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DEMOKRATIJOS Jungtinis Pabaltiečiu Koncertas
K

Jaunimo metų intencijos
1966 M. PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METŲ

Perėję priespaudos ir dikta
tūras jau septynioliktus metus 
gyvename ir kuriamės demokra
tiniame krašte, kury niekas mū
sų nepersekioja už savą nuomo
nę ir niekas neprtevartauja lai
kytis kokios sakralinės oficialio
sios nuomonės, kurios praktiš
kai demokratiniame krašte nėra. 
Vis tik per tą laiką neatsikra- 
tėm vieno neigiamo atsivežtinio 
bruožo, kuris gal daugiau yra 
priespaudą išdava ir kuris de
mokratiniame krašte nežinomas, 
būtent, nenugalėjom tiesos bai
mės.

Visi siekiame tiesos ir tiesų 
žmogų laikome garbingu ir kil
niu, bet kažkodėl daug kur pa
tys teisybės vengiame, patys ne
drįstame kitam tiesos į akis sa
kyti ir bijome apie save tiesą 
išgirsti. Šitas bruožas ypač ryš
kus mūsų visuomeninėje bei kul
tūrinėje veikloje. Nekalbant apie 
asmenis, net gi pati visuomeni
nė veikla, kuri yra pirmoj eilėj 
beasmenė, negali būti kritikuo
jama, kitaip sakant, kiekvienu 
atveju vengiama atvirai kalbėti, 
o pasitenkinama tik nutylėjimu, 
jei kas nepavyko arba perdėtu 
liaupsinimu, jei šis tas išėjo. 
Tenka labai ir labai abejoti, ar 
šitoks tiesos vengimas ir gyve
nimas melo šešėlyje neša kokių 
pozityvių rezultatų. Greičiau tai 
yra stabdis kūrybinei minčiai ir 
gaivalingesniam polėkiui.

Demokratijos stiprybė ir glū
di šitame tiesos atvirume. Bū
damas atviras tiesai, demokrati
nis žmogus mažiau daro klaidų 
ir greičiau progresuoja visose 
srityse, ypač ten, kur tiesiog pa
sireiškia žmogiška veikla ir kū
ryba. Demokratijoj kritika lai
koma pažangos varikliu ir ji net 
būtina politiniame gyvenime, 
kur paprastai kritika nepagei
daujama. Tam net valdžioje, 
parlamentuose laikomos opozi
cijos, kurios savo kritika daž
nai vykdomiesiems organams at
veria akis ir sulaiko nuo nepra- 
matytų nukrypimų.

Deja, pas mus kritika laiko
ma baisiu ir užgauliu įrankiu. 
Bijome jos nes gal ir neišmo- ienomis, nesantaikos kurstymu, 
kome kritikuoti ir nemokame 
net ir teisingos kritikos priimti. 
Teisinga pastaba vienu ar kitu 
atveju priimama kaip užgaulu
mas, kaip nesiskaitymas su dir
bančiaisiais, nes tai esą neįver
tinimas įdėto darbo. Štai dėl ko kykla, tačiau laikydamiesi atsi- 
viena kita teisinga pastaba be- tvėrę ir gyvendami demokratijoj 
veik kiekvienu atveju sukelia 
nepasitenkinimo, arba atsikerta
ma grasinimais pasitraukti iš

Spalio 30 d. Sydney Town certo dalyje įspūdingai padaina- 
Hall surengtas pabaltiečiu — vo latvių vyrų ir latvių moterų 
lietuvių, latvių ir estų chorų chorai atskirai ir estų vyrų cho- 
koncertas maloniai nuteikė ir ras. Koncerto pabaigai visų tri- 
pradžiugino virš tūkstanties jų tautybių jungtinis choras pa- 
klausytojų. Tiesa, jų tarpe dide<- dainavo po vieną estišką, latviš- 
lę daugumą sudarė pabaltiečiai, ką ir lietuvišką dainą. Mūsų lie- 
tačiau buvo ir eilė kitataučių, ‘ "
kviestinių svečių ir muzikos mė
gėjų. Pažymėtina ir tai, kad šis 
koncertas buvo įrikiuotas kaip 
programinis ir užbaigiamasis 
punktas Pavergtųjų Savaitės

PROGRAMAmas.
Pažymėtina ir dailiai išleista 

anglų kalba koncerto -programa, 
kur be programinės dalies pas- Lietuvių Jaunimo Metų pagrindiniai tikslai yra: 
kelbtos koncerte dalyvavusių ;

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos paskelbtų Pasaulio 

, , apžvelgti dabartinę lietuvių jaunimo padėtį, įtraukti jaunimą į
chorų ir jų dirigentų nuotraukos, lietuvišką gyvenimą, išryškinti jaunimo pasiektus laimėjimus, už- 
pradžioje trumpas įvadėlis apie degti jaunimo dvasią naujiems darbams, kelti tarpusavio bendravi- 
pabaltiečių dainas ir pabaigoje mo nuotaikas ir sukviesti jaunimą į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
keletas istorinių faktų apie pa- gresą Chicagoje., JAV, 1966 birželio 30 — liepos 3 d.d. 
čias Pabaltijo tautas. Viršelio 
pirmame puslapyje Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos herbai, o pas
kutiniame puslapy Baltijos jūros 
pakrančių tautų žemėlapis.

Belieka tik Jungtinį Pabaltie- 
čių Komitetą pasveikinti už to
kią įspūdingą šventę ir palinkėti 

klausytojų taip apsčiai pribuvo, dainininkų vos tilpo erdvioje daugiau panašių parengimų. 
Koncertas pradėtas lietuvių miesto rotušės scenoje. Publikai G. D.

tuviai klausytojai tiesiog jaudi
nosi, kai latviai ir estai drauge, 
su lietuviais galingai traukė “Po 
aukštus kalnus”. Palyginamai 
daina nelietuviams gana sunki, 
bet klausantis net nesijuto, kad 

Sydnejuje. Be to, toks jungtinis be lietuvių dainuoja ir lietuviš- 
pabaltiečių koncertas įvyko iš kai nemoką svetimieji.
viso pirmą kartą šiame mieste. Šio jungtinio choro išėjimas 
Tada visai nenuostabu, kad ir buvo labai įspūdingas: virš 200

Koncertas pradėtas lietuvių miesto rotušės scenoje. Publikai 
“Dainos” choro, diriguojamo p. nesiliaujant iš pasigėrėjimo plo- 
K. Kavaliausko išėjimu. Mūsiš- ti, jungtinis pabaltiečiu choras iš 

eilės pakartojo savo dainas.
Šis jungtinis pabaltiečiu kon

certas Sydnejuje yra pirmas ir 
gana sėkmingas žingsnis į glau
desnį bendradarbiavimą. Neskai
tant klausytojų pastabų po kon
certo, kurios tikrai buvo labai 
palankios ir skatinančios, ir pa
tys rengėjai — Jungtinis Baltų 
Komitetas — (lietuvius jame at
stovauja veiklūs p. p. V. Bukc- 
vičius ir V. Narbutas) atsileido, 
nes ruošdamiesi tokio koncerto 
pasisekimo tikrai nesitikėjo. 
Klausytojai džiaugtųsi, kad toks 
koncertas būtų kasmet ruošia-

kis choras, nors palyginamai su 
kitais chorais ir ne toks gausus 
savo dainorių skaičiumi, bet 
prieš tūkstantinę klausytojų pub
liką pasirodė pasigėrėtinai. Su
dainuotos trys dainos: “Pradės 
aušrelė aušti”, “Vėjo dukra” ir 
“Sudiev, giruže”.

Nuskambėjus mūsų dainoms, 
išėjo estų mišrus choras. Jis at
rodė gana skaitlingas, nes tai bu
vo jungtinis, sudarytas iš Sydney 
estų “Vanemuine” ir Thirlmere 
“Koit” chorų.

Po estų pasirodė latvių mišrus 
choras. Padainuota po tris dai
nas. Po pertraukos antroje kon-

Dr. VLADAS IVINSKIS
Lapkričio 2 d. Sydnejuje Prince 

Alfred ligoninėje mirė Dr. Vladas 
Ivinskis. Velionis apie 15 metų 
kaip gydytojas išdirbo Australijos 
Naujojoje Gvinėjoje ir netrukus 
jau rengėsi išeiti į pensiją ir ga
lutinai sugrįžęs apsigyventi Syd
nejuje su savo šeima. Stipriai su
sirgusį a. a. Vladą skubiai prieš 
porą savaičių lėktuvu pargabeno Keliama jaunimo spauda, 
į Sydney r čia pasimirė. Sydne
juje paliko liūdinti žmona ir duk
ros su šeimom.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų šūkis: \
Mūsų jėgos, mūsų žinios
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Jaunimo Metais norima išryškinti eilę momentų. Kiekvieną 
mėnesį skirtinas dėmesys vienam jaunimo klausimui. Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongreso Komitetas pasiūlė ir PLB Valdyba patvir
tino sekančią programą kiekvienam mėnesiui:

SAUSIS — Keliama Jaunimo Metų prasmė, tikslai, svarba. 
Ruošiamasi Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui. Keliamos įvai
rios jaunimo problemos. Jaunimas traukiamas į aktyvesnį lietuvišką 
gyvenimą.

VASARIS — Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo minėji
mas Vasario 16 proga rengia jaunoji karta, skatinama ir talkinama 
vyresniųjų. Minėjimus prveda visuose kraštuose jaunimas. Pagrin
diniais kalbėtojais kviečiami jaunosios kartos žmonės.

KOVAS — Jaunimas ir vyresnieji aktyviai įsijungia į Jauni
mo Kongreso lėšų telkimo vajų. Kovo 6 diena — vajaus diena visa
me pasaulyje sutelkti lėšas Kongresui (parodoms, posėdžiams, sti
pendijoms kitų kraštų jaunimui atvažiuoti, leidiniams, ir t.t.).

BALANDIS — Lietuviškos spaudos svarba jaunimui. Skati
nama laikraščių ir žurnalų prenumerata, knygų skaitymas ir para
ma spaudai. Jaunimas traukiams į skaitytojų ir bendradarbių eiles.

Lapkričio 1 d. mirė buvęs Aus
tralijos Darbo Partijos vadas, pa
skutiniu metu N.S.W .valstijoje 
vyriausias teisėjas Dr. H.V. 
Evatt. Palaidotas valstybės lėšo
mis Canberroje.

Prancūzija ir Sov. Sąjunga iš
leido bendrą komunikatą — atsi
šaukimą baigti karą Vietname. 
Atsišaukimas išleistas po Prancū
zijos užsienių reikalų ministerio 
6 dienų vizito Maskvoje.

Karinės viršūnės Indonezijoje 
nusprendusios galutinai krašte su
naikinti komunizmą. Visoje Indo-

bendro fronto, užsidaryti ir dau
giau niekur nesidėti, kad nesu
silaukus kritikos. Tai yra labai 
neigiamas bruožas, kurio pasė
kos dažnai apgailėtinos. Dėl to, 
kas liečia mūsų visuomeninę ar 
kultūrinę veiklą, apstu užkulisi
nių kalbų, bet niekur viešai nei 
spaudoje atviro tiesos žodžio. 
Ypač liūdna besklaidant mūsų 
spaudą, kuri yra lėkšta, sekli, 
be gyvybės; Tūllas iš spaudos su
sidarytų nuomonę, kad gyvena
me tobulybėje — be problemų, 
be svarstymų, be nuomonių skir
tumų. Liūdniausia dar tas, kad 
atviras žodis arba nuomonė vie
šumoje tuoj pat apšaukiama ne-

vienybės griovimu. Tuo tarpu 
gyvenime kritika yra geriausias 
mokytojas, ji yra kaip raudona 
šviesa, perspėjanti pavojų, ska
tinanti ir kurianti. Teisybė, de
mokratija yra tolerancijos mo-

bet jos nepraktikuodami, niekad 
jos ir neišmoksime.

(v.k.)

I o s
nezijoje vyksta komunistinių lizdų 
teriojimas ir jų vadų persekioji
mas. Atrodo, prez. Sukamo bus 
priverstas komunistų partiją už
daryti.

Japonijoje tarp Tokyo ir Osaka 
miestų paleistas traukinys, kuris 
per valandą važiuoja 135 myVas. 
Tai pats greičiausias traukinys 
pasaulyje.

Taip įsivaizduojamas netolimos ateities mėnulio užkariavi
mas. Galvojama ir apie specialius vežimus, galinčius judėti ne
lygiu paviršium. Amerikiečiai numato išsodinti pirmus savo ast
ronautus mėnulyje jau 1969 m.

GEGUŽIS — Susipratusios lietuviškos jaunos šeimos svarba, 
lietuviškų šeimų kūrimas, gerai pasiruošusios jaunos lietuvės moti
nos reikšmė tautiškumui lietuviškoje šeimoje.

BIRŽELIS — Prisimenamos lietuvių partizanų kovos už Lie- 
uvos laisvę. Tos laisvės kovos tęsimo pareiga jaunimui. Visi lie- 
uviai renkasi į Chicaga, JAV, į Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
rresa parodyti pasauliui savo vienvbę ir norą siekti Lietuvai lais- 
ės. Kongresas prasideda birželio 30.

LIEPA — Jaunimo Kongresas baigiasi III-ja JAV ir Kana- 
los Lietuvių Dainų Švente liepos 3. Po Kongreso vienos savaitės 
tudijų stovykla kitų kraštų jaunimui. Vėliau viešėjimas lietuvių 
eimose. JAV ir Kanadoje iš kitur atvykusiems.

RUGPJŪTIS — Jaunimo organizacijų stovyklų reikšmė. Jan
ių šeimų bendras atostogavimas.

RUGSĖJIS — Lituanistinių mokyklų svarba. Lituanistinių stu- 
lijų reikšmė. Lietuvių Bendruomenės ir lietuvių organizacijų tei

SPALIS — Mokslo, ypatingai aukštojo, reikšmė jaunimui. Jo 
rimas.

LAPKRITIS — Jaunimo organizacijų reikšmė. Jaunimas ska- 
amas j jas stoti.

GRUODIS — Tarpusavio ryšių palaikymas tarp pasaulio lie
ju Kalėdų proga.

PLB VALDYBA

JAUN. KONGRESO REIKALAIS
PASIKEITIMAI C. K-TE

Nuo spalio 29 d. studentų ats- 
ovas A. Gardis pasitraukė iš 
3. K-to, kuriame ėjo sekretoriaus 
>areigas. A. Garolis perėmė “Stu- 
lentų žodžio” redagavimą. Dėko- 
lami už įdėtą darbą C. K-te, lin

kime sėkmės naujose pareigose.
— ★ —

Studentus laikinai atstovaus 
Judita Kolakauskaitė.

Dėkojame 
Celkienei ir 
ramą Filmų

PADĖKA
ponioms Bielienei, 
Montvidienei už pa- 
popietės metu.

Pereitą savatę įvyko New Yor- 
ko miesto burmistro rinkimai, kur 
pirmą kartą po 1945 metų laimėjo 
respublikonas John Lindsay.

— ★ —
Šiaurės Anglijoje neseniai at

rasti milžiniški klodai akmens 
anglies, kas ekspertų apskaičiavi-

mu sudaro apie 550 milijonų to
nų.

J C. K-tą kooptuota fil. Pajau
ta Pullinen, kuri rūpinsis spau
dos reikalais.

N.S.W. IV-ji DAINŲ ŠVENTE 
lapkričio 20 d. Masonic Hall,

Cardiff, Newcastle!

— ★ —
Portugalijoje nelegaliai įsikūru

si ir veikianti krikščionių demo
kratų partija stovi opozicijoje il
gamečiu! krašto diktatoriui Sala- 
zarui. Portugalijos katalikų 
dai primeta Saiazarui, kad jis 
žeidžiąs katalikų reikalus.

va- 
pa-

Per pastaruosius dešimt metų 
Australijoje pakilo pramonės ga-

myba 90 proc., gyventojų prieaug
lis 24 proc., darbų paklausa 20 
proc., universitetuose studentų 
170 proc.. Kiekvienam šimtui gy
ventojų Australijoje 1955 m. teko 
15 automobilių 17 telefonų ir nė 
vieno TV aparato.
kiekvienam šimtui gyventojų ten
ka 24 automobiliai, 24 telefonai ir 
18 TV priimtuvų.

šiais metais

KANDIDATAI) I PIASĄULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESĄ
Spalio 15 dieną Lietuvių Na

muose įvyko Adelaidės Apylinkės 
Valdybos šauktas susirinkimas 
jaunimo kongreso reikalais, į ku
rį buvo kviesti visų Adelaidės or- 
organizacijų atstovai. Pirminin
kauti buvo pakviestas p. Juozas 
Lapšys, o sekretoriauti p. L. Mar
tiniais.

Šio susirinkimo svarbiausias ti
kslas buvo išrinkti atstovus į Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongre
są Čikagoje. Susirinkimas nu
sprendė kandidatus siūlyti viešai; 
slaptu balsavimu buvo išrinkti 
šie jaunuoliai: Vytautas Straul 
kas, Dairia Mazelytė, Antanas 
Stepanas, kandidatė M. Siūkite- 
ryti.

