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JAUNIMO
METAI PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ SYDNEJUJEI *

VLIK’O VEIKLOJ
Iš VLIK’O VEIKLOS kviečia visus su dar didesniu pa

Pasaulio Liet. B-nės Vadovy
bė jau paskelbė 1966-sius me
tus Lietuvių Jaunimo Metais. 
Užakcentuoti lietuvių tautos tęs
tinumo idėjai sumanymas yra 
tikrai sveikintinas ir visom jė
gom priimtinas. Bet čia kyla 
klausimas, ką mes numatome 
arba tikriau pramatome praves
ti, atlikti, įgyvendinti, kad tie 
metai tikrai būtų paženklinti ne 
vien tik raide, bet ir darbais, 
kad jie yra Jaunimo Metai? Tie
sa, programoje pramatyti jau
nimo kongresai, jų tarpe ir Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas ateinančių metų vidury, 
neskaitant jau atskirų vietovių 
jaunimo susibūrimų, kaip Ka
nados Liet. Jaunimo Kongre
sas, ateinančių metų pradžioje 
Australijos liet, jaunimo kon
gresas Sydnejuje ir t.t. Visai tai 
kibai gerai, bet ar tuo bus iš
semta Jaunimo Metų paskirtis? 
Ar Jaunimo Metai neturėtų iš 
anksto turėti parengtos progra
mos, bent gairių, kad jie praei
tų ne vien tik spaudoje juos pa
minint vienu kitu blankiu strai
psneliu, bet kad jie įspaustų lie
tuvių išeivijoje savo žymę dar
bais, jog tikrai tais metais ne tik 
senimas, bet ir jaunimas darba
vosi vieningai ir kaip tik to pa
ties jaunimo lietuviškai gerovei.

Ar nuvažiuos kas iš Austra
lijos lietuvių jaunimo į Pasau
lio Liet. Jaunimo Kongresą 
Amerikoje, ar nenuvažiuos, 
klausimas gal nebūtų toks esmi
nis. Mums gal būtų net svar
biau pagalvoti ir pasvarstyti, jau 
iš anksto, ką galėtume -nuveik
ti ir atlikti sprendžiant mūsų 
jaunimo problemas čia vietoje. 
Štai kad ir paskelbtasis Austra
lijos Lietuvių Jaunimo Kongre
sas ateinančių metų sausio pra
džioje: paskelbtas, kad bus toks 
organizuojamas, bet ko tuo kon
gresu siekiama, kas jame numa
toma, tai ir šiandie dar nieko ne
sigirdi, nors iki to kongreso be
liko vos trys mėnesiai. Pagaliau 
ir vargu, ar jame dalyvaus vi
sumoje mūsų jaunimas, bent or
ganizaciniu atžvilgiu. Juk saky
sim, dalis to jaunimo — sporti
ninkai turės pokalėdiniame lai
kotarpy savo Sporto Šventę 
Geelonge, į kurį suplauks tikrai 
didelė dalis mūsų aktyvaus jau
nimo. Nors laikas ir skirtingas, 
bet jau šiandie abejotina, ar 
daug Geelonge dalyvavusio jau
nimo dar turės energijos ir pa
siaukojimo vykti į Sydnejų, kad 
dalyvautų ir Jaunimo Kongrese. 
Abejotina, bet reikia tikėtis ge
riausio, nors pilnai buvo galima 
tokį kongresą skelbti Melbour
ne, kur jaunimas tikrai nebūtų 
pasidalinęs.

Prieš trejetą mėnesių ABN 
(Antibolševikinis Tautų Blokas) 
pradėjo Sydnejuje akciją Aus
tralijoje įvesti pavergtųjų tautų 
savaitę (Captive Nations Week).

Liepos 20 d. susirinkę emigran
tų iš pavergtų tautų atstovai ir 
australų; antikomunistinių orga
nizacijų vadovai nutarė sudaryti 
Pavergtų Tautų Savaitei rengti 
Komitetą ir čia pat išrinko to ko- 
komiteto valdybą surengti spalio 
24-30 dienomis Sydnejuje Pa
vergtų Tautų Savaitę.

Nežiūrint, kad laiko paliko la
bai nedaug, tačiau po intensy
vaus darbo komitetui pavyko at

U.S.A. ambaeadoirus Arthur J. 
Goldberg prie Jungtinių Tautų 
vietoj mirusio A. Stevenson. Jo 
paskyrimas pasaulio sparidoje ir 
Amerikoje sukėlė daugybę kontro
versinių kalbų.

NOTA VATIKANUI
Ryšium su Popiežiaus kelione 

į New Yorką Lietuvos Ministeris 
prie Šv. Sosto pasiuntė Valstybės 
Sekretoriui Kardinolui Cicognani 
notą, kurioje prašė pateikti Šven
tajam Tėvui linkėjimus, kad jo is
torinis žingsnis — kreipimasis į 
Jungtines Tautas — kuo geriau
siai pasisektų.

Greta to buvo išreikštas linkė
jimas, kad ši Popiežiaus interven
cija paskatintų Jungtines Tautas 
kelti savo balsą už Dievo ir žmo
nių įstatymų tarptautiniuose san
tykiuose respektavimą, kuris rei
kalauja ne tiktai smurto aktų su
trukdymo, bet ir jau įvykdytų 
skriaudų — k.a. Lietuvos okupa
cija — atitaisymo.
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Popiežius Paulius VI prisiun
tė Lietuvių Enciklopedijos leidė
jui J. Kapočiui palaiminimą ir 
sveikinimus su linkėjimais, kad 
jis sėkmingai užbaigtų Liet. En
ciklopedijos išleidimą.

kokius specialius ar jubiliejinius
Daug ką būtų galima sugal- metus viskas ir vykdoma su en- 

voti ir pravesti jaunimo metais tuziazmu. Daugelis dalykų pra- 
organizaciniu mastu, bet lygiai vedama vien tik iš pareigos 
svarbu, jeigu ne daugiau, kad ir daug širdies neparodant, bet ir 
patys tėvai savo šeimoje dau
giau kreiptų dėmesio į savo vai
kų lietuvišką auklėjimą ir jų 
tautinį sąmoningumą. Tai ypač 
svarbu pabrėžti atsimenant, kad 
lietuvybė pirmiausia želdoma 
šeimoje ir tik vėliau ji brandi
nama organizacijose ir visuo
menėje. Be abejo, šiuo keliu ei
na kiekviena sąmoninga lietu
viška šeima, net ir nepaskelbus

likti visus organizacinius paruo- Tautinių Šokių Grupė, vadovau- 
šiamuosius darbus. Taip ši pir- jama Jūratės Reisgytės.
moji Pavergtų Tautų Savaitė 
Sydnejuje prasidės spalio 24 d. 
rytą pamaldomis ir pritaikintais 
pamokslais aiškinant komunizmo 
grėsmę ir pavergtų tautų likimą. 
Pamaldos ta prasme bus laiko
mos visose Sidnėjaus įvairių kon
fesijų bažnyčiose.

Tą pat dieną 3 vai. p.p. Troca- 
dero salėje bus iškilmingas pa
vergtų tautų savaitės atidarymas, 
kur dalyvaus federalinės ir N.S. 
W. vyriausybių atstovai, žymūs 
kiti svečiai ir kalbėtojai.

Pirmadienį, spalio 25 d. numa
tytas pavergtų tautų menininkų 
parodos ir šalia tų tautų tauto
dailės parodos atidarymas. Kur 
tai įvyks, dar tuo tarpu neaišku 
ir apie tai bus pranešta vėliau.

Antradienį 12.30 vai. Went
worth viešbuty įvyks taip vadina
mi biznierių pietūs su prakalbo
mis plačiau supažindinant įtakin
guosius biznierius su šios savai
tės tikslais.

Trečiadienį, spalio 27 d. 8 vai. 
vak. Konservatorijos salėje vyks 
visų pavergtųjų tautų meninis 
pasirodymas. Iš lietuvių dalyvaus

Ketvirtadienį numatyta plati 
programa per radiją ir televiziją 
iškeliant pavergtųjų tautų gyve
nimą už geležinės uždangos.

Spalio 29 d., penktadienį, vie
šas susirinkimas 2 GB Macquarie 
Auditorium, City, kur kalbės 
parlamento nariai, profesoriai, 
profesinių sąjungų nariai ir anti
komunistinių organizacijų vadai.

Paskutiniuoju ir užbaigiamuoju 
Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
gramos punktu bus pabaltiečių 
chorų koncertas Sydney Town 
Hall spalio 30 d.

Reikia manyti, kad Sydney ir 
N.S.W. gyvenantieji lietuviai pil
nai supras šių iškilmių politinę 
ir kultūrinę prasmę ir jas parems 
gausiu apsilankymu. Iš kitos pu
sės lauktina, kad lietuviai kitose 
valstijose imtųsi iniciatyvos su
organizuoti pavergtųjų tautų 
komitetus ir pravesti panašias iš
kilmes.

čia paminėti tik bendri pa
vergtųjų tautų savaitės progra
mos bruožai; smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau.

J.P.K.

siryžimu ir pasiaukojimu remtiRugsėjo 24 d. Vliko Tarybos po-
sėdis, kur išklausyta Vliko p-ko Vliko Valdybą bei patį Vliką^kaip 
min. V. Sidzikausko pranešimas iš 
Vliko ir P.L.B. Valdybų posėd
žio, pasiinformuota aktualiasiais 
reikalais.

ELTOS biuletenį lietuvių kalba 
nutarta perkelti iš Reutlingeno 
(Vokietijos) į New Yorką. Eltos 
būstinė Reutlingene panaikinta. 
Eltos biuletenis vokiečių kalba 
bus leidžiamas Muenchene.

“Eltos Informcijos” (biulete
nis lietuvių kalba) nuo spalio pra
džios leidžiamos New Yorke. Ad
resas: ELTA, 29 West 57th St. 
Fl. 10, New York, N.Y. 10019 
U.S.A.

aukščiausių mūsų tautos politinę 
vadovybę. Pasirašė J. Glemža, Dr. • 
P. Karvelis ir J. Kairys.

Indonezijos vyriausy- 
daliniai sukilimui pa
ir vyriausybė paliko 
Tiesa, sukilėliai kai-

PANAIKINTA VLIKO 
VYKDOMOJI TARYBA

Nuo pat pokario dienų Vokie
tijoje veikusi iki dabar Vliko Vyk
domoji Taryba panaikinta ir jos 
vietoje sudaryta Vliko Valdyba su 
būstine New Yorke. Vliko Valdy
bos pirmininkas yra min. V. Sid
zikauskas. Perduodama visus rei
kalus ir bylas Vliko Valdybai, 
Vliko Vyk. Taryba dėkoja visiems 
jos bendradarbiams, išeivių spau
dai už ilgametį talkininkavimą ir

dienų vėl 
radiją jo 
gyventojus

prieš vy-

įvykiai pasaulyje
POPIEŽIUS NEW YORKE
Popiežius Paulius VI spalio 4 

d. atskrido j New Yorką, kur jis 
pasakė kalbą Jungtinių Tautų ge
neraliniame susirinkime raginda
mas tautas prie taikos. Popiežių 
pasitiko Jungtinių Tautų gen. 
sekretorius U Thant.

BREŽNEVO PAAUKŠTINIMAS
Rusijos komunistų partijos ge

neral. sekretorius ir partijos bo
sas Leonidas Brežnevas pripažin
tas aukščiausio sovieto (Rusijos 
parlamento) nariu. Jis tuo susti
prino savo pozicijas vidaus poli
tikoje, bet abejojama, ar jis per
ims iš Kosygino premjero kėdę.

KINIJOJE DU 
AUKŠČIAUSI VADAI

Šalia Kinijos komunistų vado 
Mao Tse Tung išrinktas jam ly
giateisis Liu šao Či ir dabar žmo
nėms pristatomi abu kaip “Par
tijos ir liaudies vadai.” Kodėl 
taip įvyko, vakaruose tik spėja
ma: Mao esąs jau senas ir turįs 
įstatyti į savo pėdas pavaduoto
ją, o kiti sako, kad susidaręs

kitas, komunistinis sparnas.

Pereitą savaitę kovoti su 
munistais Vietname atvyko 
Pietų Korėjos daliniai, 
kovoja prieš komunistus
Vietname šalia vietnamiečių ame
rikiečiai, australai, naujazelan- 
diečiai.

Apie 
kiečiai 
kutiniu
ėmę vietnamiečiai ir 
karinės pajėgos, o 
priversti tik gintis.

ČIURLIONIO

SUKILIMAS 
INDONEZIJOJE

Pereitą savaitę suplanuotas su
kilimas Indonezijoje baigėsi ne
sėkmingai, 
bei ištikimi 
stojo kelią 
nenuversta.
kuriose vietovėse dar nepadėję 
ginklų, bet kraštas yra visiškoje 
vyriausybės kontrolėje.

Indonezijos prezidentas Sukar
no sukilimo metu buvo laikomas 
žuvusiu, bet po trijų 
buvo paskelbtos per 
kalbos raginančios 
grįžti prie tvarkos.

Sukilimo priežastys
riausybę dar užsieniui nfėra pil
nai prieinamos, bet tikima, kad 
tai yra komunistų darbas. Nežiū
rint, kad dabartinė Indonezijos 
vyriausybė ir buvo labai palanki 
komunistams, bet, atrodo, pačių 
komunistų pilnai nepatenkino, ir 
jie surengę maištą. Sukilimą ofi
cialiai ruošė karininkai. Sukilėlių 
tarpe minėtas ir Dr. Suban'drio, 
prez. Sukamo dešinė ranka.

Malazijos žiniomis, sukilimą 
Indonezijoje paruošė ir sukurstė 
komunistinė Kinija. Australijos 
šaltiniai skelbia, kad sukilimas 
Indonezijoje dar nesąs nuslopin
tas ir bijomasi, kad krašto viduje 
nekiltų civilinis karas. Pati In
donezijos komunistų partija, ku
ri laikoma pačia galingiausia par
tija krašte, tuo tarpu laikosi nuo
šaliai ir kaip partija vengia vie
šai kištis, nors faktai kalba, kad 
viso sukilimo užnugary stovi ko
munistai.

SUKAKTIS
Paryžiuje lei-
“XX-e Siecle”

Visai neseniai 
džiamas žurnalas 
(XX Amžius) paskelbė H. Berle- 
vis straipsnį “Čiurlionis”. Čia 
primenami Vakaruose buvę gin
čai dėl Čiurlionio įtakos abstrak- 
cionizmo kūrėjui Kandinskiui. 
Autorius prieina išvados, kad 
Čiurlionis netapęs abstrakčių pa
veikslų, o esąs giminingas žy
miausiems surrealizmo atsto
vams. Straipsnio apie Čiurlionį 
pasirodymas Paryžiaus spaudoje 
liudija apie Vakarų dėmesį M.K. 
Čiurlionio kūrybai. Mums čia 
tenka priminti dr. J. Girniaus 
žodžius L. Enciklopedijoje (4 to- 

numuša me), būtent, kad Čiurlionio “rei- 
bombo-

ko- 
ir 

Dabar 
Pietų

kovas Vietname ameri- 
yra optimistai. Esą, pas- 
metu visą iniciatyvą per- 

Amerikos 
komunistai

Vietname komunistai naudoja 
amerikiečiams neišaiškintus šaud
menis, kuriais lengvai 
Amerikos sprausminius 
nėšius, šis priešlėktuvinis gink
las yra rusiškos kilmės.

kšmė mūsų tautinėje kultūroje 
remiasi ne įtaka kitiems ir ne 
kitų pažadinimu, bet tik savo pa-

Japonijoje neseniai mirė buv. 
Japonijos min. p-kas Ikeda, prieš 
metus pasitraukęs dėl nesveika
tos iš pareigų.

ties savita kūryba, galingai nu
švietusią lietuviškosios dvasios 
gelmes”. (E)

Paryžiuje ir Londone kursuoja 
miestų požeminiai traukiniai jau 
be vairuotojų, valdomi elektronų 
pagalba. Tikimasi greitu laiku 
šią sistemą pritaikinti ir tolima
jam susisiekimui.

Jaunimo Kongreso 
reikalais

GEGUŽINĖ
Centrinio Komiteto ruošiama 

gegužinė įvyks šį sekmadienį 
skautų žemėj, 
skelbimą).

Ingleburn. (Ž|ūr.

tas palieka atitinkamus pėdsa
kus.

Šio rašinio tikslas nėra kam 
nors pamokslas, bet tik primi
nimas, 
skelbti lietuviško jaunimo me- paremti Jaunimo Kongreso kasą, 
tai ir jau laikas planuoti, galvoti įėjimas aukomis. Vietoje veiks bu- 
ir organizuoti, ką mes galime fetas, kur bus galima nusipirkti 
atlikti, kad tie metai nepraeitų ir šiltų ir šaltų užkandžių ir at- 
paprasta laiko tėkme; bet mūsų sigaivinimų. Rinktis galima tuoj 

____ veikloje paliktų atitinkamus pėd- po lietuviškų pamaldų. Filmų ro- 
launimo Metų, bet vis tik šie sakus, kad mūsų vyresnieji galė- dymas prasidės 2 vai. p.p. 
metai turėtų sužadinti didesnio tų pasidžiaugti, o jaunimas pa- 
budrumo tiek ir šeimose, tiek ir sididžiuoti tų metų 
pačioje visuomenėje bei organi- darbo vaisiais, 
žarijose. Ne visada paskelbus

POPIETĖ
Bankstowno salėj

FILMŲ 
Spalio 24 d.

bus rodomos įvairios įdomios fil- 
kad prieš akis jau pa- mos. Visi kviečiami atsilankyti ir

lapkričio 7 d. (Dvi savaitės). Au
kas rinks jaunimo organizacijų 
nariai su A.L.B. Krašto Valdybos 
tvirtintais aukų lapais.

Mieli tautiečiai prašomi šiam 
vajui pasiruošti, kad jaunimui ap
silankius būtų galima kuo dau
giau paaukoti. Kiekvienas svaras 
bus investuotas į lietuvybės atei
tį.

veiklos ir

(v.k.)

