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Ką liudiji
Bevartant netolimos praeities 

mūsų spaudą negalima praeiti 
nepastebėjus vieno labai reikš
mingo fakto: seniau laikraščių 
skiltys mirgėte mirgėjo apra
šymais ir ypač skelbimais gau
sybės mūsų kultūrinių pareiš
kiu: paskaitų, minėjimų, teatrų, 
koncertų, ir kitokių kultūrinio 
gyvenimo apraiškų. Šios dienos 
spaudoje viso to nematyti: vie
toj anksčiau taip gausiai figū
ravusių grynai kultūrinio pobū
džio parengimų šiandie nuolat 
spaudoje skelbiami baliai ir šo
kių vakarai, na ir kartas nuo 
karto bent metimai chorų kon
certai. Net kaikur ir tautinių 
Švenčių metiniai minėjimai ap
leidžiami, kas anksčiau būtų bu
vęs kaip dangaus keršto šau
kiantis nusikaltimas.

Pabrėžtina dar ir kitas daug 
pasakantis faktas; jeigu prieš 
daugiau kaip dešimtmetį mes 
nepakėlėme galvos pasidairyti 
po pasaulį, tai paskutinio meto 
spaudas puslapiai mirga žinio
mis apie keliaujančius po pasau
lį Australijos lietuvius, jų kelio
nių įspūdžiais ir išgyvenimais. 
Tas liudija kaip tik mūsų gerbū
vio pakilimą. Tiesa, keliauja 
daugiausia jauni, čia baigę aukš
tuosius mokslus, bet kaskart vis 
daugiau pajuda ir vyresniųjų.

Bent šia prasme kartais gera 
pavartyti netolimų laikų spaudą 
Ir jų lyginti su šiandienine. Tai 
lygu sugretinimui tų pačių an
kstyvesnių ir dabartinių gyveni
mo sąlygų, aspiracijų ir nusitei
kimų.

A nksčiau patys kūrėmės ir 
besikurdami savy tausojome kū
rybinę kibirkštėlę, kuri sušvis
davo idealistine dvasia, kultūri
niais pasireiškimais ir kultūrinių 
apraiškų ilgesiu. Šiandie jau mes 
skaitomės pakankamai tvirtai į- 
sikūrę, patenkinti tuo, ką įsigijo
me ir turime ir todėl nebeliko 
noro palaikyti ir kurstyti anks
čiau taip mūsų dvasią šildžiusią

POPIEŽIUS
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Popiežiaus apsilankymas Jung
tinėse Tautose buvo ne tik pirmoji 
istorijoj popiežiaus iškyla į Nau
jąjį Pasaulį, bet ir dramatiška 
abiejų institucijų augšto morali
nio prestižo demonstracija. Ji įvy
ko kaip tik tuo metu, kada ir lietu
vių visuomenėje -pasireiškia abejo
jimų dėl šių institucijų reikšmin
gumo Lietuvos laisvės bylai.

Lietuvos reikalas popiežiaus ap
silankymo proga tiesiogiai nebuvo 
paliestas, tačiau praskambėjo itin 
įsidėmėtinas popiežiaus išsitari- 

| mas:
— Stengkitės sugrąžinti į savo 

tarpą (į Jungtines Tautas) tuos, 
kurie atsiskyrę, ir ieškokit tinka
mų būdų sujungti savo brolybės 
santarvėje ir tuos, kurie joje ne
dalyvauja.

Lietuva su Latvija ir Estija yra 
vienintelės valstybės, kurios ne tik 
šioj brolybės santarvėj nedalyvau
ja bet yra prievarta iš jos išskir
tos, nors yra buvusios Jungtinių 
Tautų pirmatakės — Tautų Są
jungos pilnateisės narės.

CBS televizijos komentatorius 
pastebėjo, kad lankantis Jungti
nėse Tautose Chruščiovui, kitoj 
pusėj gatvės prieš Jungtinių Tau
tų rūmus plevėsavo pavergtųjų

i spauda ?
kūrybinę kibirkštėlę. Anksčiau 
į susirinkimus bei kultūrinius 
parengimus veržėmės norėdami 
ko nors pasisemti, šį tą namo 
parsinešti, kuo galėtume pagy
venti dvasioje iki kito parengi
mo, šiandie kiekviename paren
gime, — ar tai būtų minėjimas, 
ar balius, — tesiekiame vieno — 
malonaus laiko praleidimo, ang
liškai sakant, “good time”. Ki
taip sakant, gerbūvis pakirto i- 
dealizmą.

Negalima būtų visumoje teig
ti, kad šiandie idealistų savo 
tarpe neturime: jų yra, bet liūd
niausia, kad jie yra sau, o kiti 
sau. Tuos idealistus liudija dar 
tebesireiškią chorai, tebesilai
kančios mokyklos, organizaci
jos, įstengiančios bent valdybas 
sudaryti, kurių veikia remiasi 
tik valdybų nariais, o ne visu 
organizaciniu plotu. Iš gyveni
mo pasitraukė teatrai, diskusijų 
vakarai su paskaitom, kurių an
ksčiau toje pačioje kolonijoje 
būdavo po keletą kas mėnesį. 
Ir dingo tik dėl to, kad atkrito 
lankytojai arba klausytojai. At
rodo, gresia toks pats likimas ir 
chorams, kurių koncertuose 
klausytojų branduolį sudaro pa
čių choristų šeimų nariai! O, ro
dos, pačių lietuvių skaičius vie
tovėse nusistovėjęs ir apytikriai 
toks pats, kaip ir anksčiau, ka
da dalyviai varžydavosi dėl vie
tų. Šitokios apraiškos polėkio 
nežadina, o greičiau ir besireiš
kiančių pastangas smukdo. Tai 
nuosmūkio ženklai. O reikia 
mums renesanso, dvasinio atgi
mimo, su kuriuo suklestėtų ne 
tik lietuvybė, bet dingtų pavo
jus ir jaunimą prarasti. O kad 
mums toks renesansas būtinas, 
kalba kaip tik aukščiau patiekti 
palyginimai. Ar nereikėtų šian
die pajieškoti to nuosmūkio prie
žasčių ir sodinti naujų kūrybi
nių daigų, žadinančių dvasinį at
gimimą?

(v.k.)

įvykiai pasaulyje
Europos tautų vėliavos, o dabar, 
popiežiui lankantis, jų nebematyt. 
(Pastatas, ant kurio būdavo ke
liamos tos vėliavos, perduotas ki
tiems tikslams, ir Pav. Eur. Tautų 
Seimas neteko galimybės nauduo
tas tąją vieta).

Iš popiežiaus palydos daugiau
siai buvo pastebimas prel. Povilas 
Marcinkus, kurs buvo visuose po
piežiaus veiksmuose artimiausias 
ir nepakeičiamas jo pagalbininkas. 
Televizijos akis dažnai buvo at
kreipta į jį, ir pasirodydavo para
šas: Mons. P. Marcinkus iš vals
tybės sekretorijato. Komentato
rius pabrėžė, jog jis laisvai kalbąs 
net septyniolika kalbų. Pats popie
žius jį pristatė J. T. salėje susirin
kusiai visuomenei. (E)

•
Sov. Sąjungoje į beprotnamį 

uždarytas studentas Ženia Belo
vas už tai, kad viešai kritikavęs 
vyriausybę. Iš vakarų kraštų 
plaukia prašymai, kad tas studen
tas būtų paleistas. Paskutiniu 
laiku pasigirsta ir daugiau atsiti
kimų, kad sovietai praktikuoja šį 
metodą kovai su opozicija.

•
Centralizuojant Sovietų Sąjun

gos ūkinę sistemą pasitarimams 
kaip ekspertas pakviestas ir Mo
lotovas, kuris Kruščiovo buvo ap
kaltintas antipartine veikla ir pa

Lapkričio 13 d. New Yorke lietuviai organizuoja milžiniškas demonstracijas prie Jun
gtinių Tautų reikalaudami Lietuvai nepriklausomybės. Šitą žygį į Jungtines Tautas 
iškėlė Amerikos lietuvių jaunimo atstovai, kuriems pritaria visos lietuvių organizaci
jos ir užmanymą visokeriopai remia.

Nuotraukoje matome to žygio iniciatorius ir koordinatorius. Iš kiūrės: A. Snieč
kus, Romas Kezys, Antanas Mažeika, Juozas Miklavas ir Algirdas Budreckis.

Prel. M. KRUPAVIČIUS DĖKOJA pavergtųjų savaitės sydnejuje
Didis visuomenininkas, valsty

bininkas ir politikas prel. Mykolas 
Krupavičius neseniai atšventė sa
vo 80 metų sukaktį. Ta proga 
ALB Krašto Valdyba sukaktuvi
ninkui pasiuntė sveikinimų, į kurį 
gerb. jubilijatas atsakė laišku 
Krašto Valdybos pirmininkui:

“Mielas Pirmininke, 
nuoširdžiai dėkoju už pareikš

tus man mano sukakties proga šil
tus sveikinimus ir linkėjimus. Jie 
man dar labiau mieli dėl to, kad 
jie atsiųsti bendruomenininko. 
VLIKĄ ir Pasaulio Liet. B-nę lai
kau svarbiausiomis ir reikalin
giausiomis čia išeivijoje instituci

šalintas iš valdžios. Spėjama, kad trijų bendruomenių glaudaus ben- 
naujoji Kosygino — Brežnevo vai- dradarbiavimo reikalai, pastangos 
džia gali jį reabilituoti. išvystyti vieningą siekimą kovoje

• už pavergtus kraštus ir galimybės
Kubos diktatoriui Castro leidus išplėsti ir suaktyvinti Pabaltijo 

laisvai iš krašto išemigruoti Informacijos Centro veiklą, 
tiems, kurie nepatenkinti esama Su pavydu tiek latviai, tiek es- 
Kubos santvarka, norinčių išvyk- tai žiūri į lietuvių pastangas su- 
ti yra daugiau ,negu bet kas tikė- šaukti Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
josi. Išvykstantiems leidžiama Kongresą, ką jie laiko nepapras- 
pasiimti tik tiek, kiek kas asme- tos reikšmės reikalu. Užkliudytas 
niškai pakelia. Daugiausia vyks- buvo ir lietuvių pastangomis Įei
ta į U.S.A., kur iš anksčiau yra džiamas žurnalas anglų kalba 
apie pusė milijono Kubos pabė- “News Digest — International”, 
gėlių. kurio leidimas pripažinta didelės

— * — svarbos. Nuoširdžiai išsikalbėjus
Buvęs Sov. Rusijos diktatorius posėdis baigtas pakiloje dvasioje 

N. Kruščiovas gyvena kaip pen- numatant greit susitikti vėl ir jau 
sininkas ir rašo savo atsimini- imtis kokretesnių svarstymų, 
mus.

— ★ —
Tautinės mažumos šių dienų AUKŲ VAJUS

Lenkijoje: ukrainiečių yra apie Sydnėjaus dviejų savaičių Jau- 
180.000, gudų — 165.000, žydų — nimo Kongreso aukų vajus įvyks 
31.000, slovakų — 21.000, rusų — tarp spalio 25 d. ir lapkričio 7 d. 
19.000, čigonų — .12.000, lietuvių Aukaa rinks jaunimo organizaci-
— 10.000, graikų ir makedortiečių jų nariai, net ir vakarais, nes
— 10.000. Tenka pažymėti, kad per ju savaitgalius apvažinėti 
prieš antrąjį pas. karą tautinės visą Sydnėjų neįmanoma. Kas 
mažumos Lenkijoje sudarė apie gyvena už Sydnėjaus ir norėtų 
30% visų gyventojų. Dabar jų Jaunimo Kongresui paaukoti, ma- 
esama 1,5%, tad Lenkija priskai- loniai kviečiami aukas siųsti C.K. 
tytina prie labiausia vienalyčių iždininkui:
valstybių, kaip Ispanija, Portuga- Mr. V. Šliogeris, c/o ALC Youth 
lija, Švedija, Olandija, Italija ir Congress CC.., Box E.6, St. James 
Danija. (E) N.S.W.
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jomis. Gaila, kad bendruomenė 
dar vis neranda savo kelio ir ne
parodo dar viso savo pajėgumo. 
Priežastis — ne visi supranta jos 
tikslų, uždavinius ir dvasių.

Linkėdamas Tamstai geros svei
katos, pajėgumo ir sėkmės pasi
lieku

Jūsų
M. Krupavičius

16.10.65.

PABALTIEČIŲ PASITARIMAS

Neseniai ALB Krašto Valdybos 
p. S. Narušio namuose įvyko lie
tuvių, latvių ir estų bendruomenių 
Australijoje pirmininkų bendras
pasitarimas. Pasitarime dalyvavo laisvas.
estų b-nės pirm. A. Tanimae, lat
vių A. Dukats ir lietuvių S. Narušis SPALIO 25 d., pirmadienį trijų parodų atidarymas: dviejų meno
ir B. Barkus. ir vienos pavergtųjų tautų liaudies meno. Liaudies meno paroda ati-

Posėdyje buvo apkalbėta visų daroma 11 vai. ryto ANZAC House rūsio salėje, 26 College St, City.

NOBELIO
PREMIJOS

Jau paskirtos šių metų Nobe
lio premijos. Literatūros premija 
paskirta rusų rašytojui M. šolo- 
chovui, kuris šiandie Sov. Sąjun
goje laikomas vienu iš įtakingiau
sių rašytojų. Laimingai praleidęs 
Stalino ir kitų sovietų diktatorių 
valymus jis įstengė išlaikyti ir sa
vo kaip rašytojo charakterį ir ne
nusileido vien tik į grynus parti
nius propagandistus, nors kai ku
riuose savo veikaluose ir turėjo 
atiduoti reikalaujamų duoklę. Jo 
romanas “Ramusis Donas” (1928 
-40) yra maždaug tolstojiškos 
apimties epopėja, su kuriuo jis ir 
iškilo ne vien tik į sovietines, bet 
ir į pasaulines literatūros viršū
nes. Visi kiti veikalai šiam minė
tajam neprilygsta. M. Šolochov gi
męs 1905 metais.

Nobelio premija medicinos sri
tyje šiais metais paskirta pasida- 
lintinai trims prancūzų moksli
ninkams: Francois Jacob, Andre 
Lwoff ir Jaque Monod. Jie visi 
dirba Paryžiuje Pasteur*© institu
te tyrinėdami genetikos apraiš
kas.

PROGRAMA
IŠKILMĖS, KOKIŲ DAR NETURĖJOME

Pirmų kartų pavergtųjų tautų atstovai talkininkaujant australų 
politikams ir visuomenininkams ruošia tokio masto įvykius spalio 
24 — 30 d.d., kad jie verti nepaprasto mūsų dėmesio ir visokeriopos 
paramos.

ŠTAI PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS PROGRAMA:
SPALIO 24 d. rytų iškilmės pradedamos visų religijų bažnyčiose 

maldomis, skirtomis už pavergtas tautas ir tai dienai pritaikintais pa
mokslais.

3 vai. po pietų Trocadero salėje, George St., City, oficialus sa
vaitės atidarymas. Federalinę vyriausybę atstovauja ir pavergtųjų 
Tautų savaitę atidaro Darbo ir Pramonės ministeris Hon. W. McMa
hon, N.S.W. vyriausybę atstovauja ir kalbės teisingumo ministeris 
J.C. Maddison M.L.A.; be to kalbės Mrs. E. Rodze ir A.W.A. Loing, 
R.S.L. atstovas. Atidarymui pirmininkauja prof. C. Roderick. Įėjimas

Šią parodą organizuoti iš lietuvių pusės pasiėmė p. J. Abromas, 235 
Hector St., Sefton, tel. 644 2831. Tad visi suinteresuotieji šiuo rei
kalu ir ypač asmens, turį tautodailės eksponatų, prašomi kreiptis čia 
nurodytu adresu.

Tą pačią dieną 3 vai. p.p. atidaroma viena meno paroda Garri
son Church Hall, Lower Fort St., Millers Point ir 5 vai. p.p. antroji 
meno paroda Little Galery, 18 Blight St., Sydney.

SPALIO 26 d. antradienį — biznierių pietūs 12.30 vai. p.p. Went
worth Hotel, 13 Lang St, City. Kalbėtojai — E. Wilson ir E. Rodze. 
Pirmininkauja prof. C. Rodeck. Įėjimas 30 šil.

SPALIO 27 d., trečiadienį tarptautinis pavergtųjų tautų koncer
tas Konservatorijos salėje Macquarie St., City. Pradžia 8 vai. vak. 
Atidaromą žodį tars J. Cane, DLP N.S.W. gen. sekretorius. Dalyvau
ja eilės tvarka: latvių, rumunų, estų, kroatų, ukrainų, vengrų, čekų 
ir lietuvių meninės grupės. Lietuvius šiame koncerte atstovaus tau
tinių šokių grupė, vad. J. Reisgytės. Įėjimas su bilietais.

SPALIO 28 d., ketvirtadienį visokeriopa programa per įvairias te
levizijos ir radijo stotis. Prašome stropiai sekti stočių programos 
pranešimus. i . ( , i

SPALIO 29 d., penktadienį, 8 vai. vak. 2 GB Macquarie Audito
rium Philip St., City, viešas politinis susirinkimas. Kalbėtojai: R. Ci- 
lento, E.D. Darby, MLA, L. Short,darbininkų prof, sąjungos vardu 
ir E. Wilson — Christian Anticommunist Crusade. Susirinkimui pir
mininkaus prof. C. Roderick. Įėjmas laisvas.

SPALIO 30 d., šeštadienį, savaitė uždaroma jungtinių pabaltie- 
čių chorų koncertu — Liaudies dainos nuo Baltijos krantų. Lietuvius 
atstovauja Sydney “Dainos” choras, diriguojamas K. Kavaliausko. 
Įėjimas su bilietais. Koncertas įvyksta Sydney Town Hall.

Kiekvienas, perskaitęs šią programą, gali spręsti šios savaitės 
apimtį ir svarbą ir būtiną reikalą šį žygį paremti bent savo atsilan
kymu.

1



s v*?«

MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. spalio 25 d.

VEIKLOS PAGRINDAI SVETUR
Elena Zižienė

PRASMINGI AR TUŠTI 
PAPROČIAI?

Malonu prieš Kalėdas ruošti 
dovanėles namiškiams ir bičiu
liams ir pasidalinti šventiškais noras suteikti kitam džiaugsmo, 

pajusti šilimą tą džiaugsmą ruo
šiant, taiką ir ramybę juo besi
dalijant. Kalėdų papročiai sau
go meilės mintį.

