiteto mokomąsias patalpas, įs
taigas ir studentų bendrabučius. 
Projektą rengia architektai Ri
mas Dičius, Julius Juregelionis ir 
Zigmas Daunoravičius.

(ELTA}
★

Tiesa ir Kamjaunimo Tiesa pa
reiškė nepasitenkinimą dėl užsie
nio lietuvių spaudoj neseniai pa
sirodžiusių pranešimų apie Taš
kento žemės drebėjimo panaudoji
mą keliems šimtams Lietuvos gy
ventojų išmainyti į taškentiečius 
ir dėl Utenoj bei Plungėj statomų 
fabrikų kolonizatoriško pobūdžio. 
Rusų režimo užtarytojai, pasiro
do, itin opūs kiekvienam sovieti
nio kolonializmo fakto atskleidi
mui. Nors ir šykščiai, bet prasita
rė, ką apie tai rašo užsienio lie
tuvių spauda...

★
Rusų pramonė, pastačiusi Lie

tuvoj galingų elektros jėgainių, 
pasirodo, nesugeba pagaminti pa
kankamai elektros lempučių. Elek
tros lempučių pardavinėjimas a- 
pribotas biurokratiškiausiais su
varžymais.

Tarybinio Mokytojo korespon
dentas aprašė, kaip Tauragės ra
jone mokyklos iš tų elektros jė
gainių neturi naudos, nesant kuo 
pakeisti perdegusių lempučių. Sa
ko, “gerai, jei klasėj žiba bent 
viena iš esamų dviejų lempučių, 
o dažnai ir ta pati yra mokytojo 
iš namų atsinešta”.

★

Vilniuje yra įsisteigęs “neide- 
ologinis” jaunų lietuvių inteiektu- 

atpasakojimą perdavė į Amerikos 
laikraščius.
Amerikos laikraštininkams spau

dimas ir grasymas, kad 1-ikraš- 
tirpnkas “nužydytų” savo infor
maciją. yra baisesnis įvykis Lie
tuvoj, negu, pavyzdžiui, kelių 
šimtų ar tūkstančių žmonių iš
siuntimas į Sibirą. v

(ELTA}

alų klubas, pasivadinęs lotynišku 
“luventus” (Jaunystė) vardu. Tai 
lyg išslydimas iš komsomolo orga-
inzacinio monopolio.

Bet, per lenkišką kompartijos 
organą, jau keliamas pasiūlymas, 
kad klubas turėtų įsileisti ir ne- 
diplomuotus inteligentiškus darbi
ninkus ar kareivius bei vyresniuo
sius moksleivius. Be to, siūlo kad 
klubas įsitrauktų į savo tarpą ir 
Vilniaus jaunuosius rusus bei len
kus rašytojus, su kuriais lietu
viai dabar nei pažinties nepalai
ką. Tokiu atveju klubas savaime 
pąvirstų rusiškai kalbančiu klu
bu, kadangi rusų kalba būtų vie
nintelė, kurią “visi moka”.

*

Sovietinė Mokslų Akademija 
pradėjo leisti penkiatomį veikalą 
—“SSSR tautų kalbos”. Į “SSSR 
tautų” sąrašą įtraukti ir latviai, 
lietuviai, net ir senieji prūsai. Lie
tuvių kalbai paskirta 27 puslapiai. 
Skyrių rengė šeši lietuviai kalbi
ninkai: K. Ulvydas (vadovas), V. 
Ambrazas, V. Vaitkevičiūtė, A. Va- 
leckienė, K. Morkūnas, A. Saba
liauskas.

(E)
★

Trys milijonai lietuviškų, rusiš
kų ir lenkiškų vadovėlių rugpiū- 
čio pradžioj buvę išsiutinėta į ben
drojo lavinimo mokyklas Lietu
voj. I Vilniaus, Švenčionių, Trakų 
ir Eišiškių rajonus esą išsiųsta 
135,000 vadovėlių lenkų kalba. Jei 
tie vadovėlių skaičiai proporcin
gi mokinių skaičiams, ta būtų 
spręstina, kad lenkų kalbą beisi- 
mokančių mokleivių Lietuvoj da
bar yra maždaug 4.5%, arba apie 
18,000.

(E)
★

Lentvario apylinkėse šią vasarą 
daromos nuotraukos naujam fil
mui, vardu “Atrask mane rude
nį”, pagal G. Kanovičiaus ir V. 
Rimkevičiaus (“Studentų” auto
riaus) scenarijų. Režisieri’s Al
girdas Araminas, operatorius D. 
Pečiūra. Pagrindinėse rolėse Eu
genija Pleškytė ir Kauno dramos 
teatro aktorius J. Urmonavičius.

(E)

VALERU TARSIS

Palata Nr. 7
(Tęsinys) ,

.-t-.m ĮUr - -’ -
» Vf;,,,Šepąkenčįąmas troškimas veikti, nors ir švent- 

i vagiškai, kankino alino Valentiną Almazovą, ypač 
jiaktimis. Jis pragyveno daug metų, visada gerai 
j!įjioj'o,kad turi pasakyti žmonėms naują žodį, bet 

’bijojo to; bijojo kaip pačios paskučiausios katas
trofos pasakyti žodį, kuris netaps veiksmu, ku
ris netaps Dievu, iš naujo kuriančiu pasaulį, tą 

jįjjęįgyvenųšį pasaulį.
.. , jĖjO-eilė nepaliaujamo ieškojimo metų: jis mė- 
•tėsi į visokius kraštutinumus, — meldėsi šven
tyklose, buvo komunistu ir niekur nejuto prieš- 
tąravipjų aštrumo, — visur neatjungiamai vieš
patavo apgaulė, veidmainystė, žemiausi interesai.

. :■ Kiek daug dievų turėjo ir turi žmonės, bet 
beveik nė vienas neturi tikrojo Dievo ir niekas, 
tame skaičiuje ir Valentinas Almazovas, nežinojo, 
kas yra tas tikrasis Dievas. O kaip beprotiškai no
risi rasti Jį nakties tamsoje, išvysti Jo kelrodę 
žvaigždę.
", Klystkelių žvaigždės, akligatvių žvaigždės, vai
duokliškos, kruvinos Kremliaus žvaigždės — visa 
tai jis matė, — tiktai ne kelrodės; visos matytos 
vedė į nakties bedugnę, į nebūtį.

Jis ėjo vienas, tikras savo baisiu likimu ir kas
dien nejučiomis kartojo savo labai mylimo poeto 
Boriso Pasternaką eiles:

Pramatyta santvarka darbų, dienų, 
Neišvengiamoji pabaiga apsprendžia daug ką.

Veidmainystėj skendi viskas. Vienas aš einu. 
O gyvenimą gyvent — ne peržengt lauką...

Bet Valentinas Almazovas nebuvo vienas, vie
nas ir dienos neišgyventum. Kartu su juo buvo am
žini keliauninkai, pasmerkti ieškotojai, nedidelė 
grupė, kuri, gal būt, jau buvo kažkas daugiau negu 

(fpionės: Heraliktas, Platonas, Zenonas iš Stojos, 
„Ovidijus, Klaudijus, Šekspyras, Bekonas, Paskalis, 
jįlpntenas ir visų priešakyje Dostojevskis, arčiau
siai priėjęs pri Dievo, bet nespėjęs visko apie Jį 
pasakyti. Valentiną Almazovą slaptai kamavo ir kė
lė džiaugsmą mintis, kad jam, laimingu ar nelai
mingu, bet kiekvienu pavydėtinu atveju, lemta ats
kleisti tą paslaptį, išsklaidyti miglą, kad žmonija 
pagaliau išvystų tą kelrodę žvaigždę.

Tas troškimas jį kamavo.
- - Kaip teisingai yra pasakęs nežinomas Indijos 
..j&ninčius dar prieš du tūkstančius su puse metų:

.. “Vis auga bepročio troškimas (Almazovas se
niai žinojo, kad vįsi išminčiai, visi tikri žmonės, — 

žiūrint paprastų miesčionių ir policininkų akimis, 
— yra bepročiai; išminčius kvailam — pavojingas 
beprotis), vis tęsiasi jis, lyg tirštas sirupas; jis gi 
šokinėja nuo vieno gyvenimo prie kito, kaip kad 
beždžionė, ieškodama vaisių, miške šokinėja nuo 
vieno medžio į kitą (ir aš buvau tapęs tokia bež
džione, ieškojau miške vaisių ir rasdavau tik nuo
dingas vilkuoges ir krisdavau nuo medžių, laužy- 
dams sau kaulus, o kartu ir šakas).”

Taip, Valentinas Almazovas buvo apimtas to 
troškimo, ir jo kančia supo jį vis stipriau; kartais 
jam rodėsi,kad ta kančia jį pasmaugs. Sunkiausiais 
momentais jis išsiimdavo iš savo dėžės sąsiuvinius 
su užrašais, surašytais daugeliu kalbų, ir sklaidė sa
vo mėgiamas mintis, kaip Dorian Grey brangak
menius. Tuo metu jis pergyvendavo didelį fizinį 
pasitenkinimą; sklaidydamas ir glostydamas pusla
pius, jis garsiai tardavo neužmirštamus žodžius, 
tvirtus, kaip pasmerkimas; jam jie skambėjo kaip 
Bethoveno sonatos. Jie suteikdavo paguodos, — gy
venimo jęgų.

Štai tylus Marko Aurelijaus balsas:
— Gyvenk taip, lyg tuojaus turėtum atsisvei

kinti su gyvenimu, lyg tau paliktas laikas būtų 
netikėta dovana.

Jis jau seniai taip gyveno, ypač paskutiniai
siais metais, kai jam paaiškėjo, kad komunizmas tai 
tik fašizmo forma; kai jis suprato, kad rusų lite
ratūros nebėra; ir tada jis atidavė savo rankraš
čius svetimos valstybės žurnalistui, su kuriuo buvo 
atsitiktinai susipažinęs. Leidėjai kalbino jį leisti 
veikalus prisidengdamas slapyvardžiu, bet jis griež
tai atsisakė, nors ir žinojo, kas jo laukia. Jo ne- 
bedomino oficialios visuomenės nuomonė, nes tik
ros, tautos nuomonės nebuvo. Juk jau daug metų 
niekas Rusijoje nebesakydavo to, ką galvoja. Savo 
pasisakymuose “visuomenės veikėjai” vadovaudavo- 
si žemiausiais motyvais.