AUKŲ VAJUS 
Seniai lauktas Sydnėjaus 

vajus įvyks tarp spalio 25
aukų 
d. ir

Paskutiniame Lietuvių Fondo 
Amerikoje vadovų ir narių pasi
tarime buvo rimtai svarstomas 
klausimas, kaip turimą fondo ka
pitalą investuoti, kad jis neštų 
didesnius procentus, negu kad 
moka bankai. Buvo visa eilė pri
vačių ir per spaudą pasiūlymų, 
kurie buvo įdėmiai svarstomi.

Automatizacija įmonėse kaskart vis labiau įsigali. Paveiksle 
matome vaizdą iš Chrysler automobilių fabriko, kur automa
tai sumontuoja motorą vieno žmogaus priežiūroje.

1



liūdesio valandoje giliai užjaučiame
Ramanauskų Seimą

MŪSŲ PASTOGE

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Australijos lietuvis Europoje
JUSTINAI KVIECINSKIENEI

su 
arti 
Bet

Povilą Kviecinską ir šeimą, 
mirus žmonai, motinai ir uošvei

Su Europa iš naujo teko susi
durti Sicilijoje. Laivui sustojus 
Mesinoje dalyvavau ekskursijoje 
į Toarminą, apie 80 km. į vaka
rus. Kaip Mesina taip ir Toarmi-
na įkurtos graikų kolonistų dar riaušių pasaulyje filmų artistų ir 
gerokai prieš Romos imperijos gamintojų apdovanojimas aukš- 
įsikūrimą. Kelias eina pajūriu su čiausiu Italijoje įvertinimo ženk- 
labai gražiais vietovaizdžiais. Pa- lu — skulptoriaus Donatelio sta
ti Toarmina prisiglaudusi aukš
tokų kalnų papėdėje, yra labai 
gražus miestas. Čia pirmą kartą 
po Australijos teko susitikti dau
gybę turistų iš Europos ir Ame
rikos, bet jų tarpe nesimatė nė 
vieno lietuvio. O reikia pripažin
ti, kad jau spėjau lietuvių pasi
ilgti. Beveik kas antras užsienie
tis turistas vis sklaidė tą pačią 
knygą, kad neiškentęs vieno ir 
pasiklausiau. Jis mielai mane su- kelių dešimčių metrų 
pažindino. Tai buvo “Europe on 

/ $5.0 a Day” by Arthur Frommer
G4-65 metų laida. Pasirodo, tai 
nepaprastai naudinga kiekvienam 
turistui knyga, su kuria verta su
sipažinti dar prieš išvykstant iš 
namų. Ji taip pat gaunama ir Au
stralijoje, 
patarimas Australijos lietuviams na gausiais. Apsigyvenau 
tą knygą įsigyti ir ją perskaityti la Lituania” Piazza Asti 25 (tel. 
besirengiant išvykti į užsienį. Su 
jos pagalba 
sutaupyti ne 
ir pinigo.
Toar minoje 
valandų čia 
viešbuty, iš 
tikrai nuostabus su snieguota ir 
nuolat rūkstančia Etnos ugnia- 
kalnio viršūne. Vaizdai nuosta
biai gražūs, pietūs geri, bet vis
kas įėjo į ekskursijos kainą — 
3000 lyrų (vienas australų sva
ras lygus 1360 lyrų).

išvykus bus galima 
tik daug laiko, bet

praleidome keletą 
puikiai papietaudami 
kur vaizdas į jūrą

POKARIO KARAI
Prieš dvidešimt metų pasibaigus antrajam pasauliniam karui 

mes tariamės gyveną taikoje. Tačiau per tą laiką ligi dabar pa
saulyje vyko ar tebevyksta nenutrūkstama karų grandinė, kuri vie
nur paliovus kitur įsiliepsnoja. Štai nuo 1945 metų vykę arba te- 
bevykstą karai:

Vieta ir laikas

Indonzija 1945-47
Kinija 1945-49
Kašmiras 1947-49
Graikija 1946-49
Izraelis 1948-49
Filipinai 1948-52

Indokinija 1945-54
Malaja 1945-54
Korėja 1950-53

Formoza 1950 tebetrunka
Kenija 1952-53
Sinajus 1956
Suesas 1956

Vengrija 1956
Quemoy-Matsu 1954-58
Lebanonas 1958

Tibetas 1950-1959
Kipras 1955-59
Alžerija 1956-62
Kuba 1958-59
Laos 1959 tebetrunka
Kuvait 1961
Goa 1961
Yemen 1962 teberunka
Kongo 1960-62
Kuba 1961

Pt. Vietnamas 1959 tebetrunka

Himalaja 1959-62 
Angola 1960 tebetrunka 
Vak. N. Gvinėja 
Kolumbija 1960 
Kuba 1962 
Alžerija-Marokas 
Venecuela 1963
Malazija 1963 tebetrunka

1962 
tebetrunka

1963

Kongo 1964 tebetrunka
Thailand 1964 tebetrunka
Dominikonų Resp. 1965
Peru 1965
Pakistanas — Indija 1965

Kaip matyti iš paduotos lentelės (naudotasi “Time” lentele),
karų grandinė per dvidešimt metų gana ilga, bet čia dar neįskai
tyta riša eilė karų, apie kuriuos pasaulis nenori girdėti. Taip pa
vyzdžiui lietuvių partizanų karas su Sov. Rusija 1944-1954 suki
limas Rytų Vokietijoje 1956, sukilimas Sibiro kalinių stovyklose 
1953 m., sukilimas Lenkijoje ir visa eilė kitų, kur paklota tūks
tančiai gyvybių, bet vardan taikingo sugyvenimo su Sov. Sąjunga 
niekas vak. pasaulyje jų net neužsimena.

IGNAS TAUNYS
Toarminoje yra gerai išsilaikęs Ypač reikia saugotis keisti sveti- 

puikus senovės graikų amfiteat
ras, kur 12 dienų vėliau man 
esant jau Romoje ramią naktį 
šviečiant 20.000 žvakių įvyko ge-

tulėle — Dovydu. Apdovanotųjų 
tarpe buvo Sofija Loren, Audrey 
Hepburn ir visa eilė kitų.

Neapolyje apžiūrėjau Pompėją 
ir su ekskursija lankiausi Soren
to pusiasalyje ir Capri saloje. Abi 
vietos pasakiškai gražios. Keliai 
geri, tik siauri, vingiuoti ir jais 
besinaudojančių gyvybės tėra ap
saugotos tik paties Dievo garbės 
žodžiu. Visu keliu iš vienos pusės 

stati pa
kriaušė tiesiai į jūrą, kitoje pu
sėje status krantas į viršų. Šofe
rio klaida arba mechaniškas su
gedimas pareikalautų daugybės 
gyvybių. Net ir prasilenkimų la
bai reta.

Romoje jau susitikau su pir- 
Mano nuoširdžiausias maišiais lietuviais turistais ir ga

li

78 90.33 — 78 00.14), kuri leng
vai ir labai pigiai pasiekiama 
tramvajum važiuojant iki pasku
tinės sustojimo vietos Piazza Ra- 
gusa. Man to nežinant gana bran
gokai kainavo, kol pasiekiau. 
Mat, italai kažkaip jaučia būtiną 
pareigą turistą apgauti vienokiu 
ar kitokiu būdu. Vienintelis pa
tikimumas — 'viešosios susisieki
mo priemonės, apsigyvenant tu
ristų biuro arba vienuolynų vieš
bučiuose ir atsisakant priimti 
bet kokių siūlomų patarnavimų.

Kas prieS ką 

(laimėtojai gulsčiomis raidėmis) 
Olandija pr. sukilėlius 
Nacionalistai pr. raudonuosius 
Indija pr. Pakistaną 
Vyriausybė pr. Elas sukilėlius 
Izraelis pr. arabus
Vyriausybė pr. Huks maištinin
kus
Prancūzija pr. Viet Minh 
Britanija pr. komunistus 
UNO ir Piet. Korėja pr. kom. 
Kiniją ir S. Korėją 
J.A.V. pr. raud. Kiniją 
Britanija pr. Mau Mau 
Izraelis pr. Egiptą
Britanija ir Prancūziją pr Egip
tą
Rusija pr. sukilėlius
Kinijos raud. pr. nacionalistus 
J.A.V. ir Libaniečiai pr. sukilė
lius
Raud. Kinija pr. tibetiečius 
Britanija pr. EOKA sukilėlius 
Prancūzija pr. sukilėlius 
Vyriausybė pr. Castro 
Vyriausybė prieš Pathet
Anglija pr. Iraką ) 
Indija pr. Portugaliją 
rojalistai pr. vyr. ir Egiptą 
Vyr. ir U no pr. maištininkus 
Kubos pabėgėliai ir J.A.V. pr. 
Castro
J.A.V. ir P. Vietnamas prieš 
Viet Kong ir S. Vietnamą 
Indija pr. Raud. Kiniją 
Portugalija pr. sukilėlius 
Olandija pr. Indoneziją 
vyriausybė prieš sukilėlius 
Rusija ir Kuba pr. J.A. V-bes 
Alžerija pr. Maroką 
Vyriausybė pr. sukilėlius 
Britanija ir Malazija pr. Indo
neziją
Vyriausybė pr. Simba sukilėlius 
Vyriausybė pr. komunistus 
Vyr. ir J.A.V. pr. sukilėlius 
Vyr. pr. sukilėlius 
Pakistanas pr. Indiją 

Lao

mą valiutą juodoje rinkoje, kur 
tikinama brangiau gauti, o daž
nai vietoj laimėjęs gauni netikrų 
pinigų, kuriuos belieka tik išme
sti. Apsigyvenus “Villa Lithua
nia” tų pavojų nėra. Čia jau gau
ni ir tikrą informaciją; kaip rei
kia elgtis Italijoje.

Čia sutikau kun. Dielininkai- 
tį, keletą nepažįstamų lietuvių iš
Amerikos ir vieną pažįstamą iš apie 25 melžiamos karvės ir apie 
Švedijos — plkn. Igną Viršilą. 
Tuoj buvau gražiai 
puikiu kambariu 
Kambarys su maistu 
nai 4.000 lirų. Už
geriau niekur ir nesitikėk.

Svetainėje sutikau ir kitą pa
žįstamą iš Vokietijos — muziką 
Valterį Banaitį. Netrukus atvy
ko manęs pasiimti ir buv. adelai- 
diškis prel. Dr. P. Jatulis. Pake-

priimtas ir 
aprūpintas, 

kainavo die- 
tokią kainą

Pirmosios Pietų Australijos lie
tuvių archyvo-muziejaus patalpos 
buvo šios institucijos kūrėjo p. 
Jono Vanago sandėliukyje. Pas jį 
sandėliukas jau buvo prikimštas 
įvairios gražiai sutvarkytos, įriš
tos medžiagos apie lietuvių gy
venimą. Tada jau p. Vanagas pra
dėjo judinti archyvo-muziejaus 
patalpų reikalą, šis klausimas, 
kada buvo pristatomas Lietuvių 
Namų frontas, buvo tinkamai iš
spręstas, ir archyvui-muziejui pa
talpos buvo paskirtos kartu su 
biblioteka. Patalpas užbaigus, p. 
Vanagas savo surinkta, gražiai 
įrištą ir sutvarkytą archyvą-mu- 
ziejų paaukojo Adelaidės Lietu
vių Sąjungai, pats sutikdamas ir 
toliau būti šios institucijos ve
dėju.

Kaip archyvas-muziejus įsikūrė 
prie bibliotekos — daugelis jį 
matėte. Ir nors, palyginant su 
ankstyvesnėmis jo patalpomis,

Atominė bomba
Šiais metais suėjo 20 metų su

kaktis, kai pirmosios atominės 
bombos buvo numestos ant Japo
nijos miestų Hirošima ir Nagasa
ki ir tie miestai buvo visai su
naikinti. Ryšum su šia sukaktimi 
plačiai pasaulyje minimas tų 
bombų numetimas ir daugeliu at
vejų nesurandama pateisinimo, žada netrukus turėti savo atomi- 
kodėl jos 
sunaikinta 
vybių. To 
nistracija, 
nija, tvirtino, kad atominių bom
bų panaudojimas palaužė japonų 
moralę ir karą sutrumpino ma
žiausia pusmečiu ir tuo buvo su
taupyta ne vien tik masės mate
rialinių gėrybių, bet ir žmonių 
gyvybių. Bet pokario šaltiniai vi
sai kitaip reikalą nušvieča. Esą, 
dar prieš atominių bombų panau
dojimą japonai per neutralių val
stybių atstovus Amerikai siūlęsi 
pasiduoti, bet Amerika į tas pa
siūlas nekreipusi dėmesio.

Pasaulis išgąsdintas tokių ato
minės bombos sunaikinimų (šian
die tokios atominės bombos pa
gamintos šimteriopai galingesnės) 
daugely konferencijų svarstė jų 
Iš viso atsisakyti, bet pokario si
tuacija susidarė tokia, kad pra
sidėjo lenktynės atominiame gin- 
klavimesi. Atominės bombos mo
nopolis nebuvo išlaikytas vieno
se rankose. Jau sekančiais me
tais Sov. Rusija išsprogdino pir
muosius bandymus ir šiandie yra 
viena iš didžiųjų pasaulyje atomi
nių galybių šalia Amerikos. Ang
lija savo atominius tyrinėjimus

buvo išsprogdintos ir 
šimtai tūkstančių gy- 
meto Amerikos admi- 
vedusi karą aų^Japo- 
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Dovaniniai siuntiniai
maisto produktų, pramoninių prekių ir tekstilės gaminių

Artėjant rudens ir žiemos sezonams Europoje gavau 
naujus medžiagų pavyzdžius paltams, nailono ir kitokių teks
tilės gaminių.

Žemos kainos ir didelis pavyzdžių pasirinkimas.
Su užklausimais kreiptis:

Mr. M. TENISONS
41 GIBSON AVE., PADSTOW, N.S.W. Tel. 77-6468 
(Malonėkite skambinti nuo 5.30 vai. iki 9.00 vai. p.p.)

liui jis aprodė ir šv. Petro ir Po
vilo baziliką.

Romoje išbuvau 10 dienų, ir 
beveik kasdien prel. Dr. P. Jatu
lis man parodydavo ką nors nau
jo tiek mieste, tiek ir apylinkėse. 
Besilankantiems ypač adelaidiš- 
kiams jis yra tikra palaima.

Mačiau ir popiežių ir vos 
juo nepasisveikinau — taip 
buvau sustojęs jį pranešant, 
tas buvo jo vasaros rezidencijoje 
Castel Gondolfo.

Mačiausi Romoje ir su daugiau 
lietuvių kunigų, jų tarpe ir su 
prel. Tulaba. Lietuvių kunigų ži
nioje yra pati “Villa” šv. Kazi
miero kolegija ir. dešimties hek
tarų ūkis užmiestyje, čia laikoma 

15 prieauglio, o be to dar nema
žai kiaulių ir vištų, čia praleidau 
visą vakarą malonioje prel. Ig
natavičiaus globoje. Jis buvęs 
kariuomenės kapelionas ir turė
jom bendrų prisiminimų.

Romoje
ministerį 
nį ir jo 
jnr. Min.
nos sveikatos, bet gyvai domisi 

aplankiau Lietuvos 
prie šv. Sosto Girdvai- 
sekretorių S. Lozoraitį 
Girdvainis, nors ir silp-

Australijos liet, archyvas

darbo patalpa. Todėl 
prie Lietuvių Namų 
ir buvo turėta galvoje, 
svarbių reikalų, ir ar-

buvo daug erdvesnės ir tinka
mesnės, tačiau tolimesniam šios 
institucijos vystymuisi jos nebu
vo pakankamos. Dėl vietos sto
kos ir dėl patalpų naudojimo ki
tiems reikalams, archyvo-muzie
jaus augimas ir jo 
tvarkymas buvo paraližuotas. Be 
to, prie archyvo reikalingas san
dėlis — 
ruošiantis 
užbaigimo 
tarp kitų 
chyvo-muziejaus reikalai. Po eilės 
pasitarimų ir diskusijų, dabar 
archyvas-muziejus Lietuvių Na
muose turės jau tinkamas sąly
gas savo egzistavimui ir augi
mui.

Patalpų apšvietimas ir struktū
ra specialiai pritaikinta tam rei
kalui. Patalpos dydis 35 x 17 pė
dų. Be to, prie šios patalpos į- 
rengtas sandėlis — darbo patal
pa, kurios dydis 14 x 9 pėdos. Mu- 

ir ginklavimąsi riša su Amerika. 
Prieš keletą metų savos gamybos 
atominę bombą pasigamino Pran
cūzija, o šiais metais ir komunis
tinė Kinija. Kalbama, kad savus 
atominius ginklus žada gamintis 
Indija ir Indonezija, o neseniai 
paskelbta žinutė, kad ir Izraėlis

nes bombas. Kaip matyti, šis taip 
pavojingas ir gąsdinantis žaisliu
kas gali ilgainiui pasidaryti vi- gyvenimą ne tik mūsų jaunosioms 
suotinis ginklas. Kažkur teko ma
tyti humoristines karikatūras, 
kad ir gatvės policininkai prie 
diržų nešiojasi atomines bombas, 
Kaip toli eis šis progresas ir ko
kios jo gali būti pasekmės, nie
kas nedrįsta įsivaizduoti, bet, 
aišku, pranašystės tebūtų tik la
bai liūdnos.

SPAUDOJE

TIESIOGINIAI TIKSLAI

neapn- 
supažin-

šiandien

Londone leidžiamas žurnalas 
“Šaltinis” rugpiūčio mėn. nume
ry paskelbė inž. J.P. Nasvyčio 
įdomų straipsnį “Kovos 
boti”, su kuriuo verta 
dinti ir M.P. skaitytojus.

