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Šiais metais vyksta lietuvių 
gyvenime eilė reikšmingų suva
žiavimų. Vienas jų labai greitu 
laiku — vos už trijų savaičių 
šaukiamas New Yorke. Tai Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Seimas. Antras, galbūt mums 
specialiai ypač svarbus yra me
tų pabaigoje A LB Krašto Tary
bos suvažiavimas.

Tačiau turint minty 
kius suvažiavimus jie 
pilnai pasiteisina arba 
savo uždavinius, jei į 
vyksta rinkti ar kviesti 
pilnai ir tinkamai tam pasiruošę. 
Gi suvažiuoti tik šiaip sau, kad 
tik suvažiavime dalyvavus arba 
pasikliaut viltimi, kad organiza
toriai jau bus apsvarstę ir pa
tieks paruoštą suvažiavimų me
džiagą, kurią tereikės tik priim
ti arba atsisakyti, tai žinoma, iš 
tokių suvažiavimų didelės nau
dos tikrai nereikia laukti.

Štai kad ir dabar vyksta mūsų 
atstovų delegacija į Pasaulio Lie
tuvių B-nės Seimą New Yorkan. 
Visi iš jų yra seni bendruomenės 
veikėjai, plataus akiračio visuo
menininkai, todėl ir pasitikime, 
kad jie Seime Australijos Lietu
vių Bendruomenę tikrai tinkamai 
atstovaus, gal net ir pavyzdingai, 
kaip kad anais metais Jaunimo 
Kongrese pavyzdingai užsireko
mendavo mūsų jaunimo atstovai. 
Bet vėl iš kitos pusės, kur yra 
antroji pusė — mūsų visa akty
vioji visuomenė, kuri rinko savo 
atstovus į seimą. Ar ji talkino 
išvykstantiems patarimais, suges
tijom, suumanymais, ar kas nors 
iškėlė viešai susirinkimuose ar 
per spaudą, ko mūsų atstovai 
seime turi siekti, ką prižadėti ir 
ką iškovoti, ką nuvežti ir ką 
stengtis parsivežti. Deja, šito mū
sų delegatai iš mūsų visuomenės 
pusės nesulaukė ir vyksta ne tik 
savo lėšomis, bet ir savo vienų 
nuomonėmis bei sprendimais. O 
jiems grįžus greičiausia pasipils 
"išmintingųjų” kritika — kodėl suvažiavimuose turėtų dalyvauti 
ne šitaip, o anaip ten pasisakė- visa sąmoningoji bendruomenės 
te, kodėl neiškėlėte to, kodėl ne- dalis jei ne konkrečiu asmenišku 
reikalavote ano ir t.t. Vienintė- prisistatymu, tai bent mintimis, 
lis į tai tebūtų grįžusiųjų atsa- kurias turėtų viešai kelti tiek 
kymas — o kur buvote su savo 
nuomonėmis, patarimais bei su
gestijomis prieš mums išvyks
tant? Kodėl nebuvo keliamas 
klausimas viešai — ko mes tiki
mės iš to seimo, kokios viltys ir 
kokie lauktini nutarimai.

Dabar apie tai kalbėti ir vie
šai diskutuoti jau pervėlu. Tačiau ruomenės reikalais, justi jos vei- 
gal šiandie pats geriausias lai
kas pasvarstyti, ką mes tarsime 
ir ką nutarsime mūsų — Aus
tralijos Liet. Bendruomenės sei
me — Krašto Tarybos suvažia
vime metų pabaigoje. Kaip iš intencijom Tarybos nariai susi- 
praeities suvažiavimų esame pa- rinktų savo sesijoje, būkime ti- 
tyrę, Krašto Tarybos sesijose at- kri, kad mūsų Krašto Tarybos 
liekamas tik vienas konkretus sesijos praeitų kūrybinėje dva- 
darbas — Krašto Valdybos iš- šioje, būtų nutiesti konkretūs dar- 
rinkimas. Užtektų tik pavartyti bo planai ne vien tik vienai ka- 
praėjusių Krašto Tarybos šuva- dencijai, bet gal dešimčiai ar dau 
žiavimų protokolus ir įsitikinsi- giau metų į ateitį. Tada tikrai 
me, kad daug dalykų buvę pri
imta dėmesin, bet retai kuriuo 
klausimu konkrečiai pasisakyta 
arba nuspręsta.

Sitai iškeliant niekam nenori-

bet ko- 
tik tada 
atsiekia 

juos at- 
asmenys
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V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
MAŽAS KERAS...

Politiniai įvykiai Čekoslovakijo
je, užsitęsę nuo šių metų pradžios 
stebina visą pasaulį. Ir kas ga
lėjo tikėti, kad 14 mil. tauta po 
dvidešimt priespaudos metų galė
tų pakelti balsą prieš galingą ir 
brutalų tironą. Lietuvių patarlėje 
sakoma, jog mažas keras didelį ve
žimą verčia. Be abejo, Prahos nu
sistatymas kaip kieitas granitas 
nenuvers Kremiaus bokštų. ■ Ta
čiau žala, tarptautinio komuniz
mo siekimuose, jau dabar pada
ryta.

Pastaruoju laiku keista padėtis 
susidarė pasaulio politikoje. Suma
žėjo anti-Vietnamo protestai ir 
studentų anti-visko demonstraci
jos. Mažiau rašoma apie Vietna
mą, dar mažiau kalbama apie kal
bas Paryžiuje. Amerikos rinkimi
nė kampanija ir būsimo preziden
to Gallup poll daviniai atsidūrė 
nereikšminguose spaudos pusla
piuose. Gi, Amerikai jautri Pueblo 
laivo afera visai pamiršta. (Tarp 
kitko, laivas ir 90 žmonių įgula

iki dabar internuoti šiaurės Ko
rėjoje). Viso pasaulio akys nu
kreiptos į Europą — į beviltišką 
Čekoslovakijos padėtį. Pasaulis su 
nerimasčių laukia, ką Maskva da
rys, kokia sovietų bus reakcija ir 
bausmė nuo Maskvos kamieno at
skilusiai ir į laisvę besiplečiančiai 
atžalai.

PROTESTAI MASKVAI

tį, skaldo vienybę ir dažniausiai 
neigiamai veikia prieš Maskvą. 
Iškilus politiniams neramumams 
Čekoslovakijoje skaitlingos italų, 
anglų ir prancūzų kom. partijos 
įvairiais būdais bandė užbėgti 
Maskvai už akių, kad ši nevartotų 
jėgos prieš “nusikaltusįjį”. Čia 
verta būtų paminėti ii- Australijos 
kom. partijos sekretoriaus protes
to raštą siutą į Kremlių, kitą — 
simpatijos Prahon.

ma daryti kokių užmetimų, bet 
tiktai konstatuojama, kaip mums 
visiems mažai rūpi bendruomeni
niai reikalai. Gi iš tikrųjų mūsų

bendruomenės susirinkimuose, 
tiek spaudoje.

Lygiai svarbu ir kiekvieno 
rinkto Krašto Tarybos nario po
zityvus ir kūrybingas nusistaty
mas vykstant į Tarybos suvažia
vimą. Kitaip sakant, išrinktasis 
Tarybos narys turi gyventi bend-

kimo pulsą, matyti jo trūkumus 
ir pagalvoti apie būdus ir prie
mones, kaip geriau ir produkty
viau tą veiklą išvystyti ir pastūmė 
ti. Jeigu su tokiom nuotaikom ir

naujoji Krašto Valdyba, susirin
kusi į savo pirmą posėdį, ne
klausinėtų vienas kito — tai ką 
dabar darysime?

(v.k.)

LIETUVIU DIENU PREZIDIUMAS 
INFORMUOJA

APMOKAMI) PASVEIKINIMAI
SUVENYRINIAM LEIDINY

Prezidiumas 
mūsų organi- 
ir pavieniams 
sveikinimo po- 
suvenyriniame 

atžymėti leidi-

Lietuvių Dienų 
yra numatęs leisti 
žarijoms, firmoms 
asmenims talpinti 
būdžio skelbimus 
Lietuvių Dienoms
nyje. Tie sveikinimai yra labai po
puliarūs kitų kontinentų lietuviš
kuose panašios rūšies leidiniuose. 
Organizacijos, firmos ir pavieniai 
asmenys, pasveikindami Lietuvių 
Dienų dalyvius, besirūpinančius 
lietuviškos kultūros reikalais, ne 
tarpiškai susijungtų su visu mū
sų judėjimu šia kryptimi ir tą 
judėjimą keleriopai charakterizuo
tų. Jie parodytų tiek mūsų orga
nizacinį, tiek ekonominį išsiplėti
mą ir visų Australijos lietuvių vie 
ningumą kultūrinės apraiškos ryš
kinimuose.

Sveikinimų tekstus davėjai pa
tys pasirenka laisvai. Paprasčiau
sias jų galėtų skambėti kad ir ši-

taip: "Širdingiausi sveikinimai vi
siems Lietuvių Dienų dalyviams 
Adelaidėje”, ‘‘Širdyje jungiamės 
prie visų lietuvių kultūrininkų, su
sirinkusių į Adelaidę tradicinėms 
Lieduvių Dienoms” ir panašiai. 
Po kiekvienu sveikinimu sektų or
ganizacijos ar finuos pavadinimas 
ir adresas, o privataus asmens pa
vardė. Iš pavienių asmenų sveiki
nimus galėtų ypač duoti tie, ku
rie patys negalės Lietuvių Dieno
se asmeniškai dalyvauti.

Sveikinimų davėjai laisvi svei
kinti ir atskiras kultūrines ar vi- 
suomeninies grupes, kaip chorus, 
tautinių šokių junginius, Krašte 
Tarybos atstovus ir t.t.

Sveikinimams nustatyta viena 
kaina $5. Pats tekstas turėtų ri
botis 10-12 žodžių, neskaitant pa
vadinimo ar pavardės. Norintieji 
padidinti tekstą ar vietą, gali tai 
daryti atskira kaina.

Sveikinimo tekstus siųsti L. Die
nų Prezidiumo sekretoriui: 21 Sel
by St., Kurralta Pk., S.A. 5037.

Kada vakarai tyli ir nežada če
kams jokios paramos, kaip kad 
žadėjo — bet niekuomet nesuteikė 
— Vengrijos sukilėliams, protes
tai Maskvai ir simpatija Prahai 
reiškiama daugiausiai pačių ko
munistų. Galbūt ironiškai atrodo, 
tačiau nuo maskvinio kamieno at
skilusieji (Jugoslavija su Rumu
nija) kelia didžiausią protesto 
balsą skatindami Dubčeką nepa
lūžti prieš Maskvos galią ir bau
ginimus. Palankios simpatijos če
kams rodomos Vengrijoje net mas 
kvinės iškamšos boso Kadar. šis, 
visada paklusnus Maskvai, skep
tiškai žiūri į pavestą raudonajai 
armijai “socializmo 
darbą.

Įdomu pastebėti, 
krypčiai keičiantis
nauja srove plaukdavo po laisvą 
pasaulį išsimėčiusios komunistinės 
partijos. Tačiau, kai iškyla nacio
nalistinės ambicijos, ar pasiprie
šinimas prieš okupanto įtaką, pa
saulio komunistų partijos, užuot ė- 
ję iš vien su Maskva, keičia kryp-

VIENYBĖJE — GALYBĖ

išsaugojimo1

kad politinei
Maskvoje, su

Politinė padėtis Vengrijoje kur 
kas buvo palankesnė Kruščiovui 
negu Brežnevas šiandieną spren
džia Čekoslovakijoje. “Priešfašis- 
tinė pergalė” Vengrijoje buvo at
siekta stoka vengrų vienybės val
domuose organuose. Čekoslovaki
joje, tačiau, vienintėlis ginklas — 
partijos vienybė ir gyventojų en
tuziastiškas pritarimas."

Partijos vadas Dubček, išnau
dodamas vienintelį kraštą jungian 
tį ginklą ir savo sumanumą, su
šaukė prieš Maskvos norus Centri
nio Komiteto suvažiavimą. Išdės
tęs keblią padėtį čia pat leido 
Centrinio Komiteto nariams pasi
sakyti prieš ar už Dubčeko vado
vavimą bei partijos naujas gaires. 
Slaptu ir pirmą kartą demokra
tiniu balsavimu 88 nariai iš 
pritarė partijos vadui.

Dubčeko pergalė susilaukė 
malanaus atgarsio Maskvoje,
vietų spauda, kaip ir kitos propo-

107

ne-
So-

Jurgis Juodis Vilnius
(Žiūr. aprašymą psl. 2)

gandos priemonės, vienbalsiai puo
lė smerkdami Čekoslovakijos anti- 
socialistinę ir anti-sovietinę akci
ją. Sovietų politbiuras pakartoti
nai reikalavo čekų) dalyvavimo po- 
litbiuro posėdyje Maskvoje, če
kai pakartotinai atsisakė siųsti de
legaciją, pakol sovieų kariuomenė 
nebus atitraukta iš jų žemės. So
vietų politbiuras nesulaukdamas 
Dubčeko delegacijos daro pačią 
stambiausią diplomatinę klaidą: 
visas politbiuras vyksta “rendez
vous” su čekais į čekų-rusų pa
sienį. Pasaulis stebisi tokiu sovie
tų nusižeminimu. Toks sovietų el
gesys tikriausiai rėmėsi sena lie- 
tuvų šmintimi, kad ne šienas, bet 
alkanas asilas eina prie kupetos 
šieno. (Nukelta į psl. 5 )

VISTIEK NESAUGU
Londono Daily Telegraph birže

lio 27 d. savo tarptautinių žinių 
paryškinimų (background) skyrių 
je įdėjo straipsnį “Rusai prieš sa
vo valią”, kuriame David Floyd 
rašo:

įvykiai pasaulyje
BAŽNYČIA PRIEŠ GIMIMŲ 

KONTROLĘ

Apie penkerius metus lauktas 
katalikų bažnyčios nuosprendis gi
mimų kontrolės klausimu paga
liau pereitą savaitę buvo popie
žiaus Pauliaus VI-jo paskelbtas. 
Išleisdamas enciklikinį raštą po
piežius pabrėžė, kad katalikų baž
nyčia nepripažįsta jokių dirbtinių 
priemonių gimimų kontrolei išsky
rus natūralųjį ciklą. Visos dirbti
nės priemonės esančios prieš gam
tos nuostatus ir prieš Dievo va
lią.

šis bažnyčios dekretas susilaukė 
didelio atgarsio visame pasaulyje. 
Jis buvo plačiai komentuojamas ir 
kritikuojamas. Katalikų bažnyčios 
atstovai aiškina, kad tikintieji, ne
silaiką šio bažnyčios nuosprendžio, 
nebus ekskomunikuojami, bet ne
vykdymas šio nuostato bus laiko
mas nuodėme.