Adelaidės Apyl. Valdyba

i> t: iS'Jf-.t’ '¥**•
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SPECIALIAI "MŪSŲ PASTOGEI” IS VOKIETIJOS

LANGAS I VAKARUS
LIETUVIŠKASIS VARŠUVOS RUDUO

lenkų muzikų pasisekęs prasimuši-^ vilgiais. Jie visi yra atviri laiko 
mas į vadinamuosius “tarptauti- naujovėmis, nors toli gražu ne vi- 
nius vandenis” didele dalimi buvo somis naujomis madomis aklai se- 
sąlygojamas intesyvaus jų bendra- ka. Kai kurie jų kaip tik yra dau- 
vimo su Vakarų muzikais ir atvi- giausiai vertinami už naujųjų ir 
rybe visomis modernioms meni
nėms apraiškoms.

Lenkų kūryba dominavo ir šių 
metų festivalyje. Beveik vieninga 
Vakarų muzikos kritikų nuomone, 
stipriausiu ir įdomiausiu nauju 
festivalyje grotu kūriniu laikomas 
minėto Lutoslawskio styginis kvar-

“socialistinio 
brukimas 
gomulkinės

i įstaigos savo muzikus 
remia, kompozitoriams

“Steigdami ‘Varšuvos rudenį’ , 
turėjome tris tikslus. Pirmiau
siai mums rūpėjo lenkų publiką 
supažindinti su moderniaisiais kla
sikais, kurie šiame krašte liko be
veik nežinomi, tuo pačiu ir su nau- 
jesniaisiais kūriniais, kurie mo
derniosios muzikos istorijoje vai
dina reikšmingą vaidmenį. Kitas 
mūsų tikslas buvo jauniems lenkų 
kompozitoriams duoti platformą, 
kad jų kūryba būtų išgirsta namie 
ir užsienyje. Pagaliau, mes Var
šuvą norėjome padaryti susitiki- tetas, kurį kompozitorius sukūrė 
mo vieta, kurioje visų tautybių Švedijos valstybinio radiofono už- 
muzikai galėtų pasikeisti idėjo
mis ir nuomonėmis. Programose 
stengiamės būti visiškai bešališ
ki ir įvairias dabartinės muzikos 
tendencijas tarpusavyje konfron
tuoti.”

Tokiais žodžiais “Festival In
ternational de Musique Contenpo- 
raine”, kuris trumpai ir populia
riai vadinamas “Varšuvos rude
niu”, apibūdino vienas žymiausių 
dabartinių Lenkijos kompozitorių 
Witold Lutoslaswskis, kuris savo 
laiku buvo vienas festivalio stei
gėju ir organizatorių. Varšuvie
čių užsimojimas, atrodo, pilnai 
pasisekė. “Varšuvos ruduo” tapo 
vienu reikšmingiausiųjų muzikos 
festivalių pasaulyje, o dabartiniai 
lenkų kompozitoriai pasaulinėje 
muzikos kūryboje vaidina vyrau
jantį vaidmenį. Tarptautiniuose 
moderniosios muzikos analuose 
lenkų kompozitoriai kaip Krysztof, 
Penderecki arba Gorecki jau tapo 
neišbraukiamomis ir ryškiomis są
vokomis.

Neabejotina, kad jaunesniųjų

sakymu. Pastarasis faktas būdin
gai iškelia moderniosios lenkų mu
zikos vakarietišką tarptautiškumą. 
Ir oficialusis festivalio pavadini
mas yra ne lenkų arba rusų, bet 
prancūzų kalboje. Dabartinės len
kų muzikos vakarietiškumas tapo 
savaime suprantamu 
nuo 1956-jų metų bet 
narnoj o ' 
valdiškas 
Anaiptol, 
kultūrinės 
įvairiopai 
moka nuolatines algas ir aukštus 
honorarus už kūrinius. Valdžiai to
kia kultūrinė politika betgi ir fi
nansiškai apsimoka: lenkų kompo
zitoriai kraštui “įgroja” nemažas 
užsienio valiutos sumas.

Griežta to žodžio prasme, lenkų 
kompozitoriai nesukūrė atskiros,, 
sau būdingos, muzikinės “mokyk
los”, tačiau beveik visi jie turi kai 
ką bendro. Jie aistringai domisi 
naujomis išsireiškimo formomis 
naujomis technikinėmis procedū
romis ir naujais estetiniais pož-

dalyku ir 
koks vadi- 

realizmo” 
nežinomas.

Lenkijos

Liūdesio valandoje, mirus motinai ir uošvei
■tte a.a. N. CHODACKIENEI,

mielus T. ir V. Simniškius nuoširdžiai užjaučia

Gražina Kovalskienė ir Daukų šeima

Mielus prietelius Simniškius, Patašius ir Cuješ, 

motinai ir uošvei NINAI CHODACKIENEI 

mirus, giliai užjaučiu

Mykolas Petronis
■ i

Mielus prietelius T. ir V. Simniškius, 
T. Simniškienės motinai

NINAI CHODECKIENEI 

mirus, giliai užjaučia

i

A. A.

L. ir A. Jasaičiai

NINAI CHODECKIENEI

mirus, jos dukras Tanią Simniškienę, Ženę Juškienę, 
Galią čuešienę ir Rają Patašienę su šeimomis nuošir
džiai užjaučia ir drauge liūdi

M. ir A. Bernotai
A. ir S. Kapočiai

MELBOURNO LIETUVIŲ KLUBO TARYBOS 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Erdviuose Lietuvių Namuose neužilgo bus įkurdintas visų Mel
bourne lietuvių kultūrinis židinys. Tai neabejotinas mūsų bendruo
menės laimėjimas. Laimėjimas yra dar didesnis, nes mes su šiuo pir
kiniu išeiname į platų lietuvių organizacinio gyvenimo vieškelį.

šiuo metu, Lietuvių Namams pirkti sėkmingai vyksta piniginis 
vajus, kurį kiekvienas remia pagal savo išgales, tačiau didžiausios 
moralinės paramos susilaukėm iš mūsų parapijos klebono kun. Vase- 
rio, kuris vajaus paskelbimo metu kvietė visus prisidėti prie šių namų 
pirkimo. Už tai kunigui Vaseriui reiškiame pagarbą ir nuoširdžią pa
dėką.

Mes tikime, kad perkamieji namai sudarys dideles galimybes 
liletuviškai veiklai, tačiau, nežiūrint jų erdvumo, mes ir toliau nau
dosimės mūsų lietuviškos parapijos patarnavimais. Jos išlaikymu ir 
ugdymu rūpinasi kun. Vaseris. Todėl mes kviečiame visus Melbourne 
Lietuvių Klubo narius šitas mūsų kunigo pastangas nuoširdžiai su
prasti ir paremti. \

Melbourne Lietuvių Klubo Tarybos Nariai:
J. Potrašiūnas, VI. Bosikis, A. Baleišis, B. Vlngrys,

J. Adomavičius, V. Liubinas, K. Čėsna

senesniųjų muzikinių formų sinte
zės išvystymą.

Varšuvos publika moderniajai 
muzikai yra atvira ir imli. Va
karų muzikos kritikai, kurių šių 
metų festivalyje svečiavosi gausus 
būrys, stebėjosi kaip užtikrintai ir 
mokoviškai koncertų klausytojai 
reagavo į atliekamus kūrinius, še
šių dienų bėgyje festivalio rėmuose 
buvo suruošta 16 koncertų. Publi
kai,' taigi, buvo iš ko pasirinkti. 
Varšuvos publika ir rinkosi, prog
ramų atrankoje parodydama savo 
diskriminaciją: keturiolikos kon
certų metu salės buvo perpildytos. 
Tuščių vietų tebuvo dviejuose kon
certuose. Abiejuose buvo grojami 
pernelyg konservatyvūs kūriniai. 
Tur būt nebuvo ne atsitiktinumo 
faktas, kad abiejų koncertų atli-

DR. JA. GREIMAS
AMERIKOJE

kėjai tastovavo komunistinius kra
štus. Kurt Sanderlingo diriguoja
mas Rytų Berlyno orkestras atliko 
Spivako, Š. Rosenfeldo ir šosta- 
kovičiaus kūrinus. Antrasis kocer- 
tas, į kurį varšuviečiai nesiveržė, 
buvo Lietuvos Valstybinio stygi
nio kvarteto (atstovavusio Sovie- 

i tųSąjungą) kūrinius.
Šveicarų “Die Weltwoche” mu- 

• zikos kritikas Everett Helm pripa
žino, kad lietuviai grojo puikiai,

■ bet Gruodžio ir Juzeliūno kūrinius 
pavadino “recht altmodisch” (per-

. nelyg senamadiškais), o pasirin- 
. ktą programą, turint omeny festi-
■ valio pobūdį, “stebinančiai konser- 
: vatyvia ”.
; Kritikas pilnai pritarė varšuvie- 
1 čįų skoniui, kurie veržte veržėsi į 

sekantį kocertą, kuriame grojo 
LaSalle kvartetas iš JAV. Ameri- 

i kiečiai, tarp kitko atliko retai gro
jamą Schoenbergo mokytojo Alex- 
andro Zemlinsky’o “Styginį kvar
tetą Nr. 3”, Franco Evangelis- 
ti‘o "Aleatorio” ir Giuseppe Eng- 
lert*o “Les Avoines Folles”. •

Vilniaus spauda, kjaip pana* 
šiais atvejais kad įprasta, Lietu
vos Valstybinio styginio kvarte
to tarptautines gastroles atžymė
jo kaip dar vieną laimėjimą. “Tė
vynės balsas” antraštę “Varšuvos 
ruduo” patalpino netgi pirmojo 
puslapio pačiame viršuje. Apie 
Sovietų Sąjungos, o tuo pačiu ir 
Lietuvos, kultūrinę izoliaciją ir at
siribojimą nuo pasaulinės muzikos 
raidos, Lietuvos spauda, aišku, 
neužsiminė nei vienu žodžiu. -

Savo interpretavimo technika 
vilniškis kvartetas, be abejo, yra 
aukštos kokybės, kas jam tarptau
tinėje plotmėje jau pakartotinai 
tavo pripažinta. Tačiau kultūri
nių priežiūros įstaigų diktuoja
mas konservatyvumas ir uždaru
mas laikui, dabartinį Lietuvos 
muzikinį gyvenimą neišvengiamai 
antspauduoja muziejiškumu.

Čia kaip tik iškyla svarbus gc- 
mulkinės Lenkijos vaidmuo. Rytų 
ir Vidurio Europoje Lenkija, bent 
kultūrinėje srityje, išsivystė į tik
rą Vakarų prieštiltį. Nežiūrint sa
vo konsekventiško komunistišku- 
mo, ji tapo kultūriniu tarpininku 
ir savotišku kultūrtregeriu į So- 
vietiją, kuri vis dar negeba išsi
kapstyti iš vadinamojo “socialis
tinio realizmo” stagnacijos. Ta 
prasme Lenkijos kaimynystė yra 
neabejotinai vertinga ir Lietuvos 
visuomenei. Pasak vilniškės spau
dos, į “Varšuvos rudens” festiva
lį “atvyko dvidešimt jaunųjų Vil
niaus muzikos mėgėjų — studentų 
ir moksleivių”.

R.E. Maziliauskas

DR. A. J. GREIMO MINTYS 
JAM VIEŠINT AMERIKOJE
Amerikos lietuvių “šviesos-San- 

taros” Fedaracija į savo suvažia
vimą buvo pasikvietusi prof. Dr. 
A. J. Greimą iš Paryžiaus, kur 
jis skaitė lietuviams eilę paskaitų 
tiek minėtos organizacijos suva
žiavime, tiek ir atskiruose miestuo
se. Štai New Yorke kalbėdamas į 
lietuvius jis pastebėjo: pradėda
mas nuo pačių išeivių lietuvių: 
klausimu: kas mes esame — pa
bėgėjai ar tremtiniai? Tremtinys 
yra pasyvus žmogus: jis yra tre
miamas, o pats nieko nedaro. Po
litinis pabėgėlis yra tas, kuris sau 
ir kitiems pasakė, jog jis nesutin
ka gyventi tokiose sąlygose savo 
tėvynėje pasitraukdamas kitur bet 
išlakydamas savo savigarbą ir 
principus.

Kas yra rezistentas ir kas tokiu 
nėra? Prof. Greimas atsako, kad 
savęs pačių nesupratimas veda į 
kitų nesupratimą. Taip atsitikę ir 
Lietuvos partizaninio karo metais, 
kada išeiviai tik kalbėjo 
bangomis į kovotojus. Gi 
išeivijos spaudoj Lietuvos 
nimo politika mėtosi tarp 
polių — trimitavimo ir verkšleni
mo. štai, net švenčiamos laisvini
mo sukaktys, nors dar niekas neiš
laisvinta. Greitu laiku Lietuvos ne
priklausomybė nepramatoma ir ji 
turės gyventi priverstinai komu
nistinėje sistemoje ir tik tautos su
gebėjimas savo išsimokslinimu, 
kultūra, kūryba padės jai išlikti.

Dabartiniai pavojai Lietuvoje, 
anot Dr. Greimo, esą šie: išplitusi 
ir pačių okupantų skatinama gir
tuoklystė, visą tautą apėmusi va
gystė. Lietuvių tauta tampanti va
gių tauta. Lietuvoje visi vagia nuo 
visų ir ten esančios tokios sąlygos, 
kad neįmanoma išsilaikyti nevo
gus. Jo teigimu, Lietuvos sociali- 
zacija privedė prie socialinės de
zorganizacijos. Trečias pavojus — 
giliai įsišaknijęs baimės komplek
sas. Visi bijo — ir vyresnieji, ir 
jauniai. Dar vienas pavojus Dr. 
Greimo nuomone esąs perdėtas ir 
primityvus patriotizmas, pagrįs
tas sentimentalizmu, folkloru, šo
kiais ir dainomis. Jeigu tik toks 
patriotizmas, pastebi Dr. Greimas 
tai jis okupantui yra sąjunginin
kas. O reikia nerimaujančio, maiš
tingo patriotizmo — būti savim 
pačiu, kuo esi ir veikti, ką priva
lai ir turi veikti.

radijo 
dabar 
laisvi- 
dviejų

Lietuviai Pasaulyje
Pasaulio Liet. B-nės Valdyba ir 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Finansų Komisija išleido 
specialų lietuvišką ženklelį (stili
zuotą Vyti) Jaunimo Metams at
žymėti. Ženklelis yra lipinimui 
ant automobilių langų ir Ameri
koje platinamas po 50 centų. Gau
tos pajamos skiriamos Pasaulio

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Komiteto Pasaulinei 

Parodai APYSKAITINIS PRA
NEŠIMAS. Tai 16 psl. leidinė
lis, kur suregistruoti visi aukoto
jai minėtam komitetui ir Lietuvos 
propagandai New Yorko pasauli
nėj parodoj skleisti. Iš šio leidinio 
matosi, kad iki pereitų metų 
gruodžio mėn. Komitetas turėjo 
aukomis ir iš kitų šaltinių 19.339 
dol. pajamų ir 17.339 dol. išlaidų. 
Mūsų veiklos istorijai toks leidinė
lis yra tikrai svarbus.

Mirus apylinkės nariui

Dr. VLADUI IVINSKIUI,
jo liūdinčią žmoną ir dukras Nemyrą Šliterienę ir 
Danutę Daubarienę su šeimomis nuoširdžiai užjau
čia

A LB Sydney Apylinkės Valdyba

Dr. VLADUI IVINSKIUI

mirus, jo šeimą, gimines ir artimuosius liūdesio valan
doje nuoširdžiai užjaučia

Sydney Lietuvių Gydytojų Draugija

A. t A. .

Dr. VLADUI IVINSKIUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame liū
dinčias žmoną Juliją ir dukras Danutę ir Nemyrą su 
jų šeimomis

Bronė ir Domas Liniauskai 
su šeima

Netekus brangaus vyro, tėvo, uošvio ir senelio 
Dr. VLADO IVINSKIO,

p. J. Ivinskienę, Šliterių ir Daubarų šeimas liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

V. ir B. Barked

mirus Dr. VLADUI IVINSKIUI
gilią užuojautą reiškiame nuliūdusiai žmonai Julijai, 

taip pat dukroms Danutei, Nemyrai ir jų šeimoms.

I. ir K. Daniškevičicd

O. ir J. Maksvyčiai

Dr. VLADUI IVINSKIUI ' 
mirus, skausmo valandoje jo liūdinčią žmoną ir dukras 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiu. ,

S. Narušis

Brangiam bičiuliui
Dr. VLADUI IVINSKIUI

mirus, jo žmonai, dukroms Danutei Daubarienei ir 
Nemyrai Šliterienei su šeimomis, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Mykolas Petronis
/

Dr. VLADUI IVINSKIUI

mirus, jo žmonai Julijai Ivinskienei, dukroms Danutei ir 
Nemyrai, žentams Juozui Daubarui ir Viktorui Šliteriui 
ir jų šeimoms, nuoširdžią užuojautą reiškiame

Elena ir Pranas Nagiai

Mirus
Dr. VLADUI IVINSKIUI,

jo šeimai liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Bogušai

Mūsų mielam bičiuliui
Dr. VLADUI IVINSKIUI

mirus, jo liūdinčią šeimą ir artimuosius Australijoje ir 
užjūriuose skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

G. ir V. Kazokai

galima gauti ir “Mūsų Pastogės” 
Redakcjoje. Australijoje jų kaina 

šilingai. ,5

Liet. Jaunimo Kongresui, ženkle
lio autorius dail. Tel. Valius iš 
Kanados. Pati ženkliuką spaudai 
paruošė dail. A. Muliolis.