Autorius rašo: “Kai 
prisimename, kad jau 25 metai, 
kaip lietuvis savoje žemėje pa; 
verstas beteisiu vergu, lai nenuo
dija mūsų nuotaikos ir pasiryži
mo 25 metų skaičius. Akstinas 
kovoti už Lietuvos laisvę dabar 
turėtų būti toks pats arba net di
desnis, koks buvo pirmąją okupa- 

įvairiais klausimais ir lietuviais 
Australijoje. Su min. Lozoraičiu 
neteko pasimatyti, nes tuo laiku 
buvo išvykęs į Vokietiją. Bet pa
kely aplankiau buv. min. p-ką E. 
Galvanauską, kuris persikėlęs iš 
Madagaskaro dabar gyvena Pran
cūzijoje Italijos pasienyje Aix 
— les Bains, prie didžiausio 
Prancūzijos ežero. E. Galvanaus
kas, buvęs mano rektorium 
kybos institute Klaipėdoje, 
met sulaukė jau 83 metų 
žiaus. Nežiūrint amžiaus ir
terialinės padėties, kuri nėra la
bai pavydėtina, jis gyvai rūpina
si lietuvių ir Lietuvos reikalais. 
Būtų gerai, kad prie progos ir 
daugiau prakeliaujančių lietuvių 

Pre- 
šie- 
am- 
ma-

kiek 
eks- 
rei- 
dra-

ziejaus patalpas taip pat bus ga
lima panaudoti įvairioms dailės 
parodoms.

Archyvo-muziejaus vedėjas p. 
Vanagas jau dabar projektuoja, 
kaip naujas patalpas geriausiai

sėkmingas ir praktiškiausiai išnaudoti, kaip 
geriausiai jas sutvarkyti, kokius 
baldus įgyti, kokį apšvietimą pa
daryti ir t.t. Tačiau jo projek- mų 
tams įgyvendinti prie turimų, kad 
ir gausių eksponatų bei medžia
gos, dar daug ko trūksta. Būtų 
labai gražu, kad lietuviška vi
suomenė suprastų šios labai svar
bios institucijos reikalą ir 
galima ją paremtų įvairiais 
ponatais. Svarbiausiai dabar 
kalinga: moteriškų tautinių
bužių nors viena eilutė (galima 
aukoti ir dalimis), tautiniais dra
bužiais papuoštų lėlių (vyrų ir 
moterų), gintaro dirbinių, tauti
nių juostų, lietuviškų audinių, 
ypatingai staltiesių bei rank
šluosčių, lietuviškais raštais or
namentuotų odos dirbinių, medžio 
drožinių, mezginių (pirštinių, ša
likų ir t.t.) ir kitų tautodailės 
dirbinių. Taip pat reikalingi lie
tuviški pinigai, įvairūs praeities 
dokumentai, įvairios lietuviškos 
uniformos ar jų dalys ir įvairūs 
ženklai.
Lietuvi!

Jei turi kokį nors virš minėtą 
daiktą, kuris tiktų j archyvą-mu- 
ziejų, paaukok jį. čia jis įgaus 
didesnę vertę ir prasmę, nes jis 
padės atvaizduoti mūsų praeities 

kartoms, bet ir svetimtaučiams, 
nes bus daroma pastangų, kad ši 
svarbi lietuviška institucija būtų 
įtraukta į turistinių įdomybių 
Adelaidėje sąrašą. Dėl eksponatų 
bei archyvinės medžiagos prašo
me tartis su šios institucijos ve
dėju p. J. Vanagu (9 Westburne 
St., West Croydon, S.A.

ci j os dieną.
“Nėra abejonės, kad lietuvių 

emigracinė veikla yra labai gyva. 
Laimėjimai ypač kultūrinėje sri
tyje labai gausūs.

“Bet kita vertus, politinis mū
sų susiorganizavimas ir tiesiogi
nė Lietuvos vadavimo kova per 
25 metus nebuvo perdaug efek
tyvi. Per visą 25 metų laikotarpį 
taip ir nepasisekė suorganizuoti 
ir išauginti autoritetngo visuo
tinio laisvės kovai vadovaujančio 
organo.

“Koncesijos, kurias vakarų pa
saulis yra mums davęs, kaip tai 
okupacijos nepripažinimas, prie 
progos pareiškiama simpatija, at
stovybių kaikuriose valstybėse 
toleravimas toli gražu dar ne
gali mūsų patenkinti.

“Neraminkime savęs simpatijos 
pareiškimais. Mes turime suge
bėti Lietuvos bylą 
Tai turi būti pats 
dabarties uždavinys 
pasaulio lietuviams, 
ei joms ir vadams.

suaktyvinti. 
svarbiausias 

viso laisvojo 
jų organiza-
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Kol tai nebus padaryta, var- 
ar nesusipratimai greit baig- 
(Kaip jau buvo skelbta, išei- 
liet. spaudoje buvo visa eilė

jį aplankytų.
Memingene, Vokietijoje, kur 

gyvenau prieš išvykdamas į Aus
traliją, tebėra palikę apie 280 
lietuvių, kurie daugumoje silpna- 
sveikačiai. Jie gyvena vienas ne
toli kito naujai pastatytame ra- ; 
jone, čia susitikau su aktyviais 
bendruomenės nariais (kuir. Pet-.’/ 
rausku, St. Vykintu, Radžium, 
kurie turi dvi maisto krautuves 
ir nors sunkiai dirbdami pragy
vena gerai.

Vasario 16-sios gimnazijos 
naujasis pastatas gana gražus. 
Tiesa, gimnazija nėra jau taip 
lengvai pasiekiama, bet tai vie
nintelė Europoje vieta, kur Eu
ropos lietuviai pasijaučia savoj ■> 
aplinkumoj. Nesusipratimai dėl 
gimnazijos finansinės atskaito
mybės, atrodo, kilę vien tik no
rint tą atskaitomybę patobulinti 
ir kontrolę pavesti priešingo lo- 
gerio sąžiningiems žmonėms, kas 
mano supratimu vien tik dėl 
šventos ramybės ir turėtų būti 
padaryta, kad išvengus nereiks^ 
lingu užkabinėjimų ar įtarinėji
mų, 
gu 
sis 
vių
nepalankių pasisakymų ir įtari- 

gimnazijos adresu. Red.). 
Man pačiam tiek gimnazija, tiek 
ir jos personalas paliko gražiau
sią įspūdį. . Aįį

Vokietįijos lietutvių j gyvenime 
didelį vaidmenį vaidino ir tebe-- 
vaidina lietuvių sargybų, dabar 
darbo ir transporto kuopos prie 
amerikiečių kariuomenės dalinių. 
Plkn. Sutkus vadovauja vienai 
kuopai Dortmurtde, kur tarnauja 
J. Stankaitis ir T. Šidiškis — abu 
svarbūs ir puikūs asmenys mūsų 
bendruomenei ir su jais turėjau 
progos pasimatyti.

Lietuvių kuopai Mainze vado
vauja kap. Juozas Matulaitis — 
labai puikus ir aktyvus lietuvis, 
daug padėjęs gimnazijai ir kitur. 
Jo kuopoje tarnauja ir dabartinis 
Vok. Kr. Valdybos sekr. kap. J. 
Kriščiūnas, kuris greit jau išeis 
į pensiją.

Bendrai Vokietijoje gyvenimas 
gana geras, nors didelis butų trū
kumas ir brangūs maisto produk
tai, ypač mėsa. Krautuvės viskuo 
pertekusios ir auksas pardavinė
jamas nenormuotais kiekiais.

Prancūzijoje gyvenimas pana- 
šus į Vokietijos, ir retas lietuvis ’ 
ten gerai įsikūręs. Paryžiaus liet. 
ben-nei vadovauja kun. Petro
šius, visų net ir ne dievotų aukš
tai vertinamas ir gerbiamas. Sek
madienį, pamaldų metu sutikau 
net du australiečius lietuvius — , 
Klimavičių iš Perth ir Severiną iš 
Melbourne. Pamaldose dalyvavo 
apie 40 daugumoje senyvo am
žiaus lietuvių.

“Lietuvybės išlaikymas emigra
cijoje dar nėra kova už laisvę. 
Nuolatinis pabrėžimas, jog išliki
mas lietuviais yra pagrindinis ■ 
mūsų rūpestis, yra pripažinimas, - 
kad nekovojame, o laukiame.

“Kultūrinė mūsų veikla yra 
tik padedamasis veiksnys. Pasi
sakymai, kad dainomis, tautiniais 
šokiais ir kitomis smagiomis prie
monėmis “vaduojame Lietuvą”, 
yra perdaug atitraukta filosofi
ja.

“Vakarų pasaulis sąmoningai 
ar nesąmoningai irgi yra kaltas 
dėl Lietuvos okupacijos. Mums . 
nereikia nei prašyti, nei įrodinė
ti, kad Lietuva yra verta laisvės. 
Mes turime reikalauti mūsų tei
sių atstatymo.

“Mes patys esame vienintėliai, 
kurie galime laisvai dirbti Lie- 
tuvos laisvinimo darbą. Tai irgi 
privilegija ir atsakominga parėk 
ga.”

Lietuvių Fondas Amerikoje jau 
turi nejudomo kapitalo netoli 
200.000 dolerių. Jo įnašai kasmet 
vis didėja. Banke gautos palūka- 
nos skiriamos lietuvių kult, rei
kalams išeivijoje.

2
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Tokiu pavadinimu pereitų me
tų pabaigoje pasirodė Dr. Juozo 
Girniaus knyga — studija roma
no formato netoli 600 psl., kurių 
išleido ”Į Laisvę Fondas Lietu
viškai Kultūrai Remti” Ameriko
je. Ši knyga jau paplitusi ir tarp 
Australijos lietuvių.

Dr. Juozas Girnius išeivijoje 
pasidarė viena iš centrinių figū
rų: jis ir filosofas, ir visuomeni
ninkas, ir publicistas, ir enciklo- 
pedistas. šiandie jis yra Ateiti
ninkų Federacijos vadas, Liet. 
Enciklopedijos redaktorius, žur
nalo “Aidų” redaktorius. Tai yra 
centrinės pozicijos, kurias tega
li tuo pačiu metu užimti tik labai 
iškilūs žmonės. Toks yra Dr. .T. 
Girnius, šalia to jis yra ir eilės 
knygų autorius, kurių tarpe jo 
paruoštoji knyga "Tauta ir tauti
nė ištikimybė” mums visiems be
namiams lietuviams turėtų galio
ti kaip tautiškumo katekizmas. Ji 
tokia ir yra, tad nenuostabu, kad 
ši knyga buvo taip greit išgraibs- 
,tyta ir net išleista latviškai. Kiek 
čia minėtų knygų lietuviai grai
bstė be jokių rezervų, tiek ši pa
skutinė — “žmogus be Dievo” 
skaitytojo pasitinkama su tam 
tikra abejone. Tiesa, skaitytojas 
negali diktuoti autoriui, kų jis tu
rįs rašyti, bet kiekvienas klausti 
gali — kiek tokia knyga aktuali 
mūsų lietuviškai visuomenei? Juo 
labiau, kad autorius savo anks
tyvesnę knyga šia kryptimi stip
riai buvo užsirekomendavęs, štai 
“Europos Lietuvio” knygų ap
žvalgininkas K. Abr. taip pasisa
ko: “Jeigu pasisžiūrėtume arčiau 
j savo bendruomenę, tai galėtu
me sakyti, kad tokia knyga iš vi
so mums nereikalinga. Kiek čia 
kur tarp mūsų tų bedievių tesa
mą! Bendruomenė buvo ir tebė
ra katalikiška, o bedievių tiek 
reta, kad praktiškai juos nesun
ku būtų “sugaudyti”, kaip kun. 
St. Yla jau yra su kaikuriais pa
daręs savo knygoje, ypač su įta
kingaisiais... Kita vertus, jeigu 
tų bedievių ir yra kokia saujelė, 
tai jie nesireiškia savo bedievy
be, nėra kovinga, neskelbia savo 
filosofijos ir nedaro įtakos ki
tiems. Vadinasi, mūsų lietuviško
ji katalikiškoji bendruomenė dėl 
bedievių veiklos galėtų ramiai 
miegoti” (E.L. Nr. 39).

APIE NAUJAS KNYGAS Australijos lietuvis...
ŽMOGUS BE DIEVO

Betgi Dr. J. Girniaus klausimas 
keliamas studijoje “Žmogus be 
Dievo” nesiriboja vien lietuvių 
bendruomene (nors jai ir taiko
mas, nes tik ji skaito lietuviš
kai!), bet svarsto tikinčiojo ir ne
tikinčiojo santykį esmėje, iš ko 
galėtų pasidaryti sau tinkamų iš
vadų ir kiekvienas lietuvis skai
tytojas, ar jis būtų tikintysis, ar 
ne. Perskaičius knygų gal būt ti
kinčiajam viskas, kas pasakyta, 
yra teisinga, bet abejojančiam iš
kyla gausybė klaustukų ir gal būt 
jis net labiau pasimeta knygų 
perskaitęs, negu pasijunta įtikin
tas. Ypač silpniausios tos vietos, 
kur autorius kalba apie “bedie
vio” psichologijų ir jo nerimų. 
Tai nėra autoriaus nuoširdus su
sipažinimas su netikinčiuoju, bet 
greičiau pažiūra tikinčiojo į neti
kintį, paimta ne iš gyvenimo, o 
iš apologetinių eilinių vadovėlių. 
Daug yra atsivertėlių, bet taip 
pat ir nemažiau atkritėlių nuo ti
kėjimo, kurių turėta krikščioniš

KARKLUPĖNUOSE
PREMIJUOTAS ROMANAS

Šių metų pradžioje dienraštis 
“Draugas” Amerikoje paskyrė 
savo metinę literatūrinę premijų 
Albinui Baranauskui už knygų 
“Karklupėnuose”, kurių dailiai 
išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas Čikagoje.

Pats knygos autorius literatū
roje jau nėra naujokas. Jis labai 
gražiai užsirekomendavo savo 
pirmuoju novelių rinkiniu “Snie
go platumos” su dideliais rašy
tojo pažadais. Gaila, šiame roma
ne autorius skaitytojų gerokai 
nuvylė. Knygoje tėra tik lėkštas 
pasakojimas apie įsimylėjusius 
jaunuolius ir baigiamas vestuvė
mis. Nors ir romanas, bet jis ne
pasižymi nei savo kompozicija, 
nei charakterių įvairumu, nei idė
jine ar psichologine įtampa. Ga
lėjo autorius šiuos visus trūku
mus išpirkti bent stilistiniu pasa
kojimu, bet ir čia vietomis pasi
gendama to pasakojimo gyvumo, 
kuris kadais lengvai skaitytojų 
papirko savo “Sniego platumo
se”. Kadaise ir A. Vaičiulaitis iš
leido labai jau nesudėtingų ro
manų, tačiau savo stilistinėmis 
priemonėmis ir psichologiniais 
veikėjų niuansais jo veikalas pa

koji arba katalikiškoji doktrina 
nepatenkino. Tai yra kięk gilesnė 
problema ir taip paviršutiniškai 
neišsprendžiama. Juk pagaliau 
ir tokie vadinami “bedieviai” net 
iš mūsų tarpo galėtų ir turėtų 
ko rimto pasakyti, save arba sa
vas pažiūras atskleisti, bet jie ty
li nesiimdami jokios savo apaš
talavimui akcijos ir vadovauda
miesi principu, kurį kadais su
formulavo poetas R.M. Rilke sa
kydamas, kad žmogus yra vieni
šas ir tik savo vienatvėje atsako 
į savo būties klausimus. Pagaliau 
mūsų bendruomenėj žodis “be
dievis” vis dar tebegalioja kaip 
keiksmažodis. Kitaip sakant,, to
kių pažiūrų žmogus viešai netu
ri teisės nei pasisakyti, nei sklei
sti savo pažiūrų. Gera Dr. J. Gir
niaus knygoje jau tas, kad auto
rius kitatikį pristato tikinčiajam 
ne vien tik kaip žmogų, bet ir 
kaip brolį, o tai jau yra didelis 
mūsų konservatyviose pažiūrose 
progresas. (J.B.) 

sidarė vienas iš pirmaujančių. 
Gal šitų pastabų ir bereikėtų mi
nėti, jeigu autorius būtų tik pra
dedantis, bet kiek žinoma, čia 
kalbamoji yra jau autoriaus tre
čia.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
Jau išsiuntinėtas Lietuvių En

ciklopedijos 33-sis tomas. Išeivi
jos lietuviai jau baigia šį milži
niškų žinynų, tuo tarpu okupuo
toje Lietuvoje, kur taip giriama
si visokeriopa, pažanga, įskaitant 
ir kultūrinę, per visų okupacijos 
laikų neišleista nė vieno lietuviš
kos enciklopedijos tomo, už tat 
tenai leidžiama 55 tomų apimties 
Lenino raštai.