Vykstant deryboms tarp čeko- 
slovakų ir rusų, rusai sutraukė 
Čekoslovakijos pasienyje mases ka 
riuomenės neva didiesiems rau
donosios armijos pratimams, bet 
tiesiogine prasme tai grasinimas 
karu, jeigu čekoslovakai nesutiks 
priimti sovietų sąlygų. (Plačiau 
žiūr. Politikos vingiuose).

jojančias lėkštes”. Kai kurie jų 
įsitikinę, kad tie neišaiškinti skra
joją kūnai tikrai galį būti šnipi
nėjimo tikslais atskraidinti iš ki
tų planetų.

Pasitraukus N.S.W. darbo par
tijos lyderiui ir šiuo metu opozi
cijos vadui Mr. J. B. Renshaw 
partija jo vieton išrinko Mr. P.D. 
Hills.

— ★ —
Benzino bendrovė Ampol numa

to šiais metais skirti $5,000 pre
miją už skulptūrinį kūrinį.

Sydnėjaus dienraštinėje spau
doje pasipylė protestų, kam prie 
paminklo žuvusiems kariams ren
kasi įvairios kitos organizacijos ir 
savo tikslams jį panaudoja. Ypač 
pabrėžia, kad neseniai pavergtų 
tautų atstovai buvo susirinkę ir 
padėję vainikus. Esą tai politinis 
aktas, kuris nesiderina su pamink
lo paskirtimi.

Karo laivyno šventės metu so
vietai per televiziją, demonstravo 
spėjamai naujo tipo povandeninį 
laivą, kuris pagal jų aiškinimus 
turs tiek galios kad gali ne tik 
atmušti priešo ataką, bet taip pat 
padaryti didelių nuostolių priešo 
teritorijoje.

JAV respublikonų kandidatai Į 
prezidentus šiuo metu rimtų gali
mybių būti partijos nominuojami 
yra du: New Yorko valstijos gu
bernatorius Rockfeller ir R. Nix
on. Trečiasis respublikonų kandi
datas 
dviem 
likonų 
turės
prezidentus, įvyksta jau rugpiūčio 
5 d.

R. Reagan pirmiesiems 
nesudaro pavojaus. Respub 
partijos konvencija, kuri 
išrinkti savo kandidatą į

Grupė Amerikos mokslininkų 
kreipėsi į Amerikos vyriausybę ir 
į kitų kraštų autoritetus prašy
dami talkininkauti aiškinant “skra

Lietuvos gen. konsulas Kanado
je Dr. Jonas Žmuidzinas birželio 
mėn. sulaukė 70 metų. Jo žmona 
p. H. Žmiudzinienė paskutiniu 
metu stipriai pasireiškė kaip reikš
minga dailininkė.

Dabartinis JAV viceprezidentas 
H.H. Humphrey, kovojąs būti de
mokratų partijos nominuotam kan- 
dadatu į JAV prezidentus, pareiš
kė, kad siekiant Vietname taikos 
reikia pravesti krašte laisvus rin
kimus, kuriuose lygiomis teisėmis 
dalyvautų visos politinės grupės, 
įskaitant ir Vietkong komunis
tus.

Raud. Kinijoje veikia slaptas 
radio siųstuvas, kuris ragina ki
niečių kariuomenę sukilti prieš 
Mao Ce tungą ir išlaisvinti kinie
čių liaudį iš Mao priespaudos.

Dviejose Kanados provincijose 
įvestas nemokamas gydymas. Vi
sur kitur Kanadoje numatoma į- 
vesti nemokamą gydymą už poros 
metų.

VĖŽIŲ AUGINIMAS 
LIETUVOJE

pritaikė spe- 
šitaip savo 
praneša Lon- 
Trade Gazet-

yra išimami

Lietuviai biologai išsaugojo ver
tingą vėžių rūšį nuo išnykimo. Jie 
išvystė dirbtinį vėžių veisinimo bū 
dą ir tam reikalui 
cialias veisyklas. — 
birželio 22 d. laidoje 
done išeinantis Fish 
te.

Vėžių kiaušinėliai
iš patelių ir perinami specialiuo
se inkubatoriuose. Tokiu būdu iš 
vienos patelės kiaušinėlių yra iš
perinama iki 90 vėžiukų — daug 
daugiau, kaip natūraliose, sąlygo
se, kuriose kiaušinėlių dauguma 
žūsta. Po dešimties dienų vėžiu
kai iš inkubatoraus perkeliami į 
specialius baseinus.

Pasak anglų leidinio, šiais me
tais specialūs vėžių ūkiai rytinėje 
Lietuvoje į Lietuvos upes ir eže
rus paleis apie pusę milijono dirb-

Vėl atnaujinamos derybos, kaip 
išvalyti Sueso kanalą ir jį pada
ryti susisiekimo gysla, kaip kad 
buvo anksčiau prieš prasidedant 
žydų-arabų karui prieš 14 mėne- tinai išperėtų vėžių, 
šių. Kanalą užblokavę 15 paskan
dintų laivų. Lygiai kanalu susisie
kimas pavojingas esant įtemptai 
padėčiai tarp žydų ir arabų.

Manoma, kad lietuvių biologų iš 
rastasis dirbtinis vėžių perėjimo 
būdas tiktų ir Vakarų Europos są
lygoms. (t)

“Kremliaus vyrų susirūpinimas 
dėl nepriklausomybės dvasios pas
klidimo Rytų Europoj bus kilęs ne 
vien iš baimės netekti Rumunijos, 
Čekoslovakijos ir gal net Vengri
jos, kaip sąjungininkų prieš ga
limą užpuolimą iš Vakarų. Tai, 
žinoma, būtų tik tos istorijos da
lis... Rusijos vadai bijo tautinės 
nepriklausomybės ir demokratijos 
idėjų pasklidimo toliau į Rytus. 
Satelitiška ir nuolanki Rytų Eu
ropa dabar atlieka užtvaros vaid
menį prieš Vakarų politinę ir ide
ologinę įtaką pačioj Sovietų Są 
jungoj. Už kraštų, kuriuos vadina 
me Rytų Europa, dar yra kitas 
tautų ruožas, nusidriekęs irgi nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros, ilgiau 
rusų valdomas, kuriame tačiau ne
priklausomybės geidimas vis dar 
gyvas, šio vidujinio ruožo tautos 
— estai, latviai, lietuviai, gudai 
per vidurį ir Ukrainai pietuose — 
sudaro apie 60 milijonų žmonių, o 
tai beveik ketvirtadalis visų So
vietų Sąjungos pavaldinių. Krem 
lių apima siaubas nuo minties, kad 
valstybinės nepriklausomybės ir 
suverenumo idėjos gali užkrėsti ir 
šias tautas...”

Toliau straipsnyje pateikiama 
faktų apie ukrainų nepasitenkini 
mą Ukrainoje vykdoma rusifika
cija. Nurodo, kad ukrainų kalba, 
tiesa, panaši į rusų, bet ne labiau, 
kaip portugalų kalba panaši su is
panų. Rusai visokiomis dangstimis 
veržiasi į Ukrainą su savo kalbą, 
o ginančius ukrainų kalbos ir kul
tūros teises smerkia, kaip “nacio
nalistus”, — “buržuazinius nacio
nalistus”, kenkiančius “proletari
nio internacionalizmo” įgyvendini
mui... Ukrainai atsiskirtinėja ne 
tiek savais, kiek Markso, Engelso 
ir net Lenino žodžiais apie “di- 
džiarusišką akiplėšiškumą”.

(ELTA)

GARBĖS TEISMAS
PAREIGOSE

Adelaidės apylinkės garbės teis
mas, susirinkęs savo pirmo posė
džio, liepos 21 dieną pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas A. Maže
lis, sekretorius J. Pyragius, na
riai: V. Petruškevičius, M. Po
cius ir J. Vasiliauskas.

Nei pereitų metų kadencijos, 
nei dabartinis apylinkės garbės 
teismas bylų neturėjo ir tikisi, 
kad jų neturės.
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JONAS SOLJŪNAS

BLANKŪS AKIRAČIAI
Neseniai šio krašto lietuviuose pasirodė naujas laikraštis — 

“AKIRAČIAI”. Kaip pirmojo numerio redakcija skelbia (atrodo, 
kad nuolatinės redakcijos laikraštis dar neturi), jis žada pasirodyti 
kas mėnesį. Akiračiai pirmame savo numeryje nieko ypatingo 
neparodė ir nieko naujo neatskleidė, jei neskaitytum vieno kito 
pletko pakartojimo, kurį jau senokai girdėjome bobutes prie baž
nyčių plepant.

Tiesa, kaip ir kiekvienas naujagimis arba nenusistovėjęs dalykas, 
taip ir Akiračiai neišvengė keistenybių. O tų keistenybių Akira
čiuose apstu. Jos prasideda vedamajam, kuris pavadintas skambiu 
“Apie spaudą ir laisvę” vardu.

Keistas pats Akiračių užsiangažavimas, kaip “atviro žodžio mėn
raštis”. Keistas todėl, kad redakcija jau savo pirmame editoriale 
tą atvirumą pati sau ir kitiems paneigia teigdama, jog ...“laisvos 
spaudos, kuri atskleistų savo skiltis viskam, ką tik kas nors užsi
manys parašyti, niekur nėra, nebus ir nereikia”. Galbūt tokios 
laisvos spaudos ir nėra bent pas mus, tačiau kad jos nereikėtų, mes 
labai abejojame.

Jeigu Akiračių vedamasis yra keistas, tai dar keistesnis, ir, pasa
kytume, “sickenning” yra Akiračių reportažas apie trečiąją tautinių 
šokių šventę. Sutinkame, kad lietuviams yra dažnai svetimas ži
nios objektyvus perdavimas. Tačiau Akiračių žodis apie tautinių 
šokių šventę prašoksta visas šališkumo ribas, kai per pusę straips
nio teisinamasi, kodėl Akiračiai iš viso rašo apie tautinių šokių 
šventę.

Pasirodo, kad Akiračiams daugiau rūpėjo iškelti mažus, asme
niškus ginčus ir nesutarimus, buvusius šventės rengėjų tarpe, o ne 
pačią šventę. Redakcija, jausdama, kad tam tikra prasme iškėlus 
kai kuriuos rengėjų kivirčius tapo paprasta kaimo davatka, straips
nio pabaigoje teisinasi, kad ”... tylėti nebuvo galima nei prasmin
ga, nes visuomenė turi teisę žinoti, kas darosi bendruomenės vir
šūnėse.” Tos teisės mes Akiračiams neneigtume, jei asmeniškų 
kivirčių iškėlimas ar pletkavojimas būtų buvęs pozityvus įnašas 
į tautinių šokių šventės pasisekimą, arba teigiamas veiksnys mū
sų spaudos gyvenime. Ar nebūtų geriau Akiračiai pasielgę ne
parašydami užkulisinių griekų ir prisilaikydami savo pačių tei
gimo (ir net tame pačiame straipsnyje!), jog “be abejo šioje mėn
raščio funkcijoje ir reikia prisilaikyti tam tikro saiko. Ne viskas 
skelbtina, kas siekiama nuslėpti" (mano pabraukta. J.S.).

Nejaugi Akiračių redakcija, skelbdama tokį sujauktą pletką, 
nežinojo, ką daro jos dešinė ir ką kairė?

Minėtieji dustraipsniai — vedamasis ir žodis apie tautinių 
šokių šventės paruošiamųjų darbų užkulisius — maždaug ir at
veria langą į Akiračius. Dievaž, jei ir tolimesni Akiračiai bus pa
našaus lygio, tai tenka suabejoti, ir iš viso verta buvo Akiračius 
pradėti ir kas dar svarbiau — ar iš viso buvo verta trimituoti 
dar laikraščiui nepasirodžius, kad naujas laikraštis “išsprogdins 
didžiulę bombą”. Dabar kol kas iš tos didelės bombos išėjo tik 
pašnipšt.

Ką dar galima rasti pirmųjų Akiračių puslapiuose? Tai: Dr. 
R. Sliažo straipsnis apie dabartinės Čekoslovakijos problemas — 
“Atgimimas prie Dunojaus’”, bevardžio — “Integracija prie Ne
muno”, R. Tautrimo — “Jaunimo teatro vargai Lietuvoje”. Yra 
ir perspausdintų dalykų: “Atsigręžkime atgal” ir du eilėraščiai 
iš sovietinės spaudos. Yra ir kronikinių žinių iš dabartinės Lietu
vos bei “Išeivijos gyvenimo fragmentai”. Akiračiai pasisako ir 
dėl leidinių, liečiančių santykius su Lietuva (recenzija V. Vaitie
kūno knygos “Bendravimas su Lietuva”), bei V. Trumpos nuo
monė apie Rapolo Skipičio atsiminimų knygą “Nepriklausoma 
Lietuva”.

Beje, Akiračiai negalėjo pamiršti ir Dr. Tomo Remeikio, ku
ris pasirašo kaip vienas šio numerio redaktorių. Taigi, ir Remei
kis save reprezentuoja su “Plyšys tarp Deklaracijos ir tikrovės” 
straipsniu. Žinoma, geriau, kad jis būtų savęs “nereprezentavęs” 
bent šį kartą. Būtų buvę sveikiau visiems — autoriui ir skaity
tojams.

Remeikis — nenusigąskite — nieko naujo nepasakė. Tačiau 
nemažai jis rašalo išliejo juodindamas mūsų veiksnius ir baltin
damas save. Charakteringieji Remeikio kaltinimai veiksniams — 
tai veiksnių “nesiderinimas su daugumos visuomenės nuomone 
ir elgesiu gerokai skaldo visuomenę, ugdo “raganų medžioklės” 
dvasią, demoralizuoja visuomenę per vienašališką legalistinį pa
triotizmo konceptą ir veda prie komiškų įvykių”.

Tokie Remeikio kaltinimai mūsų veiksniams. Juos laikytume 
labai rimtais ir dideliais, jei jie būtų kuo nors paremti. Dabar 
toks Remeikio rašalo liejimas laikytinas tik tuščiu savo laiko eik
vojimu ir visuomenės kiršinimu, kuris nevertas didesnio mūsų 
dėmesio.

Velnioniškai dar norisi kiek stabtelėti ties Akiračių redak
torių (D. Bielskus, K. Drunga, R. Mieželis, Dr. T. Remeikis, 
Dr. Z. Rekašius, Dr. R. Sliažas) pasisakymu laikraščio dokumen
tacijoje. Ten rašoma: “Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepa
geidaujami. Straipsniai, su kurių turiniu redakcija nesutinka, spaus
dinami tik pasirašyti”.

