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SVEIKI SULAUKĖ ŠV. VELYKŲ!
TEGUL ŠI ŠVENTĖ SUJUNGIA MŪSŲ VISŲ ŽYGIUS RYŽTINGAI KOVAI DĖL SAVO

SIOS ŽEMĖS LAISVĖS IR NUSKAIDRINA TĖVYNĖS LIETUVOS NIŪKIĄJĄ PADANGE!

PRISIKĖLIMO VILTIS
Išaušęs Velykų rytas skatina 

mus vėl peržvelgti ilgąjį tremties 
kelią. Jis mus kartais gal ir neju
čiomis nuneša i tolimųjų praeitį 
ir niūkių esamosios politikos da
bartį.

Sentimentai, kuriais sirgome, 
kai Tėvynės Lietuvos laisvės vaiz
dai buvo dar naujai gyvi mūsų 
širdyse ir sielose, pamažėle den
giasi storu dulkių sluogsniu. Mes 
vis rečiau savo vizijose prisimena
me anuos gražiuosius laisvės me
tų akimirksnius, kada Velykų ry
tų suskambėdavo mūsų Rūpintojė
lių pakelėse varinių varpų gau
desys. Lyg per ažūrines miglas 
mes jau neryškiai matome tas grą
žiusias procesijas Lietuvos bažny
čiose ir girdime džiūgaujantį lie- 
tuviškųjį mūsų vaikų Krykštavimų 
daužaujant ar ridenant margučius.

Anuo metu tačiau viskas buvo 
artima, lietuviška. Visa mūsų šalis 
gyveno savu žodžiu, lietuvišku 
garsu, alsavo savita, tačiau miela 
širdžiai kultūrine buitimi.

Šiandienų Lietuva žengia Gol
gotos kelio dygliaisiais erškėčiais. 
Mūsų seserys, broliai, tėvai ir vai
kaičiai neturi progų pasidžiaugti 
Prisikėlimo šventės teikiamomis 
malonėmis. Jie baugščiai ir pas
lapčia gal sukalba širdį lengvinan
čių maldų, tačiau nesidžiaugia vie
šuoju Prisikėlimo džiaugsmu.

Lietuvos tremtiniai Sibire ir ka
liniai sausakimšuose sovietų kalė
jimuose, kada jų siaubas pasie
kia priešmirtinę agonijų, skaus
mu sukepusiomis lūpomis tegali 
ištarti tik skaudų atodūsį: "Tėve, 
atleisk jiems, nes jie nežino, ką 
daro!”...

Kristus mirė, kad atpirktų žmo-

nijų. Jo mirtį lydėjo ne atomų ar 
priešo lėktuvų išjudintos erdvės 
ir žemė skilo ne nuo patrankų. 
Dievo stebuklas žymėjo Mirštan
čiojo kelionę į Amžinąjį Gyveni
mą.

Individų ir tautų gyvybė dažnai 
keliasi iš griuvėsių, mirties neša
mų. Ji sušvinta tada prisikėlimo 
skaidrumu, atgimsta apsivaliusi, 
suspindi naujos gyvybės ir kūry
binės energijos krikštoline šviesa.

Nūdienis pasaulis stovi Prisikė
limo ryto išvakarėse. Parengtis 
kovai su nelabojo pasauliu pasiekė 
kraštutinę ribų. Kada Europos 
Rytuose tamsiosios armijos kala 
ginklus pragaro įkurdinimui visa
me pasaulyje, kada tos baisiosios 
jėgos užgesino saulę mūsų gimto
joj Nemuno šaly ir kada jos kru
vinam kely nepaliaujamai šaukia 
budelių balsai: "Nukryžiuok Jų, 
sunaikink Jų”, tada vis dėlto vėl 
visiems laisvės ateitį pažada Pri
sikėlimo viltis.

Vakarų Pasaulio ryžtas — nesi
duoti galutinam raudonosios mir
ties siaubui, jo paruoštis visomis 
priemonėmis pasipriešinti mirtį 
nešančiam komunizmui, teikia ir 
mums viltingą ateities vizijų.

Jeigu mes patys išliksime nu
tautėjimo negando nepaliesti, jei 
šios Velykos sustiprins mūsų tau
tinį sąmoningumų, jei priblėsusi 
mūsų atmintis vėl praskaidrės ir 
mūsų.jaunieji toliau ridens lietu
viškuose pašnekesiuose tradicinius 
margučius, tai be baimės mes su
lauksime mūsų valstybinės nepri
klausomybės aušros.

Tada drauge su Velykų laisvės 
varpais mes galėsime vėl tarti 
linksmąjį Aleliuja.

JIM BISHOP

ALYVŲ DARŽELY
IŠTRAUKA Iš APYSAKOS “KRISTAUS MIRTIES DIENA”
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NUĖMIMAS NUO KRYŽIAUS
Dail. V.K. Jonyno medžio graviūra
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PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS — ŠVENTŲ VELYKŲ PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

AUSTRALIJOS LIETUVIU 
BENDRUOMENE

LINKIME VISIEMS — SESĖMS IR BROLIAMS PASI
DŽIAUGTI ŠVENČIŲ NUOTAIKOMIS IR GILIAI SUSIMĄS
TYTI DĖL LIETUVIŠKOSIOS ATEITIES ŠIAME KONTI
NENTE.

TEGUL POVELYKINIS MOŠŲ DARBŲ AIDAS VISADA 
SKAMBA LIETUVOS HIMNO ŽODŽIAIS:
“Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!”

AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA

B. BRAZDŽIONIS

<"&rie iSamarijoč JSaltinio
ESU Aš GYVOJO GYVENIMO ŠALTINIO 
VANDUO; KAS GERIA, TIKĖDAMAS, MANE, 
KAITROJ KELIAUDAMAS l TOLIMĄ TĖVYNĘ 
NETROKŠ IR NESUKLUPS PO SAULE UGNINE.
SROVĖ ESU Aš UPĖJE JORDANO, 
ESU GENEZARETO EŽERO BANGA, 
ESU VANDUO Aš VISO OKEANO, 
KUR SUPASI SAULĖLEIDŽIAI DEGĄ
UGNIM NUALPUSIOS DIENOS IR PASKUTINIAIS 
J NAKTĮ SKĘSTANČIOS ŽEMĖS ATDŪS1AIS.
ESU VIDURNAKTĮ NEMIEGANTIS ŠALTINIS, 
KURIO ČIURLENIMO PABUDĘS TU KLAUSAIS.

Padėkojo Australijos 
Lietuviams

Į A.L.B-nės Krašto Tarybos su
važiavimo, įvykusio pereitais me
tais Melburne, pasiųstus sveikini
mus suvažiavimo prezidiumo pir
mininkui J. Valiui padėkojo ir pa
reiškė savuosius linkėjimus Aus
tralijos lietuviams: Lietuvos Dip
lomatijos Šefas min. S. Lozorai
tis, Arkivyskupas J. Skvireckas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos pirmininkas V. Rastenis, Aus
tralijos ministeris pirmininkas 
Menzies ir UNO generalinis sek
retorius.

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
min. S. Lozoraitis šalia padėkos ir 
linkėjimų pažymi:

“šia proga noriu pažymėti, kad 
tiek min. S. Girdvainis, tiek iš vi
so mūsų Tarnyba buvo padarę kas 
reikalinga pasiuntinybės prie šv. 
Sosto tolimesnei normaliai egzis
tencijai patikrinti. Jeigu tie žin
gsniai ir plati mūsų visuomenės 
akcija nedavė visų laukiamų re
zultatų, tai įvyko dėl nuo mūsų 
nepriklausomų priežasčių.”

Niekada apaštalai negirdėjo* 
taip daug ir taip išsamiai kalban
čio Jėzaus, čia jie paeidavo gaba
lėlį kelio, čia vėl sustodavo, ap
supdami Jėzų ratu ir klausyda
miesi Jo kalbos. Jau buvo po vi
durnakčio, kai Jėzus ir vienuolika 
apaštalų pasiekė žemutinį tvenki
nį ir artėjo prie Fontano vartų. 
Daugelis piligrimų, atėjusių iš 
apylinkės aukštumų, gulinčių į 
rytus nuo Jeruzalės, žengė per 
tuos pačius vartus.