ŠALTINIS. Tikybinės ir tauti
nės minties žurnalas. Nr. 4 (23). 
Red. S. Matulis. Šiame numery 
eilė įdomių rašinių, iš kurių pa
minėtini: inž. J.P. Nasvyčio “Ko
vos neapriboti”, vysk. P. Brazio 
“Pasitikėjimas”. Priede “Šalti
nėlis” jauniesiems skaitytojams, 
platus informacijos ir korespon
dencijų skyrius iš viso pasaulio. 
Adresas: 21 The Oval, Hackney 
Rd., London E. 2, England.

be mačiausi ir su min. B.K. Ba
lučiu. Jo sveikata nėra gera, bet 
nežiūrint to jis vis tebesirūpina 

(Atkelta iš psl. 2) liet reikalais, gi priėmime pabu
vo gana ilgokai, teiravosi apie 

Londonas, nežiūrint ir ne taip lijos lietuvius ir turėjo prisisegęs Austr. lietuvius ir siunčia geriau- 
jau saulėto oro, gana gražus auksinį Amerikos krep|šininkų sius linkėjimus.
miestas, čia lietuviai daugumoje apsilankymo Australijoje proga Lietuvos Atgimimo Sųjūdis 
net geriau įsikūrę, negu Europo- pagamintų garbės ženkliukų. Anglijoje vadovaujamas dipl. tei- 
je. Jų bendruomeniškas susitvar- Sekmadienį tuoj po pamaldų sin. Petro Mašalaičio man, buvo 
kymas galėtų būti pavyzdžiu ir kun. kleb. J. Budzeika surengė surengęs puikų priėmimų rytinio 
Australijos lietuviams. Visas jų puikius pietus p.p. Bačiūnams, Londono soc. klubo salėje, kur 
bendruomeninis turtas, įgytas kur buvo pakviesti ir p.p. Balic- dalyvavo apie 40 asmenų. Priė- 
pradžioje aukų keliu, pats išsi- kai (Balickas — patarėjas prie mimo metu dalyviai Petrui va- 
laiko ir jau pilnai išmokėtas. Jau Lietuvos atstovybės), inž. P.J. dovaujant įgaliojo mane perduoti 
ir dabar dalis pelno, padengus Nasvytis su dukra, SI Kasparas, geriausius 'linkėjimus kun. Kaz- 
administracines ir skolų išlaidas, na ir aš. Besikalbant patyriau, lauskui ir mano pusbroliui kun. 
skiriama lietuvių kultūriniams kad jeigu sveikata leis, tai p.p. Daukniui, kurie būdami čia su 
reikalams. “Europos Lietuvio” Bačiūnai žada aplankyti Austrą- visais elgėsi labai gražiai nieko 
spaustuvė ir knygų leidykla “Ni- lijos lietuvius kitais metais. Ta neišskirdami.
da” patogiai suveda galus su ga- proga jis siunčia geriausius Aus- Apleisdamas Londonu reiškiu 
Jais. Britanijos Liet. Sųjungos ir tralijos lietuviams linkėjimus. pagarbų ir dėkingumų visiems j (A
Liet. Namų Valdybose yra tie pa- Priėmimo metu Vienybės klu- lietuviams.
tys asmenys: inž. J. Vilčinskas, -—-______--.......—
inž. S. Nenortas, teis. P. Maša- 
laitis, J. Lūža, Z. Jūras, V. Stri- 
mas ir A. Pranckūnas. “Europos
Lietuvį” redaguoja rašytojas K. 
Barėnas, Liet. Namų vedėjas K. 
Makūnas. Be jų yra dar visa eilė 
puikių ir aktyvių lietuvių tiek 
vakariniame, tiek ir rytiniame 
Londone, kur yra bažnyčia ir so
cialinis klubas (jau išmokėtas). 
Lietuvių Sodyba už Londono da
ro impozantiškų įspūdį ir jau taip 
pat išmokėta. Joje nuolat dabar 
gyvena trylika pensininkų, o va
sarų apsčiai vasarotojų.

Šiuo metu Londone vieši Pa
saulio Liet. B-nės pirm. J.J. Ba- 
čiūn'as su ponia. Jis jau turėjo 
du pranešimus: vienų vakarinia
me Londone Liet. Namuose per 
jam surengtų Vienybės Klubo 
priėmimų, kitų rytiniame Londo
ne Soc. Klubo salėje kur buvo 
drauge demonstruojama jo atsi
vežta spalvota filmą apie milži
niškų tautinių šokių sųskrydį Či
kagoje 1963 metais. Abiejuose 
savo pranešimuose p. Bačiūnas 
labai šiltai atsiliepė apie Austra-

GARSĖJA LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Brisbanės dienraštis “The Cou
rier Mail” rugsėjo 30 d. laidoje 
rašo, kad Amerikoje lietuvis gy
dytojas Dr. Jonas Valaitis pri
taikęs labai pigų ir neskausmin
gų metodų nustatyti plaučių vėžį. 
Jo metodu liga nustatoma anksti 
ir laiku imantis gydymo pacien
tas pagydomas. Greičiausia šis 
lietuvio metodas bus įvestas viso
je Amerikoje.

KULT. NAUJIENOS
Rugsėjo 22 d. suėjo 90 metų 

mūsų dailininko M.K. Čiurlionio 
gimimo, ši Čiurlionio sukaktis 
paminėta okupuotoje Lietuvoje 
ir kaikur laisvajame pasaulyje. 
Su laiku Čiurlionio garsas meno 
sluogsniuose plinta, šiais me
tais apie Čiurlionį ir jo kūrybų 
pasirodė visa eilė straipsnių 
prancūzų spaudoje.

ŠVIESOS — SANTAROS , 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 8-12 d.d. p.p. Bačiūnų 
vasarvietėje Tabor Farm įvyko 
Amerikos šviesiečių — santarie- 
čių suvažiavimas, kuriame daly
vavo eilė vidurinės kartos rašyto
jų, iš Paryžiaus prof. A. Greimas 
ir kiti. Išklausyta eilė paskaitų, 
surengtas literatūros vakaras, 
dviejų jaunų dailininkų darbų 
parodos.

— ★ —
Amerikoje leidžiamas žurnalas 

“Short Story International” ir 
šių metų vasaros leidinyje at
spausdino rašytojo Antano Tūlio 
novelę “Varlės šermenys”. Per
nai šiame žurnale buvo paskelb
tos dvi lietuviškos novelės (J. 
Grušo ir St. Zobarsko). Žurna
las skoningai leidžiamas kas mė
nesį. Turiny trumpos novelės iš 
įvairių tautų. Gaunamas ir Aus
tralijoje.

— ★ —
Š.m. rugsėjo nr. žurnalas “Lie

tuvių Dienos” paskelbė eilę Me
no Dienų metu Melbourne lite
ratūros vakare dalyvavusių auto

rių kūrybos su autorių atvaiz
dais. Jų tarpe matome P. Andriu- 
šį, J.A. Jūragį, M.A. Malakūnie- 
nę ir J. Mikštų. Dar paskelbta 
nuotrauka iš to lit. vakaro klau
sytojų. Kiekvienas autorius pri
statytas trumpa biografija.
JUNGTINIS BALTŲ TAUTŲ 

CHORŲ KONCERTAS
Kaip jau buvo minėta, Jung

tinis Baltų Tautų Chorų Koncer
tas įvyks 30 spalių, šetadienį, 8 
vai. vakaro Sydney’jaus Town 
Hall.

Jungtinis choras susidedąs iš 
virš 300 choristų tikrai įneš šį tų 
naujo į mūsų bendruomenių gy
venimų.

Bilietus jau dabar galima už
sakyti pas Baltų Komiteto na
rius: V. Bukevičių telefonu 
50-5346 ir V. Narbutų 71-3475.

Bilietai nuo 16 spalio bus gau
nami mieste pas Nicholson’s, Fal
ling’s ir David Jones.

Bilietų kainos 15/-, 10/- ir 6/-, 
vaikams pusė kainos.

Pajieškojimas
Lietuvoje gyvenantis Vytautas 

Brilingas (adresas: Ukmergės ra
jonas, Ukmergė, Vilniaus g-vė 33, 
Lietuvos S.S.R.) pajieško savo 
tėvo Vlado Brilingo, gim. 1903 
m. Pabaiske, Ukmergės apskr.) 
Turimomis žiniomis į Australijų 
jis buvo išvykęs 1948 m. laivu 
“Protea”. Atsiliepti duotu adre
su arba pranešti “M.P.” redakci
jai.

VICTOR HUGO
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Spauda ir architektūra
IŠTRAUKA 15 KNYGOS "PARYŽIAUS KATEDRA”

MaceinienėVertė J.

Iš kryžiaus karų architektūra parsinešė smai
lų skliautų, o tautos — laisvės siekimų. Tada, kai 
Roma pradeda pamažu irti, romaniškoji architek
tūra miršta. Hieroglifas pabėga iš katedros į pi
lių bokštų herbus feodalizmo prestižo kelti. Ir pačių 
katedrų, šį kadaise tokį dogmatinį pastatų, nuo 
šiol užima vidurinysis luomas, miestiečiai, laisvė; 
ji ištrūksta iš kunigo ir patenka menininkui. Meni
ninkas jų stato pagal savo skonį. Sudie, paslaptie, 
padavimai .įstatyme. Dabar čia fantazija ir užgaida. 
Kunigas daugiau nieko ir nebereikalauja, jam už
tenka bazilikos ir altoriaus. Nuo šiol keturios sie
nos— menininko. Architektūros knyga nebepriklau
so kunigijai, religijai, Romai; ji priklauso vaizduo
tei, poezijai liaudžiai. Dėl to ši architektūra, tik tri
jų šimtmečių amžiaus, taip staigiai, be galo, taip 
stulbinančiai pasikeitė, palyginus su nusistovėjusia 
nejudria romaniškųja architektūra, kuri išsilaikė 
šešis ar septynis šimtmečius. Tuo tarpu menas žen
gia milžino žingsniais. Liaudies genijus ir origina
lumas atlieka darbų, kurį iki tol dirbdavo vyskupai. 
Kiekviena karta praeidama įrašo savo eilutę į kny
gų; ji nugramdo nuo katedrų fasadų senuosius ro
maniškus hieroglifus ir iš po naujųjų simbolių vos 
begalima įžiūrėti vienur kitur prasiveržiančių dog
mų. Liaudies draperija beveik paslepia religijos 
griaučius. Sunku įsivaizduoti, kaip laisvai jautėsi 
architektai, kurdami net bažnyčias. Pavyzdžiui, Pa
ryžiaus Teisingumo rūmuose, židinių salėje, vietoje 
kapitelių nepadoriai apsikabinę vienuoliai su vie
nuolėmis. Nojaus nuotykis su visomis smulkmeno- 
nomis iškaltas didžiajame Burgo katedros portale. 
Bošervilio abatijoje ant prausyklos pavaizduotas 
girtas‘vienuolis su asilo ausimis, laikus rankoje sti
klinę ir besišaipųs iš visos brolijos. Tuo laikotarpiu 
mintis, užrašyta akmenyje, turėjo privilegijų, ku
rias galima palyginti su nūdiene mūsų spaudos lai
sve. Tai buvo architektūros laisvė.■

š laisvė siekia labai toli. Kartais koks nors por

talas, fasadas arba visa bažnyčia atskleidžia simbo
liškų prasmę, visiškai svetimų kultui ir net prie
šiškų bažnyčiai. Tokių gundančių puslapių yra pa
rašę tryliktame amžiuje Gijomas Paryžietis, pen
kioliktame — Nikola Flamelis. Sen-Žak-de-la- 
Bušri bažnyčia buvo perdėm opozicinės dvasios.

Tais laikais minties laisvė tik taip galėjo pasirei
kšti, ir mintį ištisai buvo- galima užrašyti tik į kny
gas,vadinamas pastatais. Jeigu ji būtų buvusi neat
sargi ir būtų surizikavusi pasirodyti kaip rankraš
tis, budelis jų būtų sudeginęs viešoje aikštėje. Min
tis bažnyčios portale būtų stebėjusi mirties bausmę 
minties, įkūnytos knygoje. Taigi, neturėdama kito 
kelio, kaip tik architektūrų,’ mintis veržėsi į jų iš 
visų pusių. Todėl taip gausu Europoje katedrų: jų 
skaičius nepaprastai toks didelis, jog sunku patikėti 
net ir patikrinus. Visos medžiaginės, visos intelek
tualinės visuomenės jėgos susitelkė į vienų taškų: 
į architektūrų. Dievo namų statybos dingstimi me
nas puikiai išsivystė.

Anais laikais kiekvienas, gimęs poetu, pasidary
davo architektu. Masių talentai, kuriuos feodaliz
mas iš visų pusių spaudė nelyginant bronzinių sky
dų testudo, nerasdami kaip kitaip prasiveržti, pra
siveržė tuo menu, ir jų iliados įgyjo katedrų formų. 
Visi kiti menai pakluso architektūrai ir pasidavė jos 
reikalavimams. Tai buvo didžio kūrinio darbininkai. 
Architektas, poetas — tai vienas menininkas — ri
kiavo viskų: skulptūrų, kuri jam puošė fasadus, ta- 
pybų, kuri jam spalvino vitražus, muzikų, kuri įsiū
buodavo jo varpus ir gausdavo vargonų dūsose. Net 
ir vargšė tikroji poezija, kuri atkakliai skursdavo 
rankraščiuose, norėdama turėti kokių nors reikšmę, 
buvo priversta įsirėminti pastate himno arba prozos 
pavidalu; atlikt tokį pat vaidmenį, kaip Eschilo tra
gedijos liturginėse Graikijos šventėse arba Pradžios 
knyga Saliamono šventykloje.

Taigi iki Gutenbergo svarbiausias, visuotinis, raš
tas buvo architektūra. Tos granitinės knygos, ku

rių pradėjo Rytai, tęsė senovės graikai ir romėnai, 
paskutnį puslapį įrašė viduramžiai. Beje, tas reiški
nys, kurį matome viduramžiais, būtent kad liaudies 
architektūra eina po kastos architektūros, kartojasi 
ir kitose didžiosiose istorijos epochose, vykstant a- 
nalogiškiems poslinkiams žmogaus sųmonėje. čia 
tik bendrais bruožais paminėsime dėsnį, kuriam 
nuodugniai išnagrinėti reikėtų ištisų tomų: tolimuo
siuose Rytuose, tame pirmykščių amžių lopšyje, po 
indų architektūros seka finikiečių architektūra, ta 
našioji arabų architektūros motina; senovėje po E- 
gipto architektūros, — jos atmainos buvo etruskų 
menas ir ciklopų pastatai, — sekė graikų architek
tūra, kurių tęsė romėnų stilius, bet jau apkrautas 
kartaginiečių kupolu; naujaisiais laikais po roman
tiškos architektūros sekė gotiškoji. Tas tris serijas 
padalinę į dvi grupes, rasime, kad vyresniųjų trijų 
seserų — indų, Egipto romanų architektūros — tas 
pats simbolis, tai yra teokratija, kasta vienybė, dog
ma, mitas dievas; o trijų jaunesniųjų seserų — 
finikiečių, graikų ir gotikos architektūros — nors 
jų formos priklausomai nuo jų pobūdžio ir labai 

zįvairios, reikšmė ta pati: laisvė, liaudis, žmogus.
Indų, egiptiečių bei romantiškuose pastatuose vi

sada jaučiamas kunigas, niekas daugiau, tik kuni
gas, vis tiek,kaip js vadintųsi :braminiu žyniu ar 
popiežium.Visai kas kita liaudies architektūroje. Ji 
puošnesnė ir ne tokia šventa. Finikiečių architektū
roje jaučiamas pirklys; graikų — respublikonas; 
gotikos — miestietis.

Bendri bet kokios teokratinės architektūros bruo
žai yra pastovumas, pažangos baimė, laikymasis 
tradicinių linijų; pirmykštis tipas nekeičiamas, vi
sos žmogaus ir gamtos formos nuolat palenkiamos 
nesuprantamoms simbolio užgaidoms. Tai neaiškios 
knygos, kurias iššifruoti sugeba tik pašvęstieji. 
Beje, kiekviena forma, net ir pati biaurioji, čia yra 
prasminga, todėl neliečiama. Nereikalaukite, kad 
indų, egiptiečių ar romaniška architektūra pakeis
tų piešinį arba pataisytų statulas. Kiekvienas pa
tobulinimas joms reiškia šventvagystę. Atrodo, kad 
sustingusios dogmos perėjo į pastatų akmenis ir 
jie tarsi antrų kartų suakmenėjo. O liaudies ar
chitektūros pagrindiniai bruožai, priešingai, yra 
įvairumas, pažanga, originalumas, gausumas, am
žinas judesys. Ji tiek jau atsijusi nuo religijos, jog 
gali pagalvoti ir apie savo grožį, jį puoselėti, be 
perstojo taisyti savo statulų bei arabeskų papuo
šalų. Ji yra savo laikų kūrinys. Ji turi žmogiškų 
bruožų ir nuolat juos įmaišo į dieviškąjį simbolį, 
kurio vardu ji vis dar kuriama. Štai kodėl tie 
pastatai prieinami kiekvieno sielai, kiekvieno pro

tui, kiekvieno vaizduotei; nors jie dar simboliški, 
bet lengvai suprantami kaip ir pati gamta. Tarp 
teokratinės ir šios architektūros yra toks skirtumas 
kaip tarp bažnytinės ir paprastos kalbos, kaip tarp 
hieroglifų ir meno, tarp Saliamono ir Fidijaus.

Trumpai suglaudę, ką čia kalbėjome tik bendrais 
bruožais, apleisdami tūkstančius įrodymų ir tūks
tančius smulkių prieštaravimų, prieisime tokių iš
vadų: iki penkiolikto amžiaus architektūra buvo 
svarbiausias žmonijos metraštis; per tą laikotarpį 
bent kiek sudėtingesnė mintis tuoj pavirsdavo pas
tatu; kiekviena liaudies mintis kaip ir kiekvienas 
religinis įstatymas turėjo savo paminklų; žodžiu, 
žmonių giminė kiekvieną svarbesnę mintį būtinai 
įrašydavo akmenyje. O kodėl? Todėl, kad kiekviena 
mintis — religinė ar filosofinė — siekia įsiamžinti, 
vadinasi, mintis, išjudinusi vieną žmonijos kartą, 
nori išjudinti ir kitas kartas ir palikti savo pėdsa
ką. O koks nepatikimas rankraščio nemirtingumas! 
O pastatas — kokia tvirta, patvari ir atspari kny
ga! Rašytam žodžiui sunaikinti užtenka deglo arba 
barbaro. Pastato žodžiui sugriauti reikia socialinio 
perversmo, gamtinės revoliucijos. Barbarai perė
jo per Koliziejų, o tvanas gal buvo užliejęs pirami
des.

Penkioliktame amžiuje visa pasikeičia.
žmogiškoji mintis suranda ne tik patvaresnę ir 

atsparesnę už architektūrą, bet ir paprastesnę bei 
lengvesnę priemonę įsiamžinti. Architektūra nuvai
nikuojama. Akmenines Orfėjo raides pakeičia švi
ninės Gutenbergo raidės. /

Knyga užmuš pastatą
Spaudos išradimas yra didžiausias istorinis įvy

kis. Tai visų revoliucijų branduolys. Tai visiškai ki
toks žmonijos išraiškos būdas, tai žmogiškoji mintis, 
nusimetusi vienų formų ir apsivelkanti kita; simbo
linis žaltys visiškai ir galutinai pakeitė odą, tas 
žaltys, kuris nuo Adomo laikų reiškia protą.

