
METAI
BAIGIASI

Metai baigiasi ir daugelis sten
giasi suvesti metų pabaigoje ne 
tik savo ekonomines, bet ir mo
ralines sąskaitas. Tai yra natū
rali gyvenimo formulė, kurios 
norint nenorint reikia laikytis.

Neskaitant savų asmeninių 
reikalų kiekvienas turime ir eilę 
visuomeninių ar tautinių įsipa
reigojimų. Kaip tik metų pabai
goje verta pagalvoti, kiek per 
praėjusius metus mūsų pastan
gos buvo pateisinamos, kiek tuš
čios, kur buvome apsileidę, o 
kur pavyzdingi. Sitai verčia da
ryti mūsų sąžinės budrumas, ku
ris pas vienus yra ypatingai jau
trus, pas kitus gi gerokai ap
snūdęs.

Tačiau gal labiausia esame 
atbukę mūsų spaudos reikalais. 
Yra žmonių, kurie tai vienur, 
tai kitur net perdėtai rūpinasi, 
kad būtų padaryta ar atlikta, bet 
paprasčiausiai nesusimoka laik
raščio metinės prenumeratos. O, 
rodos, čia jau toks natūralūs da
lykas, kad nereikėtų nei aiškin
ti, nei priminti. Štai anąsyk be
sikalbant su Mūsų Pastogės ad
ministratorium jis parodė di
džiulį sąrašą skaitytojų, kurie už 
Mūsų Pastogę ne tik kad dar ne
sumokėję už šiuos metus, bet ei
lė jų ir už porą metų anksčiau. 
Administratorius teigia, kad jis 
per metus išsiunčia po kelis tūks
tančius raginimų, bet tik labai 
mažas procentas atsiliepia. Bet 
kitiems net ir to neužtenka: siųsk 
nesiuntęs raginimus, o jie nei at
siliepia, nei susimoka. Gi po ke
lių metų veltui laikraščio siun
tinėjimo kada jis nutraukiamas, 
tada administratorių pasiekia 
priekaištai, kam laikraštis sulai
kytas, bet apie susidariusias sko
las net ir prisiminti nenori.
Šitoks kai kurių skaitytojų elge
sys su savo laikraščiu nei mora
liai, nei materialiai nepateisina
mas. Nepateisinamas moraliai, 
nes lietuviui neskaityti lietuviš
ko laikraščio yra liūdna, bet 
skaityti ir už jį neatsilyginti yra 
tiesiog žema. Nepateisinama ir 
materialiai, nes iš tiesų nėra mū
sų tarpe galima sakyti nė vieno, 
kuris stovėtų taip nepasiturin
čiai, kad neįstengtų užsimokėti 
už savo laikraštį. Šiandien kiek
vienas iš mūsų gyvename ge
riau, nei prieš dešimt ar penkio
lika metų, kiti net prabangiai įsi
taisę, bet kada reikia apmokėti 
prenumeratą, tai neprisibaud- 
Žiama. Gal kitam tie aštuoni pre
numeratos doleriai ir yra smulk
mena, kurią galima užmiršti, bet 
laikraščio leidėjui tai gyvybinis 
reikalas. Laikraštis kas savaitę 
turi reguliariai mokėti, bet ką 
daryti, jeigu skaitytojai šito re
guliarumo nesilaiko. Patys šito 
natūralaus reikalo nesilaiko, į 
paraginimus neatsiliepia, sulai
kius laikraštį užsigauna.

Šitokių klapatų su savo skai
tytojais turi ne vien tik Mūsų 
Pastogė, bet kaip taisyklė visi 
laikraščiai tiek čia, tiek ir užsie
ny. Tokie skaitytojai mažiausia 
bent turėtų turėti kiek savigar
bos, kad jeigu nenori to ar kito 
laikraščio skaityti, tai bent pa
rašytų, kad jie jo nenori ir tuo 
neužsikrautu sau moralinės sko
los. Pagal Mūsų Pastogės admi
nistratoriaus davinius eilė skai
tytojų laikraščiui skolos sudaro

BALTU KONVENCIJA ADELAIDĖJE
Jau buvo skelbta, kad Federali

nė Baltų Taryba Australijoje nu
mačiusi suruošti 1968 — Pabalti
jo kraštų nepriklausomybės pas
kelbimo jubiliejiniais metais Bal
tų Kongresą 50 metų sukakčiai 
paminėti.

Latviams ir estams pageidau
jant vietoje ALB Krašto Valdy
bos siūlyto tarptautiniai politinio 
kongreso bus šaukiama Baltų Kon
vencija su plačia politine ir kultū
rine programa.

Baltų Konvencija įvyks ateinan
čių metų birželio 1-8 d.d. Adelai
dėje. Adelaidė 
kad ištyrinėjus 
šiam tiksluf čia 
ir palankiausios 
metu laisvi tautiečiai kviečiami to
je konvencijoje gausiai dalyvau
ti.

Pirmą Konvencijos dieną numa

pasirinkta todėl, 
paaiškėjo, kad 

bus tinkamiausios 
sąlygos. Visi tuo
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VYTAUTAS BERNOTAS

POLITIKOS VINGIUOSE
REIKALAI VIETNAME 

Surinktais statistikos daviniais 
komunistų spaudos, karo belais

vių ir įvairių Vietnamo šnipų pa
tirta, kad šiaurės Vietnamo jėgos 
kenčia maisto trūkumą, sukilėlių 
verbavimo sunkumus ir smarkiai 
pakilusią dezertaciją. Gyventojų 
skaičius, pereinąs iš komunistiu 
valdomos pietų Vietnamo srities į Ii tekti gintis ligi paskutiniųjų nuo 
vyriausybės valdomą ' teritoriją, 
kasdien kyla. Visa tai rodo komu
nistų artėjantį bankrotą.

J.A.V-bės tuo tarpu ir negalvoja 
sustabdyti bombardavimų nors ir 
trumpam laikui. Generolas W. 
Westmoreland gavęs platesnių ka
ro vykdymui teisių, karo veiks
mus vykdys ir toliau neatlyžta- 
mai.

Pačioje Amerikos vyriausybės 
viršūnėje dėl esamų karo nesutari
mų jaučiama trintis. Gynybos se
kretoriui McNamarai iš pareigų 
pasitraukus jo pozicija gali ati
tekti daugiau sukalbingesniam 
Teksas gubernatoriui Connally.

Nežinia kokių priemonių Ameri
kos vyriausybė gali imtis prieš 
Kambodią. ši valstybė būdama 
Vietnamo pašonėje savo teritori
joje priglaudžia komunistų suki-

iš

kelių tūkstančių dolerių sumą. 
Atseit, Mūsų Pastogė turtinga, 
bet kas iš to, kad tie pinigai 
įšaldyti ir nežinai, ar jie kada 
bus panaudoti laikraščio naudai, 
nors tokių skaitytojų naudai pats 
laikraštis jau išsikaštavo.

Taigi, metams baigiantis vis 
dėl to pirmiausia pagalvokime 
ir apie savo spaudą, apie savo 
laikraštį: ar esame to laikraščio 
varikliu už jį laiku apsimokėda
mi, ar nesąžiningu stabdžiu, nes 
patys laiku ar visai nemokėdami 
skriaudžiame ne tik patį laik
raštį, bet ir tuos jo skaitytojus, 
kurie laiku ne tik apsimoka, bet 
ir nuolat vienu kitu doleriu pa
remia, kad tik laikraščiui netek
tų skursti. Iš tikrųjų laikraščiui 
visai nereikėtų skursti ir gal net 
nesišauktų aukų ar kitokios pa- 
galbos, jeigu patys skaitytojai 
sąžiningai ir laiku apsimokėtų. 
Plačia burna kalbame apie lie
tuvybės išlaikymą, tačiau su tuo 
pagrindiniu lietuvybės ramsčiu 
— spauda visai nesiskaitome ir 
netgi ją stabdome. Tad kviečia
me visus skaitytojus metų pabai
goje išlyginti skolas ir apsimokė
jus į priekį užsigarantuoti, kad 
laikraštis be kliūčių kitais metais 
lankytų. Bent šituo atžvilgiu 
įženkime į naujus metus gryna 
sąžine. v.k.

tarptautiniai politinė progre
su atitinkamomis rezoliucijo-

tyta 
ma 
mis — memorandumais. Bus kvie
čiami vyriausybės nariai, parla
mentarai, politikai, visuomeninin
kai, spaudos atstovai. Kitomis 
dienomis koncertų, parodų ir pas
kaitų forma bus supažindinta aus
tralų visuomenė su pabaltiečių is
torija, jų politinėmis aspiracijo
mis ir kultūriniais atsiekimais.

Federalnė Baltų Taryba pagei
dauja, kad panašaus pobūdžio mi
nėjimai būtų organizuojami jung
tinėmis pabaltiečių jėgomis visuo
se didesniuose Australijos centruo
se nebūtinai laikantis Federalinės 
Baltų Tarybos Adelaidėje nustaty
tos programos. Fed. Baltų Tary
bos numatytoji programa Baltų 
Konvencijoje bus paskelbta kiek 
vėliau.

Ą.L.B. Krašto Valdyba 

lėlius o Kinijai ne tik leidžia, bet 
talkininkauja pristatant maistą ir 
strategines karo medžiagas.

Planuojant naujas karo trumpi
nimo startegijas Amerika gali im
tis panašių bombardavimo priemo važiuos į kovos lauką ne tik Ame- 
nių prieš Kambodiją kaip ir Viet
name. Tuo reikalu Kambodijos 
princas Sihounuk perspėjo gyven
tojus būti pasiruošusiems nes ga-

amerikoniško imperializmo.
Dėl nuolatos bombarduojamo Ho 

či Minh kelio, pagrindiniai suki
lėliams tiekimo punktai randasi 
Kambodijoje. “Neutralios” Kam
bodijos vandenyse ir uostuose lan- Dar nėra išaiškinta ar tai buvo 
kosi gausybė Kinijos ir šiaurės prezidento Johsono spaudimas ar 
Vietnamo prekybinių laivų. Sih- pačio Mc Namaros sprendimas, 
ounuk vardu pavadintas miestas Beveik prieš metus buvo žino- 
kaip tik ir yra pagrindinis uos
tas ir visų kelių mazgas į šiau-

R. McNamara, pasitraukę* iš 
USA krašto gynybos ministerio 

(sekretoriau*) pareigų.

DAR VIENA KOLONIJA
ATSISAKĖ ANGLŲ GLOBOS
Lapkričio 29 d. britai pasirašė 

sutartį po 128 metų kolonialinės 
globos suteikdama nepriklausomy
bę Pietų Arabijai su Adenu. Pa- 
sirašus sutartį Pietų Arabija au
tomatiškai pasidarė nepriklauso
ma. Kai britai įžengė į Adeną 1839 
m. tenai tebuvo tik 500 gyvento
jų. Dabar Adenas turi apie 
250.000 neskaitant 750.000 gyven
tojų kaimyninėse šeikijose. Tai 
dar vienas atramos taškas išsprū
do iš britų imperijos. Pasitrau
kus britams iš Pietų Arabijos daug 
rūpesčių susidarys Izraėliui, nes 
naujoji valstybė tuoj pat pareiš
kė noro stoti nariu į Jungtinę 
Arabų Respubliką Nasserio žinio
je. Tas nieko gero Izraėliui ne
žada, nes naujasis Adeno galva 
jau anksčiau grasino iš Adeno blo
kuoti Izraėlio laivus Raudonojoje 
Jūroje.

Snukio ir nagų epidemija Ang
lijoj® veda kraštą prie ūkinės ka
tastrofos. Gyvuliai masiniai žudo
mi ir laidojami.

— ★ —
Amerikoje vienas kalinys, išmu

šęs Kansas kalėjimo sienoje sky
lę, pabėgdamas paliko 10 dolerių, 
kad administracija padengtų nuos 
tolius už išlaužtą sieną.

PASITRAKĖ McNAMARA

Pereitą savaitę pasitraukė iš pa
reigų Amerikos gynybos ministe- 
ris R. McNamara. Daugeliu jįo 
pasitraukimą risią su karu Viet
name. Kiti spėlioja, kad. jis ne pats 
pasitraukęs, bet buvęs pašalintas. 
Skelbiama, kad pasitraukus Mc- 
Namarai jokių pasikeitimų Vist- 
namo klausimu neįvykeią. 

nia, kad Mc Namara ilgai sekre
toriaus pareigose neišsilaikys, ypač 
kada karas Vietname sustojo vie
toje. Karas Vietname kaip tik ir 
buvo vienas iš bandymų gynybos 
sekretoriaus politinėje karjeroje 
ir deja toji karjera pasibaigė liūd 
nokai.

Nuo pat pirmos dienos pasky
rus Mc 
toriaus 
gynybos 
riaus 
Namara 
si vyriausiojo 
džniausiai pasitkėdamas savo iš
mintimi ir nepaprastais gabumais 
daugumą sprendimų darydavo sa
varankiškai be oro-jūros ir žemės 
pajėgų vadų patarimo.

Mc Namaros išmintis daug pa
gelbėjo prezidentui ekonomini ails 
ir politiniais patarimais. Tačiau 
kas lietė karą, o ypač karo stra
tegiją, Mc Namara darė daug iš Woomera laukų.

Namarą į gynybos sekre- 
pareigas, . tarp vyriausio 
štabo 
vyko 
retai

ir gynybos sekreto- 
nesutarimai. Mc- 

kada vadovaudavo- 
štabo patarimais:

KIPRO SALOS KLASIMAS
Vėl pereitą savaitę iškilo neiš

spręsti Kipro salos reikalai. Tur
kija net buvo pasiuntusi Graiki
jai ultimatumą reikalaudama, kad 
Graikija atitrauktų savo 12.000 
kariuomenę iš Kipro per tris sa
vaites, kad būtų atimti visi gink
lai iš kipriečių tiek graikų, tiek 
ir turkų ,ir kad tarptautinė ko
misija prižiūrėtų kipriečių nugink
lavimą. Kaip taikintojas į Kiprą 
atvyko iš Amerikos taikintojas 
Mr. Cyrus Vance, kuris tikisi 
konfliktą pašalinti.

RINKIMŲ REZULTATAI
Lapkričio 25 d. visoje Australi

joje buvo renkamas senatas iš 60 
asmenų. Nors balsavimų rezulta
tai dar nepilnai gauti, vis tik aiš
ku, kad dabartinė liberalų vyriau
sybė senate pralaimėjo vieną ats
tovą, lygiai pralaimėjo vieną ir 
opozicinė darbo partija, bet dvi 
vietas laimėjo demokratinė darbo 
partija. Norint išlaikyti persva
rą, valdanti partija (liberalų) tu
rės palaikyti glaudesnį santykia
vimą su demokratų darbo partija. 
Iš turimų davinių atrodo: libera
lų 28 vietos, Darbo partijos 27 
vietos. Demokratų Darbo Partijos 
4 ir nepriklausomųjų 1.

Pereitą savaitę Portugalijoje į- 
vyko dideli potvyniai, kur žuvo 
apie du šimtai žmonių. Pačioje 
sostinėje Lisabonoje daugely vie
tų nutrauktas telefoninis susisie
kimas ir elektros tiekimas. ĮDaug 
namų sugriuvo potvynio paplau
ti, o žemesnėse vietose ir visai 
apsemti.

— ★ —
Japonai išbandė savo gamybos 

vairuojamas raketas, kurios sieki* 
apie 18 mylių-

Me NAMARA ATSISTATYDINO

tikos pinigais statytais uostais ir 
keliais, bet ir prezidento Kennedy 
prospektu.

Septynis metus išbuvęs Ameri
kos gynybos sekretoriaus pareigo
se Robert Mc Namara pasitrau
kė iš pareigų.

rėš Vietnamą, kur neperseniausiai 
lankėsi Jacqueline Kennedy ir 
ten atidarė gatvę pavadintą pre
zidento Kennedžio vardu.

Taigi, komunistų ginklai dabar

M. K. Čiurlionis AUKA (ofortas')

klaidų. Jo pradėtas bombardivi- 
mas šiaurės Vietnamo ir vėliau jo 
pačio abejonės, sukėlė Amerikos 
viešumoje nerimąsčio, karo vadų 
tarpe — neapykantos.

Galbūt tik Amerika yra vienin
telis pasaulyje kraštas, kur civilis 
tvarko kariškių ir visus karo rei
kalus. O čia kaip tik ir glūdi 
.visi karo sunkumai kada tik vienas 
žmogus yra atsakingas už visus 
veiksmus.