Jėzus pasuko kairėn ir ėjo bal
tu, lyg kreida, keliu, kuris šliejosi 
prie rytinės miesto sienos.

— Neleiskite jūsų širdims nu
liūsti ir nusiminti, — pratarė Jis 
į savo mokytinius, — neleiskite 
jūsų širdims pulti į neviltį, nes 
aš sakau jums, kad aš eisiu na
mo, bet ir vėl grįšiu atgal pas jus. 
Jeigu jūs mylite mane, jūs turite 
tik džiaugtis, kad aš einu pas sa
vo Tėvą, nes Tėvas yra aukščiau 
manęs. Aš sakau jums tai iš anks
to, kad įvykus atsinaujintumėte 
tikėjime.

Dabar jie jau buvo tik už 200 
jardų nuo Alyvų Darželio, esan
čio nedideliame slėnyje, kuris sky
rė Jeruzalės miestą nuo Alyvų 

kalno. Jėzus žinojo artėjantį ban
dymą, kuris Jį ištiks. Jis norėjo 
apaštalams apie tai ir apie savo 
ateitį paaiškinti, kad sustiprintų 
jų žmogiškąsias silpnybes. Dau
guma apaštalų šios nakties bandy
mą nujautė, nes jie prisiminė 
anksčiau Jėzaus tartus žodžius:

— Dar valandėlė ir jūs nematy
site manęs daugiau ir dar valan
dėlė — ir jūs vėl matysite mane... 
Jūs jpulsite į nusiminimą ir skaus
mą, tačiau jūsų skausmas ir nu
siminimas pavirs džiaugsmu. Aš 
kalbėjau jums anksčiau tik sim
boliais, dabar gi atėjo laikas, kai 
kalbėsiu apie savo Tėvą papras
ta, suprantama kalba... Bus lai
kai, kada jūs kalbėsite mano var
du, nes Tėvas myli jus labai, ka
dangi jug esate meilėje ir tikėjime 
su manim, aš atėjau iš Tėvo ir 
dabar palieku šį pasaulį, kad grįž
čiau vėl pas Jį. Mano darbas jau 
baigtas: pasibaigė laikas pamoks
lams ir pasibaigė laikas stebuk
lams, prisakymams ir pranašys
tėms. Taigi laukimas pasibaigė 
taip pat. Liko tik 90 minučių lais
vės ir mano atsakingumas pasi
baigs.

Jėzus pamojo Petrui, Jonui ir 

Simui, šie trys, kuriais daugiau
sia Jėzus pasitikėjo, išėjo iš dau
bos drauge su Juo ir artėjo 
prie laiptų ir kelio, skiriančio baž
nyčią nuo Kedrono. Kelias vedė į 
Alyvų kalną. Netrukus juos pas
lėpė medžių, augančių mažajame 
Alyvų Darže, šešėliai. Aukštumos, 
ant kurių stūksojo Jeruzalė, bu
vo vėsos supamos. Iš čia aiškiai 
matėsi per Auksinius Vartus iš 
bažnyčios ir į bažnyčią keliaują 
piligrimai.

Jėzus sustojo Kedrono slėnio 
medžių šešėly. Jo blyškiame vei
de atsispindėjo baimė ir nusimini
mas. Liesos Jo rankos virpėjo, lū
pos buvo kietai sučiauptos, o akys 
didelės ir plačiai atvertos. Palydo
vai bandė kalbinti ir raminti Jė
zų. Tačiau Mesijas tik švelniai 
purtė galvą: Jis juk žinojo, kad 
jokia žmogiška galia nieko jam 
padėti negali. Jis buvo netik žmo
gus, bet ir Dievas.

Kaip žmogus, Jis viską giliai 
jautė ir išgyveno. Jam nebuvo 
svetimi didžio džiaugsmo, jautru
mo, skausmo ir liūdesio jausmai. 
Tačiau, kaip Dievo Sūnus, Jis ži

nojo, kas Jo laukia.
Sugniaužęs kumščius ir juos 

pridėjęs prie savo krūtinės, Jis 
tarė:

— Aš grimstu nusiminime ir 
skausme.

Paskui, pakėlęs galvą aukštyn 
pro medžių viršūnes, Jis žvelgė į 
dangaus skliautus, žvaigždes ir 
begales kitų pasaulių. Ir vėl nu
leisdamas galvą, Jis žiūrėjo į ana
pus slėnio stūksančius bažnyčios 
bokštus. Jis kalbėjo:

— Likite čia ir budėkite!
Apaštalai pasiliko tylėdami, o 

Jėzus, prasiskirdamas žemas krū
mų šakas, paėjėjo kiek priekin. 
Ten prie didelės ir plačios uolos 
Jis sustojo, atsiklaupė ir, priglau
dęs savo galvą prie šalto akmens, 
garsu meldėsi:

— Mano Tėve, jeigu galima, 
atitolink nuo manęs šį skausmo 
kieliką!

Toliau Jis, tarsi prieš savo no
rą, sušnabždėjo:

— Tebūnie taip, kaip Tu’nori, 
tebūnie Tavo valia!

Laisvai vertė:
Kosta* Anka*

Politikos Žinios
AMERIKA GINSIS NUO PRIEŠO 
LĖKTUVŲ BRANDOUL1NĖMIS 

RAKETOMIS

š.m. kovo 19 d. Niujorko dien
raštis “Times” paskelbė sensacin
gą žinią, kad Amerika daro ban
dymus, sprogdindama vandenilines 
raketas erdvėse, 300 mylių aukš
tyje. šių sprogdinimų priešo ti
riamosios stotys negalinčios jaus
ti.

Nanašūs bandymai esą labai 
svarbūs defenzyvinio karo atvėju, 
nes, esą, galima oro erdvėse su
daryti neperžengiama apsigynimo 
linija, per kurią negalėsią per
skristi joki priešo bombonešiai. 
Net ir vandenilinės tolimų distan
cijų raketos, kuriomis sovietai 
grąsina Vakarams, aukštų sprog
dinimų sudarytam radijavimo ra
te sudegsančios, nepasiekę numa
tyto tikslo.

Tatai esąs ypatingai svarbus iš
radimas, kurio sovietai dar netu
ri*

★ Vykstant politinei įtampai dėl 
Berlyno, iš Rytų Vokietijos dar 
pagausėjo pabėgėlių skaičius. Pra
nešama, kad paskutinėmis savai
tėmis tūkstančiai pereina j Ber
lyno vakarų sektorių ir prašosi iš
gabenami į V. Vokietiją. Ypatin
gai gausūs perbėgėliai esą inte
lektualai.

ė Celebes salyne, Indonezijoj, 
sukilimas stiprėja.

Londono "Times” praneša, kad 
sukilėliai yra sukoncentravę di
dokus kariuomenės dalinius, ku
riuos ginkluoja Kinijos naciona
listai iš Formozos.

Sumatroje sukilėliai tesilaiko 
tik paskiromis partizaninėmis 
grupėmis, tačiau Celebes sukilė
liai valdo beveik visą kraštą. Vy
riausybininkai sunkiai gina tik di
desnius miestus ir svarbesniuo
sius susisiekimo mazgus.

Šių metų pradžia rodanti, kad 
sukilimas galįs išsiplėsti ir Javos 
saloje. Ji remiąs Darvel Islamo 
judėjimas.
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H. TRUMANAS KALBA DEL
BERLYNO PADĖTIES

RAGINA NESIDUOTI MIGDOMIEMS KOMUNISTU VYLIAMS

“GINČAIS IR BARNIAIS KLAUSIMAI NĖRAIŠSPRENDŽIAMI“
PASIKALBĖJIMAS SU J.E. VYSK. VINCENTU BRIZGIU

- Buvęs JAV prezidentas H. Tru- 
manas savo straipsnyje š.m. kovo 
19 d. Sydnėjaus “Sun” dienraš
ty ragina Vakarus ir toliau likti 
kietais, nedarant jokių nuolaidų 
komunistams. Jis sako, kad jau 
praėjusi nuolaidų gadynė, ir net 
pats Chruščiovas pradedąs supras
ti, kad jis ne tik nesukelia pani
kos, bet nedaro ir įspūdžio Vaka
rams savo nesaikingomis agrcsy- 
vinėmis kalbomis.