Mintis spausdinto žodžio pavidalu pasidarė tokia 
ilgaamžė, kaip dar niekada nėra buvusi; ji laki, ne
pagaunama, nesunaikinama. Ji susijungia su oru. 
Architektūros laikais mintis tapdavo kalnu ir galin
gai apvaldydavo tam tikrą šimtmetį ir tam tikrą 
erų. Dabar ji pavirto paukščių būriu, ji nuplas- 
noja į visas puses ir iš karto užima visą erdvę ir 
visus nuotolius.

Kartojame: kas nemato, kad tokiu būdu mintis 
dar labiau neišdildoma? Ji buvo patvari, o dabar ji 
pasidaro gyvybinga. Nuo ilgaamžiniškumo ji pe
reina į nemirtingumą.

(Bus daugiau)
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Kalėdiniai siuntiniai I
MIELI TAUTIEČIAI, 

, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pa
siųsdami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi
nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir koky
be sužavės gavėjus. Štai jie: (kainos ANGLŲ svarais)

KALĖDINIS P (rabanginis) I
Angį, paltinė šilto veluro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį, medžiaga. 3į j; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
jlėžė — 1 sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir 
ir vyr. arba mot. 
timu ir muitu!

kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai: 
škotiškos vilnos nertinis tik už £33 »u pasiun

S(taigmenmis) IIKALĖDINIS
Angį.,viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j.; 2 poros 
nailono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai 
nailono marškiniai ir šokolado dėžė 2 sv. tik už £25 »u muitu ir 
pasiuntimu!

KALĖDINIS D(ovanini») III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3į j.; medžiaga 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j.; sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. 
Šokolado tik už £20 su pasiuntimu ir muitu!

Be to tebesiunčiėme mūsų populiariuosius standartinius 
siuntinius V-3, 10i j. viln. kostiuminės medž. už £16.15.0; N-4, 
16 j.) keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 
£15; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3J j. vilnonės 
medž. išeiginiam kostiumui už £25; NMSK — 3 nertiniai, 3 iš- 
eig. marškiniai, 3 viln'. skarelės ir viena atkarpa 3i j. kostiu
mui už £25; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už 
£10.
i Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, ta
baką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje 
esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už £4.0.0., įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenziją, draudimą ir supakavimą. Gi už čia ap
mokėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siun
tinių galime pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų pre
kių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD

tas

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON, E. 2.
GREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuo 
ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!

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

KAS GI TOS
SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS

Melbournas dainuoja
IŽENKIM Į LIETUVIŠKUOSIUS NAMUS SU DAINA IR ŠOKIU.I
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Kiekvienų metų pabaigoje, Mel
bourne Lietuvių Dainos Sambūris 
rengia metinį dainų koncertą, ku
rio metu visuomenei atiduodamas 
per metus nuveikto darbo vaisius.

Lapkričio 7 dieną (sekmadienį), 
šeštą valandą po pietų vėl rengia
mas toks koncertas, kuris buvo 
numatytas pravesti įprastoje Kew 
miesto savivaldybės salėje, bet 
užpirkus naujus Melbourne Lietu
vių Namus, atsisakoma prigiju- 
sios tradicijos ir Dainos Sambū
rio koncertas perkeliamas į nau
juosius Melbourne Lietuvių Na
mus, kuriuose yra visai pakanka
mo dydžio koncertinė salė (500 
sėdimų vietų).

Dainos Sambūris, norėdamas iš
reikšti džiaugsmą užpirkus šiuos 
namus ir norėdamas prisidėti prie 
organizuojamo piniginio vajaus, 
savo paskutinėje repeticijoje vien
balsiai nutarė paaukoti šių namų 
užpirkimui pusę pelno iš numato
mo koncerto ir mano, kad visa 
Melbourne lietuviškoji visuomenė 
šitokiam jų sprendimui pritars.

Kad ir lengva Dainos Sambūrio 
kasa, ir nors jau už durų laikas, 
kada teks ruoštis į ketvirtąją 
Australijos lietuvių Dainų šven
tę Sydnejuje, visdėlto aukščiau 
minimo reikalo svarba statoma 
pirmoje vietoje ir todėl drįstu 
Melb. Liet. Dainos Sambūrio var-
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AUKOS MOT. DRAUGIJAI
SYDNĖJAUS LIET. MOTERŲ 

SOC. GLOBOS DRAUGIJAI 
AUKOJO:

Ligoniams Senelių 
namams

Karvelienė H. 1 1
Dambrauskas J. 10
Bukevičiai V. & V. 2
Jasiūnas V. 1
Šilinis R. 1
Dr. Petrauskas L. 10
Jurjonas P. 2 3
Koliavas J. 2 3
Leveris A. & O. 1 1
Lukoševičius J. 1
Giniūnas A. 1 1
Dočkus J. 2 8
Bliokai E. & E. 5
Jonaitis Iz. 2 10 2 10
Jablonskienė 1
Lingė A. 1
Januškevičius F. 2 10 2 10
Jenčius J. 2
Makarovai O. & J. 1 1
Šumskienė T. 1
Kantonas J. 2 3
Šidlauskai A. & J. 1
Storpirštis Z. 5
Šliterieitė O. 1
Meškėnas E. 5 5
Fredas St. 5
Doniela V. 2 2
Nagys Pr. 1
Romanas B. 15
Cibas R. 1

Dniela P. 
Zinkienė M. 
Narbutienė K. 

Danta V. 
Jonušas K. 
Karvelis L. 
Talat-Kelpša J. 
Pullinen J. & P. 
Jarembauskienė i 
Augustinavičius 
Kazokai G.E. & 
Martišius M. 
Stončikas K. 
Pukys L. 
Dr. Vingilis B. 
Aukotojo income 

čekis

Viso

B.

V.

1
1

1
5
1 

tax

£ 39

10
10

1
1
1
2
1
1
1

3
1
5
2
8
5
4

13

10

5 9

113 0 0

TERORISTO AUKA
ŽUVO LIETUVIS
VENECUELOJE

Sensacijų gaudytojai ir mėgė
jai skaitytojai dažnai spaudoje 
užtinka fantastinių pranešimų 
apie skrajojančias lėkštes ir su 
tuo įvairius nebūtus išsigalvoji
mus. Kaip smalsus skaitytojas ga
lėjo pastebėti, pranešimai apie 
skrajojančias lėkštes pasikartoja 
tam tikrais tarpais ir paskui be 
jokių pasėkų vėl dingsta iš spau
dos puslapių. Štai neseniai skai
tėme, kad pro Pietų Ameriką, 
Atlantą ir Portugaliją praskridę 
neišaiškinti dangaus kūnai, ku
riems praskrendant sustoję ele
ktromagnetiniai laikrodžiai ir ki
ti panašūs instrumentai.

Kad tokių neišaiškintų skridi
mų atsitinka, tai niekas neabe-

prieš maždaug 
Prancūzijoje bu- 
tokia skrajojan- 

žmogiukai, kurie

buvo skelbiama 
dešimtmetį, kad 
vę nusileidę su 
čia lėkšte žali
pasišviesdami paraduojančiomis 
lemputėmis sulaikę sutiktus žmo
nes ir juos ištardę...

Tai istorijos. Jeigu tai būtų 
tiesa, tai šitokiais reiškiniais su
sidomėtų pasaulio galybių, ypač 
Amerikos mokslininkai arba ka
rinės pajėgos. Bet ar faktai apie 
skrajojančių lėkščių pranešimus 
išgalvoti, ar teisingi, jokios rim
tos įstaigos jais nesusidomi ir 
tuo reikalu neišleidžia kokių nors 
komunikatų. O reikia atsiminti,

kad šiandie sekimo priemonės

kaip radaras, yra tiek ištobulėju- 
sios, kad šitokie reiškiniai nega
lėtų praeiti nepastebėti arba tik 
pastebėti lengvatikių žmonių. Ki
taip sakant, mokslo arba karinės 
įstaigos tuo reikalu tyli. Iš čia 
galima pasidaryti tokias išvadas: 
arba tos “skrajojančios lėkštės” 
yra jas mačiusių žmonių fanta
zijos vaišius, arba panašūs skra- 
jojantieji kūnai tikrai yra, bet 
jie pačių žmonių sukurti ir pa
leisti, tik apie juos nekalbama, 
nes tai gal surišta su kurios nors 
valstybės mokslinėmis ar karinė
mis paslaptimis. Ši paskutinė ver
sija arba spėjimas gal būt ir bū
tų pats patikimiausias, nes tą pa
tvirtina kaip minėta, mokslo ir 
karinių šaltinių tyla. Amerikoje 
tokius skrajojančius kūnus dar 
vadina UFO ir apie kuriuos prieš 
keletą metų Amerikos karinė va
dovybė pasisakė, jog tokie kū
nai “nekenkiu Amerikos saugu
mui”. Jeigu kas nors būtų šiuose 
reiškiniuose “antžemiško”, seniai 
jais būtų ypatingai susidomėta ir 
būtų buvus pravesta atitinkama 
jų medžioklė, kad išaiškinus žmo
gui nežinomas paslaptis.

(D

liet, bendruomenės 
Velionis dirbo auto 
sandėlininkas. Apie 
mirtį sužinome tik

Venecuelos lietuvių bendruo
menė skaudžiai apgaili staiga ne
tekusi savo pirmininko Zigmo 
Domeikos, kuris buvo nužudytas 
rugsėjo 6 d. Caracas mieste. Pas
kutiniu metu jis buvo Caracas 
apylinkės pirmininkas ir drauge 
Venezuelos 
pirmininkas, 
garaže kaip 
nelaimingojo
iš žudiko prisipažinimo ir pasa
kojimų, nes pats žudikas yra su
imtas. Velionis Z. Domeika auto 
įmonėje išdirbęs 15 metų kaip 
sandėlininkas. Nužudymo dieną 
jis sutikęs vieną anksčiau ten dir
busį venecuelietį, kuris prašęs 
tinkamesnių rekomendacijų, kad 
gautų kitur geresnį darbą. Do
meika išsitaręs, kad ne jo kom
petencijoje tokius pažymėjimus 
išduoti ir kad jo turimas pažy
mėjimas esąs visai geras, nes juk 
ne gubernatoriaus pareigoms jis 
rekomenduojamas. Tuo pasipikti
nęs tasai darbininkas puolęs lie
tuvį peiliu ir mirtinai nudūręs.

A. A. Z. Domeika į Venecuelą 
patekęs kaip DP po karo. Gimęs 
buvo 1907 m. Rygoje ir išėjęs jū
rininkų mokyklą turėjo net pre
kybos laivyno kapitono diplomą, 
įtariama, kad čia galėjo būti ir 
politinė žmogžudystė turint gal
voje Kubos agentų teroristinę 
veiklą.

du kreptis į visus Melbourne ir 
apylinkės tautiečius atsilankyti j 
šį metinį koncertą ir bent keletą 
valandėlių, kartu su mūsų daini
ninkais pabuvoti naujuosiuose 
Melbourne Lietuvių Namuose. 
Pirmą kartą šiuose namuose 
skambės lietuviška daina ir nuo 
kiekvieno lietuvio priklausys kaip 
ilgai šioje nesavoje pastogėje rei
kšis lietuviški parengimai.

Taigi, lapkričio 7 dieną 
nelieka namuose nė vienas Mel
bourne lietuvis. Išdidžiai ir su 
daina įženkime į savo naująjį ži
dinį ir tegu Jūsų atneštoji tauti
nė susipratimo žarija ilgam liudi
ja kad Melbourne lietuviai 
tautiniai susipratę ir moka 
tinti lietuviškas, kultūrines 
tybes.

šio metinio koncerto programo
je numatomos moterų, vyrų ir 
mišraus choro dainos ir p. A. Šim
kaus vadovaujamos tautinių šokių

tegu

yra 
ver- 
ver-

grupės “Klumpakojis” tautiniai

Kaip Dainos Sambūris, taip ir 
Tautinių šokių grupė “Klumpako
jis” ilgus mėnesius ruošėsi šiam 
koncertui, šie du vienetai yra di
deli mūsų kultūrinių vertybių 
puoselėtojai ir jų vienintelis tiks
las yra — gražiai išpildyti lietu
viškas dainas ir šokius, dėti visas 
pastangas, kad šis gražusis tauti
nis menas nebūtų užmirštamas ir 
per dainą ir šokį burti visus tau
tiečius į vieną bendrą tautinę šei
mą.

Abu vienetai duoda koncertus 
netik centriniuose miestuose, bet 
su malonumu vyksta šimtus my
lių į periferines vietas, kur gy
venantieji tautiečiai neturi progos 
vykti į didesniuose miestuose or
ganizuojamus koncertus. Jie kon
certuoja kaip lietuviams, taip ir 
kitataučiams ir kur tik gali popu
liarina mūsų tautos meną.

Būkime nuoširdūs ir visokerio
pai remkime jų vykdomą kultūri
nį darbą. Jūsų atsilankymas į šį 
koncertą priduos jiems moralinės 
stiprybės aukotis ir toliau jų pa
sirinktame darbe.

ELBELOBIAI DYKUMOJE
Afrikoje yra dide- oazių gyventojai veržiasi i miestus 

680,000 kvadratinių kurie turi augti, turi pagreitintu 
340,000 gyventojų, tempu statyti naujų gyvenamų ne

Šiaurinėje 
lė šalis — 
mylų su 1, 
Tai yra Libija, dykumos valsty- mų. Nomadai virsta sėsliais mies-
bė, šiuo metu konstitucinė monar- tiečiais. 
chija. Savo plotu triskart didesnė 
už Prancūziją, o gyventojų skai- nių muitų Libijos valstybė turi ne- 
čium — kaip Estija. Jos sostinė tikėtai daug pajamų; ligšiolinės 
Tripolis, gyventojų apie 150,000, jos pajamos iš karinių bazių nuo- 
bet tai senas, jau 700 metų pr. Kr. mos pasidarė mažmožiu, ir Libija, 

Egipto kurstoma, mielai atsisvei
kintų su tomis bazėmis, bet prieš 
naftos koncesijas nėra jokios opo
zicijos; niekas nereikalauja naftos 
šaltinių suvalstybinimo, jų nacio- 
nalizavim.o

Greitu tempu tiesiami plentai, 
ypač nuo eksporto uostų iki naftos 
šaltinių, tobulinami, praplečiami, 
modernizuojami Libijos uostai, 
statomi radijo siųstuvai, elektros 
stotys, moderniškesni pastatai įs
taigoms, paštui, kasami šulniai 
gyvuliams girdyti, ypatingai greit 
plečiamas mokyklų tinklas, nes no
rima sumažinti analfabetų skai-

Iš naftos koncesijų ir eksporti-

arabų kraštų, o gyventojai — iš 
Europos ir Amerikos.

250 mil. doį. Libijos vyriausy
bė sukišo į eksperimentą pastaty
ti Libijai naują modemišką sosti-

gimimą, žinomas miestas. Nuo 
1912 m. Italija valdė Libiją kaip 
savo koloniją; po II Pasaulinio ka
ro Italija buvo priversta atsisaky
ti visų savo kolonijų Afrikoje, 
taigi ir didžiosios dykumo sLibijos, 
kurią iki 1952 m. valdė Jungt. 
Tautų komisaras, onuo tų metų 
valdžią perėmė karalius su parla
mentu. Tuo būdu Libija pirmoji 
š Afrikos kolonialinių kraštų gavo 
nepriklausomybę. Anglai ir ameri
kiečiai išsiderėjo sau karines ba
zes Viduržemio jūros zonoje, už 
kurias moka Libijai geras nuomas, 
ir tos nuomos' sudarė iki 1962 m.
beveik vienintelį Libijos valstybės čius. Įstatymas įpareigoja visus 
pajamų šaltinį. Dykuma nepelnin- baigusius aukštąjį mokslą 2 metus 
ga, gyventojai nomadai gyveno oa- dirbti mokytojo darbą; išimtis su- 
zėse, kurių yra daugiau Vidurže- daroma gydytojams ir inžinie- 
mio pajūryje ir reta pietinėje ir riams, kurie yra laisvi nuo moky- 
rytinėje Libijoje. Be to, Libijos tojavimo prievolės. Mokytojai ver- 
miestai ir uostai per 2 Pasaulinį buojami Libijos mokykloms iš visų 
karą yra labai nukentėję ir tai Li
bija dar labiau subiednėjusi.

Bet 1956 m. pradėta ieškoti naf
tos ir netrukus pasirodė, jog Libi
jos gelmės itin turtingos nafta.
Koncesijas naftai eksploatuoti ga- nę Beidos vardu, sekant Brazilijos 
vo anglų ir amerikiečių kompani- pavyzdžiu. Beida yra 200 km. į ry- 
jos. Eksplotacija ir naftos ekspor- tu s nuo Benghasi. Beidoje jau yra 
tas prasidėjo 1962 m. 1964 metais 
buvo eksploatota 48 mil. tonų. Jau 
1966 m. Libija peršoks tokius kla
siškos naftos produkcijos kraštus 
kaip Irakas, Iranas irSaudi Ara
bija. Specialistų apskaičiavimu,
Libijos dykumų gelmėse esama su- metus pastatė 175 km. ilgio vam- 
rasta 1.5 bil. tonų naftos, ir dar zdį naftai tekinti į uostus. 1965 m. 
tokį pat kiekį tikimasi surasti.