Vienos tautos papročių pras-

bėra pasilikus, nors kartais są
moningai nebesuvokiama ar žo
džiais nebeišsakoma: krikščio
niškoji meilė žmogaus žmogui,

TAUTINE IŠTIKIMYBE 
IR NACIZMAS "

Mūsų garsinimosi prasmės ne
supratę ąr tyčiomis nenorį jos 
suprasti žmonės pakaltina mus 
kartais nacizmu. Tam padeda 
spauda iš už geležinės uždangos. 
Po Antrojo Pasaulinio Karo Jai 
blogas žodis, demokratiškame 
Vakarų pasaulyje lengvai iššau
kiąs neapykantą, panieką ir en- 

laisvę ir apsisprendimą atimta girną. Todėl ir turim aiškinti ki- 
ir kad tai neteisinga ir taisytina; 
kad vienos iš tų neteisingai nus
kriaustų tautų vardas — Lietu
va, kuri tiek savo ilgoje istori
joje, tiek ir per pirmą šventiš-

lengviausia tarp panašiųjų į sa
ve; kad pažangiame naujam pa
sauly vis tebekalbama apie 
žmonių teises ir laisvę, o vis dėl 
to yra tautų, kurioms teisė į

Liūdesio valandoje., mirus
KAZIMIERUI KUNCA1 — KUNCEVIČIUI, 

jo dukrai Giraitei ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Sale’s Seniūnijos lietuviai

pasveikinimais bei linkėjimais. 
Tačiau, kai prieš pat šventes ne
beužtenkama nei santaupų nei 
laiko ne. kartą savęs ir vienas ki
to paklausiame, kokia gi pras
mė to vienkartinio metinio pa- me gal būt ir dar dažniau *sua- 
sistengimo ir duosnumo? Ir be bejojama, nes jie jaunesni ir ką Šešioliktą Vasario įrodė sa- 
kalėdįnių ženklų namiškius my- įvairūs. Išeivijoj štai eilę metų vo valią ir savo subrendimą bū- 
lima, ne tik tą vieną kartą per švenčiama Lietuvos tautinės ti nepriklausoma. Netiek lais- 
metus draugus prisimenama. Ir šventės, kurių Lietuvoje šian- vojo gyvenimo prisiminimą, kiek 
viešai nusiskundžiama, net pa- dien nešvenčia, kurios įkurtos Nepriklausomybės mintį garsi- 
sibarama, kad Kalėdos supre- meteoriš^ai trumpame, kasmet name savo Tautos šventėje, nes 
kybintos, kad jų tikroji prasmė į tolimesnę praeitį begrimstan- tikime jos gyvumu ir jos atsta- 
pamiršta ir kad, dėka garsingų, čiame nepriklausomo gyvenimo tymu ten, kur per prievartą ji 
įmantrių reklamų, didžioji kri- laikotarpyje. 1"...............

. kščionybės šventė paversta į Vasario — džiaugsmingą Ne
naują progą krautuvininkų pasi- priklausomybės šventę, kada nc- 
pelnymui. Suprantama tiesa to- priklausomybės nebėra, kodėl 
kių pasibarimų ir beveik jau ry- Aštuntąją Rugsėjo — Lietuvos 
žtamasi ateity nepasiduoti rėk- valstybės aukščiausią iškilimą, 
lamų įtakai. Tačiau, kai metai kada nebliko Lietuvos valsty- 
baigiasi, štai ir imama ruošti bės? Ar tai tėra brangių prisi- 
dovanėles ir laukti kalėdinių pa- minimų puoselėjimas, ar, kaip 
sveikinimų, bei juos rašyti. Gal per Kalėdas, ieškojimas pasi- 
būt slaptomis jaučiama, kad be kartojančios vaizdinės formos 
to metinio, nors dažnai ir dirb- išreikšti principui, kurs, vieną 
tinio, paskatinimo vis retėtų kartą gimęs, tebėra gyvas ir ne- 
progos namiškiams pasakyti, pasikeitęs? Kad esame lietuviai, 
kad juos dar mylima, o bičių- žinom visą laiką, tačiau gerai 
liams, kad jų dar neužmiršta, turėti progą pakartoti kad žmo- 
Gal būt, toli gyvenantiems gus turi teisę priklausyti šeimai, 
draugams nebūt parašoma ir du genčiai, tautai, kad nejauku būt 
metus, penkis, ir niekad. Gal išvarytam iš namų ir atskirtam 
būt todėl kalėdinio duosnumo 
papročio laikosi ir tie, kurie tų 
švenčių tikrą prasmę yra pamir
šę, ar niekad jos ir nežinojo. 
Pats paprotys nevirto tuščias, 
nors jis ir išnaudojamas preky
bininkų. Esminė jo prasmė te-

Kodėl minėt 16 užgniaužta. Garsiname savo pa
čių priklausomumą ir ištikimy
bę savo toli paliktam kraštui, 
didžiavimąsi jo kalba, charakte
riu, praeitimi, pasitikėjimą, kad 
jojo laisvė bus dar atstatyta.

tiems, o kartais sau patiems, 
vardų reikšmes, nes vardas ne
teisingai priskirtas dažnai pakei
čia ir subiaurina gražiausią jaus
mą. Nacizmas, nors išaugęs j 
pasauliui grąsinančią pabaisą, 
tebuvo ribotas politinis sąjūdis, 
kurio pagrinde glūdėjo tikėjimas 
vienos tautos pranašumu prieš 
visas kitas, tos vienos tautos kė
limas, garbinimas ir sudievini
mas, kitas nužeminant ir sie
kiant jų pavergimo bei sunaiki
nimo. Rasizmas, politinis tota
litarizmas, jėgos kultas ir vadiz- 
mas buvo nacizmo apraiškos. 
Visa tai visuomet buvo svetima 
ramiai, kukliai, taikingai žem
dirbių lietuvių tautai. Lietuviš-

SAVANORIUI J. KAPOČIUI
65 METAI

nuo artimųjų; kad vaikui, be 
tėvų, dar reikia ir senelių, pro
senių, bet ir seniausios praeities, 
kuri paaiškintų jo polinkius ir 
akių spalvą; kad, nors seniai 
jau laikas išmokti gerbt visas 
tautas ir rases, betgi gyvent

Kalėdiniai siuntiniai! |
I 
I s s s

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

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

kelnaitės; vyr. 
škotiškos vilnos

išeiginiai nailono marškiniai; 
nertinis tik už £33 su pasiun-

S(taigmenini«) 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!

s v v
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KALĖDINIS D(ovaninU) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3i 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 tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 
siuntinius V-3, 10J 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 3i 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.

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:

v
V V
V
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I BALTIC STORES LTD.
it

ft
(Z. JURAS)

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

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

li
i

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

Rugsėjo 26 d. Lietuvos savano
ris kūrėjas Juozas Kapočius gimi
nių ir artimųjų tarpe atšventė sa
vo 65 gimtadienį. Sukaktuvinin
ką šiltu žodžiu be kitų pasveikino 
Krašto Valdybos pirm-kas p. S. 
Narušis, L. Karvelis, A. Baužė, J. 
Grudzinskas, Dr. L. Petrauskas. 
Ta proga susirinkusieji sugiedojo 
sukaktuvininkui ilgiausių metų. 
Besisvečiuojant drauge su Juozu 
maloniai buvo praleista keletas va
landų. Ta pačia proga prisiminta 
ir “Mūsų Pastogė”, kurios naudai 
pobūvio svečiai sudėjo 7 svarus ir 
dar 2 svarus Sydney Liet. Mot 
Soc. Globos Draugijai.

Jubilijatas Juozas Kapočius gi
mė 1900 metais rugsėjo 20 d. Au
kštojoj Panemunėj.

Prasidėjus pirmajam pasauli
niam karui Juozas baigė pradžios 
mokyklą ir su tėvais pasitraukė 
toliau nuo Kauno į provinciją. 
Praėjus vokiečių rusų frontui Ka
počiui vėl sugrįžo į savo jau gero
kai apteriotus namus ir Juozas to
liau tęsė mokslą pas privatų moky
toją, o paskelbus atsikuriančią 
Lietuvą Juozas 1919 metais vasa
rio 10 d. stojo savanoriu į Lietu
vos kariuomenę. Patekęs į antrą 
pėst pulką jis išėjo trumpą karinį 
apmokymą ir buvo išsiųstas prieš 
bolševikus į Kauno — Vilniaus 
frontą. Pasibaigus kovoms su bol
ševikais stojo prieš naują priešą- 
bermontininkus. Lietuvą išvada
vus nuo priešų Juozas 1920 m. pa
sitraukė iš karo tarnybos ir tar
naudamas mokėsi kaip ir daugu
mas ano meto lietuvių. Būdamas 
sąžiningas tarnautojas jis nepri
klausomoje Lietuvoje nuolat buvo 
skiriamas svarbioms ir atsakin
goms pareigoms Finansų minis
terijoje daugiausia revizoriaus 
tarnyboje. Taip tarnaudamas jis 
baigė gimnaziją ir V. D. Universi
tete žurnalistikos kursus. Rašė ko
respondencijas ir straipsnius {vai
ruose nepriklausomos Lietuvos lai
kraščiuose.

Laimingai išvengęs pirmosios 
bolševikų okupacijos deportacijų 
ir kalėjimų jis vokiečiams užėjus 
laik. Lietuvos vyriausybės paski
riamas Trakų apskr. viršininku, 
kur nuvykęs atstatė į normalias 
vėžes visą ūkinį ir administracinį 
apskrities gyvenimą. Vokiečių oku 
pacinei valdžiai spaudžiant įvai
riomis represijomis Juozas pasi
traukė iš apskr. viršininko parei- tas svečias. Tokio oro tikėjaus tik 
gų ir vėl grįžo į Finansų ministe
riją, kuri jį paskiria vyriausiu 
Vilniaus apygardos revizoriumi^ 
Gyvendamas Vilniuje jis pradėjo 
studijuoti ekonomiką ir adminis
tracinę teisę, bet artėjant bolševi
kams turėjo viską pamesti ir trau
ktis į vakarus. Po karo Vokifetijoje, 
Stuttgarte, net buvo įsteigęs liet, 
knygų ledyklą, kuri išleido keletą 
knygų. 1948 metais jis su šeima e- 
migravo į Australiją ir įsigijęs vi
rėjo kepėjo specialybę dirbo Con- 
cordo ligoninėje Sydnejuje iki at
leidimo į pensiją.

Už Lietuvos ribų tiek Vokieti
joje, tiek ir Australijoje Juozas 
gyvai reiškėsi ir tebesireiškia kaip 
aktyvus visuomenininkas ir orga
nizatorius. šiuo metu jis šalia vi-

į.t.

kas patriotizmas remiasi visiems reikėjo jį ginti nuo svetimų: kry- 
žmonėms bendru prigimtinu pa
linkimu mylėti tai, kas sava: 
šeimą, kraštą, kalbą, papročius, 
kultūrą, tautą, valstybę. Toji 
meilė daug senesnė, negu filo
sofinių politinės sąmonės teori
jų .suformulavimas. Ji reiškėsi 
tiek tolimiausioj praeity, tiek ir 
šiandien, tiek pažangiausiuose 
kraštuose., tiek ir primityviose 
tautose bei rasėse. Tačiau tie 
žmonės, kurių tautiniam savitu- tėviškes, gyvenimo būdą, kalbą, 
inui niekad nebuvo grąsinta ir 
kurie nebuvo staiga atplėšti nuo 
savo įprastinės aplinkos, ir pro
gos neturi pagalvoti apie tų da
lykų vertę. Sveikata garsiai ne
sidžiaugiama, rankų, kojų, akių 
valdymo neskaitoma dovana tol, ti. Seno lietuviško susipratimo 
kol nesusergama ar nesusiduria- pagrinde, daug skaudžių patyri
mą su paliegėliais ir invalidais, mų, ne teoretiniai samprotavi- 
Tautose, kurios visuomet buvo mai apie garbę ir galybę. Mūsų 
laisvos, nėra ko daug kalbėti kartai teko patiems patirti per 
apie laisvę. Australija vienas iš istoriją ne vieną sykį pasikarto
tų privilegijuotų kraštų. Užtat jusio pavojaus realumą: kelias 
čia girdima taip daug kosmopo- svetimų okupacijas, su jas paly- 
litizmo skelbėjų: esą perdaug dinčiu skundu, pažeminimu, 
pasaulyje skirtingų tautų, visi baime; matėm išvežimus,, šeimų 
esame “Žemės piliečiai”, valsty
binis priklausomumas tesąs pri
puolamas, visų kraštų žmonės 
lygiateisiai broliai, visos kalbos 
vienodai gražios ir vertingos. 
Tačiau tie patys australai, tik 
į giminingą Angliją nuvažiavę, 
puola ant kaklo susitikę kitą 
australiška tarme kalbantį, ir 
milijoniniuose (miestuose arti-i 
miausias draugystes užmezga su 
tais, kurie tos tarmės neprara
dę. Laiškuose girdami Londono 
parkus ir specifinį Anglijos ža
lumą, nepamiršta su ilgesingu 
atdūsiu paminėti nepalyginamos 
australiškos rausvos miglos, tu- 
toniško dangaus ir eukaliptų. O 
grįždami laivu namo dar tvirti
na, kad įplaukiant į Pertho van
denis, nors žemės dar nematant, 
juos pasitinkąs sveikas, savas 
eukaliptų kvapas. Tik tie, kurie 
nėra keliavę, to nežino, net ne
nujaučia. Už tat gal jiems sun
kiausia ir suprasti, kad kiti 
žmonės nenustoja ilgėjęsi to, kas

žiuočių, švedų, totorių, lenku, 
rusų. Mūsų artojams, ėjusiems 
su dalgėmis bei kirviais į sukili
mus, mūsų knygnešiams, net ir 
mūsų trumpalaikės Nepriklau
somybės kūrėjams perdaug ne
rūpėjo politinės teorijos, nei fi
losofijos, vienų tautą iškelian
čios, o kitas nežeminančios. 
Jiems terūpėjo nuo sunaikinimo 
apginti tai, kas sava; namus ir

raštą, dainą. Kadangi tos kas
dieninės vertybės niekada nebu
vo saugios nuo svetimųjų kėsi
nimosi, anksti išmokta jas są
moningai branginti, apie jas kal
bėti, rašte ir dainoj jas garsin-

Savanoris - kūrėjas 
Juozas Kapočius

suomeninės veiklos priklauso 
vanorių Kūrėjų Sąjungai ir Liet. 
Karių Veteranų Ramovei

Sukaktuvininko Juozo Kapo
čiaus veikla Australijos lietuvių 
tarpe, ypač Sydnejuje, yra labai 
ryški ir šakota, ypač daug jo pasi
darbuota bekuriant Australijos *seniai pažįstama ir sava: kam 
Lietuvių Bendruomenę. Sveikinda- reikia beržo, o kam kipariso, 
mi sukaktuvininką šio gražiaus Ir anglai, kurie į čia vykdami 
amžiaus proga linkime dar daug pasąmonėje jaučia važiuoją į sa- 
metų aktyviai darbuotis lietuvis- 'vo pačių koloniją, ir olandai, 
kuose dirvonuose. Pats sukaktu
vininkas J. Kapočius nesijaučia 
amžiaus naštos palaužtas ir yra 
sveikas ir judrus. Dabar, gražiai 
įsikūręs ir kaip pensininkas turė
damas daug laiko tikėkimės, dar 
daug galės pasidarbuoti lietuviš
kiems reikalams. D. V.

Sa-

kuriuos skaitoma lengviausiai ir 
greičiausiai beasimiliuojančiais, 
kada tik gali, vis keliauja aplan
kyti tėviškės ir pabūt namie.

Lietuvių tautai anksti reikėjo 
sąmoningai perprasti savo lietu
viškumą, nes per visus amžius

išardymus, artimųjų atskyrimą, 
kultūrinių vertybių naikinimą. 
Ir emigrantais tapome ne laisvu 
pasirinkimu, ne duonos geresnės 
ieškodami, ir ne bėgdami nuo 
savo praeities klaidų. Todėl ir 
čia atsivežėme nuotaikas, ku
riom gyvenom namuose: bran
ginimą ir meilę tam, kas sava. 
Tai mūsų išeivijos tautinės veik
los pirmasis akstinas. Iš jo iš
plaukia pastangos išlaikyti savo 
papročius, neleisti numirti savo 
kalbai jaunime, garsinti laisvės 
mintį laisvuose kraštuose, kurie 
jos netekimo nepatyrę, pamirš
ta, kad sunku gyventi jos nete
kusiems. Jaučiame pareigą kal
bėti ir už Lietuvoje pasilikusius, 
nes jiems to žodžio laisvė atim
ta; jaučiame pareigą būti pasi
ruošę jiems padėti, kada pagal
bai ateis laikas ir proga. Jauni
mu rūpinamės, nes turime būti 
tikri, kad mūsų nebelikus, jie 
būtų pasiruošę mūsų vietoj. Gi 
jei pasaulis, pasikeitęs savo vis 
betankėjančiais ryšių tinklais, 
tikrai imtų norėti bendros “Že
mės pilietybės”, kur visi žmonės 
lygūs broliai ir visos kalbos vie
nodai gražios, tai tokiam norė
jimui ir mūsų tautiškumas ne 
rakštis: ir mes tenorim būti ly
giateisiai broliai: branginti ir ug
dyti tai, kas sava, gerbti ,kas ki
tų-

Ne naciai mes, tik žmonės.
( Pabaiga kitame M.P. nr.)

PADĖKA
Visiems savo artimiesiems, ir pažįstamiems, sveikinu

siems mane mano 65-rių metų sukakties proga ir apdovano
jusiems, reiškiu nuoširdžią padėką.

Juozas Kapočius

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

EUROPOS VAIZDAI
RAŠO J. DONELA

Paryžius sutiko nekaip. Atvy
kau smarkiai lyjant ir per 4 su 
viršum dienų saulutė buvo tik re-

Anglijoj — Londone, tačiau išėjo 
priešingai. Bendrai ši vasara vi
soj Europoj buvusi viena iš šal
tesnių ir lietingesnių.

Lankiau visas įžymybes, kar
tais ir per lietų. Miestas yra vie
nas iš įdomiausių. Senais ir isto
riniais pastatais turtingesnis ir 
už Londoną. Parkuose gausu pa
minklų ir fontanų. Napoleonui pa
statytas didelis ir imponuojantis
mauzoliejus į kurį įėję visi turi ne labai jau siaurom gatvėm. Per 
nulenkti jam galvas. Mat jo pa
laikai yra lyg didžiuliame šuliny
je prie kurio priėjus turi palen
kęs galvą žiūrėti.