“Šaltasis karas”, — rašo Tru
man**, — “nežiūrint visų komu
nistų pastangų jį išplėsti, paskuti
niu metu apsiribojo tiktai Vokie
tijos teritorija ir Berlynu”.

Pats “šaltasis karas” prasidėjęs 
dėl rusų Potsdamo ir Yaltos kon
ferencijų susitarimų nepaisymo.

Visa Chruščiovo diplomatinė 
taktika esanti: nesiskaitant su 
priemonėmis, išlošti laikų ir nu
kreipti pasaulio akis nuo Sovietų 
okupuotų kraštų, — Rytų Berly
no, Rytų Vokietijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir 
Čekoslovakijos.

“Tačiau ir geriausia, "aukšto 
stiliaus” Chruščiovo diplomatija 
nepajėgė mūsų priversti užmiršti 
tai, kad pagal Potsdamo ir Yaltos 
konferencijų nutarimus okupuotų 
kraštų žmonės turi teisę į laisvų 
apsisprendimų ir vyriausybę, ku
rių jie patys išsirinks.”

Toliau H. Trumanas ragina Va
karus neišskirti Berlyno proble
mos iš kitų okupuotų Europos 
kraštų klausimų komplekso.

Esu, jau praeities patirtis pa
rodė, kad negalima parduoti ku
rio miesto, valstybės ar tautos va
dinamam “taikos” dievaičiui...

Pagal jį, dar neatėjęs laikas iš 
karto patenkinamai išspręsti visų 
okupuotų Europos kraštų reika
lų, bet esųs aukščiausias metas 
žingsnis po žingsnio atkovoti šių 
pavergtų kraštų teises.

Berlynas, kurio klausimų iškė
lęs pats Chruščiovas, ir dabartinę 
situacijų sukūrę, viskų ignoruoda
mi, tie patys rusai, turėtų būti 
kaip tik Rytų Europos tautų iš
laisvinimo eigos pradžia.

“Berlynas simbolizuoja tragiško 
ir baisaus karo pabaigų, kuris pra
sidėjo dėl sovietų ir Hitlerio su
sitarimo, nors vėliau rusai ir pa
sidarė mūsų sųjungininkais”, — 
pareiškia Trumanas.
“Chruščiovas padarytų neprotin
gų kriminalų, neįvertindamas ir 
neatkreipdamas tinkamo dėmesio 
j šių aplinkybę, jeigu jis paverstų 
Berlynu atominio karo mygtuku”.

L. Lygumietis

ALKOHOLIZMAS
GERIAME IR NEJAUČIAME

PAVOJAUS
Tai ne naujas dalykas. Prasi

dėjo bibliniais laikais, kai Nojus, 
prakeikė savo sūnų Chamų, kam 
šis pasijuokęs iš savo girto tėvo 
(I Moz. 9, 20-23). Kai anais se
nais laikais gėrimas prasidėjo, tai 
tebesitęsia ir ligi šiol.

Pradžioje tatai buvo laikoma 
pramoga, vėliau — socialine blo
gybe, o dabar — liga. Tai sunki, 
baisi liga, kurios nesisaugojama, 
bet dažnai jieškoma. Dabar iš gir
tuoklio, kaip iš ligonio, nesijuo
kiama, bet jo didžiai gailimasi, 
stengiamasi gelbėti, gydyti. Kiek
vienas, keliantis prie lūpų lengvų 
taurelę, yra kandidatas j tokius 
ligonius.

i

ALKOHOLIKAI — VERGAI
Alkoholizmas trumpai — yra 

įprotis besaikiai ir pastoviai gerti 
alkoholinius gėrimus.

Kai tariame — alkoholikas, tai 
vaizduojamės nešvankų asmenį, 
besvirduliuojantį bare, snaudžian
tį parke ant suolo, nesiskutusi, su
sivėlusį, nešvarų, dažnai vežamų 
daboklėn... Bet tai dar toli nuo 
tiesios. Apie 80 procentų alkoho
likų turi šeimas, namus, darbų, 
nieko nesiskiria nuo kitų norma
laus gyvenimo žmonių. Jų tarpe, 
greta prasčiokų ir nemokšų, rasi

Berlyno krizė kaip tik galėtų 
būti, buv. JAV prezidento nuomo
ne, ilgai lauktoji galimybė paša
linti visas klaidas, kurios susidarė, 
kai buvo sųjungininkų pajėgų oku
puota Vokietija.

Jau pribrendęs laikas laikytis 
šaltai dažnų Chruščiovo pasisaky
mų, reikalavimų bei grųsinimų 
akivaizdoje.

Šia proga Trumanas iškelia iro
ningų mintį:

“Tarp kita ko, aš manau, p. 
Chruščiovas būtų daugiau įtiki
nantis, jeigu jis pasiūlytų,' kad 
Rytų Berlynas prisijungtų prie 
Vakarų Berlyno trumpai okupaci
jai.”

Buvęs Amerikos prez.
H. TRUMANAS

Anglija, Prancūzija, U.S. ir Ru
sija okupuotų Berlynu tiktai tam, 
kad sudarytų nedalomų laisvų Vo
kietijų, kaip taikos šalininkų, kas 
buvę numatyta karui baigiantis.

“Mano prezidentavimo laiku mes 
kantriai stengėmės įtikinti Sovie
tų Sųjungų, kad vienintelis kelias 
taikai įgyvendinti — sudarinėji- 
mas ir laikymasis sutarčių, kurios 
apsaugoja žmonių ir tautų teises”.

Toliau straipsnio tęsinyje Tru
manas aiškina N.A.T.O. reikšmę 
ir jos atsiradimo priežastis. Esu, 
ši organizacija buvusi sukurta su 
dideliais sunkumais ir daugelio 
asmenų pasišventimu, kad užkirs
tų kelių sovietų nesukalbamumui 
ir agresijai, čia pat Chruščiovas 
raginamas nepamiršti apie Vaka
rų pasaulio ekonominį pajėgumų 
ir apie jo tautų nepalaužiamų nu

me aukšto išsilavinimo ir intelek
to asmenybių, dvasiškių, valstybės 
vyrų, karių ir visuomenės veikė
jų, talentingų menininkų — stik
liukas visus juos sulygina. Tūlas 
ironizavo, jog garsieji demokrati
jos principai — laisvė, lygybė, 
brolybė — viešpatauja tik alkoho
likų tarpe. Jie visi turi tų pačių 
ydų — nesuvaldomų alkoholio 
troškimų.

Alkoholikas, pradėjęs gerti, su
stoja tik tada, kai yra per gir
tas toliau gerti. Alkoholikas daž
nai apibūdinamas, kaip asmuo, ku
riam vieno stiklo per daug, o šim
to per mažai. Jis visai nustoja va
lios. Alkoholikas dažniausiai pil
nai supranta, kad jis žudo save 
fiziniai ir moraliai, žaloja savo 
šeimų, griauna savo darbų ir kar
jerų, jis jau nejaučia malonumo 
gerdamas, bet NEGALI SUSTOTI 
gėręs. Jis — ligonis, reikalingas 
skubios pagalbos.

Tyrinėjimais nustatyta, kad 
apie 91 procentas geriančiųjų ga
li gerti normaliai ir nepatenka 
pragaištingon alkoholio įtakon, 
nors jie dažnai ir peržengia sai
kų. Tačiau likusieji 9 procentai 
tampa alkoholio aukomis ir virs
ta chroniškais alkoholikais.