Situos redaktorių perspėjimus skaičiau kelis kartus. Skai
čiau ir stebėjausi. Pasirodo, kad redaktoriai turi ir turės du mas
tus: sau ir kitiems. Atrodo, kad jie iš savo “chebros” dės straips
nius ir jie bus “pageidaujami”, jei ir slapyvardžiu pasirašys, bet 
“opozicija” turės parodyti savo tikrą veidą. Labai patogu, saugu 
ir šis tas... naujo mūsų spaudoje.

Pasirodo, kad net pirmame numeryje Akiračiai išspausdino 
dešimt nepasirašytų, slapyvardžiais arba tik inicialais pasirašytų 
straipsnių! Tai neparodo Akiračių nuoširdumo, o pagaliau ir ko 
nors naujesnio pirmieji Akiračiai mums nepatiekė. Lauksime ateity 
Akiračių pažangos.

PADĖKA
P.p. J. Barkienei, E. Dudėnie

nei, A. Mikailai, J. Valiui ir vi
siems mano mieliems draugams, 
lankiusiems mane ligoninėje ir na
muose po širdies operacijos nuo
širdžiai dėkoju.

Ypatinga padėka priklauso Mel
bourne Lietuvių Moterų Socialinės 
Globos Draugijai už linkėjimus ir 
dovanėlę.

Visraktis Alekna

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju kun. P. Va- 

seriui ir kun P. Daukniui, Melb. 
Moterų Soc. Globos Draugijai, pa
rapijos chorui, giminėms, priete- 
liams ir pažįstamiems už taip gau
sų manęs lankymų ligoninėje ir 
namuose, už gėles, dovanas ir žo
džiu bei raštu linkėjimus pasveik
ti.

Dėkinga visiems
Biruti Tamošiūnienė

KAIMYNIŠKAS PASISAKYMAS
“MŪSŲ PASTOGĖS" TŪKSTANTOJO NUMERIO PROGA

Mūsų Pastogės savaitraštis yra 
leidžiamas tolimoje Australijoje, 
dėl to kai kam ir juokinga atro
dytų vadinti jį Europos Lietuvio 
kaimynu. Geras kaimynas, sakytu
me, jei gyvena už tūkstančių my
lių!

Pati pagrindinė kaimyno sąvo
ka reiškia čia pat, kur nors gre
timai gyvenantį, gal sienomis su
sieinanti ar bent toje pačioje gat
vėje, artimiausiame kaime įsikū
rusį ar iš seno ten šaknis įleidu
si.

Vadinas, ta fizinė Mūsų Pasto
gės artumo su Europos Lietuviu 
kaimynystė nėra kaimynystė. Toli
mi mes, atskirti žemių ir jūrų. Bet 
kaimynystės prasmė galėtų juk 
būti ir kita — dvasinio artumo.

O kai taip žiūrime, tai iš tiesų tie 
du laikraščiai yra kaimynai abu 
yra bendruomeniniai, abu leidžia
mi bendruomeninių organizacijų 
ir vis prisilaikant dėsnio, kad mes 
kiekvienas atskirai paimtas esame 
vis kitokie, bet visi vis tiek lietu
viai su bendrais rūpesčiais ir dar 
bendrais siekimais.

Tokius net ir toli vienas nuo ki
to esančių žemynų bendruomeni
nius lietuviškus laikraščius kaimy
niškai šilta akim vienas į kitą žiū
rėti, rodos, skatina ir dar viena 
rimta aplinkybė. Išimtinėje padė
tyje yra JAV lietuviai su savo 
institucijomis ir kapitalais ir su 
įsivaizdavimu, kad Amerika yra 
maždaug viskas, o visa kita — to
limas ir nereikšmingas, jokio vaid

DAIL. JURGIO JUODŽIO KŪRYBA
Dail. J. Juodis Lietuvos Nepri

klausomybės 50 metų atkūrimo su
kakties proga išleido savo tapybos 
kūrinių aplanką “TAUTOS KE
LIU”. Jame atspausdinti 50 dai
lininko paveikslų keturiom dviem 
ir viena spalva. įvadą parašė žur
nalistas Vladas Mingėla, dailinin
ko portretą, vaizduojantį jo nu
eitą gyvenimo ir meno kelią, pa
tiekia prof. dr. Jokūbas J. Stu- 
kas. Žodinė . dalis užbaigdama ir 
autoriaus pasisakymu. Tekstas ir 
paveikslų parašai atspausdinti ir 
anglų kalboje, kuriuos išvertė 
dailininko dukros Violeta ir Lore
ta. Paveikslų nuotraukas paruošė 
Vytautas Maželis. Leidinys at
spausdintas labai gerai ir skonin
gai. Tinka jį dovanoti gimtadienio 
ir kitomis progomis.

pačiu metu dar turėjo rūpintis šei
mos išlaikymu. Šiuo metu dail. J. 
Juodis priklauso Lietuvių Daili
ninkų Sąjungai Čikagoje, ir Ame- 
rikos-Art in America Society, The 
American Federation of Art.

šiuos jubiliejinius metus daili
ninkas paskyrė savo tapybos kū
rinių parodoms organizuoti. Po 
sėkmingos parodos New Yorke, su
organizavo ją Čikagoje, “69” Me
no galerijoje. Ją aplankė per 2000 
žiūrovų ir pardavė 45 paveikslus. 
Parodoje buvo išstatyti 116 pav. 
Publikai pageidaujant paroda bu
vo pratęsta dar vieną savaitę. Iš 
čia paroda perkelta į kitus Ameri
kos miestus. Parodos proga jam 
ruošiami pagerbimai, įteikiamos 
specialios dovanos įvertinant jo 
meną.

mens nevaidinąs pasaulis, beveik 
užmirštas ir palaidotas, šitai sa
kydami turime galvoje lietuviškąjį 
pasaulį su visais jo reiškiniais. O 
jei mes, tie kitų žemynų lietuviai, 
esame užmirštami ir nurašomi, 
tai išeina, kad iš paskutiniųjų 
turime vieni patys grumtis su tiek 
pajėgų, kiek patys pajėgiame tarp 
savųjų sudaryti. Tokia yra mažų
jų dalia, ir nieko nepadarysi, jei 
didieji perdaug užimti savim. Ta
čiau gal tai ir į gerą išeina. Pa
žiūrėkime, pavyzdžiui, į tą mūsų 
dvasinę kaimynę Mūsų Pastogę. 
Geras laikraštis, ir nieko tu čia 
nepadarysi. Laužiasi pats savo jė
gomis, neturi gal jokių ypatingų 
rėmėjų, bet geras laikraštis.

Mūsų Pastogė yra, tur būt, tru
putį geresnėje padėtyje, negu mū
siškis laikraštis. Tokioje Britani
joje mums čia emigracija atėmė 
nemaža skaitytojų. Ne vienas jų 
pasiekė Australiją ir dabar kas 
savaitė skaito nebe Europos Lietu
vį, bet Mūsų Pastogę.

Bet čia nieko nepapūsi. Mums 
sumažėjo, tai gal mūsų kaimynui 
padidėjo. O geri kaimynai gi yra 
kaip geri broliai ir džiaugiasi vie
nas kto pasisekimu, o liūdi dėl ne
sėkmių.

Dėl Mūsų Pastogės nėra ko liū
dėti. Jau kiek metų redaguojamas 
poeto Vinco Kazoko, tasai savait
raštis, va, liepos 8 d. išleido iškil
mingą savo tūkstantąjį numerį. 
Vadinas, moka ir pajėgia gyvuo
ti ir sustoti proga pasidžiaugti.

Išeina jis vis didesnis už mūsiš
kį laikraštį — vis bent 6 pusla
pių, jeigu ne 8. Kai Australija, 
šiaip ar taip, įskaitytina į naujus 
pasaulius su visokiomis iš to ky-

lančiomis galimybėmis, tai į ją ir 
lietuvių suvažiavo apsčiai, dau
giau, matyt, vis tokių, kurie ver
žiasi stengiasi prasimušti gyveni
me, bet ir laikraščio neužmiršta, 
be jo nepabūna.

Mūsų Pastogė — gyvas laikraš
tis. Gyvu ji vadiname ne dėl to, 
kad kas savaitė išeina, bet dėl jo 
turiningumo, nuolatinio jautrumo 
lietuviškiems bėgamiesiems reika
lams. Lietuviai lygiai taip pat ir 
ten išsibarstę įvairiuose miestuo
se, skiriami vieni nuo kitų didelio 
vis nuotolio, bet tose atskirose ko
lonijose verda lietuviškas gyveni
mas, ir visa tai atsispindi laikraš
tyje. Kai gyvenimas smarkiau ver
da, tai iškyla visokiausių klausi
mų. O jie ten turi nemaža žmo
nių, kurie tuos klausimus pajudi
na savo laikraštyje, būrius rašto 
ir talkos dar neužmiršusios švie
suomenės.

Dar vienas būdingas dalykas 
yra tas, kad Mūsų Pastogė yra be
ne vienintelis svetur- lietuvių sa
vaitraštis, kuris kas numeris jau 
kiek metų spausdinasi paprastai 
paties redaktoriaus parašytuosius 
vedamuosius straipsnius. Vadinas, 
kas savaitė vis brėžiama linija, 
kaip lietuvis turėtų žiūrėti į pra
bėgančius įvykius ir iškylančius 
reikalus. Kitur mes, matyt, abejin
gesni būname dėl to, kad toksai 
brėžimas nuolatinės linijos' galėtų 
siekti tautiečių protus ir širdis. 
Reikia spėti, kad Australijos lie
tuvių bendruomenės esama ypač 
solidarios ir klusnios ir ieškančios 
tokios be svyravimų linijos. Lai
kraščio vedamieji tai liudytų.

Tam savo tolimajam ir kartu ar
timajam kaimynui, Mūsų Pasto
gei, jo tvarkytojams ir apie jį su- 
sibūrusiems tūkstantojo numerio 
proga šuktelėkime: valio! Tegy
vuoja Mūsų Pastogė, įasmeninta 
Australijos lietuvių!

EUROPOS LIETUVIS
Su dideliu įdomumu susipažįs

tame su dail. Jurgio Juodžio ta
pybos darbais. Jie savo stilium ir 
charakteriu yra skirtingi ir būdin
gi. Juose tautiškumo pradas yra 
labai stiprus, tematika daugiausia 
iš Lietuvos istorijos, atspausta re
liginės dvasios motyvais. Tautos 
dvasia prabyla iš kiekvieno daili
ninko paveikslo. Jis atkūrė Lietu
vą nuo seniausių laikų ir atvaiz
davo jos istoriją savo paveiksluo
se iki dabartinių laikų. Kaip ide
alistinės vokiečių filosofijos kūrė
jai ir romantizmo pradininkai li
teratūroje (Herderis ir kiti) tauti
nį pradą labai vertino ir tik per 
tautą numatė žmogaus tobulėjimo 
kelią, panašiai dail. J. Juodis ski
ria savo kūrybą tėvynei Lietuvai, 
savo darbais jis ją kuria. Iš jo 
kūrybos trykšta, spinduliuoja tau
tos siela ir sužadina žiūrovą di
džiuotis savo tautos garbinga pra
eitimi ir uždega stipria meile da
bar kenčiančiai Tėvynei Lietuvai. 
Pats kūrėjas šiaip nusako lietu
vio uždavinį: “kiekvieno mūsų 
šventa pareiga dirbti ir kurti Lie
tuvai, jos ateities laisvei ir didy
bei”. Todėl jis ir vaizduoja savo 
kūryboje Tėvynės grožį, valstybin
gumo idėją, istorinės Lietuvos 
didybę nuo karaliaus Mindaugo 
laikų iki Tėvynės pavergimo.

Jurgis Juodis gimė 1911 m. spa
lio 22 d. Lankė Meno Mokyklą 
Kaune, baigė “Famous Artists 
School Westport, Con.” per dve
jus metus trejų metų kursą ir tuo

Yra proga ir Australijos lietu
viams susipažinti su dailininko kū 
ryba užsisakant jo puošniai išleis
tą tapybos darbų aplanką. Jis gau
namas užsakant šiuo adresu: A. 
Krausas, 4 Grandview Ave., Mari- 
byrnong, Vic. 3032.

Jurgis Juodis. Tapybos darbų 
aplankas “TAUTOS KELIU” su 
50 spalvotų paveikslų. Kaina 6.40 
dol. su prisiuntimu.

A. Krausas

A. A. Domas Liniauskas

Liepos 23 d. St. Vincents ligoni
nėje, plaučių uždegimu mirė Do
mininkas Liniauskas, 70 metų am
žiaus. Liepos 27 dieną, velionio kū
nas buvo atlydėtas į Lidcombe St.

Joachims bažnyčią. Dalyvavo žmo
na p. Bronė Liniauskienė, duktė 
Lilija-Pažemėnienė, su savo vyru 
Regimantu, kurie lėktuvu atskrido 
iš San Francisko, tėvelio laidotu
vėms, sūnūs Romualdas ir Rober
tas, kiti šeimos nariai, giminės 
ir didokas būrys lietuvių-draugų. 
Po Šventų Mišių, iš bažnyčios bu
vo nulydėtas į amžino poilsio vie
tą, Rookwood lietuvių kapines, šv. 
Mišias ir visas laidotuvių apeigas 
atliko kun. P .Butkus ir prie kapo 
pasakė jautrų žodį, apibūdinda
mas velionio 70 metų džiaugsmo 
ir vargo kelius.

A.A. Domininkas Liniauskas gi
mė 1898 metais, Andrijave. Jo 
gyvenimo kelias buvo labai sun
kus. Būdamas penkerių metų nete
ko abiejų tėvų. Jį augino motinos 
sesuo. Velionis iš pat jaunystės 
stengėsi mokintis nors ir sunkio
mis sąlygomis, kiek pas kaimo da- 
raktorų, mokykloje ir privačiai im 
damas pamokas taip prasilavino 
ir jau per pirmąjį Pasaulinį ka
rą, dirbo raštinės darbą. Karo au-

droš buvo nublokštas Rusijos! gilu
mom Pergyveno žiaurią revoliuci
ją. Pateko į priešingų partijų ran
kas, sėdėjo kalėjimuose, bet jo tos 
visos partijos neviliojo. Jo vienin
telė mintis buvo — brangi Tėvy
nė Lietuva ir svajojo greičiau į 
ją grįžti. 1920 metais sugrįžo Lie
tuvon, į savo gimtą kraštą Kretin
gą, Telšius, Plungę, šitos vietovės 
yra Žemaitijos širdis ir čia ve
lionis apsigyveno. Tarnavo savi
valdybės ir apskrities valdyboje. 
Susipažino su p. Brone Budrikai- 
te ir vedė, sukurdamas gražią šei
mą, išaugino dukrą Liliją Paže- 
mėnienę, sūnus Romualdą ir Ro
bertą.

Antrą kartą rusams užimant 
Lietuvą, p.p. Liniauskai su šeima 
pasitraukė į Vokietiją ir 1949 me
tais emigravo Australijon ir apsi 
gyveno Sydney.