Ir vėl tylus Marko Aurelijaus balsas:
— Jei tu žinotum, iš kokio šaltinio išteka žmo

nių sprendimai ir jų interesai, nustotum siekęs jų 
pritarimų ir pagyrų.

Kankinanti gėda apimdavo jį, prisiminus sa
vo, kaip partijos nario, laikus. Kaip galėjo jis tiek 
ilgai nematyti, kad visi jo draugai, ypatingai par
tinio komiteto nariai, sekretoriai — parasti polici
ninkai! Dabar jam taip aišku, aiškiau kaip dieną! 
Kai buvo sužinota, kad jis perdavė rankraščius j 
užsienį — tai nesunku buvo sužinoti, jis pats to 
neslėpė, bet veikė, kaip visuomet, atvirai, — parti

nio komiteto sekretorius jam paskambino telefonu 
ir maloniu balseliu pasakė:

— Valentinai, ateik rytoj dvyliktą valandą į 
partkomą, pasišnekėsim, pasistengsim tau padėti.

Ir, štai, jis atėjo. .
Partkomo sekretorius, plikas žilabarzdis, tuš

čiomis vandeningomis akimis, išėjo po pasitikti 
į laukiamąjį, ir Valentinas Almazovas iš karto pas
tebėjo, kad jo elgesys kažkoks keistas: visuomet 
laisvas, savimi pasitikintis, dabar jis tūpčiojo vie
toje, trynė rankas, atrodė visiškai pasimetęs, ir 
kalbą pradėjo, lyg nusikaltęs mokinukas:

— A, sveikas, brangusis. Eime. Žinai, čia 
draugai iš valstybės saugumo komiteto nori pasi- 

\kalbėti su tavimi, štai... susipažinki. Supranti, mes 
nutarėm bendromis jėgomis tau padėti, — toks rei
kalas, kad... na, bendrai... . _

čekistai, — vienas žemas, plikas, storas, ki
tas aukštas, liesas, žilas, — vaikštinėjo pirmyn ir 
atgal po kambarį, aiškiai nežinodami kaip ir nuo ko 
pradėti.

Valentinas Almazovas pergyveno vieną iš tų 
akimirkų, labai retų, kai staiga pasikeiti, pasida
rai iš karto dešimčia metų senesnis, ir visa tai, 
kas metų metais mirgėjo prieš tave lyg rūke, prie
blandoje, staiga iškyla stipriai apšviestas, ryškiai 
apibrėžtais kontūrais, lyg nupliekstas tekančios 
saulės spinduliais. Jis beveik negirdėjo, ką kalbė

POPIERIUS t (Bus daugiau) Paruošė Vorus

Popieriaus gamyba Europoje 
augo lėtai. Pergamentas buvo nau
dojamas labai ribotai ir daugiau
sia tik religiniams tikslams. Apie 
1400 metus išradus spausdinimo 
prietaisus popieriaus pareikalavi
mas labai pakilo, nes pergamen
tas tam netiko. Anuo metu popie
riaus gamyba dar buvo labai lėta: 
gaminama buvo rankomis po vieną 
lakštą. 

Amerikos kolonijas popierium 
aprūpino Anglija, ligi apie 1690 
metus, kada pirmasis popieriaus 
fabrikas buvo pastatytas Filadel
fijoje. Netrukus Amerikoje popie
riaus gamyba labai išsiplėtė. Pir
mieji popieriaus fabrikai buvo sta
tomi prie upių netoli didžiųjų mies 
tų, nes miestas kaip tik popieriaus 
gamybai teikė reikamų skudurų.

- i . ■ < '■

jo čekistai, jų žodžius stelbė kūjų dūžiai, mušę jo 
galvoje; jam buvo kankinančiai gėda ir skaudu, 
kad visą tą policinę gaują ilgus metus jis laikė 
susidedančią iš idėjinių žmonių, iš draugų.

Plikis storulis pravapėjo:
— Jūsų padėtis sunki. Jei užsieny išeis jū

sų knyga, mes jus pasodinsim.
— Išeis ne viena... Taigi — sodinkit. — Al

mazovas karčiai nusišypsojo. — Reiškia, visi 
Chruščiovo tvirtinimai, kad pas mus atstatytas so
cialistinis teisingumas — paprasta apgaulė.

— Na, kam jau taip grubiai? Mes tikimės, 
kad jūs atšauksite savo rankraščius. Juk gi jūs ko
munistas.

— Gal būt, — pasakė Almazovas, glavoda- 
mas, kad reikia nedelsiant išsiųsti užsienin likusius 
rankraščius. . i

Taip baigėsi jo romanas su partija, kurį-jis 
laikė gėdinga sandrauga; kaip gintaro karolius 
varstė jis skambius Oskaro Wildo. žodžius: “Jis 
niekad nedarė klaidų, kurios galėtų pristabdyti 
jo intelektualinį vystymąsi, be ginčo prisiimdamas 
betkurį tikėjimą ar betkurią sistemą; jis niękad ne
suplakdavo-į vieną namų, kuriuose jam lemta gy
venti, su namais pakeleiviais, kuriuose tenka pra
leisti kelias bežvaigždės nakties valandas.

(Bus daugiau)

1799 m. prancūzas Nicholas 
Louis Robert išrado popieriui ga
minti mašiną, kuri galėjo tiekti 
popierių volais arba lakštais, šį 
išradimą perėmė Fourdrinier bro
liai Anglijoje, gamybą patobulino, 
bet principas-dšliko toks pats iki 
šių dienų. Su laiku popieriaus ga
myba taip ištobulėjo ir jis gamina
mas bei pareikalaujamas įvairiems 
tikslams. ,. •,
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Rugsėjo 21 d. Lidcombe Lietu

vių Klubo patalpose įvyko Sidnė
jaus ir Cabramattos apylinkių 
narių bendras visuotinis susirin
kimas, kurį pravedė inž. I. Jonai
tis pirmininkaudamas ir p. A. Du- 
daitis sekretoriaudamas. Šis susi
rinkimas buvo tuo ypatingas,. kad 
įvyko dviejų apylinkių — Sidnė
jaus ir Cabramattos susijungimas 
į vieną Sydnejaus apylinkę.

Po abiejų apylinkių valdomųjų 
organų ataskaitinių pranešimų 
buvusios valdybos atsistatydino ir 
buvo išrinkta nauja valdyba, ku
rią sudaro:

pirm. J, Vėteikis, vicepirm., 
K. Daniškevičius, sekretorius N. 
.Žy pienė, iždin. Vinevičius ir narys 
kult, reikalams V. Deikus. Kandi
datais paliko: A. Migevičius, V. 
Jaras, V. Miniotas ir A. Statkus.

Išrinkus naują Valdybą susirin
kime dalyvavęs ALB Krašto Val
dybos pirm. p. S. Narušis pasvei
kino naują apylinkę ir naują Val
dybą išreikšdamas viltis, kad tuo 
bus Sydnejuje sustiprinta visuo
meninė ir kultūrinė lietuvių veik
la.

Ta pačia proga susirinkime bu
vo išrinkti ir apylinkės atstovai į 
ALB Krašto Tarybą, į kurią įei
na: p.p. J.P. Kedys, J. Vėteikis, 
A. Dudaitis, E. Jonaitienė, I. Jo
naitis, St Grincevičius, A. Ka- 
baila, V. Simniškis, R. Venclovas, 
A. Kutka, A. Statkus, P. Alekna, 
Vytenis Šliogeris, R. Cibas, jn.

Susirinkime dalyvavo 69 asme
nys.

inf.

PERTH
ŠAUNIOS SUTIKTUVĖS

Rugpiūčio 1 d. Perth lietuvių 
grupė, vadovaujama p.p. Kuzmic
ko ir Urbonavičiaus, suruošė V. 
Kaspučio žmonos sutiktuves. Iš 
Lietuvos p. Kasputienė atvyko 
liepos 22 d. naktį ir po 22 metų 
abu vėl susijungė bendram gyve
nimui penktame žemyne po neat- 
laidžių p. Kaspučio pastangų ir 
ilgų metų ilgesio. Pagal oficia
lius pranešimus p. Kasputienė tu
rėjo atvykti rugpiūčio 7 d., bet 
ji netikėtai atvyko liepos 22 d., 
tad susitikimas buvo tikra staig
mena.

Ponia Kasputienė linksma ir 
gera dainininkė. Pobūvyje ji su
sipažino su visais dalyviais pas
pausdama kiekvienam dešinę. Su
sitikimo šventėje dalyvavo virš 
šimto Pertho lietuvių, taip kad tos 
susitiktuvės p.p. Kaspučiams vir
to antromis vestuvėmis! Šventei 
vadovavo Kuzmickas su savo nenu
trūkstančiu sąmojum, šokiams 
grojo p. Taškūnas ir stud. Gar
nys. Muzikantams pavargus juos 
pavaduodavo p. Ditmano plokšte
lių muzika.

Pats p. Kasputis Pertho lietu
viams yra gerai pažįstamas ir vi
sų gerbiamas, buvęs bene du kar
tus apylinkės valdyboje.

Nėra abejonės, kad visi Pertho 
lietuviai p.p. Kaspučiams nuošir
džiai linki ’laimės ir laimingo ben
dro gyvenimo. Ta pačia proga bu-

Pertho liet, bendruomenės veik
li narė p. Ona Liutikienė prieš 
savaitę paguldyta Westminster 
ligoninėje. Tikimės ir linkime greit 
pasveikti.

*
Mūsų klebonas kun. Kemėšis 

perkeltas iš Royal Perth Hospit
al į St. John of God ligoninę, kur 
palengva sveiksta po sunkios au
to neleimės, įvykusios gegužės 26 
d. Linkime sveikatos.*

Iš Melbourno sugrįžo Lietuvos 
savanoris kūrėjas Jurgis Miliaus- 
kis. Sako, Melbourno klimatas 
jam ėmęs kaulus laužyti, tad sku
bėjo į namus.

A. Vembutas

BANKSTOWN
DAINAVA ŠAUKIA

Šiuo metu Dainavoj Bankstowne 
vyksta didelis subruzdimas. Prieš 
imantis naujų darbų Valdyba nu
tarė pagrindinai atnaujinti ir su
tvarkyti esamas Dainavos patal-

pas. Reikia naujai perdažyti vi
są vidų, suremontuoti, perdirbti 
bei naujai įsigyti naujų baldų, 
užbaigti kaikuriuos vidaus įren
gimus, sutvarkyti išorės aplinką. 
Viską sutvarkius ir išgražinus ne
bus gėdos patiems atėjus ir daug 
galėsime išnaudoti patalpas išnuo- 
muodami saviškiams ir kitiems.