PROGRESUOJANTIS 
ALKOHOLIZMAS

Alkoholizmas — progresuojan

sistatymų būti laisvais. Pasaulis 
jau supratęs Chruščiovo artistiš
kumų, kurio jis išmokęs ne kur 
kitur, o tik Lenino vardo politi
nės strategijos mokykloje. Šioj 
mokykloj dėstoma, kad pirmasis 
etapas, kurio privalų siekti komu
nistų vadai, esųs karinės galybės 
primatas. Tatai atsiekus, einama 
prie antrojo punkto — taikos pro- 
klamavimo. šiame “taikos skelbi
mo etape” komunistai turį pasida-, 
ryti saldžiai švelnūs ir nuolaidūs, 
norėdami apmulkinti laisvųsias 
tautas savo pažadais...

Tačiau, jei šiuo būdu užliūliuo
ti Vakarai susilpnintų savo apsi
gynimo ir atsargumo priemones, 
tada būtų pritaikytas trečiasis ko 
munistų darbotvarkės punktas: 
staigiu ir netikėtu užpuolimu pa
siekti ultiniatyvinių rezultatų.

Trumanas rašo:
“Mes turime pilnų teisę jausti* 

pavargę nuo Rusijos taikos skel
bėjų.

“Norėčiau pasakyti p. Chruščio
vui, kad taika yra rimtas ir šven
tas reikalas, dėl kurio tartis mes 
esame pasiruošę su juo ar jo pa
sekėju, tačiau tik garbingai. De
ja, ligšiolinė praktika ir nesenai 
įvykę Anglijos min. pirm. Macmil- 
lan'o pasitarimai Maskvoje atne
šė tik naujus rūpesčius ir nusivy
limų Kremliaus gera valia”.

Britanijos min. pirm. vizitas 
Maskvon, rašo Trumanas, turįs ir 
savo gerų pusių, nes Vakarų sų- 
jungininkai aiškiai pamatė, kad 
jie turi stengtis išlikti vieningais; 
kitu atveju — rusai tuoj pasinau
dos proga juos išskirti.

Sovietai pamėgę blefų, nes 
jiems jis suteikęs daug laimėji
mų: reikių tik prisiminti jų karin
gai grųsinančių laikysenų, kai jie 
neturėjo nė atominės bombos. 
Šiuo metu jie jau jų turi, tačiau 
Chruščiovo grųsinanti laikysena 
dėl to nepasikeitusi. Todėl kylanti 
mintis, ar tik ne čia glūdi jų 
silpnybė?

Viso pasaulio sukomunistinimo, 
o ne apsigynimo tikslais sovietai 
stengiasi priversti Vakarų pasaulį 
tenkinti jų ambicijas — štai čia ir 
esanti didelė grėsmė taikai.

“Jeigu komunistų vadai daugiau 
studijuotų istorijų, o žemėlapiu* 
truputį mažiau, tai jie pamatytų 
savo siekimų įgyvendinimo absur
diškumų.

“Nuo Potsdamo konferencijos, 
kur visos sutarty* buvo Stalino 
tučtuojau sulaužomos, visi kiti pa
sitarimai irgi liko be vaisių, ta-

ti liga. Geriantieji dažnai skirsto
mi tokiomis trimis kategorijomis:

1. Asmenys, Kurie geria dėl vi
suomeninio bendravimo, biznio 
reikalais, svečiuose, draugiškuose 
susitikimuose. Anglai visa tai va
dina “social drinking”. Nemaža 
tokių gėrėjų pasidaro įprastiniais 
gėrėjais, reikalaujančiais dažnes- 
nio ir didesnio kiekio alkoholio. 
Tos rūšies gėrėjus alkoholis su
dirgina fiziniai ir protiniai, jie 
jaučia laikinų pasitenkinimų, al
koholis veikia, kaip “vaistai”. Jie 
sako, jog “gerti ar negerti” — 
yra jų valioj.

2. Gėrėjai, kurie griebiasi alko
holio savo rūpesčiams “paskan
dinti”, vienišumui, nuoboduliui pa
šalinti, geria dvasiniai depresijai 
užėjus, kai alkoholis atrodo vie
nintelė pagalba užsiipiršti. Jie ge
ria kartais savaitėmis — iki at
gauna dvasinę pusiausvyrų. Daž
niau pasikartojus tokiai depresi
nei būklei, gėrėjas virsta alkoho
liku.

3. šios kategorijos gėrėjus su
daro asmenys, kurie jau negali su
silaikyti negėrę ir visai negali sa
vęs kontroliuoti. Nuo čia liga 
progresuoja labai greitai. Alkoho
likas nustoja darbo, profesijos, 
draugų, pašalinamas iš visuome
nės, tampa niekam nereikalingu. 
Toks alkoholikas geria bet kokį 
spiritinį skystį: vanilos esencijų, 
metylo spiritų, odekolonų, politū
rų ir kt. šiame laipsnyje pasireiš
kia organinių sutrikimų: kepenų, 
inkstų ligos, žaizdos viduriuose, 
neuritis (nervų uždegimas), dege-

Š.m. kovo 19 d. "Mūsų Pasto
gės” redaktorius J. Vėteikis ir 
"M.P.” Sporto Skyriaus redakto
rius A. Laukaitis turėjo malonios 
progos ilgiau pasikalbėti su J.E. 
vysk. V. Brizgiu Australijos Liet. 
Bendruomenės reikalais.

Čia laikraščio skaitytojams pa
tiekiami klausimai ir atsakymai 
j juos:

1. Įdomu būtų “Mūsų Pastogės” 
skaitytojams sužinoti, kokius kraš
tus, kuriuose gyvena lietuviai 
tremtiniai, Jūsų Ekscelencija jau 
esate aplankę?

Europų, Brazilijų, Argentinų, 
Uragvajų, čili, Kolumbijų, Vene- 
cuelų ir Kanadų. Paskutiniųjų esu 
plačiausiai išvažinėjęs.

2. Kurios priežastys paskatino 
Ekscelencijų palankyti Australijos 
lietuvius?

Tarp kita ko ir bendros misijos 
tųsa, kurių man buvo skyręs Šv. 
Tėvas Pijus XII-tasis.

3. Ar yra kokių skirtumų, lygi
nant Australijos ir kitų kraštų lie
tuvių bendruomenių susitvarky
mų?

Esminių, manyčiau, nėra. Kišk 
patyriau, daugelyje kraštų lietu
vių bendruomenės yra formaliai 
įregistruotos valdžios įstaigose. 
Tačiau kaikur jos neregistruoja
mos. Kaip pavyzdį galiu paminėti 
Venecuelų, kur lietuvių bendruo
menė veikia įsiregistravusi Lietu
vių Tarpusavės Pagalbos D-jos 
vardu.

4. Kokia Ekscelencijos nuomo
nė dėl Australijos Liet. Bendruo
menės organizacijos? Detalizuo
jant klausimų, norėtųsi žinoti, ar 
Jūsų Ekscelencija taip pat mano, 
kad geriausias organizavimo bū
das — visų lietuvių, gyvenančių 
tame pačiame krašte, vientisa ben
druomeninė organizacija, nesis- 
kaldant politiniais bei konfesiniais 
požiūriais ?

čiau aš vis dar nenustoju vlties, 
kad užsienio reikalų ministerių 
konferencija galėtų duoti teigia
mų rezultatų, sprendžiant Berly
no ir Vokietijos problemas.

“Manau, kad impulsyvios akci
jos pavojaus, taip pat ir "lanksty
mosi” spųstų galima būtų išveng
ti, nors šion pagundon kartais pa
tenka kai kurie mūsų draugai.

Aš ir toliau nutaręs likti opti
mistu dėl taikos perspektyvų, bet 
tik su viena sųlyga :mes turime 
tvirtai laikytis savo nusistatymų, 
bei galvoti ir veikti savo užsie
nio politikoje kūrybišku požiūriu”.