PIRMASIS
AUSTRALIJOS SATELITAS

Pereitą savaitę Australija pa
leido į erdves pirmąjį savos ga
mybos satelitą WRESAT I, ku
ris kiekvieną 100 minučių apskrie
jo aplink žemę suteikdamas įvai
rių moksliškai vertingų davinių. 
Satelitas yra maždaug tokio dy
džio, kaip kad buvo sovietiškasis 
pirmasis sputnikas. Jis paleistas

LIETUVIŲ KALBA išstumia
ma iš mokslo žurnalų, o jos vietą 
užima rusų kalba. 1967 m. išėju
siuose dviejuose “Kalbotyros” žur
nalo sąsiuviniuose (XV ir XVI 
sąs.) rusų kalba jau turi persva
rą. XV-tame sąsiuvinyje yra įdė
ti 5 straipsniai rusų k., o tik 4 
lietuvių k. Dar blogiau yra XVI- 
tame 
yra 
niai, 
keliu 
kaip 
lo Akademijos “Darbai”. Ir jie 
pradeda daugiau dėti straipsnių 
rusų kalba. .

Čia rusų kalba 
jau 6 straips- 
tik 3. Rusėjimo 
ir kiti žurnalai,

sąsiuvinyje.
spausdinami 
o lietuvių k. 
yra pasukę
“Literatūra” ir LTSR Moks-

Anglai jau pereitą savaitę pra
dėjo evakuoti savo kariuomenę iš 
Adeno Arabijoje.

Nuvertinus Anglijos svarą ir 
prie jų taikantis kitoms valsty
bėms, kurios taip pat nuvertino 
savo piniginį vienetą, numatoma 
kad oro linijos pakels net 16% ta
rifus.

Melbourne centriniame pašte 
kilęs gaisras padarė apie milijo
ną dolerių nuostolių ir sudegė 
daugybė laiškų ir kitokių siuntų. 
Galimas daiktas, kad ne vienas ir 
lietuvių laiškas nuėjo dūmais.

Malazijoje kilus potvyniui žuvo 
apie 200 žmonių ir apie pusė mi
lijono turėjo būti iševakuota į sau 
gesnes vietas. Potvynis nušlavė 
ištisus kaimus ir net miestelius.

677 australų mokslininkai pasi
rašė protesto raštą ir pasiuntė

SKAITYTOJAMS

Vakarų pasauly, ypač anglo
saksų kraštuose, Kalėdos yra tokia 
metinė šventė, kur sukoncentruo
ta* gyventojų visa* dėmesy*: Ka
lėdų metu išvystoma didžiausia 
apyvarta bizniuose, nes šalia svei
kinimų daugumas savo artimuo
sius ir pažįstamu* ne tik sveiki
na, bet ir stengiasi apdovanoti. 
Dovano* kiekvieno pagal išgale*, 
tačiau ir vargingiausi stengiasi 
šio gražaus papročio neaplenkti 
ir nors kukliom dovanėlėm prisi
stato savo artimiesiem* bei drau- 

tuo parodydami, kad Idek- 
širdyje galioja Kalėdos t* 
dvasia ir tuo pačiu stilium.

Neabejotina, kad šio vietinio 
papročio prisilaiko ir daugybė lie
tuvių. Nekalbant apie dovanas, 
kurio* yra grynai individualu* da
lyką*, «u*tokime kiek prie šventi
nių (veikinimų, kurie ir audaro 
didžiąją dalį kalėdinių švenčių ir 
metų sąvartos nuotaikų.

Nekalbant apie asmeniniu* svei
kinimus per spaudą, kas ne visa
da pasiteisina, kaip kad matėm 
neseniai iš vieno skaitytojo laiš- 

gam* 
vieno 
pačia

nių, turinčių laisva* profesija* ar
ba savu* bizniu* su klijentais. 
Kiekviena* tok* laisvo* profesijos 
arba laisvo amato asmuo parody
tų labai gražų mostą, kad šven
čių metu bent per spaudą prisi
mintų ir savu* klijentu* ir juo* 
pasveikintų. Tai žestas, su kuriuo 
vakarų pasaulyje neapsilenkia be
veik jokia įmonė ar įstaiga.

Lietuviai šitai gali lengvai pa
daryti pasveikindami savo klijen
tu* per Mūsų Pastogę. Čia būtų 
dviguba* geras darbas: ir parody
tas gražus mostas ir paremta Mū
sų Pastogė. Todėl kviečiame visu* 
lietuvius profesionalus, pramo
ninkus, biznierius, amatininku* ir 
kitokius laisva profesija besiver
čiančiu* ir nuo publikos priklau
sančiu* asmenis neatidėliojant 
siųsti skelbtinu* šventinius svei
kinimus jau dabar. Atsiminkime, 
kad ligi Kalėdų beliko vos kelio* 
savaitė* ir paskutini* šiai* metai* 
kalėdinis Mūsų Pastogė* 
baigiama* paruošti jau 
15 d. Tad norintieji 
sveikinimus, skelbimus, 
matoma šiai* metai* ir ateinančių 
metų pradžioje, jau išsiųsti da
bar, kad redakciją pasiektų ligi 
gruodžio 10 d. Pirma* ateinančių 
metų Mūsų Pastogė* numeri* pa
sirodys datuota* 1968 m. sausio 8 
d. Šiam numeriui medžiagą pri
siųsti ligi sausio 5 d.

Mūsų Pastogė* Redakcija

numeri* 
gruodžio 
pridusti

Australijos ministeriui Holtui už 
Australijos įvėlimą j Vietnamo ka
rą. Jdomu, kas išgirstų tokių moks 
lininkų protestus, jeigu Australi
joje įsigalėtų komunistai.
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pasaulyje

JONAS SOLIŪNAS

ŽURNALISTAI AR KORESPONDENTAI?
Keistas yra imigranto, pabėgėlio ir tremtinio likimas. Žmo

gus, netekęs savo žemės, dažnai netenka ne tik visų materialinių 
turtų, bet taip pat ir savo profesijos. Taip nutiko ir su dauguma 
mūsų pabėgėlių, kurie Lietuvą paliko antrojo pasaulinio karo me
tu. Statistiniai duomenys rodo, kad daugumą pabėgėlių sudarė 
įvairūs valdininkai, kariškiai ir kiti jau profesijas įsigiję žmonės.

Dar gerai prisimename, kaip tremties dienose, stovyklose 
gyveno daug kariškių, kurie visi buvo tituluojami jų įsigytais Lie
tuvos kariuomenėje laipsniais. Tiesa, jau tada būdavo truputį keis
toka, kai, sakysim, virtuvės vyriausias vedėjas buvo šaukiamas 
generolo ar pulkininko laipsniu. Mes dažnai tokius šaukimus paly
pėdavome su ironiška šypsena.

Daugumas nekariškių pabėgėlių stovyklose buvo žinomi tik 
kaip pilka masė. Niekas nevadino kitų žmonių turėtųjų pareigų 
titulais. Tačiau profesiniai laipsniai pasiliko. Mes žinojome, kuris 
stovyklos gyventojas yra inžinierius, daktaras ar mokytojas. Mes 
taip pat pažinojome ir nedaug pabėgusių advokatų, muzikų bei 
žurnalistų. Nors daugumas advokatų nesivertė savo praktika, nie
kas iš jų įsigyto titulo neatėmė ir nesikėsino atimti. Profesiniai 
titulai tremtinių stovyklolse atrodė visai savo vietoje.

Blogiau nutiko, kai tie tremtiniai pasklido po pasaulį ir vėl 
įkibo žemėn naujo pagrindo savo egzistencijai beieškodami. Blo
giau dėl to, kad naujos gyvenimo sąlygos vertė mus prisitaikyti 
prie gyvenimo aplinkybių to krašto, kuriame apsistojome. Mat, 
buvę teisininkai, mokytojai negalėjo tęsti darbo savo profesijo
se. Pamažėl pradėjo nykti ir asmenų adresavimas jų turėtu pro
fesiniu titulu. Buvę teisininkai ir mokytojai tapo paprasta naujo 
krašto liaudimi. Žinoma, daugumas buvusių profesionalų tai stip
riai pergyveno ir ne viena tragedija pasekė buvusio mokytojo, 
teisininko ir net kunigo pėdomis.

Tiesa, net ir naujame krašte su savo turėtais titulais išsilai
kė gana ilgai mūsų kariškiai. Buvo net tragiškai juokingų nuti
kimų. Štai vienas aukštas kariškis, dirbąs šlavėju, prasitarė apie 
savo turėtą karišką laipsnį savo bendradarbiams šluotininkams. 
Nuo to laiko jis ir buvo žinomas kaip aukšto rango šlavėjas.

Tačiau laikas gydo visas žaizdas. Užmarštin grimsta ir visi 
turėtieji vertingi ir nevertingi titulai. Žmonės pradeda suprasti, 
kad gyvenime dažnai titulai nieko nereiškia. Daug daugiau reiš
kia žmogaus turėtieji ar įsigyti dvasiniai turtai. Nei tremtis, nei 
imigracija negalėjo ir negalės iš žmogaus atimti įsigyto mokslo.

Buvę tremtiniai lietuviai naujuose kraštuose savo jaunimą 
tempė į mokslus. Šiandie turime nepaprastai daug naujų profe
sionalų. šiandie daug lietuvių yra jau šios krašto mokytojų, tei
sininkų, daktarų, inžinierių. Vis dėl to gyvenime turime ir keistų 
paradoksų. Vienas iš keisčiausių tai mūsų spaudos žmonės. Lie
tuvoje žurnalistika buvo profesija. Aišku, visus žurnalistika be
siverčiančius žmones vadinome žurnalistais. Profesionalais spau
dos žmonėmis, nes jie iš tuo duoną pelnėsi.

Tremtyje žurnalistika niekas negalėjo verstis, ir buvusieji 
profesionalai žurnalistai tapo tik tos srities mėgėjais. Atsidūrus 
svetur daugelis mūsų profesionalų žurnalistų rado vietos leidžia
mų lietuviškų laikraščių redakcijose. Jie ir toliau galėjo verstis 
savo profesija, šitie žmonės ir dabar yra tikrieji žurnalistai.

Šalia tikrųjų mūsų profesionalų žurnalistų mes turime eilę 
spaudos darbuotojų ir korespondentų. Tų spaudos darbuotojų, 
sakyč, yra net perdaug. Man atrodo, kad be jokios teisės ir tiks
lumo mūsų spaudos darbuotojai ir įvairūs korespondentai pikt- 
naudoja tikrojo žurnalisto vardą. Mes pergyvename sąvokų su
maišymo laikotarpį. Šiandien beveik kiekvienas korespondentėlis 
tapo žurnalistu. Nė viena mūsų profesija nėra taip nužeminta, 
kaip žurnalistų. Nė viena profesija nėra taip apsėsta mėgėjų, kaip 
žurnalistų. Rodos, prigyvenome tokius laikus, kad kiekvenas, ku
ris sugeba pasirašyti savo pavardę (dažniausiai slapyvardę) yra 
“lietuvis žurnalistas”. Mes tiek turime šiandien tokių žurnalistų 
kad tikrai užtektų keliems šimtams laikraščių. Liūdniausia tai, 
jog tokie “žurnalistai” dažniausiai užverčia laikraščius nenaur 
dingomis, bevertėmis korespondencijomis arba nurašinėja straips
nius iš svetimtaučių žurnalų (netgi labai dažnai klaidinančiai) ir 
siunčia kitiems lietuvių laikraščiams.

Kas svarbiausia — mes turime net žurnalistų sąjungą, kuri, 
nėra abejonės, yra nuomonės, kad ji tai yra tikras pinigas, gryna 
profesionalų sąjunga.

Manding, yra pats laikas mūsų tikriesiems žurnalistams apsi
valyti nuo mėgėjų korespondentų ir atstatyti tikrąją profesionali
nės sąjungos prestižą. Tai galima padaryti nubraukiant visus tuos 
“žurnalistus”, kurie šiuo metu nesiverčia žurnalistika kaip pro
fesija.

TOKIOS TOKELES
Atsistatydino Rudis. Neseniai įvykusiame Amerikos Lietu

vių Tarybos suvažiavime iš pirmininko pareigų pasitraukė inž. 
Ant. Rudis. Dabar tariamasi dėl jos naujo pirmininko.

Liūdna sukaktis. Lapkričio 22-ji diena. Prieš ketverius me
tus Dalias mieste, buvo nužudytas prezidentas J.F. Kennedy. 
Keista, bet ši tragiška sukaktis šiame krašte praleista beveik 
tylomis.

PAVYKUSI DEMONSTRACIJA ,
Apie 800 asmenų, daugiausia 

ukrainiečių, lietuvių ir latvių, su
rengė triukšmingą demonstraciją 
prie sovietinės ambasados Ottavoj 
(Kanados sostinėj) lapkričio 7 va
karą, kai tenai rinkosi apie 400 
kviestinių svečių j priėmimą bol
ševikinės rusų revoliucijos sukak
tuvių švęsti. Svečiai buvo keli Ka
nados vyriausybės nariai, kariuo
menės štabo viršininkas, eilė kitų 
valdžios paredgūįnų, latikraMinįin- 
kų 'ir kitų kraštų diplomatų.

Demonstrantai balsu šaukiamais 
ir plakatuose {rašytais pareiški
mais kreipė pobūvį besirenkančių 

svečių dėmesį į tų sukaktuvinių 
iškilmių melagingumą ir tvirtino, 
kad ta sukaktis yra naujosios ru
sų komunistų imperialistinės poli
tikos sukaktis, — politikos, kuri 
reiškiasi Baltijos valstybių okupa
vimu, Ukrainos bei Gudijos smau
gimu ir tt. Demonstracija sie
kė tai priminti ne tik j tą pri
ėmimą atvykstantiems svečiam, 
bet ir visai Kanados visuomenei.

Sovietų ambasadorius, sako, 
priekaištavęs Kanados ministrui 
P. Martinui, kodėl Kanados admi
nistracija nesiėmus priemonių tam 
įvykiui sudrausti. Ottavos parei-

VLIKO SEIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas šaukiamas posė
džių gruodžio 16-17 d.d. New Yor
ke. Pirmame posėdyje Vliko pirmi
ninko pranešimas apie politinę pa
dėtį, vėliau Vliko tarybos prane
šimas ir Tautos Fondo praneši
mas. Galiausiai apyskaitų tvirti
nimas, sąmatos priėmimas ir sei
mo nutarimai tolmesnės veiklos 
reikalais.

— * _
Vliko pirmininkas Dr. J. K. Va

liūnas lapkričio 18 d. išvyko j Eu
ropą, kur aplankys eilę kraštų ir 
kur tk galima primins Lietuvos 
reikalą. Numato grįžti gruodžio 
10 d.

DVIRAČIAIS SKERSAI 
AMERIKĄ

Pereitą vasarą du Amerikos lie
tuviai studentai Jonas šipaila ir 
Algirdas Bulsys atliko dviračiais 
sensacingą kelionę — per trisde
šimt tris dienas pervažiavę nuo 
Pacifiko iki Atlanto ir sukardami 
2900 mylių. Abu yra aktyvūs ir 
sąmoningi lietuviai. Jonas Šipai
la jau trečius metus studijuoja 
biologiją, yra baigęs šv. Antano 
lietuvių gimnaziją aukso medaliu 
ir reiškėsi kaip geras sportinin
kas ir skautų vadovas. Algirdas 
Bulsys tik baigęs gimnaziją ir

Australijos ilmigracijos Minis
terija patiekia įdomių davinių 
apie ateivius iš tų kraštų, kurie 
šiandie sovietų kontroliuojami. 
Tuoj po karo Australija apsis
prendė įsileisti kaip ateivius tuos 
žmones iš DP stovyklų, kurių kraš
tai pateko sovietinėn okupacijon. 
Daugelis tų ateivių, čia įsikūrę 
kreipėsi į atitinkamus vietos orga
nus, kad būtų leista įvažiuoti iš 
gimtų kraštų šių ateivių artimie
siems — šeimos nariams ir gimi
nėms. 1956 m. Austarlijos vyriau
sybė nutarė kreiptis į atitinkamas 
komunistinių kraštų vyriausybes, 
kad leistų atvykti į Australiją čia 
įsikūrusių ateivių šeimos nariams. 
Australijos vyriausybės žygiai bu
vo grindžiami grynai humanišku
mo principais ir jos pastangos bu- 
vo vadinamos bendru “Operation 
Reunion” planu. Per eilę metų 
vyriausybės pastangos pagal “Op
eration Reunion” davė įdomių re
zultatų iš įvairių kraštų.

Sovietų Sąjunga. Nuo 1956 m. 
iki 1961 metų pabaigos gauta pra 
Šymų įvažiuoti (tikriau išleisti iš 
Sov. Sąjungos) 1414-kai asmenų. 
Vėliau dar buvo patiekta 1758 pra
šymai. Iš sovietų pusės prašymų 
svarstymas buvo labai lėtas ir 
1959 m. pabaigoje tebuvo išduo
tas leidimas atvykti į Australiją 
tik 17 asmenų. Vėliau procedūra 
kiek palengvėjo ir ligi 1967 m. bir
želio 30 d. buvo išleista dar 661 
asmuo, kurie galėjo atvykti pas 
savo gimines Australijoje.

gūnai pabrėžia, kad neleistinieji 
veiksmai buvo sustabdyti, o nuo
monių pareiškimų žodžiais ar pla
katų įrašais jie neturi teisės kliu
dyti, nes tai konstitucijos visiems 
laiduota laisvė.