Šiuo tarpu šeštadieniais dieno
mis, o šiokiadieniais vakarais nuo 
7 iki 9 vai. vyksta lubų ir sienų 
dažymas. Kitus darbelius apsiėmę 
atlikti atskiri žmonės. Bet darbų 
daug, o darbininkų maža.

Namų valdyba kreipiasi į visus 
narius prašydama prisidėti darbu 
arba lėšomis. Darbams atlikti rei
kalinga nemaža lėšų, todėl nega
lintieji dėtis darbu maloniai pra
šomi savo dalį skirti pinigais. Val
dyba, užsiėmusi darbais neturi 
laiko važinėti, tad prašo mielus 
tautiečius perduoti savo sutikimą 
dirbti ar pinigais bet kuriam val
dybos nariui pirma pasitaikiusia 
proga.

Dainavos Namų Valdyba

PRANEŠIMAI 
IŠ J. KONGRESO

Rugsėjo 4 d. Dainavos salėje 
South Terrace, Bankstown, Syd
nejaus atstovės į Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą, duos savo 
pranešimus apibūdindamos sekan
čius PLJK aspektus.

Ramunė Zinkutė — skautybę,
Judita Kolakauskaitė — studen

tiją,
Nijolė Vaičiurgytė — kultūrą, 
Pajauta Daukutė — politiką. 
Pranešimams moderuos Romas 

Cibas. Po pranešimu diskusijos ir 
spalvuotų judomų nuotraukų iš 
Kongreso ir mūsų jaunimo kelio
nių po JAV ir Kanadą rodymas.

Pradžia 2 vai. p.p. bet visi kvie
čiami atvykti tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Bus užkandžiai ir atsi
gaivinimų pigiomis kainomis. Už
kandžius paruoš Moterų Draugija, 
įėjimas be aukų.

ALB Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas

PAMALDOS EVANGELIKAMS 
Melbourne liet, evangelikai tu

rės savo pamaldas rugsėjo 4 d. 
11 vai. Lietuvių Namų koplyčioje 
(50 Errol St., Ntr. Melb.). Kvie
čiami dalyvauti ir toliau gyveną 
liet evangelikai.

■
Kad- Talkos penkmečio paminė

jimas ir jos narių metinis susirin
kimas įvyks š.m. rugsėjo mėn. 4d., 
sekmadienį, 5 vai. po pietų, Mel
bourno Lietuvių Namuose, 50 Er
rol St., North Melbourne.

Talkos V-ba

PRIMENAMA,

M

S.M. RUGSĖJO

KONCERTAS BALIUS
MEN. 3 D., ŠEŠTADIENI, “DAINAVOS” SALĖJ, BANKSTOWNE,

MELBOURNO STUDENTŲ 
SVAITGALIS

Tradicinis A.L.S.S. Melb. Sky
riaus studentų sniego \ savaitgalis 
įvyksta rugsėjo 2-4 d.d. Mt. Buller 
kalnuose. Tuo tikslu buvo su
šauktas visuotinis studentų susi
rinkimas rugpiūčio 29 d.d. Liet. 
Namuose.

Vykstantieji į sniego savaitgalį 
išvykos pinigus — $5 asmeniui 
— turi susimokėti iš anksto.

“Neringos” Klubo Valdyba su
tiko studentus priimti patogiai į- 
rengtose Klubo patalpose. Daly
viai patys pasirūpina maistu, pa
talyne ir transportu. Į kalnus iš
vykstama penktadienio vakare ir 
šeštadienio ryte grįžtama sekma
dienį po pietų.

Filisteriai, kolegos studentai iš 
tolimesnių miestų kviečiami šiame 
sniego savaitgaly dalyvauti. Sve
čiams, traukiniu atvykusioms į 
Melbourną, transportą į kalnus 
parūpins skyriaus valdyba ir na
riai. ALSS Melbourne Skyriaus

Valdyba
ĮVYKS

DAINŲ KONCERTAS
Solistės p. G. VASILIAUSKIENĖS 

ir “DAINOS” choro, vad.

“Tėviškės 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

MELBOURNO KRONIKA
JK ATSTOVŲ SUTIKTUVES
Rugpiūčio 6 d. įvyko Krausų 

namuose M.K. Čiurlionio Diskusi
jų Klubo popietė. Ji praėjo jauni
mo ženkle. Popietėje dalyvavo 20 
jaunųjų ir 17 vyresnės kartos at
stovų. Pirmoje daly gimnazijos 
mokytoja A .Karazijienė skaitė 
visiems įdomią paskaitą: “Lietu
vių dainų simbolika”. Ji bus 
spausdinama šiame laikrašty ats
kirai. Antroje daly Antanas Krau
sas šiltu žodžiu pasveikino Jauni
mo Kongreso atstovus, grįžusius 
iš Amerikos ir palinkėjo liepsnoti 
kongrese iškeltomis mintimis bei 
idėjomis, sukelti gyvą entuziaz
mą ir nedalyvavusių jaunųjų tar
pe. Po to pasisakė patys JK ats
tovai: I. Didžytė, N. Mališauskai- 
tė, R. Žiedaitė, A.- Šimkus, M. Di- 
džys ir sydnėjiškė viešnia J. Ko
lakauskaitė. Iš visų pasisakymų 
ryškėja didis susižavėjimas JK ir 

_  _ _ meniniais parengimais, o taip pat 
vo pagerbtas ir p. Andriekus, jau užmegsta bičiulyste ir susidrauga- 
priea metus atvykęs iš Lietuvos, vimu su įvairių kraštų atstovais.

Vaišių metu kiekvienas iš atstovų 
pasidalino įspūdžiais iš kelionės 
ir patirtų pergyvenimų su popie
tės dalyviais. Viešas atstovų pra
nešimas ir padėka Melbourne ben
druomenei numatyta Tautos šven
tės metu. Ateinančią popietę pa
grindinę paskaitą skaitys jaunimo 
atstovas. Tenka džiaugtis, kad 
gražiai įsijungia jaunieji į M.K. 
Čiurlionio Diskusijų Klubo veiklą. 
Joje ima vyrauti jaunimas.

(fc)
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mokytis baleto mokyklon savo du
kras, tesikreipie šiuo adresu: 
Plokštytė - Vaičaitienė, 57 
Esplanade, Maribymong, 
Tel. 3177612.

Regina Vaičaitienė yra skaičiu
si paskaitą apie baletą M.K. Čiur
lionio Diskusijų Klube.

R. 
The 
Vic.

(fc)

Rajoninė Skautu Stovykla
Visos Australijos liet skautai, 

kas antri metai susirenka, iš dide
lių atstumų, vienon vieton pasto- 
vyklauti. Sekančių metų pradžioje, 
sausio mėn. 2-14 d.d., įvyksta jau 
penktą kartą ruošiama, platesnio 
masto, L.S.S. Australijos Rajono 
skautų-čių stovykla ' 
Rajoninės Stovyklos 
rengiamos sąryšyje su 
Dienomis ir ruošiamos 
apylinkėse kur vyksta 
mai. šių metų gale Lietuvių die
nos įvyks Sydnėjuje, bet stovykla 
bus, Canberroje. Nors Canberros 
skautų vienetas nedidelis savo skai 
čiumi, bet paruošiamuosius darbus 
jau yra pradėjęs ir stengsis pada
ryti stovyklą kaip galint geresnę 
Apie jos pasisekimą tekalbės is
torija.

Nemanau, kad reiktų kalbėti a- 
pie stovyklas jaunimui, ypač skau
tams. — Vienos savaitės stovyk
los neatstos visų metų skautavi- 
mas salėse. Be to susibūręs jau
nimas iš įvairių vietovių ne tik pa
sidalina mintimis, idėjomis, žinio
mis, dainomis bet ir apsitrina - 
apsišlifuoja, kaip kad tie metalo 
gabaliukai, supilti į apvalų indą ir 
greitai sukami tampa taisyklingais 
šratais.

Tėvynėje skautams terūpėjo

Canberroje. 
paprastai 
Lietuvių 

t tų miestų 
. suvažiavi-

da su malonumu prisimenu Lietu
voje stovyklos praeities dienas, 
kaip gražiausias praeities proš
vaistes. Nežinau ar galima surasti 
gražesnę vaikams dovaną Kalėn 
doms kaip išleisti juos į stovyklą. 
Nedalyvavęs stovykloje jaunuolis 
nustoja daug. Nustoja ir to jau 
gyvenime niekad nebegalės atsi
imti. Iš spaudos ir iš Jaunimo 
Kongreso grįžusiųjų pasakojimų 
girdime, kad geriausias ir produk- 
tingiausias laikas buvo Stovykla 
“Dainavoje”/. Tikiuos, k(ad at(ei-< 
nančių atostogų metu neliks nei 
vieno skauto - skautės nestovyk- 
launčio Canberroje.