Sudarė: L. V-nė

neruojasi širdis ir arterijos. Se
kantis laipsnis — psichiniai sutri
kimai: labai būdinga taip vad. De
lirium tremens, haliucinacijų būk
lė, ka alkoholikui vaidenasi įvai
rūs šliužai, insektai, velniukai, pa
baisos. Tai faktiškai nėra liga, bet 
ryškus chroniško alkoholizmo sim
ptomas. Pagaliau paskutinis laips
nis — visiškas išprotėjimas, kai al
koholikas uždaromas psichiatri- 
nėn ligoninėn, iš kur dažniausia 
tik mirtis jį išlaisvina. Toks chro
niško alkoholiko gyvenimo kelias.

ALKOHOLINIO PAVOJAUS 
SIGNALAI

Nelaimei, šiais laikais dar nėra 
tikslaus mokslinio metodo, pade
dančio surasti, jog gėrėjas yra 
alkoholikas.

Prieš porų metų Dr. Robert 
Collier Page patiekė vietos spau
dai besiartinančio pavojaus žymes, 
įgalinančias kiekvienų gėrėjų pa
tikrinti save, būtent:

1. Ar kitų rytų po gėrimo jau
tiesi esųs reikalingas “atsipagirio
ti”, išgerti vienų ar daugiau stik
liukų "pasitaisymui”? Jei taip, — 
liga jau artėja, mažink išgėrimų 
progas.

2. Eidamas į svečius ar šiaip į 
kokį pobūvi, ar jauti reikalų “pa
stiprinti” save keliais stikliukais. 
Ar būdamas namie dažnai turi 
eiti į spintelę paimti “stikliukų"? 
Jei taip, tai didelio pavojaus sig
nalas, mėgink to vengti; jei ne
įstengi — j ieškok pagalbos.

3. Ar viskų prisimeni kitų rytų, 
kų darei ir kalbėjai gerdamas?

Jeigu mes skaldytumės politi
niais bei konfesiniais požiūriais, 
tai tikrai suardytume Bendruome
nę. Tada būtų tik katalikų, pro
testantų, socialistų ar dar įvairios 
kitos bendruomenės, neapimančios 
visų lietuvių. Bendruomenės suvo
kę aš suprantu, kaip jungtinę vi
sų lietuvių organizacijų.

5. Kilu* tarp religinių ir tauti
nių nuotaikų lietuvių nesutari
mams, kuriuo būdu suderinti reli
ginį ir tautinį klausimų ?

Nėra aišku, kokios priežastys 
gali sukelti tokius nesutarimus. 
Šių įsitikinimų sritys, kaip tokios, 
yra atskiros, tačiau jos yra pilnai 
suderinamos vienoje asmenybėje. 
Tuo būdu atrodo, kad ir nesutari
mų tarpe jų negalėtų kilti.

čia nekalbu apie politinius ne
sutarimus, kurie savo esme nėra 
nei tautiniai, nei religiniai, nes 
jie tėra tik konkrečių klausimų 
skirtingi sprendimo būdai.

6. Ar negeriau būtų išlaikyta 
lietuvybė Australijoj, jei šio kraš
to lietuviai susiburtų apie vienų 
bendruomeninį laikraštį, kuriame 
būtų duodama vietos konfesiniams 
interesams, o tuo pačiu laikraštis 
ekonominiu požiūriu atpigtų bei 
padidėtų ir savo turiniu pagyvėtų !

Tai būtų idealus klausimo išri
šimas. Dviejų laikraščių buvimas 
Australijoj negali pasitarnauti 
bendruomenės konsolidavimui. Per 
vienų laikraštį galima būtų su
kurti ir vienų visų Australijos lie
tuvių nuomonę. Jeigu čia būtų 
žymus skaičius ne krikščionių re
ligijos tautiečių, tada būtų kitas 
klausimas, tačiau juk lietuviai yra 
krikščioniškųjų religijų išpažinė
jai: arba katalikai, evangelikai ar 
kalvinistai. Mano manymu, jei 
tas bendrasis laikraštis būtų tau
tiniai krikščioniškas, tai jis ge
riausiai pasitarnautų lietuviškajai 
kultūrai šiame krašte.

7. Ar yra kurių nors galimumų 
steigti lietuviška* parapija* Aus
tralijoj ?

Tikiuosi, kad gali būti. Reikia 
dirbti ta linkme, kad susiburtų 
lietuviai j didesnes kolonijas, šiuo 
tarpu atrodo, kad nėra tokios vie
tovės Australijoj, kur pakaktų

KELIONĖ I PACIFICO KRAŠTUS
Tokia antrašte .neseniai išleis

ta Juozo Bačiūno, lankiusio Aus
tralijos lietuvius, knyga. Kiekvie
nam Australijos lietuviui patarti
na tų knygų perskaityti. Daugeliui 
mūsiškių, sergančių Amerikos kar
štlige ir darančių žygius kuo grei
čiau išvykti j Dėdės Šamo žemę, 
svarbu susipažinti su įspūdžiais ir 
samprotavimais amerikiečio lietu
vio, palyginusio Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių gyvenimų. Jis 
21 mėn. trukusioje kelionėje ne- 
jieškojo keliautojo smagumų ir 
mažiau kreipė dėmesio į aplanko
mų kraštų susipažinimų, bet pa
grindiniu jo kelionės tikslu buvo 
aplankyti lietuvius, surišti juos 
tampresniais ryšiais su kituose 
kraštuose gyvenančiais lietuviais, 
sužadinti tvirtesnį lietuvių sųmo- 
nės pajautimų. Jo su savim atsi
vežtas “Margučio” kultūrinis fil
mas, kuriame skambėjo gimtoji 
kalba, lietuviškoji daina, dainuo
jama didžiulių chorų erdviose sa
lėse, dvasiniai surišo mus su Ame
rikos lietuviais ir jų pasiektais 
kultūriniais laimėjimais. Savo 
knygoje jis nurodo, kad Austra-

Dažnai draugai tau sako, tave 
buvus visai blaivų, nors nemažai 
gėrei. Jei neprisimeni, ai- labai ma
žai prisimeni — blogai, esi ant 
ribos, nuo kurios riedama žemyn. 
Gerk mažai ir retai, o geriau mesk 
visai gėręs.

4. Ar tau reikalingas “stikliu
kas” prieš einant į darbų arba dar
bo metu, kad būtum darbingas ir 
geros nuotaikos. Jei taip — pa
galba tikrai reikalinga.

5. Labai svarbu: jei gėrimo pa
sėkoje ar pagiriomis negali tinka
mai atlikti savo darbo — neabe
jotinai esi alkoholiko slenkstyje, 
nežiūrint kad esi įsitikinęs, galįs 
pilnai tvarkyti savo gėrimo įpro
čius.
(Tęsiny* sekančiam “M.P.” Nr.) 

žmonių lietuviškai parapijai.
8. Ar tremtie* lietuviai vysku

pai turi administraciniai patvar
komosios ar bent moralinė* įta
kos paskirų kraštų lietuvių kape
lionam* ?

Administracinė įtaka: galėtų 
vyskupai įsakyti lietuviams kuni
gams grįžti į atsikūrusių Neprikl. 
Lietuvų, tačiau moralinės įtakos 
vyskupai į juos turi. Nors trem
ties kunigai Australijoj turi sky
rimus iš Apaštalų Sosto, bet ir 
lietuviai vyskupai su Apašt. Sos
tu turi tamprių ryšių.

9. Ar Ekscelencija pritartų daž
nokai pareiškiamai Australijos 
Liet. Bendruomenė* narių nuo
monei, kad naudinga būtų kartai* 
sukeisti mūsų kapelionų gyvena
mąsias vietove* ne tik čia vietoje, 
bet ir su,kitais kontinentais?

Kunigų perkilnojimo teisė yra 
Šv. Sosto rankose ir galioje.

10. Turime žinių, kad augštų 
Vatikano pareigūnų tarpe yra ir 
lenkų dvasiškių, kurie kartais da- 
ro nepalankios įtakos Lietuvos by
lai. Ar yra ka* nors daroma iš lie
tuvių pusės su ta negerove kovo
ti?

Nėra jokių faktų, kad Vatikane 
būtų daroma iš šalies įtakos Lie 
tuvos bylai. Kard. Vyšinskio isto
rija nėra pagrįsta.