A.A. D. Liniauskas buvo labai 
nuoširdus, tylus, puikus patrijo- 
tas lietuvis. Labai mylėjo savo šei
mą, stengėsi ir dėl jų gyveno. Pri 
simenu jis buvo vienas iš pirmų
jų Mūsų Pastogės prenumerato
rių ir didelis jos rėmėjas. Jo mir
tis įvyko staigiai ir labai visus 
prislėgė.

Velionis paliko dideliame nuliū
dime žmoną, p. Bronę Liniauskie- 
nę, dukrą Liliją-Pažemėnienę, sū
nus Romualdą, ir Robertą, žentą, 
anūkus ir gimines. A .B.

PADĖKA

DOMUI LINIAUSKU1

mirus, jo žmonai Bronei ir visai šeimai bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Petrauskų Seimą

A.A.

DOMUI LIN1AUSKUI

mirus, jo žmoną Bronę, dukrą Liliją, sūnus Romą ir Robertą 
bei jų šeimas liūdesy nuoširdžiai užjaučiame..

Elena, Pranas ir Juozas Nagiai

Mūsų mielam prieteliui

DOMUI LINIAUSKUI

mirus, jo žmonai, dukrai, sūnums ir jo anūkams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Juozas Kapočius
Kostas JonuSas

Tragiškai žuvus mūsų sūnui ir broliui 
ROMUALDUI

gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame, kun. P. Martuzui, gra
žiai atlikusiam laidotuvių apeigas, p. K. Intui, tarusiam jautrų 
atsisveikinimo žodį prie kapo, ir visiems, palydėjusiems Ro
mualdą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū už gėles, už užuojau
tos žodžius, pareiškusiems mums skausmo valandoje asme
niškai ir spaudoje.

Jadvyga, Stasys ir Robertas Norvilaičiai

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
X LIETUVIŲ KOOPERATINE KREDITO DRAUGIJA į 
| TALKA |
>■ Už indėlius moka 4.5% metinių palūkanų *š
J Už įnašus (Serus) numatyta 6% dividendo :♦<
>: Paskolos duodamos 3 metams iš 7.5-8%, išsimokant ><

kas mėnesį, procentuojama kas i metų. ;♦!
Nariais gali būti visi Viktorijos lietuviai nuo 18 m. amž. J 

į* Taupyti Talkoje gali visi Australijos lietuviai. £
J Talkos įstaiga atidaryta kiekvieną šeštadienį 2-4 vai. p.p. >•
>< Lietuvių Namuose, 50 Errol St., North Melbourne. •
•J* Pašto adresas: Talka, Box 4051 G.P.O. Melbourne, Vic. 3001 £
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PO VARPO BALIAUS

KOVO KLUBE
KOVO JAUNĖS — BALMAIN 

TEACHERS COLLEGE I 
17:10

Šį kartų mūsų jaunės susitiko 
su stipresne komanda, negu anks
čiau, bet kovietės, išvysčiusios ge
rų gynybų priešininkes nugalėjo. 
Taškus pelnė: A. Intaitė 5, G. Zi- 
gaitytė 4, L. Komarovski 4, M. 
Saukaitė 2, R. Slavėnaitė 2.

Malonu pasidžiaugti Kovo jau
nių mergaičių pažanga, kurios tiek 
individualiai, tiek ir komandiniai 
gerai susižaidusios. Net ir susiti
kimai su stipresnėmis komando
mis, kaip kad ir šiuo atveju, jų 
neišgųsdina, bet susikoncentravu
sios priešininkes įveikia.

I metinį klubo šachmatų tur
nyrų įsirašė septyni šachmatinin
kai:

J. Dambrauskas, V. Augustina- 
vičius, J. Kapočius, P. Grosas, J. 
Jenčius ir V. Koženiauskas.

Pirmoji turnyro partija sužais
ta Lietuvių Namuose 
prie nemažo skaičiaus 
Karpavičius turėjo 
daugiau patyrusiam 
Jenčiui.

Lidcombe 
žiūrovų. J. 
kapituliuoti 
žaidėjui J.

ADELAIDE

V. A.

A.A. JONAS LATVĖNAS

... Ir aš ten buvau, alų vynų gė- Klubo kasininkas p. A. Adamka- 
riau, bet deja, prizo nelaimėjau, vičius net prakaituodamas kamšė 
Kur, kada tas buvo? O gi per me- dolerius į visas kišenes rinkdamas 
tinį Melbourne lietuvių sporto klu iš tautiečių pinigus už įleidimų j 
bo balių, kuris įvyko lietuvių na- salę. Paklausiau kasininkų, kaip 
muose liepos 27 d. Nepameluosiu jam einasi su bilietų pardavimu? 
sakydamas, kad tikrai balius bu
vo su trūbais, šaunus ir linksmas.

SPORTAS LIETUVOJE

Vyrų krepšinio komanda po il
gos pertraukos pradėjo rimtai tre
niruotis. Praėjusi sekmadienį su
žaidė draugiškas rungtynes su 
graikų PAN HELLENIC koman
da.

Koviečiai įveikė priešininkusl 70- 
39. Komandų sudarė: A. Andrie- 
jūnas, D .Atkinson, J. Kraucevi- 
čius ir J. Liutikas.

Moterys pralaimėjo silpnam Sat- 
elites vienetui 40-26.

Jaunių mergaičių komanda sa
vo turnyre turi užtikrintų vietų 
finaluose. Paskutinės rungtynės 
laimėtos prieš Sydney Teachers 
College 40-16.

Taškus pelnė: A. Intaitė 14, R. 
Slavėnaitė 14, M. Sauk aite 4, D. 
Genytė 4 ir L. Komarowska 4.

Staigi, netikėta mirtis iš adelai- 
diškių tarpo vėl pasisavino vienų 
lietuvį, šiuo kartu iš savo šeimos, 
pažįstamų ir Adelaidės lietuvių 
bendruomenės atsiskyrė Jonas Lat 
vėnas. Velionis kilęs nuo Rokiš
kio, 56 m. amžiaus. Tai nuošir
daus, taikaus būdo, kuklus susi
pratęs lietuvis. Augindamas dvi 
dukras gerai išmokino jas lietuvių 
kalbos, įjungė į jaunimo! organiza
cijų — Vyties sporto Klubų. Vy
resnioji — Birutė, jau kelinti me
tai žaidžia už pirmų Vyties mer
gaičių krepšinių komandų. Jaunes
nioji Aldutė, nors dar apie 10 m. 
amžiaus, jau buvo pradėjusi lanky 
ti treniruotes. įjungęs dukras į 
sporto Klubų patsai aktyviai pa
dėdavo Klubo valdybai.

Sudarius sportininkų tėvų komi
tetų, velionis dvejus metus iš ei
lės jam pirmininkavo. Sporto Klu-

Vilniaus “Žalgirio” irklininkus 
Sovietų Sųjungos irklavimo fede
racijos vadovybė paskyrė atstovau 
ti Sovietų Sųjungai olimpinėse 
žaidynėse Meksikoje. Iš vardo tai 
ta pati komanda, kuri anais me
tais laimėjo varžybas Amerikoj. 
Bet iš esmės tai jau gerokai skir
tinga komanda. Irklininkų fede
racijos sekretorius Šeremetjevas 
paaiškino, kad “padarėme kaiku- 
riuos pakeitimus”. Į aštuonvietę 
valtį įsodino A. Chaminų ir A. 
Martiškinų iš Maskvos. Jau anks
čiau buvo įsodintas V. Suslinas iš 
Leningrado. Jau pora metų, kaip 
ši komanda turi V Sterlikų iš Ki
jevo. Taigi aštuonvietėj beliko tik 
keturi lietuviai: Z. Jukna (vado
vas), A. Bagdonavičius, J. Jaga- 
lavičius ir J. Motiejūnas. Ši ko
manda laimėjo pirmų vietų tarp
tautinėse varžybose Liucernoj, 
Šveicarijoj, liepos 13 ir 14 d. Tai 
buvo priešolimpinis bandymas. Vii 
niškiai sportininkų vadovai bando 
didžiuotis “savojo Žalgirio” laimė
jimais, bet kai žiūrovai irklinin
kus laiko rusais (kadangi atsto
vauja Sovietų Rusijai), tai dabar 
jie mažiausia 50% teisūs.

(ELTA)

A.A. DOMUI LINIAUSKUI

mirus, liūdesyje likusią šeimą giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Sydnėjaus lietuvių sporto klubo "KOVO” Valdyba, 
sportininkai ir nariai

bas a.a. Jono asmenyje nustojo 
susipratusio nario, gero talkinin
ko Klubo darbose.

I amžinų poilsio vietų buvo pa
lydėtas gausaus tautiečių būrio. 
Prie kapo atsisveikinimo žodį spor 
to Klubo ir Adelaidės Apylinkės 
valdybos vardu, tarė “Vyties” pir
mininkas J. Jaunutis.

Ši netikėta, staigi mirtis atne
šė skausmo ir liūdesio likusiai 
našlei, dukroms, taip pat ir vi
siems vytiečiams.

B.N.

VISAIP PAS MELBOURNO SKAUTUS

Neklausk), nėra laiko kada kalbė
ti, atsako jis man šypsodamas. O 
tas mūsų kasininkas tai jau veltui 
nesišypso. Supratau, kad čia jau 
jam biznis.

Rinkosi į balių mūsų merginos 
ir moterys daugumoje naujomis ir 
puikiomis balinėmis sukniomis, ko
kių anksčiau neteko matyti. Na, 
pradėjau galvoti sau vienas, ste
bėdamas atvykstančias į tų balių 
mūsų moteris, ar tik jos, kurios 
turtingesnės, jau pradėjo rūbus 
pirkti toje garsioje Carnaby 
Street kurs visos mados gimsta? 
Gal taip ir buvo, juk ne į kokių 
vakaruškų rinkosi — į metinį Var
po balių. Tokiam baliui jau ir pa
siruošti reikia. Vyrai vėl visi pui
kiausiai pasipuošę, lyg tai kokie 
lordai būtų, o ne paprasti darbi
ninkai. Tik vienų vienintėlį vyru
kų ten teko matyti ne taip gerai 
pasipuošusį. Bėdavojo jis vargšas 
man, kad jau kelinta savaitė tie 
arkliukai nebėga gerai.

Senimas, tai yra seni sportinin
kai, renkasi į kairę salę — jauni
mas į dešinę salę. Senimui or
kestro muzikantai jau senesnio 
amžiaus vyrai ir jie švelniai gra- 
jina įvairias kontinentalines me- 
liodijas. Jaunimo salėje unifor
muoti jauni australiukai su įvai
riomis elektrinėmis gitaromis ir 
kitokiais nematytais muzikos is- 
trumentais daro tokį “Noise”, jog 
pro šalį einant tenka ausis už
kimšti, kad būgneliai nesprogtų...

Jaunimo dėmesys tai tų vakarų 
įvykstančios “Twisto” šokimo var
žybos. Reikia sudaryti juri komisi
jų, kuri turės išrinkti geriausiai 
šokančių porų. Jau čia senimui vie 
tos nėra, nes jie apie tokius šo
kius nieko nenusimano. I juri ko
misijų pakviečiama gerai Melbour
ne lietuviams žinoma p-lė D. Stat
kutė, p. K. Kazlauskas ir nešališ
kas muzikantas australas L. Ro
gers. Pradžioje šokėjų gana daug, 
bet toliau šokant dauguma silp
nesnių šokėjų 
taniam finalui 
Jury komisija 
pripažino, kad
šokėjai buvo G. Brazdžionis ir R. 
Žiogaitė, kuriems ir atiteko skir
tas prizas. Nei kiek neblogiau šo
ko ir p. A. Žiedas su savo partne
re, bet prizas buvo tik vienas. G. 
Brazdžionis ir R. Žiogaitė yra ge
ri moksle, geri krepšininkai spor
to aikštėje ir, kaip teko įsitikin
ti, labai geri ir šokių salėje. Tas 
Kukutis pasakytų, kad tokiems 
sportas nekenkia niekur. Tokie tin
ka visur.

Na, jei koks nors sporto klu
bas sugalvotų surengti tarpklubi- 
nes šokių varžybas, tai Melbourne 
Varpo klube jau yra gerų kandi
datų.

nubyrėjo ir galu- 
liko tik 3 poros, 
po ilgokų ginčų 
geriausi “Twisto”

*

TIK PER ANGLIJA. |
Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė- $ 

liūs savo artimiesiems Lietuvoje. !♦!
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį ;♦[ 

dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. $
Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir $ 

labai naudingus siuntinius. >;

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
3i jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3-į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50> vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, 
jei siuntiniai siunčiami šeimai. >

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk„ Melbourne, Vic. 

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.
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Australijos Paštų Valdyba (G. 
P.O.) pirmų kartų išleido telefo
no abonentų knygų virš milijono 
tiražu. Tai Sydnėjaus miesto abo
nentų knyga. 1968 metų. Knyga 
turi 1500 psl. su 640,000 pavar
džių. Jos išleidimui sunaudota 
2,000 tonų popierio.

1882 m. kovo 22 Sydnėjuje bu
vo atspausdinta pirmoji telefono 
abonentų “knyga” vieno lapo su 
10 abonentų. Praėjus ketveriems 
metams Sydnėjaus abonentų kny
ga jau turėjo 46 puslapius.

Didesnis skaičius telefono abo
nentų knygų šiais metais atspaus
dinta ir kituose Australijos mies
tuose: Melbourne 876,000, Brisba
ne 270,000, Adelaidėj 338,000, 
Perthe 238,000 ir Hobarte 121,000.

VYRESNIŲ SKAUČIŲ 
‘AUDROS” BŪRELIO SUEIGA

PAVYKĘS BALIUS

Prieš 55 metus susidūręs su le
do kalnu ir skęstantis laivas “Ti- 
tanica” telegrafu prisišaukė pa
galbos ir buvo išgelbėta 710 gy
vybių.

Sueiga įvyko liepos 28 d. 2, vai. 
p.p. Lietuvių Namuose.

Susirinkusios vyr skautės ir 
kandidatės aptarė ateities veiklų. 
Kandidatės susipažino 
nauja vadove vyr. s 
džyte ir nutarė šaukti 
dvi savaitės.

Sueigos diskusijos 
“Lietuvybė išeivijoje” • 
Įima suartėti ir gauti 
skautų tėvų. Diskusijos tęsėsi va
landų su puse ir visos sesės karš
tai diskutavo Lietuvių kalbos prob 
lemų, ypatingai tarp tėvų, kurie 
mokėdami patys lietuvškai nemo
ko jos savo vaikų. Jaunos kandi
datės net netikėjo, kad tokių tė
vų yra.