Nafta staiga pakeitė Libijos gy
ventojų gyvenimo sąlygas. Visų 
pirma naftos bendrovės davė gerai 
apmokamą darbą 9,000 vietinių 
gyventojų arabų.Specialistai, tech
nikai samdomi Europoje. Iki tol 
libiečiai maitinosi daugiausia da- panijos, kurios taip pat skubiai 
tūlėmis, o dabar datules nustel- stato namus komercijos tikslams, 
bia importuojami europiniai mais- šitaip nafta įveikia dykumą ir 
to produktai. Gyvenimo standar- nomadišką arabų gyvenimo stilių, 
tui kylant, viskas branpsta, net ir Nafta civilizuoja dykumos valsty- 
datulės. Iš skurdesnių, mažesnių bę. J. Gobis

pastatytų rūmų administracijai, 
bet jie dar beveik tutši JAV.Bd- 
gijos ir Formozos ambasados jau 
įsikūrusios parlamento rūmų šešė
lyje.

Naftos kompanijos per dvejus

prasidės naujų šaltinių eksploata
cija tiesia linija iš pietų j Tobruko 
uostų. Čia bus reikalingas tiesus 
vamzdis ir naujas, visai nepriklau
somas nuo jau pastatytų vamzdžių.

Greta naftos kompanijų greit 
dygsta miestų, datulių, alyvų kom-

joja, bet kad jie būtų kokios ant
gamtinės arba tarpplanetarinės 
ir dar sąmoningų būtybių vairuo
jamos, tai ši mintis jau seniai 
nustojusi vertės.

“Skraidančios lėkštės” pasiro
dė 1949-53 metų laikotarpyje. 
Daug kur žmonės matė praskren
dančius nakčia neišaiškintus švie
sius kūnus, kurie vieniems atro
dė lėkštės formos, kitiems kaip 
cigaro. Vardas lengvai prigijo ir 
šiandie jeigu kas pastebi kokį ne
išaiškintą skraiduolį nežiūrint jo 
formos, pavadinama “skraidan
čia lėkšte”. Mistifikuoti linkę 
žmonės tokius reiškinius mėgsta 
sudrausminti ir sukuria istorijų, 
netgi paremtų “faktais”, kad tai 
esą iš kitų planetų atskridusios 
būtybės susipažinti su žemės gy
venimu ir gal būt išžvalgyti, kaip 
būtų įmanoma pačią žemę užka
riauti... Kadaise ir žinomas anglų 
rašytojas Wells, mėgęs kurti fan
tastinius romanus, paskelbė kny
gą apie pasaulių karą... , Netgi

KAUNO SENAMIESTIS
ARCH. V. LANDSBERGIS 

APIE KAUNO SENAMIESTI
Kaune gyvenąs architektas inž. 

Vyt. Žemkalnis - Landsbergis 
“ Komj. Tiesoje” paskelbė strai
psnį Kauno senamiesčio rekons
trukcijos reikalu. Landsbergis pa
žymėjo, kad 1940-41 metais pradė
ta platesniu mastu nagrinėti Vil
niaus . ir Lietuvos senovę, kon
servuoti bei restauruoti architek
tūros’paminklus. “Karas ir žiauri 
okupacija užkirto kelią mokslinin
kų bei architektų darbams restau
ravimo srityje ir tik vienam kitam 
architektui vogčia ar apgaulės bū
du pavykdavo šį tą padaryti”.To- 
liau jis pasakoja, kad pokario me
tais imta rūpintis ir Kauno sena
miesčio restauracija bei rekons
trukcija. Nurodęs į kai kurias re
konstrukcijos priemones, archiek- 
tas štai ką teigia: šiuo metu Kau
no senamiesčio antisanitarinės są

lygos kelia didelį susirūpinimą. 
Kauno senamiestyje esama butų ne 
tik be vandens ir kanalizacijos, 
bet ir be langų, be priemenės. Yra 
butų, kur drėgmė varo gyventojus 
į ligonines”. Nurodęs į priemones 
“chirurginei operacijai” Kauno se
namiestyje vykdyti, arch. Lands
bergis - Žemkalnis priėjo išvados, 
kad pagrindinis veiksnys senamie
sčio sanacijai pravesti — dujo- 
fikacija. Esą, be dujų ar elektros 
energijos neįmanoma senamiesčio 
tvarkyti. Tuo būdu lietuvis archi
tektas — specialistas pripažino, 
kad per 20 su viršum metų ne tik 
mažai padryta Kauno miesto daliai 
rekonstruoti, bet ir tai, kad sena
miestyje ligšiol tokios sąlygos, ku
rios gyventojus varo į ligonines. 
Tai vyksta tuo metu, kai giriama
si apie įvairius pasiekimus bei mie
stų išaugimą, išgražėjimą ir pan.

(E)

VANDENYNAI

Jeigu visi žemės nelygumai iš
silygintų, tai vandenynas užtvin
dytų visą žemės rutulį 12.000 pė
dų gylio. Milžiniškos bangos ris- 
tųsi aplink sukeltos mėnulio trau
kos. Mėnulis, spėjama yra žemės 
atplaiša jos formavimosi laiko
tarpy.

PARUOŠĖ VERUS

Jūros pasidalino į keturis oke
anus, nors iš tiesų tėra tik vie
nas. Jie yra: Ramusis, Atlanto, 
Indijos ir Arktikos. Arktikos oke
anas šiaurėje beveik visas po le
du. 1958 m. atominis amerikie
čių laivas Nautilus pernėrė jį iš
tisai. Pasirodo, jis nėra kiaurai 
įšalęs, kaip galvota.

Vandenynas yra gyvybės lop
šys žemėje. Čia vystosi tūkstan
čiai atmainų gyvūnijos ir augme
nijos. Daugelio žmogus dar nėra 
matęs, šiltakraujai gyvuliai, kaip 
banginiai ar delfinai, anksčiau 
buvę sausumos gyviai, vėliau grį
žę į vandenis.

(Bus daugiau) .
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ŠACHMATAI
Pasibaigus Pietų Australijos 

šachmatų pirmenybėms Vytis 2 
metų laikotarpy iš paskutinės vie
tos padarė tokių pažangų, kaip nė 
vienas sporto klubas. Iškovota A 
kl. čempiono vardas ir šiais me
tais vicečempiono. A Rezervo kla
sė visų nustebimui šiais metais 
iškovojo čempiono vardų: ne Vy
ties I, bet II komanda nugalėjo 
visus priešus rekordiniu rezulta
tu. Komandų sudarė vien lietu
viai ir jauniausio amžiaus. Iš 
pirmosios komandos prieš pačių 
pabaigų pasitraukus Pr. Saveniui 
pasitenkinta 5v. iš 13 komandų. B 
klasėj irgi iškovota čempiono var
das. Šiais metais susižeidus K. 
Cieminiui pasitenkinta vieta pir
moj ketveriukėj. Pažymėtina, kad 
komandos kapitonu buvo nepralo- 
šęs nė vienų rungtynių Pr. Save- 
nio sūnus č. Savenis.

C klasėj antrus metus iš eilės 
iškovota čempiono vardas. Ko
mandos kap. buvo talentingas jau
nas žaidėjas Vytautas Butvilą. 
Matyt, jis buvo jauniausias pa
sauly komandos kapitonas, iško
vojęs su savo komanda čempiona
tų. Su laimėjimu atšventė 14 me
tų gimtadienį ir iš šachmatų Sek
cijos už pavyzdingų vadovavimų 
gavo gražių dovanų.

★
Australijos Lietuvių Sporto 

šventėse Adelaidės Vytis iškovojo 
pirmų ir 2 kartus antrų vietų. Vy- 
tietis Romanas Arlauskas iškovo
jo šiais metais didmeisterio vardų
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BANKSTOWNO NAMAI ir jų 

valdyba, atrodo, tikrai užintere- 
suoti sporto salės statymu ant 
dabartinės esančios aikštelės. Po 
(savaitės intensyvių bėgiojimų 
nuo vieno kaimyno pas kitų, jau 
susitarta pirkti dar 30 pėdų že
mės iš galinių kaimynų. Jeigu 
viskas gerai pasiseks ir Namų bei 
Kovo valdybos ras bendrų išei
ties taškų, tai, reik tikėtis, kad 
šioje vietoje bus galima pastaty
ti puikių salę ir lietuviškų Ban- 
kstownu padaryti idealiu jauni
mo Čėritru. Tat nedelsiant prie 
aktyvaus darbo!

SU ATEINANČIA VASARA, 
Sydnejaus sporto klubas Kovas, 
spalio 23 dienų (šeštadienį) ren
gia tikrai seniai jau Bankstow- 
no Namuose nematytus pavasa
rinius boheminius šokius, kurių 
metu tiek ir jaunimui, tiek ir 
vyresniesiems bus patiekta įvai
rių staigmenų. Prieš pradedant 
maudymosi sezonų ir vasaros ma
lonumus, tai bus pati geriausia 
proga pabendrauti jaunatviškoje 
sportinėje nuotaikoje. Plačiau 
žiūrėk oficialiame skelbime.

PO ATKAKLIŲ KOVŲ, BRIS- 
BANĖJE pasibaigė Australijos 
vyrų krepšinio pirmenybės, ku
rias, nors daug ir sunkiau, šiais 
metais ir vėl laimėjo Pietų Aus
tralijos rinktinė, baigmėje nuga
lėjusi N.S.W. rinktinę 77:69. Ge
riausi P. Australijos rinktinės 
žaidėjai buvo čiabuvis Mike Ah- 
matt, vengras Les Hody ir aus
tralas B. Hannam. šiais metais 
labai daug vilčių pirmenybėms 
laimėti turėjo N.S.W. rinktinė, 
kuri pirmajame savo susitikime 
nugalėjo P. Australijų 71:61, ta
čiau baigmėje N.S.W. rinktinė 
negalėjo nieko padaryti prieš ge
riau, mėtančius ir poziciniai žai

PŪKINĖS KALDROS -
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilsi ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
88 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

Rockdale stoti*.
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Efe Prekės duodamo* ir išsūnokėjimui. Me* kalbesne voUilcai.
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ir kadangi iš Vakarų Pasaulio 
yra pirmoj vietoj po 2 rusų profe
sionalu, tai tenka sveikinti, kaip 
Vakarų Pasaulio čempionų. Vyt. 
Opulskis šiais metais iškovojo 
Sporto Šventėje Australijos lietu
vių žaibinio čempiono vardų, o P. 
Lukošiūnas laimėjo Pietų Austra
lijos žaibinio čempiono titulų. Jis 
yra ir Pietų Austr. Šachm. S-gos 
vicepirmininku. Neseniai įsistei
gęs australų šachmatų klubas, ku
rį sudaro tik baigę aukštų j į moks
lų, P. Lukošiūnų išrinko garbės 
nariu. Taip pat Universiteto 
šachmatininkai paprašė būti jų 
globėju.

Lietuvių Parapijos salėje pir
madieniais, trečiadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 v. v. vyksta ofi
cialios Pietų Austr. Steito šach
matų pirmenybės. Po iškilmingo 
atidarymo gerb. klebonas A. Kaz
lauskas gražiai priėmė Australi
jos elitų ir turėjo daug aiškinti, 
kaip lietuvių toks nedidelis skai
čius galėjo įsigyti tokius rūmus. 
Šach. S-gos Pirmininko žodžiais 
šie rūmai, pastačius naujų salę, 
mažiausiai kainuotų £50.000. Nors 
salė buvo išnuomuota australams, 
bet visų parodytu lietuvišku nuo
širdumu bei vaišingumu suteikė 
daug naudos ne tik lietuviams 
šachmatininkams, bet ir savam 
kraštui. Kas turi laiko, patartina 
atsilankyti į pirmenybes ir pasi
semti iš jų naudos.

Šachmatų Sekcija

džiančius P. Australijos rinktinės 
žaidėjus. Šiose pirmenybėse be 
visų Australijos valstijų rinkti
nių dar žaidė ir N. Zelandijos 
bei Papuos-Nauj. Gvinėjos rink
tinės.

KOVO MERGINŲ TRENERIS 
R. GRAHAM, nors ir buvo iš
rinktas į N.S.W. krepšinio rink
tinę, atstovauti Australijos pir
menybėse Brisbanėje, tačiau, dėl 
susidėjusių aplinkybių, ten neda
lyvavo ir tuo metu vadovavo ko- 
vietėms jų sunkiausiose rungty
nėse prieš Newtownu. Po šių la
bai sunkių finalinių rungtynių, 
sveikindamas sušilusias ir šlapias 
kovietes, jis joms pasiguodė, kad 
sėdėdamas prie teisėjų staliuko 
ir stebėdamas jų žaidimų, jis taip 
pat sausu prakaitu prakaitavo.

JAU KELINTA SAVAITĖ kaip 
Newtowno Policijos krepšinio sa
lėje sekmadienių ankstyvaisiais 
rytais vyksta veteranų krepšinin
kų intensyvios treniruotės. Kai 
dabartiniai Kovo krepšininkai-kės 
į treniruotes atvyksta tik apie 
10 vai. ryto, tai veteranai jau 
punktualiai 8 vai. (treneris dar 
anksčiau apžiūri visas geriausias 
mėtymo pozicijas) pradeda tre
niruotis. Pradžioje nors ir buvo 
sunkoka pabėgti, tačiau jau da
bar ir kojos laisviau juda.
VETERANŲ KOMANDOS TRE

NIRUOTĖS be žymiųjų mūsų ve
teranų, kaip dr. Petrausko (Liet- 
Rinktinė) dantų gyd. Bagdonavi
čiaus (Liet Rinkt.), V. Daudaro 
(JSO sp. Kl.), Meiliūno, Bačiu- 
lio, Delkaus, Laukaičio, Šimaičio, 
Karpavičiaus, Gečiausko iš New
castle ir kt., pradėjo dalyvauti 
ir, atrodo, padės veteranams, ar 
aikštėje, ar juos slaugant, tai 
buv. krepšininkė p. O. Asevičie- 
nė. Nors jau ir nemažai buv. ve-

DVI ŽIŪROVĖS...
Vyties reprezentacinės — pir

mos vyrų krepšinio komandos 
pusfinalines varžybas stebėjo... 
dvi žiūrovės. Viena iš jų — žai
dėjo motina, antra jo sesuo.

Komanda šioms dviems žiūro
vėms sužaidė neblogiau negu bū
tų žaidžiusi visai Adelaidės lie
tuvių kolonijai.

Žaista prieš pirmų vietų var
žybų lentelėje užėmusių koman
dų — North Adelaide. Mūsų vy
rai iš pirmų žaidimo minučių 
pradeda dominuoti gerais mėty
mais ir šaltu apgalvotu žaidimo 
vedimu. Per puslaikio vidurkį dėl 
nuovargio susilpnėja truputį gy
nyba. Priešininkas pelno kelis 
lengvus metimus, bet, vytiečiai 
atsako su kaupu. Puslaikis bai
giamas 48-33.

Antrame puslaikyje priešas mė
gina aikštės spaudimų, bet tas 
neduoda rezultatų. Vytiečiai mė
to tiesiog stebuklingai. Nors sta
tistika nebuvo vesta, bet pavyz
džiui Daugalis sumėtė mažiausia 
75%. S*u triuškinančiu 93-67 re
zultatu iškopta tiesiog į finalus. 
Taškai: R. Daugalis 37, J. Gum- 
bys, 28, E. Pocius su D. Atkinson

PADRKA
Sporto Klubui Kovui,

Aš norėčiau šia proga forma
liai padėkoti Sporto Klubui Ko
vui už jų duosnių aukų — £25. 
Jūsų duosnumas mane labai pa
veikė. Aš tikiu, kad aš ateityje 
būsiu pajėgi savo darbais įrody
ti tai, ko jūs iš manęs tikitės.

Dėkoju Jums dar kartų.
'Annie Jamieson.

Sporto Klubui Kovui,
Mano vyras ir aš esame labai 

dėkingi Sporto Klubui Kovui už 
duosnumų dovanojant mano duk

teranų lanko treniruotes, tačiau 
bū;tų malonu dar daugiau buv. 
krepšininkų matyti aikštėje, nes 
prie dabartinio krepšinio tempo, 
visiems bus vietos ir laiko aikš
tėje. O gal, kaip pasakė p. Ase- 
vičiene taip ir mūsų veteranės 
atsilankytų truputį pabėgioti, kas 
tikrai jau bent svorio numetimui 
būtų geriausias vaistas. Pamė
ginkit, poniutės!

DAR VIS NEPAMIRŠTANT 
veteranų, po pirmųjų dviejų tre
niruočių jau ir “aukų” atsirado. 
Dantų gydytojas Kostas Bagdo
navičius ne tik patraukė kojų ir 
dubens muskulus, bet ir pirštų 
išsinarino ir dabar bijosi, kad sa
vo pacientams negalės be skaus
mo dantų traukinėti. Tuo tarpu 
Sporto Skyriaus redaktoriaus ko
jos muskulai taip susinarpliojo, 
kad juos atpalaiduoti tegalima 
buvo tik ligoninėje su adatos pa
galba. šiaip kol kas visi laikosi 
gerai ir yra geroje dr. Petraus
ko priežiūroje.

KOVO VYRAI KREPŠININ
KAI paskutinėse savo rungtynė
se turėjo nusileisti prieš labai 
atkakliai kovojančių australų 
Chalengers komandų 39:33 (21: 
15). Nors koviečiai aikštėje ir 
gražiai valdė sviedinį, darydami 
puikių praėjimų, tačiau amžiumi 
jaunesni ir aukštesni australai 
parodė komandinį agresyvumų, 
ko dažnai nenorėjo pastebėti tei
sėjai ir rungtynes po sunkios ko
vos laimėjo. Kovui daugiausiai 
įmetė taškų; S. Lukoševičius 15 
ir Andriejūnas 14.

LIETUVOS ŠACHMATŲ VE
TERANAS V. MIKĖNAS laimė
jo Pabaltijo pirmenybes Palan
goje su 11-4 taškais pralenkda
mas tarptautinius meisterius es
tų Ne jų ir latvį Gipslį. Atžymint 
išeivijos lietuvius Išachmatinin- 
kus, “Lietuvių Dienos” savo bir
želio numeryje įsidėjo mūsų žy
miųjų šachmatininkų Arlausko, 
Tautvaišos, Vaitonio ir Škėmos 
nuotraukas ir didesnį aprašymų 
(Šachmatininkai mus džiugina).