Apie Versalio rūmus labai di
deli parkai, pilni statulų ir fon
tanų. Fontanai, tačiau, paleidžia
mi tik du sykius per mėnesį, sek-

irmadienio popietėmis. Nors oras 
buvo lietingas, žmonių buvo la
bai rūmuose 

yra ir gar- 
taip pat ir

Paryžiuj ju

daug. Luvro 
meno galerija. Čia 
šioji “Mona Liza” 
“Venus de Milo”.

Po darbo valandų
dėjimas tiesiog fantastiškas, ypač 
apie Triumfo Vartus ir Place 
Concorde. Amerikoniškų mašinų 
labai nedaug, bet kitų tai viso
kiausių. Apie prancūzų šoferius 
buvau girdėjęs, bet nelabai tikė
jau, kol turistų autobuso šoferis 
nepavėžino žemyn statoka pakal-

posūkius padangos tik žviegia. 
Laimė, kad sėdėjau apačioj, o bū
čiau širdies priepuolį gavęs, šofe
ris tik šypsosi. Tas turbūt pri- 
skaitoma prie Paryžiaus turisti
nių įdomybių. Bendrai imant gat
vės tiesios ir plačios.

Susisiekimas autobusais ir Met-

ro mieste labai puikiaf sutvarky
tas. Planai ir instrukcijos trumpi 
ir taip aiškūs, kad ir kalbos ne
mokant galima be mažiausio var
go susigaudyti, kur ir kaip nu
vykti. Visi miestai turėtų siųsti 
savo ekspertus į Paryžių, kad pasi
mokytų, kaip reikia viešąjį susi
siekimą įrengti ir tvarkyti.

Krautuvių vitrinų išpuošimu 
ypač Champs Elysees, Paryžius 
sau lygių neturi. Kaip vyrai savo 
poniutes ir sužadėtines nuo jų nu
tempia tai aš jau nežinau.

Turistinis pragyvenimas ypač 
maistas Paryžiuje brangus, nors 
pagamintas labai skoningai.

Prancūziškai nemokant mane 
ištiko mažutė nelaimė.

Salia viešbučio esančioj skal
bykloj dėl visa ko pasiteiravau 
ar nesuprosytų ir kelnių. Susikal
bėjom rodos gerai, aš rankomis, 
prancūzas kelis žodžius mokėjo 
angliškai. Už poros dienų gavau 
atgal. Atrodė truputi įtartinos. 
Pasirodė jis tas švarias tik nepra
šytas kelnes plovė. Kelnės buvo 
geros australiškos vilnos. Jei ka
da ateis mada nešioti iki pusės 
blauzdos, dar tiks. Merei beaucoup 
Monsieur!

Važiuojant per Prancūziją, lau
kuose nemačiau nė vieno arklio, 
Belgijoj vos vieną, Vokietijoj gal 
kelis ir tai tik ganantis po ap
tvarus. Tas pats ir Austrijoj. 
Arkliai žemės ūkio apdirbimui ne-

(Nukelta į psl. 5)
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SUDIE POETUI
KAZIMIERĄ KUNCĄ AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

Gyvenimas, išdidumu apsvaigęs, 
Apnuogintas nevaldomų aistrų, 
Kančioj prasideda, kančioj ir bai
gias
Prie durų amžinybėn atvirų.

Naujojoj Kartoj” bei

į Vokietijų 
likimas neži- 
metu, prieš 
suirutę, K.

Spalio 10 d. ryte Melbourne 
Charitis Christi ligoninėj po il
gos ir sunkios vidurių vėžio ligos 
šiam pasauliui pasakė sudie Mel
bourne lietuvis Kazimieras Kun
ca — Kuncevičius, palikdamas 
didžiam sielvarte ir nuliūdime sa
vo devyniolikmetę dukrelę Girai
tę. Be to, Lietuvoj likusi dar te
begyvena velionio apie 90 metų 
amžiaus turinti mamytė ir išei
vijoj: Vokietijoj vienas brolis ir 
Argentinoj — sesuo ir du broliai.

Neeilinės atminties K. Kunca 
gimęs 1912 m. vasario 18 d. Ant- 
kalnės kaime, Veliuonos valsč. 
Kaune lankęs fizinio lavinimosi 
kursus ir baigęs suaugusiųjų gim
naziją, pamėgęs dailiųjų literatū
rų, pirmuosius savo plunksnos 
bandymus: gimtosios žemės meile 
ir gamtos grožiu persunktus eilė
raštukus bei prozines korespon
dencijas spausdindavęs "Trimite” 
“Kary”, 
“Dienoj

Deja, visi jo anuometiniai rank
raščiai, traukiantis 
likę Lietuvoj ir jų 
nomas. Paskutiniu 
antrųjų pasaulinę
Kunca gyvenęs Zarasuose ir dir
bęs Šaulių Sųjungos žinyboj spor
to instruktorium.

Šiaurės Vokietijoj, prie Veze- 
rio upės, Lamdės lietuvių DP sto
vykloj savo metu jis nemažai reiš
kėsi kultūrinėj veikloj (žiūr. Liet 
Enciklopedijos XIV t. 43 psl. žo
dį “Lahde”).

Emigravęs Australijon, retkar
čiais bendradarbiaudavo “švytu
ry”, “Australijos Lietuvy”, “Mū
sų Pastogėj”, “Australijos Liet 
Metrašty ir “Lietuvių Dienose”. 
Be to, būdavo dažnas ir entuzias
tingas lietuviškųjų literatūros va
karų dalyvis — savos kūrybos 
interpretatorius: Melbourne, Gee- 
longe ir Sydnėjuj. Jo eilėraščių 
būdingesnieji bruožai — gimtinės 
ilgesys, egotistiniai išgyvenimai, 
žmogiškasis realizmas ir tragiz
mas. Paskutiniaisiais metais, mes- 
damasis į labai kandžios ir daž
niausiai skandalingai kraštutinės 
satyros temas, mūsų spaudos ir 
skaitytojų būdavęs vertinamas ir 
priimamas rezervuotai.

Jo visas negausus literatūrinis 
palikimas tėra išblaškytas perio

se-

ar- 
ne

dikoj ir pluoštas rankraščių: dar 
nebaigtas spaudai ruošti eilėraš
čių rinkinys ir II P. Karo meto 
prisiminimų medžiaga 200-300 
psl. knygai. K. Kunca visa tai 
numatęs išversti ir spausdinti 
anglų kalboj. Dabar tik jo duk
ra Giraitė, kieno nors padedama, 
galėtų realizuoti savo tėvelio pla
nus. Deja, ji tam lėšų neturi.

K. Kuncai nebuvo svetima ir 
šiaip kultūrinė bei lietuvybės iš
laikymo veikla. Savo metu vado
vavo vietos Kultūros Fondui. Yra 
skaitęs paskaitų. Buvo aktyvus 
Lietuvių Namų įsigijimo narys, 
o gyvenęs Latrobe Valley, Moe’s 
mieste, suorganizavo ALB Latro
be Valley Seniūnijų, kuri ir da
bar tebegyvuodama, neužmiršta 
savo pradininko, dvejus metus 
buvusio vietos lietuvių judriu 
niūnu.

Kiekvienas, kas asmeniškai 
čiau pažinojo K. Kuncų, yra 
vienodos nuomonės apie jį. Vie
ni jį laikė ciniku, pernelyg atkak
liai ginančiu savo nors ir klaidin
gų nuomonę. Kiti priskyrė jį prie 
geros širdies ir smagių kompanijų 
džiaugsmų mėgstančių žmonių 
grupės. Gi jis pats apie save mėg
davęs sakyti: “Man visada už
tenka pilietinės drųsos. Didelės 
skriaudos niekam nepadariau, o 
šiaip vietinio pobūdžio nuodėmėlės 
tėra tik žmogiškosios prigimties 
neišvengiama išdava. Mano arti
mas skaudžiau mane nuskriaudė, 
negu kad aš jį...”

Būdamas pramuštgalviškai iš
didus ir savim pasitikįs, nesuge
bėjo įvykdyti daugelio savo ma
terialinių bei kūrybinių planų. 
Šeimos skilimas, nostalgija, egzis
tenciniai rūpesčiai, gaivališkas 
nerimas, blaškymasis tarp savęs 
ir jį supančios bei varžančios ap
linkos ir staigus sveikatos palū
žimas galutinai jį prilenkė prie 
žemės. Kol dar jautėsi sveikesnis, 
mėgdavo rašyti apie nuogus la
vono griaučius, sakydavęs, kad 
jau laikas būtų savim patręšti že
mę motinėlę, bet kada rimtai at
gulė kančios patalan, nusiminė, 
neteko savo “pilietinės drųsos” ir 
išdidumo, ir jau dažnai, gal ir 
nesąmoningai prasitardavęs: “Jūs 
laukiat mano mirties. Bet ne taip 
greit aš dar mirsiu”, šias eilu
tes rašantysis paskutinį kartų jį 
matė ir su juo kalbėjosi jo na
muose kelias dienas prieš jo mirtį. 
Išgirdęs žodžius: “Sudie tau, lai
kykis”, jis nusigręžė į sienų. Iš
einančiam tarpdury stabtelėjus ir 

dar kartų pažvelgus į ligonį, stai
ga jis atsigręžė, ir vienos minties 
inspiruojami žvilgsniai dar kartų 
susitiko ir vienas kitų puikiai su
prato: šiame gyvenime mes mato
mės paskutinį kartą...

K. Kunca, visą savo gyvenimų 
buvęs atviras liberalas ir religi
nis indiferentas, savo mirties aki
vaizdoj, dėka Melbourne lietuvių 
kapeliono kun. P. Vaserio nuo
sekliai atsargių pastangų, susitai
kęs su Dievu, iškeliavo amžiny
bėn; Ir tai buvo jo bičiuliams ir 
nedraugams savotiškai malonus 
netikėtumas, šv. Jono bažnyčioj 
pašarvotam K. Kuncos kūnui ir 
jo praeičiai atidavė paskutinę pa-

TAUTOS IR PLUNKSNOS TARNYBOJE
VLADO MINGĖLOS 60 M. AMŽIAUS SUKAKTI MININT

Ir tremtyje turime žmonių, ku
rie, nugalėję ' nuovargį ir kasdie
niškumų, spinduliuoja plačiai sa
vo energija, idealizmu ir išvaro 
platų barų visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje. Jie jautrūs sve
timo nelaimei ir vargui, darbų 
sriaute leidžia prasmingai gyveni
mų išsižadėdami asmeniškų pato
gumų ir malonumų. Viena tokių 
asmenybių yra Vladas Mingėla, 
kurio dabar minima 60 metų am
žiaus ir 40 metų spaudos darbo

Vladas Mingėla

garbų ir meldėsi už jo sielą prie 
Aukščiausiojo kojų, jo artimiau- 
siej bičiuliai, pažįstamieji ir gi-
minės su jo našlaite dukrele Gi
raite. Po gilaus religinio turinio 
kun. P. Vaserio pamokslo, velio
nio artimiausieji draugai ant sa
vo pečių išnešė karstų iš bažny
čios.

Prie atviros kapo duobės, atli
kęs bažnytines laidojimo apeigas, 
kun. P. Vaseris tarė taurios min
ties žodį, nušviesdamas paskuti
nius susitikimus ir pokalbius su 
velioniu. Po to kalbėjo mums ge
rai žinomas lituanistas ir laikraš
tininkas (ALB Kultūros Tarybos 
vardu) p. A. Zubras, iškeldamas 
jo teigiamai ryškių asmenybę. 
Paskutinį atsisveikinimo žodį tarė 
velioniui artimas žmogus J. Mikš- 
tas paskaitydamas savo bičiulio 
laidotuvių nuotaikai dedikuojamų 
eilėraštį, užbaigdamas jį paties 
velionio eilėraščio žodžiais:

ANTANAS KRAUSAS 

garbinga sukaktis.
Sukaktuvininkas gimė 1905 m. 

spalio 19 d. Ukrainoje. Abu tėvai 
žemaičiai čion buvo atkilę iš Lie
tuvos tarnybos reikalais. Prieš pat 
Pirmąjį Pasaulinį karų jie grįžo 
Lietuvon ir įsikūrė Radvilišky (19 
12). Kilusi karo audra nutraukė 
jų ramų gyvenimų ir 1915 m. Vla
das su tėvais ir kitais šeimos na
riais išvyksta pirmon tremtim Ka
ro sūkuriuose anksti Vladas neten
ka tėvelio (1917). Našlė motina su 
keturiais vaikais, ryžtingai veikda
ma, nugalėjusi visas kliūtis, par- 
vyksta vėl Radviliškin. Čia Vladas 
baigia tris klases ir turi eiti tar
nauti ir padėti išlaikyti šeimos gy
venimų. 1924 m. miršta motina ir 
Vladas su broliu ir dviem seserim 
lieka našlaičiai.

Vladas 18 m. amžiaus sulaukęs 
išvyksta Prancūzijon ir čia paten
ka geležies rūdos kasyklosna, kur 
darbas buvo labiau negu sunkus. 
Čia Vladas išeina kietų gyvenimo 
mokyklų ir rašinėja reportažus, 
savo išgyvenimus “Šiauliečiui” ir 
“Rytui”. Savo gabia plunksna įs
pėja jaunuosius taip lengvai ne
susižavėti svetimais kraštais ir ne
daryti klaidos, kokių jis pats yra 
padaręs. Užsigrūdinęs gyvenimu 
ir daug ko svetur pasimokinęs 
Vladas grįžta namo.

1926 m. pašaukiamas karinės 
tarnybos atlikti, čia besimokyda
mas karinių dalykų įsigyja dar ir

Atėjusi naktis i mano pilką gvi- 
td, 
Uidarė man pavargusias akis.
Bet ai matau, kaip tėvo sode kle
vas luitą —-------
0, tėviškė, tai tu mane šauki!

Po to trapūs našlaitės Girai
tės pirštukai bėrė žemelę ant ka
po duobėn nuleisto tėvelio karsto, 
čia pat krito ir vienos jau ne 
kartų gyvenimo palaužtos širdies 
skausmo aguonų ugnim liepsno- 
jantieji žiedai — — — I gyvų 
gėlių vainikais apvainikuotų kapo 
duobę, į karsto lentų, skaudžiai 
raudančiai dužo žemės motinėlės 
pilki grumstai, uždengdami toli
mos šiaurės sūnų klajūnų. Bet 
pasiliko jis ten ne visiškai vieni
šas. Su juo liko kunigo žodžiai: 
“Dievo malonė su tavim” ir jį 
čia atlydėjusių draugų mintis: 
“Iki pasimatymo ten, kur dabar 
tave palikom”.

komunikacijos inžinerijos specia
lybę. Baigęs karinį apmokymų 
Vladas patenka į Karo Inspekci
jos štabų o vėliau į Karo Techni
kos valdybą, čia tarnaudamas 
drauge ir mokosi bibliotekininkys
tės. 1936 m. tarnaudamas bibliote
koj baigia švietimo M-jos biblio
tekų vedėjams paruošti kursų I- 39 Ainslie Ave., Ainslie Building, 
mų laidų. Jis paskiriamas Karo 
Technikos bibl. vedėju civilinio 
tarnautojo teisėmis. Ir apie 15 me
tų ištarnavęs nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenėje Vladas išėjo 
į šviesų ir platų mokslo ir kultū
ros vieškelį. Brandos atestatų įsi
gyja (1939) ilgų metų kietu ir 
kruopščiu nuo tarnybos atliekamu 
darbu. Jis įstoja į Vytauto Didžio
jo Universitetą, Teisių fakultetą 
ir studijuoja politinę ekonomiją. 
Bet kilusi II- jo Pasaulinio Karo 
audra neleidžia jam mokslo baig
ti. Vienus metus studijuoja Socia
linių ir Politinių Mokslų Institute 
administracijos mokslus.

Vladas Mingėla didelės karje
ros nepadarė, bet savo atsiekė: 
tapo bibliotekininku ir žurnalistu. 
Tarnavo Karo Technikos valdybo
je bibliotekininku ir bibliotekos ve
dėju 1927 - 1940 m.

Sovietams okupavus Lietuvą ėjo 
literatūros vertėjo pareigas.

1944 m. Vladas su šeima pasi
traukia į Vakarus. Vokietijoje, 
Nurnberge ir Ansbache, redagavo 
stovyklinius laikraščius “Trem-

Nauji leidiniai
Mykolas Vaitkus. (ŠERKŠNO 

SIDABRAS. Eilėraščiai. Išleido 
Nidos Knygų Klubas Londone, 
viršelis P. Jurkaus. 86 psl. Kaina 
1.50 dol.

Rinkinyje 1953-54 m. autoriaus 
parašytieji eilėraščiai. Tai jau 
penktas M .Maitkaus išeivijoje 
eilėraščių išleistas rinkinys, šalia 
poezijos kasmet išleidžia ir savo 
gausių atsiminimų. Autorius yra 
labai darbštus ir skuba savo tur
tus perteikti tautai. Reikia atsi
minti, kad jam jau 82 metai!

J LAISVĘ. Politinis žurnalas 
1965 m. birželio mėn. šis numeris 
skirtas 25-rių metų laisvės ko
voms atžymėti. "Į Laisvę” leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiuliai, reda
guoja Dr. A. Klimas ir kiti. Re
dakcijos adresas: 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N.Y. 11221, U. 
S.A.

pri- 
pa- 
for-

AUSTRALIAN LABOR 
PARTY. FEDERAL

PLATFORM CONSTITUTION 
AND RULES

Australijos Darbo Partijos 
siųsta knyga Mūsų Pastogei 
minėti. Šioje 48 psl. didelio 
mato knygoje paskelbta partijos 
politika ir programa, priimta šių 
metų pradžioje partijos suvažia
vime Sydnejuje. Suinteresuoti 
Australijos darbo partija gali šią 
knygų gauti už vienų šilingų ir 
šešis penus kreipiantis tiesiog į 
fedaralinį sekretorių šiuo adresu:

Fifth Floor, Canberra, A.C.T.

ties Balsų” ir “žinių Biuletenį”. 
Be to, visu nuoširdumu ir kruopš
tumu platino lietuviškas knygas 
ir laikraščius. Bendradarbiavo 
“Žiburiuose” Mūsų Kelyje”, “Vil
tyje" ir kit Dalyvavo Vyt Maeij- 
jausko chore ir tuo atiduoda duo
klę meno ansambliams, į kuriuos 
jis jau ir tėvynėje buvo gražiai į- 
si jungęs.