11. Kuriame krašte lietuviai yra 
geriau ekonomiškai įsikūrę?

Australijos gyvenimo lygis yra 
žemesnis už Kanados ir Amerikos. 
Gal žemesni už Australijų savo 
technika yra Venecuelos ir Kolum
bijos kraštai, tačiau lietuviai ten 
yra geriau įsikūrę.

12. Baigiant šį malonų pokalbį, 
prašytume Jūsų Ekscelencijos pa
skatinančių sugestijų, kaip dar
niau būtų galima Australijos Liet. 
Bendruomenėje visiems bendra
darbiauti?

Mano manymu tada, kai bus 
visi nusiteikę pozityviai bendra
darbiauti. Kiekviena organizacija 
ir kiekviena grupė turėtų reikštis 
ne polemikomis, bet pozityviai 
dirbti kultūrinį darbų santarmėje 
su visais kitais. Ginčais ir barniais 
klausimai nėra išsprendžiami.

lija yra didelių ateities galimybių 
kraštas ir tinkamas lietuviams įsi
kurti. Savo patyrusiu žvilgiu per
žvelgia Australijos lietuvių eko
nominį, kultūrini ir socialinį gy
venimų. Randa jame daug gero, 
daug žadančių vilčių ir norėdamas 
mus pakelti, sužadinti atvaizduo
ja mūsų gyvenimų šviesesnėmis 
spalvomis, kaip tikrovėje jis yra. 
Pasiskaitę jo knygų, sužinome 
apie daugelį lietuvių laimėjimų 
kitose apylinkėse, kurių anksčiau 
nežinojome. Jis vaižgantišku kruo
pštumu pastebėjo visus deimančiu
kus ir juos mums parodo, sukelia 
pasitikėjimų savimi ir nurodo gai
res platesnius įsikūrimo galimybių 
kelius, įsitvirtinant šiame nuoša
liame kontinente.

Kalbamo j knygoj, be Australi
jos, jis aprašo Naujųjų Zelandijų, 
Tahiti, Fiji, Samoa ir Havajų sa
las. Knyga gausiai iliustruota nuo
traukomis, vaizduojančiomis dau
giausia lietuvius. Dailininko Vla
do Vijeikio gražiai apipavdalinta. 
37 puslapy po nuotrauka užrašas 
“Melburno lietuviai sutinka Ba- 

chunus aerodrome” turi būti “Ade
laidės lietuviai...”

Mūsų raštijoje kelionės aprašy
mų labai mažai, todėl šioji Juo
zo Bachuno knyga labai sveikinti
na ir yra reikšminga. Ji atvaiz
duoja pasiektus mūsų laimėjimus 
pirmame dešimtmety šiame kraš
te.

Knyga užsisakoma Sydnėjuje per 
B. Daukų, 273 Cooper Rd., Yagoo- 
na, N.S.W., Melburne per A. 
Krausų, 4 Grandview Ave., Mari- 
byrnong, Vic.

Zuoza* Bachunas, Kelionė į Pa
cifico Kraštu*.

Išleido Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sųjunga, 2000 egz. 1958 m. 
Chicago. Spausdino Vlado Vijeikio 
spaustuvė. Kaina 2 dol. Didelio 
formato, 94 psl.

A. Kr.
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Į LIETUVIŠKĄ VISUOMENĘ
Lietuviai skautai Australijoje 

stengiamės visomis išgalėmis ati
duoti savo dalį Lietuvos kovoje 
už laisvę. Jau nuo pat pirmųjų 
mūsų atvykimo dienų j Australi
ja, mes garsinam Lietuvos vardų 
ir pasakojam Tėvynės kančių įvai
riuose tarptautiniuose skautų su
sibūrimuose. štai jau 1949 m. sau
sio mėn. 30 lietuvių skautų ats
tovavo Lietuva Pan — Pacific 
Jamboree, kur įgijom daug drau
gų Lietuvai. Pav. Filipinų skautų 
vadovas prašė mūsų duoti jam 
parsivežti lietuviškų trispalvę j 
Manila, kad ten galėtų jų laisvai 
pakabinti jų skautų būstinėje, ir 
pasaugoti mums, kol galėsim jų 
parsivežti j namus. Po Melburno 
sekė tarptautinė stovykla Sydnė- 
juje, paskui vėl Melburne, paskui 
Naujoje Zelandijoje...

Šiemet mums yra puiki proga 
paskleisti Lietuvos vardų kitų 
tautų tarpe Pasaulinėje Skautų 
Stovykloje, įvyksiančioje š. m. lie
pos mėn. 17-26 dienomis FILIPI
NUOSE. Jau tas faktas, kad Lie
tuvių Skautų Brolijos atstovai yra 
ten pakviesti kartu su kitų lais
vų tautų skautais, yra didelės 
reikšmės mūsų kovoje.

Ši garbė, kartu ir sunkus už
davinys — atstovauti Lietuvų — 
tenka Australijoje esantiems lie
tuviams skautams, kaip arčiausiai 
gyvenantiems prie Filipinų. Ir 
mes ruošiamės pasiųsti du atsto
vus, nes dėl didelių kaštų daugiau 
negalim. Bet ir šitie du vyrai ne

JUBILĖJINIŲ METŲ 

APDOVANOJIMAI

40 metų lietuviškos skautijos ju- 
bilėjaus proga Rajono Vado tieki
mu Pirmija apdovanojo didelį 
skautų bičiuli ir rėmėjų, buvusį 
Krašto Valdybos pirmininkų p. S. 
Kovalskį padėkos ordinu ir pakėlė 
į vyresniškumo laipsnį: sktn. V. 
Neverauskų į vyr. sktn. laipsnį, ir 
kun. P. Butkų, Australijos Rajo
no Dvasios Vadovų, į paskautinin- 
kio laipsnį bei Brolijos Vadeivos 
tiekimu paskautininkį E. Pankevi- 
čių, "Džiugo" tunto tuntininkų, i 
skautininko laipsnį, Čia suminė
tus nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime ir toliau dirbti Lietuvos 
skautijos labui.

galės nuvykti be didesnės lietuviš
kos visuomenės paramos.

Lietuvių Skautų Brolijos Aus
tralijos Rajono vardu kreipiuosi 
j lietuviškų visuomenę ir lietuviš
kas organizacijas, prašydamas 
mums padėti.

Pirmoje eilėje-prašom gausiai 
paremti visus skautų parengimus, 
kurių pelnas skiriamas šiai kelio
nei. Toliau prašome ir Jūsų aukų. 
Skautai paprastai neubagauja, bet 
čia yra svarbus ir degantis reika
las, o laiko jau nedaug. Prašom 
mums padėti, kas penais, kas ši
lingais, kas svarais. Jūsų auka 
padės mums dar kartų parodyti 
pasauliui, kad Lietuva dar gyva, 
kad nori būti gyva, kad turi dar 
sūnų, kurie stengiasi kovoti už 
Tėvynės laisvę.

Skautiškoji vadovybė Adelaidė
je, Brisbanėje Geelonge, Melbur
ne, Perthe ir Sydnėjuje priima 
aukas.

Tautiečiai, norintieji paremti 
skautus iš tų vietovių, kur lietu
viškų skautų vienetų nėra, pra
šomi savo aukas siųsti tiesiog Ra
jono kasininkui (E. Pankevičius, 
39 Bradford St., Sth. Oakleigh, 
Vic.)