Sovietų ambasadorius atvyku- 
siems svečiams aiškinęs, esą čia 
triukšmauja “pabėgę hitlerinin
kai”. Paaiškindamas vergu ką te- 
įtikino, kadangi demonstrantų dau 
gumas buvo perjauni tam, kad 
galėtų būti buvę netgi “hitler- 
jugende”. Net ir už sovietinį ner- 
vingesnis buvęs Čekoslovakijos am 
basadorius: tasai bandęs net pats 
automobiliu demonstrantus išstum 
dyti...

Demonstracijos rengėjai — An- 
tibolševikinis Blokas, kur Ka
nadoj vyrauja Ukrainos Išlaisvi
nimo Sąjunga) lapkričio 6 d. bu
vo sukvietęs Ottavos laikraštinin
kus, kuriems išdėstė apgailesta
vimą, kad spauda, smulkmeniškai 
garsinanti kiekvieną pajudėjimą 
prieš karą Vietname, permažai 
kreipia dėmesio į Maskvos impe
rialistinius veiksmus.

(ELTA) t

pradėjęs studijuoti žurnalistiką, 
savo gimnaziją atstovavęs prieš 
kitas mokyklas ir laimėjęs eilę me
dalių. Pasižymėjęs kaip skautas 
Geras lengvaatletas.

Abiejų kelionė dviračiais dauge
liui atrodė fantastiška ir dar jiems 
beplanuojant sukėlė susidomėjimo 
ir amerikiečių spaudoje. Vėliau to
ji pati amerikiečių spauda sekė 
jų žygį ir plačiai aprašė skelbda
ma jų nuotraukas. Kelias tikrai 
buvęs labai sunkus, bet įveikia
mas. Jie vidutiniškai padarydavo 
apie 90 mylių perdieną. Grįžu
sius iš kelionės sveikino lietuviai 
ir kelias dienas vargino amerikie
čiai žurnalistai.

Patenkinti šita kad ir sunkia 
kelione abu draugai galvoja ir 
vėliau panašiai pakeliauti, tik gal 
ne po Ameriką, bet po Europą.

SKUNDAS VATIKANUI

Paaiškėjo, kad sovietinės kulto 
reikalų priežiūros įstaigos parei
gūnas Vilniuje Rugienius ir “va- 
tikanologas” V. Niunka bandė 
aplinkiniu keliu įskųsti Vatikano 
kurijai lietuviškos Vatikano radi
jo programos tvarkytojus. V. Niun 
ka balandžio 23 d. Tiesoj paskelbė 
straipsnį, kuriame kritikavo Vli
ko pirmininko dr. J.K. Valiūno 
per Vatkano radiją balandžio pra
džioj pasakytą kalbą. Tvirtino,

ATEIVIAI IŠ SOVIETINIO BLOKO
Lenkija. Nors Lenkijos vyriau- Reunion” reikalu kaip tik Vengn- 

sybė pradžioje ir nebuvo linkusi jos revoliucijos metu. Pradžioje 
kooperuoti su “Operation Re- vyriausybė buvo griežtai nusista- 
union”, bet vėliau sutiko ir nuo čiusi neišleisti savo piliečių iš Bul- 
1958 m. gegužio iki 1967 m. lie- garijos. Ligi 1967 m.liepos pabai- 
pos 30 d. davė leidimus išvykti iš gos buvo paduota 311 prašymų, bet 
Lenkijos į Australiją 10.856 as- tik 72 buvo leista išvykti, 
menims. šiuo metu dar yra neat
sakytų 2.800 prašymų. Paskutiniu Jugoslavija. Jugoslavijos požiū- 
metu Lenkijos vyriausybė labai ris į “Operation Reunion” buvo vi- 
suvaržiusi savo piliečių išvykimą ga, kitoks negu aukščiau minėtų 
iš krašto ne tik į Australiją, bet kraštų. Paskutiniais metais pradė- 
ir į kitas šalis.

Čekoslovakija. 1956 m. Čekoslo
vakijos vyriausybė iš viso atme
tė pasiūlytą “Operation Reunion” 
planą, bet nežiūrint to iš 803 pra
šymų 292 patenkino ir išleido į 
Australiją. Pereitais metais atvy
ko 33 asmenys iš Čekoslovakijos.

Vengrija. 1967 m. gegužės mėn. 
Vengrijos vyriausybė sutiko ben
dradarbiauti ir nuo to laiko kad 
ir ne po daug, bet nenutrūkstamai 
atvyksta žmonių iš Vengrjos. Li
gi paskutinių dienų išleista 2681 
vengras ir dar yra neišspręstų 
500 prašymų.

Rumunija. Nors 1956 m. Rumu
nijos vyriausybė ir buvo sutikusi 
kooperuoti “Operation Reunion” 
dvasioje, bet nuotaikos įvairavo 
ir labai šykščiai piliečiai buvo iš
leidžiami į Australiją. Ligi 1967 
m. rugsėjo 30 d. buvo kviečiama 
2110 asmenų, bet išleista tik 661, 
daug prašymų buvo atmesta ir dar 
yra apie 400 nesvarstytų arba 
neatsakytų.

Bulgarija. J Bulgarijos vyriau
sybę buvo kreiptasi “Operation

Klaipėdoje įsitaisęs valstybinis 
rusų žvejybos laivynas stokoja 
jūreivių darbininkų: skelbimai 
laikraščiuose kviečia stoti į tą dar 
bą net ir neišėjusius privalomoje 
mokslo (net ir pradinės mokyk
los nebaigusius), žadamas atly
ginimas — 220-250 rublių per mė
nesį ir nemokamai maistą bei dar
bo aprangą. Bet sakiniai pabrėž
ta, kad buto (šeimai) netenka ti
kėtis. Gyventi teks arba laive, ar
ba (tarp kelionių) tam tikrose nak 
vynės patalpose.

(E) 

Lietuvos kariuomenės kūrėjui — savanoriui ir Vyties 
Kryžiaus kavalieriui

A. A. kapitonui KAZIMIERUI ŽILINSKUI 
mirus, jo žmoną Jadvygą, sūnų Algimantą ir kitus artimuo
sius užjaučia ir kartu liūdi visi Australijos kūrėjai savanoriai.

L.K.K. Savanorių Sąjungos 
Australijos Syriaus Valdyba

kad dr. Valiūnas saviškai iškrai
pęs popiežiaus Pauliaus VI en
cikliką ir pritaikęs ją “tarybinei 
Lietuvai šmeižti”, taigi paiktnau- 
džiavęs Vatikano radiju. Paskui tą 
rašinį jie išvertė į italų kalbą ir 
įspraudė jį j Romoje leidžiamą 
žurnalą Religioni oggi (Religijos 
šiandien), kad tuos priekaištus dėl 
enciklikos “iškraipymo” ir Vatika
no radijo “piktnaudžiavimo” pa
matytų ir Vatikano kurija. Ir pa
matė. Ir Vliko pirmininko pasaky
tąją kalbą peržiūrėjo. Bet jokių 
iškraipymų ar piknaudžiavimų Va 
tikano radiju nerado ir Niunkos 
bei Rugieniaus pageidautų išvadų 
nepadarė...

Tuo tarpu iš klausytojų laiškų 
patiriamas nusiskundimas, kad 
(ryšium su revoliucijos garbinimų 
tvanu) ir Lietuvoj — kaip Čekos
lovakijoj, Lenkijoj be Vengrijoj 
— antireligis spaudimas sustiprė
jęs, ypač per mokyklas. Sniečkus 
net pagyrė mokyklas už nuopelnus 
ateizmo skleidimo srity. Iš viso 
iš Lietuvos ateina aimanavimų, 
kad esąs sustiprintas niekinimas 
visko, kas lietuviams brangu, o 
mokymas mokyklose esąs tiesiog 
permerktas gyrimo visko, kas ru
siška.

(ELTA)

DAR VIENA BYLA

Lapkričio 14-17 d. Šiauliuose 

ta lengvai išleisti piliečius iš Ju
goslavijos. Ligi šios dienos 26.000 
Jugoslavijos piliečių buvo išleista 
į Australiją.

Šie daviniai gauti iš Imigraci
jos Ministerijos per senatorių F. 
P. McManus.

PAVYZDINGAS JAUNUOLIS

L. Vasiliūnas

Lapkričio 19 d. Adelaidėje Liet 
Namuose buvo atšvęsta Leono Va
siliūno, jun., 21 metų sukaktis. 
Svečių dalyvavo šventėje apie 140. 
Dailyvavo jatunimas ir senimas. 
Matėsi dalyvių tarpe ir eilė aus
tralų (solenizanto mokyklos drau
gų ir mokytojų). Šis pagerbimas 
būdingas ne vien tik svečių gausu
mu, bet ir savo esme: neeiliniam 
jaunuoliui neeilinis ir pagerbimas.

Jaunuolis Leonas gimęs Vokieti
joje 1949 m. su tėvais atvyko į 
Australiją ir apsigyveno Adelai
dėje. 1954 m. eismo nelaimėje žu
vo jo motina ir jis paliko savo tė
velio Lietuvos kariuomenės sava
norio ir Vyties Kryžiaus kava
lieriaus Leono globoje. Tėvo kie
tu užsispyrimu ir ištverme sūnus 
baigė mokytojų seminariją ir da

vėl buvo surengta čekistinio kerš
to byla, šį kartą pasmerkti pasi
rinkti penki asmenys: 1941 me
tais buvęs Papilės nuovados poli
cijos viršininkas Vincas Viskanta 
ir policininkai — Antanas Jau- 
ga, Povilas Stonkus, Antanas Balt 
runas ir Juozas Jauškojis. Jie 
kaltinami, kad “tarnavo hitleri
ninkams”, ypač, kad jie vykdę žu
dynes Šiaudinės miške. V. Vis
kanta vėliau tarnavęs policijoje 
Plungėje, paskui mėginęs pabėg
ti į Vokietiją, bet nesėkmingai. 
Kaip paprastai tokiose bylose, ir 
čia paliekama be paaiškinimo mįs
lė, kodėl šis “teisimas” surengtas 
tik dabar, praėjus jau daugiau 
kaip 26 metams nuo vykių, dėl 
kurių teisiamieji kaltinami, ir ko
dėl tik dabar pašaukti liudyt apie 
tuos įnusikaltimus tie, “kuriems 
pasisekė išvengti mirties ir pa
bėgti nuo žudynių duobės”.

(E)

LIETUVIAI KUBOJE

Sovietinė valdžia ramsto Castro 
režimą Kuboje ir lietuvių ranko
mis. Lapkričio 11 d. Tiesoj inžinie
rius Kęstutis Kavoliūnas rašo: 
“Mes, trylika specialistų-meliora- 
torių, atvykome į Kubą padėti jau 
nai respublikai spręsti aktualias 
vandens ūkio problemas”.

šių trylikos lietuvių uždavinys 
— sudaryti įvairius nusausinimo
projektus ir paruošti jų suprojek
tuotų įrenginių statytojus bei pri
žiūrėtojus kubiečius. Jie atvyko 
prieš keletą mėnesių. Čia rado jau 
anksčiau su įvairiais uždaviniais 
atsiųstų lietuvių. Naujuosius mo
kytojus sutiko ir su aplinkybėmis 
supažindino jau nuo pernai metų 
Kuboj laikytas rašytojas A. če- 
kuolis, inžinierius K. Onaitiš ir 
B. Zulonas.

Lietuvai projektuotojai išskirs
tyti keturiose Kubos provincijose,' 
Oriento provincijoj darbuojasi Z; 
Monkevičius, J. šustickas, V. Smo
gis; Las Vilas — A. Domatas,. 
M. Lisauskas, F. Bučas; Matanza 
— A. Ūsas, V. Jaučiūnas; Pinar' 
del Rio — J. Černius, A. Dumb
liauskas, R. Grigaliūnas, A. Džiau 
gys ir K. Kavoliūnas.

(E)

bar mokytojauja drauge dar stu
dijuodamas Adelaidės universite
te. Be to jis baigė Adelaidės mu
zikos mokyklą ir aspirantu atlieka 
karinę prievolę. Leonas labai ak-, 
tyviai dalyvauja lietuviškame gy
venime: priklauso skautams, atei
tininkams .sportininkams ir tau
tinių šokių grupei. Kaip akorde
onistas jis groja tautiniams šo
kiame, abiem savaitgalio mokyk
lom, net vaidina teatruose. Lygiai 
jis priklauso ir suaugusių orga
nizacijoms (lietuvių bendruome
nei ir Adelaidės Liet Sąjungoj). 
Jo tėvelis yra šios sąjungos am
žinasis narys. Kaip malonu pa
brėžti, kad jaunuolis, daug pergy
venęs, vis tik pasiekė ir mokslo, 
ir neatitrūko nuo savo tautos. Tai
gi, Leonas, švęsdamas savo. 21 me
tų sukaktį šventė kartu ir savo 
ne tik pilietinio subrendimo, bet 
taip pat ir visuomeninio bei tau
tinio subrendimo sukaktį. Tad ne
nuostabu, kad šiai šveitei jo tėve
lis ir sukvietė tiek daug svečių, 
kur jis susilaukė daug sveikinimų 
ir linkėjimų. Iš sveikinusių pažy
mėtini: kun. A. Kazlauskas, MIC, 
apylinkės pfrmininkas V. Raginis. 
Adei. Liet S-gos pirm. P. Bielskis,' 
Australijos Rajono skautų vadas 
V. Neverauskas, sporto klubo Vy
ties vicepirm. J. Jaunutis, skau
tų vyčių vardu stud. Šimkus, tau
tinių šokių grupės — V. Straukas, 
ateitininkų vardu J. Vasiliauskas
ir karių “Ramovės” vardu V. Pet- 
kūnas.

Lėlio orkestrui grojant buvo 
gražiai pasišokta ir prie gausių 
stalų pasivaišinta. Jaunajam Leo
nui linkime būti dar tvirtesniam 
savo užsibrėžtuose darbuose bei vi 
suomeniniame gyvenime, nes retėr 
jančios vyresniųjų eilės laukia pa
mainos.

.v: • „ V. Raginis
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Žadėjai!

TRIJŲ VEIKSMŲ PASAKA

O Įdek tenai tinklų!

Girdi?
VANDENĖ

Tai žvėjų daina!
LAUMĖS

Kokia ji liūdna!

Matysime Žvėjus, 
Sakei!

VANDENĖ
Nurimkit!
Nesiauskit!
Pažadėjau — pamatysit.
Pasislėpkit už kopos.
Čia pašauksiu juos.

Tai ir yra mano broliai. 
SAULIUS

Jei mes tavo broliai, 
kas tu esi?

VANDENĖ
Auksutė.

SAULIUS
Auksutė?
Mūsų mažoji sesutė?
Broliai!
Broliukai!
Palikit laivus, 
meskit tinklus!
Sesutė miškus paliko, 
aplankyti mus atvyko!

Kaip mus suradai? 
VANDENĖ

Tris dienas ėjau, 
ne kiek neilsėjau. 

SAULIUS
Ar tu viena?

JAUNIS
O kur mama? 

VANDENĖ
Mama - - -
Leido mane vieną.
Sakė—
pasiliksiu čia per žįęmą.

Broliai išsigandę 
žvelgia viens į kitą. 

BROIAM.
Ne!
Nepaliksi čia!

Grįši į miškus 
ir nunirti mus!

(Bus daugiau)

1967 m. gruodžio 4 d. MŪ8Ų PASTOGE

KRIKŠTA GAVĘS 
DAILININKAS

(Vyto Kapoiiūno paroda Adelaidėje.

Kaip Lietuvoje, būdavo, daili- nės tapybos pavyzdys yra “Les 
ninkai važiuoja Paryžiun gauti 
tarptautinio krikšto, taip austra
lai veržiasi į Londoną ieškodami 
tenai pripažinimo savo talentams. 
Roma locuta causa finita (Roma 
pasakė, reikalas baigtas).