Stovykla įvyks 11 mylių nuo 
Canberros miesto centro prie upės 
Australų skautų stovyklavietėje. 
Vietovė yra kalnuota, prie pą(t 
upės kranto ir apima 40 akrų plo
tą. Yra miesto vandentekio šaka 
geriamam vandeniui ir elektra. 
Palapinės tikimės gauti pasiskolin
ti iš kariuomenės, taip pat dedame 
pastangų pasiskolinti lauko lo
vutes, kad nereikėtų stovyklauto
jams jų gabentis į Canberrą ir at
gal namo. Stovyklos mokestis, įs
kaitant pervežimą iš Yass’o ar 
Canberros geležinkelio stočių į sto
vyklą ir iš stovyklos atgal į stotį, 
bei dvi dienas ekskursijų po Can-

skautavimas — čia didesnę dalį berrą ir apylinkes autobusais, be 
užsiėmimų ir laiko sugaištama lie- to atsižvelgiant, kad Canberroje 
tuviškumo aklėjimui ir mokymui, pragyvenimas yra 10% brangesnis 
Praktika porodė, kad iš stovyklos negu kituose miestuose, nustatytas 
grįžę vaikai dažniau griebiasi lie- $20.00 asmeniui už 12 dienų sto- 
turių kalbos, dainuoja lietuviškas vyklavimą. Palengvinti gausioms 
dainas ir didžiuojasi Lietuvos pra- šeimoms antram stovyklautojui iš 
eitimi. Žiūrėdamas praeitin riša- šeimos daroma $2.00 nuolaida,

REGINOS PLOKŠTYTĖS 
ŠOKIŲ KONCERTAS

Regina Plokštytė - ' Vaičaitienė 
Melbourne priemiesty Maribyr- 
nonge turi baleto mokvklą; Ji vei
kia jau nuo 1961 m. Kasmet savo 
mokyklos mokinių suruošia baleto 
koncertą. Toks metinis R. Plokš- 
tytės - Vaičaitienės mokinių pa
sirodymas — koncertas įvyko rug
piūčio 19 d. Moonee Ponds rotu
šėje. Pirmoje dalyje atlikti septy
ni šokiai daugiausia jaunesniųjų 
grupės pagal Poncielli, Khachatu
rian ir Rosini muziką. Antroj 
daly išpildytas ilgesnis baleto 
IXUXXXlJfO ' A X XxxOvoC ZXlLlvlU, ,
muzina Griego, jame vyravo vy-

BLAIVININKŲ SUSIRINKIMAS
Rugpiūčio 20 d. Blaivininkų 

Dr-jos pirmininkės J. Žitkevičie
nės namuose įvyko blaivininkų su
sirinkimas. Napaleonas Butkūnas 
skaitė paskaitą “Girtavimo prie
žastys”. Paskaitoje iškeltais klau
simais nariai pasisakė ir padisku
tavo. T-a proga buvo atsisveikinta 
su dr-jos narias p.p. Tautvaišais 
išvykstančiais į Vokietiją gyventi. 
Flrminlinkė J. Žitkevičienė tarė 
atsisveikinimo žodį ir įteikė išvyks
tantiems kuklią dovanėlę dr-jos 
vardu. Atsisveikinimo žodį tarė A. 
Krausas prijungdamas ir savo as
menišką dovanėlę - knygą išvyks
tantiems. Nuoširdžiai padėkojo ir 
gražiai atsisveikino p. S. Tautvai- 
šas savo ir žmonos vardu. Prie 
vaišių stalo kiekvienas dr-jos na
rys prijungė savo linkėjimus iš
vykstantiems.

resnės grupės mokinės. Tenka pri
pažinti, kad šis klasikinio baleto 
šokių koncertas buvo aukšto me
ninio lygio. Mokinės atitinkamai 
ištreniruotos. Dekoracijos geros, 
išnuomotos iš teatro, kostiumai 
sukurti Zitos Sadauskienės. Ap
skritai, pati baleto šokių choreo
grafija, pačios mokyklos vedėjos 
tin'-amai sukurta teikė žiūrovams 
estetinio pasigėrėjimo. Jų atėjo 
koncertan per 300.

Regina Plokštytė - Vaičiatienė 
pradėjo baleto studiją pas Babi- 
čevą Adelaidėje ir baigė The Ro
yal Ballet School Londone. Savo 
įsteigtoje klasikinio baleto moky- 

M>ri'”U'non°'e šiais metais 
turi 30 mokinių: 17 jaunesniųjų 
grupėje ir 13 vyresniųjų. Mokyklą 
daugiausia lanko australės. Jų 
tarpe tik 6 emigrantės. Lietuvai
čių šiais metais nėra mokykloje. 
Kas iš lietuvių tėvų norėtų leisti

VISUR

(fc.)

KlimaiMelburniškiai A. ir R. 
smagiai atšventė savo 25-rių metų 
vedybinę sukaktį. “Poveshivinė” 
kelionė siekė iki Surfers Paradise.

Inž. Andrius Gasiūnas iš Mel
bourne išvyko trims mėnesiams 
tarnybiniais reikalais į Hong 
Kongą, Europą, Angliją. Vokieti
joje dalyvaus tarptaut. hidrologų 
kongrese.

*

MALDOS APAŠTALAVIMAS
Jo šventenybė popiežius Paulius 

VI MA nariams rugsėjo mėnesiui 
skyrė sekančias intencijas:
bendrąją — Už tikinčiųjų 

liturginį persiauklėjimą.
m s i j ų — Už misijas Kongo 

valstybėje.
Aukščiau paminėtomis intenci

jomis gali pasinaudoti ir Brisba- 
nės - Newcastelio Gyvojo Rožan
čiaus nariai.

Kun. S. Gaidelis S J '.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame buv. Syd

nejaus apylinkės Valdybai už mū
sų grupei padovanotą akordeoną. 
Mūsų darbe tai bus didelis paleng
vinimas, nes atkris muzikos rūpes
tis. Ačiū. L;-

J. Reisgytė
Sydnejaus Taut. Šokiu Grupei 

vadovė

IESMINE LITUANICOS
SODYBOJE

Senelių ir paliegėlių yra ir Aus
tralijos lietuvių tarpe. Jiems pa
gelbėti Melbourne yra susiorgani
zavusi LIETUVIŲ BROLIJA, ku
ri savo tikslu pasirinko “parūpin
ti pastogę lietuvių kilmės seneliams 
invalidams...” Brolijos iniciatorius 
savo lėšomis nupirko penkis ak
rus miško, baigia įrengti šešių 
kambarių gyvenamą namą. Vis
ką yra paskolinęs dešimčiai metų 
nemokamai Lietuvių Brolijai. Da
bar Brolija šias patalpas išnuo- 
muoja atostogaujantiems.

Šių metų birželio 2 d. Brolija 
nupirko iš privataus asmens gy
venamą barakėlį, kuris yra ten 
pat Lituanicos sodyboje. Ir jį iš
nuomosime atostogaujantiems. 
Nuomos pinigai eina į Brolijos ka
są.

Melb. Lietuvių Brolija nori iš
populiarinti šios organizacijos dar
bą ir parodyti, kad yra žmonių, ku
rie senelių prieglaudos reikalais 
jau konkrečiai rūpinasi ir dirba. 
Praėjusiais metais Lituanicos so
dyboje buvo suorganizuota iešmi- 
nė - gegužinė, kurioje dalyvavo 
apie 130 tautiečių. Pažymėtina, kad 
didelę dalį atsilankiusiųjų suda
rė mūsų akademinis jaunimas, ku
ris prie laužo pravedė sutartines 
dainas ir šokius.

Ir šiais metais organizuojama 
iešminė, kuri įvyks rugsėjo 24 d., 
šeštadienį. Melb. Liet. Brolija 
kviečia visus lietuvius su svečiais 
atsilanklyti minėtą dieną į Lithua- 
nicos sodybą. Bus laužas, šokiai ir 
kitokios pramogos. Šiais metais 
šokiams nekliudys kelmai ir kups
tai, nes šoksime prie namo didžiu
lėje verandoje, šokiams gros or
kestras.

Vykstantieji. į iešminę apsirūpi
na maistu individualiai. Vietoje 
bus aprūpinami tik “sula”. Yra

MIRĖ LIETUVIS
Rugpiūčio 21 d. Alfred ligoni

nėje Melbourne širdies smūgiu mi
rė Kostas Mackus, 65 m. amžiaus. 
Velionis kilimo aukštaitis, gyve- 
noOakleigh, o jo brolis Antanas 
Geelonge. Po pirmos širdies atakos 
jautėsi blogai. Palaidotas rugpiū
čio 24 d. Kun. P. Vaseris atlaikė 
pamaldas šv. Jono bažnyčioje. Iš 
čia artimieji ir pažįstami nulydė
jo velionį į Springvale kapines.

pasamdytas autobusas . iešminės 
svečiams. Pensininkai ir vaikai iki 
10 metų nieko nemoka, mokslei
viai moka vieną dolerį, o suaugu
sieji moka du dolerius. Vykstan
tieji autobusu pensininkai ir kiti 
turi užsiregistruoti ir sumokėti 
kelionės išlaidas ligi rugsėjo 18 d. 
Registroutis asmeniškai arba tele
fonu pas B. Zabielą arba K. Miel- 
dažį. Autobusas renka keleivius 
šiose vietose: 12.10 vai. Powell St, 
Yarraville prie State School, 12,20 
vai, prie Footscray geležinkelio 
stoties. Nuo Liet. Namų, North 
Melbourne, autobusas išvyksta 1.00 
vai. punktualiai.

Vykstantieji savo mašinomis 
važiuoja ligi geležinkelio tilto prife 
pat Woodend mięstelio. Čia turi 
pasukti kairėn į Ashburn Rd. Pa
važiavus vieną mylią pasukti' į de
šinėje pusėje esantį Donsids Rd. 
Dar300 jardų ir dešinėje kelio pu- 
sje prie vartų rasite užrašą ■ “Li- 
thuanica” čia yra lietuviška so
dyba ir kiekvienas Metuos bet 
kuriuo laiku gali nekliudomai a- 
psistoti.

Senelių prieglaudos įsteigimas 
nra vieno žmogaus darbas. |Šis 
darbas priklauso visiems. Ypatin
gai prie šio darbo turėtų prisidėti 
mūsų pensininkai. Jie negali pri
sidėti materialiai, bet jų visa ki
ta pagalba yra reikalinga.

Į Melb. Liet. Brolijos metinį 
susirinkimą buvo pakviesti risi 
pensininkai, bet atvyko tik vienas. 
Kodėl negalėtų ir daugiau žmonių 
prie šio kilnaus darbo prisidėti? 
Gal tie organizatoriai blogai veda 
darbą, tad ateikite su patarimais, 
nurodykite kitus būdus. Mes rim
tus' pasiūlymus priimsime ir dary
sime visa tai, kad lietuviško Se
nelių Namai Melbourne būtų įs
teigti. Kur bus tie senelių namai 
ir kaip jie atrodys, priklausys nuo 
mūsų. Sėkmingas Senelių namų 
suorganizavimas priklausys nuo 
lėšų sutelkimo. Kai tik lėšų su
kaupsime, senelių namus tuoj pat 
turėsime. Jei mes patys nesirū
pinsime, niekas kitas Lietuviškų
Senelių Namų Melbourne neįkura. -

Melbourne Lietuvių Brolija nuo
širdžiai kviečia visus tautieiSils 
atsilankyti į Lithuanicos sodybo
je ruošiamą iešminę, gražiai pra
leisti laiką gamtoje ir tuo prisi
dėti prie senelių namų organizavi
mo. Tad iki pasimatymo Lithuani
cos Sodyboje.