Prašom mums padėti, nes mums 
reikia sudaryti virš £ 400.0.0, o 
mes stengsimės savo obalsio ant
rųjų dalį — "Tėvynei” — juo ge
riau įvykdyti.

v.s. V. Neverauskas,
Lietuvos Skautų Brolijos 
Australijos Rajono Vadeiva

SKAUTYBEI PAGELBON
Sausio mėn. Sk. Aide iškeliama 

originali mintis padėti skautybei 
pasaulyje plisti. Yra laisvajame 
pasaulyje kraštų, kur vietinės 
skautų sųjungos reikalingos mate
rialinės paramos. Ir mes kiek
vienas be didelių pastangų galime 
tų kraštų skautams padėti. Siam 
tikslui Tarptautinis Skautų Biuras 
prašo rinkti ir jam persiųsti var
totus pašto ženklus. Pelnas už 
parduotus ženklus sudarys lėšas 
skautybei vargingesniuose kraš
tuose stiprinti. Tokias rinkliavas 
galėtų pravesti visi skautiški vie
netai arba net tuntai ir rajonai. 
Tereikia, kad kiekvienas iš mūsų 
iškirptų iš gaunamų laiškų pašto 
ženklus ir taupytų juos tam tiks

lui skirtoje dėžutėje. Per trum
pų laikų jau bus geras žiūpsnelis 
įvairių pašto ženklų.

Surinktus pašto ženklus reikia 
siųsti adresu: Boy Scout Interna
tional Bureau, 77 Metcalfe SL 
Ottawa 4, Ont. Canada.

TARPTAUTINĖ D2IAMBORĖ 

FILIPINUOSE

S. m. liepos mėn. 17 — 26 dieno
mis įvyks X-ji Pasaulio Skautų 
Tarptautinė Džiamborė Makilling 
National Park, Laguna, Filipinuo
se. I šių didžio masto džiamborę 
jau baigia pasiruošti viso pasaulio 
skautai. Labai džiugu, kad ir lie
tuviai skautai yra kalbamoje 
džiamborėje pakviesti dalyvauti. 
Australijos Rajonui yra pavesta 
sudaryti reprezentacinį vienetų. 
Mums reikia smarkiai subrusti, 
kad galėtume bent du atstovus pa
siųsti j Filipinus atstovauti Lie
tuvų ii' Skautų Sųjungų. Iki ge
gužės mėn. 31 dienos reikia su
mokėti stovyklavimo ir kelionės 
išlaidų po 275 svarus už kiekvienų 
asmenį. Tam tikslui vietininkai ir 
tuntininkai prašomi savo vietovė
se sukelti lėšų, o skautų bičiuliai 
ir rėmėjai nepagailėti vieno kito 
svaro šiam svarbiam skautų žy
giui įgalinti.

Po džiamborės nuo 29 liepos 
mėn. iki 3 d. rugpjūčio mėn. įvyks 
Tarptautinė Skautų Vadovų Kon
ferencija New Delhi, Indijoje. J 
šių konferencijų kol kas lietuviai 
skautai dar negavo kvietimo.

EGZILAI SKAUTAI

SUSIORGANIZAVO

Praeitais metais pasisekė ir Mel
burne egzilams skautams susiorga
nizuoti. įsteigta egzilų sujungs, 
kurion jau prisidėjo lietuviai, estai, 
rusai ir ukrainiečiai. Toje sųjun- 
goje lietuvius skautus atstovauja 
vyr. sktn. B. Dainutis, ir skautes 
— psktn. D. čižauskienė. Pirmas 
tos sųjungos narių susitikimas įvy
ko IV-je Tautinėje Lietuvių Sto
vykloje, kur kiekviena tautybė 
prie laužo pasirodė su savo daino
mis ir vaidinimėliais.

S. m. kovo mėn. 14 dienų eg
zilų skautų sųjunga suruošė vie
nos dienos iškylų j kalnus, Fern- 
tree Gully. Iškylai prasidedant iš
kilmingai pakilo dalyvavusių tau
tų tautinės vėliavos. Be įvairių, 
žaidimų ir pramogų, gamtoje įvy
ko bendras laužas, kurio metu 
kiekviena tautybė pasirodė' su sa
vo tautiniais šokiais ir savo liau
dies dainomis. Iškyla buvo baigta 
susikaupimo valanda ir vėliavų nu
leidimu. Tai gražus skautų žings
nis j broliškumų ir suartėjimų 
bendrai kovai už savo tautų ne
priklausomybę.

(sis)

IS BRISBANES PADANGĖS

Brisbanės skautai nesnaudžia 
rankas susidėję, o nuolat kruta. 
Šių metų kovo 15 dienų skautai 
atžymėjo šventų Kazimierų po at
viru dangumi, nes buvo suruošę 
gegužinę.

J Eatons Crossing išvyko su au
tobusu 10 vai., dalyvavo 42 asme
nys, kiti atvyko su savo automo
biliais. Apskritai susidarė gražus 
dalyvių būrelis. Jaunimas pralei
do laikų žaisdami ir maudydamie- 
si. Vakarui atėjus, skautai suruo
šė laužų, kur buvo pasirodymų ir 
dainų. Prieš laužų buvo eilė skau
tų pakelta į aukštesnius laipsnius. 
Vietininkas brolis Stelmokas įtei
kė p. Sagačiui skautų medalį už at
gaivinimų irstančios skautų veik
los 1956 m. Ponas Sagstys dėko
damas pasižadėjo visuomet skau
tus remti.

Laužų baigėm su tradicine 
“Ateina Naktis” ir grįžom su dai
nomis.

G. Reatait*

Iš ADELAIDĖS SKAUTŲ 
VEIKLOS

"Vilniaus” tunto Adelaidėje 
skautai ir skautės, kaip ir kiek
vienais metais, šiemet šventė Lie
tuvos skautų patrono šv. Kazimie
ro šventę.. Gražus uniformuotų 
skautų-čių būrys dalyvavo šv. Mi
šiose su savo vėliava. Per pamoks
lų tunto dvasios vadovas kūli. J. 
Kungys, gražiomis mintimis ragi
no jaunimų pasekti mūsų vieninte
lio šventojo pavyzdį.

Po pamaldų įvyko tradicinė “Ka
ziuko” mugė, kurios metu buvo 
parduodama riestainiai, meduoliai, 
saldainiai. Loterija turėjo labai 
vertingų fantų. Mugė pasisekė ge
rai ir mūsų skautai gavo gražaus 
pelno.

Rėmėjas

PASKUTINĖ ŠIO SEZONO 
GEGUŽINĖ

Balandžio mėn. 5 dienų, sek
madienį, "Vilniaus” tunto skautų 
tėvų komitetas organizuoja dide
lę ir įdomių gegužinę, įvyksian
čių skautų stovyklavietėje j>rio 
Mt. Crawford. Vietos pakeitimas, 
įvairiausios pramogos, atviram ore 
kepti avienos "čopsai” ir čirškin
tos dešrelės, gera muzika, pigios 
vaišės, ir kiti galimi netikėtumai 
žada šių gegužinę padaryti tikrai 
nepaprastai puikia. Palengvinti 
susisiekimui tuoj po pamaldų nuo 
šv. Juozapo bažnyčios išvyks au
tobusas (tik 5/3 asmeniui į ten 
ir atgal).

Skautai, kurie ten stovyklaus 
jau nuo šeštadienio, pasitiks ir 
priims visus svečius.

Gegužinės pelnas skiriamas pa
remti lietuviams skautams, vyks
tantiems j Filipinus.

Rėmėjas

PAMIRŠTI PIONIERIAI
Didesnės lietuvių kolonijos Aus

tralijoj jau įsigijo savus namus. 
Tatai tikrai sveikintinas reiškinys, 
tačiau aš noriu nors trumpai su
pažindinti skaitytojus apie pir
muosius lietuviškųjų namų suma
nytojus šiame krašte.

1929 m., atseit lygiai prieš 30 
metų, Sydnėjuje įsisteigė Austra
lijos Lietuvių Draugija. Bemaž 
visuose Draugijos susirinkimuose 
ir valdybos posėdžiuose jau nuo 
pat pradžios buvo keliama mintis, 
kad reikėtų Sydnėjuje turėti lie
tuvių namus — salę. Juk draugija 
rengė tautos švenčių minėjimus, 
pobūvius, turėjo bibliotekų ir, su
prantama, jai savųjų patalpų tu
rėjimas buvo beveik gyvybinis 
klausimas, šie draugijos pageida
vimai ir svarstymai gal ir nebuvo 
užprotokoluoti, tačiau jie yra įvy
kęs faktas.