1946 m. įstojo Hanau atkurton 
tremtyje Lietuvių Žurnalistų S- 
gon. Ir šiandien sukaktuvininkas 
yra veiklus šioje sųjungoje. Jis 
yra Laisvojo Pasaulio Lietuvių 
žurnalistų S-gos vicepirmininku, 
Detroito (LŽS) skyriaus pirmi
ninku. Spaudos darbų pradėjo an
ksti jaunystėje. Pirmasis jo kūri
nėlis “Medžių verksmas” buvo iš- 
spasdintas 1923 m. Kaune leidžia
mame dienrašty “Ryte”. Tai buvo 
vaizdelis iš tikrovės gyvenimo. Vė
liau sukaktuvininkas bendradar
biavo Kary, Mūsų žinyne, Karde 

(Nukelta į psl. 4)

, VICTOR HUGO

Spauda ir architektūra
IŠTRAUKA 15 KNYGOS “PARYŽIAUS KATEDRA”

Vertė J. Maceinienė

Galima sugriauti masę, bet 
kaip išnaikinti tai, kas yra visur ?Jei užlietų tva
nas, kalnas jau seniai būtų nugrimzdęs po vandeniu, 
o paukščiai vis tiek skraidytų; ir jei tik vienintelė 
arka plūduriuotų šėlstančioje stichijoje, jie nutūp
tų ant jos su ja išliktų, kaip ir j stebėtų nuslugs- 
tančius vandenis, ir iš to chaoso kilęs naujas pasau
lis pabudęs išvystų sparnuotų ir gyvų viršum jo ple
venančių paskendusiojo pasaulio mintį.

Kai pastebi, kad tas išraiškos būdas ne tik patva
resnis, bet ir paprastesnis, patogesnis, visiems pri- 
einamesnis, kai pagalvoji, kad jam nereikia nei di
delio krovinio, nei sunkių įrankių, kai palyginti min
tį, kuri, siekdama įsikūnyti pastate, turėdavo pri
traukti dar keturis penkis kitus menus, tonas aukso, 
ištisų akmenų kalnų,ištisų mišką sienojų, ištisų a- 
matininkų armijų, — kai palygini jų su mintimi, 
pavirtusia knyga, ir kad tam reikia tik trupučio 
rašalo ir vienos plunksnos, argi gali stebėtis, kad 
žmogaus protas paliko architektūrų ir pasirinko 
spaustuvę? Perkirskite pirmykštę upės vagų kanalu, 
iškastu žemiau jos lygio,ir upė pabėgs iš savo vagos.

Tai matote, kaip išradus spaudų, architektūra 
pamažu menksta, skursta ir alinasi. Kaip jaučia
ma, kad toje vagoje vanduo slūgsta, syvai nuteka, 
laikų ir tautų mintis jų apleidžia! Penkioliktame 
amžiuje atšalimas dar buvo beveik nejuntamas, 
spauda dar buvo per daug silpna ir iš galingos ar
chitektūros teįstengė atitraukti tik gyvybinių jėgų 
perteklių. Bet šešioliktame amžiuje architektūros 
pasiligojimas jau matomas; ji jau nebe esmingiau
sia visuomenės idėjų reiškėją; ji tik skurdžiai mėg
džioja klasikinį menų; iš gališkos, europietiškos, vie
tinės architektūros ji pasidaro graikiška ir romė

niška; iš tikros ir modernios — pseudoantikine. 
Tikras dekadansas, vadinamas Renesansu. Ir vis 
dėlto puikus dekadansas, nes senoji genialioji gotika 
toji saulė, besileidžiant už milžiniškų Mainco spau
sdinimo mašinų, dar kurį laikų nušviečia paskuti
niaisiais savo spinduliais visų tų hibridinę lotyniškų 
arkadų ir korintiškų kolonadų grūstį.

O tų saulėlydį mes laikome aušra.
Tačiau nuo to momento, kai architektūra pasi

daro toks pat menas, kaip ir visi kiti, kai ji jau nebe 
viešpataujas menas, nebe menas valdovas, nebe tiro
nas, ji jau nebepajėgia išlaikyti pajungtų kitų menų. 
Jie išsivaduoja, nusimeta architekto jungų ir eina 
kas sau. Kiekvienam jų tas išsiskyrimas naudin
gas. Izoliavimasis padeda augti. Skulptūra imasi 
statulų, šventųjų paveikslų gamyba virsta tapyba, 
kanonas — muzika, čia kaip imperija, skylanti po 
Aleksandro mirties: jos provincijos pasidaro vals
tybės.

Iš čia kilo ir Rafaelis, Mikelandželas, Žanas Gužo- 
nas, Palestrina, spindinčio šešiolikto amžiaus švie
suliai.

Kartu su menu visur išsivaduoja ir mintis. Vi
duramžių eretikai katalikybei jau buvo padarę dide
lių įpjovų, šešioliktas amžius suardo religijos vie
nybę. Prieš išrandant spaustuvę, reformacija būtų 
buvusi tik schizma, spauda jų pavertė tikra revoliuci
ja. Atimkite spaudų, ir erezija būtų bejėgė. Ar čia 
lemties, ar apvaizdos valia, bet Gutenbergas yra 
Liuterio pirmtakas.

Kai viduramžių saulė galutinai nusileidžia, kai 
gotikos genijus amžinai užgęsta meno horizonte, 
architektūra vis labiau blanksta, blunka ir pasitrau
kia šešėlin. Spausdinta knyga, ta pastato kinivarpa 

jų čiulpia, naikina. Architektūra tarsi medis apsi
nuogina, numeta lapus, bematant ima džiūti. Ji pa
sidaro skurdi, vargšė, niekas. Ji nieko nebereiškia, 
joje nebėra nė buvusiųjų laikų meno prisiminimų. 
Palikta pati sau, apleista kitų meno šakų, kadangi 
jų apleido žmogiškoji mintis, architektūra, nebeturė
dama menininkų, šaukiasi darbininkų. Vitražus pa
keičia stiklai. Akmenskaldys stoja j skulptoriaus 
vietų. Sudie, jėga, originalumas, gyvybė, prasmin- 
gumas.Vargšė dirbtuvių elgeta, ji gyvena vien ko
pijomis. Mikelandželas jau šešioliktame amžiuje, 
be abejo nujautė, kad ji numirs, ir jam kilo paskuti
nysis sumanymas, nevilties sumanymas. Tas meno 
titanas ant Partenono užstatė Panteonų ir sukū
rė šv. Petro bazilikų Romoje; didžiausių meno kūri
nį, nusipelniusį likti nepakartojamu, paskutiniuoju 
originaliu architektūros paminklu, menininko-milži- 
no parašu po ddžiuliu akmeniniu sųrašu, kuris čia 
jau užsibaigs. Mikelandželui mirus, kų gi veika ta var
gšė architektūra, pergyvenusi pati save, tarsi vai
duoklis ir šešėlis?Ima Romos šv. Petro bazilikų, jų 
kopijuoja ir ja seka. Tai manija. Tiesiog graudu 
žiūrėti. Kiekvienas šimtmetis turi savą Romos šv. 
Petro bazilikų; septynioliktas amžius — Val-de- 
Graso bažnyčią, aštuonioliktas — Sent-Ženevjevos 
bažnyčią. Kiekviena šalis turi savų Romos šv.Petro 
baziliką. Londonas — savąją, Peterburgas — sa
vąją. Paryžius jų turi dvi ar tris. Bet tai tik ne
reikšmingas palikimas, paskutinis didelio, iškaršu- 
sio, prieš mirtį suvaikėjusio meno vapėjimas.

Jei vietoj būdingų paminklų, apie kuriuos kal
bėjome, patyrinėsime bendrąjį meno vaizdų tarp še
šiolikto ir aštuoniolikto šimtmečio, pastebėsime tuos 
pačius smukimo ir sunykimo reiškinius. Nuo Pran
ciškaus II laikų architektūrinė pastato forma vis 
labiau menksta, ir geometrinė forma išsikiša kaip 
daugiasienis. Tuo tarpu architektūra kankinasi, 
kaulai išdžiuvusiam ligoniui. Gražiosios meno li
nijos užleidžia vietų šaltoms ir negailestingoms geo
metro linijoms. Pastatas jau nebe pastatas, o tik 
norima paslėpti savo nuogumų. Štai graikiškas 
frontonas romėniškame fronte ir atvirkščiai. Vis 
dar Panteonas Partenone, vis dar Romos šv. Petro 
bazilika, štai Henriko IV laikų plytų namai su ak
meniniais kampais; Karališkoji ir Dofino aikštės. 
Štai Liudviko XIII laikų bažnyčios, sunkios, kres

nos, žemais skliautais, negrabios, su kupolu, už
krautu lyg kupra, štai Mazarinio laikų architektū
ra — menkavertis Keturių Nacijų koležas, paštaty- 
tsa pagal tokius pat italų pastatus, štai Liudviko
XIV rūmai — ilgos dvariškių kareivinės, sustingu
sios, šaltos nuobodžios, štai pagaliau Liudviko XV 
pastatai su savo cikorijomis, kirmėliukėmis, su vi
somis karpomis ir visais augliais, taip gadinan
čiais tų seną išsikaršusių architektūrų, bedantę, o 
vis dar koketę. Nuo Pranciškaus II iki Liudviko
XV laikų blogis augo geometrine progresija. Iš me
no teliko kaulai ir oda. Jis skurdžiai merdi.

O kokia tuo tarpu pasidarė spauda? Visa ta gy
vybė, apleidusi architektūrą, perėjo į jų. Juo archi
tektūra menkėja, juo spauda pučiasi ir storėja. Žmo
giškoji mintis nuo šiol atiduoda knygoms jėgų iš
teklių, kurį atiduodavo architektūrai. Taigi, pra
dedant šešioliktu amžiumi, spauda, išaugusi iki men
kėjančios architektūros lygio, ima su ja kovoti ir 
jų užmuša. Septynioliktame amžiuje ji jau tokia, 
galinga, tokia triumfuojanti, taip užsitikrinusi per
galę. jog pasauliui iškelia didžiojo literatūrinio 
šimtmečio šventę. Aštuonioliktame amžiuje, ilgai 
ilsėjusia Liudviko XIV dvare, ji pasigriebia senųjų 
Liuterio špagų, apginkluoja ja Volterų ir maištin
gai puola atakuoti tos senovinės Europos, kurios 
ankščiau ji jau buvo užmušusi architektūrinę iš
raišką. Baigiantis aštuonioliktam amžiui, ji jau 
viską buvo sunaikinusi.Devynioliktame ji pradeda 
atstatinėti.

Taigi dabar klausiame, katras tų menų jau tris 
šimtmečius iš tikrųjų atstovauja žmogiškajai min
čiai? Katras jų perteikia? Katras išreiškia ne tik 
literatūrinius ir scholastinius jos susižavėjimus, bet 
ir jos platų, gilų visuotinį sąjūdį? Katras pastoviai, 
nuolat, be pertrūkių lydi žmonių giminę žengiančių 
kaip tūkstantkojė pabaisa? Architektūra ar spau
da?

Spauda. Nepasiduokime apgaulei: architektūra 
mirusi, mirusis ir niekada nebeprisikels, ją užmu
šė spausdinta knyga, užmušė, nes ji ne tokia pat
vari, užmušė, nes ji brangiau atsieina. Kiekviena 
katedra — tai milijardas. Įsivaizduokite dabar, 
kokių reikėtų sumų, norint vėl rašyti architektūrinę 
knygą; vėl padaryti taip, kad ant žemės knibždėtų 
tūkstančiai pastatų; vėl grįžt / tuos laikus, kaip pa-

(Nukelta į psl. 4)
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Tautos ir plunksnos...
(.Atkelta

Trimite, Naujoje Romuvoje, Skau 
tų Aide, Lietuvoje, Ryte, XX Am
žiuje, Lietuvos Aide, Geležinkeli
ninke, Židinyje, šiaulietyje, Atei
ty ir kit. Amerikoje daugiausia 
bendradarbiauja: Drauge, Tėviš
kės Žiburiuose, Dirvoje, Darbi 
ninke, Naujienose, Lietuvių Die
nose, Europos Lietuvy, o ypač LR 
KSA Garse.

1927 m. “Karys” paskelbė (per 
kelis numerius) beveik kaip gro
žinį kūrinį “Mano atsiminimai iš 
kelionės Prancūzijon”. 1948-49 m. 
per daugelį atkarpų buvo spaus
dintas jo pasakojimas “Kristaus 
Stovyla”, V. Saurimo slapyvar
džiu pasirašytas. Jo apysakų bei 
pasakų yra gausiai pasklidę lie
tuviškoje periodikoje (Eglutėje) 
tikrąja pavarde arba slapyvar
džiais, V.M., VI. Mg., v. mg., V. 
inicialais. 1956 m. “Kary” tilpo 
jo apysaka “Medinis Dievas”. 
Tais pat metais “K.K. Laivas” 
paseklbė psichologinio — auklėji
mo pobūdžio stamboką jo darbų 
“Mano tėvo patarimai”.

1947 m. Vladas su šeima — 
žmona Lidija, dukra Liucija ir 
sūnum Šarūnu atvyksta Ameri
kon ir gyvai pradeda reikštis Fi
ladelfijos lietuvių gyvenime. Jis 
vienas iš Tremtinių Dr-jos stei
gėjų, jos sekretorius bei revizi
jos komisijos narys 1948-51 m.

iš pel, 8)

laikotarpy. Sukaktuvininkas yra 
principinis krikščionis ir ištrūkęs 
iš Vokietijos varganų stovyklų, 
neužmiršo ištiesti ranką savo bro
liams dar pasilikusiems Vokieti
joje. Jis atėjo artimo pagalbon ir 
su tikra meile dirbdamas parūpi
no darbo ir buto garantijas dau
giau kaip penkioms dešimtims as
menų. šiame pagalbos darbe di
džiausią paramą rado pas Fila
delfijos seną ateivį Mykolą Dum- 
šą, kuris savo įmonėje daugumai 
garantavo darbo.

Gyvai jis įsijungia į BALFo 
veiklą, organizuoja gegužines ir 
iš pelnytų pinigų nevienam vargs
tančiam broliui Vokietijoje ir Ru
sijoj nušluosto ašaras. Ne vieną 
nelaimėn patekusį Vladas yra su
šelpęs ir atjautęs. Tai kilnus jo 
sielos bruožas.

1951 m. VI. Mingėla persikėlė 
su šeima į Detroitą gyventi, kur 
ir šiandien tebegyvena. Jis labai 
susižavi nepaprastu kūrybiniu ir 
visuomeniniu veržlumu dviejų 
šviesių asmenybių — kun. A. Mi
luko ir prel. K. Urbonavičiaus 
(rašytojo Jono Kmito). Su dide
liu užsidegimu ir kruopštumu jis 
per ilgus metus renka medžiagą 
apie kun. A. Miluką, tą nuostabią 
lietuvio asmenybę ir parašo mo
numentalią jo monografiją, 384 
pusi. Tai dokumentuotas veikalas,

su dideliu ir giliu įžvalgumu pa
rašytas. VI. Mingėla atliko nepa
prastą darbą ir įmažino tos didin
gos ir šviesios asmenybės gyveni
mą ir darbus. Detroito Kultūros 
Klubas, kurio nariu ilgesnį laiką 
Vladas buvo, 1962 m. pakėlė jį 
Garbės Nariu.

1962 m. Sukaktuvininkas sure
dagavo sukaktuvinį leidinį “Tau 
Jaunoji Lietuva!”, Tai minint At
lanto Nugalėtojų, Dariaus — Gi
rėno, tragingo žuvimo 30 metų ir 
Detroito Dariaus-Girėno Klubo 10 
metų sukaktį.

Nors po susižeidimo fabrike 
1961 m .darbingumas ir energija 
sumažėjo, bet Sukaktuvininkas nė 
valandėlės neleidžia laiko be dar
bo. Jis LRKSA Detroito 265 kuo
pos pirmininkas, taip pat šios 
organizacijos centre švietimo Ko
jos sekretorius, Dariaus — Girė
no Klubo, LB Detroito apylinkės, 
“Lietuvių Balso” radijo valandė
lės klubo narys. Taip pat yra in
formacijos vadovu “Lietuvos Lai
svės Žygio į Jungt. Tautas”.

Vlado ateities planuose ir su
manymuose yra paruošti žurna
listų metraštį, užbaigti jau seniau 
pradėtą romaną ir išleisti stambo
ką veikalą, ca 300 pusi. “Biogra
finiai šviesuliai”.

Garbingos 60 metų amžiaus ir 
40 spaudos darbo sukakties pro
ga Vladui Ilgiausių Metų! Nenu
leiskite plunksnos ir jos galinga 
jėga aitrinkite viltį į mūsų Tautos 
prisikėlimą!

“AUŠRA” IŠKYLAUJA
Su pavasariu atsitiko daug 

svarbių įvykių: neramumai Indo
nezijoj, Popiežiaus kelionė į Jung
tines Tautas, o Sydnėjaus skautai 
išvyko į savo stovyklavietę. Kas 
svarbiausia, 11 visiškai naujų 
stovyklautojų, iš jų 7 jaun. skau
tės. Anksčiau vieni jų dar buvo 
labai maži, kiti neturėjo progos 
arba iš viso nesidomėjo skautavi- 
mu.

Spalio 2 d. dar stovyklavietės 
vartai buvo užrakinti, kai p. Šlio
geriu ir Biretų šeimos (seni ir 
jauni) “įsiveržė” vidun ir kad be 
reikalo negaištų griebė tvarkyti 
skautų stalą. Skilo akmenys, lūžo 
paparčių lapai ir stalas pavirto 
stovyklos puošmena.

Atvyko s. vyčio K. Narbuto 
“kalėjimas” pilnas triukšmaujan
čių skautų, maisto produktų ir 
kitų reikmenų. Vidurdienį jau sto
vėjo 6 palapinės. Iš virtuvės, s.v. 
v.sl. M. Rudžio prižiūrimos, besi
darbuojančių skautų uoslę pasie
kė gaminamų užkandžių kvapas. 
Stovyklautojai dar vis tebesiren- 
ka.

12.30 vai. pirmieji užkandžiai. 
Kad viskas ir paprasta, bet skanu. 
P. E. Karpavičius vaikšto su foto 
aparatu nemažiau sušilęs kaip ir 
palapines statantieji skautai. Vi
suose stovyklavietės . kampuose 
gyvenimas juda, o p. Karpavičius 
nori kiek galint daugiau jų pa
gauti į savo “juodąją dėžutę”.