Tokį krikšto pažymėjimą iš Lon
dono parsivežęs, jaunas 23 metų 
dailininkas Vytas Kapočiūnas 
Adelaidėj atidarė savo paveikslų 
parodą 19-11 iki 9-12 Decca ga
lerijoje, kur išstatė 25 kūrinius. 
Kaip jau buvo M.P. minėta, šį 
gabų jaunuolį Londone priėmė iš
skėstomis rankomis, atrinko jo 
tris paveikslus apžvalginei Euro
pos meno parodai Mercury ga
lerijoje (čia be kitų garsenybių da
lyvavo ir Pablo Picasso), be to 
Ansdell galerija surengė jo indi- 

. vidualinę parodą. Arts Review jį 
pavadino “nepaprastai talentingu 
dailininku” (kitų laikraščių recen
zijos drauge su paveikslais dar 
plauka aplink Afriką, kai bus gau
tos, paskelbsime M.P.)

Šioj parodoj Vyt. Kapočiūnas 
išstatė tuos piešinius, kuriuos ga
lėjo pasiimti su savim grįždamas 
iš Londono. Tai daugiausiai, ga
lima sakyti, piešti “kelionių įspū
džiai” iš Adeno turgaus, Pary
žiaus gatvių, Ispanijos žvejai, mu
lai, ožkos, Maroko asilai, Londo
no aikštės, parkai. Tai tikras ani- 
malistas, bet toli gražu ne natū
ralistas, jo gyvuliai pagaunami ju- 
dėsyje, tai sunkiai dirba, tai ilsi
si sugulę, atpalaidavę raumenis, 
tai žaidžia, ne perpešti anatomiš
kai, lengvai apmesti elegantiškais 
brūkšniais, skystai paspalvinti, ne 
nuslepiant kontūrų, Sunku šiais 
laikais surasti tokį aistringą su
sirūpinimą ir pasimėgavimą pie
šiniu, ta dailininko alfa ir ome
ga, tramplynu, nuo kurio jau ga
lima šokti į visus kitus eksperimen 
tarimus.

Negausios V. Kapočiūno alieji- baigus nėra jokių kliūčių stoti į

enfants” (jo paveikslų sunkioji 
artilerija, kaip minėta, dar yra pa 
keliui j Australiją). Ant parko 
suolo susėdus vaikų grupė, oran
žiniai plėmai žaliame dugne, daug 
saulės, maža anatomijos, daug ju-

dėsto ir džiaugsmo.
Abudu Adelaidės dienraščiai ne

sigaili dailininkui komplimentų ir 
pabrėžia jo drąsą šiame abstrak- 
tininkų amžiuje išlikti sau žmo
gum ir išsisakyti tap, kaip dik
tuoja širdis, o ne mada.

Jį šnekino sugrįžimo proga Ade
laidės radijas, netrukus šnekins ir 
televizija. Dar nespėjęs nusimau
ti skautiškų kelnių, jau reikšmin
ga meno pasaulio asmenybė.

p.andr.

VEDA JOAK1MAS VEJAS

ANTROJI FUGA

Kas pasaka, kas realybė?
Kas gi šviesa, kas tamsa?
Kas akimirka, kas amžinybė?
Kas perlai, o kas rasa?

Kazys Bradūnas

Dabar atsišauktum, Geroji, 
Kuriuos niekada nemačiau?... 
Tyla... ' 
Vien žvaigždynai keroja 
Į vidurnaktį dar plačiau...

universitetą ar kitokią mokyklą. 
Kasmet vyriausybės švietimo ats
tovas prisiunčiamas susipažinti su 
gimnazijos padėtimi ir nuo jo ra
porto priklauso tolimesnė vyriau
sybės pašalpa. Taip ir šiais mo
tais vyriausybės įgaliotinis gim
nazijoje išbuvo apie dvi savaites ir 
nuodugniai susipažinęs su gimnazi 
jos finansais , atskaitomybe ir 
mokslo eiga be jokių derybų vėl 
pasirašė atnaujinti vyriausybės pa 
šalpą ateinantiems mokslo me
tams.

Patys mokiniai moka 55 mar
kes mėnesiui, bet eilė mokinių,

Viskas — arti ir toli, 
Vienumoj ir kontrastuos. 
Ir kaip atsakyti gali, 
Kur gilumos, o kur brastos?

Kur pasibaigia žmogus, 
Ir kur prasideda Dievas? 
Kur garuojanti žemė, 
Kur debesuotas dangus, 
O kur vien kūrybos motyvas? ..

n
Kas gali būti realiau 
Kaip mediniai kryžiai prie tako, 
Ten, kur tu ir kur aš gimiau, 
Ten, kur smiltys į viską atsako.

iv
Karaliūnai ieško niekad nerasto, 
Žėrinčio po stogu šiaudiniu, 
Tokio mažo, tokio paprasto, 
Pamesto ir pamiršto žynių.

O jei mudu rasim netikėtai
Ir pasauly viskas pasikeis, 
Jei nubėgsim kaip vaikai saulėtais 
Poringių ir pasakų keliais,

Ar parnešime kažin ką didelio, 
Ko viršūnės žvilgsnis nepasieks? 
O gal šauksime balsu paklydėlio 
Žemėje, kurio neranda nieks...

Pereitą vasarą amerikietė visuo- 
meninkė ir Balto vicedirektorė p. 
E. čekienė lankėsi Europoje ir iš
samiai susipažino su Vasario 16 
gimnazijos padėtimi. Apie tai ji 
plačiai atreportavo savo gautus įs
pūdžius Dirvoje.

Autorė nupasakoja, kokį gilų 
įspūdį padarė jai tasai ramus kam
pelis, kur įsikūrusi Vasario 16 gim 
nazija, ir toji lietuviška nuotai
ka pačioje gimnazijoje.

Gimnazija jau pilnai išmokėju
si savo naujuosius rūmus, bet ver
čiasi finansiniai vis tiek gana sun
kiai, nors Vokietijos valdžia gim
nazijai teikia 262 tūkstančius mar kaip iš daugiavaikių šeimų, Iš 
kių, centrinė Vokietijos vyriausy
bė gimnazijai duoda 24.000 mar
kių kultūriniams reikalams, o 
vietinė krašto valdžia prideda dar 
70.000 markių gimnazijos remon
tams.

Per Amerikos Lietuvių šalpos 
fondą Balfą gimnazija kasmet gau 
na 122.000 markių. Nors, kaip mi
nėta, gimnazijos rūmai jau išmo
kėti, bet su minėtais finansais 
sunkiai išsiverčiamą. Mokytojai 
gauna vos pusę tiek algos, kiek 
gautų dirbdami vokiečių gimnazi
joje. Gimnazijos padėtis gerokai 
pagėrėtų, jeigu joje būtų daugiau 
mokinių. Tada ir Vokietijos vyriau 
sybė ją pilnai remtų ir mokytojai 
gautų pakenčiamesni atlyginimą.

Vokietijos vyriausybė gimnazi
jai pripažįsta visas teises ir ją

viso atleidžiama nuo mokesčio. Jei 
gu gimnazija turėtų daugiau mo
kinių, tai ir šioje srityje reikalai 
geriau balansuotųsi. Šiuo metu 
gimnazijoje yra vos per šimtą mo
kinių, jų daugumas iš Vokietijos 
lietuvių, bet yra mokinių iš Ame
rikos ir Anglijos.

UŽNUODYTA DUONA
Kolumbijoj, Chiquinquira mies

telyje atsitiktinai buvo užnuody
ta antivabzdžių nuodais duona, ku
rios užvalgę mirė 75 žmonės ir 
apie 600 sunkiai susirgę. Aiški
nama, kad antivabzdiniai nuodai 
atsitiktinai susimaišė su kepimo 
milteliais ir taip buvo užnuodyta 
duona. Mat, tuo pačiu sunkveži
miu buvo vežami minėti nuodai ir 
kepimo milteliai.

AVA SAUDARGIENĖ

BUVO BROLIAI DEVYNI
ŽIOGAS

Pasitraukit!
LAUMĖS

U-hu
ŽIOGAS

Auksute! Auksutei
VANDENĖ

TVlėk, svirply!
ŽIOGAS

Netylėsiu!
Sauksiu, 
rėksiu, 
pas žvėjus nubėgsiu!

VANDENĖ
Laikykit!

ŽIOGAS
Paleiskit!

VANDENĖ
Nukankinkit!
Sunaikinkit. jo smuikeli, 
ir nuneškit ant smiltelių!

LAUMĖS
U-hu!

Laumės puola Žiogą, 
suka sparną, laužo koją. 
Nėra kas jį išvaduoja.

VANDENĖ
Nanuorama svirplys —- 
Ar dar gyvas?

LAUMĖS
Vos alsuoja.

VANDENĖ
Meskit ant smiltyno.
Troškulys tenukankina.

LAUMĖS
U-hu!

VANDENĖ
Likit sveikos, sesės) 
Man keliauti laikas.

LAUMĖS
O mes?
Imk ir mus!

VANDENĖ
Eisiu viena!

LAUMĖS
Ir mes norime pamatyti Žvėjus! 

VANDENĖ
Na, gerai, 
jūrmergės neramios! 
Iki vartų palydėkit. 
Pažiūrėkit, 
o paskui į jūrą — 
kur banginiai ganos!

LAUMĖS
O Auksutė?

VANDENĖ
Pasiliks ji tarp žuvų!

LAUMĖS
Vai, Auksute, 
vai, gražute! 
Gera bus pas mus tau būti. 
Tu miegosi ant bangos, 
vėjas plaukus tau šukuos!

— PAS ŽVEJUS — 
Skamba žvejų daina 
užburtam dvare — 
Kuržių pamary. 
Atbėga Vandeni, 
klausos patvory. 
Jūrmergės ją lydi, 
dairosi smalsiai —

LAUMĖ

Atsigulki į žolę laukuos, 
Paskęsk į peizažo spalvą, 
Vien stebėki, kaip vėjai šukuos 
Baltą debesio galvą.

Ir nieko nebus realiau 
Kaip tavo paties alsavimas, 
Ir nieko giliau, 
Kaip šaltinio čiurlenimas...

Nuogas palikai pneš visą būtį, 
O diena jau vėsta gesdama, 
Ir akyse ima mėlynuoti 
Begalinių tolių giluma.

in
Šią naktį keroja žvaigždynai 
šakom be šaknų, 
Mudu, žiburį užgesinę, 
Laukiam ošimo miškų.

Vien tyla... 
O tyla, kad net girdim, 
Kaip skyla minčių kevelai, 
Kaip kaimo pakape spindi.. 
Argi tu taip vėlai

Bėkite iš čia! 
LAUMĖS

Vandene!

Trepsi koja Vandenė, 
Bėga prie tvoros. 
Vartai uždaryti - 
neįleidžia jos.
Drasko senus sklęstus 
ir Saukia įvijus.

VANDENE
A-u!
Atkelkit vartus!
Iš tolimo kelio 
priimkit svečius! 
A-u!

Saukia Vandeni, 
kartoja aidai. 
Nustoja dainuoti 
jaunieji įvijai. 
Atbėga vyriausias 
prie vartų augitų, 
o jo broliai — 
laukia už baltų namų.

Aš bijau nebežinodamas ir ko gi, 
Vien drebu, tartum rasa lape, 
Vien jauti, o pasakyt nemoki, 
Krūptelėjęs kalno ramybe...

Tūkstantmečio pilkapio velėna 
Šešėliuoja paukščių lėkimu... 
Palaikyki man pūkinę pienę, 
Kol sugrįšiu jūros dvelkimu.

Kazys Bradūnas, SONATOS IR FUGOS. 
Susitikimai su Čiurlioniu. ISleido M. Morkūnas, 
Čikaga, 1967.

Ir bematant, 
kieme stovi 
broliai devyni.
Vyresnysis vartus kelia, 
ima laumę uį rankelių 
ir bučiuoja jos veidelį.

SAULIUS
Broliukai, 
štai mūsų sesutė!

BROLIAI
Auksutė? 
Sesute! Sesute!

Kokia jau didelė!

Kokia gražutė!

Džiaugias broliai. ..
Laumės nepažino 
Vieton sesės 
laumę apkabino.

Laumės nela žiogą, 
meta ant smiltyno.
O Vandenė puoton r uolias, 
vainikėliu puolias.

VANDENĖ
Ar graži aš?

LAUMĖS
Graži!

VANDENĖ
LATTmIs^^811^

Tu gražesnė už Aukauta!

Sudraskysim — 
Turėsim juokų! 

VANDENĖ
Užmirškit tinklus.
Palydėlot iki nartų 
ir gual

SAULIUS
Kas ten beldžias?
Kas ten šaukia patvory? 

VANDENĖ
Tai aš, 
jaunasai žvėjy!

SAULIUS
O---
Kokia viešnia!
Iš kur, mergele, ateini?
Ar paklydai?
Ar gyveni pamary? 

VANDENĖ
Nei aš klydau, 
nei gyvenu pamary. 
Savo brolių ieškau. 
Buvo devyni — 

SAULIUS
Šioje pily 
devyni langai, suolai 
ir stalai. ■■■■■-■- 
Čia gyvena devyni žvėjai. 

VANDENI
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UŽDARANT “EXPO 67” 11. PETRONIS 8

Pasaulinė' paroda Montrealy, 
Kandos pasakiški burtai prie Šv. 
Lauryno upės, jau praeityje. 185 
dienas degusi Expo ’67 liepsna 
“Place des Nations” aikštėj, už
geso. Tikrumoj parodai buvo duo
ta 183 dienos, bet jas pratęsė 
tarptautinis pasaulinių parodų 
rengimo komitetas Briuselyje. To
dėl pasaulinė paroda baigta sa
vaitgaliu ir per tas dvi dienas jų 
aplankė dar keli šimtai tūkstan
čių žmonių, nežiūrint pirmųjų 
šalčių.

Spalio mėnesy vykęs autobusų 
šoferių ir požeminio traukinio 
(Metro) tarnautojų streikas, atsi
liepė į lankytojų skaičių. Expo 
vadovybė (nesitikėjo sulaukti 
50.000.000, bet kanadiečiai, ameri
kiečiai ir kitataučiai, lyg supras
dami jų abejones, paskutinėmis 
dienomis automobiliais užtvindė 
visus didžiuosius kelius į pasauli
nę parodų. Spalio 28 d., 6.50 vai. 
po pietų, sutikta 50.000.000 lan
kytoja. Ji yra montrealietė, pen-

rodų Montrealyje ir jos pasise
kimo “paslaptys” gerai žinomos.

Kanados lietuviai ilgai atmins 
ir įvairiai vertins Expo 67. Dau
geliu atvejų didžiojoj anglų spau
doj buvo rašyta apie lietuvius. 
Pasaulinės parodos metu Montre
aly įvyko ir XIII Kanados Lietu
vių Diena, čia programų atliko 
tautinių šokių grupės: “Gyvata- 
ras”, Gintaras”, “Baltija”, “gran
dis”; Aušros Vart: par. choras; 
garsi Metropolitan solistė Lilija 
Šukytė ir kt Jie pagarsino lais
vųjų lietuvių vardų. Prisimins ir 
“Tarybų Lietuvos” dienų sovie- 
paviljone, kurion buvo atvykę da
bartiniai “ministerial”, “parla
mento atstovai”, menininkai. Ra- 
šytojas-propagandistas, vyr. re
daktorius “Švyturio”, Alfonsas 
Bieliauskas ir dar negali pamiršti 
užbaigos pagrindinio koncerto, ku
riame laisvieji lietuviai užtraukė 
Lietuvos himnų. Šį incidentų jis 
taip aprašo: “Tiesa, teko šen, tei

skaitinėti, kad lietuvių dienos (tu
ri galvoje “Tarybų Lietuvos”) kon 
certo pagrindinis akordas, esu, 
buvęs senasis Lietuvos himnas, ku
rį, girdi “užgiedojo gausi žiūro
vų minia”... (.Švyturys" 18 nr.). 
Pasaulinės parodos metu su sovie
tų menininkais lankėsi ir lietu
viai sol. V. Daunoras, sol. V. No
reika, sol. E. Saulevičiūtė; sty
ginis kvartetas, ansambliai “Lie
tuva” ir “Nemunas”. Jie koncer
tavo Montrealio, Toronto, Hamil
tono lietuviams, bet visur buvo 
lydimi partijos patikėtinių. Atmin
tinas bus ir ieškojimas Lietuvos 
sovietų paviljone, bet nerasta. 
Eksponatai iš Tėvynės buvo iš
blaškyti po visų paviljonų ir tu
rėjo tik nežymų lieituviškų pa
vadinimų... Laisvieji lietuviai su 
malonumu lankėsi Ontario pavil
jone, kuriame tarp kitų tautų vė
liavų, didingai plėvėsavo mūsų 
trispalvė su Gedimino stulpais...