Pats ženkliukas yra labai este
tiškas ir tikrai galioja automobi
liui ne vien kaip reklama, bet ir 
kaip daili estetiška puošmena.

Netrukus tokių ženkliukų bus

KARTI TIKROVĖ \
Pereitą vasarą visa eilė Ameri

kos lietuvių komunistų, kurie te-, 
nai save vadina pažangiaisiais”, 
buvo nuvykę į okupuotą Lietuvą 
dalyvauti 25-rių metų okupacijos 
paminėjime. Dalis iš jų sugrįžę 
labai apsivylę, o vienas, Čikagos 
liet, komunistinio laikraščio “Vil
nies” bendradarbis Stasys Strau- 
kas pasikalbėjime amerikiečių 
laikrašty “Phoenix” tiesiog pasa
kė: "Gyvenimas dabar Lietuvoje 
yra panašus į gyvenimą didžiulia
me kalėjime”. Jis, vykdamas į 
Lietuvą norės pasimatyti su savo 
dukterimi, kuri yra jau 56 metų 
amžiaus, bet vos gavęs leidimą iš 
milicijos ją pamatyti. Duktė pasi
pasakojo tėvui visus savo vargus, 
kad buvusi ištremta į Kazachsta
ną kanalų kasti, kad ir dabar gy
venanti su vyru nuolatinėje bai
mėje būti deportuotai. Amerikos 
liet, komunistai tokiu atviru savo 
bendradarbio (kažin, ar jis dabar 
tebebendradarbiau j a ?) pareiškimu 
labai pasipiktinę.

LIETUVIO “ALBUMAS”
Peru (Pietų Amerikoje) sosti

nėje Limoje gyvenąs lietuvis VI. 
Paškevičius paruošė didelį politi
nį albumą, kur surinkta įvairių 
politikų mintys ir įrašai. Į jo al
bumą savo įrašus padarę keliolika 
esamų ir buvusių valstybių prezi
dentų, premjerų, ministerių, ra
šytojų menininkų daugiausia iš 
Pietų Amerikos. Albumas sveria 
apie 50 kg. šį albumą jis vertina 
apie 10 milijonų pezų ir buvo at
sivežęs į Londoną, bet vietos anti- 
varai norimos kainos nedavė ir al
bumo savininkas su savo turtu pa- ' 
suko f Ameriką.
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SVARBI KNYGASENIMAS IR JAUNIMAS

LIETUVYBĖS KELYJE KNYGA APIE LIETUVĄ ANGLŲ KALBA

Pažvelgus į vaikų auklėjimą 
šeimose priešmokykliniame am
žiuje atrodytų, kad didelių sun
kumų neturėtų būti. Nes vaikas 
ankstyvame savo gyvenime va
dovaujasi išimtinai savo tėvelių 
kalba bei pasakojimu ir savo 
samprotavimo kaipo tokio netu
ri. Jeigu tėvai turi norus ir vai
ką atatinkamai prižiūri, tai di
delių sunkumų išauklėti lietu
viškoje dvasioje negali būti, bent 
iki mokyklinio amžiaus. Pami
nėjau atatinkamą priežiūrą, šis 
paprastas išsireiškimas yra labai 
svarbus vaiko auklėjime. Mano 
galvojimu čia jau dažnai pasi
rodo klaida, kuri nusitęsia per 
visą vaiko ir kartais net jaunuo
lio auklėjimą. Klaida yra, išmai
nymas tėvų meilės vaikui į ma
terializmą. Materializmas dažnai 
yra ta piktoji dvasia, tas gundy
tojas, kuris paveikia žmogų ir 
pasuka žmogaus gyvenimą iš už
sibrėžto kelio. Tikrosios tėvų 
meilės vaikui materialinėm įvai
renybėm nėra įmanoma pakeis
ti. Nemanau, kad vaiko mate
rialinius norus ir užgaidas gali
ma būtų išpildyti. Deja, šian
dien nemažas skaičius šeimų 
bando tai įgyvendinti. Tėvų ne
paprastas susidomėjimas mate
rialinėm gėrybėm priverčia abu 
dirbti ilgas valandas paliekant 
vaiką su maža priežiūra arba 
su priežiūra, kuriai lietuvišku
mas visai nerūpi. Vaikai beveik 
per ištisą savaitę tėvų meilės 
jausmo neišgyvena, nes dažnai 
po ilgų darbo valandų tėvai 
grįžta išvargę ir jau nebeturi 
pakankamai jėgų ar noro su sa
vo dukrele ar sūneliu pažaisti 
ir užimti, o vietoj to parneša 
žaisliuką idant vaikutis turėtų 
užsiėmimą, nesuktų galvos ir 
nedrumstų ramybės. Aš noriu 

. atkreipti dėmesį, kad aš neper
šu apsileidimą, tinginystę ir vi
siškai nekreipimą dėmesio į ma
terialinį gyvenimą. Toli gražu ne. 
Kiekviena šeima turėtų siekti 
kuo geriau įsikurti, nes geres
nis gyvenimas lietuvybės išlai
kymo tikrai netrukdo, žinoma, 
jeigu išviso to yra siekiama. Su
rasti tą tikrąjį ir teisingąjį ba
lansą tarp materializmo, tėvų 
meilės ir pasiaukojimo vaikam 
yra sunku, nes kiekvienas vai
kas pareikalauja skirtingai auk
lėjimo srityje. Čia ir yra bent 
mano manymu, vaikų auklėjimo

(Tęsinys)

Inz A. Šimkaus, jaunes- vo ir yra visai skirtingas 
nepriklausomos Lietuvos, 
kotarpis po nepriklausomybės 
praradimo iki čia atvykimo yra 
ilgokas; Šiame aukštos technikos 
ir išradimų amžiuje. Taip pat 
reikia atsiminti, kad šis kraštas 
karo iš viso nematė. Taigi gali
ma įsivaizduoti, kiek būtų, pa
vyzdžiui, pasikeitęs nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimas per tą 
patį laikotarpį. Deja, tai būda
vo dažnai pamirštama ir kas aus
trališko be atodairos peikiama, 
o kas lietuviška giriama. Žino
ma, nebūtų nieko blogo, jeigu 
mes, lietuviai, būtume tokie to
buli, be jokių klaidų įvairiose 
gyvenimo srityse. Tačiau mes 
nesame jokie antžmogiai, todėl 
klaidų pasitaikydavo kaip ir pas 
visus. Vietinės žinios bei meto
dai daugelyje atvejų buvo ge
resni vietinėm sąlygom, negu at
sivežtieji iš Lietuvos. Deja, ne
paisant to, kaikuriem tautiečiam 
australiškai buvo blogai, o lie-

niosios kartos atstovo, pa
skaita, skaityta Tautos Šven
tėje, Melbourne.

Red.

nuo 
Lai-

paslaptis. Deja, pasitaiko šei
mose, bent pradžioje vaiką auk
lėjime, kad materializmas pir
mauja. Taip pat pasitaiko, kad 
vaikui paūgėjus, tėvai šį nukry
pimą pastebi, o ypatingai tuo
met, kai jau šiek tiek geriau įsi
kuria. Deja, tuomet sugrįžti sa
vo pėdomis jau yra pervėlu. Šis 
nukrypimas yra pastebimas į- 
vairiose šeimose.

Mokyklinio amžiaus vaikai, 
ypatingai ankstyvaisiais imigra
cijos metais buvo labai dažnai 
pastatomi į tėvų bei mokytojų 
sunkią padėtį. Tėvai savo vaikus 
auklėjo lietuviškoje dvasioje, 
mokino juos didžiuotis savo tau
tybe, ją išlaikyti ir t.t. Tuo tar
pu, ypatingai kai kuriose pra
džios mokyklose, vaikam buvo 
aiškinama anglicizmo gėris, rei
kalingumas kuo greičiau išmo
kyti tėvus anglų kalbos, idant 
jie galėtų įsimaišyti į vietinių 
gyventojų eiles. Kitaip sakant 
buvo daromos pastangos, kad 
ateiviai būtų kuo greičiau asimi
liuoti. Tokiu būdu vaikai moky
klose, kai kur net gimnazijose 
buvo pastatyti tarp dviejų auk
lėjimo idėjų. Tėvai mokino vie
naip, mokytojai mokyklose ki
taip. Negana šiam besivystan
čiam galvojime vaikui ar jau
nuoliui buvo galvoti apie mo
kslą, jam reikėjo lygiagrečiai 
pagalvoti, ko gi pagaliau reikia 
klausyti, tėvų ar mokytojų. Šiuo 
atveju dažnai pasireikšdavo la
bai didelis vienašališkumas lie
čiant lietuvybę ir vietos gyveni
mą. Kai kurie labai patriotiškai 
nusiteikę tėvai tiesiog smerkda
vo viską, kas buvo vietinio au
strališko, o keldavo ir gerbdavo 
viską kas buvo lietuviška. De
ja, su tokiu absoliutiškai viena
šališku galvojimu aš negaliu su
tikti. Panašūs vyresniųjų sam
protavimai buvo klaidingi ir net 
žalingi lietuviškajam jaunimui. 
Kodėl tai buvo žalinga, neturė
tu būti sunku suprasti. Pažvel
kime į vieną kitą pavyzdį nors 
bendrais bruožais.

Atvažiavome į šį kontinentą, 
kurio klimatas ir gyvenimas bu- 

tuviškai gerai, be jokių abejo
nių. Panašus šališkumas buvo 
ir yra labai kenksmingas jaunimą 
auklėjant tautiškoje dvasioje. O 
kad taip vienašališkai galvojan
čių tautiečių buvo, yra faktas, 
kurio slėpti neverta, nereikalin
ga ir net sakyčiau žalinga. Ma
no supratimu, savos klaidos yra 
pamoka, iš kurios turėtume pa
simokyti, o neteisinti patys save 
įvairiais išvedžiojimais, kaip la
bai dažnai yra įprasta.

Antra vertus daugelyje atvejų 
vietinė santvarka ir metodai įvai
riose srityse mums btfvo neįpras
ti ir sakyčiau blogesni negu Lie
tuvoje. Bet tai nereiškia, kad 
mes turėjome teisę visa tai viešai 
smerkti vietinių gyventojų aki
vaizdoje ir pasistatyti save visa 
žinančiais išminčiais. Šitoks el
gesys sukeldavo pasipiktinimą 
vietinių gyventojų tarpe ir dau
giau nieko gero neatsiekdavo. 
Jeigu šias ydas būtų bandyta 
įrodinėti bei pakeisti diskusijų ir 
pasiūlymų forma, neabejoju, kad 
vaisiai būtų buvę geresni.

Dar viena mintis, kurią norė
čiau iškelti, kuri yra surišta su 
geresnių idėjų ir metodų klausi
mu, buvo neįsigyvenimas į padė
tį ir aplinką, kurion mūsų vyres

Henrikas Nagys

SNIEGAS
Mano langą akmenys juodi uždengę — 
jie kankina mano sielą mirtinai — 
Kai tarp jų kasdien matau taip svetimai 
švytintį kraštelį mėlynos padangės...

Ir girdžiu žingsnius praeinančių žmonių — 
skamba taip dusliai jų žingsniai! — 
Ir bekraščiai duslus lietus krinta 
ant griuvėsių, aikščių ir ant akmenų--------

Ir sapnuoju aš — ant lygumų manų 
puola sniegas ant upių, ežerų ir klonių, 
puola lyg rugpiūčio žvaigždės milijonais 
puola, puola jos ant vienišų kaimų, 

ant pilkų ir tylinčių bažnyčių bokštų, 
ir ant tvenkinių, lyg atmerktų juodų akių, 
ir miškuos ant vienišų klaidžių takų------
puola sniegas dideliais sidabro pluoštais —

Tai balti ir pasakiški paukščiai plazda,
Ir aplinkui taip nepaprastai šviesu!
Aš sapnuoju — puola sniegas ant tamsių 
mano lygumų — skaistus žvaigždžių sidabras...

Bet staiga ir vėl girdžiu žingsnius praeinančių — 
Vėl girdžiu, kaip nesibaigiantis lietus srovena — 
ir kai pramerkiu akis — vėl širdį mano 
slegia juodas, svetimas akmuo — jaučiu.

Neseniai Amerikoje išleista an
glų kalba vertinga knyga apie 
Lietuvę — “Lithuania Under the 
Soviets”, kurią redagavo Wis- 
counsin un-to prof. Dr. V. Vardys. 
Tai yra tikrai vertingas veikalas 
apie dabartinę Lietuvos padėti 
svetimtaučių informacijai.

Šiame veikale, kuris yra didelio 
formato 300 psl., rašo: prof. S. 
Sužiedėlis, pateikdamas trumpą 
Lietuvos istoriją, pats knygos re
daktorius prof. V. Vardys parašė 
įkyrius apie nepriklausomą Lie- 

nieji pakliuvo. Atvykę į šį kraš
tą, nežiūrint išsilavinimo ir pro
fesijų, beveik kiekvienas turėjo 
dirbti bent pradžioje paprasto 
darbininko darbą, žmogui pasi
ruošusiam ir gal būt jau įpratu
siam dirbti savo profesijoje buvo 
šioks toks dvasinis sukrėtimas 
— smūgis, kurį pernešti buvo 
sunku, bet reikalinga, žmogus 
įpratęs su savo bendradarbiais 
pasikalbėti bei padiskutuoti įvai
riom dominančiom temom, stai
ga patenka tarpe australų darbi
ninkų, kurių gyvenimo pažiūra 
ir bendrai pasaulėžiūra buvo 
siaura, o beto, dar ji šiek tiek 
skirtinga nuo europiečių. Dau
gumai neturėjus progos būti už
jūriuose, nebūnant reikalo per
gyventi II-jo Pasaulinio Karo 
pavojų savo krašte, gyvenimas 
sukosi šiame kontinente lyg ir 
uždarame lukšte, su daugiausiai 
vyraujančia tema vienokia ar ki
tokia sporto šaka. Deja, labai 
dažnai mūsų inteligentai užmirš
davo, kad pokalbius turi su daug 
mažiau išsilavinusiais bendra
darbiais fabrikuose ar dirbtuvė
se, reikalaudami iš jų sau lygaus 
samprotavimo. Tačiau, aukštes
nio išsilavinimo australai, o ypa
tingai tie, kuriem buvo tekę būti 
užjūriuose, turėjo daug platesnę 
pasaulėžiūrą, bet su šiais žmonė
mis bent pradžioje buvo rečiau 
progos susieiti ir pasikalbėti. Gi 
anglų kalbos menkas mokėjimas 
šitoje srityje negelbėjo, nes pro
gai pasitaikius į gilesnius pokal
bius ar diskusijas nebuvo įmano
ma eiti. Šito viso pasėkoje mūsų 
vyresnieji dažnai susidarydavo 
nuomonę, kad šio krašto gyven
tojai yra siaurai galvojantys ir 
atsilikę įvairiose gyvenimo srity
se. Tai, žinoma, nebuvo ir nėra 
visiškai teisinga, nors kaip anks
čiau minėjau, europiečiai ypatin
gai tarptautiniais klausimais yra 
plačiau galvojantys. 

tuvą, sovietų agresiją, partizanę 
sąjūdį ir sovietinio socializmo 
vykdymą Lietuvoje; prof. Z. 
Ivinskis apie lietuvių rezistenciją, 
Dr. T. Remeikis apie komunistų 
partiją ir sovietinę vyriausybę, 
inž. P. Zundė rašo apie susovietin- 
tą Lietuvos ūkį, V. Vaitiekūnas 
kalba apie susovietintą Lietuvos 
švietimą, Dr. J. Grinius apie so
vietinę lietuvių literatūrą ir Dr. 
V. Vagnieri apie sovietų politiką 
religijos atžvilgiu Lietuvoje. Visi 
knygos skyriai gausiai dokumen
tuoti. Amerikos liet, spauda visą 
veikalą vertina labai palankiai ir 
ragina kuo plačau ją paskleisti ki
tataučių tarpe.

Lithuania Under the Soviets. 
Portrait of a Nation 1940-1945. 
Edited by V. Stanley Vardys. Fre
derick A. Praeger, Publishers. 
New York, — Washington — 
London. 299 psl. Kaina $7.00

Perbėgęs keliom mintim mūsų 
gyvenimą ankstyvaisiais pokari
niais metais šiame kontinente, 
norėčiau trumpai sustoti prie 
lietuvybės klausimo studentų bei 
jaunuomenės tarpe. Jau šian
dien turime 15-kos metų tauti
nio gyvenimo padarinius Austra
lijoje. Dažnai tenka girdėti nu
siskundimų vyresniųjų tarpe, kad 
studentai arba jau baigę studijas 
jaunuolės — jaunuoliai mažai 
jungiasi į bendruomeninę veiklą. 
Kodėl? Nejaugi jie yra taip atša
lę lietuvybės klausimu? Nejaugi 
lietuvybės kibirkštėlė gęsta jų 
širdyse? Nemanau! Tai kodėl gi 
nėra tos lietuviškos dvasios, kaip 
ne vienas yra išsireiškęs. Turiu 
pripažinti, kad tos vadinamos 
lietuviškos dvasios studijuojan
čiame jaunime buvo, yra ir bus 
ir ateityje, jeigu tik tėvai ir vy
resnieji norės ir mokės jos įkvėp
ti savo jaunimui. Nusiskundi
mas, kad nedaug jaunuomenės 
eina į lietuvišką organizacinį 
darbą yra visiškai teisingas, čia 
be abejo tuoj kyla išvados, kad 
studijuojantis jaunimas iš viso 
mažai kreipia dėmesio lietuvybei 
bent vyresniųjų akyse Asmeniš
kai pagalvojęs aš kartais net ste
biuosi, kad šitokiose sąlygose ir 
su tokia vienašališka vadinama 
tautiškumo ir patriotiškumo pa
rama, kokia pasitaikydavo iki 
šiol, jaunimas yra neperblogiau- 
siai išsilaikęs.