3 vai. p.p. stovyklos atidary
mas. Tautos himną giedant pake
liamos vėliavos. Tuntininkas 
(kartu ir stov. viršininkas) pra
neša, ko stovykloje negalima ir ką 
galima daryti (lietuviškai kalbėti 
leidžiama!). Seka užsiėmimai ir 
truputis žaidimų, juos praveda

P. ANDRIUŠIS

.RENKAS VYRAI, ŽYGIS BUS
(PRISIMINIMAI IŠ LITUANIJOS GIMTADIENIO)

Adelaidiškis Lituanijos choras 
buvo ilgai benamis valkata. Įsi
steigęs po krūmu ant svetimo 
šventoriaus (prieš 16 metų), sa
vo metinėms sukaktims minėti 
susimesdavo kaip bitės kokioj pa
lėpėj. Tai buvo vadinamieji “žy
giai” pagal gaidą “renkas vyrai, 
žygis bus!’

Dabar patogiai įsivietinus lie
tuvių namuose, lituanai smarkiai 
suburžuazėjo. Iš visų pusių lepi
nami paslaugingų moterų sekci
jos rankų, teturi laipteliais nu

kopti iš scenos į salę ir sėsti užu 
skobnių.

Ir vis dėl to šie gimtadieniai 
yra turiningesni už privatinius: 
dar likę žyginės dvasios kad ir 
beveik ištaigiose patalpose!

Po koncerto nulipę giedotojai 
dar jaučiasi kūrybiniame žygyje, 
jų ausyse dar skamba plojimai, 
atmintinai išgyvenami vykę ir ne
vykę dainos posūkiai.

Tatai užkrečia ir pašalinius 
svečius pobūvyje. Regis, ir aš ten

buvau... scenoj ir drauge daina
vau.

— ★ —
Metuose yra 52 sekmadieniai, 

kiekvieną sekmadienį choristas 
sugaišta 4 valandas repeticijoms 
(įskaitant kelionę), tai yra 208 
valandas į metus, Lituanija da
bar turi 60 dainorių, vadinasi, 
12.480 valandų iš viso.

Ir kam?
Į šį klausimą atsako Adelaidės 

lietuviai, atsilankydami į lituanų 
koncertus taip gausiai, kad ne

Spauda ir...
(Atkelta iš psl. 3)

sak mačiusio savo akimis, "atrodė, jog pasaulis pasi 
purtęs nusimetė senus drabužius, kad apsivilktų bal
tu bažnyčių apdaru”. Erat enim ut si mundus, ipse 
excutiendo semet, rejecta vetustate, candidam ec- 
clesiarum vestom indueret. (GLABER RADUL- 
PHUS.)

O knyga sukuriama taip greitai, taip mažai te
kainuoja ir gali taip toli nukeliauti. Ko stebėtis, kad 
visa žmogiškoji mintis nuteka tuo šlaitu?Tai nereiš
kia, kad architektūra jau nebeturės vienur kitur 
gražaus paminklo, pavienio šedevro. Ir spaudai 
valdant, kartkarčiais bus galima pamatyti koloną, 
pastatytą ištisos armijos, sulydžius patrankas, kaip 
viešpataujant architektūrai, ištisos tautos, susirin
kusios ir suliejusios atskirus posmus, sukūrė ilia- 
das ir romanserus, mahabharatas ir nibelungus. Ir 
dvidešimtame amžiuje atsitiktinai gali kilti genialus 
architektas kaip tryliktame — Dantė. Bet architek
tūra nebebus visuomeninis, kolektyvinis menas. Di
džioji žmonijos poema, didysis pastatas, didysis kū
rinys, — visa tai jau nebebus statoma, bet spausdi
nama.

Nuo šiol architektūra, jei ji kartais ir prisikeltų, 
jau nebebus valdovė. Ji nusilenks literatūros dės
niams, kaip kadaise literatūra jai paklusdavo. Abie
jų menų tarpusavio santykiai pasikeis. Architektū
ros laikotarpiu poemos, — teisybė, jų buvo nedaug, 
panašios į paminklus. Indijoje — Vsajos poemos su
dėtingos, savotiškos, neįžvelgiamos kaip*' pagoda. 
Rytuose Egipto poezija, kaip ir pastatai, dvelkia 
didingumu ir rimtimi; antikinėje Graikijoje — gro
žiu, giedrumu, ramybe; krikščioniškoje Europo
je — tai katalikiškoji didybė, liaudies paprastumas, 
atsinaujinimo laikotarpio smarkus ir vešlus augi
mas. Biblija panaši į piramides, Iliada — į Parte-

dedant piramidėmis, baigiant varpine, pradedant 
Cheopso piramide, baigiant Strasburgo ka
tedra. Reikia iš naujo skaityti praeitį tuose 
marmuro puslapiuose. Reikia žavėtis ir nuolat 
sklaidyti tą architektūros rašytą knygą; bet nerei
kia neigti nė didingumo to pastato, kurį savo ruožtu 
stato spauda.

Tai kolosalus pastatas. Kažkoks statistikas yra 
apskaičiavęs, kad, sudėjus vieną ant kito visus tuos 
tomus, išėjusius iš spaudos nuo Gutenbergo laikų, 
jais būtų galima užpildyti tarpą nuo žemės iki mė
nulio; bet ne apie tokią didybę norime kalbėti. Vis 
dėlto, kai bandome įsivaizduoti, ką davė spauda iki 
mūsų laikų, tai jos kūrinių visuma ar netrodo kaip 
milžiniškas pastatas, prie kurio be paliovos darbuo
jasi visa žmonija ir kuris remiasi visu pasauliu, o 
baisinga jo viršūnė panyra tirštuose ateities rūkuo
se? Tai progų skruzdėlynas. Tai avilys, į kurį vaiz
duotės, tos auksinės bitės, neša savo medų. Tūks
tančio aukštų pastatas. Šen bei ten į jo aikšteles a- 
tsiveria tamsūs jo viduriuose susikerta mokslo ur
vai. Visur jo paviršiuje menas džiugina akį arabes
komis, rozetėmis, karbiniais. čia kiekvienas indivi
dualus kūrinys, nors atrodytų ir labai aikštingas 
bei atskiras, turi savo vietą ir savo kyšulį. Iš visur 
čia sklinda harmonija. Pradedant Šekspyro kated
ra, baigiant Bairono mečete, tūkstančiai varpinė- 
lių sumišai susigrūdę ant tos viso pasaulio minties 
metropolijos. Jos pamatuose įrašyti senoviniai žmo
nijos raštai, kurių neįregistravo architektūra.

Nuo įėjimo po kairei — senas balto marmuro Ho
mero bareljefas, po dešinei — daugiakalbė biblija 
kelia savo septynias galvas. Toliau šiaušiasi roman- 
sero hidra ir kelios kitos hibridinės formos, Vedos 
ir Nibelungai. Beje, stebuklingasis pastatas vis dar 
paneigtas. Spauda, tas milžiniškas mechanizmas, be 
perstojo įsiurbiąs visus intelektualinius visuomenės 
syvus, nuolat išverčia naujų medžiagų savo kūriniui. 
Visa žmonių giminė yra ant pastolių. Kiekvienas 
protas — tai mūrininkas. Kukliausiasis jų užtaiso

vienam tenka nugara šluostyti 
sienų tinką. Taip buvo ir 2-10-65 
metiniame koncerte.

— ★ —
' Lituanija taip pastaraisiais me
tais išaugo skaičium, jog pirmo
ji choristų eilė scenoje turėdavo 
saugotis kad, užpakalinių stumia
ma, nenugarmėtų per aukštą 
briauną salėn, o dirig. V. Šim
kus visais frako skvernais besi- 
painiodamas uždangos sklaistėse 
diriguodavo stovėdamas ant vie
nos kojos, nes antrajai nebūdavo 
vietos.

Pastarasis koncertas vyko žy
miai praplėstoj scenoj. Kaip sma
gu akiai žiūrėt į tautinius rūbus 
didelėj erdvėj, į tvirtai ant dvie
jų kojų stovintį dirigentą!

B. Lapšienės šokėjai, neatski
riama Lituanijos organizmo dalis, 
taip pat šį sykį turėjo valią. Pir
miau tegalėję šokti trim porom, 
dabar pasileido visom šešiom, ir 
tai nebuvo pavojaus atsitrenkti 
kakta į dekoracijos staktą!

To dar ne gana. Paskutiniuose

sk. vyčiai R. Cibas, H. Antanai
tis ir K. Narbutas. Su paukšty
tėmis tvarkosi v.s.v.sl. Ramunė 
Zinkutė ir pi. L. Apinytė. "Gedi
mino” d-vės draugininko pav. V. 
čižauskas rūpinasi stovyklaujan
čiais d-vės skautais ir “prideda 
ranką” visur, kur tik reikia.

Vakare lauželį uždega pirmą 
kartą stovyklaujantieji skautai J. 
Biretas ir L. Paltanavičius, patį 
lauželį praveda Ramunė (Zinku
tė), padedama jaun. skautės Lr' 
Karpavičiūtės. Visai sutemus ro
domi p. Genio fotografuoti spal
voti vaizdai iš skautų “Margučių 
išvykos“ Atvelykyje. Dar keli šo
kiai laužavietėje ir skirstomės į 
palapines.

“Lokių” skilties skautai dar 
nespėjo akių sumerkti, kai buvo 
paprašyti skubiai keltis. R. Cibo 
lydimi išvyksta “dingusio” praei
vio ieškoti. Čia kelionės ženklai, 
paslėpti laiškai ir kiti uždaviniai. 
Pagaliau surandamas “lavonas” 
(iškamša). Po 15 min. keliasi 
“Skruzdės” ir Henkos (Antanai
čio) lydimos išvyksta tais pačiais 
keliais. O kiek baimės! Dar po 15 
min. prikeliamos “Lapės” jas pa
lydi “Plynas” (Čižauskas). Mė
nesienos nubaltinta stovykla nu
tyla poilsiui tik gerokai po vidur
nakčio.

Sekmadienį spalio 3 d. stovyklą 
pažadina trimitas 7 vai. ryto. 
Mankšta, vėliavos pakėlimas. 8 
vai. kun. Povilas (Martuzas) at
našauja šv. Mišias, stovyklauto
jams įsijungiant giesmėmis.

Po pusryčių atvyksta s. B. Ža
lys. Stovykloje daroma inspekcija 
ir įvertinant skiriami taškai. Po 
to užsiėmimai; s. Žalys moko 
skautus uždegti ugnį be degtukų 
ir kitų gudrybių. Atsigavimui 
Romas vėl praveda žaidimus. Kad 
ir po pietų atvykęs s.v.v.sl. T. 
Rotcas nesitraukia iš stovyklos 
virtuvės. Net ir užvalgęs jis ten 
daugiausia prisilaikė. Pradėjo at
vykti vis daugiau svečių: mamos, 
tėveliai ir nestovyklaujantieji 
skautai. Skautai vis užimti, p. 
Pov. Laurinaitis praktiškai rodo 
pirmosios pagalbos gudrybes, o s. 
Žalys nepaleidžia skiltininkų kur
sų lankytojų.

5 vai. tuntas atvyksta (Kęstui 
grojant maršą) į vėliavų aikštę. 
Raportai, įsakymai ir t.t Ran
koms pakilus įžodžio saliutui, 
jaun. skautės įžodį duoda seserys 
Regina i rViktorija Laukaitytės. 
Pasikeičia budinčios skiltininkės. 
Aprimusiame miške, trimitui ai
dint nuleidžiamos vėliavos.

Temstant, lauželį uždega prieš 
valandą davusios įžodį jaun. 
skautės Laukaitytės. Pačią lauže
lio programą tvarko ir praveda 
R. Cibas, padedamas jaun. skau
tės R. Laukaitytės, čia gausu pa
sirodymų ir dainų. Pabaigai, iš 
svečių tarpo išeina 5 anksčiau 
buvusios skautės Sydnėjuj ir su
dainuoja' “Ant kalno mūrai”. 
Dviem ratais apie gęstantį lauže
lį sustojus giedama "Ateina nak
tis”.

Pirmadienis — paskutinioji die
na stovykloje. Po pusryčių s.v.v.

šokiuose susilaukėm tokio stebuk
lo, kad vienoje ir toje pačioje sce
noje vienu sykiu dalyvavo akcijo
je ir choras ir šokikai (gelmėje 
choras dainavo šokio meliodiją)!

--  ★
šeimos tikslas duoti prieauglį, 

Lituanijos šeima gražiai priaugo 
per 16 metų. Bet ir atskiros cho
ristų šeimos neatsilieka. Va, J. 
Maželienė (Lietuvoj buv. profe
sionalė Įgulos bažnytiniame cho
re) drauge su savo vyru A. Ma
želiu dainuoja nuo pat Lituanijos 
įsteigtuvių. Tuo metu spėjo išauk
lėti dukrelę Dainą, (koks lemtin
gas vardas!) ir, kaip subrendo jos 
balso stygos, atsivedė ją į chorą. 
Geriau susidainavusios šeimos 
sunku rasti!

Bet dar palaukit! Jų sūnus šo
ka B. Lapšienės ansambly. Maže
liai daugiau vaikų neturi...

— ★ —
Visi apsipačiavę kultūrininkai 

susikerta kaip titnagas su skeltu- 
vu viename ir tame pačiame taš
ke: vyras savaitgaliais nori išeit, 
o žmona — pasilikt namie (arba, 
neduok Dieve, atvirkščiai!). Ne
galėdami kitaip išspręsti šio am
žino kivirčo, kai kurie vyrai įti-
kino ir savo žmonas stoti į chorą 
(kaip Šereliai, Duchauskai etc.).

— ★ —
O B. Straukas, negalėdamas 

įdaininti savo žmonos (ji ben-

POPULIARIAUSIAS

Maenish
Plačiai paplitęs 
SKANDINAVŲ 
KRAŠTUOSE 

dabar jau gaunamas ir 
Australijoje. 

Sydnejuje reikalaukite pas 
M. PETRONĮ 

152 Liverpool Rd., Enfield 
Tel. 74 5727

si. Rudys demonstruoja virvių 
“meną” ir džiaugiasi, kad visi 
skautai moka mazgus ir gali juos- 
pritaikyti praktikoje.

Dar truputis žaidimų ir reikia 
pradėti nurinkti stovyklos įrengi
mus. 12.30 vai. giedant Tautos 
himną nuelidžiamos vėliavos, tuo 
užbaigiant trumpą bet įdomią sto
vyklą. Po pusvalandžio, “kalėji
mui” išvažiavus, uždaromi stovy
klavietės vartai iki gruodžio mėn. 
30 d. (vasaros stovykla).

Bendros pastabos. Stovykloje 
geriausiai pasirodė “Skruzdžių" 
skiltis, vadovaujama Julijos Bo- 
gušaitės, po jų — “Lapės” vad. 
Aldonos Kuraitės. “Lokiai” savo 
vietą išlaikė — paskutinieji. Jaun. 
skautės “taškus rinko” tik inspek
cijoj, kur jos išėjo 2-ros ir 4-tos 
(du būreliai).

Skautų (geltonšlipsių) iškylavo 
tik 5. Kažin ar broliai taip prie 
namų prisirišę, ar šaltokų nakčių 
išsigando. 7 iškylavusios paukšty
tės tuo nesiskundė.

Iškyloje dalyvavo beveik visas 
tunto štabas, todėl vadovų netrū
ko ir pati iškyla paliko geriausių 
prisiminimų visiems.

A-to.

noną, Homeras —į Fidiją. Dantė tryliktame am
žiuje — tai paskutinioji romantiška bažnyčia; Še
kspyras šešioliktajame — paskutinioji gotikos 
katedra.

Taigi, suglaudę visa, apie ką taip sutrauktai ir 
trumpai kalbėjome, galime pasakyti, kad žmonių gi
minė turi dvi knygas,du metraščius, du testamen
tus: statybą ir spaudą, akmeninę bibliją ir popie
rinę bibliją. Be abejo, kai palygini abi tas bibli- 
jas, taip plačiai atskleistas per šimtmečius, darosi 
gaila to matomo granitinio rašto didingumo; to gi
gantiško alfabeto, išreikšto kolonadomis, pilonais, 
obeliskais, tų savotiškų žmogaus rankomis sudėtų 
kalnų, kurie dengia pasaulį ir saugo praeitį, pra-

bent vieną skylę arba padeda savo akmenį. Relifas 
de la Bretonas čia atneša pintinę savo grūzdo. 
Kasdien iškyla vis nauja plytų eilė. Nepriklausomai 
nuo kiekvieno rašytojo individualaus ir oringina-
lauš indėlio yra ir kolektyvinių įnašų. Aštuoniolik
tas amžius duoda Enciklopediją, revoliucija — 
“Moniterą”. Iš tikrųjų spauda taip pat konstrukcija, 
kuri be galo auga ir stiebiasi spiralėmis į viršų; 
ir čia yra kalbų maišatis visos žmonijos nepaliau
jąs veiklumas, nenuilstamas triūsas, įnirtingos var-

druomenei atsilygina kitais įna
šais), jau senokai įdaininęs savo 
sūnų, dabar turi klausyti pasta
rojo komandos, mat, V. Šimkus 
jaunąjį dainininką baigia išauk
lėti savo įpėdiniu.

Kaip jaučiasi tėvas choristas, 
kai jo panosėj mosikuoja lazdele 
jo tikras vaikas?

— ★ —
Visada prie choro pritapus G. 

Vasiliauskienė sunkioj B. Budriū- 
no “Mano protėvių žemė” solo 
partijoj skambėjo polėkingai, V. 
Jakubėno “Gėlėse iš šieno” — 
jautriai. Akompaniavo N. Masiu
lytė, dar sugrojus piano solo 
“Vestuvių diena” (E. Grieg). R. 
ir . Germanaitės akordeonu pa
grojo “Mano Florencija” (G. 
Deiro) “Jaunasis V. Straukas di
rigavo J. Neimonto ir J. švedo 
dainas, o kitus septynius dalykus 
— V. Šimkus. Dar magaryčioms 
primeskim keturius šokius, akom- 
paniuojant visam chorui, ir gau
sim Lituanijos sukaktuvinio kon
certo duoklę.

— ★ —
Kaip matome, choro gimtadie

nis skiriasi nuo privatinių šven-
čių ,kur svečiai pirma vaišinasi, 
o paskui dainuoja. Choras savo 
metinėse pirma dainuoja, o tik pa
skui vaišinasi. Ir tai daro jaukiai 
kūrybiškai.