Pašnekėta buvo apie ateinančių 
Jubiliejinę Stovyklų, Tunto suei
gų ir iškilų. Draugininkės labai 
įdomiai pasidalino įspūdžiais ir bė
dom. Susirinko naujų idėjų paįdo- 
mint sueigom.

Sueigai vadovavo ps. B. Ado
mavičienė.

ps. Birutė Adomavičienė

su savo 
k.Jieva Di- 
sueigas kas
tema buvo 
— kaip ga- 
paramos iš

Prieš 40 metų New Yorko bur
mistras pirmų kartų radio telefo
nu buvo sujungtas su Londonu.

Šiais metais 80 New Yorko tele
fono abonentų gali be telefonis
čių pagalbos skambinti Londono 
ir Paryžiaus gyventojams. Numa
toma, kad dar po 40 metų Austra
lijoj gyvenantieji galės skambinti 
j užjūrius tiesiog kaip kad dabar 
skambinama tame pačiame mieste.

Jau ne kartų girdėjome, kad ru
sai savinasi daugelį vakarų išra
dimų. Tačiau šį kartų nustebino 
Vatikanas, išleidęs specialų pašto 
ženklų paminėti 80 metų sukaktį 
nuo automatinio telefono išradimo. 
Aiškinama, kad Giovani Marzi į- 
rengė automatinę telefono centri
nę popiežiaus Leono XIII-jo bib
liotekoje 1886 m. Tai būtų šeše- 
riais metais anksčiau, negu tai 
skelbiasi išradę amerikiečiai. a

Džiugo Tunto metinis balius pra
ėjo labai geroje nuotaikoje. Baliui 
įsismaginus pasirodė skautai vy
čiai su vyresnėmis skautėmis ir 
buvo suvaidintas S. Čižausko vei
kalas “Modernus Jaunimas”.

Bufeto šeimininkės p. R. Žiedai- 
tė ir p. Šeikienė pavaišino išalku
sius šokėjus karštais naliesnikais 
su grybų padažu. Netrūko ir kitų 
skanumynų.

Prityręs balių “šinkorius” p. E. 
Seženis net sušilęs išdavinėjo gai
vinančius gėrimus.

Tunto vardu norėčiau padėkoti 
visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
baliaus pasisekimo ir ypač p.p. Šei- 
kienei, R. Žiedaitei, Petruševičie
nei, Eimutienei, Kružienei, E. 
Jaršuvaitei, R. Seženytei, E. Seže- 
niui, V. Karazijai, R. Kazlauskui, 
S. Žiedui, A. Gabui, V. Špokevi
čiui, Eimučiui, R. Dagiui, R. Šar
kiui, Petrašiūnui, V. Stasiliūnui, 
R. Liubinui.

Senimo, tai yra senų sportinin
kų, salėje buvo numatyta praves
ti polkos ir valso šokimo varžy
bas, kur geriausiems šokėjams bu
vo paskirti prizai. Bet čia iškilo 
nenumatyta kliūtis: Salėje buvo 
tiek daug šokėjų, kad ir per sa
lę sunkiai buvo galima pralysti. 
Buvo nutarta, kad prizai bus tik 
laimingam šokėjui. Nežinojo polkų 
ar valsų šokantieji, kad nustojus 
orkestrui griežti — pora kuri sto
vi po centrine lubų lempa yra 
skaitoma laiminga ir gauna prizų. 
Laimingieji polkos šokėjai buvo p. 
p. J. ir A. Urbonavičiai. Laimin
gieji valso šokėjai buvo p. J. Ne- 
verauskas ' ir p. Švedienė. Jiems 
prizai buvo po bonkų kokio tai 
skysčio. P. Viengungis

Tuntininkas
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POLITIKOS VINGIUOSE

KELIONES Į UŽSIENĮ NUO 1959 M. 
LIETUVIAMS TVARKO

City Travel Center

ii psl. 1)

tojo imti derlių nuo tarybinių lau
kų.

Žiūrint iš kito taško, esama po
litinė padėtis Čekoslovakijoje 
bus ilgai sovietų toleruojama, 
liant prieš čekus lazdų, čekai 
mėginti priešintis kitu lazdos
lu. Dėl to, čia ir kyla naujos Mas
kvai abejonės: kaip į tai reaguos 
Lenkija su Vengrija? Ar jos eis 
iš vien su Maskva, ar neatsuks

ne-
Ke- 
gali 
ga-

A. ŽILINSKAS

38 LITTLE COLLINS STR., MELBOURNE, 3000

• Patarnavimai ir vietų užsakymai laivuose ir lėktuvuose
• Sutvarkom dokumentus, parūpinam vizas, kelionės če

kius (American Express arba Cook’s)
• Taip pat atstovaujam USA ir Kanados geležinkelius ir 

autobusų bendroves.
• Visos kainos kaip nustatytos pačių laivininkystės ir lėk

tuvų bendrovių.
• Visas patarnavimas veltui.
PRAŠOME TEIRAUTIS, KAIP KELIONĖSE GALIMA 
SUTAUPYTI.

Krašto Valdybos įgaliotas tvarkyti grupės išvyką į Ameriką 
rugpiūčio 18 d.

(Atkelta

ČEKŲ MILITARINĖ PADĖTIS
Kremliaus-Prahos susitikime so

vietai, be abejo, reikalaus raud. 
armijos įsileidimo į pietų Čeko
slovakijos — vak. Vokietijos pa
sienį. Be to, lieps čekams cenzu? 
ruoti nepalankių Maskvai spaudų, 
bei žinių transliacijas. Vykdoma
jame komitete čekai turės daryti, 
pagal Maskvos nurodymus, nuo
dugnų išvalymų. O kada lygsvara
centriniame komitete bus perimta ginklo į priešingų pusę? šios vals- 
konservatyvų ty. Maskvos šalinin 
kų, Čekoslovakijos likimas neišven
giamai bus panašus į Lietuvos.

Vargu čekai tokiems reikalavi
mams nusileis. Dėl to čia kyla ir 
kita mintis, būtent: kų Dubčekas 
darys, jeigu Maskva siektų milita- 
rinių veiksmų? Labai abejotina 
ar čekoi mėgintų priešintis, 
kraštas visų pusių supamas 
armijos. 
Visgi Kremlius nežinodamas
hos reakcijos ruošiasi rimtai bet 
kokiam netikėtumui. Sovietų mi- 
litariniai pratimai vykdomi pilnu 
tempu nuo Baltijos krantų ligi Če
koslovakijos. Raud. Armijos ma
nevrai įtraukė visus rezervus ir 
net kolchozų mašinas, kurios nus-

kada 
raud.

Pra-

tybės niekada nebuvo ir nėra lai
komos patikimais Kremliaus ali- 
jantais. Taip pat ir čekai, nereik
tų manyti, gintųsi lazdomis ir ak
menimis kaip jų kaimynai Buda
pešte. Čekoslovakijos 180,000 ar
mija, keturios 
ir 600 lėktuvų 
karnai sudaro 
Proporcingai
skaičių ir militarines pajėgas, Če
koslovakija yra geriausiai ginkluo 
ta Europos valstybė. Sovietai ge
rai žino, jog kilus militariniam 
konfliktui raud. armijos pergalė 
nebus taip greitai atsiekta kaip 
beginklėj Vengrijoje. Isivėlus į 
prailgintų karų, nežinia kuom kon
fliktas gali baigtis ir į kokių pai-

divizijos šarvuočių 
oro pajėga pakan- 
rūpesčio Maskvai, 
imant gyventojų

niavą tarybinis karas išsišakotų.
Per 20 metų Maskva pajėgė iš

laikyti grandinėse rytų Europos 
dalį, tačiau ji nepajėgė palaužti 
pavergtųjų moralės ir nacionaliz
mo. Stipri nacionalizmo srovė ir 
šiandie reiškiasi įvairiomis nepa
sitenkinimo formomis, su kuriomis 
Kremliaus politbiuras turi skaity
tis.

PRIEŠ 20 METŲ
1947 metų vidury J.A.V-bių už

sienio reikalų sekretorius Marsh
all paruošė Europos atstatymo pla
nų. Karo nukentėjusiems kraš
tams Marshall’is siūlė patiekti 
bendrus projektus kuriuos Wash- 
ingtonas garantavo remti finan
sais bei medžiaginėmis gėrybėmis. 
Marshallio planas apėmė ne vien 
vakarų Europą, bet ir tų, kuri 
skurdo į vakarus nuo Uralo.

Sovietų okupuoti pietryčių ir 
vidurio Europos kraštai svarstė 
rimtai Marshallio plano galimy
bes. Kada Lenkija su Vengrija 
aiškinosi detales, Čekoslovakija 
priėmė planų koks jis yra: Molo
tovas, neva susinteresuotas projek
tu nedelsiant nuvyko į Paryžių. 
Čekoslovakijos savarankiškumas ir 
Amerikos kišimasis Europon Mo
lotovų daugiausia erzino.

Marshallio plane Molotovas nie
ko kito neranda, tik Amerikos kė- 
sinimasį pavergti Europą dole
riais. Tuo tarpu sovietų spauda 
įžūliai puola Amerikos planų įro
dinėdama dolerio krizę ir Ameri
kos ekonominį žlugimų.

Nespėjus Molotovui grįžti iš Pa
ryžiaus, Sov. Sąjunga per visa
galį kominformą skuba užkirsti 
Marshalio planui kelių. Sovietų 
užimtuose kraštuose .prasideda 
nuodugnūs valymai. Maskvos re
miami Vengrijos ir Rumunijos 
komunistai perima valdžių, o kraš
to ekonominį ūkį integruoja su 
Sov. Sųjunga.

Panašūs valymai vyksta Čeko
slovakijoje. Nuo Stalino rankos 
krinta Masaryko valdžia. Daugy
bė politikų 
į kalėjimus,

Marshallio 
intelektualų
praretintas -gretas.

ir pareigūnų kišami 
kiti likviduojami.
planas rytų Europos 
sluogsniuose palieka
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ATSIŠAUKIMAS

E. Eskirtienė

liet. SYDNEY APYL. SUSIRINKIMASSYDNEY

AŠKIEK

PADĖKA

SOLISTUI KIPRUI PETRAUSKUI

Petrauskų Seimą .■

HUSU PASTOGE
A.L. STUD. SĄJUNGOS CANBERROS SKYRIUS

kviečia visus tautiečius iš arti ir toli atsilankyti į

kuris

Melbourne daino- 
padaryti savo ba- 
17 d. Melb. Liet.

teatrui pa- 
scenos per-

chorui, lo- 
viena cho-

mirus, viešiems mus žodžiu ir raštu užjautusiems nuoširdžiai 
dėkojame.

m.
Su

STUDENTŲ BALIŲ,

AUKOS
SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ 

SOCIALINĖS GLOBOS 
DRAUGIJAI

įvyks Canberros Lietuvių Klube (Wattle St., Lyneham) 

rugpiūčio 17 d. (šeštadienį).

Pradžia 8.30 vai.

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
BRISBANE

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖS 
UŽBAIGA

Brisbanėje Pavergtųjų Savaitė 
užbaigta liepos 29 d. įvykusiu 
koncertu Festival salėje.

Pagerbus scenon suneštai tauty
bių vėliavas ir sugrojus britų 
Himną sekė australų skautų gy
vasis paveikslas, vaizduojąs gran
dinėmis sukaustytą laisvę. Bet įsi
siūbavo sukaustyti vergai, suaidė
jo išsiilgusios laisvės daina ir trū
kę nukrito vergų pančiai. Progra
mos eigoje išpildydami tai muzi
kinius, tai šokių dalykus pasirodė 
šios tautybės: škotai, vengrai, če
kai, lietuviai, naujazelandiečiai, 
kiniečiai, latviai, australai, rusai 
airiai, kroatai, Cook ir Samoa sa
lą gyventojai ir australų jaunimo 
mišrus choras.

Lietuviai scenoje pasirodė aštun 
tuoju programos numeriu: K. 
Stankūno vadovaujamas moterų - 
mergaičų choras padainavo dvi 
dainas, o R. Platkauskienės vado
vaujama tautinių šokių grupė su
šoko du šokius. Choro dainos nus
kambėjo labai darniai ir nuotai
kingai, o tautiniai šokiai atlikti 
taip grakščiai ir žaismingai, kaip 
tik buvo galima. Mūsiškiams ilgai 
ir griausmingai plojo apie pusket
virto tūkstančio žiūrovų mina.

Koncerto programa prasdėjusi 
7.45 vai. užsibaigė po vidurnak
čio, kada visiems programos daly
viams išsirikiavus scenoje tarė žo
dį programos vedėjas Mr. Les 
Neylan ir The Citizens for Free
dom Queensland© skyriaus pirmi
ninkas Mr. H. A. Wright. Abu jie 
dėkojo tautybių grupėms už ben
dradarbiavimą, už tokį puikų tau
tinės kultūros pademonstravimą ir 
išreiškė džiaugsmą įsigijus tiek 
ištikimų ir laisvę mylinčių drau
gų. Priminę dar komunizmo siau
bą pareiškė, kad tokios prieškomu- 
nistinės manifestacijos Brisbanė 
dar nebuvo mačius, ir dėl to visa 
programa buvo filmuojamaą o tą 
pat naktį paruoštas leidinys spe
cialiu lėktuvu buvo pasiųstas drau >*< 
ge su filmu į Vietnamą kovojan- !♦; 
tiems prieš komunizmą Australi- A 
jos kariams. *

Laimingi skirstėmės džiaugda- [♦; 
miesi tokiu pavykusiu savųjų pasi- >*< 
rodymu su dėkingumu širdyse mū- 
sų meniniams vadovams — K. 
Stankūnui ir R. Platkauskienei, o % 
taip pat visoms choristėms ir šo- 
kėjoms bei šokėjui (Platkauskui). A 
Už tokį pasidarbavimą ir pašiau- •»< 
kojimą ar nereikėtų brisbanie- 
čiams jų kaip nors specialiai pa- »♦< 
gerbti ir padėkoti? W

Cortndas Povels A

lės dekoracijomis perkėlė mūsų 
menininkė p. Jūratė Ivinskienė.

Kad nesustingtume bežiūrėdami 
j pasipūtusį sniego senį, buvo pa
tariama kuo greičiausiai apšilti. 
Tam vaistų ir priemonių buvo 
daug. Atšilęs Niukastelio liet, cho
ras uždainavo “Žiema bėga” ir ki
tas linksmas daineles, • o p. Zina 
Zakarauskienė vykusiai paskaitė 
Jūsų šnekučio aprašytus p. Jono 
Vilko nuotykius su faraonais. Pa
kelyje kiek užtrukę atkeliavo ir 
linksmieji broliai: p. V. Nekrošius 
ir p. Henrikas Zakarauskas. Jie 
nuotaikingai apdainavo chorą, 
valdybą ių niukasteliečių bėdas, p. 
Juškevičius papasakojo keletą 
linksmų prisiminimų iš pirmųjų 
dienų kengūrų žemėje. Programos 
pabaigai apyl. valdybos pirminin
kas p. S. Žukas svečiams prane
šė apie ateities užsimojimus. Ke
letą iš jų ir aš Jums pasakysiu:

1. Rugpjūčio 11 d. (sekmadienį) 
6 vai. p. S. Žuko namuose įvyks 
Niukastelio Diskusijų Klubo susi
rinkimas. Suinteresuotieji kviečia
mi atvykti.

