
DAUGIAU 
SKAITYBOS

Reikia pagrįstai pasidžiaugti, 
kad Salia pradinio lituanistinio 
Švietimo tai vienur tai kitur stei
giami jaunimui lituanistiniai kur
sai, netgi specialios lietuvių kal
bos pamokos su griežta mokyk
line tvarka, kaip kad paskutiniu 
metu praktikuojama Sydnėjuje. 
Kiek iš pasikalbėjimų su tų kur
sų lankytojais paaiškėjo, kad jie 
pasiteisina ir kad lankytojai dė-
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kingi, jog turi progos ne tik su
sipažinti arčiau su lietuvių kul
tūra, bet ir sistematingai pramok 
ti lietuvių kalbos.

Reikia atvirai prisipažinti, kad 
mūsų jaunimui šioje aplinkoje 
tikrai gana sunku pramokti ge
rai lietuviškai. Kol vaikai maži 
ir yra tiesioginėje tėvų priežiū
roje, tol jie ir kalba ir galvoja 
lietuviškai. Bet vos tik pradeda 
eiiti į vietinę mokyklą, tuoj toji 
gimtoji kalba pasidaro antrinė, 
nes vaikas rečiau girdi lietuviš
kai, o daugiau svetima kalba. 
Mažumėlėje išmokta kalba savo 
žodyno apimtimi yra palygina
mai siaura — vos išsiverčiamą 
susikalbėti kasdieniniais papras
čiausiais reikalais. Betgi augant 
akiratis jaunuolio platėja — per 
mokyklą ir santykiavimą su vie
tine aplinka drauge ir jo žody
nas platėja svetima kalba, gi lie
tuviškasis vis tiek pasilieka vai
kiškoje stadijoje, nes jaunuolis 
mažiau turi progų plėsti savo 
lietuvių kalbos žinias, kaip kad 
natūraliai vyksta vietos mokyk
lose, gimnazijose ir universite
tuose. Štai dėl ko lietuvis jau
nuolis, netgi su gerom lietuviš
kom intencijom akademikas, ven 
gia kalbėti lietuviškai, nes pap
rasčiausiai jam trūksta isireiški- 
mo priemonių — lietuviškų žo
džių ir terminų.

Žinoma, čia nėra atsakymas 
į šitą akutinę problemą. Reikia 
ką nors ir konkrečiai daryti. Už
siminėme apie lituanistinius kur
sus. Jie visi tvarkoj, jei kursan
tai jaus pareigos gilinti savo 
lietuvių kalbos žinias ir už kur
sų ribų. O galimybės tam tuo 
tarpu yra gana plačios: turint 
kalbinį iŠ pat mažens pagrindą 
suinteresuotam toliau plėsti jau 
gana lengva. Pirmiausia skaity
ba. Kursų lektoriai turėtų ties iog 
priversti klausytojus perskaityti

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

LIETUVIŲ DIENŲ MENINIAI PARENGIMAI
Birželio mėnesį įvykusiame Lie

tuvių Dienų Komiteto plenumo po
sėdyje buvo apžvelgti visi parengi
mai, kurie numatyti pravesti Lie
tuvių Dienų proga Adelaidėje š.m. 
gruodžio 27-31 dienomis.
Gruodžio 27 d.

Lietuvių Dienų ir Sporto šven
tės iškilmingas atidarymas Forest
ville stadione. Su atidarymo iškil
mėm sujungtas ir tautinių šokių 
bendrasis pasirodymas. J iškilmes 
suvažiavusios tautinių šokių gru
pės, vadovaujamos ponios B. Lap- 
šienės, čia sujungtam vienete pa
šoks penkis tautinius šokius, Nu
matoma, kad atidarymo iškilmės 
prasidės 3 vai. popiet, tačiau šis 
laikas gali būti ir pakeistas.
— Vakare Lietuvių Namuose Li

teratūros ir Dainos Vakaras. Li
teratūrinei daliai vadovaująs ra
šytojas laureatas Pulgis Andriu
šis numato, kad literatūrinėj prog 
ramoj dalyvaus 3-4 rašytojai. Kol 
kas jis susitarė su ponia Malakū- 
niene ir p. V. Kazoku. Antroje šio 
vakaro dalyje muziko. V. Šimkaus 
vadovaujamas Lituania choras iš
pildys Budriūno kantatų Tėviškės 
Namai. Solistais kviečiami ponia 
G. Vasiliauskienė ir p. G. Kalpo
kas. Koncerto pradžia bus nusta
tyta vėliau.

— Tai pačiai dienai jau bus pa
rengtos atidarymui Jubiliejinių 
Metų Meno Paroda ir Foto paro
da. Apie dalyvausimus dailininkus 
•ir jų kūrinius bus painformuota 
vėliau. Atitinkamu laiku bus pas
kelbta, kurioj galerijoj Meno pa
roda vyks ir kada bei kas jų ati
darys.
Gruodžio 28 d.

— Dainų Šventė Adelaide Town 
Hall. Pirmoje dalyje pavieniai 
chorai, antroje dalyje — jungti
niai. Pilna šios šventės programa 

bent po kelias lietuviškas kny
gas. Gal pradžioje ir bus sunku, 
bet sekanti knyga jau skaitysis 
lengviau. Išmokus laisvai skaity
ti lengvai toks jaunuolis pasigaus 
ir lietuviško laikraščio. Sekda
mas iš spaudos lietuvišką gyve
nimą jaunimas norės ir pats su 
laiku per spaudą pasisakyti. Rei
kalinga ir rašyba. Bet ji vystosi 
drauge su skaitymu.

Bet ką ir kaip rašyti į spau
dą? Čia ir vėl naujas klausimas: 
steigti žurnalistikos kursus? Ga
limas dalykas gal jų ir reikėtų, 
bet lygiai žurnalistiką galima į- 
jungti į veikiančius lituanistinius 
kursus su specialiom žurnalisti
kai pamokom. Ir čia lengva su
derinti rašybos pamokas su žur
nalistiniais raportažais, kurie ats
totų namų darbus. Nebent teo
retiniams dalykams tektų šauk
tis žurnalistikos žinovo.

Kiti primeta, kad čia laikraš
čių redakcijų rūpestis paruošti 
jaunų Žurnalistų. Praktiškai taip 
turėtų būti, bet atsimenant, kiek 
tos redakcijos turi savo tarny
boje žmonių ir kaip jie apkrau
ti turimu laikraštiniu darbu, tai 
gal šitie priekaištai atkristų. Ta
čiau svarbiausia — tegu mūsų 
jaunimas išmoksta lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Būkime tikri, 
kad ir ateity mūsų spauda ne
pritruks nei skaitytojų, nei ben
dradarbių, nes daugumoje mūsų 
jaunimas yra ir bus su viduriniu 
ir arba aukštuoju mokslu. Vie
na reikia pasidžiaugti, kad šian
die ir mūsų jaunuomenėje įvy
kęs gana ryškus lūžis lietuvybės 
naudai. Net ir tie, kurie ir netu
rėjo stipraus lituanistinio pagrin
do iš mažens, pasijutę lietuviais 
ieško progų ir kelių, kaip lietu
viškai pramokti. O šitą posūkį 
reiktų išnaudoti visu bendruome
niniu mastu.

(v.k.)

ir jų išpildantieji chorai bus pas
kelbti vėliau. Patys chorai laukia
mi Adelaidėje gruodžio 27 dienos 
rytų, nes jau tos pačios dienos 
ankstyvoj priešpietėj bus praves
tos bendros chorų repeticijos, L.D. 
Prezidiumas kviečia visus daino- 
rius dalyvauti iškilmingam Lietu
vių Dienų atidaryme.

—Po koncerto vakarienė vi
siems dainininkams Lietuvių Na
muose.
Gruodžio 29 d.

— Iškilmingos Lietuvių Dienų 
pamaldos Lietuvių Katalikų Cent
ro didžiojoj salėj. Iškilmių metu 
giedos Sydnėjaus Dainos choras, 
vadovaujamas dirigento K. Kava
liausko, ir Adelaidės Lituania cho
ras, diriguojamas V. Šimkaus.

— Vakare Australia Hall įvyks 
ta Adelaidės Lietuvių Teatro Vai
dilos premjera “Valdovo Sūnūs” 
( V. Mykolaičio-Putino). Platesnė 
informacija bus paskelbta vėliau. 
Gruodžio 30 d.

— Jaunimo Koncertas Australia 
Hall. Atskiras koncertines pynes 
ruošia Sydnėjaus, Melbourno ir 
Adelaidės jaunieji menininkai. 
Gruodžio 31 d.

— Bendras visų į Lietuvių Die
nas suvažiavusių svečių ir adelai- 
diškių Naujųjų Metų sutikimas 
Gentiniai Hali. Balių bendrom 
pastangom organizuoja Lietuvių 
Dienų Prezidiumas ir Adelaidės 
Apylinkės Valdyba. Balius bus vie 
nas visiems. Speciali šio baliaus 
komisija, kuriai vadovauja inž. A 
Pacevičius, jau yra pradėjus pa
rengiamuosius darbus.

Be minėtų meninių parengimų 
tuo pačiu laiku Adelaidėje vyks 
ir Krašto Tarybos posėdžiai, ku
rių programų ruošia pati Krašto 
Valdyba. Lietuvių Dienų Komite
tas savo pilnaties posėdyje išreiš-

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
ANTI REVOLIUCINĖ VEIKLA 

ČEKOSLOVAKIJOJE

Maskvos išgalvoti Waršuvos 
pakto manevrai užsitęsę visų bir
želio mėnesį oficialiai turėjo baig
tis šio mėnesio pradžioje. Deja, 
dėl įvairiausių “technikinių” kliū
čių sovietų motorizuoti' daliniai iki 
dabar delsia Prahos užmiestyje 
laukdami naujų “manevarms” pa
rėdymų. Maskvai ištikimieji drau
gai (Lenkijos Gomulka ir rytų Vo
kietijos Ulbrichtas) atsargumo dė- 
liai, sustiprino Čekoslovakijos pa
sienį. Vengdami čekoslovakų anti- 
revoliucinės propagandos, kiti 
Waršuvos pakto signatarai (Sov. 
Sąjunga, Lenkija, r. Vokietija, 
Vengrija ir Bulgarija) nutraukė 
komunikacijos ryšius ir trukdo 
žinių transliacijas iš Prahos.

Pereitų savaitę dar kartų War- 
šuvon rinkosi likusieji pakto drau
gai svarbiems pasitarimams. Vien 
šiais metais tokio pobūdžio suva
žiavimai Warsuvon šaukiami ket
virtų kartų. Kada du pirmieji su

Birželio 30 d. Sydnėjaus lietuvių “Dainos” choras su savo 
svečiais buvo surengęs uždarą pobūvį, kurio metu atžymėta 
ir kun. P. Butkaus 30 metų kunigystės sukaktis. Jubilijatas 
gražiai pagerbtas nuoširdžiais sveikinimais, linkėjimais ir 
dovanomis. Nuotraukoje matome to pobūvio rengėjus — 
“Dainos” choristus su savo svečiais. Pirmoje, eilėje sėdi iš 
kairės: Sydney apyl. pirm. A. Dudaitis, O. Kavaliauskienė, 
ALB Krašto Valdybos pirm. S. Narušis, kun. P. Martuzas, 
jubiliatas kun. Petras Butkus, “Dainos” choro dirigentas 
muz. K. Kavaliauskas, Dr. A. Mauragis ir poetas J.A. 
Jūragis. Paskutinėje eilėje dešinėje paskutinis stovi muz. B. 
Kiveris, nuolatinis “Dainos” choro talkininkas (su akiniais).