(Pabaiga psl. 4)

SKRUZDĖLYTĖ

SAULĖTI ŽINGSNIAI
I ■ ' .

(DIDELIŲ ĮVYKIŲ MAŽOS NUOTRUPOS)

(Tęsinys iš pr. M. P. Nr.)

Tad ir šalam į miesto žiburėlius žiūrėdami ir 
spėliojom, kuriame kampe pastogę rasim. Kairėj — 
tik keli balti kubilai tesimatė irkeli žiburėliai — ir 
dangus ir žemė atrodė juodi.

— Viešpatie, — sakau, — nejaugi į tokią juodą 
naktį reikės kam nors keliauti? ( O man pačiai ir 
teko...)

Niekas nežinojo, niekas nesakė, kur dar važiuo
sim, bet baimė nebuvo tokia didelė, nes krantas jau 
matėsi, matėsi gyvybės ženklai — žiburiai. Austra
lija buvo čia, reikėjo tik koja paliesti tą žemę. O, 
būk pasveikinta, būk pasveikinta Australijos žeme! 
Matai, kaip švita mūsų išbalę veidai, kaip vaikai 
tiesia kaklus! Kas laukia mūsų čia?

KAS MŪSŲ LAUKIA...
Po dviejų dienų laivas prišliaužė prie Melbourne 

krantinių ir sustojo.
— Ar yra lietuvių, ar yra lietuvių? — girdim 

kažką šaukiant žemai. Bėgam prie laivo kraštų, grū- 
damės. Keli vyrukai skrybėliuotas galvas atvertę, 
dar su šviesiais haki unros paltais, ieško savo tau
tiečių.

—Kur nebus, — šaukiam atgal. — Tik pragare 
jų gal nerastumėt, bet čia, čia visa krūva! — juo
kaujam laive 1500 galvų, kaip apsieitų be lietuviškų, 
jau dėl pamarginimo lenkų, italų, rusų, vengrų... ir 
visų kitų maišytų giminių. — Yra ne tik lietuvių, 
bet ir aukštaičių ir žemaičių, katalikų ir prūsų!...

Malonu pasimėtyt lietuviškais žodžiais, išmė
ginti, kiek esam per keliones spėję surambėti ir, ar 
judrus mūsų liežiuvis sąmojui ir ginčui bus?

Tad ir klausinėjom, kur, kaip, kodėl šventa ir į 
uostą neleidžia įvažiuoti?

— Broleliai, — sako mūsų viengungiai, — čia 

jokia šventė, čia STREIKAS! Uosto darbininkai 
pradėjo, visi kiti jiems padėjo, štai ir darbo nebėra... 
Dirbti neleidžia nei tiems, kurie norėtų... Bet nebi
jokit, nepražūsit. čia yra tvarka. Ar turite ameri
koniškų cigarečių?

Kurgi neturėsi. Tai universali valiuta. Nerū
kantiems — kančia.

Mielas tautietis prašo numesti vieną pokelį. 
Vikis apsdairo ir paleidžia. Sidabrinis florinas štai 
nukrenta prie kojų. Tai pirmas kontaktas su šia že
me. Griebiam, apčiupinėjam — didelis ir sunkus 
atrodo. Kažin, ar tikras sidabras? Svarstom. Bet 
balsas iš apačios vėl šaukia: — “nebijokit — tai du 
šilingai visi po tiek mokam už cigarečių pokelį. Ar 
turit daugiau?

Nedarę biznio nei su italais, nei su arabais, čia 
įsismaginam ir pradedam mainikauti aukštyn skren
da du šil ngai, žemyn vienas pokelis cigarečių. Mai
nais, taip sakant, drauge su gerais linkėjimais, klau
simais, atsakymais, bet tik tarp savų, nes savas žmo 
gus negi apgaus ? O iš laivo išnešti teleidžią tik' 10 
pokelių žmogui, ne vaikui. Mes turime dar kelis po- 
kelius viršaus, bet laiku susigriebiu ir sakau tėvu
kui:

— Nesigodėkim! Judošius už 30 sidabrinių to
kių gal patį Viešpatį pardavė. O tu visas savo ciga
retes iššvaistysi. Argi Australijoj jau neberūkysi? 
Kopūstlapių nei Vokietijoj nenorėjai rūkyti. Tau
pyk sau!

BIZNIS BAIGĖSI
Nuleidžia laiptus ir per garsiakalbius klausia, 

kas norėtų savo bagažus patys išsinešti.
Juokai vieni! Mes buvom pasiryžę visą savo 

gyvenimą užsimesti ant pečių ir išsinešti, ne tik tuos 

kelis sulaužytus lagaminus! Griebiau vaikus, grie
biau bagažus ir tempiau į muitinę.

Iš mėlynų kostiumų ir plačių skrybėlių žiūri 
į mus australų muitininkų akys, mėgindamos ats
pėti kokia čia banda šį kartą atkeliavo. Ar mes “de
cent and honest people”, ar kokie “crookai”. Niekas 
neklausia, niekas nesupranta mūsų kalbos. Tėvo ci
garetės prašliaužia ilguoju stalu ramiai, nepajudin
tos mano didžiosios terbos šoninėje kišenėje.

“ Sveika, Melbourne, here I come” — negalime 
giedoti. Mus varo atgal į traukinius — veš, sako, į 
Bonegilą, į stovyklą, kur turės mus atpenėti, o pas
kui bosams išdalinti, kad du metu atidirbtume iš dė
kingumo, kad leido mums įvažiuoti.

O, well — pirmąjį floriną išmainom į šokoladą 
(Cadburys Milk Chocolade dar ir šiandie atsimenu), 
kurį kramtydami pirštus laižėm ir pro traukinio 
langus apylinkes stebėjom — ir didžiausiam mano 
džiaugsmui, vos iš miesto išvažiavę, pamatėm pir
mąją karvę! Žalią žolę, nedidelę trobą ir karvę, kuri 
grumulavo! Ar bereikia geresnio paveikslo įrėma- 
vimui? Kas toliau mūsų laukia?

GRĮŽTAM Į MELBOURNĄ
Visą lapkričio mėnesį Bonegilloj, šveitėm avie

nos čopsus, atsipenėjom, oda ėmė žvilgėti. Vaikai 
pasveiko ir prakuto. Vikis jau 2 savaitės kaip Yar- 
ravillės cukraus fabrike cukrų lopetomis šiūpelia- 
vo naktimis. Rašė, cukrų saujomis valgąs... Matyt, 
prakuto ir jis, nes užsimanė dirbti dvi pamainas
— dieną prie statybos, naktį prie cukraus. Viskas 
dėl pinigo! Pinigo turint iš lagerio galima išeiti, 
pinigo turint ir butą gali privačiai gauti, tad kaip 
nenorėti pinigo. “Kol jaunas, o broli” — sakė Ku
dirka. Gal jis apie kitką galvojo, jis juk poetas, 
bet vargšas emigrantas — kol stiprus, kol jaunas, 
kol sveikas, turi dirbti. Ir vaikai čia lagery, kai 
paklausia kas “kur tėvas?” — sako: “tėvas pinigą 
dirba”... Tėvas Melbourne. Ir mes juk tikimės ka
da nors Melbourną pamatyti.

Gruodžio vidury ateina telegrama: “Yra butas
— susipakuokit ir važiuokit į Melbourną!1”

Kitiems atrodė, lyg mes “Tatts” loterijoj-10. 
000 būtume laimėję — taip retai ir taip sunku bu
vo iš lagerių su vaikais išeiti į privatų butą. “Pa
vyko, kaip aklai vištai grūdas”, sakytų mano bo
butė; nes tai ir buvo tik laimės ir atsitikinumo da

lykas. Vis per gerus žmones, per dideles pastangas 
tėvukas net iš cukraus išsivadavo — gavo oficialų 
leidimą pereiti dirbti pas privatų statybininką aus
tralą.

Laimės pilnos saujos! Kalėdoms būsime savo 
pastogėje vieni! Taip greitai, tai netikėtai pradė
sime gyventi savarankiškai, jau vieni žengsime pir
muosius žingsnius!

MIESTO ŽIBURIAI

Važiavę traukiniu ,autobusu, pagaliau sulipom 
į sunkvežimį, ir gero australo vairuojami išvažia
vom savo “bungalow with three rooms” ieškoti. 
Užpakaly liko gatvės su šaligatviais, liko plentas, 
liko vieškelis — mes pasisukom į akmenuotą lauką. 
Tarp akmenų vinguriavo nutryptos žolės juostos 
— tai avių praminti takeliai. Kelio kaip ir nebuvo. 
Mūsų šoferis suko į vieną pusę, suko į kitą — vis 
kad išvengtų ir neužkliūtų už didžiųjų akmenų. 
Šiaip visas laukas atrodė, kaip didelė siūbuojanti 
lyguma — mat žolė buvo pačiame žalume, smilgos 
dar nepradėjusios džiūti, kur ne kur keli krūmai 
sutūpę apie akmenis tik kiškiui galėjo pastogę su
daryti. Visur buvo akmenys: dideli, mažesni, ma
žiukai .Net tvoros ir griovių kraštai buvo iš akme
nų sukrauti.

Trobelė stovėjo vidury lauko. Aš nebežinau, 
kaip mūsų sunkvežimis ten niekur neužkliuvęs ir 
į duobę neįkritęs privažiavo, bet mes atsiradom 
kieme.

Trobelė buvo tik trobelė, ji teturėjo tik tris 
langus — pro vieną galėjai matyti įlankos vande
nis, pro kitą — tolimą Geelongo plentą, o pro tre
čią —didelę balą, priaugusią nendrių ir Melbourne 
fabrikų bokštus. Vanduo buvo skardiniame tanke, 
elektros nebuvo, maža žibalinė lemputė vakare nu
tiesdavo pilkai gelsvą šešėlį vos iki lango. Bet ten, 
toli, už balos kas vakarą švitėjo ir mirgėjo padai- 
roje Melbourne žiburiai. Mūsų jie nepasiekė. Mums 
jie nei švietė, nei šildė.

Bet kažkas pasakė: — Kur yra šviesa, ten yra 
ir viltis! —

Mes žiūrėjom į tolimas šviesas ir mes tikėjom 
savo ateitim.

Melbourne bus mūsų namai!
Pabaiga

3



MŪSŲ PASTOGĖ 1965 m. lapkričio 8 d.

jaunimas dažnai savo veiklos daigas, šiandien čia yra tiktai 
energiją nukreipdavo į kitą pusę. -------- ------- =*-=—
Iš tikrųjų yra sunku įsivaizduoti, 
kad jaunas žmogus, turėdamas 
pakankamai darbo studijuojant, 
gal dar dalyvaudamas kokiame 
nors jaunimo ratelyje, bet vis 
dėlto suradęs laiko ir panoręs 
įsijungti į bendruomeninę veiklą, 
prisivers save išstudijuoti lietu
vių politinę padėtį prieš dešimt 
ar penkioliką metų, idant galėtų 
prilygti vadinamoje tautiškoje 
kultūrinėje veikloje vyresnie
siems. Deja, ši veikla dažnokai 
mano akyse buvo beprasmiai 
užsispyrusių partiečių ginčai, 
asmeniškos ambicijos, iš viso pa
mirštant veiklos tikslą. Tokiu 
būdu nereikia stebėtis, kad jau
nuomenė nukrypsta.

Vyresniųjų šališkas smerki
mas visko moderniško ir naujo 
taip pat negelbsti lietuvybės iš
laikymui. Tas, žinoma, nėra 
vien tiktai pas lietuvius ir yra 
gana normalus reiškinys. Jūs, 
vyresnieji, tiktai pagalvokit, kai 

s gin- jūs buvot jauni, ką jūsų tėvai sa- 
nėjau, buvo angjicizmo dvasioje, čuose. šitokią padėtį pastebėjęs, kydavo apie jūsų tuometines iš-

LIETUVYBĖS KELY
(Atkelta iš psl. 3)

Tuo tarpu vyresnioji karta dau
giau rūpinosi savo asmenišku 
įsikūrimu bei lietuviškų organi
zacijų veikla, turėdama daug 
mažiau progos arčiau pažinti 
vietinius savo profesijų žmones 
bei vietinį gyvenimą. Kitaip sa
kant, beveik išimtinai vyresnio
sios kartos socialinis gyvenimas 
sukosi uždarame lietuviškame ra
telyje. Todėl visai nenuostabu, 
kad jaunuomenė savo pažiūro
mis pradėjo skirtis nuo vyresnių
jų. Be to, čia į lietuvišką kultū-

Taigi, atvykus pirmiem poka
riniam lietuvių emigrantam neil
gai truko susiburti ir susipažinti. 
Pradėjo organizuotis į vienetus, 
seniūnijas — bendruomenes. 
Lietuviška veikla augo kaip ant 
mielių. Per porą metų atsiranda 
kultūriniai rateliai — skautai, 
ateitininkai, sporto klubai, cho
rai, tautinių šokių grupės ir t. t. 
Jaunimas dalyvauja visur, bet jis 
buvo auklėtas lietuvių mokyklų 
bei gimnazijų Vokietijos stovyk
lose. Tai savaime aišku, lietu
viška veikla šiam jaunimui buvo tinę veiklą įsimaišo atsivežtos 
labai artima ir nutautėjimo jų 
tarpe beveik iš viso nesimatė. 
Prabėgus dar porai metų, įsiku
rtame šiek tiek geriau asmeni
niame gyvenime, vaikai bei jau
nuomenė susipažįsta arčiau su nepriklausomoje Lietuvoje, nes 
vietiniu gyvenimu, gi jų auklėji- kitaip jie būtų iš karto sutramdy
mas vietinėse mokyklose bei ti senųjų politikos vilkų eina- 
gimnazijose, kaip anksčiau mi- muosiuose beprasmiuose

politinės pažiūros — partijos, 
beprasmiai ginčai ir kit. Jaunuo
lis ar jaunuolė, norėdami įsijung
ti į bendruomeninę veiklą, turėjo 
susipažinti su politine santvarka

Sveikatingumo klausimu
KURSAI BŪTI SVEIKESNIEMS, JAUNESNIEMS IR ILGIAU GYVENTI

Žymiausias šio dešimtmečio 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
sveikatos misijonierius dr. Lelord 
Kordel j'au trečią kartą yra Aus
tralijoje. Jo suorganizuoti ir ve
dami kursai būti sveikesniems, 
jaunesniems ir ilgiau gyventi bu
vo Sydnejuje, Adelaidėje ir Mel
bourne. Perthe bus lapkričio pra
džioje.

Pirmą kartą, maždaug prieš 
ketverius metus, kursante) turė
jo apsimokėti, antrą kartą, maž
daug prieš dvejus metus, jau buvo 
veltui, o dabar klausytojai net ir 
dovanų gavo.

Kadangi Melbourne lietuvių 
blaivininkų draugija paskelbė 
spaudoje, tai šį sykį žymiai dau
giau lietuvių buvo minėtuose kur
suose. Blaivininkų draugijos tiks
las yra ne tik kovoti prieš girta
vimą ir rūkymą, bet ir kitais bū
dais kelti sveikatingumą bei ge
rovę, tai kaipo draugijos pirmi
ninkas draugijos vardu visų tau
tiečių lankiusių kursus, širdingai 
prašau ką girdėjote, matėte ir 
skaitysite iš papigintai prisipirk
tų knygų nepavydėti kitiems tau
tiečiams ir visokiomis progomis 
kad ir labai siauruose rateliuose 
būti sveikatos misionieriais.
Pagal Dr. Kordel turime tris kū

nus — fizinį, jausminį ir mintinį. 
Kiekvienas iš jų reikalingas ati
tinkamo dėmesio. Fiziniam kūnui 
reikalingas geras valgis, geras gė
rimas, grynas oras, atitinkami ju
desiai, poilsis ir saulės spinduliai. 
Nuo fizinio kūno sveikatos pri-

Taigi, geros žmonelės maitinda- 
mos savo vyrelius pagal dr. Kor- 
del’o knygose esamus nurodymus, 
gali padaryti juos blaivininkais.

Rūkymas žalingas ne vien todėl, 
kad užteršia orą, gelbsti išsivys
tyti džiovai ir plaučių vėžiui, bet 
ir todėl, jog naikina C vitaminus. 
C vitaminų trūkstant bet kokioms 
ligoms kūnas nėra atsparus. To
dėl Kordel pataria ir sveiką mai
stą valgantiems ir sveiką gėrimą 
geriantiems, bet su rūkančiais vie
nose patalpose gyvenant ar dir
bant, vartoti bent po porą C vi
tamino tablečių per dieną arba 
papildomai C vitaminaią turtin
gą maistą valgyti.