NESENIAI CHICAGOJE įsi
steigė nauja sporto šaka, tai bū
tent — šaudymo, ši šaka su LVS 
Ramovės pagalba mano pradėti 
aktyvių savo veiklų ir bus įtrauk
ta į XV-sias Š. Amerikos sporto 
žaidynes. Kiek žirtau, tai ir Aus-

Sportas Adelaidėje
po 2 ir E. Gudelis su L. Urmonu 
po 2.

Labai apsiriktų tie, kas galvo
tų, kad buvo žaista prieš silpnų 
priešininkų. Priešo komanda yra 
pajėgiausia šioje divizijoje ir 
prieš jų buvo suklupusi Vytis.

Patenkintos dvi žiūrovės ir žai
dėjai vyko namo tikėdamiesi per
galės finaluose. ,

TRUPUTI SUNKIAU...
Antroji Vyties vyrų komanda 

nors truputį sunkiau bet, taip 
pat įkopė vienu žingsniu tiesiog 
į finalus. Komanda turėjo sun
kias labai apylyges varžybas. Pir
mas puslaikis baigtas lygiomis 
po 24-24. Laimėjimas pasiektas 
tik tolimu paskutinėmis sekun
dėmis K. Jaunučio metimu. Wal
kerville — Meth, nugalėti 38-36. 
Taškai: K. Jaunutis 22, J. Simt 
8, A. Vaskas 4, V. Straukas 3 ir 
J. Mikužis 1.

MERGINOS NEATSILIEKA...
Vyrų pėdomis pasekė ir mer

gaičių pirmoji komanda. Žaisda- 
mos prieš nuolatines varžoves, — 
North Adelaide augštaūges žai- 

rai Anne £25 kelionės išlaidoms 
į Melbournų su N.S.W. komanda 
padengti.

Anne pati tai labai įvertina ir 
aš noriu mūsų padėkų pridėti 
prie josios.

Nuoširdžiai Jūsų
Bonnie Jamieson

.. .Pastaba: Šie £25 buvo panelei 
Anne Jamieson suaukoti per 
Sporto Klubo “Kovo” visuotinį 
susirinkimų Bankstown'e Daina
vos salėje rugsėjo 19 d.

Sporto Klubas. Kova*

KODĖL AMERIKA 
PIRMAUJA TECHNIKOJE?

Niekas negali paneigti, kad 
šiandie Jungtinės Amerikos Val
stybės technikoje pirmauja. Tai 
ne dėl to, kad Amerikos moksli
ninkai būtų geresni ar išradin
gesni, bet kad Amerika sudaro 
nepaprastai palankias sųlygas 
įvairiems mokslininkams, jų la
boratorijoms ir tyrimams. Tas su
žavi ne vien tik vietos moksli
ninkus, bet daugumas ir iš kitų 
kraštų vyksta į Amerikų ir ten 
įsijungia į gamybinį ar labora
torinį tyrimų darbų. Taip tokia 
Anglija kasmet praranda didelį 
nuošimtį savo inžinierių ir moks
lininkų, kurie išemigruoja į 
Amerikų ne vien suvilioti aukštes
nių atlyginimų, bet ypač labai 
palankių mokslinių sųlygų. Daug 
mokslininkų šito suvilioti atvy
ksta ir iš kitų kraštų.

KEISTAS AUGALAS
Indijoje surastas vienas auga

las, kurio užvalgius žmogui pra
nyksta noras valgyti kelioms sa
vaitėms. šiuo augalu susidomėjo 
mokslininkai, ir jeigu jis pasiro
dys nenuodingas, tai bus pritai-' 
kintas reguliuoti šiandie taip la
bai madoje kūno svorį.

tralijoje mes turim eilę šaudy
mo mėgėjų, o taip pat ir Ramo
vės karių, kurie būtų įtakingiau
si organizuoti šių Australijoje 
populiariausių sporto šakų, vėliau 
gal net įtraukiant ir į sporto 
šventes.

JAU DABAR PASIGIRSTA 
Hbalsai iš sporto veteranų krepši
ninkų, kad per ateinančių sporto 
šventę Sydnejuje ar nereikėtų 
padaryti ir draugiškas krepšinio 
rungtynes tarp paskirų miestų 
krepšinio veteranų. Idėja tikrai 
labai gera ir, reik tikėtis, kad ji 
nebus pamiršta, nes tas suartins 
dabartinį mūsų jaunimų su buv. 
sportininkais ir gal leis jiems 
bent artimiau vieniems kitus pa
žinti. Sydnejiškių sporto žiūrovų 
nuomone, tokios rungtynės, būtų 
gera proga pamatyti ir vėl jau 
seniai nematytus mūsų sportinin
kus — veteranus, kai jiems pa
tiems susitikus, būtų gera proga 
atnaujinti pažintis ir po to... 
Apie tuos malonumus tai gal dar 
per anksti ir kalbėti.

Rima* Gailiu* 

dėjas, vytietės laimėjo 39-30 (16- 
12).

Laimėjimų ir teisę žaisti fi
naluose šį sykį komandai atnešė 
kapitonės M. šiukšterytės su puo
lėja N. Vyšniauskaite puikus žai
dimas.

Visos kitos žaidėjos taip pat 
gerai kovojo, bet laimėjimo rak
tų turėjo Milė su Nijole. Taškai: 
N. Vyšniauskaitė 19, M. šiukš- 
terytė 9, G. Krivickaitė 5, ir A. 
Krivickaitė, A. Roocke (Šukytė) 
su V. Jucyte po 2.

ANTROJI SUKLUMPA...
Antroji mergaičių komanda 

pusfinalyje suklupo prieš savai
te anksčiau nugalėtų C.Y. ko
mandų. Pralaimėta 23-30 (14-14). 
Paskutinėse minutėse dar buvo 
galimybės laimėti, bet dėl blogos 
gynybos nebuvo išnaudota. Pa
grindinės pralaimėjimo klaidos: 
— puolimas per vienų centro 
žaidėjų, gynimas labai lėkštas, 
leidęs laisvai priešininkui perda
vinėti kamuolį prie baudos lini
jos. Neskaitant šio pralaimėjimo 
komanda dar rungsis ateinančių 
savaitę su latvikių A.S.K. ir lai
mėtojos dalyvaus finaluose. Pa
gal visus davinius laimėtojos tu
rėtų būti vytietės. Taškai iš pus
finalių: L. Kuncaitytė 11, M. La- 
pienytė 6, K. Baškutė 4 ir M. Ma- 
tiukaitė 2.

SENSACINGAS LAIMĖJIMAS...
Labai jau seniai mūsų vyrams 

teko žaisti stebimiems tūkstanti
nės minios, jų tarpe kelių lietu
vių... Varžybos vyko kad išspren
dus 1965 m. Pietų Australijos 
krepšinio čempijonų ir priešžais- 
myje vytiečių pretenzijas dėl tei
sės žaisti aukščiausioje P. Aus
tralijos krepšinio klasėje.

Vyties komanda po pirmo pra-
laimėjimo prieš Centrais antram 
susitikimui į aikštelę išėjo kaip 
ir be kovos ugnies. Rungtynės 
pradedamos be pagrindinio puo
lėjo J. Gumbio, kuris į rungtynes 
pavėlino. Mūsų vyrai žaidžia su
sikaupę bet ramiai, nesikarščiuo- 
dami. Po truputį 10-tų žaidimo 
minutę vedame 14-12. Toliau žai
dimas beveik taškas už taškų. Vė
liau atvykęs J. Gumbys nepapras
tai greitai renka baudas. Per 11 
min. Jonas pelno net keturias 
baudas. Laikrodžiui užsikabinus 
j paskutinę puslaikio sekundę At- 
kinsonas iš aikštės centro meta 
kad aplenkus laikrodį — yra!!!

Kamuoliui pakeliui į krepšį pa
sigirsta puslaikio sirena ir jam 
suspurdėjus tinklelyje visi atsisu
ka į teisėjus — užskaito...

Puslaikis laimėtas 24-21.

TENISO REKORDAI
Kiekviena sporto šaka turi sa

vo rekordus. Turi jų ir tenisas.
Taip per vienų tarptautinį tur

nyrų San Rėmo kurorte italė de 
Valerio ir anglė Seteruait 374 
kartus iš eilės permetė kamuo
liuką iš vienos aikštės pusės į ki
tą. Taško laimėtojai išaiškinti 
jiems tąsyk prireikė 7 minučių. 
Mėgėjai apskaičiavo, kad žaidė
jos nubėgo per tų laikų po 2 km. 
Jei jų trijų partijų kova susidėtų 
vien iš tokių rekordinių taškų, 
tenisininkėms tektų nubėgti 420 
km. Susidarytų 10 maratono dis
tancijų!

Trumpinusioji partija buvo su
žaista amerikiečių Uiliamsono ir 
Tildeno. Tildenas — daugkartinis 
Ulmbldono nugalėtojas ir vienas 
geriausių visų laikų tenisininkų 
— pralaimėjo šių partijų rezul
tatu 0:6 per 5 minutes. Tiesa, 
susitikimų jis vis tiek laimėjo 
(0:6; 1:6; 6:4; 6:4).

1920 m. Antverpene per olim
pines žaidynes (tuomet tenisas 
dar buvo olimpiadų programoje) 
buvo sužaistas ilgiausias susitiki
mas. Italas Gerlandis ir anglas 
Lou pradėjo žaisti 16 vai. Kai su
temo, susitikimas buvo nutrauk
tas, kitų dienų nuo pat ryto žai
dėjai tęsė kovų, bet apie 13 vai. 
buvo priversti padaryti pertrau
kų pietums. Tik temstant Lou 
laimėjo paskutinį taškų. Nugalė
tojas vos laikėsi ant kojų. Susiti
kimas truko 17 valandų.

Antrasis puslaikis tai buvo 
nervų tampymas žiūrovams. Prie
šas mėgina aikštės spaudimų. 
Nors pora atvejų pelno kelis taš
kus, bet daromos klaidos vytiečių 
išnaudojamos ir taškai pradeda 
balansuotis.

Antrųjų puslaikio min. priešas 
persveria ir veda 27-28. Gavęs 
penktų pražangų aikštę apleidžia 
J. Gumbys. Kovingai žaidžiąs R. 
Daugalis persveria 38-36. Prieš 
paskutinį ketvirtį iškrenta E. Po
cius. Priešas lygina ir vėl vytie
čiai V. Levickui pelnant iš bau
dos persveria 42-41. Tų patį pa
kartoja R. Daugalis padarydamas 
iš baudos 44-43. Likus žaisti 6 
min. su penkta pražanga aikštę 
apleidžia R. Daugalis. /Aikštėje 
paliko vos vienas- prityręs senas 
žaidėjas D. Atkinson. Jo talki
ninkai su gerais norais bet sto
koju patyrimo jauni žaidėjai. Bet 
j priešo milžiniškas pastangas 
palaužti mūsų patyrimo stoko
jančius žaidėjus, mūsiškiai atsa
ko nepaprastu ryžtu laimėti. V. 
Levickis puikiai nuiminėja ka
muolius ir stengiasi kartoti, su- 
foluotas išnaudoja baudas ir du 
sykius lygina rezultatų, 4 min. 
likus žaisti 47-47, seka 49-49, vėl 
iš baudos persve'riam 51-49. Li
kus trims minutėms dėl techniš
ko nusižengimo iš aikštės paša
linamas V. Levickis. Aikštėje 
palieka keturi Vyties žaidėjai. 
Dviems minutėms iki galo ir re
zultatui esant 52-51 masei žiūro
vų šaukiant sunku pasakyti kaip 
turėjo jaustis pirmu sykiu tokias 
atsakonmingas rungtynes prieš 
tiek daug žiūrovų žaidžiu jauni 
vytiečiai. Nesvarbu kų jie jautė, 
bet stengėsi atiduoti viską, ką 
pajėgia. ,A. Radzevičius išnaudo
ja baudų ir rezultatas 54-51. Pas
kutinę minutę sportiška prasme 
tiesiog dramatiška; 54-54, K. 
Jaunutis iš baudos 55-54, Rad
zevičius išnaudoja baudą 57-54, 
priešas daro 57-56, liko 30 sekun
džių, E. Gudelio pilnas metimas 
59-56, priešas meta 59-58, kamuo
lys pas Atkinsonų, nors priešas 
ir užgula visu svoriu atlaikomos 
kelios sekundės ir sirena skelbia 
Vyties pergalę. Taškai: R. Dau
galis su D. Atkinson po 16, E. 
Pocius 8, V. Levickis 7, A. Rad
zevičius 5, K. Jaunutis 3 ir E. 
Gudelis 2.

Vytiečiai, palydėti audringo 
žiūrovų plojimo ir pasveikinti su 
laimėjimu P. Australijos Krep
šinio Sąjungos Sekretoriaus F. 
Angove žada kietai kovoti le
miamame trečiame susitikime. Šis 
laimėjimas laimėjusiai komandai 
duos teisės atsistoti kartu su iš
rinkote jom stipriausiom Pietų 
Australijos komandoms. Vytie
čiai, pakartoję praėjusių varžy
bų kovingumų, gali tikėtis lai
mėti.

B.N.

POPULIARIAUSIAS

Maeiish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

Ry- 
Kas?

ADELAIDE
DANTĖS

Rugsėjo 19 
muose buvo 
Alighieri 700 
nėjimas. Kaip

ĖMĖ IR ĮVYKO
Bus? Nebus? šiandien? 

toj?.. — Ėmė ir įvyko! 
Boheminis vakaras!

Susirinko visi bohemai, pusiau 
bohemai ir normalūs žmonės. Sun
ku patikėti, kad yra tiek žmo
nių, mėgstančių pabuvoti žvakių 
šviesoje, nes kito apšvietimo ne
buvo. Susirinko tiek, kad teko 
net užrašą iškabinti “Full house”. 
Salė pilna jaunų, mažai senųjų 
Šviesos šulų. Negi jie- į pensiją iš
eina?

Buvo ir programa: tautiniai 
šokiai, operetės žvaigždės, net ir 
jaunimo kongreso kandidatų at
rinkimo komisija. Traukė per 
dantį visus — kas tik juda ar 

' bent žada judėti. O kaip buvo — 
neaprašysi: kas nedalyvavo, tas ir 
nežinos...

Po programos vėl šokiai, vai
šės. Muzika pritaikinta visiems. 
Net ir tango jaunieji pradėjo 
įvertinti.

Sunku prisiminti, kada vaka
ras baigės, tik aišku, kad per 
anksti...

MINĖJIMAS 
dieną Lietuvių Na- 
suruoštas Dantės 
metų sukakties mi- 
žinome, Dantė yra 

autorius nemirštamo kūrinio — 
“Dieviškosios Komedijos”, kuri 
Lietuvos gimnazijose buvo plačiai 
nagrinėjama.

Minėjimą atidarė p. M. Ru
dzenskas, pasveikino atvykusią 
publiką ir pakvietė rašytoją-lau- 
reatą Pulgį Andriušį skaityti pa
skaitą. Paskaita susidėjo iš 
jų dalių: Dantės biografijos 
kūrybos.

Pradėdamas “Dieviškosios 
medi jos” nagrinėjimą Pulgis 
vietė kun. Dauknį paskaityti ita
liškai užrašą ant Pragaro Vartų 
“Dieviškoje Komedijoje”, kurio 
apytikris vertimas yra toks: “Pa
likite viltis visi, kurie čia įeina-

rai paruoštas. Garsiakalbius su
tvarkė inž. Galatiltis, gi plokšte
lės buvo gautos iš p. Radzevičiaus.

Minėjimą baigus p. Rudzenskas 
padėkojo publikai už atsilankymą 
gi Moterų Sekcija pavaišino da
lyvius kavute.

VISI IŠ VISUR
EINAM

A. Simas

(ALŽ) O)

dvie- 
ir jo

Ko- 
pak-

Po Pulgio paskaitos smuik. Pr. 
Matiukas painformavo publiką, 
kad kompozitoriai, įkvėpti “Die
viškosios Komedijos” turinio, — 
sukūrę eilę muzikos dalykų, iš 
rių vienas, Čaikovskio, buvo 
demonstruotas.

Techniškai minėjimas buvo

yra 
ku-
pa-

ge-

GEELONGO NAUJIENOS
BALIUS SEKLYČIOJE

Išpuošta išdekoruota salė virto 
tikra lietuviška seklyčia su lietu
viško stiliaus langais ir palangė
mis, lempos popieriniais papuoša
lais, sienos ir lubos iškaišytos ža
lumynais, o stalai rūtomis. Šis 
balius skyrėsi nuo visų kitų kaip 
tik tuo, kad čia patekęs jauteisi 
lyg tikrai sėdėtum subatvakarį 
pas kaimyną seklyčioje atėjęs pa
sisvečiuoti, pasrubčioti alučio ir 
sutrypti polkutės.

Negalėtume pasigirti svečių 
gausumu, bet jų dosnumas tikrai 
buvo nuoširdus. Atrodo, kad per- 
dažni baliai tautiečiams nusibo
do, o ir vestuvės įvykusios prieš 
pat balių gerokai apmažino daly
vių skaičių. Juk reikėjo bent vie
no laisvo savaitgalio atsipūsti. 
Geelongo Liet. apyl. Valdyba, ku
riai poilsis neaktualu ir kuri, at
rodo, niekad nepavargstanti, vi
sur suspėja pasiruošti. Bendruo
menės reikalų skatinamas apyl. 
pir-kas Dr. Skapinskas, kiek gir
dėjau; ; nėt savo miego normą ge
rokai apkarpęs, šiame baliuje ne
užmiršta buvo ir Dagė Skapins- 
kaitė, kurios gimtadienis sutapo 
su Seklyčios balium ir tuo buvo 
gera proga jį atšvęsti lietuviškoj 
nuotaikoj visai salei jai sugiedant 
Igiąusių metų! Tikrai nuoširdi 
padėka ir p.p. Grufams, paauko
jusiems produktų bufetui ir gau
sia! fantais prisidėjusiems loteri
jai, Didelis ačiū poniai Skapins- 
kienei už iškeptus tortus ir už į- 
domų rankų darbo šuniuką, kurio 
viduriuos laikėsi stiprus gėrimas, 
poniai Valodkienei už keptą vištą 
ir poniai Pisarskienei už puikų 
vyną.