Vilkaičių nuotrauka

kė pageidavimą, kad Krašto Ta
rybos posėdžiai būtų pravesti 
gruodžio 28-30 dienomis, tačiau L. 
D. Prezidiumas visus Krašto Ta
rybos atstovus kviečia vieningai 
dalyvauti iškilmingam Lietuvių 
Dienų atidaryme jau gruodžio 27

Pagal atskirą dienotvarkę čia 
vyks ir metinė sporto šventė. Spor 
tininkams bus sudarytos sąlygos 
dalyvauti pagrindiniuose meniniuo 
se parengimuose. Juose organizuo
tai dalyvaus ir savo metiniam su
važiavimui atvykę lietuviai stu
dentai.

L.D. Pezidiumas nori atkreipti 
dėmesį į tai, kad meniniai paren
gimai vyks vakarais. Svečiai die
nos laiką galės paskirti parodoms 
ir muziejaus aplankymui. Žinomo 
kultūrininko J. Vanago įkurtas 
Adelaidės Lietuvių Muziejus-Ar- 
chyvas, vienintėlė šios rūšies insti
tucija, bus atidarytas visiems ir 
apie jo lankymo valandas bus lai
ku painformuoti visi svečiai. Lie
tuvių Dienų organizatoriai, turė
ję malonios progos pasigėrėti ko
kybiškai ir kiekybiškai įspūdin
gais Australijos lietuvių meninin
kų kūriniais, išstatytais Baltų Sa
vaitės proga, tikisi, kad visi Lie
tuvių Dienų dalyviai turės dar di 
dėsnio malonumo gėrėtis vaizdine 
Australijos lietuvių menininkų kū
ryba jubiliejinių metų Meno Paro
doje.

važiavimai svartė kom. Kinijos 
ekskomunikacijų, du paskutinieji 
praranda Rumuniją ir ieško prie
monių “išgelbėti” politiniai slystan 
čią Čekoslovakiją.

Čekoslovakijai atsisakius daly
vauti suvažiavime kol sovietų ar
mija nebus atitraukta, nutarimai 
ir rezoliucijos buvo daromos už jų 
akių. Kiek galima suprasti iš už
sienio spaudos, naujai Dubčeko vy
riausybei įteikta griežtas perspė
jimo raštas, kurio turinys laiko
mas paslapty. Nežiūrint to, arti
mi politiniai veiksmai čekoslova- 
kjoje atskleis paslaptyj laikomus 
rezoliucijos puslapius.

Sovietų spaudoje, tuo tarpu, pa
sirodo vis daugiau aštrios Čeko
slovakijos adresu kritikos. Pravda 
kaltina čekus anti-revoliucinėmis 
tendencijomis. Kitaip sakant, čekų 
liberalus, bet komunistiniuose rė
muose režimas, prasižengia Mas
kvai pačiu didžiausiu nusikaltimu 
— išdavystė. O išdavikai Sov. Są
jungoje turi tik vienų bausmę — 
mirtį.

ĮVYKIAI
t

Pereitą savaitę vėl ginkluotas koslovakų. Kaip žinoma, čekosol- 
gangsteris privertė nuvairuoti A- vakai reikalauja, kad kuo greičiau
merikos keleivinį lėktuvą į komu
nistinę Kubą, šiais metais tai jau 
septintas kartas, kada amerikie
čių lėktuvai buvo priversti nuskris 
ti į Kubą. Nežinia, ko tuo siekia
ma, o amerikiečiai, atr.do, neturi 
priemonių tokiems nuotykiams 
pastoti kelią.

— * —

Australijoje pereitą savaitę ben
zino išvežiotojų streikas, trukęs 
beveik dvi savaites, pasibaigė. Jei
gu jis būtų kiek ilgiau užsitęsęs 
padariniai Australijos ūkiui būtų 
buvę katastrofiški.

Ryšium su tuo paaiškėjo, kad 
Sydnėjaus miestas kasdien sunau
doja virš milijono galionų benzi
no.

— ★ —
Išaškinta, kad Vietname komu

nistai sudarę merginų karinius da 
linius, kurie kovoja drauge su vy
rais. Laisvu nuo kautynių metu 
merginos darbuojasi karinėse vir
tuvėse.

Prancūzijos komunistų partijos 
lyderis (W. Rochet) pasisiūlė tar
pininkauti ginče tarp rusų ir če-

PRANCŪZIJA PO RINKIMŲ

De Gaule laimėjimai parlamen
te nustebino optimistus. Gaullistai 
surinkę 44% balsų iš 22.5 mil. bal
suotojų prašoko pereitų metų lai
mėjimą šešiais procentais Dabar 
prezidento partiją, jo paties žo
džiais "galės vesti prancūzų tau
tą teisinguoju vidurkeliu — nenu
krypstant j dešinę ar per daug į 
kairę”.

Gaullistų politinis laimėjimas, 
tai nugalėjimas pirmos kliūties 
susiskaldžiusioj Prancūzijoj. Pre
zidento partija, vengdama pana
šių pasikartojimų, turės laikytis 
savo pažadų. 0 čia ir susidarys 
antroji kliūtis: socialiniai pertvar
kymai ir krašto ekonomijos pa
gydymas. Stambios reformos tu
rės būti pravestos archainėse vy
riausybės įstaigose ir švietimo sri
tyje. Sutrumpintos darbo valan
dos ir algų infliacija tuo labiau 
susilpnins ekonominį ūkį. Be to, 
kraštui padarytas milijardo dole
rių nuostolis užsienio valiuta ilgai 
bus jaučiamas ekonominiame gy
dyme.

Skaudus kairiųjų bloko pralai
mėjimas apkaltino prezidentą rin
kimine intimidacija bei faktų su
darkymu. Komunistų partijos bo
sas Rochet savo pralaimėjimą tei
sina, kad “Mes nesikėsinom val
dyti Prancūzijos, tik norėjom tu
rėti svarbesnį balsą krašto valdy
mo struktūroje”... Žmonės buvo 
perdaug paveikti prieš rinkimine 
gaulistų propaganda ir visa be
tvarkės atsakomybė, be pagrindo, 
verčiama komunistų partijai.”

Komunisto Rochet tvirtinimas 
turėjo šiek tiek tiesos. Gaulistų 
valdomos televizijos ir radio sto
tys nepagailėjo filmų ir aštrios 
kalbos iliustruojančios bauginan
čiais vaizdais, kas kraštą ištiktų 
įsileidus komunistus. Komunis
tams, deja, tokie propagandos ma
lonumai nebuvo prieinami.

Visai kitą nuomonę susidarė 
Pravdos užsienio politikos sky
riaus redaktorius Žukovas: “Ką 
prezidentas sakė, tai buvo rinki
minė demagogija. — Jo širdyj — 
visai kas kita. Ankčiau ar vėliau 
mes bursimės į vieną Europą ir į 
vieną partiją. Tokia Europa išsi
lies net už Uralo, nes ir ten tokie 

šia būtų atitraukta iš Čekoslovaki- 
jis rusų 'kariuomenė. Tarp kita 
•ko pereitą savaitę čekų vadai aš
triai kritikavo Varšuvos paktą, 
kuris reiškia sovietinio bloko ka
rinę santarvę, panašiai kaip At
lanto paktas Vakaruose. Čekoslo
vakijos reikalavimus pilnai palai
ko Jugoslavija ir Italijos komunis
tų partija.

— ★ —

įvykęs aštrus disputas dėl Sa
bah teritorijos Borneo saloje tarp 
Malazijos ir Filipinų gali privesti 
prie karo. Sabah sritis iki šiolei 
priklausė Malazijai, ir neseniai Fi 
lipinai iškėlė savo pretenzijas į šį 
kraštą.

— ★ —

Pereitą savaitę prancūzai išsprog-
dino antrą atominę savo atominių 
ginklų išbandymo serijoje. Bandy
mai vyksta Pacifiko vandenyne 
netoli Muruoa salyno. Kas liečia 
atominius ginklus, jų gamybą ir 
bandymą, Prancūzija nesileidžia 
surišama rankas jokiom tarptau- 
tisėm sutartim, kaip kad pasirašę 
atominių ginklų suvaržymo sutar
tį USA ir Sov. Rusija.

PREMIJOS 
RAŠYTOJAMS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1000 dolerių grožinės literatūros 
premija padalinta pusiau ir pas
kirta rašytojams Jurgiui Jankui 
ir Juozui Švaistui-Balėiūnui.

Rašytojų Draugijos premijai 
skirti sudarytoji jury komisija iš 
Los Angeles mieste gyvenančių 
narių (pirm. B. Raila, sekr. A. 
Rūtos ir narių — B. Brazdžionio, 
J. Tininio, ir Miltono Starkaus, 
nerasdama nė vieno išskirtino vei
kalo, nutarė Lietuvių Fondo ski
riamą 1000 dol. sumą skelti pu
siau ir skirti dviem autoriam. Pre
mijos paskirtos Jurgiui Jankui už 
dramą “Peilio ašmenimis” ir Juo
zui Švaistui už beletristinių atsi
minimų knygą “Dangaus debesy
se”.

Premijos bus įteiktos rugpjūčio 
30 d. — rugsėjo 2 d. įvykstančio 
Pasaulio Lietuvių B-nės Seimo 
metu New Yorke.

Laureatai Jurgis Jankus gimęs 
1906 m. yra beletristas-dramatur- 
gas, su savo kūryba pradėjęs 
reikštis nuo 1923 m. Parašęs visą 
eilę brandžių kūrinių ir jau kartą 
Rašytojų Draugijos premijuotas 
1954 m. už knygą “Namas geroje 
gatvėje”. Kai kurie J. Jankaus 
veikalai išversti į anglų, vokiečių, 
italų ir flamų kalbas. Pastoviai 
gyvena Rochester mieste JAV.

Juozas Švaistas-Balčiūnas gi
męs 1891 m. Kaip rašytojas pra
dėjo reikštis nuo 1912 m. ir išlei
dęs visą eilę veikalų. Vienas jų — 
“Jo sužadėtinė” atžymėtas dien
raščio Draugo premija. Rašytojas 
pastoviai gyvena Los Angeles 
mieste JAV.

patys rusai gyvena”.
Kokia ta partija bus, skaityto

jams aišku.

PRIES DVIDEŠIMT
METŲ

Neišsprendžiama visos Vokieti
jos padėtis nedavė ramybės vaka
rams. Molotovo supratimu sovie
tams Yaltoje buvo pripažinta 
10,000 milijonų dolerių reparaci
ja, kurią nedelsiant Molotovas no
rėtų gauti. Tuo metu buvęs Ame
rikos užsienio reikalų sekretorius 
Byrnes negalėjo suprasti kokiu bū
du Molotovas nori išgauti astrono
miškus mokesčius iš karo nuterio- 
tos Vokietijos. Molotovas, žinoma, 
rado išeitį: likusią Vokietijos pra-
monę išsigabenti už Uralo. To
kiam Molotovo sumanymui Byrnes 
protestavo sakydamas, kad išvar
dinta suma buvo tik tarimosi bazė 
Yaltoje, kuri praktiškai neįgyven
dinama. Dėl to, tuo reikalu Yaltos 
nutarimai pakeisti vėliau Potsda
mo konferencijoje. Čia sutarta 
leisti Vokietijos pramonės vysty
muisi, o tokiam tikslui kalbėta 
apie keturių zonų bendradarbiavi
mą.