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

BOSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220 

Rockdale stoti*.
žybos, pažadėtoji protui užuovėja nuo naujo tvano, SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.
nuo barbarų antplūdžio. Tai antrasis giminės Ba-
belio bokštas.

Pabaiga

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mos kalbamo rokiškei.

Visur visaip
APIE UODUS

Vienas amerikietis entomolo
gas tariasi suradęs, jog uodai te- 
siinteresuoja vyriška oda ir ata
kuoja moteris tik tuo atveju, kai 
jiems trūksta ko geresnio. Mote
rys, nukentėjusios nuo uodų, abe
joja tokiomis, teorijomis, bet tas 
entomologas teigia, kad jis tų iš
vadų priėjęs po ilgų metų tyrimų. 
Juk ne visi žino, kad tik moteriš
kos lyties uodai geria kraują, o 
uodai “vyrai” pasitenkina gėlių 
nektaru.

JAUNIMAS PRIEŠ 2300 
METŲ

— Mūsų jaunimas dabar tegal
voja tiktai save patenkinti. Jau
nuoliai nemandagūs, niekina au
toritetą, negerbia vyresniųjų. 
Vaikai šiomis dienomis tikri ti
ronai. Jie nebeatsistoja vyresnie
siems įėjus į kambarį, priešta
rauja savo tėvams, nenutyla, kai 
kiti kalba, godžiai ryja prie sta
lo ir vargina savo mokytojus. 
Sokratas Atėnietis (469-399 m. 
pr. Kr.)

LENGVABŪDIŠKUMAS
Draugai svarsto bičiulio vedy

bas:
— Jis yra beviltiškas lengvabū-

dis ir nieko negalvoja apie ateitį. 
Po mėnesio veda, o dar nesiima 
ieškoti darbo savo žmonai.

SU KUO?
— Jau tiek laiko gyvename su

simetę. Ar ne laikas būtų vestis?
— Bet su kuo?

METODAS
— Nori, kad taupyčiau? Gerai! 

Bet, žinok vienintelį taupumo bū
dą: privaloma uždirbti daugiau, 
negu kad išleidžiama.

4
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Vyrai, blogai!K.

KOVO PRALAIMĖJIMAI
, Baigiantis žiemos sezono krep

šinio pirmenybėms Kovo merginos 
po labai gražaus pasirodymo visa
me žiemos "A” klasės pirmeny
bių turnyre ir po tiesiog puikaus 
laimėjimo finale prieš gerai ir 
atkakliai žaidžiančias Newtown 
merginas, susitiko “didžiajame 
finale” su “Barbarians” koman
da, kurios sąstate prieš Kovo 
mergaites žaidė beveik visa N.S. 
W. mergaičių krepšinio rinktinė, 
pastiprinta dar keliomis Austra
lijos rinktinės žaidėjomis. Nežiū
rint mūsų mergaičių pastangų vis 
tik prieš tokį priešininką turėjo 
pralimėti 69 — 15 santykiu ir tu
rėjo “A” klasėje užimti antrą 
vietą. Pasiekti šią vietą irgi yra 
didelis laimėjimas, o gal ateinan
čiais metais, įsijungus naujoms 
pajėgoms, galės įveikti ir pačias 
čempiones, prieš kurias net ir vy
rų komandos sunkiai laikytųsi.

BLOGAI SU VYRAIS
Paskutinėse dvejose vyrų pir

menybių rungtynėse koviečiai vy
rai atdavė tiesiog dovanai perga
lę savo priešifiinkams. žaidžiant 
prieš Burwood policijos klubą ko
viečiai pirmame puslaikyje pasi
rodė pasigėrėtinai, ypatingai pa
žymėtini Andriejūnas (19) ir Lu
koševičius (16) ir puslaikis už

EUROPOS
(Atkelta

kinkomi. Neužilgo jie bus sutinka
mi tik zoologijos soduose, jei ne
minint arklių lenktynių.

Belgijos kampas tarp Pįiryj 
žiaus ir Koelno labai išraižytas 
upėm ir kanalais, kuriuose gana 
gyvas judėjimas ilgų prekybinių 
laivų.

Vokietija visiškai atsistačiusi. 
Nemačius karo metu kone visiškai 
sugriautų miestų kaip Bremeno, 
Hamburgo ar Muencheno, būtų 
sunku patikėti, kad prieš porą de- 
sėtkų metų jų centrai buvo vien 
tik griuvėsių krūva.

Bendrai vokiečiai atrodo ge
riausiai stovi iš iki šiol matytų 
Europos kraštų,

Hamburge sustojau keturiom 
dienom, čia ypatingai įdomus 
uostas ir laivų statyba. Naujai 
statomi ar remontuojami laivai 
tiesiog tuzinais iškiriuoti po visą 
uostą.

Lietuvių Hamburge gyvena ne
mažai. Jų taip pat yra išsiblaš
kiusių po visą Vokietiją. Nemaža 
dalis atvykusių vos prieš 7-8 me
tus. Tai daugiau mišrios šeimos 
iš Klaipėdos krašto ir Rytprūsių.

Hamburgiškiai sykį į mėnesį 
turi lietuviškas pamaldas. Labai 
energingas kun. A. šarka aptar
nauja labai plačiai išsimėčiusią 
parapiją.

Lietuviškas veikimas anksčiau 
buvęs gana gyvas, ypač kada iš 
Balfo buvo gaunami maisto ir rū
bų siuntiniai. Dabar jų jau ir ne
bereikalingi. Viso Vokietijoj lan
kiausi trijose lietuviškose šeimo
se. Visi turi erdvius moderniškus 
butus ir puikiai apsistatę. Kiek 
sunkiau įsigyti nuosavą namą. 
Kainuoja maždaug 10 metų dar
bo. Socialinis aprūpinimas labai 
geras.

Iš Hamburgo ant greitųjų už
šokau ir į Buxtehude kur anks
čiau buvo Pabaltiečių Amatų Mo
kykla. Pačiam mokyklos pastate 
kažkokia įstaiga. Bendrabutyje į- 
sisteigusi vokiečių amatų mokyk
la. Pastatas labai dailiai atrodo. 
Prieky buvusi aikštė gražiai me
dukais ir gėlėmis apsodinta. Ben
drabučiui priklausiusius namus 
atsiėmę buvusieji savininkai vo
kiečiai.

Oldenburgo lietuvių stovyklose 
gyvenusių tautiečių dėmesiui: Bu
vusioj Lituanicos stovykloje dabar 
įsteigta prieglauda jaunoms mer
ginoms — motinoms. Jos ten gy-

K- 

baigiamas 28:22 koviečių naudai. 
Deja, antras puslaikis nelaimin
gas ir australai laimi rungtynes 
48:45.

Dar tragiškesnės paskutinės 
rungtynės su Newtown P.B.C.. Ir 
čia pradžia žaidynių puiki — pir
mas puslaikis 25:15 koviečių nau
dai. Tačiau antrame puslaikyje 
vėl daromos pakeitimų klaidos, ko
manda pasimeta ir po kelių minu
čių australai viršija. Vėliau dai- 
pablogėja ir priešininkas laimi 
rungtynes 53:44 santykiu.

Stebinti visą rungtynių raidą 
ir jau pasibaigus žiemos turny
rui į akis krito šios pagrindinės 
Kovo vyrų klaidos, kurios turė
tų būti skubiausiai taisomos, no
rint komandą išvesti į aukštesnį 
žaidimo lygį.

1. Labai blogi žaidėjų sviedi
nio perdavimai, kurių pergreitas 
išvystymas kainuoja dažnai krep
šių.

2. Peršvelnus, lyginant su aus
tralais, priešininko žaidėjų den
gimas.

3. Visapusiškai taisytinas be
veik visada antrojo puslaikio žai
dimas.

4. Svarbiausia tai didesniu tre
nerio klaidų taisymas visai ko
mandai, kas gana sunku įvyk-l 
dyti pačiam treneriui esant drau
ge ir žaidėju.

A.L.

VAIZDAI
iš psl. 2)

vena su savo vaikučiais. Iš bara
kų likę tik salė ir buvusi prau
sykla. šiaip viskas maždaug kaip 
buvę tik labai žole ir medžiais ap
augę. Prieglaudos vadovybės pa
siprašęs buvau leistas vaikščioti 
po visą rajoną ir daryti nuotrau
kų. Miškelis už geležinkelio taip 
pat tebėra su visais savo prisimi
nimais.

Wehnen stovyklos nelikę nė žen
klo. Jau keli metai viskas miežiais 
užsėta.

Unterberg stovyklos vietoj taip 
pat pristatyti nauji namai ir di
desni pastatai — butai. Per sto
vyklą ėjusi vingiuota gatvė atro
do tebėra toj pačioj vietoj. Tebė
ra ir šalia stovyklos buvusi fut
bolo aikštė. Buvusioj salėj įsistei
gęs kažkoks klubas ir baras. Neto
li stovyklos vartų buvęs senas 
namas su šiaudiniu stogu, tebe
stovi ir labai geram stovyje.

Pakeliui į Bavariją, trumpam 
lankiausi Vasario 16-tos Gimna
zijoj.

Važiuojant iš gražaus Wein
heim miestelio į gimnaziją, auto
buse išgirdęs lietuviškai kalbant 
prisistačiau ir susipažinau su 
vienu iš mokytojų p. Vykintu. 
Nuvykęs į vietą iš direktoriaus 
kun. Liubino gavau leidimą ir 
vadovą, matematikos mokytoją p. 
Veršelį (neseniai atvykęs iš Lon
dono) ir apžiūrėjau viską iš ar
čiau.

Gimnazija įsikūrusi senokam 
kažkokios subankrutavusios ba
ronienės dvare. Senuose pasta
tuose administracijos raštinės ir 
mokinių bendrabučiai. Gražiam 
naujam pastate klasės, mokytojų 
kambariai ir valgykla. Valgyklo
je paeiliui patarnauja vyresniųjų 
klasių mergaitės. Mokinių 9-iose 
klasėse virš šimto. Ypač skaitlin
gos žemesnės klasės. Mokiniai at
rodo mandagūs ir drausmingi. 
Vyresnieji kalba gražiai lietuviš
kai. Mažesnieji taip kaip ir aus- 
tralški lietuviukai, kuo toliau nuo 
mokytojų tuo linksmiau čiauška 
“savo” kalba. Mokykla turi stip
rią tautinių šokių grupę kuri ne
seniai labai sėkmingai pasirodė 
Berlyne.

Šalia pastatų yra krepšio aikš
telė ir nemažas parkas.

Gimnazijai parama dar labai 
reikalinga. Pažiūrėjus į specialų 
aukų lentą, Australijos lietuviai 
didžiuotis negali. Net tautiečiai 
iš Šveicarijos daugiau suaukavę.

NEPAVYKĘS BANDYMAS
Vyties pirmosios vyrų krepši

nio komandos bandymas patekti 
į aukščiausią District klasę nepa
vyko. Varžybose dėl šios teisės 
turint rezultatą I — I su Central 
komanda reikėjo susitikti lemia
mam žaidimui. Vytiečiams atrodė 
tiesiog ranka pasiekiamas perėji
mas į aukštesnę klasę. Priešinin
kui buvo garbės ir prestižo rei
kalas neiškristi žemiau.

I šį susitikimą atsilankė kelios 
dešimtys tautiečių. Rungtynes 
pradeda dviem metimais priešas. 
Mūsų komanda daro daug blogų 
kamuolio perdavimų ir dažnai 
praranda kamuolį. Priešininkas 
vis pirmauja keliais taškais. At
šokusius kamuolius beveik visus 
susirenka priešas. Visgi keliais 
gerais ilgais metimais likus pir
mo puslaikio 6 min. vytiečiai iš
lygina. Rezultatui esant 17-17 me
ta Daugalis ir persveriame 19-17. 
Priešas žaidžia daugumoje dviem 
žaidėjais, bet jie sunkiai užden
giami ir E. Pocius greitai surenka 
keturias baudas. , i

4 Čempionės
Per vieną savaitę čempijonėmis 

tapo net keturios Vyties krepšinio 
komandos.

Pirmoji vyrų komanda finaluo
se susitiko North Adelaide. Pir
masis puslaikis žaista neužtikrin
tai. Labai šlubavo mūsų dengi-
mas. Priešininkai gaudavo progų 
prieiti iki baudos linijos po mūsų 
krepšiu. Antras puslaikis žaistas 
daug ryžtingiau ir užtikrino per
galę. Prieš rungtynių pabaigą 
panaudota sparta atnešė reikalin
gų krepšių. Laimėta 73 — 66 (30 
— 28); taškai: J. Gumbys 29, D. 
Atkinson 16, R. Daugalis 15, E. 
Pocius 10 ir V. Levickis 2.

Tą patį vakarą žaidžiusi antroji 
vyrų komanda lengvai laimėjo 
prieš Wakerville Methodist 
Church komandą. Šiai komandai 
laike sezono vadovavo Sporto Va
dovas P. Andrijaitis. Rezultatas 
29 — 13 (16 — 3). Taškai: K. 
Jaunutis 9, J. Smit 8, V. Strau- 
kas 5, A. Vaskas 4 ir R. Jablons
kis 1.

Merginos finalus žaidė esant 
labai šiltam vakarui, kas labai at
siliepė į žaidimo tempą.

Pirmoji komanda žaidė su Pan
thers. Priešininkės turėjo porą 
aukštaūgių žaidėjų, kurias gana 
gerai naudojo po krepšiais. Žais
ta pagrindinėje aikštėje kas taip 
pat buvo neįprasta žaidėjoms. 
Rungtynės pradėtos labai nedrą
siai ir tiesiog ko tai trūko sklan
džiam žaidimui. PuslaikiŠ baigtas 
18 — 18, nors anksčiau priešinin
kės pirmavo keliais taškais. Ant
ras puslaikis pradėtas labai gerai. 
Ginos gražus metimas iš po krep
šio, Miles tolimas metimas, ir vy- 
tietės atsiplėšia. Laimėta 41 — 
33. Taškus pelnė: G. Krivickaitė 
15, N. Vyšniauskaitė 12, M. šiukš- 
terytė 6, A. Roocke (Šukytė) 4, Ir 
A. Krivickaitė su V. Jucyte po 2.

Š AC H AT A I
LIETUVIAI — ESTAI 3 — 3
Šių metų Sydnejaus Pabaltiečių 

šachmatų turnyre dėl pereinamo
sios taurės pirmame rate kovie
čiai žaidė prieš estus. Rezultatas 
lygiai kaip ir praėjusių metų — 
abi komandos pasidalino po tris 
taškus. Lietuviai, norėdami lai
mėti turnyrą, būtinai turi nugalė
ti latvius. Koviečių komandą su
darė ir taškus laimėjo pagal lentų 
eilę: V. Patašius i, V. Liūgą 0 
J. Dambrauskas 0, A. Kabaila 1, 
V. Augustinavičius i ir P. Gro
sas 1. Varžybos įvyko lietuvių 
namuose Lidcombe, kur kiekvieną 
sekmadienį po pamaldų šachmatų 
mėgėjai gali pasinaudoti lentomis, 
figūromis ir šachmatų laikro
džiais pareikalaudami iš budinčio 
asmens arba iš P. Groso.

LIETUVIAI — LATVIAI
4 — 2

Antrame rate Pabaltiečių šach
matų taurės turnyre Sydnejaus 
lietuviai šachmatininkai labai ge
ru rezultatu įveikė latvius, bet 
taurė atiteko latviams, susirin

Sportas Adelaidėje
Puslaikį baigiame lygiomis 23- 

23 . Atrodo, laimėjimas nėra už
tikrintas nei vienai pusei.

Antrame puslaikyje priešas la
bai spaudžia ir gana sėkmingai. 
Antro puslaikio penktą minutę 
dar turime po 31-31 bet, nuo čia 
prasideda lūžis mūsų nenaudai. 
Priešo dviem žaidėjams žaidžiant 
agresyviai mūsų komanda nepajė
gia atsakyti to pačiu ir devintą 
min. jau 33 — 42 mūsų nenaudai. 
Mūsiškių pastangos gynyboje pa
sibaigia baudomis, kurias priešas 
pilnai išnaudoja. Prieš pabaigą 
vytiečiai mėgina aikštės spaudi
mą, bet jau šaukštas po pietų. 
Priešas pajutęs pergalę dar pasi
spaudžia ir laimi 42 — 59.

Taškai: J. Gumbys 18, E. Po
cius 8, R. Daugalis 6, D. Atkin
son 5, V. Levickas 3 ir K. Jaunu
tis 2.

Mūsų komanda sužaidė silpniau 
savo pajėgumo. Atrodo, svarbiau
sia trūko vadinamos “kovos ug
nies” ir gero “sportiško pykčio”. 
Nieko nepadarysi, šį pralaimėji
mą reikia sportiškai priimti ir 
tenka pasidžiaugti, kad visgi ke
turios komandos dabar ir penk
ta truputį vėliau kovos dėl čem- 
pijonų vardo savo grupėse. Tai 
reikia skaityti gerais Vyties krep
šininkų atsiektais rezultatais.

Vyrų pirmoji, antroji ir mer
gaičių pirmoji į didžiuosius fina

Jaunimo Šventė
Vyties Klubo rengiama metinė 

Jaunimo Šventė pravesta spalio 
10 d. Šventė pradėta iškilmingo
mis pamaldomis šv. Kazimiero ko
plyčioje. Pamaldose be Vyties 
Klubo su vėliavomis dalyvavo at
eitininkai ir skautai. Parapijos 
klebonas A. Kazlauskas pasakė 
tai dienai pritaikytą gražų pa
mokslą.

Po, pamaldų parapijos salėje 
įvyko Klubo rengta loterija. Be
mėgindami sava laimę tautiečiai 
šilingu kitu parėmė Klubo kasą.

Po pietų Lietuvių Namuose pra
sidėjo sportinės varžybos. Ofici
aliam Šventės atidarymui Klubo 
pirmininkas J. Jaunutis pakvie
tė Adelaidės Apylinkės Valdybos

Antroji mergaičių komanda fi
nale susitiko su C. Y. merginom, 
kurioms per pusfinalius buvo pra
laimėjusios. Šį sykį vytietės su
žaidė ryžtingai ir gana lengvai 
laimėjo rezultatu 47 — 27. Taš
kai: M. Lapienytė 14, K. Baškutė 
13, L. Kuncaitytė 10, R. Marcin
kevičiūtė 8 ir E. Lapienytė 2.