Muzikantams susidraugavus su 
svečiais iš Seklyčios baliaus skir
stytųsi paryčiais.

“SUKTINIS” BALARATE
Spalio 2 d. Geelongo taut, šo

kių grupė “Suktinis” autobusu 
buvo išvykusi į Balarat, kur daly
vavo latvių rengtame taut, šo
kių festivaly. Be lietuvių tą va
karą pasirodė latviai, (iš Balarat, 
Melbourne ir Geelong) ir olandai. 
Geelongo “Suktinis”, vadovauja
mas p. L. Bungardos, pašoko pen
kis šokius, kurie taip patiko gau
siai publikai, kad beveik kiekvie
ną turėjo kartoti.

Po koncerto grupių vadovai bu
vo apdovanoti gėlėmis ir vėliau 
visi gražiai pavaišinti. Vaišės ir 
latviški valgiai mūsiškiams taip 
labai patiko, kad kai kurie net 
turėjo ir diržus atsileisti.

Visi Geelongo lietuviai artėjan
čia Sporto Švente taip susirūpi
nę, kad tiesiog iš kailio neriasi, 
kad tik geriau pavyktų. Ta pro
ga Geelongo liet, choras turi du 
chorvedžius ir du administrato
rius. Chorą moko giedoti neseniai 
į Geelongą persikėlęs p. R. Zen- 
kevičus, o dainuoti p. M. Kyman
tas. Giesmių repeticijos vyksta 
kas sekmadienį ir sutartom savai
tės dienom Liet. Namuose. Dainų 
repeticijos laikinai pertrauktos, 
chorvedis p. M. Kymantas vis dar 
gydytojo priežiūroje.■»

Geelongiškis p. P. Vaičekaus
kas taip buvo sužavėtas p.p. V. 
Stagių vestuvėmis, kad jų prisi-

$
DĖMESIO!

širšė
*

Rugpiūčio 25 d. pašventintas a. 
a. Onos čerakavičienės paminklas 
Geelongo kapuose. Pašventinus 
atkalbėtas rožinis velionės duk
ters p. Baumanienės namuose da
lyvaujant giminėms ir paminklo 
šventinimo dalyviams.

* '
Geelongas turtėja lietuviais gy

ventojais: štai jau persikėlė iš 
Melbourno jaunieji Zenkevičiai 
ir apsigyveno pas savo mamytę 
p. Zenkevičienę.

DAR VESTUVĖS
Rugsėjo 25 d. ištekėjo geelon- 

giškė Rūta Jerenkevičiūtė už 
Stuart Princą, Vestuvių vaišėse 
dalyvavo apie 60 asmenų.

Kadangi svečių daugumą suda
rė australai, o jaunavedžiai patys 
susipažino dar lankydami Gordon 
Institutą, tai lietuviško piršlio 
karti nereikėjo ir pasitenkinta 
vietiniais papročiais.

Ponia Rūta Jerenkevičiūtė — 
Prince Geelongo liet, visuomenei 
gerai pažįstama kaip susipratusi 
ir veikli lietuvaitė. Gražiai kal
bėdama lietuviškai ji priklausė 
vadintojų būreliui, skautams, tau
tiniams šokiams-ir visur, kur tik 
reikėjo darbščios rankos.

Linkime jaukiesiems šviesaus 
ir laimingo gyvenimo.

*
‘^Derliaus Balius”, 

Lietuvių Sąjungos 
šiemet tikrai buvo derlingas. Ne 
tik savo dalyvių, skaičiumi, suau
koto maisto gauusmu, bet taip pat 
ir dar papildomomis stambiomis 
aukomis. Prieš pat balių Lietuvių 
Namams paaukojo jaunas iškilęs 
statybos rangovas G. Rakauskas 
salės praplėtimui grindims me
džiagą, kurios vertė sieks dau
giau kaip £200, ir elektros insta
liacijos rangovas A. Šerelis pini
gais £50.

suruoštas 
Adelaidėje,

LIETUVIŲ NAMŲ BALIŲ
BALIUS ĮVYKS SPALIO 16 D. SOUTH MELBOURNE TOWN HALL 

Pradžia 6 vai. vak.
Programoje: originalios meno pajėgos scenoje, muzika, šokiai, vaišės ir atsigaivinimai. •<
Bilietus platina visi Klubo Tarybos nariai arba gaunami prie įėjimo. ’«

Jaunimui ir moksleiviams bilietai papiginti. •!

Melbourno Liet. Klubo Taryba

★

★

★

★

★

★

VISI JAUNI — SENI VISI
I

KAS: ruošia filisteriai, skautai, sportininkai, studentai 
ir stud, ateitininkai.
skautų žemėj, Inglebum.
nuo Inglebum stoties važiuoti Oxford St. tiesiai 

iki galo (apie 1 m.), pasukti į dešinę (Bensley 
Rd.) ir už i m. kairėj pusėj skautų žemė. Bus 
palydovas ir po pamaldų prie Lidcombe bažny
čios.
reikia transporto, kreiptis į Cent. K-to narius.

šį sekmadienį, spalio 17 d.
vietos daug (ir svečiams ir mašinoms)

PADĖKA
Tautos Šventės minėjimo proga 

Sale seniūnijos minėjimo rengėjai 
pravedė rinkliavą Australijos 
tuviškai spaudai paremti. Iš 
rinktų pinigų Mūsų Pastogei 
skirta £5 (penki svarai). Už

aukotojams ir organizato- 
reiškiame nuoširdžią padė-

lie- 
su- 
pa- 
pa-

KUR:
KAIP:

KAM:

KADA:
KIEK:
KĄ: rengėjai duos įvairią programą: žaidimai, muzika, 

lauželis, šokiai, karšti užkandžiai, alutis iš bač
kos, atsigaivinimai jauniems ir seniems ir t.t.

KODĖL: visu pelnu • paremti Jaunimo Kongreso kasą.
A LB Jaunimo Kongreso Centrinis 

Komitetas

minimui metams Užsiprenumera
vo ’’Mūsų Pastogę”.

Rugsėjo pabaigoje Geelongo 
apyl. v-bos narys p. Pisarskis su 
žmona atšventė savo 25-rių metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Su 
nekantrumu lauksime auksinio ju
biliejaus linkėdami šviesaus gy
venimo.

DĖMESIO!

Ne širšė

ramą 
riams 
ką.

iš kaimyno 30 x 110 pėdų dydžio 
žemės sklypą;

3) Sporto Klubo “Kovo” Valdy
ba įsipareigoja rūpintis lėšų tel
kimu šios sporto salės statymui ir

4) Sporto salės administracija 
ir eksploatavimas priklauso išim
tinai Sporto Klubo “Kovo” Valdy
bai.

S.L.S.K. "Kovo" Valdyba,
Mūsų Pastogė

DAINAVA —
JAUNIMO CENTRAS

Sporto Klubo “Kovo” ir Dai
navos Namų Valdybos, susirinku
sios 1965 metais spalio 4-tą die
ną Dainavos Namuose, priėjo prie 
bendro nutarimo statyti sporto sa
lę ant esančio žemės 
Dainavos Namų:

1) Dainavos Namų 
•Sporto Klubo “Kovo” 
sipareigoja patikrinti
bės įstaigose galimybes gauti lei
dimą statyti sporto salę ant turi
mo žemės sklypo;

2) Reikalui esant Dainavos Na
mų Valdyba darys žygių pripirkti

sklypo prie

Valdyba ir
Valdyba į-
Savivaldy-

KIEK AS SUŽINOJAU!
irŽinomas visuomenininkas 

kultūrininkas melburniškis p. A. 
Mikaila su žmona jau antra sa
vaitė vieši Sydnejuje pas dukrą 
ir žentą Kabailas, pagelbėdami 
namuose, kol p. Kabailienė grįš 
iš ligoninės. Jai padaryta apen-

dicito operacija ir netrukus 
si grįžti namo prie šeimos.

tiki-

DĖMESIO! DĖMESIO!

Bankstowniškė p. Dryžienė po 
operacijos Bankstown ligoninėje 
taisosi ir tikisi netrukus atremon
tuota grįžti namo, 
operacijos keliu iš 
imta tiek akmenų, 
ma gatvę išgrįsti.

Kiti 
jos 
kad

sako, kad 
tulžies iš
būtų gali-

Naujojoje
Spalio 16 d., Šeštadienį, Bankstow.no Liet. Namuose Dainavoje įvyksta metinis

“DAINOS” CHORO KONCERTAS
PROGRAMOJE EILĖ NAUJŲ DAR NEGIRDĖTŲ DAINŲ.

Po koncerto bendras pobūvis su šokiais irvaišėmis. —
Kviečiami į koncertą visi iš arti ir toli.

Gautas pelnas bus naudojamas choro išvykai į Brisbanę, kur mūsų tautiečiai jau 
15 metų neturėjo stambesnio masto šventės. Savo atsilankymu į koncertą pagelbėsite 
Brisbanės lietuviams atsigaivinti tautinėje, dvasioje.

Pradžia 7 vai. vak.

CHORAS "DAINA

I

Praleidęs atostogas ____
Kaledonijoje melburniškis preky
bininkas p. V. Aniulis pereitą sa
vaitę pasitaisęs ir atsigavęs lai
mingai pasiekė namus.*

Teko netyčia sužinoti, kad atei
nantis “Mūsų Pastogės” numeris 
bus leidžiamas Melbourno apylin
kės ir išeis dešimties puslapių.*

Ateinantį šeštadienį “Dainos” 
choras Dainavoje žada koncertuo- 
t sydnejiškių džiaugsmui ir bris- 
baniečių naudai: mat, gautas iš 
koncerto pelnas skiriamas choro 
išvykai į Brisbanę. Tikimasi, kad 
sydnejiškiai savo gausiu atsilan
kymu paliudys prisirišimą savo 
chorui ir solidarumą brisbanie- 
čiams!

AUS ROS 
TUNTE

IŠKYLA
Ilgojo savaitgalio (spalio 2-4 d.d.) 
“Aušros” tunto iškyloje dalyva
vo: skaučių — 9; jaunesniųjų 
skaučių — 7; skautų — 5; vado
vų — 7. Tik sekmadieniui atvy
kę į stovyklavietę skautai-ės į šį 
skaičių neįskaityti. Platesnis ap
rašymas vėliau.

SUEIGŲ SEKMADIENIS
Rugsėjo 26 d. Sydnejuj pava

sario temperatūra iki 95 laipsnių

F. “Žalgiro” d-vės jaunesnieji 
skautai, susirinkę sueigai Wyatt 
Parke, ieško pavėsio. Nelengva jų 
draugininkui s.v.v.sl. H. Antanai
čiui ir jam padedančiai Violetai 
Deikutei pravesti sueigą energijos 
perpildytiems skautukams.

“Šešupės” d-vės jaunesniosios 
skautės, draugininkės v.s.v.sl. Ra
munės Zinkutės ir adjutantės pi. 
L. Apinytės globoje savo užsiė
mimus atlieka parapijos salėje 
Lidcombe. Vis šioks toks pavėsis.

Sueigoms pasibaigus, ps. V. 
Šalkūnas (prityręs jaun. skautų 
vadovas) davė keletą pasiūlymų 
jaun. skautų veiklai tunte, drau
govių vadovams.

Kiek toliau, parapijos mokyklos

::

KVIEČIAME VISUS Į 
ruošiamą

ZVAIildl VAKARI
SPALIO 23 D. DAINAVOS SALĖJE (BANKSTOWNE) 

Pradžia 7 vai. vak.

Programoje matysime p. A. Pluką ir jo garsiuosius dainininkus.
Gros parinkta kapela, veiks užkandžių ir visokiausių gėrimų bufetas.

Įėjimo kaina 12 šil. Sporto Klubo "Kovo" Valdyba

z

Ž

N.S.W. DAINŲ ŠVENTĖ
Lapkričio 20 d. 7.30 vai. vak. 

Masonic Hall, Cardiff (Newcast
le) vietos lietuvių choras rengia 
N.S.W. lietuvių Dainų Šventę, 
kur dalyvaus Newcastle lietuvių, 
Canberros "Aušros” ir Sydnėjaus 
“Dainos” chorai. Sekite tuo reika
lu spaudoje platesnes informaci- • 
jas.

skautams 
ateitininkams 
savaitgalio i

£10.0.0
£10.0.0

£10.0.0

PUSŠIMTIS TAUTINIAMS 
REIKALAMS

žinomi Sydnėjaus lietuviai ver
slininkai (Funerals of Distinction 
savininkai) p.p. K. Butkus ir N. 
žygienė atsiuntė £50.0.0 čekį, prą: 
šydami p. Dr. A. Mauragį pinigus 
paskirstyti:

Sydnėjaus
Sydnėjaus 

B ankstowno 
mokyklai
Lidcombe savaitgalio •, 
mokyklai 
Tautos Fondui 
“Tėviškės Aidams” (va
jaus proga) £ 5.0.0

Tie patys, p.p. Butkus ir žygie
nė, š.m. gegužės mėn. paaukojo 
Sydnėjaus skautams ir ateitinin
kams £25.0.0 susižavėję jų ruoš
tu Motinos Dienos minėjimu.

Gerb. p.p. K. Butkui ir N. žy- 
gienei organizacijos, mokyklos ir 
kitos apdovanotos institucijos rei
škia lietuvišką padėką ir kartu 
pažada jų auką panaudoti mūsų 
jautriausių tautinių reikalų su
stiprinimui. Inf.

£10.0.0
. £5.0.0

REIKALINGA
Sekretorė (25-35 m.) vienai 

Sydney plokštelių bendrovei (Re
cord Co.) Būtina mokėti tobulai, 
angliškai, rašyti mašinėle ir kal
bėti vokiškai arba lenkiškai, su
gebanti dirbti savarankiškai.

Geras atlyginimas ir sąlygos. 
Skambinti 211 3193.

kieme, pirmajai sueigai susirinko 
“Skruzdžių” skilties skautės (nau
jai sudaryta skiltis), kurią pra
vedė jų skiltininkė Julja Bogu- 
šaitė.

Vakare, skautų veikėjų žalių 
sodelyje, buvo susirinkę skautai 
vyčiai aptarti iškylos ir kitų ei
namųjų reikalų. Sueiga pradėta 
šūkiu: “Mūsų jėgos, mūsų viltys 
Lietuvai Tėvynei”, ją pravedė bū
relio vadas ps. A. Alčiauskas. Su
eigoje ilgokai kalbėtasi, ar skau- 
tybės uždaviniai ir užsiėmimai 
pritaikyti dabartinėms sąlygoms.

GAUTOS FOTOGRAFIJOS
Iš p. Karpavičiaus gautos pa

vyzdinės fotografijos, vaizduojan
čios skautus tunto sueigoje, Tau
tos šventėje — parade ir pirmo
ji diena . iškyloje. Fotografijos 
labai gražiai padarytos. Skautai 
ir jų tėveliai fotografijas galės 
pamatyti ir jas užsisakyti, pini
gus sumokant per tunto vadijos 
pareigūnus.

PRANEŠIMAS
Sekanti “Šešupės” d-vės (jaun. 

skaučių) sueiga įvyks spalio 24 
d.

šeštadienį melburniečiai tikrai 
karštai pabaliavos Namų baliuje. 
Eilę metų jie rengė Namų balius 
neturėdami savų namų, šį kartą 
jie jau turi namus, nors balius 
vyks South Melbourne rotušėje.

Ateinantį sekmadienį Sydney 
jaunimas rengia gegužynę skautų 
žemėje Ingleburne. Manau, smalsu 
visiems bus dalyvauti, nes ar tik 
nebus ten suvaidinta generalinė 
jaunimo kongreso repeticija!

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame p. Kalt 

mierui Butkui, Sydney Liet. Mot 
Soc. Globos Draugijai ir Lietu
vių Karių Veteranų “Ramovės" 
vadovybei už mokyklai skirtas 
pinigines aukas.

Kupina dėkingumo
Sydney Liet SlKvaitfalfo- 

Mokyklo* Vadovybė
■ ....... ■ 11 1 y

Melburniškis p. A. Mikaila pa; 
sakoja, kad Melbourno lietuviams 
pavyko nupirkti tokius namus, 
kokių ir sapnuoti neįmanoma: ne
skaitant jau patogios vietos, ten

Mėtų pabaiga jau čia pat, ir 
“Dainos” chorui prieš akis visa 
darbymetė: šeštadienį metinis kon
certas, mėnesio pabaigoje (spalio _ . _ ____
30) pabaltiečių koncertas Sydney pat ir ir salė, ir mokykla, ir dau- 
Town Hali, lapkričio 20 d. N.S.W. gybė įvairių kitokiems tikslams 
Dainų šventė Newcastle mieste, . \ _ ' - '
gruodžio 28 koncertas Brisbanė- čia. Ir tai ne barakai, bet viskas 
je. Sakykite, ar yra koks kitas —x‘"! :x—»-«-<— ui- 
vienetas, kuris galėtų su “Daina” 
veikloje lenktyniauti!

patalpų, netgi gana erdvi koply-
gražiai išmuravota. Belieka tik 
gražiomis dekoracijomis viską su
lietuvinti. Kurkia,

MENO PARODOJ
Du berniukai, modernaus me

no parodoj pasižiūrėjo į pirmąjį 
paveikslą, išsigandę beveik vien
balsiai tarė:

— Bėkiva iš čia, kol jie nėap- 
kaltino, kad mudu tai padarėva...

PADĖKA

A.a. JUSTINOS KVIECINSKIENĖS mirties — laido
tuvių atveju reiškiame viešą padėką:

Brisbanės1 lietuvių bendruomenei už gausų dalyvavimą 
velionės Justinos laidotuvėse, už gėles ir už pareikštas užuo
jautas asmeniškai, raštu ir per “Mūsų Pastogę”. Visiems 
nuoširdus dėkui.

Velionės vyras, sūnus, dukterys ir marti
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