Apie tarp-zoninį bendradarbia
vimą su kapitalistais Sov. S-ga 
net nesvajojo. Kas buvo kalbėta 
Potsdame, paliko praeity. Maskvo
je jau spėta suplanuoti kita Vo
kietijos ateitis. Apsisaugodami 
nuo imperialistinių užmačių, so
vietų okupuotame Vokietijos pa
sienyje stiprėjo sargyba. Spygliuo 
tų vielų tvora pamažu stiebi aukš
tyn.

Nepaisydami Keturių Didžiųjų 
susitarimo sovietai savarankiš
kai ėmėsi gaspadoriauti okupuo
toje Vokietijos daly. Rytinės Vo
kietijos turtai, kaip numatyta, 
riedėjo viena — Tarybų šalies 
kryptimi. Gi vakarinėje daly, vie
toj reparacijų, suteikiama para
ma. Vien 1946 metais vak. Vo
kietijos ekonominis aprūpinimas 
Amerikai kainuoja 200 mil. dole
rių, Anglijai 80 mil. svarų. Ma
žinant išlaidas ir tarpzoninius su
varžymus abi zonos jungiamos po 
viena administracija.

1
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ŠOKIŲ DIENA ČIKAGOJE

VERTA PAGALVOTI
(PARAGRAFAI IR GYVENIMO PRAKTIKA)

nelietuvis gali būti išrenkamas 
bendruomenės garbės nariu.

*
Šiais metais B-nės Krašto Tary

bos suvažiavimas įvyksta Adelai- 
lėje. Jau dabar turėtume įsijung
ti į diskusijas svarstant suvažia-

Ar įmanoma būtų jums, mieli australiokai lietuviai trumpai 
papasakoti apie buvusią Šiaurės Amerikos trečiąją Tautinių šo
kių Dieną Čikagoje? Ne. Nemanau. Viena, tų įspūdžių, tų pergy
venimų tiek daug. Antra, čia tiek maža vietos. Už tat tik prabėgo
mis sustosime prie vieno kito įvykėlio ir tik akimirksniu žvilgterė
sime tai vienur tai kitur į tą bešokantį jaunimą, į entuziazmu už
krėstą Čikagą.

Pradžia buvo tokia: keJetą dienų prieš šokių šventę Čikagon 
plaukti pradėjo ne tik šokėjai, bet ir šiaip sau paprasti žmogeliai. 
Pati šokių šventės pradžia buvo laikoma kalbomis pradėtas miru
siųjų paminėjimas prie Jaunimo Centro paminklo liepos 5 dieną. 
Po vainiko padėjimo buvo maža pertrauka ir tada visi sugūžėjo 
salėn į Aldonos Eretaitės rečitalį.

Pats rečitalis tikrai buvo vertas vietos šitoje šventėje. Viešnia iš 
Europos žiūrovus užbūrė jau pačioje pradžioje pradėdama K. Do
nelaičio “Metų” ištrauka. Ji visus žavėjo lietuviškos poezijos skai
tymu. Ir kas galės užmiršti jos skaitytą Maironio “Jūratę ir Kastytį” 
arba A. Jakšto “Kur du stos”? Su visu prigimtu talentu ir puikia 
europietiška mokykla viešnia mums atvėrė nuostabų lietuvių poe
zijos grožį. Gailėjomės, kad Eretaitė mūsuose dar niekad nebuvo 
pasirodžiusi, gailėjomės, kad gyvenimas mums ją atėmė ir mes ne
galime jos talentu dažniau džiaugtis ir pagaliau buvo gaila, kad ji 
savo rečitalį baigė Brazdžionio poezija. Būtų neišpasakytai džiugu 
buvę išgirsti jos lūpomis kalbantį Vytautą Mačernį, H. Nagį, A. 
Nyką — Niliūną, K. Bradūną ir kitus. Ir plojome Eretaitei! Net 
delnus niežėjo. Bet ji sccnon nebegrįžo. Toliau programoje pama
tėme šokių šventės pradžią — Urugvajaus lietuvių tautinių šokių 
šventės dalyvius — Gintaro trupę. Ir jiems nepagailėjome katučių.

Kitą dieną dar vis ruošėmės tautiniams šokiams. Visą dieną re
petavę šokėjai ir visi kiti svečiai dalyvavo iškilmingame baliuje.. 
Čia visi ne tik pavargo, bet susitiko ir nemaža savo pažįstamų. Gal 
ir buvo dalinai šis balius reikalingas kai pagalvoji, jog tai buvo vie- 
nintėlč proga susitikti ir išsišnekėti.

Sekmadienio šventė prasidėjo pamaldomis. Ryte dviejose di
džiosiose lietuvių katalikų ir vienoje evangelikų bažnyčioje įvyko 
pamaldos. Visose trijose bažnyčiose žmonių buvo kaip per didžiau
sius atlaidus. Tai rodė, kad šventė bus pavykusi.

Ir iš tikro. J erdvų Čikagos amfiteatrą (čia bus šįmetinė demo
kratų partijos konvencija) suplaukė apie 8000 žiūrovų. Kiek iš 
tikro žiūrovų buvo tegalima tik spėti, nes vienas amerikiečių laik
raštis paskelbė 12.500, o lietuviškas — 7.500. Žodžiu, užteko ir 
žiūrovų, ir prakalbų.

Dievaž, nežinau, kada mes nustosime perdaug kalbėję ar leidžią 
šnekėti kitiems. Bet vis tai politika.

Daug džiaugsmo iš šokių šventės atėmė šventės pirmoji dalis, 
kada visokie veikėjai mus sveikino apie 45 minutes. Pirmosios mi
nutės buvo įdomios. Į pritemdytą milžinišką salę grojant muziko 
Zdaniaus diriguojamam orkestrui pradėjo žygiuoti tautinių šokių 
grupės. Visas jas pristatė mums Jadvyga Matulaitienė. Na ir plo- 
jom! O plojom, kad buvo gražu ir labai graudu.

Žygiuoja... Torontas, Bostonas. New Yorkas... Urugvajaus lie
tuviai, Čikaga, Čikaga... Šokėjų buvo iš visur, bet daugiausia ži
noma iš Čikagos. Nepaprastai įspūdingai atrodė mūsų mažieji, 
kurių buvo keli šimtai. Iš viso pro mus pražygiavo apie 1500 šo
kėjų. Jie visą salę užpildė margaspalviais drabužiais.

Po to... prasidėjo kalbos ir sveikinimai. Kadangi šįmet pas mus 
rinkiminiai metai, tai šį lietuvių susibūrimą politikieriai norėjo iš
naudoti. Bet pasisekė tik Illinois valstijos gubernatoriui, kuris yra 
kilęs iš Estijos — Samuel H. Shapiro, o jo motinos tėvai iš Lietu
vos.

Shapiro šnekėjo daugiau negu reikėjo. Priminė mums mūsų 
garbingą istoriją, papasakojo apie baisius bolševikus ir prižadėjo, 
kad Lietuva ir vėl bus laisva. Už tai jam daug plojom. Trumpai 
dar sveikino iš Washingtono min. J. Kajeckas, o paskui tautinių 
šokių šventės rengimo komiteto pirmininkas Dr. L. Kriaučeliūnas. 
pristatė šventėn atvykusias kandidato į prezidentus Nixono dukteris 
ir buvusio prezidento Eisenhower anūką. Jiems už atvykimą taip 
pat paplojom, o viena moteris Nixonaitės pagirta už jos gražius 
gintarinius karolius juos nusikabino ir atidavė Nixonaitei. Vis tai 
lietuviškas dosnumas.

Paskui į mus prabilo Aldona Eretaitė — šventės pranešėja. Jai 
sukėlėme ovacijas. Ji trumpai papasakojo apie šokius angliškai ir 
lietuviškai.

Na, ir pradėjo jaunimėlis šokti! Jis visus mus greit užbūrė. 
Pradžioje šustas, toliau Jicvaro tiltas. Ir koks švelnumas, koks 
grakštumas to šokio! Prie jo grožio dar prisidėjo ir Maria gimnazi
jos choro palyda. Tiesiog negalėjai grožiu atsistebėti. Bėgo, su
kosi, skriejo, skubėjo poros. Sukčius — užburiantis savo dideliu 
bendru rato sukimusi, judrusis landytinis ir dainos “Linelius rau
nu ne viena” palydimas mergaičių gracingas ir ramusis linelis.

Pirmoji dalis baigėsi judriąja Audėjėle ir Aštuonnyčiu. Po per
traukos pasirodė mūsų mažieji, sušokdami gan sutartinai ketvertą 
vaikams pritaikintų šokių (suktinis, ožiukai, pas močiutę augau ir 
žvejų polka).

Paskutinioji dalis buvo pradėta nuostabiuoju ir niekad nepabos
tančiu Malūnu. Nepaprastas įspūdis, kai milžiniškoje arenoje 
staiga atsiranda milžiniški sparnai ir sukasi, sukasi... nunešdami 
mus tolimon tėvynėn.

Toliau mergaičių kepurinė, bendrasis! ketvirtainis ir vyriškasis 
pakeltkojis.

Pranešėja A. Eretaitė sako, kad... trys paskutiniai šokiai yra 
Blezdingėlė, Gyvataras, Subatėlė... Ir nesinori tikėti, kad tai jau 
paskutiniai šokiai. Taip norėjosi, kad dar minutėlę, dar valan
dėlę... Deja, nuaidi paskutinis orkestro garsas, gracingai išliūliuo
ja šokėjų pulkeliai iš arenos ir tautinių šokių šventė baigiasi.

Kalba ir visiems dėkoja JAV Liet. B-nės prezidiumo pirminin
kas Juozas Kapočius. Paskui galingai nuaidi mūsų visų giedamas 
Tautos Himnas. Prasideda Br. Jonušo maršas, ir šokėjai išeina. 
O mes plojam, plojam.

Gražu buvo. Nepaprastai. Pagyvenome pakilia nuotaika, pasi
džiaugėme jaunimu ir neįkainuojamu pasišventusių mokytojų dar
bu. Ne veltui vienas svečias iš dabartinės Lietuvos neatsistebė
damas tvirtino, jog jie “nieko nežino Lietuvoje, kad čia tokie daly
kai dedasi”. Tiesa, ir “mes” ir "jie" daug ko vieni apie kitus ne
žinome. Tai mūsų tragedija.

ALB Statuto Keitimo Komisija 
Mūsų Pastogės Nr. 24 pranešė 
apie statuto 7 paragrafo pakeiti
mo siūlymu ir Krašto Valdybos 
būstinei vietos nustatymą, šiems 
Komisijos nutarimams pritarda
mas dar norėčiau pareikšti savo 
sugestijas, kurios rišiasi su statu
to keitimu.

Krašto Vkddybos būstinė. Statu
tiniai iki šiolei Krašto Valdybos 
būstinė nuolatinai buvo Sydnėju- 
je. Skaityčiau, tokia padėtis ne
buvo normali. Kitose didesnėse 
vietovėse taip pat turime sumanių 
ir kūrybingų b-nės narių. Naujo
je vietoje kaip tik Krašto Valdy
bai būtų sveikiau. Statuto Keiti
mo Komisijos siūlymas Krašto 
Valdybos būstinę keisti kiekvienai 
kadencijai gal būtų pertrumpas 
laikas. Siūlyčiau palikti Krašto 
Valdybą vienoje vietoje dviem ka
dencijom, ty. ketveriems metams. 
Vienos kadencijos metu Krašto

Valdyba, dar neturėdama “įsibė
gėjimo” ir iki apčiuoptų b-nės 
veiklą, jau turėtų ruoštis perduo
ti kitos vietovės naujai Krašto 
Valdybai, taip kad gal nuo to veik
la kiek nukentėtų.