Yra dar didelės galimybės kad 
ir jaunių iki 16-kos metų koman
da žais finalus ir gali tapti čempi- 
jonais.

Vyties krepšininkams šis sezo
nas buvo labai sėkmingas. Verta 
pagirti žaidėjus už gerai lankytas 
treniruotes, kas, žinoma, labai 
prisidėjo laimėti čempijonų titu
lus.

B. N.

kusiems pusę taško daugiau už 
lietuvius.

Bendras surinktų taškų skaičius 
latviai 7š, lietuviai 7, ir estai 
3 i taško.

Koviečių komandą sudarė ir 
taškus laimėjo: V. Patašiusi, V. 
Liūgą 1, J. Dambrauskas 1, A. 
Kabaila 0, V. Augustinavičius 1, 
ir P. Grosas 0.

Latviai, laimėję šių metų Pa
baltiečių šachmatų taurę, tuo pa
čiu praves Tallin — Riga — Vil
nius taurės šachmatų individuali
nį žaibo turnyrą, šis turnyras bus 
pravestas Latvių namuose lapkri
čio 7d. (sekmadienį) 2 vai. p.p. 
Norintieji turnyre dalyvauti pra
neša šachmatų sekcijos vadovui, 
nes iš anksto reikia pranešti lat
viams kiek žaidėjų dalyvaus. Po 
turnyro įvyks bendra visų pabal
tiečių šachmatininkų vakarienė. 
Dalyvavimas turnyre ir vakarie
nėje neapmokamas.

Tuo pačiu pranešu, šachmati
ninkų žiniai naują šachmatų vado
vo adresą: 35 Wrights Rd. Drum- 
moyne, Telefonas 81 1876.

V.A. 

lus pateko tiesiog. Antroji mer
gaičių komanda turėjo sužaisti 
papildomas rungtynes su latvikė
mis kad patekus į finalus. Lat
vikių A.S.K. komanda nugalėta 
34 — 25 (19-7). Taškai: L. Kun- 
caitytė 12, M. Lapienytė 10, M. 
Matiukaitė 6, K. Baškutė 4 ir 
R. Marcinkevičiūtė 2.

Vyties jaunių iki 16-kos metų 
komanda dar turi kelias rungty
nes nors iki šiolei pirmauja ne
skaitant pralaimėjimo Torrens 
komandai. Pralaimėta 35 — 39 
(13-10). Taškai: K. Jaunutis 20, 
A. Jonavičius 13 ir P. Kanas 2.

C.Y.I. komanda nugalėta 50 — 
33 (13-12). Labai blogai žaistas 
pirmas puslaikis. Taškai: A. Jo
navičius 19, K. Jaunutis 17, A. 
Palaitis 8 ir R. Jonavičius 6.

KAUKIŲ BALIUS labai popu
liarus Adelaidėje ir jį šiais me
tais vytiečiai ruošia spalio 30 d. 
Lietuvių Namuose. Trims goriau
siems kostiumams bus duotos pre
mijos. šio baliaus metu bus 
traukiama Vyties daiktinė loteri
ja. J. Songailos orkestras šiaip 
labai pagarsėjęs, dar polišuoja 
savo meistrišką grojimą, kad tik 
visiems vytiečių svečiams įtikus. 
Pakvietimų dar galima gauti nors 
labai ribotai pas Klubo valdybos 
narius.

pirmininką Z. Vabolį, kuris savo 
žodyje pasidžiaugė jaunimo veik
la ir linkėjo sėkmės ateičiai. 
Apylinkės pirmininko išmestas 
kamuolys pradėjo varžybinę šven
tės dalį.

Pirmame susitikime matėme 
dvi iš jaunių iki 16-kos metų su
darytas komandas. Nors daugu
ma šių žaidėjų dar nelabai dide
li vyrai, bet jau drąsiai rodė sa
vo sugebėjimus krepšinio mene. 
Rungtynes po pratęsimo laimėjo 
komanda, vilkinti geltonus marš
kinukus. Rezultatai 18 — 16 
(žaista nepilnas laikas).

Moterų sekcija Klubo naudai 
laikė bufetą, kuris aprūpino alka
nus ir ištroškusius vaisvandeniais 
ir kava. Daug įvairių skanumy
nų bufetui suaukojo sportininkų 
mamytės.

į MURRAY’S j
HEALTH FOOD STORES |

£ 646 George St., Sydney, Australia £
£ (Kampas Liverpool St.) ;£
£ TEL.: 26 1768 £

(ANKSČIAU IŠ KINGS CROSS, SYDNEY) 
g JEIGU JŪS TURITE GIMINIŲ LIETUVOJE, tai jie tikrai 

gaus Jūsų siuntinį nieko neprimokėdami, jei siųsite jį tik per 
visiems gerai žinomą ir rekomenduotiną firmą: MURRAY'S £< 
HEALTH FOOD STORES, kuri paskutiniuosius 15 metų turi >♦< 
kontaktą su Vnesposyltorg’u Maskvoje. Nesiduokite klaidinami X 
kitų skelbimų. Į*Į

15 metų mūsų dąrbo ir patyrimo siunčiant siuntinius galu- >*< 
tinai įrodė, kad su tikslumu ir getam stovyje JŪSŲ siuntiny* 
gaunama jū*ų giminių pilnoje tvarkoje. ~

S Mūsų firma — MURRAY’S HEALTH FOOD STORES — dar £ 
š*i nei vieno siuntinio nepražudė per visą 15 metų, nes Jūsų siun- »♦< 
H tinys yra dviguba verte apdraustas nuo galimo žuvimo, ir me* į»Į 
>; pilnai garantuojapie Jūsų siuntinį iki to laiko, kol jį gauna Jūsų 

giminės. >*<
Jūsų siuntinys pasiekia gavėją paprastu paštu per 2 mėne- X 

'♦! sius (maždaug), o Jūsų oro paštu siųstas siuntinys pasiekia per !♦] 
12 dienų. į

>♦< SIUNTĖJŲ DĖMESIUI £
Dabar jūs galite pirkti sovietų gamybos prekių, kaip auto- !♦' 

>; mobilių, motociklų, skuterių, dviračių, padangų, televizijų, ra- 
C; dijų, radiogramų, pianinų, akordeonų, šaldytuvų, skalbimo ir >♦« 

siuvimo mašinų, foto aparatų, medžioklinių šautuvų, laikro- £ 
{♦j džių, kilimų, batų ir kitų eksporto kainomis, kurias nustato £ 

Vnesposyltorg’as. Jokių kitų primokėjimų. Pristatome per 10 £< 
>♦’ — 30 dienų. >♦’

REGISTRUOTI SKYRIAI: £
£ ADELAIDE, S.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
y 82 Avro Ave., Hendon, S.A. Tel.: 45-6629. $
£ CABRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 
>; 143 Cabramatta Rd. Tel.: UB 2082.
$ PARRAMATTA: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 

293 Church St. Tel.: 635-9728. S
H BANKSTOWN: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, 
>! 5 Kitchener Pde. Tel.: UY 8089. >Į
$ NEWCASTLE: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, $ 

557 Hunter St. Tel.: B 3596. >«
>; NEWCASTLE: MURRAY'S HEALTH FOOD STORES, H 
$ 93 Northumberland St., Wickham. Tel.: 61-5180. $
>♦< MELBOURNE, VIC: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, !♦« 
>; 94 Elizabeth St. Tel.: 63-8498.
>; PERTH, W.A.: MURRAY’S HEALTH FOOD STORES, £ 
;♦< 229 Newcastle St. Tel.: BA 7842. J

Antrosios rungtynės buvo tarp 
mergaičių krepšinio komandų. 
Antrosios komandos žaidėjos, nors 
ir labai stengėsi, viski nepajėgė 
atsispirti aukščiausioje klasėje 
žadžančioms žaisti pirmos ko
mandos sesėms. Rezultatai 32 — 
7.

Tuo pačiu laiku salėje vyko 
mergaičių stalo teniso turnyras, 
čia laimėtojos vardą iškovojo R. 
Pacevičiūtė.

Kitame kambaryje šachmatų 
didmeisteris R. Arlauskas žaidė 
simultaną kovodamas net su 15 
žaidėjų. Vienuolika iš jų lai
mėjo, V. Opulskis su K. Cieme- 
niu laimėjo ir A. Markevičius su 
R. Barnausku sužaidė lygiąsias.

Paskutinėse krepšinio rungty
nėse Jauniai iki 18-kos metų, pa
dedami V. Strauko su A. Vašku, 
susitiko ir daugelio nustebimui 
nugalėjo nepilnos sudėties pirmą
ją komandą. Rezultatas 49 — 36 
(17-17).

Sekė tinklinio varžybos, čia 
gavo progos pasireikšti visi, kas 
tik norėjo. 3 — 1 rezultatu laimė
jo J. Morkūno vadovaujama ko
manda.

Po tinklinio visi rinkosi į salę 
kur įvyko apdovanojimas kai ku
rių sportininkų. Pirmiausia buvo 
apdovanoti Pietų Australijos jau
nių iki 16-kos metų krepšinio rink-, 
tinės nariai: K. Jaunutis ir A. 
Jonavičius. Nors ir kukliomis do
vanėlėmis buvo atžymėti geriau
si lauko teniso žaidėjai: A. Re- 
meikis ir A. Morkūnaitė. Stalo 
teniso turnyro laimėtoja — R. Pa
cevičiūtė ir jaunas pažangus šach
matininkas — V. Butvilą. Vėliau 
sekė eilė krepšininkų, kuriems
mažikės dovanėlės ir kitiems Klu
bo ženkleliai įteikti už geriausią 
treniruočių lankymą. Apodvanoti 
šie sportinipkai-kės: V. Jucytė, 
N. Vyšniauskaitė, I.‘ Beinoravi- 
čiūtė, E. Lapienytė, V. Levickis, 
J. Gumbys, R. Daugalis, V. Strau- 
kas, J. Smit, K. Jaunutis, A. Rei- 
vytis, J. Vachinne, L. Alekna, 
A. Skiparis ir R. Beinoravičius.

Toliau sekė A.B.C. filmas iš š. 
Amerikos lietuvių rinktinės — 
Pietų Australijos rinktinės krep
šinio varžybų.

Po filmo jaunimas dar pasiliko 
pasišokti.

Šventė praėjo gana sklandžiai, 
nors buvo truputį ir mažoka žiū
rovų. Klubo Valdyba reiškia vi
siems, prisidėjusiems prie Šios 
šventės, nuoširdžia padėką.

B.N.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
PERTH

POSĖDŽIAVO 
RAMOVĖNAI

Spalio 16 d. įvyko Pertho ra- 
movėnų susirinkimas. Apie valdy
bos veiklų papasakojo v-bos pirm, 
p. Klimaitis. Į naujų valdybą iš
rinkti: p.p. Klimaitis, Liutikas, 
Valaitis. Kandidatais liko Mi- 

-liauskas ir Meškauskas.
Ramovėnų metinę šventę, kuri 

įvyks lapkričio 23 d. manoma 
švęsti plačiu mastu. Taip pat nu
tarta, kad mirus kuriam ramovė- 
nui patyrę apie tai kiti nariai tu
ri tuoj pranešti valdybai, kad 
pastaroji galėtų pasiruošti ir savo 
buvusį narį palydėti amžinybėn.

Buvo siūloma nemokėti nario 
mokesčio, o sudaryti lėšų ren
giant įvairius parengimus, čia 
susiduriama su keista galvosena: 
lietuviškai betkokiai organizacijai 
nario mokesčio mokėti 
nors toks mokestis 
simbolinis (10 ar 
tuo tarpu mūsiškis, 
timos organizacijos 
nai ne tik mielai ____
mokestį sumoka, bet net ir di
džiuojasi tuo. 
daugiausia ne 
rais.

Kitos šiame 
tos nuomonės 
keistai, bet ir liūdnai. Esą, Lietu
vos Kariuomenės šventė turėtų 
būti eliminuotina, nes Lietuvos

IŠLEISTUVĖS
Aplinkybės taip laimingai 

klostė, kad aukščiau paminėtųjų 
pamaldų proga — lapkričio mėn. 
7 d. brisbaniečiai galės ruošti iš
leistuves savo pirmajam kandida
tui į Kunigų Seminarijų — p. K. 
Sakalauskui. Jis lapkričio 10 d. 
pakils iš Eagle Farm aerodromo 
skristi į Romą, kur jo neužilgo 
laukia egzaminai scholastinėje fi
losofijoje, kuriems jis ruošiasi jau 
ilgesnį laikų.

Išleistuvių proga visi brisbanie
čiai bursis savo pamaldoms pami
nėtoje bažnyčioje atnašauti pir
moje intencijoje šv. Mišias už 
kandidatų į dvasiškius, maldau
jant, kad Viešpats suteiktų iš
tvermės jo kilniame pasiryžime, o 
po pamaldų ten pat parapijos 
Įėję visi vėl rinksis išleistuvių 
būviui ir bendriems pietums.

kariuomenės neturime. Tokios lo
gikos besilaikant nebebūtų reika
lo švęsti ir Vasario 16-sios, nes 
ir mūsų nepriklausomybė išplėš
ta. Ar tokiomis kalbomis keliame 
tautines nuotaikas? Išbraukdami 
kariuomenės šventės minėjimų iš- 
trinsime iš atminties, kad tokia 
kariuomenė ir buvo. Juk ne kitaip 
buvo ir per tuos ilgus ir tamsius 
mūsų tautos amžius, kada sveti
mieji, o kartais ir mes patys mig
dėme tautiškai mūsų kaimietį ne- 
mnėdami jam lietuvio vardo net 
ir visai nenujausdami, kad tuo 
patarnaujame svetimiesiems, o y- 
pač okupantui. Antai 1912 m. 
kuopos raštininko paklaustas, ko
kios tautybės, salantiškis Žvink- 
lys atsakė: “Kataliks”. Tad ar po 
dešimtmečių lietuviukas, paklaus
tas apie Lietuvos kariuomenę, ne
pasakys nustebęs: “Ar lietuviai 
ir kariuomenę turėjo?”

A. Vembutas

nereikia, 
tebūtų tik 

22 šilingai), 
jei yra sve- 
narys, daž- 
reikalaujamą

Gi kitur mokama 
šilingais, o sva-
susirinkime išgirs- 
skambėjo ne tik
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Baltų Tautų Chorų Koncertas

Įėjimas: 15/-, 10/-, 6/-. Vaikams pusė kanos.

Bilietai gaunami pas Nicholson’s, Paling’s, David Jones; taip pat galima užsakyti tele
fonais 50-5346 (V. Bukevičius) ir 71-3475 (V. Narbutas).

Jungtinis Baltų Komitetas

Kam Jie dainuoja ?
Sydnėjaus lietuvių “Dainos” 

choras ligi šiolei dar nesurengė 
jokių jubiliejinių koncertų ir nors 
nuolat girdimas beveik kiekviena
me minėjime bei bažnyčioje, vis- 
tiek kasmet surengia savo atski
rų vakarų — koncertą, kur klau
sytojams tarsi atiduoda savo me
tinį darbo derlių.

Tokia metinė choro šventė įvy
ko spalio 16 d. Dainavoje. Nors 
oras ir nebuvo labai palankus iš
vykoms, tačiau į metinį koncertą 
galėjo susirinkti klausytojų ma
žiausia dvigubai daugiau, juo la
biau, kad choras yra nuolat visų 
išnaudojams. Tad bent išdėkingu- 
mo visos organizacijos arba ben
druomeniniai padaliniai galėtų 
tam pačiam chorui parodyti dau
giau respekto ir gausiau atsilan
kyti j jų pačių rengiamų šventę. 
Šalia to, šiuo koncertu choras dar 
galvojo kiek papildyti savo kasų, 
kad galėtų nuvykti į Brisbanę pa-

PADĖKA

Ruošiant mūsų metinį koncer
tų spalio 16 d. Dainavoje talki
ninkavo prsidėdami darbu, gėry
bėmis ir pinigais šie asmenys: p. 
p Kedžiai (Baltia Pty Ltd.) Gro
sai, O Meiliūnienė, J. Jankienė, 
Augliai, Kurlinskai, Šidlauskienė 
su dukra Zita, L. Meiliūnienė, B. 
Stašionis, K. Belkus, J. Vičiulie- 
nė, A. Lelešius, M. Petronis ir K. 
Karitonas, kuris paaukojo 5 
rus choro išvykai į Brisbanę.

Visiems čia išvardintiems 
menims reiškiame nuoširdžia 
dėkų.

“Dainos” Choras ir Dirigentas

sva-

as- 
pa-

BRISBANE
BRISBANE 
PAMALDOS

Lapkričio mėn. 7 ir 14 dienomis 
bus laikomos pamaldos Brisbanės 
ir apylinkės lietuviams 11 vai., 
švenč. Marijos bažnyčioje — Me- 
rivale ir Peel gatvių sankryžoje, 
Pietų — Brisbane. Išpažinčių bus 
klausoma sekmadieniais iš ryto, 
pradedant nuo 9.30 vai. Visi 
loniai kviečiami šia proga 
gausiai sakramentų.

ma- 
eitf

sa-
po-

NAUJO KOMITETO 
RINKIMAI

Kadencijai pasibaigus, lapkri
čio 14 d. tuoj po pamaldų parapi
jos salėje bus perrinktas bažnyti
nis Komitetas sekančiam darbuo
tės periodui. Be to bus pasitarta 
ir kitais rūpimais reikalais.

Kun. S. Gaidelis S. J.