Vytautas Balčiūnas

VIETINIU IR UŽSIENINIU GĖRIMU PARDUOTUVĖ

152 LIVERPOOL RD., ENFIELD, TEL. 747 5727

Artėjančių švenčių proga siūlo šių gėrimų specialiai papigintomis kainomis:

SPECI
DUNCAN DE LUXE SCOTCH WHISKY 
DUNCAN MACKAY’S LONDON DRY GIN 
VODKA GOSPODIN 67% 
SLIVOVITZ JUGOVINO (Plum brandy) 
GAULTIER 3 STAR, FRENCH BRANDY 
CYPRUS 3 STAR BRANDY 
NAPOLEON FINE COGNAC VVSOP. 
SOVRANO LIQUEURS 
FRENCH CHAMPAGNE GREYMAN

A L
Retail Price

26 oz. 4.35.
26 2.90.
26 n 3.00.
26 3.50.
26 2.70.
26 4.35.
26 6.80.
26 3.05.
26 3.30.

Special Price
3.50.
2.50.
2.40.
3.00.
2.40.
3.90.
5.30.
2.60.
2.75.

S
S
K
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Parduodama didesniais kiekiais ir pavieniais buteliais, 
ir pristatomi į namus.

Pasinaudokite reta proga palygindami barų kainas 
kainas M. Petronio parduotuvėje!

Užsakymai priimami telefonu

ir tų pačių gėrimų specialias

H 
|s

kių vaikų motina ir tuo laimėjo 
kelionę į sekančių pasaulinę paro
dų, kuri įvyks Japonijoj, Tokijo, 
1970 m. Spalio 29, sekmadienį, 
2 v.p.p., uždarant parodų, elektro
niniai skaitikliai rodė 50,306,648 
lankytojų skaičių. Tai prašoka 9 
milijonais numatytų skaičių.

Lankytojų skaičių skirstant pro
centais, kanadiečiai sudarė 53%, 
amerikiečiai — 45%, o visi kiti, 
tik — 2%. Imant vidurkį, kiekvie
nas lankytojas išleido mažiau $6, 
nors tikėtasi daugiau. Parodos 
250 mil. dolerių nuostolį turės pa
dengti federacinė ir provincijų 
valdžios bei Montrealio gyvento
jai.

Paviljonus aplankė: Sov. Sųjun- 
gos — 13 milijonų, Kanados — 
IĮ mil., JAV — 9 mil., Prancū
zijos — 8,5 mil., Čekoslovakijos — 
8 mil., Kvebeko ir Ontario po 5,5 
mil., Britanijos — 5 mil. vsus 
kitus — po mažiau.

Šešių mėnesių laikotarpyje pa
saulio dėmesio centre buvo Kana
doje vykstanti pasaulinė paroda. 
Expo 67 aplankė pasaulinės įžy
mybės: karaliai, prezidentai, prem
jerai, ministerial, senatoriai, moks 
lininkai, augštieji dvasininkai r 
kt Pirmų kartų Kanados istori
joj toks gausus buvo svečių skai
čius. Tarp daugelio iškilmių Ka
nados šimtmečio proga, Expo 67 
buvo įspūdingiausias istorinis į- 
vykis.

Sekmadieni, spalio 29, valandų 
užsitęsiusiu artilerijos 100 šūvių 
trenksmu ir įvairiaspalvėmis ra
ketomis pradėta, dar niekad ir 
jokiam krašte taip pavykusios 
parodos uždarymo iškilmės. "Pla
ce des Nations”, kur vykdavo ka
nadiečių ir svetimtaučių pasiro
dymai, tik lietuviams nebuvo leis
ta, susirinko 4.000 įžymių kana
diečių ir kitataučių. Premjeras L. 
B. Pearsonas( kalbėdamas kana
diečių vienybės opiais klausimais, 
baigė sakydamas: “...Expo ’67 į- 
rodė, kad kanadiečiai gali kų nors 
didingo atsiekti, jei jie yra vienin
gi’’. Parodai daug pasidarbavęs 
Montrealio burmistras Jean Dra
peau, pagarbiai dar vadinamas 
“Mr. Expo’’ savo kalbų užbaigė: 
Pasaulinę parodų uždarome, bet 
tai nereiškia, kad praeitis, tai 
bus gyvoji istorija. Lai gyvuoja: 
“Žmogus ir jo pasaulis”! Tai sa
kydamas Montrealio miesto bur- 
mstras turėjo galvoje dovanotus 
pasaulinės parodos 40 paviljonų, 
kur nori kasmet rengti “žmo
gus ir jo pasaulis” tęsinius.

Japonams bus nelengva kų nors 
geresnio parodyti Tokijo, Osaka, 
1970 m. pasaulinėj parodoj, pava
dintoj: “Pažanga ir harmonija 
žmonijai”.

Jie buvo stebėtojai ruošiant pa-

VISUR VISAIP

PASIMATYMAS

— Ko verkit
— Aš pasiklydau...
— O kur tu gyvenif
— Universiteto gatvė numeris 

aštuntas.
—A, tai tu mano sūnus! — su

šuko profesorius. — Aš pats ten 
gyvenu. Sakau, iš kur man taip 
pažįstamas veidas... Na, einam, 
nuvesiu pas mamų.

LIDCOMBE LIETUVIŲ PARAPIJOS SEKMADIENIO MOKYKLA SU MOKYTOJAIS

Viršutinėj eilėj iš kairės:
Kun. P. Butkus — Mokyklos globėjas. A. Prižgintaitė-Spykers — 

mok. vedėja, B. Barkus — tėvų komiteto pirmininkas.
Kiti mokytojai:

J. Janavičius, G. Grybaitė, J. Maksvytis, E. Badauskienė (užstota) 
ir V. Antanaitienė (pasilenkusi).
(Žifir. aprašymų MJP. Nr. 47). Foto: V.Af. Vilkaičio.

PASIDAIRYMAI SPAUDOJE
Kad stipriau bei įspūdingiau 

paryškinus spaudos reikšmę Ame
rikoj visai ne juokais buvo pro
jektuojama skirt tam dvi minėji
mo dienas kurių metu nebūtų iš
leista nė vieno laikraščio.

— * —
Rusija yra šalis kur valdovai 

nuo Riuriko laikų savo mirtimi ne
miršta. Jau pašalintas iš diktato- 
rinio avanposto net pats to Polit- 
biuro sekretorius Šelepinas. Pagal 
"demokratiškiausių ‘valstybinės 
santvarkos struktūrų telauktina, 
kada jį kars. Taigi jau ir visas 
pusšimtis amželio, kai grumiamasi 
dėl riebaus lovio.

— ★ —
Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė 

nežiūrint savo gražios “jaunystės” 
(tik 80 metelių), vis kai gyvas si
dabras ne tiktai scenoj sukasi ir

nių skaičių iki keturių šimtų tūks
tančių, ir tas 34 kartais daugiau 
negu 1939 metais, pamiršo, kad 
tuo mūsų nepriklausomybės žydė
jimo metu turėta mokinių jau 
370 tūkstančių

O kaip ten su mokslo lygiu, 
“švietėjų” tai tikrai knibžda. Ir 
kaip ne, jei pusė laiko pašvenčia
ma rusų kalbai, rusų istorijai, Ru
sijos politinei ir ekonominei geo
grafijai, maksizmui, lenininzmui, 
diktatūrinei santvarkai bei propa
gandai, tada jau mokslui tebelie
ka nūdienei aštonametei, kų iki 
1940 m. išeidavo jau keturmeti- 
nėj mokykloj.

— * —
Vedė iškilusis sportininkas Al

gimantas Varnas. Kad ir Aukš
tose Chicagos Parko viršininko 
pareigose sporto neišsižada. Mum

nusilenkė ir gera anglų kalbos tar
tim tarė — You are MP, We are 
DP— That’s it!” pasakoja Sant
varas. Griežtoji kontrolė tik juo
kais pasileido ir netikrinusi išė
jo.

— ★ —
Anot Dirvos kolumnisto V. Meš

kausko, de Gaulle specialiai ilgiau 
užtrukdamas naujose Lenkijos te
ritorijose, pabrėžė tų sienų pri
klausymų lenkam ant visad. O Si
lezijos mieste Zabrze sušuko: “Lai 
gyvuoja Zabrze sileziškiausias iš 
visų, Silezijos miestų ir tuo pačiu 
lenkiškiausias iš visų Lenkijos 
miestų”.

Sujaudinta minia užtraukė him
nų “Jeszcze Polska nezginęla..” 
(dar Lenkija nežuvo)

Surinko St. čė.

1922 m. spalio numery Ameri
kos žurnalas The School of Think
ers paskelbė straipsnį, kur rašo
ma, kad pirmieji lietuviai į Ame
riką atvyko XVII amžiaus pradžio 
je kaip pabėgėliai vykstant nami
niam karui tarp protestantų ir 
katalikų. Pirmieji lietuviai drau
ge su olandais apsigyvenę Man
hattan saloje ir pradėję kurti 
miestų. Lietuviai tam miestui bu
vo parinkę “Aušros vardų, bet o- 
landai nesutikę ir miestų pavadinę 
Naujuoju Amsterdamu. Vėliau 
anglai pavadino New Yorku.

KAIP LENKAS GALI IŠVYKTI 
IŠ LENKIJOS

Dabartinė Lenkijos vyriausybė 
oficialiai netrukdo savo piliečiams 
išvykti iš Lenkijos, tačiau išvyki
mais labai nepatenkinta, nes pa
čioje Lenkijoje žmonių ir darbi
ninkų trūksta. Daugelis išvyksta 
tiesiog, o dar daugiau apleidžia 
kraštų prisidengdami vykstu atos
togų ir išvykę nesugrįžta. Norė
dama tokius atostogininkus apA 
sunkinti, paskutiniu metu Lenkijos 
vyriausybė apdėjo mokesčiais: iš 
kiekvieno išvykstančio atostogų j 
užsienį reikalaujama palikti 2.500 
zlotų užstato. Jei išvykusis nesu
grįžta, jo užstatas konfiskuoja
mas.

Visai kitokia prasme iš išvyks
tančių iš krašto savo piliečių už
stato reikalauja Meksikos valdžia. 
Iš kai kurių savo piliečių Mek
sikos vyriausybė reikalauja 500 
dolerių užstato. Pinigus išvykusis

vis tiek atgauna nesvarbu, ar jis 
Amerikoje palieka nuolatos gyven
ti, ar sugrįžta namo, svetur nepa
daręs kokių nuostolių. Mat, pagal 
specialių sutartį su Meksika, Ame
rikos vyriausybė už padarytais 
meksikiečių nuostolius Amerikoje 
išreikalauja iš Meksikos vyriau
sybės, bet ne iš tų asmenų, kurie 
tokių nuostolių pridaro.

MEDŽIO ŠAKNŲ 
MENININKAS

Neseniai pagarsėjo naujoviška 
skulptūra Kanados lietuvis Pranas 
Baltuonis, kuris laisvu laiku rin
ko negyvas medžio šaknis, jas 
skulptūriškai apipavidalino ir net 
surengė savo darbų parodų Mont
realyje. Jis parinkdavo atitinka
mas formas turinčiais šaknis ir 
jei įmanoma, tas formas tik paryš
kindavęs išpiaustinėdamas atitin
kamas figūras. Tad ir jo darbai 
turi kažkų mitologiško. Jo paroda 
susidomėjo ne tik kanadiečiai, bet 
ir svečiai iš kitų kraštų, atvykę 
dalyvauti pasaulinėje parodoje 
“Expo ’67”. Jis ne tik tuo pagar
sėjo, bet net gavo užsakymų ir 
pakvietimų supažindinti su savo 
darbo technika ir meno mokyklose.

ATNAUJINKITE
M.P. PRENUMERATĄ

ALB Pertho apylinkės šių metų pirmininką
J. MILIAUSKĄ ir ilgametę tautinių šokių vadovę 
V. MILIAUSKIENĘ, švenčiant dvidešimt metų vedy 
binio gyvenimo sukaktį, sveikiname ir linkima daug 
geros sėkmės, laimės ir jėgų ateityje.

Pertho Apylinkės Valdyba

vadovauja savo sukurtam 1949 m. 
Detroito Dramos Mylėtojų Sambū
riui. Ryšy su Jos šešiasdešimties 
metų sceninio darbo sukaktimi 
Stasys Butkus su Detroito šau
liais ruošiasi didelėm iškilmėm at
žymėti tų "gintarinio krašto duk
rų aktorę, režisorę ir šaulę”.

— ★ —
50 metų nuo Nepriklausomybės 

atstatymo jubiliejine proga sekan
čiais metais Sao-Paulo mieste tarp 
sausio 27 ir vasario 3 d. numa
toma Jaunimo Savaitė. Nors Bra
zilijos jaunimas džiaugiasi ir di- 
džuojas pavesta ir patikėta gar
be, bet kartu susirūpinęs tokio sų- 
skrydžio pasisekimu. Taigi, jei kai 
kur išlepęs jaunimas, apgailes
taujant susmuko, tai P. Amerikos 
vargingesnėse sųlygose gyvengs ro 
do gražų pavyzdį.

— ★ —
Kai melo okupuotoje Lietuvoje 

dešimtį kartų daugiau, negu tie
sos, koks naivesnis ir patikės, bet 
kai meluoja net 84-riais kartais 
daugiau-cinizmu niekas netiki, če
kistai visokiom savo machinacijom 
bei išpūstų skaičių manpuliacija 
įrodinėja nūdienį mokyklų moki-

gerai žinomas Algis, kaip krep
šio kapitonas lietuvių išvykoje į 
Australijų. Jis baigęs Bright- 
onio Parko Lietuvių Mokyklų, o 
dabar jau įsigijęs ir Kūno kultū
ros bei Ekenomijos mokslų baka- 
laureato laipsnį.

— ★ —
Žinomas rašytojas Nadas Ras

tenis ir žmona Julė atšventė 40- 
ties metų vedybinio sukaktį. 1966 
m. Pasaulio Poezijos Dienos pro
ga Nadui buvo pripažinta “Honor
ary Lithuanian-American Poet 
Laureate” apdovanojant auksiniu 
laurų vainiku ir aukso medaliu, 
kurį paskyrė Filipinų Respublikos 
prezidentas Markos; o išvertęs į 
anglų kalbų K. Donelaičio “Me
tus”, padarė didelį įnašų į lietu
vių kultūros propagavimų tarp 
svetimųjų”....

— ★ —
Anais “laimingais” DP laikais 

kartų iš prancūzų zonos važiavo 
su falšyvais leidimais Pulgis An
driušis su Santvarų ir kitais. Kai 
kiti traukiny jaudinosi, Pulgis 
nuotaikingai sau tik rymojo. įė
jus karinei kontrolei Pulgis nieko 
nelaukęs ir prie jų: “iškilmingai

ĮDOMŪS FAKTAI Paruošė Bill Wilson

Nežinoma, kada pradėta naudo
ti akmeninė anglis, bet archeolo
giniai daviniai liudija, kad kurui 
anglis buvo nudojama jau prieš 
3000 metų. Akmens anglies už
tinkama visuose kontinentuose, 
bet vos tik 3% visos anglies yra 
pietiniame žemės pusrutulyje. 
Beveik trečdalis visos anglies yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.

Akmens anglis susiformavo ii

augmenijos prieš milijonus metų. 
Augmenija tada vešliai augo ir 
krito į dumblynus. Mažyčiai gy
vūnai išnaudojo deguonį iš kritu
sių augalų ir kas iš to bepaliko 
ir susiformavo per šimtmečius, 
tai ir yra akmeninė anglis. Net 
ir šiandie tebesivysto akmens ang
lies formavimasis.

Anglis šiandie vis dar tebėra 
svarbi kaip kuras moderniajai

pramonei, bet pastaraisiais metais 
anglis pasidarė dar svarbesnė, 
kai iš jos pradėta gaminti įvairių 
cheminių produktų. Iš anglies iš
gaunama įvairūs vaistai, sprogs
tama medžiaga, kvepalai, nuodai 
prieš įvairius vabzdžius kenkėjus, 
dirbtinės medžiagos, automobi
liams padangos ir įvairūs kitokie 
kasdieninio gyvenimo reikmenys.
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&£POgTAW 1966 m. Sporto Šventės apyskaita
A.L.B. KRAŠTO KONTROLĖS KOMISIJOS KONTROLĖS AKTAS.

KOVO KLUBE
KOVAS — S. S. POLICE BOYS 

CLUB 27-42
Vyrų krepšinio komanda pralai

mėjo rungtynes žaisdami abu pus- 
laikius beveik tuo pačiu sąstatu. 
Iš jaunių, atvykusių pagelbėti 
pirmajai komandai, tik vienas J. 
Belkus gavo žaisti kelias minutes. 
Ypatingai į rungtynių pabaigą 
mūsų vyrai atrodė daug lėtesni 
už australus. Gerai sužaidė D. At
kinson ir D. Kraucevičius, kai A. 
Andriejumi! nesisekė mėtymai.

TRUMPAI
*

Į Sporto šventę vyks apie 50 
Kovo Sportininkų. Jaunimas trau
kiniu. Suaugusieji mašinomis.