Krašto Tarybos pirmininkas pa
gal dabartinį statutų turi labai 
mažas teises arba tikriau sakant 
jokių neturi. Siūlyčiau, kad Kraš
to Tarybos pirmininkas vykstan
čios tarybos sesijoje dalyvautų ją 
atidarydamas ir perduotų parei
gas naujai išrinktam suvažiavimo 
pirmininkui, o pats suvažiavime 
paliktų ir dalyvautų pilnateisiu 
nariu.

Lietuvių Benlruomenės veiklą 
reiktų suintensyvinti, kad joje da
lyvautų aktyviai kuo didesnis na
rių skaičius. Tam tikslui reikė
tų Tarybos nariams uždėti dau
giau pareigų, kurių jie iki šiol ne
turėjo šalia dalyvavimo Tarybos 
suvažiavime.

NAUJAS DAKTARAS

DR. V. MIKUTAVIČIUS

šiais metais Sydney universite
te medicinos fakultetą baigė Vi
das Mikutavičius (Mikus).

Naujasis daktaras gimė Lietu
voje Vilkaviškio apskr. 1943 m. 
Rugsėjo 26 d. Su tėvais atvyko į 
Australiją 1949 ir įsikūrė Sydnė- 
juje, Bankstown priemiesty. Čia 
baigęs gerai gimnaziją ir gavęs 
valstybinę stipendiją įstojo į Syd
ney universitetą studijuoti medici
nos, kurią baigė šių metų gegu
žės mėn. Gavęs baigimo diplomą 
paskirtas Newcastle ligoninėje at
likti vienerių metų praktikai.

Būdamas moksleivis ir studen
tas Vidas aktyviai reiškėsi ir lie
tuviškame gyvenime: lankė ir bai
gė lietuvišką savaitgalio mokyk
lą Bankstowne, darbavosi skautų 
eilėse, aktyvus studentų sąjungo
je, šoko tautinius šokius ir nuo
lat dalyvavo lietuviškuose subuvi
muose. Malonu jauną daktarą 
pasveikinti ir palinkėti geriausios 
sėkmės. I

"#
Viena Australijos žvejybos kom

panija nusiskundė ministeriui pir
mininkui, kad Karpentarijos įlan
koje (Australijos šiaurėje) plau
kiojus rusų laivas trukdo australų 
žvejams žvejoti.

*
N.S.W. švietimo ministeris pas

kelbė, kad jeigu studentai strei
kuodami prasilenks su įstatymais, 

i jiems bus atimtos Commonwealth 
stipendijos.

Mano supratimu, reikėtų Kraš
to Bendruomenę padalinti į tris 
apygardas — Sydnėjaus apygar
da apjungtų Brisbane, Newcastle, 
Wollongong ir Canberra apylin
kes, Melbourne apygarda — Tas
manijos, Geelong, Sale bendruo
menės padalinius; Adelaidės — 
Pietų Australijos ir Vakarų Aus
tralijos.

Šių apygardų Tarybos atstovų 
turėtų būti šaukiami kaspusmeti- 
niai suvažiavimai, išrenkami apy
gardų pirmininkai, aptariami ei
name j i reikalai. Apygardų suva
žiavimuose padaryti nutarimai 
perduodami Krašto Tarybos pir
mininkui, kuris iš savo pusės in
formuoja Krašto Valdybą.

Apygardų suvažiavimuose išna
grinėti ir aptarti klausimai, kaip 
šiuo atveju statuto pakeitimo, 
Krašto Tarybos suvažiavimuose 
tektų tik priimti ar atmesti be 
didesnių diskusijų.

Krašto Tarybos nariai atstovau 
ti suvažiavimuose paprastai buvo 
renkami prieš suvažiavimą bai
giantis Tarybos kadencijai. Iš
rinkti nauji Tarybos nariai, nese
kę bendruomenės veiklos, suvažia
vimuose dažnai pasirodo nenau
dingi. Siūlyčiau Krašto Tarybos 
narius rinkti kadencijos pradžioje 
tuoj po Tarybos suvažiavimo. Per 
visą laiką sekdami bendruomenės 
gyvenimą jie suvažiavime pasiro
dytų daug naudingesni.

Australijos Liet. B-nė turi du 
garbės narius. Jų išrinkimas atro
dytų “neteisėtas”, nes statute nie
ko nėra pramatyta apie b-nės gar
bės narius. Šio paragrafo statu
te trūkumas įneša kiek painiavos, 
nes neaišku, kaip tokie garbės na
riai turėtų būti traktuojami. Da
bar neaišku, ar jie privalo mokėti 
lietuvių solidarumo mokstį, ar tu
ri balsavimo teisę, ar Krašto Ta
rybos suvažiavimuose dalyvauja 
kaip pinateisiai nariai ar tik kaip 
garbės svečiai. Garbės narių klau
simas turėtų būti statutiniai ap
tartas. Juk gali atsitikti, kad ir

vime kelsimas ar rūpimus kelti 
ir aptarti klausimus. Keletą jų 
jau dabar norėčiau pareikšti.

1. Siūlyčiau suvažiavimą pra
vesti trijų dienų laikotarpyje pra
dedant posėdžius 8 vai. ryto ir bai
giant 2 vai. p.p. Iš patyrimo ži
noma, ilgai užsitesią posėdžiai nu
vargina ir vėliau sunku suspėti 
į kitus tos dienos svarbius paren
gimus, kurių kaip tik būna aps
čiai Lietuvių Dienose. Suvažiavi
mo organizatoriams būtų dar ir 
dėl to didelis palengvinimas, nes 
atkristų maitinimas.

2. Iki šiol Krašto Tarybos su
važiavimuose buvo praktikuojama 
po kelias paskaitas ir po jų sek
davo ilgokos diskusijos. Paskaitų 
reikėtų atsisakyti, bet jei Krašto 
Valdyba numatytų vieną ar kitą 
klausimą kiek plačiau išnagrinėti, 
tai turėtų tie klausimai straipsnio 
ar paskaitos pavidale būti bent mė 
nešiu prieš suvažiavimą paskelb
ti Mūsų Pastogėje. Krašto Tary
bos nariai iš anksto su keliamuo
ju klausimu susipažinę suvažiavi
me jau turėtų savo nuomonę. Tas 
irgi sutaupytų daug laiko.

3. Krašto Tarybos suvažiavi
muose siūlyčiau daugiausia laiko 
skirti klausimams ir sumanymams 
nes per juos iškyla daug naujų 
minčių, projektų, naujų idėjų, ku
rios gali būti labai naudingos tiek 
Krašto Valdybai, tiek ir bendruo
menės padaliniams.

4. Informacijos — propagandos 
reikalas yra labai svarbus. Jį rei
kėtų vienaip ar kitaip išspręsti. 
Dažnais atvejais reikalinga infor
macija apie Lietuvą ir ypač sveti
momis kalbomis dažnai randasi 
privačių asmenų rankose arba lai
ku visai negaunama. Propagandi
nė medžiaga ir informacija turėtų 
būti visiems žinoma, kur ji yra 
ir kas ją tvarko.

P. Alekna
ALB Krašto Tarybos narys iš 

Sydney Apylinkės

JONAS ANTANAITIS 60 M.
Birželio 29 d. eilė draugų ir bi

čiulių sugriuvo į p. J. Antanaičio 
trobą atšvęsti jo 60-ties metų su
kaktį. Sukaktuvininką sveikino ne 
tik artimi kaimynai, bet ir iš to
limų priemiesčių bičiuliai, gimi
nės ir artimieji.

Sukaktuvininko namuose pilna 
svetainė. Jubiliatą Joną Antanai-

tinkame aktyvų lietuviškoje veik
lioje. Jis ir savaitgalio lietuvių 
mokyklos steigėjas ir vedėjas (jo 
namuose Claytone veikė vietos mo
kykla net ketverius metus.) Jonas 
ir skautų tėvų globos komiteto pir 
mininkas (dešimtį metų!), už ką 
ji skautų vadovybė apdovanoja or- 
denu “Už nuopelnus”. Lietuvių

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ ADELAIDĖJE 

PROGRAMA

Šeštadienis liepos 27 d. — pa
vergtų tautų demonstracija auto
mobiliuose su plakatais ir tauti
niais drabužiais po Adelaidę ir 
priemiesčius.

Sekmadienis, liepos 28 d. —
2.30 vai. — vainiko padėjimas 
prie karių paminklo North Trc.
3 vai. p.p. — Susirinkimas Ade
laide Town Hall.
Susirinkimo Pirmininkas — Mr. 
Andrew Jones MHR; Pirmasis 
Kalbėtojas — Mr. Steel-Hall, Pie
tų Australijos Premjeras;
Pagrindinė paskaita — Mr. P. Mc 
Guire, buvęs Australijos ambasa
dorius Romoje,

Pavergtų tautų Komiteto atsto
vas — Mr. Tomasevič;
D.L.P. (SA) sekretorius — Mr. 
M. Poza;
Vargonų koncertas.

Pirmadienis, liepos 29 d. —
6.30 vai. Pavergtų tautų komiteto 
ir svečių vakarienė (Geležinkelių 
stoties valgyklos salėje — "Over
land Hall”).

Ketvirtadienis rugpjūčio 1d.
8 vai. vakaro — pavergtų tautų 
koncertas, Latvių salėje, Wayville.

Pakvietimai į Vakarienę, $3.00 
asmeniui gaunami pas lietuvių 
atstovą prie pavergtų tautų komi
teto.

Pakvietimai i Koncertą gauna
mi pas ALB Valdybos narius — į- 
ėjimas $1.00 asmeniui.

tį gražiu žodžiu pasveikina p. A. 
Mikaila sutrauktai atskleisdamas 
jo nueitą kelią, ir palinkėdamas 
dar daugelį mdtų nepailstančiai 
darbuotis lietuviško darbo baruo
se ir įteikia su draugų parašais 
knygą — “Lietuva mano tėvų že
mė”. Ta proga gauna gintarinių 
dovanų ne tik sukaktuvininkas, 
bet ir jaunoji pora — Jono sūnus 
Kęstas ir marti Diana — net iš 
Lietuvos.

Šampano stiklams kylant sienas 
drebina "Ilgiausių metų!” Pati p. 
Marija Antanaitienė patyrusi 
apie šį vyro nuotykį, buvo pukiai 
pasiruošusi kaip namų šeiminin
kė. O kur vaišės, ten ir daina. Na, 
ir skambėjo!
Sukaktuvininkas Jonas Antanai

tis gimė 1908 m. birželio 29 d. Vil
niaus krašte. Jonas lankė Vilniuje 
Vyt. Didžiojo gimnaziją, studija
vo Vilniaus mokytojų seminarijo-

A. A.

JONUI BALTARAGIU1 mirus,

velionies žmoną Eleną, gimines ir artimuosius giliai 
užjaučia

A.L.B. Canberros Apylinkės Valdyba

A. A.

JONUI BALTARAGIUI

mirus, jo žmoną, B. F. Gružų ir V. P. Gružauskų šeimas 
liūdesy giliai užjaučia

Canberros Lietuvių “Aušros" Choras

je, už lietuvišką veiklą lenkų bu
vo teisiamas ir kalinamas.

1931 m. Joną jau matome Lie
tuvoje karo mokykloje kariūnu as
pirantu. Vėliau jis dirbo Vidaus 
reikalų ministerijoje ir čia išbu
vo iki bolševikų okupacijos.