M.L. Brolijos Valdyba

mūsų Pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA
Turbūt nedaug kas žino, kad 

Lietuvos Himno melodija iki šio
lei neturėjo akomponavimui gai
dų. Norėdamas būsimoje Dainų 
Šventėje Sydnėjuje kuo iškilmin
giau Lietuvos Himną sugiedoti, 
Krašto Kult. Tarybos p-kas p. K. 
Kavaliauskas kreipėsi į kompozi
torių Jeronimą Kačinską, gyvenan
tį Amerikoje, kad tokį akompa
nimentą, išpildomą vargonais, Lie
tuvos Himnui sukurtų. Komp. J. 
Kačinskas jį jau sukūrė ir pri
siuntė p. Kavaliauskui ir jis bus 
pirmą kartą išpildytas Dainų Šven
tės metu Sydnėjuje.

*

trečiam — $5.00, ketvirtam $8.00, 
ir penktam — $12.00 nuolaida. 
Pavienės dienos stovyklavimo mo
kestis $1.50. Nekartą esu girdėjęs, 
kad stovyklavimas daug kainuoja 
ir tėvai nenoriai leidžia vaikus sto
vyklom., bet paskaičiuokime kad 
pragyvenimas ir namuose kainuo
ja!..

Nieks taip neapsunkina stovyk
los planavimo, maisto užsakymų ir 
kitų paruošiamųjų darbų kaip ne
žinojimas tikro stovyklautojų 
skaičiaus. Palengvinti tam jau da
bar laikas apsispręsti ar stovyk- 
lausim ar ne ir apie tai pranešti 
stovyklos vodovybei.

' „■ - s. P. Pilka 
RajoninėaStovyklos Org.

Komiteto vardu

į 280 vietų Šiaulių pedagogi
niame institute šiemet buvo 490 
kandidatų. 210 iš jų turės bandyti 
stoti į kokią kitą aukštąją mokyk- 
lą, arba laukti kitų metų, ar ir 
visai atsisakyti studijų.

(E)
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SPAUDOS BALIAUS

Ižleiata* SPaudos Baliau* proga 1966 — jau(*e)nimo Metai*. Redagavo K u-ko* patikėtini*. 
Nenumeruojama*, ne* nei kaliny*, nei policininką*.

NUO BALIAUS
IKI BALIAUS

Mūsų gyvenimas matuojamas 
balių stotimis. Nesakome ', kaip 
senovės lietuviai, nuo žolinių, 
šv. Jono ar Šiluvos atlaidų, bet 
tik nuo to ir to baliaus,prieš ar 
po Spaudos Baliaus.

Dėl to ir mūsų veikla supras
tinta, kaip suprastintas taiko 
skaičiavimas. Ji susideda iš tri
jų pagrindinių dalių: laukimas 
baliaus, pasirodymas baliuje ir 
vėl ruošimasis ir laukimas naujo 
baliaus.

Yra ir tarpinių stotelių, kaip 
minėjimai, suvažiavimai, kon
certai, bet jos yra ne kas kita, 
kaip paprastos pasirengimui di
diesiems baliams repeticijos.

Balius rengia ir juos lanko vi
si, kas tik gali. Net ir savait
galio mokytos ištisus metus dir
ba tik tam, kad pasirengtų mo
kslo metų užbaigos baliui. Jau
nimas daug judresnis už vaikus 
ir vyresniuosius, tad nepasiten
kina vien Auburnu, bet vyksta 
baliavoti į Čikagą, kur balius 
jau nesivadina balium, o ban- 
kietu. Sportininkai neturi pasto
vios vietos savo baliams: jie vie
nais metais surengia savo balių 
Geelonge, kitais Melbourne ar 
vėl kur kitur. Šiais metais girdė
jome, jie baliavos Newtowne.

Skautai savo balius ruošia 
miškuose, studentų baliai prasi
deda pasibaigus jų oficialiam 
baliui, Šviesa baliavoja prie žva
kučių, o moterų labdaros drau
gija baliavoja tik tada, kai nuo 
kitų atlieka laisvas savaitgalis.

Taip ir vyksta visas mūsų gy
venimas nuo baliaus iki baliaus. 
Kam gimus keliamas balius, ly
giai ir kam numirus irgi paty
lomis pabaliavojama, nekalbant 
jau apie gimtadienius, vardadie
nius, sukaktis, pradėtuves ir už- 
baigtuves.

Mūsų Pastogės Spaudos Ba
lius yra balių karalius, kuris va
dovaujasi Krėvės Šarūno obal- 
siu: "viena saulė danguje, vie
nas spaudos balius Australijoje!

(k k ts)

DINGĘ LIETUVIAI
Pastaraisiais metais Australi

joje neišaiškinamomis aplinkybė
mis ėmė dingti lietuviai, ypač jau
nos ir kiek prasilavinusios lietu
vaitės. Štai ir šį vakarą gauta 
žinia, kad Canberroje dingo p-lė 
Andriuškaitė. Skubos keliu jos 
ieškoti pasiųsta ekspedicija ir iš 
Sydnėjaus vadovaujant poniai Da- 
rienei. Iš Melbourne pranešama, 
kad iš ten prieš metus dingo po
nia E. žižienė. įtariama, kad jos 
grobikas prisilaiko Sydnėjuje.

Gervazas Maukelė

PERTEKLIUJ BALIŲ 
GERIAM, KIEK GALIM, 
UŽ GIMTĄ ŠALĮ

Lietuvėle, tėviškėle, 
AR jauti tu ar žinai, 
Kad mes, taureles iškėlę, 
Sveikinam tave dažnai.

Kad, gimtinę prisiminę, 
Laistom ašaras karčias.
Kad, storai taukais aptinę, 
Gydom ilgesio kančias.

Kad, kramtydami avieną, 
Rimtį kaupdami veiduos, 
Klausimą teturim vieną: 
“Kas tave mums išvaduos,?”

O tada mes jau žinotum, 
Kaip sugrįžti kuo greičiau. 
Pažabotum, pabalnotum, 
Ir valdytum, kaip anksčiau. . .

Lietuvėle, vargdienėle, 
Ar jauti tu ar žinai, — 
Gerdami ne vandenėlį, 
Mes čia nesam avinai. . .

POLITIKOS VINGIUOSE
Veda Ne Bernotas

BANKSTOWN APSUPIME

Įvykus neseniai istoriniam apsi- 
vienijimui, kai Sydnėjaus Apylin
kė prisijungė prie Cabramattos, 
Bankstownas pasijuto galutinai 
apsuptas, tačiau apylinkėje nesi
jaučia panikos. Bankstowniskiai 
susirūpinę Tautos šventės minėji
mo surengimu, nepastebėjo, kki 
priešingos stovyklos karo vadas, 
padaręs lemtingus ir žaibiškus ėji
mus, Bankstownui atkirto visus 
kelius nuo jūros ir nuo kalnų. Tie
sioginis pavojus tuo tarpu dar ne
gresia, nes agresyvaus priešinin
ko — Sydnėjaus apylinkės jau ne
liko, o Cabramatta Bankstpwnui 
niekad negrasino. Jei kartais Ban
kstownas būtų priverstas kapitu
liuoti, tai.nežinia net kam. Grei
čiausia Bankstownui beliks tik 
praverti savo tvirtovės duris. į ku
rią susirinkę visos pusės iškilmin
gai atšvęs pergalę.

SKELBIAMA MOBILIZACIJA

Teko nugirsti, kad Krašto Val
dyba paruošė jau slaptas instruk
cijas ir netrukus numato skelbti 
mobilizaciją į Krašto Tarybos ar
miją. Ligi šiolei šią armiją suda- ' 
ri daugiausia vyresnieji, populis- ’ 
risi žinomi garbingu folkšturmo

vardu. Kai dalis jų jau rūpinasi 
gauti vietelę Moterų Draugijos pa
taisos namuose, tad tikimaisi pas
tiprinimų iš jaunimo kongreso. 
Priimami tik savanoriai.

MUSU PASTOGES SPAUDOS BALIUS
Įvyksta 1966 metais rugpiūčio mėnesio 27 d. Father O’Reilly 

Memorial Auditorium (Auburn, Park Rd. ir Mary St. sakryža).
Rengėjas — ALB Krašto Valdyba.
Salės dekoratorius — Algis Plūkas su padėjėjais.
Bufetas — Sydney Liet. Mot. Soc. Globos Draugijos.
Loterija — Loterijai leidžiami mūsų dailininkų E. Kubbos, 

L. Urbono, V. Rato ir H. Šalkausko kūriniai ir vertingi daiktai, 
suaukoti p.p. Saudargų, K. Butkaus.

Spaudos antis — p. Kolakauskienės.
Programa — Baliaus programą atlieka visi svečiai bendrai ir 

individualiai.
Svečius gėrimai aprūpina Kr. Valdybos, narys E. Kolakaus- 

kas su padėjėjais.
Balius baigiamas 1 vai. ryto sekmadienį.

VISI BALIAUS SVEČIAI MALONIAI PRAŠOMI PASI
BAIGUS BALIUI SKIRSTYTIS KAIP GALINT TYLIAU. 
VISIEMS ATSILANKIUSIEMS TARIAME NUOŠIRDŲ AČIŪ 
IR IKI PASIMATYMO KITŲ METŲ MUSŲ PASTOGES 
SPAUDOS BALIUJE.

MOTTO:
OI, GERSIM GĖRIMĖLI, 

OI, SOKSIM ŠOKIMĖLį!

AUSTRALIJA
DĖMESIO CENTRE

Mūsų jaunimo atstovai Kongre
se taip deramai pristatė Australi
ją ir jos gyventojus - lietuvius, 
kad mūsų politiniai ir visuomeni
niai centrai baisiai susirūpino. Dar 
šiais metais VLIKas ir Pasaulio 
Liet. B-nės Valdyba ketina pa
siųsti po savo atstovą į Australi
ją, kad susipažintų su padėtimi 
vietoje. Gautos jau telegramos, 
kad atvykstant didiesiems užjūrio 
svečiams laiku ir tinkamai būtų 
iliuminuota Lidcombo lietuvių 
dangoraižis, kad kartais neužkliūtų 
lėktuvas, beisileisdamas į Banks- 
towno aerodromą. Atrodo, šios de
legacijos tikslas užpirkti Austra
lijoje didesnį kiekį bumerangų, 
kad Amerikos čiabuviai lietuviai 
galėtų atremti negrų antpuolius 
Marquette Parke. Bumerangų 
pramonė pastarosiom dienom įvedė 
trečią darbininkų pamainą, šios 
pramonės centras Japonijoje.
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Antanas Gustaitis

MANDAGŪS PONAI
Mes ponai mandagūs: plaukai sulaižyti,
Suglostytos kelnės į kantą,
Ir, ėmę viens kitą į žandus daužyti, 
Cituojant Šekspyrą ir Kantą.