Kordel’is mano, kad būnant 
kraštutiniais vegetarais, t.y. at
sisakant ne tik mėsos ir žuvies, 
bet pieno, sūrio ir kiaušinių, sun
ku maistingai valgyti. Tačiau jis 
nemato jokios bėdos nevalgyti tik 
mėsiško maisto. Jo knygose yra 
daug nurodymų, kaip pasigaminti 
maistingą vegetarišką valgį.

Daug kas Vokietijoje matė, 
kaip amerikonai ilsėdavosi kojas 
ant stalo ištiesę. Dabar ameriko
nai turi greitam poilsiui specia

PIGUS TUNELIS
Išgirdęs, kad tarp Anglijos ir 

Prancūzijos bus kasamas tunelis, 
įstaigon prisistatė pakistanietis su 
sūnum.

— Mudu iškasim tą tunelį labai

lias loveles, angliškai vadinamas 
BETTER — BUILT SLANT 
BOARD. Tos metalinės greito po
ilsio lovelės, ant kurių atsigulus 
galva būna žemiau, o kojos aukš
čiau, tinka ir kūno mankštos įran
kiu. Jos dabar gaminamos Ade
laidėje (nebeimportuojamos), kai
nuoja 16 gvinėjų, bet kursantams 
parūpinama už 12 svarų.

Turint kantrybės galima Kor- 
del’o nurodymais gimnastikuojan
tis akis tiek sustiprinti, jog ne
bereikalingi akiniai. Kas ilgesnį 
laiką nešiojo akinius, tas ilgesnį 
laiką turi gimnastikuoti akis, kad 
atgautų normalų regėjimą.

Dr. Kordel’is keliaudamas su 
sveikatos misija po angliškai kal
bantį pasaulį vėl žadėjo būti Aus
tralijoje.

Kordel’io paskaitos ir knygos 
yra mokslišku tyrinėjmu pagrįs
tos. Tyrinėjimams ir gamybai pa
pildomo maisto tablečių pavidale
— vitaminų ir mineralų ir kitkam 
jis suorganizavęs įmones: NUT
RITION ENTERPRISES DISTR.
— CHICAGO 10, USA. Austra
lijoje ją atstovauja didmiesčių 
centruose randamos sveiko masto 
krautuvės SANITARIUM ir NA- 
YTURA. Tose krautuvėse galima 
gauti jo ir kitų sveikatos bei mi
tybos reikalais parašytų knygų. 
Tos krautuvės panašios į Vokie
tijoje esamas REFORMHAUS 
krautuves, kuriose tik sveikas ir 
maistingas maistas ir tepardavi- 
vinėjamas.

JoTilae Normantas

vienas skirtumas išsireiškime, 
kad Lietuvoj jūs to nedarytumėt 
ir to nebūtų. Kartais suabejoju. 
Gal visai taip pat nebūtų daro
ma, bet panašiai tai tikrai, žino
ma, vaikui ar net jaunuoliui, ku
ris yra gimęs ir augęs svetur, 
Lietuva pradeda rodytis atsilikęs 
nuo moderniojo pasaulio kraš
tas. Nemanau, kad reikėtų 
smerkti ir užsipulti viską, kas 
yra modemiška ir nauja, nes 
jame rasite gero ir blogo. Todėl 
tėvai ir vyresnieji turėtų padėti 
jaunuomenei rinkti gerąsias sėk
las iš modernizmo ir atmesti 
blogąsias.

Šiandien iš tiesų kalbėjau 
daugiau iš neigiamos pusės, ne- 
iškeldamas mūsų gerųjų bei nau
dingųjų darbų. Tai dariau todėl, 
kad mano galvojimu viena pada
ryta klaida šioje srityje yra ati
taisoma tiktai per dideles pas
tangas ir sukoncentruotą darbą, 
o panašaus pridėtinio darbo mes 
nei vienas perdaug nemėgstame. 
Lietuvybės išlaikymo galvosena 
vyresniųjų tarpe iki šiol buvo 
bent tarpais šiek tiek per siaura 
jaunuomenės atžvilgiu. Jeigu 
taip bus daroma ir toliau, lietu
vybės išlaikymas jaunuomenės 
tarpe bus sunkiai atsiekiamas. 
Tiesa, turiu pripažinti, kad pa
žiūros bei galvojimas vyresniųjų 
tarpe yra gerokai pasikeitęs.

Dar vienas reiškinys mūsų 
lietuviškoje veikloje, reikalingas 
dėmesio, būtent, — išnešti savo 
kultūrinę veiklą į viešumą, sve
timųjų tarpan. Mes ruošiame 
įvairius meninius pasirodymus, 
bet dažniausiai tik saviškių tar
pe. Gi pridėję dar truputį dar
bo, galėtume lengvai pasirodyti 
viešai ir būti pasigėrėjimu vi
siems, o šitam jaunam kraštui 
mes daug ką galime parodyti 
šioje srityje. Geri atsiliepimai 
šioje srityje tikrai palengvins 
lietuvybės išlaikymo darbą bei 
mūsų kovą dėl siekiamo tikslo 
— valstybės nepriklausomybės.

Taigi, lietuvybės išlaikymo 
darbe mes dar daug kur galime 
patobulėti, tik turime žengti 
drauge, jaunimas įvertinti geruo
sius vyresniųjų nuveiktus dar
bus, o vyresnieji manau supras, 
įvertins ir patars jaunuomenei jų 
užsibrėžtuose siekimuose. Tad 
leiskite man užbaigti su šiais 
pusiau skolintais žodžiais:

Užtraukim naują giesmę, bro
liai,

kurią net mūs jaunuomenė su
pras!

(Pabaiga)
klauso jausminio ir mintinio (pro
tinio) kūno sveikata; bet ir at
virkščiai. Taigi, nebūsime fiziš
kai sveiki, gražūs ir ilgai negy
vensime, jei jausmų kūno nemai
tinsime švariais-kilniais jausmais 
ir minčių kūno naudingomis bei 
kūrybingomis mintimis.

Valgis turi būti su vitaminais, 
mineralais ir pakankamu kiekiu 
baltymų. Balti miltai ir baltas cuk
rus ir viskas, kas su šiais produk
tais gaminta, netinka, nes be vi
taminų ir mineralų — selėnose ir 
malėse yra vitaminų ir mineralų. 
Šlifuoti ryžiai ir storu sluoksniu 
nuskustos bulvės, kaip balti miltai 
ir baltas cukrus, yra blogas mais
tas. Valgyti daugiau baltyminio 
maisto (liesą mėsą, žuvį, sūrį, 
kiaušinius ir riešutus) ir mažiau 
riebalinio ir krakmolinio. Nuo gė
rimo nesusilaikyti, bet gerti ne 
svaiginančius gėrimus ir ne baltu 
cukrum pasaldintus gėralus, o 
medum ir visokių vaisių sunkas.

Jis įrodinėjo, kad jei kūnas pri
sotintas mineralais ir vitamainais, 
tai nėra ir noro gerti svaigalų.

pigiai, — tarė senis. — Mes iška
sim už 200 rupijų.

Biuro vadovas susidomėjo.
— Kaip gi jūs kasite?
— O gi vienas pradėsime iš vie

no galo, o kitas iš kito.
— Tai ar manai, kad jūs patai

kysite tiesiai ir vidury kasdami 
susitiksite ?

— Jeigu nepataikysim, tai jūs 
tik laimėsite, — atsakė pakista
nietis. — Už tą patį pinigą turė
site du tunelius.

SUSILAIKO NUO RŪKYMO
— Na ir ką, nepasiūlysi man ci

garetės ?
— Negaliu. Mečiau rūkyti. Kas

met vasario mėnesį susilaikau nuo 
rūkymo. Noriu apvalyti plaučius.

— O kodėl būtinai vasario?
— Mat, tas mėnuo trumpiau

sias...

VANDENYNAI

Pirmoji tikra okeonografijos Okeonografija palyginamai yra 
ekspedicija įvykdyta 1872 m. lai- naujas mokslas, tyrinėjąs vande- 
vu “Challenger”, kuris išbuvo ke- nynus ir su jais susijusias sritis.
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Kalėdiniai siuntiniai I
MIELI TAUTIEČIAI, 

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

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

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

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

kelnaitės; vyr. 
škotiškos vilnos

S(taigmeninis)

S

S

8
S

.; švelnaus nailono mot. balt, 
išeiginiai nailono marškiniai; 
nertinis tik už £33 »u pasiun-

8 f I
g gI

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 su muitu ir 
pasiuntimu!

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

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

Be to 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 3į j. vilnonės 
medž. išeiginiam kostiumui už £25; NMSK — 3 nertiniai, 3 iš- 
eig. marškiniai, 3 viln’. skarelės ir viena atkarpa 3J 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:

BALTIC STORES LTD

tas

(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.
4JREAT BRITAIN

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuo- 
ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
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gAtstovai Australijoje:

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

Lietuvos naujienos
MEDALIŲ INFLIACIJA

« Pustrečio tūkstančio (tiksliau 
— 2408) ordinų, medalių bei darbo 
didvyrių titulų papylė Maskva 
spalio pradžioj į Lietuvą, įvairiau
sių sričių veikėjams bei darbinin
kams. Tai lyg rieškučios saldainių 
vaikams, iš kurių ką tik atėmė mė
giamą žaislą. Apdovanotųjų sąra
šai laikraščiuose paskelbti tuojau 
po pramonės reformos paskelbimo, 
kai tampa panaikintas respublikos 
šioks toks savarankiškumas ūkio 
tvarkyme. ( Jau paskelbus refor
mą, dar buvo džiaugiamasi, kad 
vilniškė liaudies ūkio taryba šią 
vasarą sudariusi pirmą tiesioginę 
prekybos sutartį su Lenkija. Dau
giau tokių galimybių nebus). (E)

PARUOŠĖ V ERŲ S

Eilė Amerikos vyriausybės ins
titucijų ir atskirų privačių firmų 
įsijungę į vandenynų tyrinėjimus.

lyje trejus su puse metų ir savo Amerikoje veikia įsteigtas Woods Be jau minėto instituto veikia ir 
tyrinėjimų rezultatus paskelbė 50- Hole Oceonographic Institutas, Scripps okeonografijos institutas

REFORMŲ ATGARSIAI
Vilniškės komunistų viršūnės 

nerodo džiaugsmo netikėtai užklu
pusia reforma ir apie ją beveik ty
li: kiek kalba, tai tik, kad reikia 
vykdyti, reikia skubiai persitvar
kyti. Centralizacijos ir medalių še
šėlyje Tiesa tarė: “mes ir vėl gal
vojame apie Tarybų šalies tautų 
draugystę... Reikšminga, kad kar
tu su lietuviais, latviais ir estais 
apdovanojimą gauna rusas... ”

Sniečkus Maskvoj irgi kalbėjo, 
kai ten, partijos centro komitete, 
buvo kaip ir diskusijos apie Kosy
gino praneštą reformą. Tačiau 
Sniečkaus kalba liko Kremliaus 
sienose: nei žodis iš jos nebuvo 
paskelbtas, nors kitais atvejais 
Vilniaus laikraščiai savųjų kalbas 
spausdindavo tuoj po ar net greta 
maskvinių vadų kalbų. Buvo pami 
nėtas tik A. Drobnys, kuris vy
riausiam Maskvos soviete, prieš 
dedant antspaudus ant Kosygino 
reformos, išdrįso išsitarti, jog gal 
visdėlto nereikėtų pamiršti, kad 
liaudies tarybos įgijo šiek tiek pa
tyrimo, kurį reiktų kaip nors pa
naudoti. Tas jo išsitarimas buvo 
tik paminėtas, bet pasiliko be at
garsio. Ar Sniečkus reformą gyrė, 
ar prašė palikti dar ir jam bent 
kiek valdžios — viešai nežinoma. 
Aišku ti k,kad Sniečkaus respub
likinis partijos komitetas žodižio 
tuo reikalu neturi ir nei nebesikėsi
na ką besakyti: Sniečkus savojo 
partijos komiteto nei posėdžio ne
šaukia. (E)

šįmet Lietuvoj vykdoma sustip-

(spalio 12 )tokia delegacija į Vil
niaus radiją, televiziją ir teatrus 
atvyko iš Kazachstano.

Šių draugystės manifestacijų 
reikšmę atvirai išdėstė spalio 15 d. 
Sovietskaja Litva, Vilniuje lei
džiamas rusiškasis komunistų par
tijos oficiozas. Priminė partijos 
programos dėsnį, pabrėžiantį, kad 
“materialinės — technikinės komu
nizmo bazės kūrimas veda į dar an
kštesnį sovietinių tautų sujungi
mą.”

“LIETUVA IR 
KAZACHSTANAS”

S. Litva nurodo Lietuvos ir Ka
zachstano likimo panašumą. Kadai 
tai buvę viens nuo kito tolimi cari
nės Rusijos pakraščiai, pasmerkti 
skursti, likti dvasinėj tamsoj, en
giami tautiniu ir socialiniu požiū
riu. Dabar — Kazachstane 45, Lie
tuvoj 25 metei — dygstą nauji 
miestai, kylanti pramonė, nušvitęs 
naujas gyvenimas. “Kaip upeliai 
suteka į vandeningas upes, o u- 
pės į gilias jūras, — deklamuoja 
S. Litva — taip mūsų šaly kiekvie
nos tautos laimėjimai papildo dau- 
giavietės šeimos lobyną.”

Likimo lygiagretė tarp Lietuvos 
ir Kazachstano tikrai yra kaip tik

tyje tomų, šios ekspedicijos davi
niai daugumoje ir šiandie tebega
lioja.

kurio žinioje tyrinėjimams skirti prie Kalifornijos universiteto, ku- 
laivai plaukioja po visą pasaulį, ris ypač domisi vandenyno gyvū-

• nija.

S. L. nurodytoj abiejų kraštų in
dustrializacijoj. Tik Kazachstanas 
Maskvos bolševikų viešpatauja
mas 20 metų ilgiau, aiškiau rodo,
kur toji industrializacija veda: Ka 
zachstane kazachai liko tautinė 
mažuma, tesudaranti 30% gyven
tojų. Kazachams jau įpiršta ir ru
siška “ azbuka ”, kurios neįstengė 
Lietuvai primesti Muravjovas. (Ji 
parodyta spalio 13 Tiesoj įdėtame 
sveikiname kazachų delegacijai). 
Rusų Kazachstane jau daugiau ne
gu kazachų, ir jie vien su atsivež
tais ukrainiečiais jau sudaro gy
ventojų daugumą. Ir tūkstančiai 
lietuvių jaunimo tenai tirpinami 
rusiškoj jūroj, kai Lietuvoj su 
nuolat didėjančia pramone didėja 
ir rusų skaičius. Lygiagretės tarp 
Lietuvos ir Kazachstastano nuro
dymas lietuviams primena, kad 
bereikia 20-ties metų "jūrai” pri
sipildyti iki lygio, kuriame ir lie
tuviai, kaip kazachai savo krašte 
liktų tik čiagimių mažuma. (E)

VANDENS KAINA
Amerika pasiūliusi Kanados vy

riausybei kai kurias Kanados u- 
pes nukreipti į Jungtines Ameri
kos valstybes, už ką mokėtų 3.3 
bilijonų dolerių kasmet per 30 me
tų. Pasiūlymas viliojantis, nes Ka
nada už jokius kitus savo žemės 
turtus tiek įplaukų negauna.

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

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

rinte “tarybinių tautų draugys- Rockdale stotis.
tės” propagandos programa. Lan- SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.
kėši rusų, gudų, ukrainiečių (taip 
pat ir pabaltiečių) rašytojų ir ki
tokios delegacijos, o vėliausia

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėjimui. Mes kalbam* vokiškai.
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Sportas Adelaidėje
Žiemos krepšinio pirmenybių 

sezoną užbaigė paskutiniai jau
niai iki 16-kos metų, sužaisdami 
trejas rungtynes ir jas laimėda
mi.

Prieš United Church laimėta 44 
(17-4); taškai: K. Jaunutis 
P .Kanas 13, A. Jonavičius 
R. Jonavičius 4 ir A. Palai- 

2.

pradeda- 
turnyras. 
ir Pietų

Lapkričio pradžioje 
mas vasaros krepšinio 
Taip pat pradedama 
Australijos tinklinio pirmenybės.
Vasaros pirmenybės dėl egzami
nų Vyties komandos daugumoje 
turės pradėti su nepilnais sąsta
tais pakol sportininkai baigs eg
zaminus.

sezono rungtynės

-22
14,
11, 
tis
Lengvai laimėta prieš West Ade

laide II komandą. Rezultatai: 67 
-13 (23-2); taškai: P. Kanas 20, 
A Palaitis 15, A. Reivytis 12, K. 
Jaunutis 6 ir P. Arlauskas 4.

Paskutinės
žaistos prieš South Adelaide II 
ir labai lengvai laimėtos. Rezul
tatai: 73-23 (28-8); taškai: A. 
Jonavičius 26, K. Jaunutis 25, P. 
Kanas 10, A. Reivytis 4 ir R. Jo
navičius, A. Palaitis, P. Arlaus
kas ir A. Riauba po 2.

Ši komanda varžybų lentelėje 
surinko daugiausia taškų ir baigė 
pirmoji. Dabar bus žaidžiama ket
virčio nifalai su C.Y. komanda.