Vėliau bolševikų buvo įkalintas 
įtariant konspiracija prieš naują
jį rėžimą.

Nepriklausomoje Lietuvoje Jo
nas atsidėjęs dirbo Lietuvos Šiau
lių Sąjungoje eidamas kuopos va
do ir kitokias pareigas.

Pasitraukęs iš Lietuvos 1949 m. 
atvyksta į Australiją ir įvykdęs 
įvairiose vietovėse priverstinus 
ir savanoriškus darbus pagaliau 
įsikuria 1950 m. Clayton priemies 
ty Melbourne, kur ir dabar tebe
gyvena. Ir čia Joną Antanaitį su-

Kult. Fonde Jonas yra nuolatinis 
valdybos narys. Melbourno Liet. 
Namams įsigyti ir juos išlaikyti 
sukaktuvininkjas pašventė irgi 
apie dešimtį metų. Ir dabartinių 
Liet Namų aluminijatus remtais 
langai yra paties sukaktuvininko 
įdėti. Jis ir lietuvių bankelio — 
kredito Draugijos Talkos narys 
bei aktyvus organizatorius. Ir 
Liet, bendruomenėje jis matomas 
ir apylinkės darbuose, ir Krašto 
Tarybos narys ir uolus susirinki
mų dalyvis.

Lygiai sukaktuvininko lietuviš
kame darbe ištikimai talkino ir jo 
žmona Marija, buv. Bacevičiūtė, 
su kuria jis sudarė šeimyninį kon
traktą dar 1935 metais ir išaugi
no dukrą Birutę, ir sūnų Kęstu
tį, kurie ir sukūrę šeimas akty
viai darbuojasi lietuviškuose dir
vonuose.

Melburniečiai lietuviai sukaktu
vininkui Jonui ir poniai linki daug 
metų sėkmingo ir našaus darbo 
lietuvių bendruomenėje, o asme
niškai sveikatos, laimės ir šeimy
ninio džiaugsmo.

Ignas Alekrtn
— * —

Eina kalbos, kad trečiasis ir 
paskutinysis Edward Kennedy ga
lįs kandidatuoti į 'ateinančius 
Amerikos prezidentinius rinkimus. 
Prileidžiama, kad jeigu E. Ken
nedy kandidatuotų į prezidentus, 
už jį balsuotų visa Amerika. Pats 
E. Kennedy šiuo klausimu nieko 
ligi šiol nepatvirtinęs, nors jis 
kelis kartus prieš brolio Roberto 
mirtį pareiškęs, kad jis neketinąs 
kandidatuoti. Su laiku nusistaty
mai ir nuotaikos galinčios pasi
keisti.
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CEPELINAI KENKIA SVEIKATAI
(DISKUSIJŲ “MOKSLAS IR SPORTAS” SUVESTINE)

Raio Kukutis

Ar Eizenhoveris nebuvo preziden
tas, Neronas-ne ciesorius ir Stali- 
nas-ne batiuška?

Sportas nekenkia mokslui. Aiš
ku ne! Koks tenai galvočius spor

Nei protestuoju, nei neprotes- jaus Stadionų? Nosys plokščios ir

VARPO
Melbourne lietuvių seniai lau

kiamas metinis sporto klubo Var
po balius ruošiamas liepos 27 d. 
Lietuvių Namuose. Varpo klubo 
nariai jau seniai tam. baliui treni
ruojasi. Na, čia jau, tuojau kai 
kas pagalvos, kam gi' reikia baliui 
treniruotis? Juk visokios treniruo
tės reikalingos tik rungtynėms, o 
čia dabar jau ir baliui treniruo
tės. Na, kad nereikėtų spėlioti, tai 
visas reikalas toks: Per metinį 
Varpo balių ruošiamos polkos šo
kimo varžybos. Kas geriau pa
šoks polkų, tam skiriamas prizas. 
Koks tas prizas bus, tai kol kas 
laikoma paslaptyje. Kaip visiems 
jau gerai žinoma, dauguma klubo 
narių jau tų lietuviškų polkutę 
yra pamiršę. Gi norėdami polkos 
šokimo varžybose dalyvauti, turi 
iš anksto pasitreniruoti.

Bus tame baliuje ir daugiau var 
žybų, tai valso konkursas. Geriau
sias valso šokėjas irgi gaus prizų. 
Nenusiminkite tie, kurie nemokate 
nei polkos nei valso. Modernių šo
kių mėgėjams ruošiamos “tvisto” 
varžybos vėl geriausiam šokėjui

KLUBE
prizas.

Gi tiems klubo nariams ar sve
čiams, kurie tingi ar nemoka šok
ti, ruošiamos stikliukų metimo 
varžybos. Savaime aišku, pilnų 
stikliukų, ne tuščių. Koks prizas 
bus stikliukų mėtytojams, sužino
site atvykę į balių. Tiek žinoma iš 
anksto, kad sportuojant stikliukų 
mėtyme, teisėjai bus negriežti ir 
gal neduos baudų už neteisingai 
mestų stikliukų.

Tad kaip matote, esant, tiek 
daug varžybų, jau reikia iš anksto 
tam baliui gerai pasitreniruoti...

Balius vyksta abiejose Melbour
ne Lietuvių namų salėse. Tam tiks 
lui numatoma pasamdyti pusantro 
o gal ir du orkestrus, kad visi 
norintieji galėtų laisvai ir malo
niai pasišokti.

Visi sporto klubo baliai iki šio 
laiko buvo gausiai lankomi tautie
čių. Reikia, tikėtis, kad Melbour
ne ir kiti Viktorijos lietuviai atsi
lankys ir į šį metinį Varpo klubo 
balių. Šis balius, bus kaip sako
ma, balius su triūbais.

PjS.

tuoju, nes “cepelinus” valgau tik kreivos. Ausys susuktos į žiedko- 
todėl, kad valgyti reikia. Papras- pusčius. Akys stiklinės, alkūnės 
tas, gi, gamtos dėsnis, sujungtas medinės, galvoje — kukutis. Bok
su metabolizmo principais, išeinąs sas, imtynės, ratpadžių peštynės
iš to, kad kiekvienas turime pilva- 
skrandį, kurio tuščio negalima lai
kyti, taip sako. Tas pats, amžinai 
kiauras maišas, sujungtas painia 
komunikacijos sistema su smege
nine, šiai dar šiek tiek veikiant, 
taipogi gana aiškiai nusako, kad 
keturių “cepelinų” čemodanan su
krovus aštuonius ir dar juos pa
skandinus aluje (o neduok, gera- 
dėjau, rūgusiame piene!) tvarkos, 
kur nors, irgi, pritrūksta, žodžiu 
— reikia laiko, saiko ir nebūti “ap- 
žioru”.

Tai va, ir vėl susikirto vyrai 
dėl sporto ir mokslo. Rėkia, šau
kia, pirštų galai rašaluoti, peleni
nės pilnos “cyzų” ir nervagaliai 
kabo kaip seno “mopo” galai. Už
puolė tų mažų kikilį kaip varnos, 
tas irgi nepasiduoda — ir pešio
jusi. Palaukite, vyrai! Klausykite 
rimto paukščio — Kukučio. Jis 
jums padės po kiaušinį, tik pradė
kime iš vidurio lizdo!

Sportas kenkia sveikatai. Aiš
ku, kenkia. Kiek, kaip šlapiu mai
šu trenktų, vaikšto apie Sydnė-

nevienam, kaip su ranka, sveika
tų pagadino.

Sportas kenkia finansams. Aiš
ku kenkia. Kiek daug ir mūsų, 
gana gudriai atrodančių tautie
čių, kumelaitėm, ir kalaitėm ant 
uodegų pririšo lobio, kurio, vis- 
dėlto, veltui niekas nedavė.? Vie
no pamokinto žemaičio apskaičia
vimu, esu būtų buvę galima, vien 
tik mažojoje Adelaidėje už tuos 
pinigus pastatyti bendruomenei 
dvejus A.M.P. pastatus ir plius, 
grynai nupirkti Parlamento rū
mus su juose esančiu gyvu ir ne-

gyvu inventorium. Arkliukų ir šu-
tuojančio sūnaus aitvarų nugrie-
bęs plykst! ir pagavo perkūnų ir

niūkų lenktynės irgi skaitosi spor- blykst! — šiandienų balanos ir 
tas ir netik tiems, kurie joja. Už- avitauldų jau nereiika! Archime- 
tat Sydnėjuje T.A.B. pastatų dau- das veidrodėliu besportuodamas 
giau kaip bažnyčių ir nevienas Romėnus apsvilino, tėvynę apgynė
“bookmaikeris” po pustuzinį gol
fo “našlių” išlaiko... Ir lietuvybės 
Nemunas pavirto į Virvytę.

Sportas nekenkia karjerai. Aiš
ku, ne! Eizenhoveris Ameriką su 
golfo lazda valdė. Koks tenai rus- 
kis savo “žyvastj” šachmatų len
toje nuo Trockio, besportuodamas, 
išlošė. Mūsų bajorai, lažo gadynė
je, mūsų protėvius kukučių vieto 
je, sporto vardu, dvivamzdėm nuo 
šakų kilnojo, Ir kiek nesportuojan 
čių, sportuojančių malonumui su
ėdė, net ūsus ilgu liežuviu aplai
žydami, liūtai ir tigrai? Ir ką?

ir profesoriatų ant sienos pasika
bino. Gravitacija, aviacija, akme- 
nacija ir protestacija kilo iš, per 
ir dėl sporto.

Mokslas kenkia sportui. Ken
kia! Televizija yra gilaus moks
lo benkartas. Kiek mažiau žmo
nių ateina j sporto rungtynes (lie
tuviškas ir ne) dėl tos medinės 
dėžės su stiklo langu? Kiek ma
žiau jaunimo, lietuviško ir gryno 
bepamiklina kojas lenciūgėlio ir 
žiogelio pratybose? Ir ar mažai tau 
tiečių, pasiekusių daktaratų, dip- 
loma-tų ar kurį nors kitų “atų", 
turi dar noro ir laiko per krepšį-

Lietuviai namie ir svetur
STUDIJŲ SAVAITĖ tuviai įvertina pavojų, gresiantį

mūsų pastogės
SPAUDOS BALIUS
RUGPJŪČIO 3D.
UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE
LIDCOMBE

UŽSAKYMUS IŠ ANKSTO PRIIMA

V. KAZOKAS 13 PERCY ST. BANKSTOWN, TEL. 708395

nį, tinklinį, suktinį ar kurį nors 
kitų “inį” savo įpėdinystėje palai
kyti tautiškumų, lietuviškumų, 
draugiškumų ar panašų “urnų”?.. 
Ana ir paskutiniame Mūsų Pasto
gės numeryje — ateina tik ret
karčiais švilpuko suvilgyti. Tai 
kas, kad rėkia australai:—“Minda 
minda!” bet užtat jie mindo ir 
mindo, žinia, diplomas ir pradžios 
mokyklos pažymėjimas niekuomet 
nebus tas pats dalykas, nežiūrint 
to, kad jie abu spausdinti ant to-
kio pačio popieriaus.

Man nekenkia niekas, bet dėl 
visako, rytoj prašysiu Močių, kad 
išvirtų kaldūnų.