2. Niukastelio liet, choras spa
lio (october) 26 d. (šeštadienį) 
rengia savo metinį koncertą. Kon
certas įvyks Charlestown Commu
nity Hall. Pradžia 7.30 min. Pir
mininkas prašė visų įsidėmėti mi
nėtą datą ir ne tik patys atvyk
ti, bet atsivesti ir savo draugus 
į didįjį Niukastelio lietuvių 
choro, o kartu ir Niukastelio lie
tuvių bendruomenės pasirodymą.

Linksmai programai pasibaigus, 
prasidėjo dar linksmesnė vakaro 
dalis. Ponių komitetas svečius vai
šino šiltais užkandžiais ir ka
vute. Loterija; brendy bonka ir 
kepta višta (p. E. Daugėlienės do
vana) laimėjo p. B. Zakarauskai- 
tė. Tačiau Jai vargšei neteko lai-

MUSŲ PASTOGE 1968 m. rugpiūčio 5 d.

ŠOKSIM TRYPSIM ULIAVOSIM

mikio paragauti. Netoliese sė
dintieji kaimynai greitai sutvarkė 
laimikį, o p-lei Benignai paliko 
kauliukus ir apverstą tuščią bon- 
ką. Tačiau p. Benigna dėl to nesu
pyko ir toliau rodė savo gražius 
dantukus jaunam kaimynui.

Visas viduržiemio šokių vakaras 
praėjo labai noutaikingai, ir niu- 
kasteliečiai laukia daugiau tokių 
vakarų ateityje.

MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO

METINIAME BALIUJE
Šnekutis

LATROBE VALLEY
SVEČIAI Iš MELBOURNO
Liepos 20 d. Morwell miesto sa

lėje (Town Hall) įvyko “klumpių 
sunešimas”, kaip kad anksčiau bu
vo laikrašty skelbta. Gal tai ir bū
tų buvęs eilinis tautiečių subuvi
mas, jei nebūtų atvykę svečių iš 
Melbourne.

Daugelį kartų melburniškiams 
girdėtas p. Morkūno vadovauja
mas vyrų oktetas davė tą dieną 
ištisą koncertą Latrobe Valley 
lietuviams. Oktetui sudainavus 
apie dešimtį dainų klausytojams 
dar vis nepabodo ir jie vis plojo 
prašydami daugiau.

Antroji vakaro dalis vyko prie 
vaišių stalo, kur skambėjo solo dai 
nos ir sutartinės iki vėlyvo vaka
ro. Gerokai visus susirinkusius 
pralinksmino p. Mikštas paskaly
damas “sapnų atspėjimus”.

Visą tą pobūvį suorganizavo se
niūnas p. Pleškūnas, padedamas 
vietinių ponių.

Ta pačia proga Latrobe Valley 
ir Sale lietuviai nuoširdžiai dė
kingi melburniškiams svečiams — 
vadovui p. Morkūnui ir visam jo 
vadovaujamam oktetui už taip 
gražiai išpildytą lietuviškų dainų 
pynę.

ŠOKSIM

1968 m. rugpiūčio 17 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose, North Melb.

Įėjimas: $3 (su vakariene). Programoje: Dainos, kupletai, loterija.

Vietas užsisakyti pas p. Balčiūnienę te.lef.: 42 6603.

TRYPSIM

MELBOURNE 
PAMALDOS EVANGELIKAMS 

IR KRIKŠTAS
Pranešame visų Victorijos evan

gelikų žiniai, kad rugpjūčio 11 die
ną, 11 vai., kunigas J. šimboras 
laikys pamaldas Lietuvių Namų 
koplyčioje, 50 Errol St., North 
Melbourne. Po pamaldų bus pir
mas liet evangelikų krikštas, Lie
tuvių Namų koplyčioje. Naujagi
mis yra p. Jomantų sūnus iš Gee- 
longo. šis parapijos jaunas prie
auglis yra visiems evangelikams 
džiuginantis ir sektinas įvykis.

Ev. Luko 18, 15-17: Leiskite 
vaikučius prie manęs ir nedraus
kite jiems; nes tai yra Dievo ka
ralystė.

Lauksime gausaus dalyvavimo.
Parapijos Taryba

SYDNEY LIETUVIŲ MOTERŲ SOCIALINĖS GLOBOS DRAUGIJA 
kviečia visus į savo metinį — tradicinį

VAKARĄI ’
DAINAVOJE (EAST TCE., BANKSTOWN) RUGPIŪČIO 17 D.

Vakaro programoje rimtoji ir linksmoji dalis.

• Gausi vertingais fantais loterija • turtingas bufetas • gera kapela.
Įėjimas — $ 1.50 asmeniui. Pensininkams ir moksleiviams 50 centų.

Pradžia 7.30 vai. vak.

Visi kviečiami ir visi maloniai laukiami! S.L.M.S.G. D-jos Valdyba

PRANEŠIMAS
Jaunimo Sekcijos prie Sydney 

Apyl. Valdybos vedamų lituanisti
nių kursų pamokos įvyks šia tvar
ka:

Rugpjūčio 19 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. Bankstowno Liet. Na
muose; rugpiūčio 25 d., sekmadie
nį, 5 vai. vak. Bankstowno Liet. 
Namuose.

Jaunimas, lankantis tuos kursus 
kviečiamas nurodytu laiku atvykti 
į pamokas. Taip pat prašomi at
vykti ir visi kiti, ligi šiolei kur
suose nedalyvavę bet norį pramok
ti dailiai lietuviškai. Visi mielai 
laukiami. Sekcijos vadovybė

IŠVYKA I SNIEGUS
Jaunimo Sekcijos Vadovybė Syd 

nėjuje organizuoja jaunimo išvy
ką į sniegus rugpiūčio 30 — rug
sėjo 2 d.d. ši keturių dienų išvy
ka kainuos asmeniui 35 doleriai 
įskaitant kelionę autobusu, pragy
venimą, pašliūžų bei aprangos nuo 
mas ir t.t.

Norintieji šioje išvykoje daly
vauti kviečiami registruotis ir pi
nigus įmokėti sekcijos vadovei p. 
N. Wallis-Grincevičiūtei (24 Clayd 
St., Croydon Park, N.S.W., tel. 
798 0047) ligi rugpiūčio 14 dienos. 
Apie išvyką smulkiau informuoja 
taip pat p. N. Wallis-Grincevičiū- 
tė kreipiantis nurodytu adresu ar 
telefonu.

Mieli Bičiuliai,
Norėčiau gauti pirkimui, ..pa

siskolinimui ar dovanai sekančias 
knygas:

1. Geroji žemė (The Good 
Earth) Autorė — Pearl S. Buck. 
Sulietuvinta Petro Cvirkos.

2. All Men are Brothers (Du to
mai) Autorius-Shui Hu Chuan, 
Pearl S. Buck versta iš kiniečių 
į anglų kalbą.
Grove Press Ine., N.Y. 1933, 1937 

laidos.
nuoširdžia padėka in Domino, 

Kun. P. Urbaitis SDB.
INSTITUTO SALESIANO 

LITUANO
CASTELNUOVO DON BOSCO 

ASTI, ITALY.

NEWCASTLE
PO ŽIEMOS VARTAIS

Liepos 28 d. Niukastelio 
apyl. Valdyba suruošė sėkmingą 
"viduržiemio” šokių vakarą. At
vykėlis, išėjęs į jaukią salę, tu
rėjo prasiskverbti per apšarmuo- 
jusių medelių šakeles. Palubėse iš
kabinėtos snieguolės suposi šalto
je salėje. Pakiloje vietoje suręstas 
"sniego senis” su morkine nosimi 
sveikino atvykusius svečius. Pasie
niais augantieji apšarmoję me
džiai suteikė įspūdingą lietuviško 
viduržiemio vaizdą. Svečius į lie
tuvišką žiemą su originaliomis sa-

Atrodo, kad 
riai, norėdami 
lių (rugpiūčio 
Namuose) šauniausiu ir įdomiau
siu, ne juokais tam išsijuosę ruo
šiasi. Gražiausios choristės ap
tarnaus svečius, linksmiausi choris 
tai išnešios gėrimus ir šokdins 
viešnias. Bus įdomiai papuošta sa
lė ir programoje staigmenos. 
Vaikščioja gandai, kad baliaus me 
tu dirigentas šoks baletą, o nusi
pelniusi lenciūgėlio šokėja diri
guos rinktiniam vyrų : ’ 
terijon bus leidžiama 
rietė...

Melbourne “Aušros” 
bodo lėtas Liet. Namų 
tvarkymas ir remontas, tad pats 
ėmėsi iniciatyvos šiam reikalui 
telkti lėšas. Kreiptasi j visas or
ganizacijas, kurios naudojasi sa
vo parengimų metu scena, pra
šant gera valia įmokėti nuo par
duoto bilieto 10 centų scenos pa
gerinimo fondan. Gražus teatro 
vadovės p. V. Kružienės užmojis.

Metų pradžioje išvykę į Euro
pą šiomis dienomis sugrįžo vėl į 
Australiją teisininkas R. Daukus 
su žmona. Paviešėję kelias dienas 
Sydnėjuje pas R. Daukaus seserį 
P. Pullinen ir motiną, p.p. Daukai 
išvyko j Canberrą.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Liepos 27 d. Sydnėjuje įvyko 

gražios ir nuotaikingos Jurgio Ko- 
lakausko ir Ninos Meškėnaitės ves 
tu vės. Jungtuvių apeigas katalikų 
bažnyčioje atliko kun. P. Butkus. 
Taip pat įspūdingos jungtuvių 
apeigos atliktos ir stačiatikių baž
nyčioje. Vėliau vestuvinė puota 
vyko p.p. Meškėnų namuose Banks
towne dalyvaujant gausiems sve
čiams. Oficialią dalį prie puotos 
pravedė jaunojo pabrolys Andrius 
Garolis.

Šia iškilminga proga sveikini
mus ir linkėjmus pareškė jauno
jo tėvas p. E. Kolakauskas — A. 
L.B. Krašto Valdybos vcepirmi- 
ninkas, p. V. Bukevičius, p. S. 
Narušis — A.L.B. Krašto Valdy
bos pirmininkas, p. G. Kazokie- 
nė ir kun. P. Butkus. Dar buvo 
eilė sveikinimų laiškais ir tele
gramom, kurias perskaitė A. Ga
rolis.

Abu jaunieji yra pilnai susipra
tę lietuviai. Jurgis dar tebėra stu
dentas, ir rengiasi tapti inžinie
rium, o Nina baigusi meno mokyk
lą ir jau efektyviai pasireiškusi 
kaip daug žadanti menininkė. Vi
si dalyviai pasidžiaugė ne vien tik 
maloniai ir jaukia vestuvine nuo
taika, bet ir nauja lietuviška po
ra, kurių šiais laikais gana retai 
pasitaiko. Laimingo ir saulėto gy
venimo!

ALB Sydnėjaus Apylinkės na
rių susirinkimas atstovams i ALB 
Krašto Tarybų (1969-1970- metų 
kadencijai) rinkti įvyks rugpjūčio 
25 d. (sekmadienį), 4val., “Dai
navos” salėje Bankstowne.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo Pirmininko rin

kimai ir Mandatų Komisijos su
darymas.

2. Valdybos Pirmininko prane
šimas.

3. Atstovų į ALB Krašto Tary
bą rinkimai.

4. Klausimai ir sumanymai.
5. Diskusijos "Lietuviški Namai 

Sydnėjuje’’ (Diskusijoms praves
ti pakviestas p. S. Baltramijūnas 
iš Wollongong’o).

Pagal ALB Statutą, renkant Ta 
rybos atstovus turi teisę balsuoti 
kiekvienas Bendruomenės narys 
turįs 18 metų ir susimokėjęs Aus
tralijos Lietuvio mokestį. Atleisti 
nuo šio mokesčio (nedirbantieji) 
taip pat turi teisę balsuoti.

Renkamais į Krašto Tarybą ga
li būti Bendruomenės nariai su
laukę 21 metų ir sumokėję Aus
tralijos Lietuvio mokestį. Atelisti 
nuo šio mokesčio taip pat gali bū
ti renkamais.

Bus renkama 20 atstovų. Kan
didatus siūlyti gali kiekvienas su

sirinkime dalyvaująs ALB narys, 
turįs rinkimo teisę. Kandidatai siū
lomi žodžiu arba raštu. Jei siūlo
mas kandidatas susirinkime neda
lyvauja, jo sutikimas būti renka
mu turi būti patiektas raštu. 
Renkant Tarybos atstovus bus bal
suojama slaptai.

Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Meno Ansamblio va

dovybė praneša, kad Ansamblis 
turi pilną choro sąstatą ir dau
giau negali priimti naujų choris
tų į savo tarpą.

V. Aras
A dministratorius

DU NAUJI KAPAI
Pereitą savaitę Sydnėjuje supil

ti du lietuviams kapai: jaunuoliui 
Romualdui Norvilaičiui, kuris už
simušė auto katastrofoje, ir Do
mui Liniauskui, pagyvenusiam ir 
sąmoningam lietuviui, mirusiam 
širdies ataka. Su pasibasėjimu ste 
bime, kaip retėja gyvųjų eilės ir 
vis daugiau lietuvių kapų rikiuo
jasi Rookwood kapinių lietuvių 
skyriuje.

Pats negalėdamas dalyvauti Mu
šti Pastogės Spaudos Baliuje bris- 
banietis p. Račiūnas prisiuntė tris 
dolerius, kad už juos baliaus me
tu būtų nupirkta baliaus loterijos 
bilietų. Pastebėtina, kad šio ba
liaus loterijoje leidžiami net pen
kių lietuvių dailininkų paveikslai: 
V. Kabailienės, E. Kubbos, N. 
Meškėnaitės-Kolakauskienės, 
Šalkausko ir L. Urbono.

H.

Mielą p. O. SREDERĮ,

jo tėveliui Vokietijoje mirus, liūdesyje nuoširdžiai 
užjaučiame.

Victorijos Liet. Evangelikų Parapijos 
Taryba

Meninę programą išpildys Canberros studentai 
Gros gera kontinentalinė kapela.