Žiemos varžybas užbaigė taip 
pat ir jaunių iki 14-kos ir 12-kos 
metų komandos. Paskutinė jau
niausia komanda paskutines dve
jas rungtynes užtikrintai laimėjo. 
Abidvi šios komandos varžybų len
telėse pasiliko apie vidurkį.

B.N.

Gal būt Rochesterio lietuvių 
kolonija, Pietų Amerikos ar Aus
tralijos lietuviai primiršo Gry
bausko vardą. Tik ne prancūzai, 
tik ne Mulhouse miesto gyvento
jai.

Neseniai “namo” sugrįžo V. 
Grybauskas, žmona ir sūnus. Grį
žo iš viešnagės Prancūzijoje. Ką 
toji viešnagė įžiebė prancūzams, 
kiek ji sukėlė nepaprastų atsimi
nimų mūsų sporto veteranui ir 
kiek pasitarnavo lietuvio vardo 
iškilimui Elzase, tegali pasakyti 
tik to įvykio tiesioginiai liudinin
kai ir didžiausi “kaltininkai” — 
Grybauskai.

Kaip žinome, Grybauskas, prieš 
atvykdamas į JAV keletą metų iš-

VYT. GRYBAUSKAS PAS PRANCŪZUS
J. ŠOLIŪNAS

gyveno Prancūzijoj, kur savo 
krepšinio virtuoziškais sugebėji
mais iškėlė Mulhouse miesto var
dą į Prancūzijos sporto viršūnes. 
Jo dėka anuomet visa Prancūzija 
sužinojo, kad nereikia būti dide
liam, idant būtum garsiu. Terei
kia tik darbo, užsispyrimo ir noro 
laimėti. Visa to netrūko kitados 
mūsų krepšinio pažibai Grybaus
kui. Kaip ir dera kiekvienam spor
tininkui mūsiškis savo talento ne
pasilaikė viens pats sau, bet jį at
skleidė svetingiems prancūzams.

Ir taip prieš keliolika metų 
Grybauskas stebino visą Prancū
ziją.

Praeity — gegužės mėn. 2 die-

NESĖKMINGI FINALAI
Vyties elitinė komanda, užbai

gusi sezoną pirmoji, buvo tikra 
kandidatė tapti penktąja Vyties 
krepšinio čempijone komanda. De
ja, iki 16-kos metų jaunių koman
dos garbintojai apsivylė. Jauniai 
per visą žiemos sezoną tepralaimė- 
ję dvejas rungtynes, suklupo prieš 
anksčiau lengvai nugalėtas ko
mandas.

Užtikrintai pagal taškus užėmę 
pirmą vietą Vyties jauniai ketvir
čio finaluose susitiko su anksčiau 
lengvai nugalėta komanda C.Y.

Šias finalines rungtynes mūsų 
jauniai, tvarkomi savo draugo — 
komandos kapitono K. Jaunučio, 
pradeda užtikrintai, šaltai. Den
gimui naudojamas zoninis — ai-

kštės dengimas. Iš pradžių Šis 
. būdas duoda pateisinamų vaisių.

Rezultatai apylygūs. Priešas nau
doja aikštės spaudimą. Nors prie
šo dengimas nėar tobulas, turįs 
daug trūkumų, mūsų jauniai la
bai retai juos išnaudoja. Visgi 
mūsiškiai užtikrintai dominuoja 
aikštėje ir puslaikį baigia 18-10. 
Rezultatas mažokas, bet atsižvel
giant į kietą gynybą pateisinamas.

Antro puslaikio žaisti mūsų 
jauniai išeina tiesiog kaip užkerė
ti,
Be jokio pagrindo panika kyla mū
siškių tarpe. Pradeda gynėjai be 
jokių pasuočių puolėjams daryti 
tolimus labai skubotus metimus. 
Priešas tuos nesėkmingus tolimus

ną, 1953 metais Paryžiuje, stebint 
12,000 žiūrovų, buvo Prancūzijos 
krepšinio taurės baigminės rung
tynės. žiūrovų tarpe — preziden
tas Auriol. Jis, prieš rungtynes, 
sveikina abu varžovus. Mulhouso 
miesto krepšinio rinktinė FCM, 
vadovaujama Grybausko, po įspū
dingo pirmojo kėlinio pirmauja 
34:17. Antrame kėliny FCM vie
netas netikėtai atsileidžia ir tau
rė prarandama, pralaimint rung
tynes 43:41. Vis dėl to, tai buvo 
neužmirštamas momentas visiems 
kas tą momentą pergyveno.

Po dvylika metų Mulhouse ir vėl 
pasirodo Grybauskas, šįkart kaip 
svečias iš Amerikos. Jam ruošia
mos sutiktuvės. Jo atsilankymo 
proga įvyksta rungtynės, kuriose 
dalyvauja ano meto krepšininkai.

Ir kaip prancūzai šį 
atsilankymą pavadina? 
“Grybausko epochos” 
Ir taip dvi savaites 
skambėjo “Grybausko
atkūrimo garsai. Spauda, radijas 
ir televizija nepagailėjo atkurti 
netolimos praeities didingus mo
mentus. Ir kaip nenorės tų mo
mentų atkurti, jei Mulhouso mies
to vardas krepšinio istorijoje 
prancūzams nei prieš tai, nei po 
to daugiau niekada taip ir nebe
pasirodė. Tik Grybausko laikais
Mulhousas iškilo lyg meteoras ir vardą. Ir, žinoma, to iškėlimo di- 
paskum vėl užgeso.

Užtat Mulhousui Grybauskas 
— viskas: nepaprastas žaidėjas, 
iškiliausias treneris _ ir nuošir
džiausias draugas. Gi pačiam Vy
tautui, anot vieno Elzaso laikraš
čio, Mulhousas pasiliko “antrąja 
tėvyne”.

Grybausko 
Nagi — 

atkūrimu!
Mulhouse 
epochos”

priešas re- 
penkiomis 

aukštaūgis 
Jonavičius.

buvo naujiena Mulhouse krepši
niui”.

Alzaso laikraštis labai teisingai 
apibūdino Grybauską, sakydamas, 
kad Grybauskas “gimęs Lietuvoje, 
kuri karo pasėkoje buvo ištrinta 
iš žemėlapio, prilygsta garsie
siems Butautui, Stonkui, Paulaus
kui ir kitiems tarptautinės klasės 
žaidėjams. Su lietuvių rinktine 
žaidęs Prancūzijoje, Grybauskas 
buvo apsigyvenęs Mulhouse kur 
žaidė už FCM klubą. Jis — pui
kus pasuoto jas, velniškas driblin- 
guotojas stebino visus savo stai
gumu ir efektingumu. Po pirmų
jų rungtynių aukščiausioje Pran
cūzijos krepšinio lygoje prieš 
Prancūzijos meisterį jis pelno 36 
taškus ir atsistoja pirmoje vietoje 
kaip geriausias metikas.

Kaip mokytojas ir treneris jis 
nepalyginamas. Po trumpo pama
tymo jis jau žino kiekvieno žaidė
jo pajėgumą ir silpnybes. Jis ati
darė vartus daugeliui Mulhouso 
žaidėjų į Prancūzijos rinktinę, 
štai Schlupp žaidė už rinktinę 68 
kartus, o Baltzer net 125 kartus. 
Be to, pastarasis pernai buvo pri
pažintas kaip 1964-jų metų ge
riausias Prancūzijos krepšinin
kas!” Taip rašė prancūzai, Vy
tautui sugrįžus.

Kiek šis Grybausko sugrįžimas 
buvo vertingas mūsų krašto vardo 
iškėlimui sunku net įsivaizduoti.

Prancūzai “Grybausko epochą” 
atkurdami ir vėl iškėlė Lietuvos

metimus surenka ir greitai ver
žiasi pirmyn. Mūsų jauniai išti
kimi .niekam netikusiam zonos gy
nimui ir akyvaizdoje tirpstančių 
taškų, taktikos — nekeičia.

Puslaikio pradžioje 
zultatą išlygina. Su 
pražangomis iškrenta 
centro puolėjas A.
Priešas rezultatą persveria, ir dar 
mūsų nelaimei dėl pražangų iš
krenta P. Kanas. Žaidimas nepa
prastai kietas ir vienas po antro

..Gaila, užkerėti į blogą pusę, pradeda kristi seniai po keturias 
baudas turėję priešo žaidėjai.

Prieš pabaigą K. Jaunutis iš 
baudos rezultatą persveria 33-32 
mūsų naudai. Varžybų aikštėje 
palieka tik keturi žaidėjai. Žaisti 
likus apie 50 sekundžių, atrodo,

džiausiąs kaltininkas buvo pats 
Vytautas. Jis savo kraštą išgar
sino ne kalbomis, bet darbu. Ne
veltui jubiliejinių rungtynių me
tu, kada buvo pristatomi anos 
garsios epochos Mulhouso krepši
nio žaidėjai, paminėjus Grybaus
ko vardą, šauksmas salės stogą

KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

EUROPOS VAIZDAI (3)
JUOZAS DONELA

padarysime stbuklą. Nevykęs sku
botas mūsų prasiveržimas, prie
šas paskutinėmis sekundėmis puo
la, mūsų jauniai bedengdami po
rą tolimesnių žaidėjų vieną pra- 
leidža po krepšiu ir jam įmetus 
pralaimi ketvirčio finalus rezul
tatu 33-34.

ITALJJOJE '
Tik įvažiavus į Italiją oras vėl 

pasikeitė — pasirodė ir saulutė, 
bet didžiuliai kalnai jau buvo to
li palikę.

' Iškart Italija teikia skirtingą 
vazdą. Augmenija ir ta varginges
nė. Kalnai pusiau pliki, kaimeliai 
juose pabarstyti kaip kregždžių li
zdai, visi vienoj krūvoj.

Milane tik pernakvojau, nenorė
damas nakča ko nors pravažiuoti 
nepamačius. Galėjau tiesa dumti 
tiesiog į Romą — nieko nebūčiau 
praradęs.

Amžinajame mieste apsistojau 
šv. Kazimiero kolegijoje. Kadangi 
Romoje vyksta Bažnyčios susirin
kimas, tai kolegjoje gyvena virš 
tuzino aukštų dvasiškių, jų tarpe 
vysk. V. Brizgys, Adelaidės Arki
vyskupas Beovich. Nebuvo taip 
jau blogai: visi labai malonūs ir 
net poterių neklausinėjo.

Vieną rytą vysk. Brizgys, parū- 
pnęs leidimus, mus keturis — kun. 
S. Ylą, Dr. ir ponią Deveinius (vi
si “amerikonai”) nusivežė į Kon- 
silijumo pradžią šv. Petro bazili
koje. Konsilijumas kiekvieną rytą 
pradedamas pamaldomis. Po jų vi
si svečiai ir net šveicarų sargyba 

' maloniai išprašomi laukan ir tada 
prasideda susirinkimas.

Vaizdas labai įspūdingas. Apie 
3.000 bažnyčios kunigaikščių: kar
dinolai šviesiai raudonais rūbais, 
vyskupai lelijavais, rytų ir kitų a- 
peigų — baltais (jų daugelis barz
doti), renkasi, vaikšto, šnekučiuo
jasi iki prasideda pamaldos. Šv. 
Tėvas į posėdžius apsilanko tik 
retkarčiais.

Tą pačią dieną 5 vai. dalyvavau 
popiežiaus audijencijoje. Leidimą 
parūpino kun. A. Jonušas. Tokia 
audijencija teikiama kiekvieną 
trečiadienį. Joje dalyvauja kelio
lika tūkstančių žmonių: piligrimai 
iš įvairų Italjos ir pasaulio vieto
vių, turistai, šv. Tėvas, ovacijų ly
dimas, atnešamas neštuvais ir pa
sodinamas ant paaukštinimo pa
čiame šv. Petro bazilikos vidury. 
Tai yra toks labai aukštas baldaki
mas, po kuriuo šv. Petro karstas. 
Po audijencijos popiežius ten nusi
leidęs dar ilgokai meldėsi. Kalbėjo 
apie valandą laiko: ilgiausiai itta- 
liškai, po t oprancūziškai, vokiš
kai ir ispaniškai. Išvardino ir 
sveikino didesnes grupes. Žmonės 
ploja ir šaukia “Viva Papa!” Ne
maža žmonių susijaudinę verkė. 
Milžiniškoje bažnyčioje trapi bal
ta popiežaus figūra visus keistai

jaudina.
Audijencijos pabaigoje visiems 

esantiems ir jų šeimų nariams su
teikimas apaštališkasis palaimini
mas ir pašventnami rašančiai bei 
kitokie religiniai dalykai.

Šv. Kazimiero kolegija Romoje* 
labai patogi vieta apsistoti keliau
jantiems — arti miesto ir nebran
gu.

Romoje mašinų judėjimas labai 
tirštas ir pačiame mieste per tą 
patį laiką gali norimą vietą ir pės 
čias pasiekti, o gal net greičiau, 
negu autobusu. Autobusai beveik 
visada pilni. Amerikietiškų maši
nų mieste gana reta, bet pačių ma
žiausių “Fiat” tai kaip blusų. 
Daug didesnių ar mažesnių aikš
čių, dažnai su kokiu fontanu ar 
paminklu vidury. Judėjimo polici
jos neperdaug, šviesų taip pat. Ne
įmanoma atsekti kokių nors judėji
mo taisyklių, jeigu tokių iš viso 
yra. Atrodo, kiekvienas važiuoja 
kas sau. O kai tokiose aikštėse su
sikemša mašinos, kas atsitinka la
bai dažnai, tai trunka koks pus
valandis, kol atsiradęs policinin
kas viską išnarplioja. Šiaip visi 
sėdi ir visokiausiais balsais trimi
tuoja. Labai įdomu, jei niekur nes 
kubi.

Vos šešias dienas praleidęs Ro
moje daugelį rietu spėjau pamaty
ti tik prabėgom. Lankiau kata
kombas, Forumą, Koliziejų, žymes
nes bažnyčias ir Lt.. Viską trum
pai aprašyti neįmanoma ir gal būt 
ne man. Londone, Paryžiuje ir ki
tur lankyti pastatai ar jų griuvė
siai dažnai siekdavo XI-XII amžių. 
Gi Romoje tokių senienų gana gau
su dar iš šimtmečių prieš Kristų. 
Lankant Pompėją, Ostiją ir pana
šias rietas žmogus palieki apstul
bintas, kad anų laikų gyventojai 
taip toli buvo pažengę statyboje, 
mene ir kitose srityse. Sėdint tarp 
tų griuvėsių ir ramiai galvojant 
imi sutikti, kad palyginus su se
nais laikais mūsų dienų išradimai 
ir mandrybės kiek nublunka ir at
rodo ne tokie jau svarbūs amžių 
eigoje.

Šiaip Roma yra labai gyvas mie
stas. Kaip ir kitur Europoje daug 
karinių, barų, kurie praplėsti net 
ant šaligatvių. Įdomu taip alaus 
stiklą pasistačius pasėdėti, pail
sinti kojas ir stebėti praeivius. Už 
tai, žinoma, reikia mokėti. Stovint 
pre baro perpus pigiau.

Norėdamas aplankyti Pompėją 
ir Capri į Neapolį atvykau dviem 
dienom anksčiau prieš laivui iš

plaukiant
Capri salą pasiekėm iš Neapolio 

per porą valandų laivu. Ji tikrai 
verta savo garso: aukšta, apsupta 
mėlynų ir ramių vandenų. Oras 
nepaprastai švelnus. Laivui at
plaukus tuoj risi skuba į mažes
nius laivukus ir į grotą. Pati gro
ta gal ir niekuo ypatinga, tik van
duo ta tikrai atrodo kaip iš apa- 
šios iliuminuotas, šviesiai mėlynas. 
Pati grota nedidukė — pabuvus 
keletą minučių ir nešdinkis. Bet 
tik neužsuk ten kartą buvęs, pas
kui visą amžių griaušiesi, kad ka- 
žinką praradęs.
Vėliau risi pasklido po salą. Kal

nuotose ir vingiuotose gatvikėse 
daug puikių suvenyrinių parduo
tuvių, karinių, restoranų. Smėlė
to pajūrio nėra, bet vienur kitur 
ris tiek galima maudytis. Vanduo 
aplink toks ramus! Iš pačios vir
šūnės gali apžvelgt visą nedidukę 
salą ir netoliese esantį Sorento 
jau Italijos žemyne. Sėdėk ir 
džiaugia gyvenimu visus rūpesčius 
palikęs.

Kitą dieną išvykau pasidairyti 
po nemažiau garsius Salermo, 
Amalfi, Sorento ir kitas vietoves. 
Pakeliui pravažiavom Vezuvijų, 
kuris jau senokai apsiraminęs, ne
berūksta ir ugnimi nesispjaudo. 
Nuo Salermo prasideda pasakiški 
vaizdai. Kelias eina kalnų pa
kriaušėmis. Toli apačioje mėlyna 
Viduržemio jūra. Kelias siauras 
ir labai vingiuotas. Autobusai ir 
mašinos prieš kiekvieną posūkį 
garsiai signalizuoja. Dažnai ten
ka sustoti, net ir atgal pasistū
mėti, kad prasilenkus. Sutikom ir 
vilkstinę asilų, nešančių vynuogių 
krepšius iš kalnų. Pakelėje mažy
čiai miestukai prikibę tiesiog pa
kriaušėse. Atrodo, jų gyventojai 
vien iš turistų ir pragyvena, nes 
kalnai statūs ir neproduktingi. 
Kur įmanoma įrengti terasas, 
auginama vynuogių ir daržovių. 
Turistiniu atžvilgiu patartina 
kiekvienam ten apsilankyti ir vie
tomis net ilgiau sustoti.