Kasmet europėjinės vasaros lai
kotarpy organizuojama Europoje 
gyvenančių lietuvių intelektualų 
vadinama Studijų Savaitė, kuri 
dažniausia pravedama Vokietijo
je. Ir šiais metais rugpjūčio 4 - 
11 d.d. numatoma tokia savaitė 
Vasario 16 gimnazijos patalpose. 
Studijų savaitė apima plačių pro
gramų su įvairiomis paskaitomis 
ir meniniais parengimais. Kadan
gi Studijų savaitę organizuoja ka
talikų inteelktualal, tai ir visa 
savaitė pravedama grynai katali
kiškoje dvasioje.

Pagerbiant prieš metus mirusį 
vysk. P. Brazį Vak. Vokietijos 
mieste Bad Woerihofen, kur pas
kutiniu metų prieš mirtį vyskupas 
buvo įsikūręs, katalikų bažnyčio
je įtaisyta vyskupo atminimui len
ta su jo vardu, gimimo ir mirties 
metais, šūkiu ir herbu. Kalbama, 
kad net ir toji gatvė, kur buvo 
įsikūręs lietuvių pastarocinis cent 
ras, būsianti pavadinta vysk. P. 
Brazio vardu.

— * —
Kanadoje leidžiamo laikraščio 

Nepriklausomos Lietuvos redakto
rius Jonas Kardelis atšventė savo 
75 metų sukaktį. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis ilgų laikų buvo Lie
tuvos Žinių dienraščio vyr. redak
torium, o dabar nuo 1949 m. Ka
nadoje redaguoja Nepriklausomą 
Lietuvą. Taip pat švenčia jubilia
tas 60 metų savo spaudos darbo 
sukaktį. Redaktoriui ilgiausių me
tų!

— ★ —
Dviejų aukštų Lietuvos mokyk

lų — Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos ir Lietuvos Veterinarijos 
Akademijos — vardai iki šiol iš
liko nepakeisti ir tebėra oficialiai 
vartojami toki, koki buvo. Žemės 
Ūkio Akademija, tačiau, tik iš var 
do beliko tokia pati. Ji dabar ne
be Dotnuvoj, o bu v. Noreikiškių 
dvaro plote, prie Aleksoto, Kauno 
pakrašty, naujame “Akademijos 
miestelyje”. Tik Veterinarijos aka 
dėmi j a pasiliko toj pačioj vietoj, 
Vilijampolėj. Ir adresas ilgų lai
kų buvo tas pats — Tilžės g.18. 
Dabar adresas jau kitoks — L. 
Adomausko g. 18. Tilžės gatvė ga
vo naujų vardų. O tas senasis gat
vės vardas buvo bene vienintelis 
regimas paminklas Tilžei — Ma
žosios Lietuvos miestui, turėju
siam nemažų vaidmenį visos Lie
tuvos kultūros istorijoje. Rusams 
Mažųjų Lietuvą pasigrobus ir ra
dikaliai kolonizavus, Tilžės vardo 
nebeliko: jų pavadino Sovietsku. 
Naikintojų nepastebėtas Tilžės 
vardas dar buvo išlikęs Kauno Vi
lijampolėj. Dabar ir ten jo jau ne
bėr.

(ELTA)

Prof. Jurgis Baltrušaitis, Lie
tuvos atstovas Paryžiuje, dar 
prieš Prancūzijos rinkimus, para
šė laiškų Prancūzijos prezidentui 
de Gaulle, kuriame pareiškė — 
— “jungiu ir lietuviškų balsų prie 
visų tų, kurie šiose nepaprastose 
aplinkybėse karštai telkiasi apie 
Jus”. Prof. Baltrušaitis pažymė
jo, kad, remdamasis patyrimu, lie-

Prancūzijai ir visai Europai, ir 
kad prezidento atsišauktimjai at
gaivino viltį visiems, kas kovoja 
prieš totalistinį komunizmų. Nes, 
jei Prancūzija sukluptų, tai susvy 
ruotų ir pasaulio pusiausvyra, o 
Lietuvai, kaip ir daugeliui kitų 
šalių, laisvės viltis užgęstą il
giems laikams. ,

Į tų laiškų buvo gautas prezi-

VVVWVVVWVWWVWVVWVVVWVVVWVWVVVWWWWVVWVVVVVtA-----------------------------------------------------------

dento asmeninio sekretoriaus atsa
kymas, kuriame rašoma:

“Jūsų pareiškimas ir jame per
duoti draugingumo jausmai Pran
cūzijai giliai sujaudino generolų de 
Gaulle. Man pavesta perduoti 
Jums nuoširdžių Respublikos Pre
zidento padėką”. (ELTA)

NERIES KRIKŠTYNOS
(Kukutis dėkoja)

Lauke šalta. Trata ausys. 
Liepos mėnuo — lyg ir sausis! 
Bet per “Dainavos”, gi, langus 
Laukan, veržės garo bangos.

Tirpo burnoje tešlainis.
Šokantieji panom mainės!

Pas Petronį vis netrūksta, 
Kaip neraugia — vis jam rūgsta!

Commonwealth of Australis

REGISTRATION (OI
NATIONAL SERVICE
ALL MALE PERSONS RESIDENT IN AUSTRALIA
whether British or non-British
whether born in Australia or elsewhere

whose twentieth birthday falls in the period 
1st July 1968 to 31st December 1968 inclusive
MUST REGISTER FOR NATIONAL SERVICE
between 22nd July 1968 and 5th August 1968

How to register:
Registration Forms are obtainable from District Employment Offices 
of the Department of Labour and National Service and from Post 
Offices. Detailed instructions are given in these Forms.

When to register:
Completed Registration Forms must be forwarded to the Registrar for 
National Service by 5th August 1968 even though the person required 
to register may not actually turn 20 until after that date. A person 
who is absent from Australia during the period within which he is 
required to register must register within 14 days after his return.

Early registration:
Male persons who have attained the age of 18 years and 9 months, 
but who have not yet been required to register, may apply for 
registration by completing the Registration Form if they wish to 
volunteer for national service ahead of the normal call-up.

EXEMPTIONS: The ONLY persons who do not have to register are 
certain diplomatic personnel, aboriginal natives of Australia and full- 
time serving members of the Permanent Naval, Military or Air Forces.

FAILURE TO REGISTER by 5th August 1968 by a person required to 
register will render him liable to a penalty of up to $200 and to be 
called up for service regardless of the result of the ballot to select 
persons for call-up.

Sklido muzikos garsai, 
Taip viliojančiai — saldžiai 
Polkos pasiutimo tonai 
Plyšo, kaip alaus uzbonai.

Kiemas tuščias — kaip iššluotas. 
Daug kas pėsčias — nevažiuotas 
Mynė kelią per “pusnynus” 
Į jaunos Neries krikštynas.

Juos pasiekė pakvietimas — 
Tuščias, nesvarbu, benzinas. 
Daug atėjo, — atkulniavo, 
Atnešė ragaišį savo.

Kas prie stalo — stiklą kėlė, 
Grindys slidžios — padan skėlė. 
Kiek senimo — tiek jaunimo, 
Kiek to maisto! Kiek gėrimų!

šaltas-tyras lemonadas,
Apelsinų oranžadas, 
Pončkos, vištos, košelienos — 
Kvapas sunkėsi per sienas!

Biski Visky — alaus marios, 
Gaspadinės gražios, švarios.
Kam “brenduką”? Kam “skaidrio

sios” ?
Ponioms, žinoma, “saldžiosios”!

Svieste maudėsi kaldūnai, 
Seilę varvino svogūnai,

Vyrai — vyrai pūtė putų 
Pasistatę bonką drūtų.

Svietų juokino Kukutis, 
“Astronautas” toks atkutęs. 
Nedainavo joks oktetas — 
Grojo Bass-hill’o duetas.

Šoko liauna, kaip stirnaitė 
Jauna graži lietuvaitė.
Ir balsais vandens šaltinio 
Kiek širdžių Jos sugraudino?...

Oi, gailėsitės nebuvę 
“Dainavoje” tarp lietuvių. 
Tai pašokta — pabuvota! 
Kiek stiklinių išbučiuota,?..

I
Tiems visiems, kurie atėjo, 
Kumpio, sviesto negailėjo, 
Ačiū! Dėkui! Kartų kartus — 
“Neriui” jūs atkėlėt vartus!

Negaliu aš suskaičiuoti, 
Pavardėms eiles eiliuoti, 
Jums už triūsų, už gėrybes — 
Geras, duoki jums ramybės!

Daug nebuvo — negalėjo? 
Skundžias — tanke nepliuškėjo. 
Gal teisybė? Kas ten žino? 
Nekvietėm juos gert benzino!..

TURTAS IR SKURDAS
Amerikos Jungtinės Valstybės

— turtingiausias kraštas pasauly
je, o kalbama apie Amerikos var
guomenę (Šoliūnas sakytų — bied 
nuomenę). Kas toji varguomenė
— sunku apibrėžti. Amerikos Soc
ial Security įstaigos nustato, kad 
šiai kategorijai priklauso žmonės, 
per metus gaunu apie pusantro 
tūkstančio dolerių pajamų. Tokių 
asmenų esu apie 30 milijonų. Ki
tos įstaigos nurodo, kad Ameriko- 
jūe apie 10 milijonų gyventojų 
pragyvena pusbadžiai, 20 milijo
nų neužtenkamai privalgo. Taip 
pat apskaičiuojama, kad tos var
guomenės du trečdalius sudaro 
baltieji. Tuo tarpu Amerikos neg
rai tvirtina, kai tik jie vieni Ame
rikoje esu vargšai.

Varguomenės problema Ameri
koje yra gana sunki. Aiškinama, 
kad ji atsiradusi dėl to, kad nepa
kankamam aukštyje išvystytas so
cialinis aprūpinimas. Amerika vie

nintėlė šalis, pasižyminti savo mi- 
lijbnieriais. Nesehiai apskajčiuo- 
ta, kad Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra du milijardieriai (turį 
savo žinioje daugiau kaip tūks
tantį mil. do!.), 12 šeimų, kurių 
turtas siekia nuo 500 ilgi 1000 mi
lijonų dolerių, ir 58 šeimos valdan
čios turtų nuo 150 ligi 500 mili
jonų.

Pate kraštas padaro 850 mili
jardų metinių pajamų, kas atitin
ka po 8000 dolerių metinių paja
mų kiekvienai šeimai. Amerikos 
varguomenės žygis ir demonstraci
jos Washingtone reikalaujant ge
resnių sųlygų labai daug pasako.

Liepos 20 d. numatomas pasi
matymas Vietnamo prezidento 
Thieu ir Amerikos prez. L.B. 
Johson. Pasimatymas greičiausia 
lies taikos derybas Paryžiuje ir 
galimas nuolaidas komunistams.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE kos Komisija, kuria sudaro Val
dybos narys kultūros reikalams p. 
E. Kalibatas ir ponai A. Maželis, 
R. Arlauskas, A. Galatiltis ir A.

SYDNEY
NERIES PAPLŪDIMIUOSE

Tai va, ėmėm ir susipažinom 
anų šeštadieni su Bakstowno ne
riebiais. Kažkokios piktos dvasios 
net visus Australijos vežikus su
organizavo prieš Neries užsimoji
mus, benziną atėmė, kad tik i tų 
vakarą nepribūtų tautiečių, bet 
pih tiek km no rijo-pribuvo, ir 
netgi gana gausiai!

Sakysit, vakaras kaip vakaras, 
ar jis toks, ar toks. Bet šį kartų 
ne! Jau nats salės nematytas iš
puošimas atvykusį svečių svaigi
na, lygiai kaip Neries pakrantėse 
(vis to Plūko išmislai). O jau lipš 
numas tų neriečių, tai nežinia, net 
ir kaip dėkui sakyti.