Įėjimas: suaugusiems $3.50, studentams — $2.00

Bilietus platina: Lietuvių Klubas, R. Sipavičius (tel.42 946)

Širdin -

- Sodyb. Lig. Reik.
J. Kantonas $5.90 $5.00
A. Bernotas 2.99 —
p. J. O. Grudzinskai 5.99 5.00
M. T. Rimgaudai 2.99 —
p. X 2.99 ---
V. Danta 6.99 ---
A.S. Mensonai 19.90 5.00
V. Jabloskienė 2.99 ——
Dr. ir p.B.V.Barkai 5.99 5.00
V. Jasiūnienė 2.09 1.00
K. Geidamavičius 5.99 5.00
B. Pūkas 5.09 —
A. Giniūnas .3.99 3.00
J. Leitonas 10.90 —
Dr. B. Vingilis 10.00 —
J. Koliavas 6.00 ——
p. iš W.A. 5.00 5.00
J. Mikutavičius 8.00 2.00

Viso $93.00 $36.00
Visiems nukousiems 

gai dėkojame r pranešam, kad 
norintieji aukoti gali perduoti au
kas ir sekmadieniais prie bažny
čios Lidcombe bet kuriai valdybos 
narei.

S D.M.S.G D-jos V-6a

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sydnėjaus Lie

tuvių Klubas rugpiūčio 17 d. ruo
šia klubo nariams — PLB Seimo 
atstovams, vykstantiems į Seimą 
New Yorkan. ir taip pat visiems 
tos išvykos dalyviams 

išleistuves.
Klubo Valdyba prašo visų išvy

kos dalyvių galimai anksčiau pra
nešti savo sutikimą dalyvauti iš
leistuvėse žemiau nurodytu adre
su ar telefonu.

Asmenys, norintieji išleistuvėse 
dalyvauti, prašomi registruotis as
meniškai tik rugpiūčio 19-11 d.d. 
klubo patalpose įmokant po 2 do
lerius. J-'i:'

Išleistuvės įvyks rugpiūčio 17 d. 
(šeštadienį) 6 vai. vak. laikinose 
klubo patalpose 39 Church St., 
Lidcombe, tel. 649 8879.

Atskiri kvietimai nebus siunti
nėjami.

Pranešame Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo nariams, kad prasidėjus fi
nansiniams metams nuo liepos 1 d. 
narių pareiga artimiausiu laiku 
užsimokėti metinį nario mokestį.

Gavusi iš Commercial Saving 
Bank of Australia paskolą, valdy
ba stengiasi greičiau paruošti by
lą licenzijai gauti. Prie bylos rei
kalingas klubo narių sąrašas.

Primename, kad tolimesnė klubo 
reikalų tvarkymo eiga dabar pri
klauso tik nuo narių.

Nario mokestį, paskolos pasiža
dėjimus, įstojamuosius į klubą pa
reiškimus priima ir visais kitais 
reikalais informacijas teikia Klu
bo V-bos nariai kiekvieną sekma
dienį laikinose klubo patalpose 39 
Church St., Lidcombe, tel. 6498879

Sydnėjaus Liet. Klubo Valdyba

BENDRUOMENES LAIKRAŠTIS 
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YOU CAN TRUST!”

IŠLEISTAS LAISVES
TAIKOS - 1968 -METAIS

SPAUDOS 
BALIAUS

PASTOGES
\

KUKUTIS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S

ŠIAIS KOVOS METAIS
(Iliustruota* Kukučio vedamasis)

ĮVYKIAI

Priimti dėmesin!
Mūsą veikla pasižymi labai 

svabiais svarstymais. Tam orga
nizuojami komitetai, suvažiavimai, 
šaukiami seimai, prirašomi laik
raščiai. Svarstymai, svarstymai. 
Bet kur gi nutarimai!

Čia ir yra visa paslaptis. Mat, 
svarstyti labai patogu: švarus ir 
inteligentiškas darbas, visi kiti lai 
ko tave pagarboje, nes juk ne ko
ki kelmą visuomenė rinks į atsto
vus ar komitetus, bet vyrus su gal
vom, kurie gali svarstyti dalykus 
iš esmės. O reikalą apsvarstyti iš 
esmės tai tau ne kirviui kotą įsta
tyti. Labai dažnai ligi galutinių 
išvadų pritrūkstama laiko arba 
skiriasi nuomonės. O čia liaudis ne 
kantraudama laukia, kokios išva
dos arba tiesiau — kas nutarta.

Pirmininkaujantis pasižiūri į 
laikrodį, pasikrapšto dantis nude
gintu degtuku ir skelbia: “Matau, 
kad po ilgesnių diskusijų reikalas 

paaiškėjo. Laikas pasibaigė šio 
klausimo svarstymui, o darbotvar
kės punktų nė galo nesimato. Siū
lau priimti dėmėsin”.

Taip pereinama prie kito svars 
tymo, o sekretorius iškilmingai už
rašo — priimta dėmesin.

Matote, kokia ideali išeitis: nei 
tavo rankos surištos priimtu nu
tarimu, nei kam primetamos ne
reikalingos pareigos. O ir komite
tai, suvažiavimai ar seimai laiko 
savo pareigas pilnai atlikę: ką gi, 
vyrai, mes tris dienas svarstėm, 
diskutavom, ir reikalas neliko at
mestas — jis priimtas dėmesin!

Išrinktoji valdyba, ieškodama 
užsikabinimų, nuo ko čia pradėjus, 
varto suvažiavimo protokolus ir
užvertę paskutini puslapį lengvai 
atsidūsta — nutarimų nėra, įpa
reigojimų nepadaryta. Viskas pri
imta dėmesin. Tas mūsų neliečia.

Iždininkas pasikrapšto ausį. TU

KAS? AR AŠ?

rime ką nors veikti — iždas tuš
čias gautas raštas, kad mo-

Rusai apkaltino Ameriką, kam 
ši ruošiasi perversmą Čekoslova
kijoj. Sitai paliudija faktas, kad 
Čekoslovakijos pasienyje buvo »n-
rasti trys maišai amerikiečių ga
mybos šautuvų.

PAVOJINGI MAŽIUKAI
Žinome, kad gyvenime didieji 

nesiskaito su mažiukais. Bet būna 
ir išimčių. Atsimenate, Stalinas 
susijaudinęs numirė, kai mažiukas 
Tito nepasidavė rusiškai komandai 
dabar visa sovietinė imperija braš
ka, kai čekų Dubčekas panorėjo 
būti tikru komunistu, arabai su
klupo prieš saujelę žydų.

kyklai reikia naujos lentos. Gal 
taip kokį baliuką ar gegužinę su
ruošus...

Bet kam nors angažuojantis 
kiekvienam aišku, kad reiks ir 
dirbti. Laiko tikrai nėra. Vis tie 
posėdžiai ir posėdžiai. Pirmininkas 
vėl pasižiūri į laikrodį. “Užteks 
šiam kartui. Siūlau iškeltą klausi
mą užprotokoluoti, kad svarstytas 
ir priimtas dėmesin!.
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GERI BUVO LAIKAI ip © g g a 3
{Monologas) VEDA NE VĖJAS

Va gi anudei ir sakau savo Ago- gyvenimo? Tai jūs-vyrai, kurie 
tėlei, kai anoji, apsisupus marška pakišot šobles už balkio įrūdyti!
kojas, vėpsojo į tele-vemt verčia- 
vizijos aparatą, palaukus pertrau
kos, kada ėmė reklamuoti išvietės 
popieriaus švelnumą:

— Nuobodu, Agotėle, pasidarė 
Adelaidėje. Lietuvių namai ir ka
talikų centras išsistatė Į aukštį ir 
plotį, archyvas net į žemę įlindo 
neturėdamas kur pasidėti, prisi- 
statydino kambarių skautams, 
šachmatininkams, vargo mokyk
loms, net ramovėnai grąsino prisi
durti sau atskirą kabinetą, bet, 
nesusitarę ką ten veikti, tos min
ties turėjo atsisakyti!

— Ak, Agotėle, nutilo cemen- 
tomaišių burzgimas, kirvių kauk
šėjimas, jau seniai visur duryse 
įsuktos misinginės rankenos ir 
kengės, nesitaško dažai ant grin
dų, visur išvaškuota, nebeklega 
labdaringos moterys, atėję talki
ninkams virti pietų, nebegirdėti
atkaišiojamų bonkų šūvių, visoj 
Adelaidėj įsitvėrė ramybė, savait
galiui atėjęs žiovulys taip ir braš
kina žandikaulius.

— Jeigu turi dar kokį nulieka
mą vaikigalį arba pagranduką, tai 
šeštadienį jį nubirbini centran ar
ba naman, išmeti iš mašinos ir ei
ni alaus gerti su kitais tėvais, kol 
pasibaigs vargo pamokos. O kas 
gi belieka daryti bevaikiams tė
vams arba vaikingiems viengun
giams, kurių prieauglis išsimėtęs 
po visas šešias Australijos komon- 
velto valstijas, jau nekalbant apie
išsiskyrėlius bei dvipačius!

— Taika ir ramybė įsiviešpata- pasakė ne tą adresą! špiegai, pa- mo milteliai žaibo greitumu paša- Sydnėįaus Liet. Klubas: Remki- 
vo Adelaidėje, net nieks niekam tikrinę leistrus, rado, kad per pas- liną iš kūdikio vystyklų pačias me hanką bankas mus parems! 
iškišęs liežuvio neparodo. Kad nors kutinius rinkimus vargšelis nebal- geltoniausias spalvas.
bent vienas teatras, — tuos laikus savo už jų pasaulėžiūrą ir buvo — Taip, Agočiut, kitą kartą nu- Bankstowno Liet. Klubas: Nė
kai buvo net trys, pamirškime ant tiek įžūlus, jog dabar atėjo į jų einu į susirinkimą. Prie durų lie- vieno balso liaudies priešams!
visados, — už tokią gausybę bu- talką. Tad dabar primušo jį ir pia už dešimt šilingų nusipirkt Dainos choras: Kas ne su Dai- 
vom Pono Dievo nubausti, pasku- išspyrė per tvorą gatvėn, net ne- balsavimo kortelę, girdi, kokia pa- na tas prieš Dainą!
tinis mūsų režisierius jau Ameri- paskambinę ambulansui! saulėžiūra bus išrinkta, tokia ir
ke stato Amerika Pirtyje... — Taip ir reikėjo jam, ko gi valdys Adelaidę. Ir kai viena pa-

— Ir kas prie to privedė? — ta- lenda, kur ne jo pasaulėžiūra! — saulėžiūra pralaimėjo, kilo salė- cijai. Bet kadangi australų poli- 
rė mano Agotėlė, kai telebiesija pritaria ir mano Agatėlė, tele-dur- je didžiausias triukšmas, girdi, cija iš viso neturėjo pasaulėžiū- 
pertraukė žmogžudžių filmą ir ė- na-vizijos aparatui pertraukus grąžinkit pinigus, sukčiai, trauk- rinių kalėjimų, tai viskas ir bai
mė reklaumuoti moteriškus krūtin- banditinį filmą ir ėmus reklamuo- sime į garbės teismą, sodinsim į gėsi sparnuotais žodžiais, 
laikius. — Kas kaltas dėl to nusi- ti kaip geriausi pasaulyje skalbi- kalėjimą, pranešim australų poli- — Geri laikai buvo, Agotyt!

— Ai gi, Agočiut, būdavo, sa
vaitgaliais naujiena naujieną ve
ja. Prieš desėtką metų ne taip 
buvo nuobodu ir žiovulinga. Kiek
vienas turėjo būti pasaulėžiūrinis, 
karštas arba šaltas, baltas arba 
juodas. Talkose kraudavom plytas 
pagal pasaulėžiūras, maišydavora 
pasaulėžiūrinį cementą. Moterys 
kepdavo pasaulėžiūrinius pyragus, 
į pasaulėžiūrą vyniodavo koldū
nus, talkininkai išmesdavo per 
pertrauką vieną kitą kaušelį-pa- 
saulėžiūrinės!

— Vieną šeštadienio rytą, Ago- 
tėl, ateinu į talką, kieme, žiūriu, 
vyrai lopetomis, o moterys šluoto
mis vanoja pasigavę vieną tautie
tį. Besiklausinėjant pasirodė, jog 
tas tautietis ne į tos pasaulėžiū
ros talką buvo per apsirikimą pa
taikęs, vargšas buvo susimaišęs 
po sunkios vakarykštės, taksistui

Geri buvo laikai...

MODERNI POEZIJA
J. Kalviui Noragui:
Bepigis!
Stalas.
Popierius.
Pieštukas.
Eilėraštis.
Vokas.
Paštas.
Mūsų Pastogė.
Poetas?

A Id. PrieSgimstančiai:
Tu tylėjai. Jis tylėjo.
Ir Telšiai tylėjo...
Liūdni kelio vingiai 
Liūdnai pranašavo — 
Gyvensi Sydniejuj ir 
Nebus jis tavo!...

Putino Šakelei:
Ak, keistas gyvenimo džazas! 
Ar ne?...
Kai lakstei tu basa

Pilotiškių pieva žalia 
Tau kojas nuplovė rasa.
O dabar?...
Lokustas — žiogelis
Kaip meilę praradęs pajacas 
Čyrena...
Auburno kiemely žaliam — 
Kojas prašo nuplauti Rasa!...
Al. Uksytei:
Taip staiga — gal ir ne!
Netikėjai,
Kad mylėdama
Tu pramylėjai —
Savo švelnumą. Švelnumą?... 
Aštresnį nei ražas.

Miražas ir bonkos...
Jisonkos...
Jo dalią ir lėtą mirimą 
Nesupras Andrionikus! 
Saražas.
Bonkoj — aqua — vanduo! 
Ir visur ir viskas — 
Tik miražas, miražas...

KOVOS METŲ ŠŪKIAI

V liko pirmininkas: Už laisvą 
Lietuvą per pašto ženkliuką!

Krašto Valdybos p-kas: Kovos 
metais daugiau susiklausymo ir 
broliškos santaikos!

J.P. Kelys: Daugiau demonstra
cijų!

Sportininkai: šalin mokslas — 
tegyvuoja cepelinai!
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VIS TEBESTATOM
Sydnėjaus lietuvių veikla pasi

žymi statybom. Tik paskaičiuoki
me.

Jau dvidešimt metų kaip Syd
nėjaus Klubas stato klubą. Ne
daug mažiau metelių Bankstowno 
klubas stato priestatą. Skautai 
stato būklą, moterys-senelių prie
glaudą, sportininkai — salę, ra- 
movėnai — paminklą kovos me
tais žuvusiems, parapijos komite
tas kleboniją, klebonas — bažny
čią, “Atžalos” teatras absurdo 
spektaklį; jaunimas stato tiltą į 
Lietuvą, “šviesa” — katakombas, 
chorai — jungtinį ansamblį, apy
linkės valdyba — keturių klubų 
vienybę... Kur čia visus ir suminė
si! O kad statybos sparčiai nepro
gresuoja, tai greičiausia dėl to, 
kad trūksta inžinierių ir darbinin
kų. Ar kartais nereikėtų impor
tuoti trūkstamų darbo rankų iš 
Adelaidės, Geelongo ar Canberros? 
Kiek teko nugirsti, minėtų kolo
nijų lietuviai jau apsistatę... Gal 
šitą patarimą kas priims dėme
sin?