Prieš savą mes nirštam, o priešą užmirštam
Tauresnio gyvenimo dėlei,
Jei krūmuos per karą iš baimės nemirštant —» 
Mes vėliak taikos balandėliai:

Už baltą balsuojam, už juodą pamastom, 
Sutarę su nuogu nuogėjam, 
Kol nosys pražysta tėvynės radastom 
Tautinių dorybių mėgėjam.

Tik jeigu rūstybėj liežuviui atklabus 
Mandaginam nepraustas burnas, — 
yiens kitą sutikę pasakome labas, 
O skiriantis tariame - durnas!

įvykiai pasaulyje

UOSU PASTOGE
Tokia buvo Mūsų Pastogės pradžia. Sulaukus ■ ųj

14-kos išėjo į paneles ir pradėjo kasmet kaitalioti E ;
kepuraites...

. / --.........J*

ATSIBUDO 
LINKSMIEJI BROLIAI

Po metų tylos Sydnėjuje veji 
pasirodė gyvi “linksmieji broliai”. 
Jie buvo tokie laimingi, kad Mo
terų Draugija savo vakarėly leido 
jiems pasireikšti, kad visų tą va
karų skaitytų kūrybą padovano
jo “Kukučiui”. Čia kiek paduoda
me ištraukų:

“Linksmieji broliai negali pra
leisti progos nepasveikinę Syd- 
nėjaus apylinkės Valdybos sukak
tuvių proga, kuriai paminėti su
ruošė gražų ir nepaprastai tylų 
vakarų erdvioje ukrainiečių salė
je, kur dalyvavo trys muzikantės 
ir net 20 žmonių. Sveikinam!

“Ir vėl sukaktuvės! Dvylika mė
nesių sukanka nuo paskutinio lin
ksmųjų brolių pasirodymo. Svei
kina ir džiaugiasi visi Sydnėjaus 
organai, kad jie taip ilgai tylėjo.

“Bankstowne žmonių dalyvavi
mas susirinkimuose tiek padidė
jo, kad negalima balsuojančius 
suskaičiuoti ant pirštų.. Ateityje 
prieš susirinkimų bus skaičiavimo 
pamokos valdybos nariams.”

GRĮŽO IŠ TREMTIES
Penkerius metus išbuvęs Aus

tralijos Sibiro tremty kaip tik 
prieš Spaudos Balių į Sydney su
grįžo buvęs Mūsų Pastoges re
daktorius J. Vėteikis su šeima.

Įvertindama jo nuopelnus jungti
nė Sydnėjaus ir Cabramattos 
visuomenė išrinko jį savo jungti
nės karalystės prezidentu.

SVEIKINIMAS IŠ TOLI
ALB Krašto Valdybos vicepir

mininkas, agr. B. Barkus išsiųs
tas vizituoti Australijos Lietuvių 
Bendruomenės padalinių Ameriko
je, Europoje ir Azijoje, siunčia
visiems Spaudos Baliaus svečiams pradėjo senti, o antrąjį išstūmė 
sveikinimus iš Paryžiaus, šiuo pie- »» 
tu jis kaip tik tariasi su prez. gegužiuką* ‘Tėdseki** 
de Gaulle dėl UNO gen. sekreto
riaus posto. Į šį postų kandidatuo- pasidžiaugti ir naujai* gyvaisiais? 
ja mums visiems gerai žinomas 
Ku-Ka.

AMERIKA APIE
MUS

Anapus kasdienybės

Jaunimo Kongrese buvo skirtas 
laikas pranešimams iš kitų kraš
tų. Dienraštis “Draugas” liepos 
2 d. laidoje taip paduoda praneši
mų iš Australijos (Žinia paduota 
“Draugo” pirmame psl., bet mūsų 
nuomone, ji labai tinka “S.B. Ku
kučiui”, kurių kartojame ištisai):

PRANEŠIMAS 
IŠ AUSTRALIJOS

Sekė pranešimai iš įvairių kraš
tų. Australijos atstovas R. Cibas 
pranešė, kad jų kontinento dele
gacija susideda iš 29 žmonių. Ieva 
Didžytė painformavo, kad Austra
lijoje yra apie 10,000 lietuvių. 
Daugiausia — valstijų sostinėse. 
Visos kolonijos įsigijusios vienus 
ar dvejus lietuvių namus, kiekvie
noj kolonijoj yra kunigas.

Australijos lietuvių studentų są
junga turi kelis skyrius, centras 
— Sydnėjuje. Apytikriai studentų 
yra apie 150. Skautai kas 10 metų 
rengia tautinę stovyklą. Paskuti
nėje jų dalyvavo apie 200.

Visi didmiesčiai turi lietuvių 
sportininkų grupes,
mingai rungiasi su kitų tautų 
sportininkais.

Ateitininkai — veikli organiza
cija. Yra jaunučiai ir vyresnieji. 
Moksleiviai rengia vaidinimus, da
ro iškylas. Aktyvūs sendraugiai.

Visuose miestuose — lietuvių 
Į taut, šokių grupės. Veikia keletas 
į teatro mėgėjų grupių, yra gerų 
i chorų.

kurios sėk-

Nuo pereito Spaudo* Baliau* 
iki šito Mūsų Pastogėje didelių 
permainų neįvyko: ta* pat* leidė
ja*, ta* pat* ir redaktorių*. Per
maina tokia, kad šiai* metai* kiek 
kitoks Mūsų Pastogė* titulini* 
užrašas. Bet šita* reiškiny* aiš
kinama* labai paprastai: kaip 
jokia ponia Mūsų Pastogės Spau
dos Baliuje nedrįsta pasirodyti *u 
pernykščių metų baline suknia, 
taip ir Mūsų Pastogė kasmet kei
čia savo tituliniu* užrašus. Vieni 
tai laiko teigiamu ženklu, kiti 
tuo piktinasi. “S.B. Kukutis“ at
sakytų: nors ir be kelnių liksi, vi
siem* neįtiksi!
" Prieauglis. “Mūsų Pastogė“ nuo 
šių metų pradžios susilaukė kū
dikėlio — “Pėdsekio”. Žinoma, 
kūdikėlis jauna*, tad ir mažas, 
nor* ką gali žinoti, ar ji* nepasi
darys kaip gegužiukas, su laiku 
užimdamas visą lizdą.

Mirimai. Per pastaruosius me
tu* Mūsų Pastogėje mirė arba nu
tilo: “Jaunimo Kvieslys”, “Po 
Svetimu Dangum”. Pirmasis mi
rė dėl to, kad jaunimas su laiku

M.P.” puslapių jau minėtas

Apraudant mirusiuosius tenka 

-VALDOS ' 

tiiNKIMAf

Vaixdeli* i» kasdieninės veiklos.-

jau nuo pernai metų karta* nuo 
karto pasirodo “Anapus Kasdie
nybės“, priedas, pretenduoją* į 
kultūros žurnalą, bet jis tiek ana
pus kasdienybės, kiek mes anapus 
saulė* sistemos.

Specialiom!* progomis “Mūsų 
Pastogėje“ įsipilietino “Kukuti***. 
Turime Spaudos Baliaus Kukutį, 
Balandinį Kukutį, Kalėdinį Ku
kutį... Malonu, kad skaitytojai 
šitas pastangas įvertina ir Kuku
čiai* džiaugiasi. Kiti norėtų Ku
kutį matyti kiekvieną savaite, o
Mūsų Pastogę kada-ne-kada. Sa
ko, Kukutyje esą daugiau teisy
bės... Na, čia ateitie* reikalas ir 
niekas nesiima iš kiaušinio nusta
tyti paukščio plunksnų...

Redaktorius. Mūsų Pastogė* 
redaktorių vieni geru žodžiu pa
mini, kiti jam duobę kasa, o dar 
kiti tik šiaip sau pakeiksnoja, 
kaip geras gaspadorius savo ark
liui botagu pasmiguoja, kad pa
kinktuose neužmigtų. Bet jis, bū
damas tik bendruomenė* tarnas, 
negali nei girtis giriamas, nei 
gintis plakama*. Šio Spaudo* Ba
liaus proga Kukuti* jas prižadėjo 
testinį medalį — jeigu nenorės 
nešiot, tai galės prie progos pa- 
krimsnot.

K - k
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IŠ KREPŠINIO SALĖS ’M,

ŽŪTBŪTINĖS VARŽYBOS
BANKSTOWNO LIETUVIAI — SYDNĖJAUS

85:84■
LIETUVIAI 7 ■-

Salėje trys tūkstančiai žiūrovų, pasileido bėgti, ši kartą Lidcombo 
Nesuskaitomi smalsuoliai rungty
nes seka iš visų Australijos kampų 
per televiziją, radiją ir spaudą.

stoties linkui. Tiesiog gaila pasi
žiūrėti į išvargusius, nusilpusius 
ir moraliai palūžusius Sydnėjaus

savo krepšininkusdais. Sušaukia
ir visų žiūrovų akivaizduoje pri
žada pastatyti sporto salę, jei tik 
jie įveiks sydnėjiškius. Genys, Za-

- Pakartoja Mauragis — pilnas. 
Mauragis malšina įsikarščiavusius 
žiūrovus. Teisėjas kelia prie lūpų 
švilpuką žaidimo pabaigai.