Susirinkusius ir pasivaišinusius 
svečius, nutildęs ir išvaikęs mu
zikantus nuo scenos, pasveikino 
pats vyriausias “nerūnas” (galėtų 
kitų kartų stodamas prieš viešu
mų ūsus apsikarpyti), o po jo bu
vo pristatyti visi neriukai — vy
rai kaip reikia, tad visai nestebė
tina, kad sporto aikštėje austra
lus juokaudami patiesia. Juos vi
sus gražiai pristato mano posūnis 
Kukutis. Toliau grakščiai pašoka 
D. Dulinskaitė (greičiausia irgi 
nerietė), o po jos du garantuoti 
neriečiai A. Laurinaitis ir A. Du
bakas duetu dailiai pagrojo — ma
tyt, ne vien tik krepšiniu užsii
ma. Gal ir teisingai kiti įrodinėja, 
kad “nėra mokslo be sporto!” Na, 
o tasai astronautas (P. Laurinai
tis), specialiai i Neries vakarų 
atšauktas iš mėnulio, taip gražiai 
papasakojo savo nuotykius iš erd
vių, kad buvo ko pasiklausyti (jo 
laimė, kad pati nesuprato!). Pa
baigai vėl dvi nerietės (D. Dulins- 
kaitė ir Z. Belkutė) duetu gra
žiai padainavo net keturias dai
nas. Ir vis tai Neries svečių gar
bei ir savom jėgom — nieko im
portuoto! Taip, rodos, ir matai 
rengėjų pasididžiavimų — žiūrėki
te ir gėrėkitės; viskas mūsų pa
čių! Ir programa, ir vaišės — 
netgi kaldūnai, kuriuos sportinin
kai taip mėgsta, kad net kiti per
si valgo!

Pagaliau viskam ateina laikas. 
Bet‘niekas nenori skirstytis. Pra
dėta papirkinėti muzikantai, kad 
jie dar ir dar valandžiukę ilgiau 
pagrotų.

Žodžiu, Neries versmės buvo 
Sražios ir turtingos. Reikia tikė- 

s, paplaukus su laiku Neryje 
atsiras gelmės ir verpetai!

Ku-ka

Visų kelių eisenų varėsi ir apše
pę, susivėlusiais plaukais ir barz
domis, keturi Lenino ir Mao Ce- 
tungo apaštalai. Tai graikas, tur
kas ir portugalas. Ir laikė po ga
balų popierio, neva demonstravo 
prieš fašizmų ir diktatūrų ir, ka- 
da-ne-kada, vamtelėjo mūsų linkui 
bet pasiekę botanikos Sodų buvo 
ramūs ir atsargūs, nes tapo įspė
ti pastoriaus Mr. Markwald’o.

K. Stankūno moterų-mergaičių 
chorelis ir I. Platkauskienės tau
tinių šokių grupelė (iš tų pačių 
chorisčių) jau senokai įtemptai 
ruošiasi ir repetuoja, tad tų darbš 
čiųjų bitelių pasirodymo Festival 
Hall taip laukiame ir linkime 
nuoširdžiausiai drųsos, ištvermės 
ir geriausios sėkmės.

Tai Brisbanės apylinkės avan
gardas, pažiba, tai mūsų išgany
mas visais atvejais, kai tenka vie
šumon išeiti.

Corindas Povele

KDELKHM
LIETUVIŠKOS

MUZIKOS ARCHYVAS
Adelaidės Apylinkės Valdyba, 

matydama reikalų turėti greitai ir 
lengvai prieinamos lietuviškos 
muzikos, nutarė įsteigti Lietuviš
kos Muzikos Archyvą. Reprezen
tacinė lietuvių autorių ir liaudies 
muzika bei mūsų pačių meninin
kų ar ansamblių išpildymai bus 
užrašyti į juosas, sukataloguoti ir 
laikomi Bibliotekos Vedėjo žinioje.

Šis sutelktas lietuviškos muzi
kos ir dainų rinkinys leis be dide
lio vargo parūpinti ir patiekti tin
kamą muzikų jos dažnai ir įvai
riomis progomis reikalingoms T. 
V. ir radio stotims, teatro pasta
tymams, kultūriniams parengi
mams ir pan.

šį didelį ir reikšmingų darbų 
sutiko vykdyti Lietuviškos Muzi-

Grigonis.
Apylinkės Valdyba kreipiasi į 

tautiečius su prašymu padėti šį 
užsimojimą įvykdyti. Geriausia pa 
rama būtų: sudaryti lietuviškos 
muzikos (plokštelių, juostų) sąra
šus ir įteikti juos bet kuriam ko
misijos nariui arba palikti Biblio
tekoje, Lietuvių Namuose. Tai bū
tų gera pradžia Komisijos planin
gam darbui.

J VISAME PIETŲ PUSRUTULYJE TĖRA TIK VIENAS TOKS
V 
V Ft

“Aušros” tunto transporto skyriaus vadovą

s.v.sl. Kęstutį NARBUTĄ ir panelę Maureen O’BRIEN

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir saulėtos 
ateities linki

“Aušros" tuntas

BRISBANE
IŠ PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS
Pavergtųjų Tautų Savaitės ati

darymas prasidėjo liepos 14 d. 1 
vai. 30 min. eisena.

Prie Roma Str. Stoties susitvar
kiusios tautybių grupės pajudėjo 
šia tvarka; Australijos vėliava, 
škotų orkestras, plakatas “The 
International Anti-Communist

ŠIAME BALIUJE:

BALIUS TAI 8
B

g

MŪSŲ PASTOGES

SPAUDOS BALIUS
KURIS ĮVYKSTA RUGGPIŪCIO 3 D., ŠEŠTADIENI, UKRAINIEČIŲ KLUBO 

SALĖJE 11 — 15 CHURCH STREET, LIDCOMBE.

“Spaudos Baliau* Kukuti*”

Sydnejau* Liet. Ansamblio “Čigonai”

Loterija (dailininkų E. Kubbos, H. Šalkausko, 

L. Urbono, V. Kabailienė* paveikslai).

Bufetą* *u užkandžiai* ir gėrimai*.

Muzika ir šokiai.

Baliaus pradžia 7 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
įėjimas — 3 doleriai asmeniui.

Laiko beliko tik dvi savaitės. Vietas ir stalus užsitikrinkite iš anksto kreipiantis laiš
kais, telefonu ar asmeniškai į V. Kazoką 13 Percy St., Bankstown, tel. 708395.

Vienintelė ir nuotaikingiausia metuose, susitikimo vieta — Mūsų Pastogės Spaudos Ba
lius.

Kviečiami visi iš arti ir toli!

Spaudos Baliaus pelnas skiriamas tik “Mūsų Pastogei”.

9 
•7?

VLIKO PIRMININKAS DĖKOJA
Neseniai gautas VLIKo pirmi

ninko Dr. J.K. Valiūno laiškas 
ALB Krašto Valdybos p-ko p. S. 
Narušio adresu, kuriame jam dė
kojama už parodytą nuoširdumą 
ir globą VLIKo pirmininkui vizi
tuojant Australijos lietuvius. Sa
vo laiške VLIKo p-kas Dr. J.K. 
Valiūnas rašo:

“Nuoširdžiai dėkoju ALB Kra
što Valdybai, bet ypatingai jums 
už prasmingai ir tikslingai suor
ganizuotą mano lankymąsi Aus
tralijoje... Jūsų vadovaujama 
Krašto Valdyba... yra suvienijusi 
Australijos lietuvius vieningam 
lietuvybės išlaikymo ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymo darbui.

Man asmeniškai buvo tikrai 
malonu su Jumis keliauti ir aš 
džiaugiuosi, kad mes turime tokią 
veiklių asmenybę Australijoje”.

PAIEŠKOJIMAS
Jonas Buguilionis, gyvenantis 

1442 S. 51st Avė., Cicero, III. 
60652, U.S.A, paieško brolio Povi
lo Buguilionio, gyvenančio Aus
tralijoje. Jis pats arba žinantieji 
prašomi atsiliepti aukščiau nuro
dytu adresu.

BALTIC STORES Ltd.
Dovanų siuntinius į Lietuvą su 

garantuotu pristatymu galima 
pasiųsti per BALTIC STORES 
Ltd. Z. Juras, 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomi Aldona, Birutė ir Ro

mas Tumai, Juozo ir Marijos vai 
kai. Paieško Salomėja Demikienė 
iš Lietuvos. Juos pačius arba ži 
nančius prašome atsiliepti šiuo 
adresu: S. Demikienė, černia- 
kovskio gatvė 24, Kybartai, Lithu
ania.

League, Australia”, ukrainiečiai, 
lenkai, vengrai, lietuviai, čekoslo- 
vakai, kiniečiai ir kroatai.

Kiekvienos grupės priekyje bu
vo nešamas tautybę ženklinąs 
plakatas, o už jo tautinė vėliava.

žygiuota miesto centro gatvė
mis į botanikos sodų, kur orkestrų 
estradoje išsirikiavo tautinės vė
liavos, tautybių plakatai ir paly
dos, o priešais — aikštėje pusra
čiu išsidėstė tautybių grupės ir už 
jų — būreliai australų.
Pavergtųjų Tautų Savaitės reikš
mę nusakė ir komunizmo grėsmę 
išaiškino atatinkamomis kalbomis 
Citizens for Freedom prezidentas 
Mr. Wright ir Pavergtųjų Tautų 
atstovas, atvykęs iš Toowoomba’os 
jaunas pastorius, bet gabus kalbė
tojas Mr. Markwald, kuris per
skaitė ir specialią maldų.

Pavergtųjų Tautų draugai — 
australai tai vienur, tai kitur lai
kė plakatus su šūkiais: Com
munism murdered millions, Com
munism persecutes all Religions, 
Communists are traitors ir pan.

Lietuvių grupelei daug grožio 
suteikė moterų — mergaičių tauti 
niai rūbai. Tik dalyvių, ypatingai 
vyrų pasigesta. Oficialiai daliai 
pasibaigus, apie 3 vai. programą 
išpildė Sth. Brisbane dūdų orkest
ras.

Eiseną lydėjo ir gatvių judėji
mą tvarkė trys policininkai moto- 
ciklistai.

Mr. Wright paskelbė ir visą Pa
vergtųjų Tautų Savaitės gana 
gausią programą, kuri ižsibaigs 
liepos 20 d. 7 vai. 45 min. pradėsi
me pavergtųjų tautų grandioziniu 
pasirodymu Festival Hall.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-ka

Kalbama, kad M.P. Spaudos 
Baliuje bus renkama spaudos Ba
liaus karalaitė. Dėl visa ko pane
lės ir ponios būkite pasirengusios 
šitai naujovei!

•
Australijos lietuviai nesėdi vie

toje, bet gyvai domisi ir kitais 
kraštais. Štai netrukus išvyksta 
aplink pasaulį sydnėjiškis p. V. 
Jankus (išvyksta rugpiūčio 6 d.). 
Maloniai ketino pasidalinti savo 
kelionės įspūdžiais ir su Mūsą 
Pastogės skatytojais. Lygiai rug 
piūčio vidury išvyksta pasižmonėti 
į Tolimuosius Rytus ir Banks 
townne žinomas biznierius ir vi
suomenininkas p. Pranas Saka
lauskas (Frank’s kirpyklų savinin 
kas). Numato būti Japonijoje, 
Hong Konge ir kituose Azijos 
kraštuose.