Paties Neapolio taip ir neteko 
nuodugniau apžiūrėti. Tai dau
giau uostinio pobūdžio miestas. 
Bendrai, italai visur turistus 
smarkiai puola su savo patarna
vimais ir prekių pasiūlom. O Ne
apolyje jie dar agresyvesni. Ita
lai, bent turisto atžvilgiu tai ne
maži sukčiai: ne tik, kad visur 
reikalauja kišenpinigių, bet ir 
šiaip suka. Gatvių pardavėjais 
taip pat sunku atsikratyti, o jei

Taškai: K. Jaunutis 15, A. Jo
navičius su A. Palaičiu po 6, A. 
Reivytis 4 ir P. Kanas 2. Nors 
žaidime buvo daug klaidų, bet 
svarbiausa pralaimėjimo priežas
tis — labai blogas baudų mėty
mas.

Kadangi varžybų lentelėje sto
vėjome pirmoje vietoje, turime 
teisę žaisti pusfinalius. Lemia
moms dėl čempijonato rungty
nėms mūsų jauniai kaip ir visada 
išeina žaisti su numylėta zona...

Priešininkų — West Adelaide 
komanda mažesnė ūgiu už mūsų 
šešiapėdžių pirmąjį penketuką. 
Rungtynių pradžia apylygi, gana 
graži, žaidžiama taškas už taš
ką. Į priešo gražų komandinį žai
dimą mūsiškiai užtikrintai atsako 
tolimais metimais. Puslaikį bai
giame 19-18, mūsų naudai.

Antrojo puslaikio pradžia tie
siog auksinė mūsų jauniams. Ge
ras Jaunučio mėtymas, pora įs
pūdingų ilgų gerai mėtančio A. 
Jonavičiaus metimų ir jau pir
maujame 7 taškais. Gaila, tai bu
vo zenitas. Nuo čia prasidėjo kri
timas žemyn.

Vėl kaip ir per ketvirčio pusfi
nalius, skuboti su panika gynėjų 
ilgi, metimai ir bereikalingos bau
dos. Pradedame atsilikti taškas po 
taško. Iškrenta gerai kamuolius 
nuiminėjąs P. Kanas. Nors ir da
romos pastangos, preciziškai žai
džiančio priešo neįmanoma sulai
kyti. Kelią į didžiuosius finalus 
mums užkerta 41-53 pralaimėji
mo rezultatai. Šių rungtynių taš
kai: A. Jonavičius su K. Jaunu
čiu po 17, A. Palaitis 4 ir P. Ka
nas 3.

Skaudaus pralaimėjimo kalti
ninkų galima surasti visur. Aišku,

Vytautui viešint Mulhouse jis 
visą laiką turėjo dalyvauti atkur
damas “Grybausko epochos” mo
mentus. Visur įvairiausi priėmi
mai, dalyvavimas rungtynėse, pa
sikalbėjimai su spaudos atstovais 
ir... rungtynės lauko teniso aikš
tėje prieš Mulhouso meisterį.

Didysis Elzaso krašto laikraš
tis “L’Alsace” štai skelbė, kad 
“Mulhouso sporto rūmuose Gry
bausko jubiliejus atgaivins tos 
epochos neužmirštamus momen
tus. Garsusis lietuvis dalyvaus 
rungtynėse. Tai krepšininkas, 
kuris atidarė kelią į žaidimą pa
našų amerikiečiams. Jo metodai

kėlė. Neveltui į rungtynes susi
rinko rekordinė minia. Neveltui 
į rungtynes savo lėšomis, neboda
mas nė 500 mylių kelionės, atsku
bėjo Vytauto geriausias mokinys, 
Prancūzijos krepšinio pažiba Balt
zer. Neveltui Mulhousas nepagai
lėjo atgabenti net ir T. Gailių, i; 
kitą lietuviškos kilmės žaidėją iš 
Vokietijos.

Kiti atostogautojai savo poilsį 
išnaudoja odos nugruzdinimui. 
Vytautas savo atostogų metu ne 
pailsėjo, bet ambasadorium pabu
vo. Mes užtat jam tegalim tik pa
dėkoti. Amerikietis pasakytų 
“Well done”, Vytautai!

nieko neįsiūlo, tai net piktai bum- 
bėdami nueina. Ką nors perkant 
visur turi kietai derėtis. Tačiau 
iš kitos pusės italai yra labai ma
lonūs ir paslaugūs žmonės. Klau
siamas visur kiek įmanydamas pa
gelbės, patars, net pavedės, kur 
reikia. Ypač autobusų kondukto
riai žiūri, kad keleivis turistas 
vietoje ir laiku išliptų ar persėstų.

Gatvėse pardavinėjami skanūs 
kepti kaštanai. Skonis tarp riešu
to ir pelenuose keptos bulvės. Jie 
gal būt kitokie, negu mūsiškiai, o 
gal mes, niekad nebandę savųjų 
kepti, nežinojom, kokį skanėstą 
kojom spardėm. šiaip maistas 
Italijoj gana brangus.

didžiausia kaltė tenka patiems 
žaidėjams. Pavieniai žaidėjai yra 
labai geri. Kad iš jų padarius 
puikią komandą, reikia sauso, ne
įdomaus treniruočių darbo. Tab 
jauniams nelabai patinka. Tiesa, 
jie ilgai neturėjo trenerio. Visgi, 
kada jiems buvo parūpintas tre
neris, jie pasirodė labai ir labai 
pasyvūs. Prieš tokią žaidėjų laiky
seną turėjo kapituliuoti treneris.

Vėliau jauniai labai pavyzdin
gai lankė rungtynes ir plačiai 
naudojosi jiems Klubo valdybos 
duota savivalda. Aišku, jų entu
ziazmas negalėjo užpildyti ele
mentarinių žinių stokos.

Stebint šią komandą iš šalies 
buvo aišku, kad nežiūrint kelių 
žaidėjų puikaus žaidimo, vieną 
dieną iš prastesnių individualinių 
žaidėjų sudaryta komanda, bet ge
rai komandiniai žaidžianti nuga
lės mūsiškius. Ir taip buvo per 
finalus.

Kalta turi jaustis ir Klubo val
dyba. Turint tokių davinių žai
dėjus po pirmo nesėkmingo mėgi
nimo duoti jiems trenerį, reikėjo 
nesustoti, bandyti toliau.

Kaip ten bebūtų, pralaimėjimą 
priėmus sportiškai, pasidarius 
tam tikrų išvadų, reikia dirbti to
liau.

Nežiūrint nesėkmingų finalų 
esu įsitikinęs, kad ši komanda, 
papildyta vienu antru iki 18-kos 
metų jauniu, užtikrintai laimės 
XVI-kos Australijos Lietuvių 
Sporto Šventės jaunių krepšinio 
pirmenybėse.

Antru atveju, reikės tik džaug- 
tis, kad kas nors pajėgs nugalėti 
vytiečius. Tas parodytų labai di
delę kitų Australijos lietuvių 
sporto Klubų pažangą.

✓ — ★ —
Pirmosios Vyties tinklinio žai

dėjų rungtynės laimėtos 2-0. Prieš 
prasidedant 1965 m. Pietų Austra
lijos tinklinio pirmenybėms pra
vedamas komandų pajėgumui iš
siaiškinti turnyras. Vytiečiai čia 
susitiko su graikių Helenic ko-

PRIEŠTARAUJANTI ŽINIA
Dvi didelės batų gaminimo fir

mos išsiuntė savo agentus į Kon
gą, kad surastų naujas batų par
davimo rinkas. Pirmas agentas, 
išbuvęs Konge porą savaičių, at
siuntė savo firmai telegramą: 
“Biznis neįmanomas. Niekas čia 
nenešioja batų”. Antrasis, Konge 
išbuvęs tiek pat laiko, savo firmai 
telegrafavo: “Tuojau pradėkite 
siųsti batus. Bizniui vieta puiki. 
Niekas čia dar neturi batų!”

manda. Prešininkams nesusirin
kus laiku laimėta be kovos. Be se
nų tinklinio žvaigždžių R. Petkū- 
no, S. Visockio, J. Gumbio ir šiuo 
laiku Surfers Paradaise beatosto
gaujančio tinklinio vadovo J. 
Morkūno šį sezoną papildo pora 
naujų žaidėjų — A. Vaskas ir V. 
Straukas.

Nors didelės galimybės mūsų 
tinklininkams žaisti pirmoje divi
zijoje, betdaugumai žaidėjų pa
geidaujant dėl komandinio persi
organizavimo, greičiausia bus žai
džiama antroje divizijoje.

— ★ —

Vyties tinklinio žaidėjas ir Klu
bo darbuotojas, buvęs valdybos 
narys "Žemaitis” Juozas Donela 
grįžo iš kelionės po pasaulį. Dau
gelis pažino jį iš jo įdomių kelio
nės aprašymų “Mūsų Pastogėje”.

Greičiausia Juozas ir ateityje 
ką nors parašys, pirmiausia, kaip 
jam atrodo Australija po tokios 
ilgos ir įdomios kelionės. Na, ir 
šeštadieniais vienu tinklinio žai
dėju bus daugiau...

Pietų Australijos tinklinio rink
tinės žaidėja E.V. šiukšterytė be 
savo nuolatinio pavyzdingo žaidi
mo už Vyties krepšinio ir tinkli
nio mergaičių komandas įsijungė 
į Jaunimo Kongreso komitetą 
Adelaidėje. Tai ne tik puiki, pa
vyzdinga sportininkė, bet ir susi
pratusi veikli lietuvaitė.

B.N.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE panešimai
PERTH

Vakarų Australijos lietuviai la
bai retai reprezentuojasi savo 
veikla mūsų “didžiojoje” spaudoje. 
Vis tik jie Perthe susibūrę išvysto 
palyginamai gana gyvą veiklą, 
apie kurią teturime tik nuotrupas. 
Ligi šiolei net nežinota, kad Vaka
rų Australijos lietuviai net leid
žia savo informacinį biuletenį 
“Vakarų Švyturį”. Jo pirmieji 
numeriai pasiekė ir “Mūsų Pasto
gės” Redakciją. Biuletenis hekto
grafuotas ir jame apstu vietos ži
nių. Iš jo sužinome, kad

• ten veikia tautinių šokių gru
pė ir jos viena šokėja p-lė Silvija 
Normantai tė vietos universitete 
įsigijo B. of A. diplomą;

• Pertho universitete studijuo
ja eilė lietuvių, kaip Kameneckas, 
Grinius, Jonikis, Garnys, Statku
tė, Statkus ir kiti, kurių pavar
džių nepaduota. Eilė lietuvių jau
nimo studijuoja ir vietos Techni
cal College. Pertho universitete 
dėsto ir aktyvus vietos bendruo
menės veikėjas inž. Z. Budrikis;

• Firma Klimaitis ir Volodka 
šiais metais laimėjo £150.000 ver
tės valdiškų statybų konkursą;

Biuletenis leidžiamas gana šva
riai ir patraukliai.

MELBOURNE
J. ir V. REKEŠIŲ SUKAKTIS

Spalio 29 d. vakare Melbourne 
pajūryje prie Hamptono esančia
me Troikos kabarete susirinko 
pusšimtis tautiečių atšvęsti dvie
jų mielų lietuvių Jadvygos ir Vac
lovo Rekečių sidabrinių vestuvių 
sukakties.

Mūsų “jaunuosius” atvykusius 
į svetainę sutikome senu lietuviš
ku papročiu su duona ir druska 
bei taurelėmis vyno. Susėdus prie 
stalų “svotas” p. Dagys taria svei
kinimo žodį Inkšdamas viso ge
riausio, o mes prieš pakeldami 
šampano taures sugiedame sukak
tuvininkams “ilgiausių Metų...”

Vaišes paįvairino kabareto me
ninė programa ir graži muzka. 
p.p. Rekešių prietelius, Melbourne 
australų teatro ir operos daini
ninkas p. Paulius Rūtenis gražiai 
padainavo keletą dainelių sukak
tuvininkų garbei, o vėliau visi, 
lydimi muzikos ir dainų, gražiai 
pasišokome.

25 metai yra graži sukaktis, tai 
daugelio kartu išgyventų metų ir 
vargt} bei džiaugsmu palydėtas 
kelias į garbingą sukaktį. Tostai 
ir sveikintojų kalbos ilgai nesi
baigė. Sveikino draugai iš Mel
bourne, Canberros ir Geelongo, o 
laiškais net iš Lietuvos.

p.p. Jadvyga ir inž. Vaclovas 
Rekežiai yra Melbourne gražai į- 
sikūrę puikiame mūro name su 
gražiu sodeliu. Vaclovas dirba sa
vo profesijoje inžinieriaus darbą

ir abu suranda laiko ir lėšų pa
remti letuviškai kultūrinei veik
lai bei spaudai būdami nuolati
niais M. P-gės skaitytojais.

Draugavimas su lietuviais pada
ro gyvenimą prasmingesnį, todėl 
ir tą vakarą susrinko tiek daug 
gerų prietelių pasveikinti ir lie
tuviškais papročiais atšvęsti šios 
garbingos sukakties.

'Skirstėmės linkėdami, kad, užį 
kitų 25 metų jie švęstų auksines 
vestuves dar iškilmingiau!

Alb. Pocius

ADELAIDE
ALB-NĖS SAVAITGALIO 

MOKYKLOS MOKINIAI
GAMTOJE

Spalio 17 dieną, sekmadienio 
rytą, daugelis vaikučių nubudę ga
na anksti su rūpesčiu nėrė į lauką 
pažiūrėti, ar nelyja, nes po pietų 
visi buvo pasiruošę vykti į gegu
žinę, kurią jiems suruošė Tėvų 
Komitetas. Oras buvo šaltokas, 
bet lietaus nesimatė. Tai užsidėję 
šiltus megztukus, jau apie pirmą 
valandą National Parko gegužinių 
vietą užpildė linksmai krykštau
jančių vaikučių balsai, Neliūdėjo 
ir jų tėveliai, mokytojai ir mo
kyklos draugai, nes čia Tėvų Ko
mitetas turėjo turtingą bufetą, ,o 
visus vaikučius vaišino šiltais už
kandžiais ir gaivino vaisvande
niais. Gegužinei įpusėjus mokyto
jų prižiūrimi ir komanduojami 
vaikučiai susirikiavo po du į ei
seną, kiekvienas laikydamas ran-

SVARBUS PRANEŠIMAS 
APYLINKIŲ IR VISŲ 

ORGANIZACIJŲ VALDYBOMS
Atskirose liet, kolonijose kiek

vienų metų pabaigoje sudaromas 
ateinantiems metams parengimų 
kalendorius, kad juos ruošiant 
neįvyktų susikirtimų. Geriausia 
būtų, kad kolonijų organizacijos 
tokį metinį parengimų kalendorių 
kuo skubiausiai paruoštų ir ligi 
gruodžio mėnesio pradžios prisiųs
tų Mūsų Pastogės Redakcijai, ku
ri iš savo pusės tokius parengimų 
kalendorius paskelbtų ateinančių 
metų “Mūsų Pastogės” kalendo-

SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ KOMITETAS LAPKRIČIO 13 D. DAINAVOS SALĖJE

(EAST TERRACE, BANKSTOWN) RUOŠIA TRADICINI
V
£

PAVASARIO VAKARA
1
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Vakaro metu įvairi ir skautiškai originali programa, turtinga loterija.
Girdėsime žinomų dainininkių "trio” ir matysime modernią baleriną!

Gros Arizonos kapela. Vietoje gaunami karšti užkandžiai, bufete gausus gėrimų pasi
rinkimas.
Pradžia 7 vai. vak. 1

KVIEČIAMI VISI IS ARTI IR TOLI.
Įėjimas 10 Šilingų.

£

i

koje lietuvišką vėliavėlę. Pasigir
do daina: “Išėjo tėvelis į mišką...”, 
o kai eisenos vėliavėlės dar aukš
čiau pakilo, galingai nuskambėjo 
daina “Lietuviais esame mes gi
mę, lietuviais norime ir būt”.

Dar buvo žaista daug lietuviškų 
žaidimų ir dainuota visokių dai
nų, o Adelaidės Apyl. .Valdybos 
dėka, buvo stengtasi viską nufil
muoti, kaip įrodymą, kad mokyk
los mokiniai moka gražiai pasiro
dyti ne tik scenoje, bet ir gam
toje.

(ALŽ) (vfe)

GEGUŽINĖ “PO 
GEDIMINO STULPAIS”

Sekmadienį, spalio' 24 dieną, 
įvyko kažkas neįprasto Adelaidės 
lietuvių bendruomenės gyvenime: 
ne Moterų Sekcijos ponios skubė
jo, plūkė ruošdamos stalus, krau- 
damos visokį maistą svečiams, bet 
pačios buvo pavaišintos! Tokios 
staigmenos jos tikrai nesitikėjo, 
nes per 15 metų, atrodo, niekam 
neatėjo į galvą mintis, kad reikė
tų ir Moterų Sekciją bent kartą 
metuose atpalaiduoti nuo virtuvės 
ir sudaryti jos darbščioms bite
lėms sąlygas pasigėrėti gamtos 
grožiu ir būti pavaišintoms.