Nelaukdami švilpuko bankstow- 
niškiai pašoka ir gieda himną; iš 
džiaugsmo į orą mėto paskolų 
ir pasižadėjimų' lakštus. Sporto 
Klubo valdybos nariai visomis ran
komis gaudė tuos pasižadėjimus ir 
svajonėmis pradėjo statyti sporto 
salę. ,

Salės dešinėje bankstowniškiai, 
kairėje - sydnėjiškiai. Dar nepra
sidėjus rungtynėms įtampa iki ap
alpimo — šauksmai, grūmojimai. 
Rungtynių pradžios švilpukas pa
sigirdo 1953 m. Bankstowniškiai ū- 
giu kiek pranašesni už sydnėjiš
kius, bet abiejose pusėse matosi 
kovingumas ir atkaklumas. Pirmas 
meta Mauragis — yra! Stašionis 
pakartoja. Nepaprastas susižaidi- 
mas. Fasuotės dieviškos. Sydnėjiš
kiai pasimeta. Simniškis paima mi
nutę ir visi metasi į Redferno na
mus pasitarti. Išgėrę kiek ant drą
sos grįžta į aikštę. Mikalauskas 
taikosi mesti, bet jam sviedinį iš
muša Mauragis. Mikalauskas pa- 
grūmuoja. Teisėjas baudą duoda 
bankstowniskiams. Meta Zakaras. 
Kiauras. Bankstowniškiai aiškiai 
pranašesni ir veda net dešimčia 
taškų. Pagaliau sviedinį gauna 
priešinga pusė. Meta Danta, Gro
sas, Jasaitis ir Stošius, bet be pa
sekmių. Sydnėjaus žaidėjų tarpe 
panika. Simniškis įsako bėgti. Vi
si pasileidžia Flemington stoties 
link. Vienas akiniuotas siūlo pa
sukti į Barikstowną, bet jam per 
galvą basliu vožia Kolakauskas. 
Opozicija, paliko tysoti patvory. 
Karščio ir nuovargio pakirsti iš
krinta Mikalauskas ir Stošius. Li
kusieji be kvapo pasiekia Fle
mington avių gardus ir sukrinta. 
Bankstowniškiai triumfuoja. Za
remba tolimais metimais, Zakaras 
nepaprastu apsukrumu išnaudoja 
visus priešininko judesius. Kola
kauskas pareiškia teisėjui, kad tik 
per jo lavoną bankstowniškiai ga
lį laimėti. Penktą baudą gauna V. 
Danta. Aikštėn įleidžiamas nau
jas žaidėjas už sydnėjiškius - A. 
Migevičius, bet jis dar jaunis, ir 
jis nežino, kaip pradėti.

Prieš pirmo puslaikio pabaigą 
salėje pasidarė nežmoniškai tvan
ku. Kvepia avių gardais. Visų žiū
rovų nuostabai sydnėjiškiai vėl

krepšihinkus. Grosas pamato aps
kurusio garažo patalpas ir visi ten 
susimeta poilsiui. Treneris pagir
do benzinu. Likus žaisti kelioms mi 
nutėms pilną metimą daro Petro
nis. Yra! Sydnėjiškių nuotaika 
kiek pasitaiso, bet teisėjo švilpu
kas skelbia pirmo puslaikio pabai
gą: 31:8 bankstowniškių naudai.

remba, Stašionis stengiasi iš visų 
jėgų. Sviedinį gauna Stašionis. 
Meta. Sviedinys kelis kartus apsi
sukęs apie lanką įkrenta į krepšį.

Triukšmo ir alaso pažadintas ir
aš nubudau. Svečiai visi jau buvo 
išsivaikščioję. Aš tik vienas likęs 
tuščioje salėje ir dar po stalu. .

Matas

Antanas Gustaitis

TETULĖS PATARIMAI 
SŪNĖNUI, VYKSTANČIAM 
Į JAUNIMO KONGRESĄ

Daug kas gadina akis pasauly, 
Daugiau kas skiriasi, ne

susivienija, 
Nė nepažvelki į kokią saulėj, 
Gulinčią šaunią “Miss Lithuania”.

Jeigu į šokius kokius pakliūsi, 
Saugok, sūneli, savo sveikatą 
Nes yra toksai šokis watusi, 
Kur žmogų baisiai purto ir krato.

Meška su lokiu abudu tokiu, 
Nesvarbu Darius ką bestatytų,
Jos mėgsta medų — žiūrėk po 

šokių, 
Kokia lokytė kad nelaižytų.

Visur, sūneli, pavojai tyko, 
Žiūrėk, ką duoda pasirašyti, 
Nes juk girdėjai, kad jau atvyko 
■Čia iš Sydnėjaus Jūra Reisgytė.

Dr. S. AUūnas

Simniškis pertvarko komandą. 
Vos spėjus išmesti kamuolį, Sim
niškis puola prie australo teisėjo 
prašydamas leidimo licenzijuotam 
klubui. Teisėjas lietuviškai nesu
pranta. Simniškis neranda vertėjo. 
Salėje baisus žiūrovų kauksmas. 
Įsismaginę sydnėjiškiai kaip liūtai 
puola. Iš tolo gerai mėto Petro
nis, ir Kolakauskas. Visas žaidi
mas persimeta prie bankstowniš- 
kių krepšio. Sydnėjiškiai lygina 
rezultatą. Grosas driblinguoja - 
praranda sviedinį. Petronis tiesiog 
žvaigždė! Iš visų padėčių krenta 
ir krenta. Pirmą kartą pasimeta 
bankstowniškiai. Bauda. Iš aikštės 
pašalinamas Zakaras. Vargšas par 
krinta ant grindų ir išnešamas. Jo 
vietoj įbėga veteranas Ramanaus
kas, griebia sviedinį ir pervirsta, 
žiūrovai klykia. Ramanauskas 
pradeda garsiai šaukti. Sydnėjiš
kiai išnauduoja padėtį ir vis švel
nina rezultatą. Bankstowniškiai 
tarpusavy susikivirčija. Eidėjus 
ištraukia iš kišenės krepšinio tai
sykles ir aiškina teisėjui. Maura
gis bando sviediniu jam bumą už
kišti. ’ Kyla panika. Nuo suolo pa
kyla atsarginis Šimaitis. Jis vejasi 
mūzą ir abu puola gelbėti Eidė- 
jaus. Teisėjas duoda baudą. Sim
niškis meta. Taškas! Kolakauskas 
atgauna seną formą ir daro meti
mą po metimo ir rezultatas artė
ja prie lygsvaros. Kairėje pusėje 
sėdėjęs autoritetas atsistoja sakyti 
kalbos ir papila pagyrų sydnėjiš- 
kiams. Mauragis griebiasi už gal
vos ir bando gelbėti padėtį paža-

UŽRAŠAS ANT ŽINOMO LIETUVIO KAPO
• f’j.;, •’

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno, .
Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno, 
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo, 
Daugiausia gi — plojo, kai kitas kovojo.

O priešų tėvynės taip baisiai nemėgo, 
Kad bėgo, ir bėgo, ir bėgo, ir bėgo. 
Pabėgęs kentėjo, kentėjo, kentėjo, 
Kol nebeiškentęs per jūras atėjo.

Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo, • 
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo, 
Vis veržės į Vilnių, į protėvių pilį, 
Ir galvą paguldė už automobilį.

KONGRESO NUOTRUPOS
KONGRESO NUOTRUPOS

VISI TIKįĖJOM, kad savo jau
nimą išleidom Amerikon ten vie
tinius lietuvius sulietuvinti, o pa
sirodo, kad ten nuvykus juos Dai
navoje pristatė daržus ravėti ir 
medžius sodinti. Ir patikėk, žmo
gus, Mūsų Pastogės propagandai 
apie Jaunimo Kongresą!

*

Melbumiškis Algis Šimkus išvy
ko į J. Kongresą jaunuoliu,© po 
šešių savaičių sugrįžo pražilęs! 
Gerai, kad dar mokėjo nuolankiai 
pasiaiškinti sakydamas: kiekvie
nas pražiltų ir susentų po kelionės 
po Ameriką pats vienas vienoj 
mašinoj su penkiom merginom!

Pranešame, kad naujas Jaunimo Kongresas jau organizuojamai 
Veneros planetoje. Gagarinas pasiųstas parinkti vietą ir užsakyti sa
le*. J. Reisgytė jau dairosi naujo peticijai parašo. Norintieji vykti 
tuoj Pat registruojasi Kukučio redakcijoje.

VĖL

JAUNIMO
KONGRESAS

«
KUR AUSTRALIJOS jaunimas 

pralaimėjo? Skaitėme, kad Aus
tralijos liet jaunimo delagacija 
Amerikoje visur pirmavo, bet vis 
tik “Mis Lithuania” išrinkta ne iš 
Australijos lietuvaičių. Grupės 
vadovas neoficialiai aiškina, kad 
čia buvusios dvi didelės kliūtys: 
teisėjai buvę vienašališki (o gal 
papirkti?) ir kad kandidačių na
tūralusis grožis buvęs balinėm suk
niom pridengtas...

* x

POVILAS ALEKNA BUS 
BENE VIENAS Iš LAIMIN
GIAUSIŲ grupės dalyvių, kai vi
si jaunuoliai skubiai bėgo iš Ho
nolulu, kad vietinės gražuolės jų 
neapžavėtų, jis vienas didvyriškai 
išgelbėjo visos grupės garbę: ir 
Honolulu sirenomis pasigėrėjo, 
ir į Kongresą suspėjo! Jo neat
šaukiamas sprendimas — jeigu dar 
kada bus šaukiamas jaunimo kon
gresas. tai jis turėtų įvykti niekur 
kitur, o tik Honolulu ir vienų tik 
jaunikaičių!

NUOLANKUS ATSIPRAŠYMAS

Justas Paleckis telegrama atsi
prašo Jūratės Reisgytės, kad ant 
peticijos lapo pasirašęs skersai. 
Jeigu jis būtų žinojęs, ant ko ra
šosi, tai būtų pasirašęs skersai ir 
išilgai.

PAIEŠKOJIMAS

Algis Plūkas teiraujasi, kur ga
lėtų gauti lopinėlį žemės, nes ke
tina vėl verstis rožyčių ir bijūnė
lių daržininkyste. Pageidaujama 
arčiau šaltinių, sakysim prie klu
bo ar baro. Pajūry s netinkamas.

Sveikiname
VISŲ TAUTŲ IR RASIŲ PONIAS, 

atitekėjusias į Lietuvių Bendruomenę ir tariame ačiū 
vyrams lie tu viams, jas ved u šiem s

Tėvynės Mylėtojų Būrelis
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Architektų Draugijos premijuotas S.L.M.S.G. D-jos Sūnelių Namų 
projektas

KO AŠ NESUŽINOJAU!

Sportuokit, mieli ponai, Spaudos 
.i/ Balius juk yra, Su savo draugo 
“5— žmona, ar čėrka nemaža!

Sporto nuotarkos
Sydnėjaus sportininkų valdybos 

naujasis narys, neseniai sugrįžęs 
iš Jaunimo Kongreso, išsireiškė, 
jog pats geriausias sportas yra 
keliavimas, tik vykstant be žmo
nos labai jau daug visur pagundų, 
kad net ir doram žemaičiui sunku 
atsilaikyti.

— ★ —
— Meksika, Meksika, kokia gi tu 

puiki, 
Juodplaukių mergužėlių ant kam

po net po dvi.
— ★ —

Sydnėjaus studentai įsteigė li
tuanistikos institutų. Paskaitos 
vyksta kas antrų sekmadienį Lid- 
combo universiteto didžiojoje salė
je. Klausytojais priimami visi, 
pristatę savaitgalio mokyklos di
plomų.