★
Dantų gydytoja N. Grincevičiū- 

tė-Wallis labai sąžiningai kiekvie
ną savaitę žaidžia stalo tenisą 
Summer / Hill eftadijone. Stebint 
jos žaidimą, atrodo, kad laimė
jimas taurės Sporto šventėje ga
rantuotas.

★

gyvena Sydnėjuje ir pirmą kartą 
žais šachmatais už Sydnėjaus spor 
to klubą Sporto Šventėje.

*
Koviečiai tinklininkai, iš eilės 

dvejus metus laimėję tinklinio tau
res, vyksta j Adelaidę pilname sąs
tate. Komandos treneris ir kapito
nas K. Krapauskas, negaudamas 
pilnų atostogų, bus priverstas pa
siekti Adelaidę ir grįžti namo lėk
tuvu.

★
Jau kiek laiko koviečiai krep

šininkai ir krepšininkės treniruo
jasi naujame krepšinio stadijone. 
Treniruotės vyksta 2 val.p.p sek
madieniais.

★
Praėjusią savaitę klubo valdyba 

apmokėjo nuomą už Newtowno 
sporto salę ir klubo kasoje liko 
42 doleriai. Nesant sąlygų suruoš
ti šokių vakarų klubo valdyba 
kreipiasi į visus Sydnėjaus ir apy
linkių lietuvius prašydami finan
sinės pagalbos sporto veiklos pa
laikymui.

š.m. lapkričio 24 dieną Lietuvių Klubo namuose, Lidcombėje, A.L. 
B. Krašto Kontrolės Komisija susidedanti iš pirmininko V. Bukevi- 
čiaus ir dviejų narių p. V. Sirhniškio ir p. V. Šliogerio, dalyvaujant 
Sporto Klubo “Kovo” pirmininkui p. V. Augustinavičiui, iždininkui p. 
K. Krapauskui ir p. Z. Motiejūnienei, peržiūrėjo pajamų bei išlaidų 
dokumentus, kasos knygą ir patikrino Naujų Metų baliaus Newtown’e 
bilietų atskaitomybę.

A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija, Sporto Klubo “Kovo” vadovy
bei pritarus praneša visuomenės žiniai Sporto šventės atskaitomybę.

A. PAJAMOS
1. Sportininkų Šventės mokestis už kurį kiekvienas

sportininkas gavo sporto šventės ženklelį ir programą $211.20
2. Surinkta prie įėjimo sporto dienomis $347.00
3. Surinkta prie įėjimo į Naujų Metų balių Newtown’e $570.00
4. Pelnas iš bufeto per Sporto Šventę ir per Naujųjų Metų

balių Newtown’e $302.51
5. Pajamos už Sporto Šventės programas $49.90
6. Pajamos už Sporto šventės ženkliukus $23.00

Viso pajamų $1503.61

★
Iš Geelongo gauta žinių, kad į 

Sporto Šventę norima pasiųsti 
šachmatininkę p. čerakavičienę. 
Žinant, jog p. čerakavičienė at
siekė labai gerų rezultatų Victo- 
rijos moterų šachmatų turnyre rei 
kia tikėti, kad per Sporto Šven
tę ne vienam vyrui teks ištarti, 
nors ir su apgailestavimu, — 
“pasiduodu”.

★
Praėjusią savaitę teko matyti 

Canberros lietuvių kylančią krep
šinio žvaigždę E. Palubinską žai
džiantį Sydnėjuje per finalines 
rungtynes tarp Meadowbank ir 
Narrabundah gimnazijos koman
dų. Palubinskas pelnė savo koman
dai 29 taškus iš 57 ir buvo vienas 
iš geriausių žaidėjų.

Matas

B. IŠLAIDOS
1. Newtown’o salės nuoma šventės ir N. Metų baliaus metu $330.00
2. Sporto Šventės ženklai $170.09
3. Sporto Šventės programos $135.00
4. Sporto Šventės taurės $201.25
5. Išmokėta rungtynių teisėjams — australams $75.80
6. Nuoma už sporto aikštes $49.00
7. Pietūs sportininkams $220.20
8. Šokių kapela — sportininkų susipažinimo vakarui $70.00
9. šokių kapela — Naujų Metų baliui $150.00
10. Staltiesių nuoma Naujų Metų baliui $18.00
11. Įvairios kitos išlaidos — kamuoliai, sviedinėliai ir tt $172.38

Viso išlaidų $1591.72

C. IŠVADA
Sporto šventė įvykusi 1966 metais 27-31 gruodžio dienomis Sydnė

juje davė nuostolio $88.11, kuris buvo padengtas iš Sporto Klubo 
“Kovo” kasos.

D. ATSKAITOMYBĖS PASTABOS.
1. Š.m. gegužės mėn. 12 d. Sporto Klubo “Kovo” Kontrolės Komi

sija, susidedanti iš p. M. Petronio, p. H. Meiliūno ir p. K. Proto, ti
krindama “Kovo” metinę atskaitomybę patvirtino visas išlaidų bei pa
jamų pozicijas.

2. A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija š.m. lapkričio 24 d. talki
ninkaujant Sporto Klubo “Kovo” vadovybei, išrinko visas pajamų bei 
išlaidų pozicijas liečiančias Sporto Šventę ir jas sugrupavo balanso 
sudarymui.

3. A.L.B. Krašto Kontrolės Komisija tą pačią dieną patikrino 
Naujų Metų baliaus Newtown’e bilietų atskaitomybę.

Viso bilietų buvo 371 po $2.00 ir
330 po $1.50

Parduota: 153 po $2.00 — $306
Praėjusią savaitę N. Grincevi- 

čiūtė-Wallis išrinkta į Suvienytą 
Sydnėjaus apylinkės valdybą. Spor 
tininkai ir klubo valdyba linki 
geros sėkmės dirbant bendruome
nėje.

SPORTAS ADELAIDĖJE

Sporto Šventės dalyviai bus nūs 
tebinti kita nauja pajėga stalo 
tenise. Tai E. Liūgą iš Newcastle, 
kuris tapo Sydnėjaus sporto klu
bo nariu ir atstovaus klubą šven
tėje.

šachmatininkai turės progos 
susipažinti su žinomu lietuviu stu
dentu šachmatininku Jonu Sli- 
džiūnu, kuris išgarsėjo gyvenda
mas Vakarų Australijoje. Dabar

Antrąsias vasaros krepšinio tur
nyro rungtynes, žaistas prieš Nor
wood, mūsų vyrų komanda laimė
jo 30-26 (19-12). Komandai taš- 
pelnė: R. Daugalis 13, S. Visoc
kis 9, R. Pocius 4, A. Reivytis 3 
ir R. Petkūnas 1.

“F” grupės komanda nugalėjo 
Exeter Foot 30 — 27 (10 — 6). 
Šiai komandai taškus pelnė: 
Andrew 15, A. Bernaitis 6, 
Ladd 5 ir T. Ford 4.

D.
B.

Mergaičių pirmoji komanda 
lengvai nugalėjo Norwood. Laimė-

s

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje ar

tėjančių Švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti 
pasinaudojant BALTIC STORES patarnavimu ir pasiunčiant 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinu
ką iš Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą 
jau paruošta siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten laukiami.

ta 50-19 (17-8). Per šias rungty
nes labai gerai žaidė G. Krivic- 
kaitė. Taškai: G. Krivickaitė 21, 
V. Juciutė 14, Beinoravičiūtė 10, 
B. Latvėnaitė 3 ir N. Marcinke- 
vičitūtė su M. Lapienyte po 1.

Antroji mergaičių komanda ne
galėjo rimčiau pasipriešinti paty
rimą turinčiai North komandai. 
Pralaimėta 12-66 (7-26). Taškus 
pelnė: J. Grigonytė 9, R. Steugai- 
tė 2 ir J. Juciūtė 1.

Du užtikrintus laimėjimus at
siekė Vyties jaunių iki 16-kos me
tų komanda. Susitikus su United 
Church laimėta 52-21 (22-12). Per 
šias rungtynes taškus pelnė: A. 
Jaunutis 22, P, Arlauskas 20, R. 
Beinoravičius 6 ir A. Pauliukevi
čius 4. Prieš South Adelaide lai
mėta 58-35 (30-9). Veržliai, rezul
tatyviai žaistas buvo pirmas pus
lankis. Antrame puslaikyje trupu
tį apsnūsta, bet pergale nebuvo 
probos suabejoti. Taškus pelnė: A.

Jaunutis 18, P. Arlauskas 13, R. 
Beinoravičius 12, A. Skiparis 10, 
K. Pauliukevičius 4 ir A. Pauliu
kevičius 1.

— * —
Vyties sporto Klubo krepšinio 

žaidėjas L. Vasiliūnas labai iškil
mingai atšventė savo 21-mą gimta
dienį. Į Lietuvių Namus jo tėve
lis sukvietė labai didelį būrį jau
nojo Leono ir savo draugų. Besi- 
vaišinant ir besilinksminant buvo 
pasakyta labai daug su gražiais 
linkėjimais sukaktuvininkui kalbų. 
Daug svečių ir daug kalbų, ka
dangi sukaktuvininkas priklauso 
aktyviu nariu visose Adelaidės 
jaunimo ir daugeliui vyresniųjų 
organizacijose. Aktyviai jisai reiš
kiasi be krepšinio, tautinių šo
kių grupėje, skautuose, ateitinin
kuose ir kitur. Leonas baigęs mo
kytojų koledžią ir dabar pats mo
kina australiukus. Tikimės kad 
Vyties Klubas dar ilgai sukaktu
vininką matys savo eilėse.

B.N.

176 po $1.50 — $264
Viso pajamų už bilietus gauta $570

Visa bilietų atskaitomybė rasta pilnoje tvarkoje.
4. Asmenys bei organizacijos kurios aukojo Sporto Klubui “Kovui” 

pinigines aukas nėra įtraukti į Sporto šventės balansą nes pagal 
“Kovo” valdybos paaiškinimą aukos buvo duodamos Sporto Klubo 
“Kovo” dispozicijai, bet ne specifiniai Sporto šventei.

5. Pagal lapkričio 13 dienos Lietuvių Dienoms Sydnėjuje rengti 
Komiteto posėdžio nutarimą (Protokolas No 7), dėl patalpų stokos Syd
nėjaus Town Hall Sporto Klubui “Kovui” buvo pavesta suruošti Nau
jų Metų balių Newtown’o Police Boy’s Club salėje ir disponuoti to ba
liaus pajamomis padengimui Sporto Šventės išlaidoms.

šio akto yra sudaryti trys egzemplioriai: vienas A.L.B. Krašto 
Valdybai, antras Sp. Kl. “Kovui”, trečias A.L.B. Krašto Kontrolės 
Komisijai. Šio akto nuorašas skelbiamas Mūsų Pastogėje.

V. BukeviOus
A.L.B. Kvaito .Kontrolės 
Komisijos Pirmininkas

Nariai: V. Simniikis
V. Šliogeris

PADĖKA
Negalėdama nuvykti pati į Spor

to šventę Adelaidėje, prašau Ade
laidės Lietuvių Sporto Klubą Vy
tį priimti mano padėką per Mūsų 
Pastogę už paskyrimą man pre
mijos už sporto šventės ženklelio 
projektą. Ačiū.

R. Kavaliauskaitė
MISRUS SIUNTINYS 1967.

31 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 
3 jardai vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 2 vyriški 
nailoniniai marškiniai, arba 2 bliuskutės, 1 vyriškas arba mo
teriškas geros rūšies megstukas, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 
2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių, 
1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 sv. 
saldainių ir 20 cigarečių.

$ 88.00 (Austr.)

Leiskit gyventi jaunimui

MAISTO SIUNTINYS 1967
♦ 3 sv. taukų, i sv. arbatos, i sv. geriamo šokolado,
$ i sv. kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dė- 
>< žutė nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. ryžių, 1 sv. cukraus, i sv. 
;♦< pipirų, i sv. lauro lapų.
S $ 25.00 (Austr.)

g . • •• MOTERIŠKAS SIUNTINYS 1967
5 3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suk-

nelei medžiagos, 1 geros rūšies megstukas, 2 p. nailono arba
X vilnonių kojinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, 1 p. odinių pirš- 
g tinių, 1 sv. maišytų saldainių.
S $ 62.00 (Austr.)

I£<

P-3. Vilnonė labai gera medžiaga dviem paltam, 3i 
jardo vilnonės vyriškam arba moteriškam kostiumui medžia
gos.

s

I
8

$ 62.00 (Austr.)
Labai praktiški dalykai kuriuos galima dadėti j bet kurį 

siuntinį išskyrus maisto. Itališki nailoniniai lietpalčiai, $9.00, 
šveicariški 17 akmenų laikrodžiai, $23.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės $3.75, ilgo grojimo įvairios plokštelės.

Baltic Stores Ltd
L
1 g

(Z. JURAS)

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
’ATSTOVAI: J
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble Pk., Melbourne, Vic. | 

n Tel. 546 3416. >=
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S A. £

S. K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q. |
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Prie laužo sėdėjom po žvejybos, 
prie Eildono ežero, čopsus ir žuvį 
kepėm. Kairys savo skautystę pri
siminė. Petras apie Jonines Lietu
voj. Darydavom ir mes Jonines tė
viškėj, Ramulėnų kalne. Ugnies 
polkąs šokdavom. Tam vainikas 
būdavo, kas per aukštesnę lieps
ną peršokdavo. Išėjo kalba apie 
dabartinį mūsų jaunimą. Pradė
jom sakyti, kad jaunimas dabar 
nebe toks, koks buvo mūsų augi
me. Išlepę miesčioniukai dabar. 
Mes turėjom daugiau to vadina
mo "fun”, negu dabarties vaikai, 
nors žaislų mums niekas nepripitk 
davo. O prie, taip jaunų rankų 
reikalingo, tautinio judėjimo da
barties jaunimas labai mažai te- 
prisideda. Pasirodė, kaip ta žvaigž
dė su uodega jaunimo kongrese 
ir dingo. Užmigo. Nutarėm, kad 
daugiau tingėjimo ir išdykumo 
mūsų vaikuose, negu mūsų jau
nuose metuoes. O jei žiūrėti į pa
saulio jaunimą, tai net širdį skau
da. Rubavoja, automobilius vagia, 
visokias tručiznas geria ar rūko. 
Iš raspustvos nebežino, kaip be- 
durnavoti. Tautinė garbė jiems vi
sai nesvarbu. Gerai mano tėvas, 
amžinąatilsį, sakydavo: — žmonės 
gali didžiuotis savo vaikais, o aš 
tik prašau Dievo, kad giedantis 
nereikėtų. — Iš kalbos išėjus tą 
pasakau. Dar pridedu: — kad tik 
mums nereikėtų gėdintis savo vai
kų, nenorinčių būti gerais savo 
tautos atstovais.

Kad šoks Dzidoriukė, visų puo
lamų patronka ir nekaltųjų gynė
ja-

— Ko jūs čia amžinai tą bied- 
ną jaunimą plakat? — Ėmė rėk
ti. — Apie savo gerumą prisime
nat, o ko kito tai ne. Mūsų vai
kai nei rubavoja, nei automobi-

Ar- 
jūs

avis 
api- 
kar- 
Tin- 
vir-

liūs vagia, nei tručiznas rūko, 
ba labai didelė retenybė. O 
gerieji, tik prisiminkit gerai. A- 
pie kitus nežinau, o tave, Rapo
lai, nuluptą pažįstu. Aš manau 
visi nebuvom mandresni. Kas vo
gė ciocės Valončiuvienės sūrius, 
pastogėj džiovint sudėtus, ir 
jais šėrė, a f Kas Karveličio 
nasriūs nupjaustė, ba neleido 
vių pančiot ir pančių nedavė? 
gėjot lakstyti, tai vogėt bile
vagalį ir pančiojot. O tą didžią
ją eksekuciją jūsų pačių kluone 
ar atsimeni? Po kurios dvi savai
tes stačias valgei, a Rapolai?' —

— Tai ne aš, o jaunėlis brolis,
— sakau.

— Už ką ta eksekuciją buvo?
— Klausia Kairys.