MELBOURNE
BALTŲ KONCERTAS 

MELBOURNE
Prieš trejus metus Melbourno 

Lietuvių Dainos Sambūrio inicia
tyva buvo surengtas pirmas BAL
TŲ TAUTŲ DAINŲ KONCER
TAS, kuris glaudžiai suartino ne 
tik Melbourno estų, latvių ir lie
tuvių dainininkus, bet ir šių tau
tų platesnę visuomenę. Po šio pir
mojo koncerto buvo surengta jau- 

Ypač klausytojų tarpe 
vietos inteligentų, 
susidaryti įspūdis, kad 
ir lietuviškos kultūros 
šviesuoliams nėra rei- 

o tik tiems, kurie švie- 
bet

koncertuoti metų gale ir ten dai
na sustiprinti ir paguosti vietos 
lietuvius. Gaila, sydnejiškiai savo 
laikysena neparodė reikiamo res- 
pekto savo chorui ir nesolidariza
vo savo broliams Brisbanėje. Sa
lėje susirinkusių tarpe matėsi dau 
giausia tik pačių choristų arti
mieji ir vienas kitas prisiekęs en
tuziastas, 
pasigesta

Galėtų 
lietuvybė 
apraiškos 
kalingos, ,
šuolių kvalifikacijų neturi, 
juo karštesne meile dega savai 
tautai ir jos kultūrai. Jau seniai 
pastebėta, kad taip vadinami in
teligentai vis rečiau rodosi susi
rinkimuose arba visuomeninėje 
veikloje, bet turint galvoje vi
suomenininko darbų, jis prilygsta 
juodadarbiui ir tas gali mūsų in
teligentų “pažeminti”. Bet gi 
toks parengimas kaip koncertas 
yra kultūrnis veiksnys ir kaip 
toks labiau tiktų inteligentui prie 
veido. Negi kartosis anie tamsie
ji caristinės okupacijos laikai, ka
da lietuvybė išliko tik šiaudinėse 
pastogėse lietuviškoje širdyje po 
kaimietiška sermėga, o inteligen
tai ir visa aristokratija pirmieji 
nuo tautos nusisuko. Atrodo, kad 
kadais Kudirkos, Tumo ir kitų 
šviesių lietuvių išgyvendintos pa
žiūros pamažu mūsų dabarties in
teligentuose pradeda vėl atželti. 
Daug kas teisinasi, kad nesą ko 
eiti į betkokių veiklų, kur vado
vauja beraščiai. Bet ką turi da
ryti tie širdimi ir dvasia ištiki
mi tautai lietuviai, jegu neprisi
šaukia sau vadų iš šviesuolių? 
Tad nenuostabu, kad vadovauja
mas vietas daugkur užima žmo
nės be diplomų arba be profesijų, 
o grynai vadovaudamiesi širdy 
neužgęsusia meile savo tautai ir 
savo kraštui. 

ki vakarienė, kurioje dalyvavo ar
ti 200 visų trijų Baltų tautų ats
tovų. šios vakarienės metu nuo
širdžiai pasidžiaugta pradėtuoju 
bendravimu ir nutarta kasmet^ 
eilės tvarka, organizuoti tokį kon
certą. Ir tikrai, pereitais metais, 
laikantis susitarimo, tokį koncer
tų surengė latviai, o šių metų spa
lio 31 dienų (sekmadienį) 6 vai. 
vakaro, Kew miesto koncertų sa
lėje Melbourno estai rengia tre
čiąjį iš eilės, Melbourno Baltų 
tautų Dainų Koncertą. Kad in, 
neskaitlinga Melb. estų visuome
nė, bet, gautomis žiniomis, 
daro viską, kad šis tradicinis kon
certas būtų įspūdingesnis, negu 
du pirmieji. Būtų labai gražu, 
jeigu . mes lietuviai savo atsilan
kymu' paremtumėm šį gražų es
tų užsimojimų.

Kiek teko patirti, panašius 
koncertus pradeda organizuoti 
Adeladės ir Sydnėjaus Baltų tau
tų atstovai, kas rodo, kad lietu
vių, estų ir latvių tarpe broliška 
nuotaika stiprėja ir 
tis, kad šie koncertai 
virs į Baltų Tautų 
Festivalius.

>'500
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galima tikė- 
ateityje pa- 
Kultūrinius

ELBE

SYDNEY
EGZILŲ SKAUTŲ 

OLIMPIJADA
10 d. Arlington Ovai, 

Hill įvyko egzilų skautų 
Australijoje (A.A.S.E.)

Spalio 
Dulwich 
sąjungos ...
sporto olimpijada.

Susidėjus aplinkybėms “Auš
ros” tuntas tegalėjo nusiųsti labai 
mažų kontingentų: 3 skautes ir 
5 skautus sportininkus. Nors ir 
mažas skaičiumi, bet kontingen
tas parodė tikrą lietuviškų kovin
gumų ir privertė kitų tautybių 
skautus prakaituoti iki paskuti
niųjų.

Iškiliausias mūsų kontingento 
narys buvo dvylikametis jaun. 
skautas Edas šurka, kuris laisvai 
iškovojo 2 “aukso” ir 1 “sidabro” 
medalius. Ypač įdomi buvo jo ko
va dėl pirmosios vietos šokime į 
aukštį, kur jis “perskriejo” 4 pė
das 3 colius pirmuoju bandymu. 
Bet karšta pavasario saulutė ir 
ilga diena išsėmė ir jo jėgas taip, 
kad nepasisekė pastatyti naujo 
rekordo.

Olimpijados laimėtojais tiek

Nenorėkime iš choro, dirbančio 
šiandieninėse sąlygose kokių nors 
stebuklų. Bet kas myli savo tautų 
ir jos kultūrinius turtus, kam mie
la lietuviška daina, tas mokės gė
rėtis choro dainavimu ir su at
laidumu aplenks pasitaikančius 
trūkumus. O choras dainuoja ne 
kam kitam, o mums, ir kol skam
bės lietuviška daina, chorų dai
nuojama scenoje, motinų prie lop
šelio, jaunimo subuvimuose, tol 
lietuvybė nemirs.

O choras kad ir negausiems 
klausytojams parodė, kad jis ga
li išeiti į scenų ir kad yra ko pa-

APIE GIRTUS VAIRUOTOJUS
Australijoje, jeigu policija nut

veria girtų vairuotojų, jį suima ir 
kitų dienų perduoda teismui. Pagal 
patiektus liudytojo (dažniausia 
policijos valdininko) duomenis tei
sėjas paskiria bausmę arba tūlam 
laikui suspenduoja vairuotojo lei
dimų. Kiek kitaip yra kituose kra
štuose.

Graikijoje nėra jokio įstatymo, 
liečiančio girtus vairuotojus. Pran 
cūzijoje šiuo reikalu įstatymai ir 
viešosios tvarkos darbuotojai ne
paprastai švelnūs. Kiek aršiau Da
nijoje. Ten vadovaujamasi šūkiu: 
geriau dešimt girtų vairuotojų ka
lėjime, negu vienas ant kelio. Dėl 
to čia ir yra patys kiečiausi prieš 
girtus vairuotojus įstatymai visa
me pasaulyje.

Danijoje suimtas pirmų kartų 
girtas vairuotojas nubaudžiamas 
trim savaitėm kalėjimo ir jam ati
mamas vairuotojo leidimas vi
siems metams, čia taip pat poli
cija gali suimti girtų pilietį ir jį 
apkaltinti vairuotojams taikoma

MŪSŲ PASTOGĖ

— SKUDUČIŲ MUZIKA — — TAUTINIAI ŠOKIAI
— DAINOS —

LAPKRIČIO 7 D. (SEKMADIENĮ) 6 VAL. VAKARO RENGIAMAS 
MELBOURNO LIETUVIŲ DAINOS SAMBŪRIO

METINIS KONCERTAS
f KORIS ĮVYKS NAUJUOSIUOSE MELBOURNO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

50 ERROL STREET, NORTH MELBOURNE.
Tai pirmas kultūrinis parengimas naujojoje Melb. Lietuvių Namų salėje, kurioje yra 
sėdimų vietų..
Atsilankyk, pamatyk, išgirsk ir pabendrauk su daina, muzika ir Šokius mėgstančias

Programoje.: skudučių muzika, chorų dainos ir tautiniai šokiai.
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas Sambūrio narius ir koncerto dieną prie įėjimo.

Melb. Liet. Dainos Sambūris
— SKUDUČIŲ MUZIKA — — TAUTINIAI ŠOKIAI —

— DAINOS —

EKSTRA PRANEŠIMAS 
SYDNEJIŠKIAMS

Atsižvelgdama į paskelbtų Pa
vergtųjų Tautų Savaitę ir soli
darizuodama bendrai savaitės 
nuotaikai Sydney Liet. Mot. Soc. 
Globos Draugija numatytą savo 
vakarą spalio 30 d. atšaukia. Jik> 
labiau Draugija vertė atsisakyti 
atskiro parengimo, kad tą pačių 
dienų Sydney Town Tall įvyksta 
pirmas Sydnejuje bendras pabal- 
tiečių koncertas.

Apie savo ateities parengimus 
Draugija painformuos gerokai iš 
anksto.

S.L.M.S.G. D-jos V-ba

skautų, tiek skaučių grupėse išėjo 
Sydnėjaus rusai skautai, kurių ir 
kontingentas buvo beveik 3 kartus 
didesnis už visų kitų. Mūsų skau
tams ir skautėms atiteko penkto
sios vietos.

Tikimės, kad ateinančiais me
tais mūsų- skautai-ės, gausiau su
sibūrę, pasieks ir daug geresnių 
rezultatų, ypač atsižvelgiant į tai, 
kad potencialas jų tarpe yra ryš
kiai matomas.

“Aušros” tunto kontingentui 
olimpijadoje vadovavo s. v. v. si. 
T. Rotcas. Mūsų kontingentų su
darė (įskaitant ir teisėjus) skau
tės: D. Genytė, U. Kazokaitė, A. 
Kuraitė, L. Nakutytė ir G. Zigai- 
tytė. Skautai: H. Antanaitis, V. 
Čižauskas, K. Genys, K. Kazokas, 
Alg. Laurinaitis, K. Narbutas, A. 
Sankauskas ir E. Šurka.

T. J.

SUNKIAI SERGA
DR. VLADAS IVINSKIS

Spalio 17 d. lėktuvu iš Naujo
sios Gvinėjos į Sydney buvo atga
bentas sunkiai susirgęs Dr. Vla
das Ivinskis ir paguldytas Prince 
Alfred ligoninėje. Dr. Ivinskis 
ilgus metus kaip gydytojas dirbo 
Australijos Naujojoje Gvinėjoje 
kartas nuo karto sugrįždamas į 
Sydney atostogų pas savo šeimą. 
Linkime Dr. V. Ivinskiui sveika
tos.

siklausyti. Šiame koncerte buvo 
juo įvairiau, kad be įprastinio 
mišraus “Dainos” choro dar gir
dėjome atskirai dainuojančias mo
teris ir vyrus. Tai buvo irgi klau
sytojams netikėta staigmena. Ačiū 
Sydnėjaus “Dainai”. Dabar kiek
vienas choras turi nepaliaujamai 
skambėti, kaip Kudrkos varpas ir 
kelti miegančius. Pastarasis cho
ro parengimas įrodė, kad tokių 
miegančių Sydnejuje yra gana 
apsčiai.

(m.n.)

bausmė, jeigu patikrinus pas jį 
randamas auto mašinos raktas ar
ba leidimas vairuoti. Nebūtinai 
Danijoje vairuotojas turi būti 
toks girtas, kad atkreipia policijos 
dėmesį savo veiksmais arba vaira
vimu. Ten yra nuolat tikrinimo 
punktai, ir jeigu vairuotojas kiek 
kvepia alkoholiu, jis vedamas į po
licijų patikrinimui. Buvo bandoma 
entuziastų apeiti šį reikalų, ir 
vykti į restoranus ar naktinius 
klubus dviračiais. Tačiau policija 
ir tokius tur teisę suimti ir ap
kaltinti girtoj padėty vairuojan
čius dviratį!

Vidurinėj Amerikoj, San Salva
dore girtų vairuotojų stato 
sienos sušaudymui. Turkijoj 
cija girtų šoferį pasisodina į 
mašinų ir pavėžėję 20 mylių 
čia jį pėsčių grįžti iki suėmimo 
vietos. Jo “žygis pėstute” prižiū
rimas lėtai važiuojančios mašinos. 
Kol jis taip pasivaikščioja, tai ir 
išsiblaivo.

Malajuose suimtų girtų vairuo-

prie 
poli- 
savo 
ver-

FILISTERIŲ AUKA
Sydnėjaus Filisterių Būrelis 

lapkričio 5 d. Bankstowne ruošia 
Diskusijų Vakarų. Prelegentais 
Būrelis užkvietęs p.p. dr. V. Do- 
nielų ir inž. A. Kabailų, L. Kar
velį ir V. Kazokų. Vėliau ir pub
lika galės diskusijose dalyvauti. 
Po diskusijų seks muzika, šokiai 
pasilinksminimas. Atrodo vakaras 
daug kų žadantis. S.F.B. visų pel
ną aukoja Jaunimo Kongreso iž
dui, už kų Centrinis Komitetas 
iš anksto dėkoja.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Sydnejiškiams gerai pažįstamas 

Jurgis Reisgys pereitų savaitę iš
vyko paatostogauti į Queenslandu. 
Ten būdamas žadėjo aplankyti 
Brisbanės lietuvius.

Mūsų Pastogės bendradarbė 
melburniškė Ieva Didžytė gruo
džio pradžioje išvyksta pasidairyti 
po Naująją Zelandiją. Ta proga 
ji stengsis susitikti su vietos lietu
viais. Tikimės jos išgyvenimus ir 
įspūdžius skaityti Mūsų Pasto
gėje.

Mūsų Pastogės bendradarbis ir 
“Anapus kasdienybės” skyriaus 
redaktorius Albertas Zubras nese
niai lankėsi 
susitikęs su 
kų. Matėsi 
Andriušiu. 
lankyti p. 
Sugrįžo įspūdžiais ratuotas.

Adelaidėje, kur buvo 
eilę vietos kultūrinin- 
ir su laureatu Pulgiu 
Buvo net nušokęs ap- 
p. Čibirų Renmarke.

Ilgametis Mūsų Pastogės skai
tytojas brisbanietis J. Vikuckis, 
išgulėjęs ligoninėje daugiau negu 
pusę metų vos grįžęs į darbą iš 
pirmos algos prisiuntė Mūsų Pas
togei prenumeratų. Apgailėdami 
dėl sunegalavimo tikimės, kad jis 
dar ilgus metus bus sveikas ir 
Mūsų Pastogės skaitytojų šeimos 
narys.

PAS MENININKUS
Filmų mėgėjams žinomas ame

rikietis aktorius „Vincent Price ne
seniai lankėsi Australijoje. Fil
muose jis dažniausiai vaidina 
siaubingose rolėse, panašiai kaip 
Boris’o Karloff, šiaip kasdieny
bėje V. Price yra švelnios sielos 
žmogus, meno žinovas ir kolekto
rius.

Vienas iš jo vizito tikslų buvo 
surinkti didžiulę kolekcijų austra
lų meno, kūrinius nupirkti ir nu- 
vežus į Ameriką perduoti Sears 
Roebuck bendrovei, kuri tų rinkinį 
rodys didžiuosiuose Amerikos 
miestuose “Vincent Price Kolekci
jos” vardu. Tuo tikslu jis lankėsi 
Sydnejuje ir Melbourne ir nupir
ko virš 1.500 paveikslų. Turimo
mis žiniomis iš lietuvių dailininkų 
šiai kolekcijai pardavė paveikslų 

tojų sodina j kalėjimų drauge su 
jo žmona, kur jis turi iškentėti 
įnirtusios žmonos priekaištus.

Kiekviename krašte vis kitokie 
įstatymai. Vienur labai kieti, kitur 
komiški. Įvairios bausmės taiko
mos ir už pergreitų važiavimų. A- 
merikoje vienas New Yorko teisė
jas nubaudė vienų moterį parašyti 
30.000 kartų sakinį “Daugiau per- 
greit nevažiuosiu!”
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Spalio 10 d. Sydney Lietuvių 
Klubo valdybos posėdyje valdyba 
pareigomis pasiskirstė:
Vice Pirmininkas — E. Kola- 
kauskas.
Iždininkas — M. Petronis.
Nariai — V. Danta, P. Grosas, 
V. Jaras.

Visuotiniame susirinkime atski
rai išrinkti:
Pirmininkas — V. Smniškis 
Sekretorius — A. Migevičius.

Klubo reikalais prašau kreiptis 
į sekretorių — 12-23 Gower St, 
Summer Hill, arba į valdybos 
narius Klubo patalpose.

Klubo sekretorius

Latrobe Valley tautiečiai, minė
dami Tautos šventę, sudėjo aukų 
Australijos lietuviškai spaudai, iš 
kurių £6 teko ir Mūsų Pastogei. 
Ta pačia proga ir p. B. Vitkaus
kas užsisakė Mūsų Pastogę. 
Džiaugiamės nauju skaitytojui *

Mūsų rašytojas laureatas Pul
gis Andriušis jau užbaigė naujų 
stambų veikalų — J. J. Bačiūno 
biografijų, kurių jis rašė apie po
ra metų be atsikvėpimo, 
jau knyga spausdinama 
koje.

Dabar 
Ameri-

gandai,Po Sydnejų vaikščioja 
kad ateinančių metų pradžioje Al
fas Alčiauskas žada kraustytis į 
Ameriką. Atrodo, jis taiko į Jau
nimo Kongresų, norėdamas patek
ti nelaikęs kandidato egzaminų!

Pablogėjus orui anų sekmadienį 
Jaunimo Komiteto rengtoji gegu- 
žynė skautų žemėje Ingleburne 
negalėjo įvykti ir turėjo būti at
šaukta. Atšaukimas paskelbtas 
net per keturias >r, ' _ 
stotis!

Sydney radijo
*

Žinomas lietuvių 
lyje adelaidiškis R. 
niai įsigijo ir persikėlė j savo na
mus. Ku-ka

sporto pasau- 
Sidabras nese-

E. Kubbos, H. Šalkauskas ir L. 
Urbonas.

*
National Library Canberroje 

tarp kitų dalykų renka ir dabar
ties iškiliųjų australų ar Austra
lijoje besireiškiančių ateivių bal
sus, kurie bus užkonservuojami 
ateities kartoms. Prieš kiek laiko 
buvo pakviestas įkalbėti savo bal
sų dail. H. Šalkauskas, o neseniai 
savo balsus “įamžino” ir dailinin
kai E. Kubbos ir Leonas Urbonas. 
Į šį rinkinį įeina Australijos žy
mieji kultūrininkai, menininkai, 
literatai, muzikai, ir kt

Neseniai konkursinėje Wollon
gong dailės parodoje dail. E. Ku
bbos laimėjo pirmų premijų už 
piešinį.

karitatyvinės “Robin 
organizacijos užsakymų 
Kubbos, paruošė eilę me-

Pagal 
Hood” 
dail. E. 
niškų kalėdinių sveikinimo atviru
kų, kurie bus platinami po visų 
Australiją.

— Mėlynės.
— O kodėl jos raudo*

Eina per miškų tėvas ir sūnus.
SŪNUS: 

uogos?
TĖVAS:
SŪNUS:

nos?
TĖVAS: 

lios.

— Tėveli, kokios čia

— Todėl, kad dar ža-
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