Visi gerai žinome, kad Lietuvių 
Namuose neapsieina nė vienas pa
rengimas, susirinkimas ar bet 
koks kitas subuvimas, kur Moterų 
Sekcijos ponios aktyviai neprisi
dėtų savo bufetu, ar ištisai pa
ruoštų maistą, išdėliotų ant stalų 
ir gėrėtųsi matydamos, kaip mie
li sveteliai skaniai vaišinasi... Sve
teliams, savaime aišku, mažai te- 
rėpi, kiek jos įdėjo darbo, sugaišo 
laiko ir netgi savų, dažnai ati
trauktų nuo savo pensijos, pini
gų-

Tačiau šį kartą reikalai apsi-

riuje. Tai būtų tiek organizaci
joms, tiek ir skaitytojams didelis 
patogumas, nes nereikėtų tokių 
parengimų tvarkos ieškoti savaiti
niuose laikraščio numeriuose. 
Drauge prašomi visi verslininkai 
ir pramonininkai skelbtis Mūsų 
Pastogės kalendoriuje. Metinis 
paskelbimas pats pigiausias ir 
efektyviausias!

M. P. Red.

PATIKSLINIMAS
Mūsų Pastogės Nr. 42 paskel

biant Perth ramovėnų naują val
dybą įvyko netikslumų. Naują 
Perth ramovėnų valdybą sudaro: 
p. p. Klimaitis, Liutikas ir Čeka
nauskas. Kandidatais paliko H. 
Miliauskas, Valaitis ir Meškaus
kas. Kontrolės Komisijon išrink
ti: p. p. A. Miliauskas, V. Kazo
kas ir J. Žukauskas.

A. Vembutas

Mūsų Pastogės specialiame Mel
bourne numery praleista korektū-

ros klaida: po Melbourno apyl. 
valdybos nuotrauka išvardinant 
valdybos narius parašyta “A. Bi- 
kuličius” turi būti A. Bikulčius. 
Maloniai už tai atsiprašome.

Red.

PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDIS

Pirmininkas praneša, kad Syd
ney Liet. Plunksnos Klubo posė
dis įvyks lapkričio 14 d. (sekma
dienį) 4 vai. p.p. ponų Skirkų 
namuose 84 Camberland Str., Cab- 
ramatta. Posėdžio metu bus svars
tomi Klubo dienos reikalai ir p. 
A. Skirkos paskaita apie Mariją 
Pečkauskaitę_ minint jos mirties 
35-rių metų sukaktį. Visi Plun
ksnos Klubo nariai kviečiami lai
ku susirinkti.

MIRIMAI
Spalio 30 d. buvo palaidota a.a. 

p. N. Chodackienė. Mirė sulauku
si virš 80 metų amžiaus. Sydne- 
juje paliko dukros su šeimomis.

Pereitą savaitę mirė ir buvo 
palaidotas viengungis lietuvis S. 
Varkitlevičius. Velionis, atrodo, 
buvo vienas ir giminių nei arti
mųjų neturėjo.

KIEK AS SUŽINOJAU!
Adelaidiškis Juozas Doniela, ku

rio nutykius kelionėje aplink pa
saulį su džiaugsmu skaitėme ir dar 
tebeskaitome, jau laimingai pa
siekė namus gyvas ir sveikas.

*
Ketvirtoji N.S.W. Dainų šventė 

šiais metais įvyksta Newcastle 
mieste, Masonic Hall, Cardiff lap
kričio 20 d. Dalyvaus Sydney, 
Canberros ir Newcastle lietuvių 
chorai. Manyčiau, kad šioji šven
tė turėtų susilaukti tautiečių tar
pe ypatingo susidomėjimo.

*
Jaunimo Metams atžymėti P.L. 

B-nė išleido specialius ženkliukus, 
lipinamus ant automobilių. Gal ki
ti apie tai ir negirdėjo, o mūsų 
redaktorius jau tokį ženkliuką 
prisilipinęs važinėja!

*
Neseniai Melbourno apylinkės 

valdybos narys ir visuomeninin
kas Alfonsas Bikulčius vietos vi
suomenininkų ir bičiulių ratelyje 
atšventė savo 60 metų sukaktį. Iš 
savo pusės bent iš tolo norėtume 
sukaktuvininkui šūktelėti — “Il
giausių ir darbingų metų!”*

Kasmet Skautų Tėvų ir Rėmėjų 
Komiteto rengamas vakaras būna 
jaukus ir pavasariškai nuotaikin
gas. Ir dabar Pavasario vakaras 
rengiamas lapkričio 13 d. Daina
voje, kuro neturėtų aplenkti nei 
seni, nei jauni. *

Serga adelaidiškis mokytojas 
Jonas Neverauskas, guli Adelai
de Royal ligoninėje.

*
Melbourno Liet. Klubo Taryba 

ant savo meškerės laiko gerą lai
mikį — busimuosius Lietuvių Na
mus, tik kaip iš pranešimų matosi, 
vargu ar patys vieni jį galės iš
traukti. Ar kartais negalėtų mel- 
burniškiams į talką ateiti ir visi 
kiti, ypač Viktorijos lietuviai su 
'savo įnašais ar paskolom?*

Esu tikras, kad daug kas prisi
mena seniai girdėtą trio (p.p. 
Asevičienę, Daudarienę ir Bitinie- 
nę). Pasiilgusieji galės jų dainų 
pasiklausyti Skautų Tėvų ir Rė
mėjų rengiamame Pavasario va
kare lapkričio 13 d. Dainavoje!

Melburniškiai p. E. žižienei, 
kuri persikelia gyventi į Sydnejų, 
išleistuves rengia lapkričio 27 d. 
Išleistuvėmis rūpinasi Soc. Glo
bos ir Katalikių Moterų Draugi
jos. «

Sydnejaus Taut. Šokių Grupė,

vadovaujama Jūratės Reisgytės, 
neseniai buvo pakviesta šokti Ro
tary Klubo Ashfielde (N. S. W.). 
Gaila, kvietimu nebuvo pasinau
dota, nes beveik visi grupės šokė
jai yra arba moksleiviai, arba 
studentai ir ruošiasi metų pabai
gos egzaminams.

*
SydnejiŠkis dail. V. Ratas nese

niai buvo iškviestas pas pagarsė
jusį Australijoje 86 metų amžiaus 
dailininką Norman Lindsay, kad 
jį supažindintų su majolikos tech
nika (majolika yra dar senovėje 
praktikuotas piešimo būdas ant 
keramikos objektų). Minėtas dai
lininkas yra universalus žmogus: 
jis ir rašytojas, ir dailininkas, ir 
skulptorius, operuojąs įvairiausio
mis tapybos technikomis. Pasku
tiniu laiku susidomėjo majolika ir 
ieškojo eksperto, kas jį su šiuo 
menu supažindintų. Toks eksper
tas Sydnejuje pasirodo ir yra mū
sų dail. V. Ratas!

*

Proporcingai pagal įplaukas 
australai laikytini vienais iš ge
riausių taupytojų pasaulyje. Aus
tralus prašoka tik japonai. Po jų 
seka prancūzai ir vokiečiai. Ku-ka

“AUŠROS” 
TUNTE

VASAROS STOVYKLA
Kaip jau buvo anksčiau skelbta, 

tunto vasaros stovykla prasidės 
gruodžio 30 d. ir tęsis iki sausio 
10 d. (paskutinysis laužas — sau
sio 9 d. sekmadienį). Esant di
desniam gaisro pavojui, šiais me
tais bus įrengta dujinė virtuvė.

Į stovyklą bus priimti be am
žiaus ribos skautai ir jaun. skau
tai. Taip pat ir neskautanjantieji 
vaikai, kurių tėvai sutiks leisti 
stovyklon ir paklusti skautų tvar
kai, galės būti priimti iš anksto 
susitarus.

Kitų tuntų skautai-ės galės sto
vyklauti tik iš anksto susitarę su 
“Aušros” tunto vadija (reikalin
gas tikslus stovyklaujančių skai
čius) ir gavę savo tuntininkų-vie- 
tininkų sutikimą.

Stovyklos reikalais kreiptis tun- 
tininko adresu, 84 Victor Ave., 
Picnic Point, N.S.W.

REIKALINGAS ŠALDYTUVAS
Skautų stovyklai reikalingas

vertė aukštyn kojomis: Adelaidės 
Apylinkės Valdyba, talkininkau
jant jos pakviestoms ponioms, su
ruošė Moterų Sekcijai pagerbimą. 
Buvo pakviestos visos buvusios 
nuo pat Moterų Sekcijos įsikūrimo 
ir dabar esamos Sekcijos Valdy
bos narės į nepaprasto grožio Na
tional Parke vietą, kur jos buvo 
vaišinamos, bet ne jos vaišino ki
tus. Kartu su svečiais bei šeimos 
nariais susirinko per 60 asmenų. 
Vyravo jauki, šeimyniška nuotai
ka.

Gegužinės metu prie šimtame
čio eukalipto kamieno buvo pri
tvirtinti Gedimino stulpai, todėl 
ir pati gegužinė pavadinta “Po 
Gedimino Stulpais”. Oras pasitai
kė puikus; gausybė žydinčių me
džių ir čia pat esąs ežerėlis teikė 
nepaprasto grožio tai vietai, kur 
vyko gegužinė.

Adelaidės Apylinkės Valdyba, 
atrodo, šį kartą norėjo padėkoti 
Moterų Sekcijos ponioms už jų ne
nuilstamą darbą mūsų bendruo
menei už visas tas organizacijas, 
kurios naudojosi Moterų Sekcijos 
patarnavimais. Atrodytų tksliau, 
jeigu bent kartą metuose visos 
tos organizacijos bendromis jėgo
mis pagerbtų tas darbščiąsias mo
teris, kurios per visus metus tiek 
daug patarnauja toms visoms or
ganizacijoms.

(ALŽ) (j)

MELBOURNO LIET.
NAMŲ VAJUS

Melbourno lietuvių pokalbių pa
grindinė tema — Lietuvių Namai 
ir jų pirkimas. Atrodytų, kad rei
kalas visiems aktualus ir su en
tuziazmu visų palaikomas.

Bet tai pašaliečio spėjimas. Pa
siklausykime, ką sako tuo reikalu 
Melb. Liet Klubo Tarybos narys 
inž. B. Vingrys.

Jo teigimu, per trečią Lietuvių 
Namų Vajaus savaitę surinkta 
Namams viso £463. Taigi, per vi
są vajų iki spalio 25 d. surinkta 
2.869 svarai. Taigi, vien tik depo
zitui dar trūksta apie 1.500 sva
rų!

Inž. B. Vingrys, patiekdamas 
sąrašą asmenų (be anksčiau pa
skelbtųjų), kurie yra suteikę pa
skolų Lietuvių Namų pirkimui, 
pareiškė, kad yra dar labai daug 
tautiečių visai prie šio tikslo ne- 
prisidėjusių. Toks delsimas ap-

ALB BANKSTOFNQ APYLINKĖS VALDYBA 
maloniai kviečia visus atsilankyti į •

PAVASARIO BALIU SOKIUS
Dainavos salėje Bankstowne lapkričio 20 d.

Įėjimas £1 asmeniui įskaitant užkandžius — vakarienę ir gaiv gėrimus.
Pradžia 7 vai. vak.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba

sunkina Namų pirkimo eigą ir vi- 
visai pagrįstai sukelia rūpesčio 
ateitimi.

Pagal patiektą sąrašą Lietuvių 
Namų pirkimą parėmė: įmokėda
mi:

£113 Ignas Budrys;
£105 A. ir E. šeikiai;
po £100: I. Alekna, R. Aniulie- 

nė, J. Antanaitis, J. Kuncaitis, J. 
Valys, B. Vanagas, B. Vingrys;

po £95: Z. Brėdikis, J. Dudė
nas, J. Jasiulaitis, A. Lastas, J. 
Petrašiūnas, K. Prašmutas;

po £80: J. Vizbaras;
£70: P. Mičiulis;
£65: V. Jakutis;
po £60: L. Barkus, A. Balei-

“LITUANIA” GIEDA
RELIGINĖS MUZIKOS

Neseniai atšventęs savo 16-kos 
metų gyvavimo sukaktį, Adelaidės 
liet, choras “Lituania” spalio 31 
d. šv. Kazimiero koplyčioje suruo
šė religinės muzikos koncertą.

šio koncerto programoje be miš
raus choro dar dalyvavo kviestieji 
menininkai: solistė G. Vasiliaus
kienė, smuikininkas Pr. Matiukas

šaldytuvas. Stovyklavietėje esan
tieji 3 seni šaldytuvai sugedę ir 
jų pataisymas būtų neekonomiš
kas.

Galintieji skautams paaukoti 
veikiantį šaldytuvą (išorė nesvar
bu) prašomi pranešti tuntininkui 
arija skambinti Kęstučiui Narbu
tui tel. 71 3475 po 8 vai. vakaro.

“GEDIMINO” 
DRAUGOVĖS IŠVYKA

Spalio 31 d. D.L.K. “Gedimino” 
d-vės skautai, vad. s.v.v.sl. Vyt. 
čižausko ir s. vyčio K. Narbuto 
važiavo j Wollongongą. Pakeliui 
sustojo aplankyti nuoširdžių skau
tų bičiulių p. Gailiūnų, gyv. Bulli 
ir iš čia toliau nevažiavo. Nuo 
malonių šeimininkų namų —/neto
li jūra, todėl maudymasis nebuvo 
užmirštas. Draugovės skautai grį
žo patenkinti prmąja vasaros iš
vyka.

MELBOURNIšKIS 
SYDNEJUJE

“Džiugo” tunto adjutantas s.v. 
v.sl. E. Nagulevičius atostogauda
mas savaitei užsuko į Sydnėjų. 
čia būdamas aplankė “Aušros” 
tunto vadovus, Rajono Vado įga- 
lotinį ir su “Gedimino” draugo
ve lankė Bulli pajūrį.

KONCERTAS ADELAIDĖJE 

ir Adelaidės katedros vargoninin
kas J. Gavelock.

Koncertą pradeda J. Gavelock 
vargonais solo (Trimito garsas — 
Stanley). Iš jo grotų trijų dalykų 
ypač gražiai skambėjo švelni, daž
nai australų bažnyčiose girdima 
tradicinė “Londondery Air” gies
mė. J. Gavelock puikus vargonų 
meisteris, vargonais akomponavo 
visam koncertui — tiek chorui, 
tiek solistams. Gaila, maža koply
čios talpa ir menkas rezonavimas 
vargonams neleido skambėti pla
čiai ir didingai, kaip didelėje baž
nyčios erdvėje.

Solistė G. Vasiliauskienė kaip 
ir visada pasirinktas giesmes at
liko jautriai ir spalvingai. Ji pa
giedojo dvi B. Budriūno giesmes 
— “Maldą” ir “Marija, Marija, 
Motina Malonės” ir Pr. Mariukui 
smuiku pritariant F. Schubert’o 
.“Avė Maria,” kurios išpildymas 
ypač buvo įspūdingas.

Smuikininkas Pr. Mariukas pa
grojo tris dalykus, iš kurių ypač 
puikiai skambėjo B. Dessau “Ada
gio Religioso”.

Choras Lituania, diriguojamas 
muz. V. Šimkaus, koncerto pra
džioje pagiedojo įžangą iš Č. Sas
nausko “Requiem”. Labai gražiai 
choras išpildė J. Siniaus giesmę 
“šventa naktis” ir A. Vanagaičio 
“Maldą”. Pasigėrėtinai solo parti
ją atliko p. J. Maželienė įspūdin
goje P. Ambrazo giesmėje “O, 
Dieve” kartu su choru. Taip pat

darniai nuskambėjo C. Gounaud 
“Avė Maria” su soliste G. Vasi
liauskiene. Koncerto užbaigai cho
ras įtikinančiai išpildė dažnai gir
dimą ir visų mėgiamą J. Dam
brausko “Maldą už tėvynę” palik
damas gražų šio koncerto įspūdį.

Choras “Lituania” daug dirba, 
turi didelį lietuviškų dainų reper
tuarą, bent kas antri metai suruo
šia religinės muzikos koncertus.

I šv. Kazimiero koplyčią susi
rinko gražus klausytojų būrys, 
kurie su dėkingumu išgyveno pil
nas susikaupimo ir religinės rim
ties muzikines valandas.

J. M.

šis, J. Mącejūnas, V. ir S. Jaršo- 
vai, S. Savickienė;

po £55: V. Bieliauskas, N. But
kus, J. Geštartas, A. Jakubaus
kas, Dr .1. Kaunas, A. Klimas, 
M. Mackevičius ir B. Urbšys.

Sąrašo tąsa ir papildymai bus 
skelbiami vėliau.

Melbourno Liet. Klubo Taryba 
apeliuoja į visus Melbourno lie
tuvius suprasti rimtą padėtį ir su 
nuoširdžiu duosnumu jungtis į 
Lietuvių Namų rėmėjų — savi
ninkų eiles. Mes melburniškai tu
rėtume išgirsti jų šauksmą ir ne
delsdami atlikti savo tautinę pa
reigą.

Rimas Vėtra

Dr. VLADUI IVINSKIUI 

mirus, jo žmoną, dukras ir jų šeimas užjaučiame.

Protų Seimą

T. ir V. Simniškius, p. Simniškienės motinai mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame.

Protų Seimą
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