STATYBOS SYDNEJUJE

NEPRAŠYTI PATARIMAI

VLIKui.....
Ar nebūtų geriau pirma išvaduoti Žemaitiją ir tada vaduoti 
Lietuvą? Tėvai sakydavo, kad mažas akmuo verčia didelį 
vežimą...

Skautams
Gal galite perkelti nors vieną skiltį į Lidcombę? Jūsų palapinė 
iš Ingleburno ten rūmais blizgėtų!

“Dainavos” Valdybai
Nejaugi Lidcombėje niekas ir nemoka lietuviškai? Pamėginkite 
žemaitiškai gal “susirokousėt”... ,

Lidcombės Namų Valdybai
Vyrai! Padarykime už esamą kapitalą balių “na drebezgi” ir, 
kaip paprastai, “Filmai” nutrūkus, pagiromis viską užmiršę!...

Moterų Draugijai ,
Skubėkite, nes laikas nelaukia! Aš irgi jaunyn neinu, o apie
M.P. redaktorių ir kleboną ir kalbos nėra! ,

“Kovu-?’ ,
Paklausykite “Tėviškės Aidų” patarimo. Blogiau nebus! Atkinsoną 
grąžinkite “Vyčiui”, sidabrą atiduokite Sidabrui ir baigtas 
kriukis. , 

“Neriui”
Dar 20 metų ir užaugsite! Roma irgi nebuvo per du mėnesiu 
pastatyta.

Chorams
Kad būtumėt tiek laiko praleidę gaidoms, kiek Picktono gai
džiams, Sydnėjaus Operos rūmuose darbas būtų užtikrintas. 
O dabar — ?

M.P. redaktoriui
Žinai, kam klius tam klius, bet tam vilkui beuodegiu! jau ir da
bar kliūva! Nepasiųsi — dar 60 metų ir marš! senelių prieglaudon.

Valdybų Rinkėjams ' ' •
Atsiminkite, kad kiekvienas asilas moka bliauti! Bet užkrauk 
jam naštą — tai ir nėra iš jo darbininko.

Adelaidės Visuomenei
Pastatykite ant “Murry Bridge” kontrolės punktą. Įsileiskite 
savo tarpan kokį Sydniejiškį ir bus jums “kaput”. “Dough" ir 
smegenų turite, o tešlos jums nereikia.

Adeleidės “Vyčiui
“Neris” norėtų sužinoti kaip priputnoti ir už uodegos pagauti 
tą auksinį aitvarą kuris jūsų kason neša pinigus. Už patarimą 
— Neris sutinka atiduoti jums sekretorių ir tris krepšininkus. 
Biznis?

Melb. Moterų Seklyčiai
Paperėjote tai ir turite! Praneškite Mūsų Pastogei kai jūsų 
vyrai savo “seklyčią” įsirengs. Mudu su redaktorium nors ir 
pėsčiom atkniūtnosim pamatų ir sienų aplaistyti.

Linksmiesiems Broliams
Daug yra patenkintų jūsų adatomis. Ypatingai patenkinti tie. 
kuriems niekuomet nekliuva. Bet yra ir tokių, kurie seniai bau
džiasi jums vandenį nupjauti. Saugokitės!.....

Revizoriams: ,
Kad dar tik per šakę giliau — net išsigąstumet, kiek į kasą 
sugrįžtų. Moralas: Kiek skylių — tiek pat buvo ir barankų!

Garbės Teismui: ,
Visiems kirpkite lygiai!: Į vagonus ir tik prieš pat Maskvą po 
vieną puoduką vandens. Pamatysite kaip susitvarkys! Jei ne 
— “Vytį” į kalnaberžę, “Kovą” į Bajorus!

Vyrams Dainininkams: ,
Vyrai esate prapuolę! Pažiūrėkite tik į Gediminą — sudžiūvęs 
į mūką nors prie kryžiaus kalk! Tik kaip jį ten kalti — skersai 
ar išilgai?...

A teitinmkams:
Vienos ištekėjo — kiti nutrupėjo. Krepšinis neprigijo — choras 
persikrikštijo, šoliūnas irgi greitai nebeatvažiuos. Jeigu dar
kas — skųskitės A.L.B. V-bai!

Caritas:
“ Labdarybė prasideda namuose!", pasakė koks tenai Išminčius.
Ką veiks Punskas su "Kovo" ir “Neries" uniformomis?

Kukutis

AR TEISYBE KAD...
... žemaitis yra suvalkietis?
... grybas nėra baravykas?
... baravykas nėra grybas?
... karpis visai nežuvis?
... kazokas nėra rusas?
... vilnonis negali būti marškonis?
... špokas yra varnėnas?
... ratas gali būti kubas?
... aras neturi sparnų?
... turkas buvo lietuvis?
... dzūkas irgi buvo?
... Jurgis nėra šventasis?

... Petras ir Povilas yra šventieji’

... “Tall Sam” — mergaitė?

... “Bruno” geras kulkosvaidis?

... burokienė yra barščiai?

... ausis sušlampa per Sporto šven 
tę?

... vasariui trūksta dienų?

... kovui trūksta vasario?

... balandis, Amerikoje — Karve
lis?

... gegužis kukutis?

... gross’as yra 60?
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KEJKEJAI IR KĖLĖJAI

meninių kenkėjų, bet kai Sydnė- 
jus prarijo Cabramattos ir Banks- 
towno apylinkes, tai buvusieji ken 
kėjai toliau varo savo kenkimo 
darbą kitose brančiose. O jų ne
trūksta. Kenkėjų nėra bedarbių!

Antai sportininkai. Neturėjo 
Kovas kenkėjų, kol buvo vienas. 
Bet kai prasikalė iš po ledų Ne
ris, tai kenkėjai kaip sąrančiai 
apniko ir vieną ir kitą klubą. Net 
patys rėmėjai dažnai vienas kitą 
palaiko kenkėjais! žinoma, viso
kių yra, visokių reikia. Taip jau 
Praamžiaus pramatyta.

Teisybę sakant ir esant tokiai 
mūsų visuomenėje socialinei sant-

Kaip jau visi pastebėjome, mū
šy organizacijos remiasi ne tiek , 
savo nariais, kiek rėmėjais. Gi vi
si kiti, kurie tik šiaip sau trina
si nestodami į organizaciją nei 
nariais, nei jas palaikydami kaip 
rėmėjai, tai kas jie? Jie yra pik
čiausi organizacijos kenkėjai! O 
kad mūsų visuomenė pasidalinusi 
į daugybę organizacijų, tai ir vi
si tautiečiai telpa tik į dvi kate
gorijas — vieniems rėmėjai, ki
tiems kenkėjai.

Va, kad ir Lietuvių Namai Syd- 
nėjuje. Jeigu jie būtų vieni, tai 
gal jau seniai stovėtų švytėdami 
savo aukso boniomis, savu kapita
lu ir savomis rankomis pastatyti 
be dėdės Banko malonės. Bet da
bar dveji, ir kas vienus palaiko, 
tai rėmėjai, kas už kitus ar palie
ka neutralūs, — tai kenkėjai. Ir
saugokis Bankstowne geru žodžiu 
paminėti Lidcombės garažą, tau 
visi ratai kaip mat nusmuks nuo 
stebulių, jei važiuotas, o jei pės
čias — baisu ir sakyti... Panašiai 
ir su Lidcombe tik su tuo skirtu
mu, kad šiame mieste yra saugi 
priebėga: pasidžiaugęs Banks- 
towno namais šmurkšt į kunigo 
Petro šventorių ir jau saugus! 
Nepasieks tavęs toli siekiančios 
Simniškio rankos.

Arba chorai. Kol Sydnėjuje vie
na Daina skambėjo, tai visa visuo
menė buvo rėmėjai. Kenkėjų nebu
vo arba jie buvo sulindę į plyšius. 
Bet va — šalia Dainos išdygo vie
nas, antras, trečias... choras, ir 
per naktj priviso kenkėjų tiek, 
kad bijai ir prasižioti, nes neži
nai su kuo kalbi. Net ir tylėji
mas tavęs neišgelbės, nes kas ži
no, ar tylėdamas remi, ar kenki.

Prieš kiek laiko buvo ir bendruo

“Neries" Pirmininkas.
“čiornos dielos” — “Tauras” griuvo! nekažkiek naudos ir buvo.
Ir dabar daugiau naudos iš sūnaus jaunos barzdos.

“Neries” Sekretorius
Kipšas žino kas per vienas — nei žemaitis nei bušmėnas.
Daug jis dirba? Daug jis trata? Išsibėgo jo Darata...

Tautinių šokių Vadovė
Marina, Marina, Marina! be Tavęs čia būtų blogai 1
Apsaugok, Dievuli aukščiausias — "kazoką” tik šoktų vaikai.

"Af.P.” Adiministtfatorius
Nebijok, palukėk-sumokės! Pakentėk, paprašyk-susigės!

, Suskaičiuok, išmatuok, apmokėk! ir iš Baliaus Pastogės nebėk!

Po-sėkmingų Spaudo* Baliuje linksmybių laiminga* 
sugrįžimą*. ..

vardai xxxaw
ir r^mėj&is ir kenkčjate. Net Jei- 
gu pasiskelbtum visų rėmėju vis PATIKĖSIT?
tiek liktum kenkėju, nes gerai, 
kad remi šitą, bet kenki palaiky- SYDNĖJUJE 
damas šito antrininką!

Bene vienintelis Sydnėjuje ne- — e’na 511 P10^1 ♦ 
kenksmingas žmogus, tai Algis važiuoja su ‘ Austin ?
Plūkas. Bet jis tik dėl to nėra - bičiulis *aliina rašyta su *V ? 
kenkėjas, kad jis visiems mirtinai Sa^ebs Y13 
reikalingas. Bet lygiai jo niekas ^ailydė yra meistras. 
nelaiko ir rėmėju. Nesvarbu, kad m^ebs “ar auga, 
jis atlieka už pinigus nenuperka- •" aPinYs Yra kartus. 
mus darbus, bet jis pinigais nere- šaknelė nėra kelmas. 
mja, ... svogūnas nemėgsta česnako"

pypkė be cibuko? 
genys turi snapą?
“Pepsi” daro Melburne? 
tankistas buvo pėstininkas? 
audra nuėjo vėjais?
Perth’as — turi būti pertas? 
ambroza pataiso sveikatą? 
Adomo neišvarė?

Taip ir eina gyvenimas kaitalio
damas spalvas: šiandie rėmėjas, 
rytoj kenkėjas, arba net tuo pa
čiu ir rėmėjas, ir kenkėjas.

SAVI APIE SAVUS ADELAIDĖJE'.
“M.P.” Redaktorius ...................

žilas, rūstus, akiniuotas. Daug kas sako-neraliuotas.
Jei jis iš pastogės purkšt, “Mūs’ Pastoge?' taip ir — pliurkšti 

Bendruomenės pirmininkas
Varė žąsį ir Valiūną per Geelongą į Melbourną.
Gero balso prelegentas — būt neblogas prezidentas.

Sydnėjaus apyl. Pirmininkas.....
Vargas, bėdos, rūpestėlis — diena, naktis, vakarėlis.
Kaip sujungti-sušveicuoti, kiaurą laivą kaip vairuoti? 

Klebonas
Kaip obelis, brolau, pražilęs — galva baltumo jazminų.
Ameriką ir svietą matęs, įklimpo molin kapinių.

Kamendorius
Atvažiavo laibas-plonas-dabar taisos į klebonus
Nei jam darbas, nei statybos, Pauliui leidus — gal piršlybos? 

Muzikas
Mielos ponios, mieli ponai — kas, jeigu ne jo vargonai,
Dūšią keltų mums į dangų, neapleiskit žmogų brangų!

Dirigentas
Jis “sukilėlių” vadovas, prie “Neries” kažkoks atstovas, 
šneka, šneka, diriguoja — svietą už nosies vedžioja.

“Kovo” Pirmininkas
Nei jis blogas, nei jis šventas — bet pakrikštytas Vincentas 
Rašo-prašo pilna burna, būk tai kilęs iš Melburno.

... rakštelė skysta?

... sidabras yra gyvas?

... vanagas viską neša lizdan?

... jaunutis nėra jaunas?

... vodka — leksinė?

... A.L.B. būstinė — medinė?

... pusdešris nevėdaras?

... šerelis neplaukas?

CANBERROJEz

.. užkariavo švedai?

... irgi du sporto klubai?

... viešatauja vilkas?

... pilkos dienos? ->

NEWCASTELYJE'.

... vilkas geria kaip karosas?

... Skuodas yra prie Newcastelio?

... retkarčiais suskamba daina?

MELBOURNE'.

... varpas netuščias skambalas?

.. vis dar žiema — vasaris?

... prasiveržė akivaras?

... zubras nejautas?

... moterys neveršiai?

... vyrai veršiai.

HOBARTE z

... labai tylus perkūnas?

DERYBŲ GADYNĖ

Anksčiau retai kas leisdavosi 
į derybas ginčytinu klausimu. De
rybos įvykdavo tik tada, kai prie
šininkas suklupęs nuolankiai pri
imdavo padiktuotas sąlygas. Taip 
derėjosi Vytautas su Maskva, Sta
linas su Lietuva, ir tt Šiandie 
pasikeitė laikai. Dabar mažiau 
kautynių, o daugiau derybų. An
tai Kosyginas derasi su Dubčeku, 
Johsonas su Ho-čuo-Mien; dery
bų netrūksta ir tarp Sydnėjaus lie
tuvių: Daina derisi su Ansambliu, 
Kovas su Nerim, Lidcombo namai 
su Bankstowno ir Lt. Visa tai liu
dija, kad derybos ženklina baimę: 
nesileidžia j derybas tik tas, ku
ris nieko nebijo arba kuris net 
ir bijoti bijo.

SKAITYKITE

"MŪSŲ PASTOGĘ!”

PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

Sutaria kaip sydnėjiškiai dėl 
vienų lietuvių namų.

Domisi kaip mūsų jaunimas lie
tuviškais reikalais.

Treniruojasi kaip mūsų sporti
ninkai tarpusavio ginčuose.

Reikalingas, kaip garbės ir at
minimų fondas.

Geriau fondas be pinigų, negu 
pinigai be fondo.

Pavaišino kaip sydnėjiškiai 
choristus.

Skaitosi kaip M.P. redaktorius
su bendradarbiais.

Spūstis kaip bendruomenės 
susirinkimuose.
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