•
Prieš kiek laiko apleidęs Aus

traliją atsiliepė ir buvęs sydnė- 
jietis dail. J. Bistrickas. Jis apsi
gyvenęs Pietų Afrikoje, bet dabar 
keliauja po Europą ir paskutinė 
žinia buvo iš Ispanijos.

Kiti klausia, kaip apsirengus da 
lyvauti Mūsą Pastogės Spaudos 
Baliuje. Aš pasakyčiau, kad Spau
dos balius nėra eilinė vakaruška, 
sporto rungtynės ar paplūdimys. 
Patarčiau rengtis pagal skonį ir

išmanymų — kad būtų patrauklu 
ir nieko piktinančio.

•
Tik dabar spaudoje užsimena

ma, kad prez. Johson turėjęs šir
dies priepuolį ir dėl to atsisakęs

kandidatūros j prezidentus.

New Yorke pereitą savaitę vie
ną nusikaltėlį teisėjas nubaudė 260 
metų kalėjimo. Nusikaltėlis buvo 
apkaltintas žmogžudyste, prievar
tavimais plėšimais ir tt.. Pagal 
įstatymus visus nusikaltimus su
sumavus susidarė 260 metų kalė
jimo bausmė.

EKSKURSIJA I AMERIKĄ
Ryšium su ankstyvesnių prane

šimu dėl kelionės kainos dar sy
kį pranešame: (kelionės kainos 
lėktuvais):

Grupe vykstant iš Sydney i Los 
Angeles ir atgal A$6SO.OO.

Vykstantiems toliau kainos to
kios:

Los Angeles (Čikaga) Los An
geles 30 dienų galiojantis bilietas 
A$93.80.

Los Angeles (Čikaga) Los An
geles normalus bilietas A4188.00.

Los Angeles (New York) Los 
Angeles 30 dienų galiojantis bilie
tas A$129.50.

Los Angeles (New York) Los 
Angeles .... normalus ...... bilietas
A f259.00.

Galima taip pat vykti iš Los 
Angeles toliau traukiniu arba au
tobusais. Prašau reikalauti kaino
raščių.

EKSKURSANTAI
— Kokias šalis aplankėte?
— Bilietus pirko mano vyras.

Nemačiau jokių užrašų. Važiavom 
ir važiavom.

PADĖKA

A + A Jurgiui STR1NSKUI mirus, reiškiame nuoširdžią padėką: 
Kun. Daukniui, kun. Dr. Bašinskui už gedulingų Mišių atlaikymą. 
Kun. Dr. Bašinskui už atsisveikinimo žodį bažnyčioje. Kun. Dauk
niui už visą laidotuvių apeigų atlikimą ir atsisveikinimo žodį ka
puose.

Romui Zenkevičiui ir moterų chorui už giedojimą bažny
čioje. Už atsisveikinimo žodžius kapuose Geelongo Liet. Bend, 
pirmininkui Dr. S. Skapinskui ir Geelongo Choro pirmininkui J. 
Gailiui. Už užuojautas ir vainikus Geelongo Liet. Bend. Valdybai, 
Geelongo Liet. Choro Valdybai ir Vyties Sporto Klubo Valdybai. 
Visiems mūsų artimiesiems, draugams ir pažįstamiems už lankymą 
ligoniėje, dalyvavusiems laidotuvėse, už užuojautas, gėles ir vai
nikus.

B. Starinskienė, Duktė ir Sūnūs bei jų šeimos.

VYRŲ OKTETAS
Jau metai su viršum, kai Ade

laidėje įsikūrė lietuvių vyrų okte
tas. Per tą, palyginti, trumpą lai
kų okteto nuveiktų darbų kalen
dorius rodo, kad jau turėta apie 
10 viešų pasirodymų, kas rodo, 
kad oktetas publikos mėgiamas.

Džiugu konstatuoti, kad okteto 
vyrams dar nenusibodo dainuoti, 
bet priešingai jie žiūri į ateitį pil
ni entuziazmo. Jie reguliariai ren
kasi darbo dienomis, kad ir pavar
gę, kartais net po kelis kartus į 
savaitę repeticijoms, mekeno ne
raginami ir net sirgdami neap
leidžia repeticijų. Beveik kiekvie
nas iš jų turi ir daugiau pareigų ir 
darbų, surištų su organizacine ar 
visuomenine veikla, tačiau tai 
jiems nekliudo surasti valandėlę 
liuoso laiko lietuviškai dainai.

Būdamas nedidelis savo skaičiu
mi oktetas yra lankstesnis už cho
rų ir visada gali dalyvauti ten, 
kur choras nesuspėja arba dėl 
techniškų kliūčių negali dalyvau-

ADELAIDĖJE
ti. Užtat oktetą matome su pri
taikinta programa baliuose minė
jimuose, pagerbimuose, literatūros 
ir muzikos vakaruose ir pan.

Lietuviai mėgsta dainą ir įvai
riomis progomis mielai jos klauso
si, užtat Adelaidėje oktetui reikš
tis yra plati dirva.

Okteto populiarumas jau skver
biasi ir už lietuvių bendruomenės 
ribų, štai šiomis dienomis okte
tas gavo pakvietimą dalyvauti su 
savo programa Pavergtų Tautų 
Savaitės užbaigimo koncerte, ku
ris įvyks rugpiūčio 1 d.
Savo kruopštaus darbo metinėms 

atžymėti ir galutinai įsipilietinti 
oktetas jau intensyviai ruošiasi. 
Rugpiūčio 31 d. įvyksta pirmasis 
Adelaidės Vyrų Okteto viešas kon- 
certas-balius ir iškilmingos okteto 
krikštynos. Kokiu vardu oktetas 
bus pakrikštintas, manau, kad ir 
kūmai nežino, nes visi okteto vy
rai ir jų vadovė p. G. Vasiliaus
kienė tai laiko griežčiausioje pas-

laptyje. Vardas paaiškės tik rug
piūčio 31 d. vakare!
Oktetas tikisi, kad Adelaidės vi
suomenė, kuri taip šiltai jį priima 
per pasirodymus, tikrai gausiai 
atsilankys į okteto krikštynas.

Tuo labiau, kad krikštynose 
mielai sutiko dalyvauti ir Melbour 
no Vyrų Oktetas, vadovaujamas p. 
P. Morkūno. Šitas tikrai broliš
kas Melbourniškių žestas dar dau
giau pakėlė mūsų okteto vyrų en
tuziazmą ir jie pasiryžę dėti visas 
pastangas, kad ta okteto šventė 
būtų visų adelaidiškių šventė.

Oktetas numato visą eilę staig
menų per savo krikštynas, bet 
apie tai dar peranksti kalbėti.

Dabar tenka tik palinkėti okte
tui ir jų nenuilstamai vadovei p. 
G. Vasiliauskienei daug sveikatos 
ir ištvermės, o mūsų eiliniam dai
nos mylėtojui pasibraukti rugpiū
čio 31 d. datą kalendoriuje, kad 
nepamirštų.

Dainos Mylėtojas

PADĖKA
Sydnėjaus skautų “Aušros” 

Tunto stovyklavietės pagerinimui 
paaukojusiam 10 dolerių p. V. 
Simniškiui nuoširdžią padėką ta
ria

Skautą Tėvą Komitetas

PADĖKA
Pažvelgus į praeitį, į taip pasi

sekusį Jubiliejinį Kaukių Balių, 
norėsųsi bent maža, nuoširdžia pa
dėka prisiminti tuos, kurie tai į- 
galino. Skautiškas ačiū visiems at
silankiusiems, ir ypačiai tiems, 
materialiai bei moraliai prsidėju- 
siems: pp Adomėnams, P. Aleknai, 
Antanaičiams, Asevičienei, Aug- 
lienei, A. Bačiuliui, P. ir K. Ba- 
čiuliams, I. Bačiulienei, Sadaus
kams, Baravykienei, Barkams D. 
Bartkevičienei, E. Bartkevičienei 
(jnr.), E. Bartkevičienei (snr.), 
Belkui, T. Bernotienei, Bitinienei, 
Bliokienei, Bukevičiams, K. But
kui, M. Butter, čelkienei, ‘'čigo
nams!”, Daniškjevifiieinei, Dauba
rienei, Deikams, Donieloms, dr. V. 
Donielai, Dudaičiams, Eidintams. 
Gaidamavičiui, Geniui, Gprvonsj 
kienei, Giliams, Ivinskienei, Jab
lonskiams, Jakštams, Janavičie
nei, Jankauskienei, Jonaičipms,' 
Jurevičienei, Juzėnams, Kabailie- 
nei, Kaminskams, E. Kapočienei,
D. Karpavičienei, M. Karpavičie- 
nei, Karpiams, Kaspariūnienei, 
Kasperaičiams, Kataržiams, Kazo
kui, dr. V. Kišonui, Kiveriams, 
Koženiauskui, Kutkai, Kyzelienei,
E. Lašaičiui, A. Laukaičiui, E. 
Laurinaitienei, Lingei, Maksvytie- 
nei, Malaitienei, Martynui, dr. A. 
Mauragiui, Meiliūnienei, Migevi- 
čiams, Mikalauskui, Motuzui, Na- 
giams, Nakučiams, A. Narbutui, 
K. Narbutui, Neimanienei, Pačė- 
sai, Pauliukonienei, Protienei, Pū
kui, Pužienei, Račkauskui, Rot- 
cienei (snr.), Rotcui, A. Rušai, V. 
Rušai, S. Rušienei, Sakalauskui, 
Sankauskui, Simanauskui, Skir- 
kienei, Skorulienei, Stadelnikienei, 
B. Stašioniui, K. Stašioniui, A. 
Statkui, Šarkauskui, A. ir E. Šio- 
geriams, V. Šliogeriui, šliteriams, 
O. šliterienei, F. Šumskienei, Tu
rui, Valiūkams, Veteikienei, Vi- 
čiuliams, Vilkaičiams, Vinevičiui, 
Vingilienei, Virgeningui, Žaliams, 
Zinkams ir N. Žygienei.

Jūsų auka tebūnie tas įnašas 
lietuviškos skautybės išlaikymui 
tremtyje.
“Aušros” tuntais, Senąją Skautą 
Židinys ir Skautą Tėvą Komitetas

KOsų pastogė
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 

AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 
“OUR HAVEN” 

LEIDĖJAS: A.L.B. KRAŠTO VALDYBA

NUOMONĖS Mano manymu, ALB Krašto
Valdyba šiuo reikalu turėtų pa- 

SEIMO REIKALAIS informuoti visą bendruomenę, kas
Visiems žinoma, kad šiais me- yra padaryta ir kas numatoma pa

tais įvyksta reikšmingas Pašau- daryti, o lygiai tikėtis iš pačios 
lio Lietuvių Bendruomenės Sei- bendruomenės išgirsti nuomonių 
mas. Pirmą kartą iš Australijos ir pageidavimų. Kontaktas su visa 
dalyvaus ir dalis mūsų rinktų bendruomene ir ypač su Krašto 
Seimo atstovų, kuriems teks gar- Tarybos nariais ir atstovais su- 
bės reprezentuoti s visų Australi- teiktų daugiau svorio ir autorite- 
jos lietuvių vardu. to kalbėti Pasaulio Lietuvių Ben-

Krašto Valdyba iki šiolei nėra druomenės Seime visos Australi- 
nieko apie PLB Seimui pasiruoši- j°s Liet. B-nės vardu.
mus užsiminusi neskaitant kvieti- P. Alekna
mo registruotis ir sudaryti eks- Sydnėjaus Apylinkės Tarybos 
kursinę grupę į USA. Atstovas
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