— Nagi buvo kaime toks Bago- 
čiuko klierikas, — pradėjo pasa
kot Dziduriukė. — Tinginys di
džiausias. Nebuvo jie bagoti, tik 
girdavos; tai praminė Bagočiu- 
kais. Neėjo jis nė į kunigus. Leido 
biškį į klases, tai motina svajojo 
ir gyrėsi, kad kunigėlis bus. Bū
davo vaikšto klierikas su knygom 
per dienas ir vis lotyniškai kal
ba. Neatsakys žmoniškai, vien tik 
“faktorum, sekuliorum”, o darbo 
imtis tingėjo. Motina tik arbaty- 
tės, pyrago kunigėliui, ba barš
čiai gali paškadyt. Nepakilo nė 
moksle, liko sėdėti; Nusibodo tė
vui to “sekuliorum” klausytis ir 
sako: — gana, sūnau, mesk tas 
knygas, imk šakiorum ir vežti mėš 
lorum, ba aš nesamdysiu darby
mečiui žmogaus. — Taip ir liko. 
Berną sugadino, o kunigas neišė
jo. Nuo to ir klieriko vardas. 
Paskui įsitaisė valsčiuj už kokį 
ten padėjėją. Reikia po kaimus 
lakstyt, pas seniūnus. Tėvas iš 
paskutiniųjų sukrapštęs nupirko

dviratį. Žibantį, naują zagranič- 
ną; su dinamos šviesa, su birby
ne skambučio vietoj, kad užbir- 
binus kitam sodžiuj girdėt. Kaip 
parsivežė subėgo viso sodžiaus ber 
nai, na ir piemenys apžiūrėti. 
Apčiupinėję, ištyrinėję nuėjo su 
bernais į seklyčią dar likusio nuo 
Sekminių alaus ant spriskų išger
ti. Dviratį pastatė prie darželio 
tvoros. Prašinėjo piemenys: — Dė
de, duok biškį pavažiuoti — Kur 
tau duos šitokį naują?! Prigrąsi- 
no dar, kad nė iš vietos nerušin- 
tų. Nu ką, gėrė spriskas, gėrė, 
o apie dviratį užmiršo. Kaip atsi
minė, prie tvoros jau nebebuvo. 
Valiai visi ieškot. Rado už Valen
tino melnyčios sulenktais ragais. 
Klausinėjo vaikų, kas padarė? 
Kaltų nebuvo ir skundikų nebu
vo. Tada gavo visi iš eilės. Kliu
vo ir man per kvoldus už nepasaky 
mą. Nežinojo, kad ir aš, koją pro 
štangą perkišus, ligi Kareoko kry
žiaus pavažiavau. Aš mat “išblak- 
mailinau”, kad pasakysiu, jei ne
leis pavažiuoti. Gal ir tavo brolis, 
Rapolai, ba tu jau apie kariuome
nės amžiaus turėjai būti. Pasaky
kit man dabar, ar čia ne tas pats, 
ką automobilį pavogti? Senelio 
pypkę aš pati rūkiau peludėj, ko 
klojimo neuždegėm. Ką čia- kalbė
ti ? Ant tų vaikų dantis išgalan- 
dę, o ką jiems duodat? Sakot į 
minėjimus, į parengimus mažai 
ateina?.. Kokiam tik parengime 
nebuvau, tai vis koks seneliukas 
pasipurplinęs, kaip žvirblis prieš 
šalną, kelias valandas savo inter- 
pracijas skaito. Ar tai apie po
eziją, ar Nepriklausomybės kovas. 
O vaikai gal turi savo nuomonę, 
savo ir tas interpracijas. —

— Interpretacijas, Dzidoriuke, 
— sako Kairys.

— Nu ja. Vistiek. — Kalba to
liau Dzidoriukė. — žinia, vaikams

šiandien Nepriklausomybės kova 
kitaip atrodo, negu tam, kurio dar 
kūnas randuotas. Kodėl mes no
rim, kad vaikai mūsų akimis žiū
rėtų ir mūsų lūpomis kalbėtų? 
Patys nerodom meilės vaikams o 
liepiam gerbti ir garbinti. Patys 
skriaudžiam savo vaikus, o paskui 
rėkiam, kad mūsų nepalaiko. Kiek 
mes vaikus palailkom? Kada ne
nueinu į krepšio rungtynes, tai 
tik keli tėvai susirinkę vaikų “pa- 
čeerint”. Nueik į tokį sokerį; pilna 
lietuvių žiūrėt, kaip lenkai su ju
goslavais pliekiasi.... —

— Daug ir tiesos pasako Dzi
doriukė. — Sako Kairys. — Mes 
dažnai patys uždarom duris. Pa- 
dėjom jaunimą po savo kritikos 
mikroskopu ir stebim, kaip kir
minėlis raitysis. Parodė kongerse, 
ką gali ir gražiai mus reprezen
tavo. Ne varu varyti, bet kviesti 
reikėtų dažniau. Tolimi jaunuoliui 
mūsų tautos vargas ir kova. Ame
rikos civilinis karas jiems labiau 
žinomas, negu mūsų Nepriklauso- 
bės kovos. Esu pats girdėjęs jau
nuolį klausiant tėvo, ar baudžia
va tas pats buvo, kaip negrų klau
simas Amerikoj? Kodėl praradom 
Nepriklausomybę, būdami narsūs 
ir galingi? Studijavusiam Šeks
pyro Julę tiktai, neverskim būti
nai mylėti tik Raseinių Magdę, ne
leisdami nė palyginimo. Koks su
pratimas moters ir meilės misti
kos jaunuoliui, užaugusiam šios 
dienos sex’o kulte? Duokim jau
nuoliui paruošti Nepriklausomy
bės minėjimo paskaitą, taip, kaip 
jis supranta. Verksim klausyda
mi dėl daugelio priežasčių, bet nuo 
tų ašarų, gal su vaikais gyvent 
pradėsim. Būkim teisingais savo 
vaikų teisėjas. Nes ir galvažudį 
teisdamas, teismas žiūri aplinky
bių, o mes ar žiūrim? Ar esame 
draugais savo vaikų? Reikalauja
me, vien tik reikalaujame, o su
prasti jų nenorime. Mes seniai 
turime savo širdis peržiūrėti ir 
daugiau jos vaikams parodyti. Te
gul paruošia senimas su jaunimu 
parlamentarines diskusijas šito 
jų tautinio neaktyvumo klausimu, 
gal daug kas paaiškės. —

Ir ką daugiau bepasakysi, po
nuli,, jej ir pate kaltas jautiesi?

, Rapolas
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
SYDNEY

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Sydnėjuje Lietuvos kariuomenės 
šventė buvo paminėta lapkričio 
25 dieną Bankstowno Liet. Na
muose). Esant blogam orui vis tik 
susirinko geroka šimtinė žmonių. 
Minėjimą pradėjo "Ravomės” sky
riaus pirmininkas p. S. Naru
šis pasveikindamas susirinkusius 
ir paprašęs susikaupimo minute 
pagerbti žuvusiuosius už Lietu
vos laisvę, pakvietė garbės prezi- 
diuman Sydnėjuje gyvenančius 
Lietuvos kariuomenės savanorius 
— kūrėjus. Šių garbingų veteranų 
prezidiuman pribuvo vos penki, 
nors buvo kviečiama ir daugiau: 
p.p. V. Juzėnas, J. Kapočius, J. 
Garolis, V. Šliogeris ir S. Naru
šis.

Toliau sekė p. J.A. Jūra^io pas
kaita, kurioje jis nuosekliai per
žvelgė Lietuvos kariuomenės žy
gius ir jnašus nuo pat jos įsikū
rimo iki jos likvidacijos. Po pas
kaitos dar padeklamavo Rasa Zin- 
kutė ir L. Apinytė ir po to “Dai
nos” vyrų choras nuotaikingai pa
dainavo keletą dainelių.

Pasibaigus minėjimui ir grojant 
gerai muzikai buvo gražiai pasis
večiuota ir pasilinksminta.

d.v.

MELBOURNE
PAS

MELBOURNO RAMOVĖNUS
Senais nepriklausomos Lietuvos 

laikais visokį karių subuvimai, vi
sos kariuomenės šventės būdavo 
ruošiamos karių ramovėje. Dabar 
gi tokių karių ramovių jau mes 
čia neturime, bet jų mums ir ne
reikia. Nei kiek ne blogesnė patal- 
Sa kaip karių romovė, yra ir Mel- 

oumo Lietuvių Klubo namai. 
Veikli naujoji klubo valdyba su
galvoja ka nors naujo kiekvienam 
baliui, kiekvienam subuvimui. Lap 
kričio mėn. 25 d. Melbourne lie
tuvių atsargos karių ramovėnų 
metinis balius. Na, be tardymo tu
riu prisipažinti, kad teko ir man 
savo amžiuje tarnauti net kelių 
valstybių kariuomenėje, gi dabar 
tinku tik į "folkšturmą” — bet 
dar yra noras susitikti buvusius 
senų laikų draugus, buvusius ka
rius, pasidalinti senais prisimini
mais. Nuvykstu ir aš į tą mūsų 
ramovę, į lietuvių namus. Salė 
išpuošta puikiausiai. Net ir grin
dys išvaksuotos kad lengviau šok
ti. Orkestras nors ir ne savas, bet 
griežia puikiausius lietuviškos ir 
ne lietuviškus karinius maršus. 
Renkasi į salę jau gerokai susenę 
ir įvairiose kariuomenėse buvę 
kariai. Na, nesimatė ten puikių 
Paukščio ar Kuosaičio siuvyklose 
pasiūtų diginalinių uniformų su 
blizgančiomis sagomis ir išpūsto
mis krūtinėmis. Bet to ir nerei
kia. Net ir mūsų birutietės-atsar- 
gos karių žmonos daugumoje be 
balinių suknelių. Jokio pasitempi
mo, jokio pagarbos aukštesniam 
laipsniui čia niekas nereikalauja.

Sėdžiu prie stalo o prieš manę 
ant sienos trijų kryžių kalnas. Tas 
puikus trijų kryžių medžio dro
žinys tai p. K. Prašmuto darbas, 
kuris labai puikiai derinasi šiai 
karių šventei. P. K. Prašmuto pa
linkę kryžiai verčia mus prisiminti 
tuos karius, kurie negali čia su 
mumis dalyvauti, kurie yra padė
ję savo gyvybę už Lietuvos lais
vę.

PAS SKAUTUS
“ŠVYTURIO” STOVYKLA

Pranešama, kad registracija j 
“švyturio” stovyklą baigiasi gruo
džio 10 d. Iki to laiko turi būti 
sumokėtas stovyklos mokestis ir 
gražinti užpildyti registracijos la
pai, kaip nurodyta ankstyvesniuo
se pranešimuose.

DIDELĖ UKRAINIEČIŲ 
STOVYKLA

Stovyklaus 500-600 ukrainiečių 
skautų ir skaučių iš visos Austra
lijos ir N. Zeandijos. Pagrindinė 
stovyklavietė bus ta ,kurioje vyko 
mūsų "Neringos” stovykla (apie 
1.5 mylios nuo “Aušros” tunto 
stov.), bet įvairios pastovyklės 
bus šalia esančiame parke ir iš- 
nuomuotuose apylinkės miškuose.

Mūsų skautai pakviesti aplanky
ti ukrainiečius. Dėl datos dar ne
susitarta.

NAUJAS SKAUTININKAS
Seniausias aktyvus Australijos 

rajono skautas (stažu, bet ne am
žiumi) Aleksandras Gabas, gyv. 
Melbourne, LSS Pirmijos pakeltas 
į skautininko laipsnį.

LANKĖSI RAJONO VADEIVA
Lapkričio mėn. 18-19 d. Adelai

dės skautų ‘Vilniaus” tuntą lan
kė LSB Rajono vadeiva ps. J. 
Zinkus. Jis taip pat dalyvavo lap
kričio 19 d. įvykusioje Sukaktu
vinių metų pradinėje sueigoje.

Sk. mf.

PAGRINDINIS PASTATAS 
"Aušros” stovyklavietėje d 

bas vyksta sparčiau negu prar 
tyta. Pats darbų vadovas p. 
Gilius, net apleidęs "savo kasc

Prie stalo sėdi nepažįstami at
sargos kariai. Pasiteirauju jų ka
rinio laipsnio. Vienas sakosi eili
nis, kitas grandinis, dar kitas lei
tenantas. Ber ar tas svarbu? Ka
da išgeriam keletą bonkų “boozes” 
tai iš eilnio jau pasidaro puska- 
rininkae, iš grandinio jau viršila. 
Gi buvęs leitenantas jau sakosi e- 
sąs kapitonas. Na ir čia dar ne
sistebiu. Visokį kariški laipsniai 
pas mus šiuo metu lengvai įgy
jami.

Nuotaika susirinkusių karių 
puiki. Prasideda linksmesnė dalis. 
Išeina j sceną jau senokai lietu
vių visuomenėje nesirodęs solistas 
B. Žiedas ir stipriu balsu padai
nuoja keletą tai dienai pritaikin
tų savo sukurtų lietuviškų dai
nų. Ilgu plojimu įsilinksminę ka
riai iššaukia p. Žiedą dar pakar
toti tą linksmą ir visiems malo
nią dainą. Pageidautina, kad p. 
Žiedas nenutoltų nuo lietuvių bend 
ruomenės ir tankiau mus palinks
mintų su savo linksmomis ir vi
siems maloniomis dainomis.

Na ir jau po pusiaunakčio visi 
atsargos kariai skirtėsi į namus 
susitarę po metų vėl susitikti ka
rių ramovėje — Melbourne Lietu
vių namuose, pasidalinti praeities 
įspūdžiais, prisiminti praleistus 
kariuomenėje laikus. Kokio laips
nio už metų bus mano šiame subu
vime sutikti kariai ir kiek iš jų 
bus dar gyvų per ateinantį meti
nį atsargos karių ramovėnų subu
vimą. tai to šiandien negaliu pa
sakyti.

P. Viengungis

GRUODŽIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. vak. GEELONGO LIET. NAMUOSE J 

i įvyksta įsidėmėtinas $
i v

CHORO DAINŲ KONCERTAS
Programoje: Geelongo Lietuvių choro, vadovaujamo p. J. Juškos, dainos. !♦;

Dainuos vyrų, moterų ir mišrūs chorai. ‘
>*<

Įėjimas — vienas doleris. Vaikams ir moksleiviams nemokamai. >*<

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI IŠ ARTI IR TOLI! >
K

KIEK AS SUŽINOJAU!
Ku-fca

žinomas Perthe (Vak. Australi
joje) lietuvis architektas p. A. Ka- 
teiva pereitą pirmadienį lėktuvu 
iš Sydnėjaus su žmona išvyko į 
Ameriką, kur dalyvaus kaip Aus
tralijos inžinierių ir architektų są
jungos atstovas pasauliniame ar
chitektų kongrese. Kelyje numa
to išbūti apie keturias savaites 
ir grįš tiesiai į Perthą. Būdamas 
Sydnėjuje matėsi ir su ALB 
Krašto Valdybos pirmininku p.S. 
Narušiu.

Architektą A. Kateiva Perthe 
vadovauja didelei statybos įmonei 
ir jau ne vienas mieste jo kon
strukcijos ir statybos dangorai
žis puošia gražųjį Perthą.

Aną savaitgalį sydnėjiškis p. J. 
Zinkus skautiškais reikalais bu
vo nuplasnojęs į Adelaidę ir ten 
matėsi su Australijos Rajono

ninę duoną” savaitės dienomis dar
bą tęsia pats vienas. Kai šešta
dienio rytą talkininkai pradėjo 
rinktis, nustebo pamatę uždengtą 
stogą.

Toliau murinamos sienos sandė
liui dušams. Dar bus mūrinamos 
krosnys. Pats pastatas atrodo di
dingai ir tikimės, kad gruodžio 17 
d. svečiai atvykę į gegužinę pir
mieji galės pasinaudoti pastoge.

Lapkričio 25 d. dirbo: p.p. Jab
lonskis, V. Kasperaitis, M. Rudys, 
S. Sankauskas ir V. šliteris.

Lapkričio 26 d. p.p. P. Anta
naitis, M. Rudys ir K. Stašionis. 
Vėliau atvykę p.p. A. Kataržis, 
A. Mauragis ir T .Rotcas irgi pa
sidarbavo iškirtę takus naujiems 
praėjimams.

Pinigais parėmė: p. Saudargai 
(Lizard & Co.) aukoję $20. A. 
Adomėnas ir Juozas Ramanauskas 
po $10., J. Kantonas ir J. Siru
tis po $2. Visiems nuoširdus ačiū.

Skautų Tėvų K-tas

MELB. DŽIUGO TUNTO 
PRANEŠIMAS

Viktorijos valstijoj tebetrunkant 
sausrai Forestry Commission už
draudė tam tikruose rajonuose 
stovyklauti bei iškylauti. Gali to
kių rajonų būti ir daugiau. Šiuo 
metu vyksta susirašinėjimas su 
paskirais valdžios ir skautų sky
riais Ir iš turimų pareiškmų be
veik garantuota, kad Džiūgo tun
tui bus padaryta išimtis. Prašo
me šiuo reikalu sekti spaudoje 
tolimesnius pranešimus.