*
Steigiamas Sydnėjuje naujalie- 

tuvių klubas (New Lithuanian 
Club). Kreiptis dėl informacijos 
į p. Aleknų jo būstinėje Lidcom- 
be. Jis dabar ruošiasi švęsti savo 
6 (0) metų sukaktį ir tinkamas 
šioms pareigoms. Kiek teko girdė
ti, jis netrukus pradės lankyti sa
vaitgalio mokyklų, tad platesnei 
lietuviškai veiklai neturės laiko, 
nebent bus įkinkytas į p. Saudar- 
gienės vaidinimus.

♦
Paskutiniu metu išaiškinta, kad 

Wololngdįngo klimatas labai ne
palankiai veikia į lietuvių kau
lus. Neseniai p. Baltramijūnas 
tik išliuosavo savo kojų iš gip
so. Spėjama, kad bus ir daugiau 
panašių aukų. Ypač būkit atsar
gūs po Spaudos baliaus!

*
Adelaidėje atsirado lietuvių be

darbių. Bankstowno ir Sydnėjaus 
lietuvių namų valdybos gavo 
prašymus iš p. p. Raginio, ir Rei- 
sono, prašosi gauti darbo prie sta
tybos. Abi valdybos rūpestingai 
gautus prašymus savo posėdžiuo
se svarsto.

*
Buvęs Sydnėjaus apyl. pirmi

ninkas apylinkės likvidaciniame 
susirinkime pradėdamas savo pra
nešimų pareiškė: “Prieš pradėda
mas kalbėti apie Sydnėjaus apy
linkės veiklų turiu pirma duoti 
pranešimų iš Melbourne apylin
kės veiklos”.

*
Melbourne lietuviai tiek nutau

tėjo, kad australai profesoriai, di
džiai susirūpinę lietuvybės likimu, 
ryžtasi naujai steigti specialų lie
tuviams universitetų, šiam reika
lui pritarimas iš Karalienės gau
tas.

*
Kad nereikėtų mokėti ištarnau

tos pensijos Adelaidės lietuviai iš 
pareigų atleido V. Raginį. Jo liki
mu ir šalpa rūpinasi Moterų Sek
cija.

*
Po to, kai Sydnėjaus “Dainos” 

choras pasiekė Brisbanę, tai ir 
brisbaniečiai praregėjo, kad jų 
nuotolis nuo lietuvybės nėra toks 
didelis, kaip vaizdavosi. Gal ir į 
Lietuvių Dienas visi urmu pasiro
dys.

IR GI POKŠTAS

Krautuvėje prie kabinos su už
rašu “Informacija”, kurių duoda 
graži mergina, padaužiškai nusi
teikęs tipelis klausia:

— Duokite informacijas?
— Taip. Kų norėiiumėt sužino

ti?
— Norėčiau sužinoti, kų jūs vei

kiate Šiandien vakare?..

Dr. Skapinskui paėmus į rankas 
Geelongo valdžių, vietos lietuvių 
tarpe išnyko visos visuomeninės 
ir bendruomeninės ligos. Prake- 
leiviai aiškina, kad Geelongas - 
tai pati sveikiausia apylinkės!

♦
Vos tik grįžusi iš Kongreso Ju

ta Kolakauskaitė tuoj pasiskelbė 
Sydnėjaus “iSun-Herald” pirmame 
puslapy, kad ji vėl Australijoje 
ir toji pati viename gabale!

*
Lydėję į Kongresų Austr. Liet 

Delegacijų mūsų daktarai Zdana
vičius ir Kišonas kremtasi pirš
tus, kad nebuvo progos pasireikš
ti su savo gydymo menu. Bendrai 
iš visų delegacijos narių išvykoje 
nė vienas negalėjo parodyti savo 
profesinių sugebėjimų; net ir de- 
Įlegacijos vadovas, suorganizavęs 
Hansos siuntinį, turėjo be pelno 
parsivežti atgal.

*
Nors J. Reisgytė autografų rin

kimo specialistė, bet neteko girdė
ti, kad ji šitai būtų praktikavu
si Amerikoj. Už tat šioje srity pa
sirodė nepralenkiamas musų “ne
pilnametis jaunuolis” P. Alekna, 
surinkęs visų lietuvių garsenybių 
parašus pradedant šoliūnu ir bai
giant Bačiūnų. (Jūratė aiškinasi, 
kad Amerikoje ji pati kitiems au
tografus davusi, net ir pačiam Po
vilui !).

į
Kukėnas

■ f " ■ V’

PRINEŠIMAI

NEGALĖJO ATVYKTI

Prez Džionsonas karštųja lini
ja per Maskvų pranešė, kad šiais 
metais Spaudos Baliuje nedaly
vaus, nes negautas iš J. Paleckio 
leidimas. Jį atstovauti įgaliotas 
bet kuris Jaunimo Kongreso ats
tovas.

KRAŠTO VALDYBOJE

Jau baigia savo kadencijų esa
moji Krašto Valdyba, bet iš Kraš
to Tarybos protokolo vis dar ne
išsiaiškina, kų iki kito suvažiavi
mo ji įpareigota atlikti. Prieita
išvados būsimam Krašto Tarybos 
suvažiavimui siūlyti, kad būsimai 
Krašto Valdybai Taryba duotų 
konkrečių uždavinių. Neturėdama 
tiesioginių Tarybos įpareigojimų, 
o naujų projektų bendruomenės 
statute nepramatyta, tad Valdy
bai nieko kito neliko, kaip savo 
posėdžiuose panagrinėti, kas rašo
mo Mūsų Pastogėje. Krašto Val
dyba, kaip M.P. leidėjas, priėjo 
išvados, kad būtina susipažinti, kų 
skaito bendruomenės nariai.

Šiuo metu tur būt niekas taip 
nepavydi dabartiniams Sydnėjaus 
sportininkams, kaip palikusios ke
lios buvusios garsiosios Kovo “Po
niučių” komandos žaidėjos. O ko
dėl? Spėju, kad pamėčiusios jau
nas ir gražias dabartines krepši
ninkes prisimena jaunystė ir visa 
kita. Gaila, bet gi...

Buvęs mūsų žinomasis stalo te
niso meisteris po įtemptų ir sun
kių treniruočių neseniai tapo Syd
nėjaus '‘Siuvėjų Keturkampio” 
mažojo bilijardo čempijonu. Svei
kinam!

— ★ —
Balių ar kartais ir privačių su

buvimų metu kai mūsų viena spor
to veteranė ištaria savo garsų po
sakį “Vyrai, užtenka kalbėt apie 
sportų, pakalbėsim dabar apie sek
sų”, tai ženklas, jog subuvimas 
pavykęs ir pasiekęs savo viršūnę. 
Įdomu, kaip bus šį vakarų?

— ★ —
Šiuo metu didžiausias ir grei

čiausias Sydnėjaus sportininkas 
yra p. Genys, senj., kuris tik bėga 
ir bėga maratonu nuo vienos sta
tybos firmos prie kitos, kad tik 
pigiau ir greičiau pastačius sporto 
salę Bankstowne. Aukso medalis 
jam tikrai garantuotas!

— ★ —
Tikėkime, kad šį vakarų vienam 

mūsų sporto rėmėjui ne taip kaip 
kad buvo anais metais, visos ausys 
sveikos liks ir neteks ligoninėje 
drebėti gaunant adatų.

— ★ —
Mūsų pašliūžininkų nutikimai: 

jeigu koks nors cirko savininkas 
būtų matęs nuo kalno riedančių 
snaigę, jis tikrai būtų jų an
gažavęs “salto mortale” savo cir
ko numeriams. Gi stalo tenisinin
kas Robis, vos du kartus išvirtęs 
iš slidžių daugiau ir su pyragais 
nebuvo priprašytas ant jų stotis. 
O mūsų lietuviška vengraitė Eva,

užsisvojojusi apie minkštus sniego 
patalus, net ir savo autobusų pra
žiopsojo. Kaip ten bebūtų, bet iš 
visų dalyvavusių daugiau nei pu
sė namo grįžo ligoniais, ar tai 
sloguodami, ar tai kojų nuo žemės 
nepakeldami. Pasirodo, krepšįni^s 
su slidėmis nelabai derinasi.

SPORTINIO KUKUČIO 
POSAKIAI

—Skiedinėje, kaip adelaidiškiai
dėl Dono, kuris, pasirodo, net jų 
klubui nepriklausė.

— Fotografuojasi, kaip Kovo 
pirmininkas su bliondinėmis.

— Pavyzdys, kaip buvę Kovo ve
teranai (žinoma, ne visi), kurie ne 
tik kad užmiršo, kas tai yra žodis 
sportas”, bet pilviukus užsiaugi
nę net neprisimenu, kad čia toks 
“Kovas” gyvuoja.

— Išlepino, kaip Zina savo krep
šininkes.

— Žuvauja, kaip buvęs žinomas 
Lietuvos futbolistas, kuris laimi
kius dažniausiai pasigauna žuvų 
krautuvėse.

— Užsisvajojęs, kaip paskutiniu 
metu špokas apie dausų ir laimės 
karalystes.

— Kapoja, kaip koviečiai tarpu
savy angliškai. Ar tik nereikėtų 
pasodinti į savaitgalio mokyklos 
suolų ne tik eilę narių, bet ir pa
čias valdybas!

— Bankruotoja, kaip stalo teni
so sekcija Sydnėjuje. Ar nereikė
tų šiai sekcijai kokių nors vitami
nų, tik ne sveikatos taisytojo Ho
bio prirašytų... —

Tad į sveikatų, mieli sportinin
kai, tik nepamirškit, kad treniruo
tės rytoj vyksta normaliu laiku.

A tsitreniravįs

Savo metu prancūzų generolas 
Merie Alphonse Bedeau, lankyda
masis Alžyre, susipažino tūlų šei- 
kų, garsų savo didžiu haremu.

šeikas, sužinojęs, kad Bedeau 
teturįs tik vienų žmonų ir ta pati 
gyvenanti Prancūzijoj, baisiai su
sirūpino ir pažadėjo generolui pa
aukoti kelias, mažiau naudojamas 
savo žmonas.

Deja, Bedeau nespėjo priimti 
tokį mielų, nors ir nemažų rūpestį 
keliantį pasiūlymų, nes buvo at
šauktas Paryžiun ir paskirtas ka
ro ministeriu.
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