Iškilus klausimams apie būsi- 
> mą stovyklą duodame šiuo reika- 
'. lu kiek informacijos.
i- Stovyklos pajamos. 90 asmenų

SMAGUS GIMTADIENIS
Neseniai Melbourne Liet Klubo 

patalpose Arvydas Ališauskas at
šventė savo 21-jį gimtadienį. Ta 
proga gražiai išpuoštoje salėje or
kestrui drebinant sienas prie gau
siai padengtų stalų net jau gero
kai po vidurnakčio vis dr tebesi- 
linksmino apie 90 jaunuolių, susi
rinkusių Arvydo pasveikinti ir pa 
linkėti jam tvirtybės ir darbingu
mo įžengus į vyro amžių.

Arvydas — vienas iš mūsų jau
nimo gyva ir tvirta grandis. Jį 
matėme skautų eilėse, jis ilgame
tis sporto klubo Varpo narys (vie
nas iš greičiausių krepšininkų), 
jis ir studentų sąjungos narys. 
Šiuo metu jau bebaigiąs Melbour
ne universitetą. Ir įstojęs į su
brendimo amžių ketina dar dau
giau įsitraukti - lietuvių bend
ruomenės darbą, nes jau ir da
bar jis priklauso tai nedidelei 
jaunuolių grupei, kurie yra Melb. 
Liet Klubo nariai ir tvirtai pasi
ryžęs laiku ir neragindamas su
mokėti lietuvių bendruomenės na
rio mokestį.

Vaišių metu Arvydas gavo daug 
sveikinimų, iš kurių įsidėmėtinas 
jo paties tėvelio, kuris pabrėžė, 
kad Arvydui neįteikia nei tikro, 
nei simbolinio rakto, o sudarė są
lygas išeiti mokslą ir padėjo jam 
išaugti ir žmogum ir lietuviu.

Visi Varpo sportininkai tau, 
Arvydai, griausmingai rikteli tris 
kartus "Valio!”

(ai.)

skautų vadu p. V. Neveraueku ir 
kitais veikėjais-

*
Vienas turistas lietuvis, lankę

sis Romoje, pasakoja, kad Romoje 
esą daug lietuvių dvasiškių, bet 
nesutikęs nė vieno normalaus ku
nigo — visi aukštesniuose laips
niuose.

★
Paskutinio suneštinio pobūvio 

metu Melbourne Dainos Mylėtojų 
Sambūris apsvarstęs, kad daug 
mylėti galima ir nedainuojant, nu
tarė ir toliau snūduriuoti. Neišju
dino jų nei graudūs verksmai, nei 
"Anykščių Šilelis”, nei artėją ju
biliejiniai metai.

★
Matę pasakoja, kad iš vienuoli

kos organizacijų Melbuome ruoš 
to šiupinio išėjo nekas... Progra

sumoka už 11 dienų stovykalvimo 
po $18 — viso $1620. 80 asmenų 
susimoka už 6 dienas po $7.50 — 
viso $225.

Bendra suma — $1845.00.
ISlaidosz Maistas po $1.00 į die

ną asemniui — $1170.00.
Autobusai į stovyklą ir atgal — 

$170.00.
Mokestis už stovyklavietę — 

$24.00.
Už gazo instnimentų nuomavi

mą $51.00.
Virimo - gazo inventorius — 

$30.00.
Autobusas į pajūrį ir atgal — 

$144.00.
Trasportas pristatant maistą, 

vandenį — $30.00.
Stovyklos turto draudimas — 

$15.00.
Vandens rezervuaras — $15.00.
Palapinių sutvarkymas ir pa

ruošimas — $18.00.
Raštinės išlaidos — $9.00.
Stovyklos laikraščio leidimas — 

$50.00.
Kalkės, popieris, muilas, šluos

tės ir Lt. — 18.00.
Leidimas vandeniui — $2.00.
Stovyklos organizavimo išlaidos 

— $31.00.
Vaistai — $9.00.
Išlaidos specialybių ženklams — 

$20.00.
įvairioms nenumatytoms išlai

doms — $44.00.
Viso išlaidų $1845.00.

Be to į išlaidų sąmatą neįskaity
ta daug darbų, kurie yra ar bus 
atlikti eilės tam pasišventusių as
menų.

Stovyklos viršininku paskirtas 
tuntininko pavaduotojas skautas 
vytis si. Remigijus Bakaitis. Vi
sais stovyklavimo reikalais prašo
me kreiptis į Džiūgo Tunto t-ką 
psk. V. Adomavičių 10 Tranmere 
Ave., Carnegie, Vic. 8168. 
tel. 566 825.

Tuntininkas

LATROBE VALLEY
LATROBE VALLEY

BIBLIOTEKOS REIKALAI
Atsiliepdami į ALB Latrobe 

Valley Seniūnijos steigiamos bib
liotekos spaudoj paskelbtą knygų 
vajų, aukojo knygas: J. Mikštas 
(Australija) — 76 egz., J. Kapa- 
činskas (JAV) — 2 egz., J. Gliau
dą (JAV) — 3 egz., A. Vitkaus
kas (JAV) — 1 egz., P. Antanai
tis (Vak. Vokietija) — 5 egz.

Knygas aukojusiems tautiečiams 
vietos lietuvių vardu nuoširdžiai 
dėkojama ir tikimasi gauti dau
giau knygų. Turimos knygos su
kataloguotos ir skaitytojams sko
linamos nemokamai. Reiškia, ALB 
Latrobe Valley Seniūnijos biblio
teka jau veikia. Knygos saugomos 
ir skolinamos: 3 Jennifer Str., 
Morwell, Vic., 3840.

Nemarinkim lietuviškos knygos, 
nes knyga gyva tėra tik tada, ka
da ji skaitoma!

F. Sodaitis

GEELONG
KONCERTAS GEELONGE

Gruodžio 16 d. Geelongo Liet 
Namuose rengiamas plačios apim
ties choro koncertas. Nors geelon- 
giškiai lietuviai savo chorą girdi 
dažnai, bet tokios apimties koncer
tas rengiamas bene pirmą kartą. 
Jame numatoma patiekti klausyto
jams net apie 20 dainų.

moje geriausia esą buvę gražiai 
išpuošta gėlėmis scena ir "Aušros” 
teatro suvaidintas dienos aktuali
jomis pasikalbėjimas, taip dūręs 
pirštu kai kam į akį, kad vos ar
tistės už tai negavusios lupti.

Solistas Paulius Rūtenis pasi
rašė sutartį su Elizabethan Trust 
Opera ir sekantiems metams, 
šiuo metu P. Rūtenis dainuoja 
“Die Fledermaus” ir Don Pas
quale” operose Melbourne. Ilgesnį 
laiką negirdėtas jis savo dainomis 
pradžiugino Melb. lietuvius lap
kričio 26 d. kariuomenės šventės 
minėjime.

★
Pereitą trečiadienį (lapkričio 

29 d.) žinomam kultūrininkui Jur
giui Reisgiui Sydnėjuje padaryta 
gerklės operacija. Ligonis jaučia
si gerai. Linkime sveikatos.

★
Daugeliui, o ypač man yra labai 

patogus pasiteisinmas, jeigu laiku 
neatsakai j laišką arba nepatieki 
karštų žinių: Melbourne paštinin
ko maišas sudegė!

— k —
Sovietų maršalas Maskvoje sa

kė, kad pustrečio milijono žydų 
užpuolė 90 milijonų arabų ,o prieš 
27 metus Stalinas kaltino suomius, 
kad keturi milijonai suomių 
užpuolė 200 milijonų rusų. įsi
dėmėtina, kad kiekvienu atveju 
mažiukai įveikė ^galinguosius!

Išbuvus Amerikoje apie metus 
laiko lapkričio 20 d. parskrido 
namo pas tėvus Sydnėjuje baleri
na Ramona Rataitė. Būdama A- 
merikoje ji svečiavosi pas savo 
artimuosius, padėjo suruošti kele
tą individualių savo tėvelio dail. 
V. Rato parodų ir pati išėjo į 
menininkes.

Pereitame Sydnėjaus lietuvių is
toriniame susirinkime buvo pra
matytas darbotvarkėje klausimas 
svarstyti nesusipratimus tarp Mū
sų Pastogės Redakcijos ir buvu
sių apylinkių. Susirinkimo daly
viai beisklausydami ten vykusių 
debatų įsitikino, kad įnešimas ši
to klausimo i darbotvarkę buvo 
pats tikrasis nesusipratimas.«

Nors Spaudos Balius užtruko 
iki antrųjų gaidžių, bet kaiku- 
riems svečiams ir to neužteko, 
nes dalis iš baliaus tiesiog persi
metė pas p. O. Meiliūnienę į Can
terbury, kur ji gausių draugų ir 
bičiulių būry atšventė savo gim
tadienį. Gaila, kad apie šią sukak
tį sukaktuvininkė nieko neprasi
tarė pačiame baliuje. Bet vis tiek 
jai — ilgiausių metų!

Jaunas lietuvis Vytas žvirzdi- 
nas neseniai išleido savo antrą 
"pop” dainų plokštelę ‘ ‘Flower 
Children’, kuri dažnai transliuo
jama per radiją. Plokštelė jau 
baigiama išparduoti, tad ne visur 
galima gauti. Jo grupė vadinasi 
Vyt and the World” Muziką ir 
dainas jie patys sukuria.

Prane
PRANEŠIMAS STUDENTAMS
Visi studentai, norintieji važiuo 

ti į studentų suvažiavimą, kuris 
įvyks gruodžio 27-31 d.d., prašo
mi prisiųsti $9.00 iki gruodžio 12 
d. ir pranešti, ar turi kur apsigy
venti, kokiom priemonėm vyksta
ma ir kada, kad būtų galima pa
togiau pasitikti. Prašomas žinias 
suteikti Rimu Skeiviui 36 Ridge 
St Nth Sydney ,tel 92 5027.

Sydney Skyriaus Valdyba

KVIETIMAS
Gruodžio 9 d., šeštadienį, 7 vai. 

vak. Melbourne Lietuvių Namuo
se, 50 Errol St, North Melbourne, 
rengiama vakarienė 
Melbourne Lietuvių Klubo dešimt
mečiui paminėti.

Kviečiami visi, kuriems Melb. 
Liet Namai yra prie širdies ir 
kurie jais sielojasi.

Šeimininkės būtų labai dėkin
gos, jei dalyvaujantieji praneštų 
iš anksto p. Balčiūnienei telefonu 
Nr. 42 6603.

Ateikite visi kuo skaitlingiau
siai! Drauge visi pasivaišinsim, 
paskalbėsim, pasitarsim.

Melb Liet. Klubo Taryba

Šiam koncertui Geelongo Liet. 
Choras ruošiasi jau gana ilgai. 
Choristai repeticijoms renkasi ke
letą kartų j savaitę, o ir choro 
dirigento p. J. Juškos pasiauko
jimas neišmatuojamas, klada jis 
kiekvienai repeticijai turi atvyk
ti iš Melbourno. Iš pačių klausyto
jų tokio didelio pasiaukojimo nie
kas ir neprašo: tik ateikite vieną 
kartą ir pasiklausykite, o atėję 
paremsite savo chorą ir materia
liai, ir dar daugiau moraliai, nes 
tiek choristams, tiek ir dirigentui 
pakyla ir nuotaika, ir sužadina
mas ryžtas, kada jų dainų klauso 
daug žmonių ir juos įvertina.

Chorai yra pagrindinis mūsų 
kultūros svetur išlaikymo ramstis. 
Jie mus dvasiniai stiprina daina 
ir giesme, per juos mes repre- 
zentuojamės ir prieš kitus. Tad 
kaip mums svarbu lietuvybė, lygiai 
taip mums turėtų būti svarbu ir 
chorai. Daug laiko ir pinigo auko
ja mūsų chorvedžiai ir choristai, 
tad mes bent savo dalyvavimu cho
ro koncerte parodykime jiems pa
garbos ir dėkingumo.

UP)

BRISBANE
MIRTIS BRISBANĖJE

Lapkričio 23 d. Brisbanėje mirė 
Barbora Klimienė, kilusi iš Jur
barko parapijos, kur Antanas ir 
Barbora Klimai valdė stambų ir 
gerai tvarkomą ūkį. Velionė mirė 
sulaukusi gilios senatvės.

Po gedulingų pamaldų lapkri
čio 25 d. velionė buvo gausios lai
dotuvių kolonos palydėta į Lut- 
wich kapines, kur paguldyta šalia 
savo vyro Antano, mirusio prieš 
septyniolika metų.

Prie kapo trumpu žodžiu atsis
veikino apylinkės pirmininkas V. 
Laurinaitis, jautrią kalbą pasa
kė K. Stankūnas, o jų žodžius pa
lydėjo “Viešpaties Angelas". Nu
liūdime paliko sūnus, duktė, marti, 
žentas ir vaikaičiai. Laidotuvės 
buvo iškilmingos, gausios ir gra
žios. Ilsėkis ramybėje, kilnioji lie
tuve!

★
Lapkričio 12 d. punskietė Mari

ja Kolytė susituokė su Vincu Ku
liešium. Jų sandarą palaimino 
kun. S. Gaidelis, S.J. Vos tik prieš 
penkias savaites Marija Kolytė, 
dabar jau Kuliešienė, oro keliais 
atskubėjo į Brisbanę su vestuvi
niu raguočiu, puikiausiais savo au 
diniais bei rankdarbiais. Linkime 
abiem saulėto gyvenimo.

Corindas Povele
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simai
BENDROS KŪČIOS 

SYDNĖJUJE
Sydnėjaus Lietuvių Klubas ir 

šiais metais organizuoja bendras 
Kūčias, kurios numatomos gruo
džio 24 d. 7.30 vai. vak. laikino
se Klubo patalpose 39 Church St., 
Lidcombe.

Norintieji bendrose Kūčiose da
lyvauti registruojasi Klube ligi 
gruodžio 17 d. Mokestis daly
viams: suaugusiems $2.50 asme
niui, moksleiviams ir pensinin
kams — pusė kainos, o vaikams 
iki 12 metų veltui.

Visi norintieji šiose Kūčiose da
lyvauti ir jaukiai praleisti lietu
viškoje šeimoje vakarą, kviečiami 
nedelsiant užsirašyti.
Pranešintas filatelistams ir numix- 
matikams

Gruodžio 10 d. (sekmadienį) 5 
vai. p.p. Dainavos salėje Banks- 
towne šaukiami susirinkti Sydnė
juje ir apylinkėse gyvenantieji nu
mizmatikai ir filatelistai arba šio
mis sritimis besidomį asmenys 
bendram pasitarimui. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Iniciatoriai 
i

LATROBE VALLEY 
PRANEŠIMAS

ALB Latrobe Valley Seniūnijos 
vaikučiams Kalėdų eglutė, kvie
čiant ir Salės lietuviukus, ruošia
ma gruodžio 10 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų, prie Yalloumo už
tvankos.

Esant blogam orui, bus suras
ta vieta pastogėj.

Seniūnas

. PAIEŠKOJIMAS
1944 m. vokiečių buvo išvežtas 

atsargos karininkas Paulius Alek
sandras (Aleksas) ir turimomis ži
niomis žuvo Silezijoje. Palikusi 
žmona su sūnum gyvena Ameri
koje. Žinantieji apie jo žuvimą ma
lonėkite pranešti V. Miniotui, 18 
Brussells St, Homebush, N.S.W.

PADĖKA
Nuoširdžiad dėkojhme Visiems, 

kurie prisidėjo ruošiant bufetą 
spaudos baliuje:

Už tortus — p.p. Ankienei, Bas- 
tienei Bliokienei, Jaremoauskie- 
nei, Kondreckienei ir Pukienei.

Prisidėjusioms maistu ir atėju
sioms į talką — p.p. Adomėnie- 
nei, Bačiulienei, Baravykienei, Bu- 
kevičienei, Badauekienei, Ivinskie
nei, Kyzelienei, M. Karpavičienei, 
Maksvytienei, Mikalauskienei, 
Mauragienei, Milašienei, Montvi- 
dienei, Protienei, Statkuvienei, 
Stička, Šliogerienei, Vaičiurgienei.

Prekybininkams — p.p. Pranu
liui ir Račkauskui.

Aukojusioms pinigais — p.p. 
Grudzinskienei, $2, Jonaitienei 
$4, Saudargienel $8.

Ačiū p. Kęstučiui Narbutui už 
-dideles paslaugas.
Sydney Lietuvių Moterų Soc. Glo

bos D-jos Valdyba

PATIKSLINIMAS
Pereitame Af J*, numeryje apra

šant mokslo metų užbaigimą Lid
combe sumaišyta pavardės: eilė
raštį deklamavo ne Laura Lau
kaitytė, bet pusbroliai Laura ir 
Adis Karpavičiai.

Red.

VIETOJ SVEIKINIMŲ
J. ir R. VENCLOVAI iš Syd- 

nejaus vieton Kalėdinių ir Naujų 
Metų sveikinimo kortelių siunti
mo aukoja "Mūsų Pastogei” pa
remti 5 dolerius.
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