Buvo eilė priežasčių, kurios su
trukdė draugijai įsigyti savus na
mus: pirmiausia — negausus lie
tuvių išeivių skaičius, antra — 
ekonominė krizė ir prasidėjęs pa
saulinis karas.

Kai po karo pradėjo važiuoti 
naujieji emigrantai j Australiją, 
Draugijos susirinkimuose buvo jau 
konkrečiai keliamas savųjų namų 
reikalas. Manyta pirmoj eilėj pas
tatyti namus Sydnėjuje, o vėliau

PADĖKA
“Vilniaus” tunto skautai ir skau

tės nuoširdžiai dėkoja P.L. Ben
druomenės Adelaidės Apylinkės 
Valdybai ir Moterų Sekcijai už 
mums padovanotas palapines.

Skautiškas Ačiū.
v.s. V. Naverauakas

"Vilniaus" Tunto Tuntininkas

VIEŠAS 
PAREIŠKIMAS

Dviem metams praėjus po pa
sikeitimo atvirais laiškais "Mūsų 
Pastogėje” bei “Tėviškės Aiduo
se”, susitikę 1959.3.1. Garbės Teis
me, sutarėme ginčų baigti sekan
čiu pareiškimu:

Aš, Juozas Stepanas konstatuo
ju, kad tai, ką savo koresponden
cijoje "Krašto Valdyba Adelai- 
dėn” parašiau, p. J. Riauba iš tik
rųjų pasakė Vliko, o ne Tautos 
Fondo adresu.

Aš, Juozas Riauba, išsiaiškinęs, 
kad po atviru laišku "T.A.” “Ats
tovu” pasirašęs korespondentas 
nėra J. Stepanas, savo priekaiš
tus jam, kaip Michailovo metodo 
naudotojų bei iš "už geležinės už
dangos” puolimo būdo pasiskolin- 
tojų, atšaukiu ir atsiprašau.

Šiuo viešu pareiškimu abu lai- 

ir kituose mieatuose, kur yra 
daugiau susibūrusių lietuvių.

Jau 1959 m. ALDraugijos Cent
ro Valdyba savo posėdyje nutarė 
paskelbti namų statymo vajų, ra
ginant pirkti po dvi vieno svaro 
akcijas. Apie tai buvo paskelbta 
spaudoje ir susilaukta palankių 
atsiliepimų. Pirmieji Šiam namų 
fondui atsiuntė savo dalį per. A. 
Alytų Woomeroa ir per Z. Stau- 
girdų Bathursto (stovyklos) lie
tuviai. Buvo paremtas šis suma
nymas ir pavienių tautiečių is ki
tų vietovių. Taigi Šie lietuviai pa- 
trijotai iš savo dar visai liesų pi
niginių, galima sakyti, pirmieji pa
dėjo lietuviškiesiems numanu pa
matus. Prisiųstieji pinigai vėliau 
buvo perduoti ALB-nės Krašto 
Valdybai.

Malonu, kad šiuo metu Sydnė
juje jau turimo net dvejus na
mus, per jų šventinimus ar kito
mis progomis girdime daug gra
žių kalbų, tačiau niekur neužsi
menama apie anuos namų fondui 
aukojusius pionierius ir nežinoma, 
kuriems namams buvo atiduota jų 
pinigai. Mano nuomone, jų vardai 
pirmaisiais turėtų būti atžymėta 
namų garbės lentoje, nes Jie au
kojo tada iš grynos širdies ir lie
tuviškojo pareigingumo.

Antanas Baušė

PANAIKINA KETURIS 
RAJONUS

Sausio 23 dienos aktu Paleckis 
skelbia, kad panaikinami Dotnu
vos, Obelių, Simno ir Tytuvėnų 
rajonai. Visas Dotnuvos rajonas 
priskiriamas prie Kėdainių, ir vi
sas Tytuvėnų rajonas priskiriamas 
prie Kelmės rajono. Obelių rajo
nas — prie Rokiškio rajono, iš
skyrus Samanių ir Suvieko apy
linkes, kurios tenka Zarasų rajo
nui. Simnas su žymia apylinkių 
dalim tenka Alytui, šeštokų ir 
Stebulių apylinkės bei keletas ki
tų pietinių rajono kaimų priski
rianti prie Lazdijų, o Krosnos ir 
Gudelių apylinkės — prie Mari
jampolės.

kome tarp mudviejų kilusį nesu
sipratimų baigtu ir užmirštu.

J. Riauba, J. Stepanas 
1959.III.1.

REDAKCIJOS PASTABA: Malo
ni naujiena, kai geros valios tau
tiečiai randa taikių būdų kilusiems 
nesusipratimams išspręsti.

Sis ginčas buvo prieš koletų 
metų atiduotas spręsti A.L.B-nės 
Adelaidės Apyl. Garbė* Teismui, 
ir štai turime gražius teismo tar
pininkavimo rezultatus — susitai
kymų.

juozas Švaistas

Ištrauka iš “Draugo” premijuoto romano
(Tęsinys iš “M.P.” 12 Nr.)

' 2.
Kudirkų kieme didelis subruzdimas, lyg lauktų kunigo kalėdo

jant. Visi — dideli ir maži — susimetę kieme. Visi laksto, tranko 
durimis, paspiria pasipainiojusių po kojom vištų ar šunį. Nuolat pa
siklauso nuo Gižų kelio. Tylu, jokio bildesio. Nekantrumas didėja.

Pagaliau. Aiškiai pasirodo pora bėrųjų, gerai pažįstamų. Pirmieji 
prabyla šunes. Pašokės į priekį, palos ir vėl grįžta prie namiškių, 
lyg klausdami: kas toliau daryti? Iš bendrosios tylos, susikaupimo be 
matant susipranta, kad čia kažkas rimta, ne kasdieniška. Nustoja 
loję ir dūlina prie savo pastovių gyvenviečių.

šeimininkas pribėga prie arklių ir riša prie tvoros. Vikriai iššoks- 
ta iš briko jaunesnieji. Skubiai nuplėšia apsiaustus. Po jais juodos 
sutanos. Nosinaitėmis šiek tiek apsišluosto veidus ir apie kaklų. Ve
žėjas ilgėliau rąžosi ir nusiskundžia:

— Visas kūnas kaip sumuštas... Pikčiau negu rugius kirtus... 
Tikėsi ar ne, Motiejau?

— Žinau, žinau! Gal padėti?
šeimininkas pasirengęs patarnauti.
— Eik jau, eik, kaimyne! Nedaryk bent man gėdos... Pats iš

lipsiu... pamažu... Negi čia jau dega... Brikas atrodo patogus, bet 
mat kaip pasidaro nuo ilgos kelionės...

Visi susimaišo bendran būrin. Sveikinasi, bučiuojasi. Tėvas ir sū
nus draugiškai susiima rankomis per pečius ir bučiuojasi į veidus. 
Tėvas apglobęs sūnų jautriai prispaudžia prie krūtinės ir valandėlę 
palaiko. Akys sudrėgsta, džiugesiu žvilga. Dešiniąja ranka švelniai 
glosto per nugarą. Dar kartų pabučiuoja j veidą.

— Gerai atrodai, Vinculi. Laikykis ir toliau toks pat!
Vincas tikrai atsigavęs ir užsimiršęs. Sunkiosios mintys, kaip 

juodieji debesys, nuslinko nejučiomis. Bent šiuo momentu. Pamotė 
visai sumyšta. Lenkiasi lyg bučiuoti į rankų. Vincas atšoksta kaip

įgeltas. ,
— Kų gi tu čia, Jonieška?
— Kad nei nebežinau, kai dabar kunigėlis...
— Visai paprastai, kaip seniau. Va taip!
Susiima rankomis, panašiai kaip su tėvu, ir pasibučiuoja į vei

dus.
— Na, Katriute! Eikš ir tu.
Bučiuojasi keletą kartų su savo tikrąja sesute.
— Bet tu gerokai paaugėjusi!
Mergaitė pasimaivė.
— Man jau vienuolika!...
— Net vienuolika, sakyk tu man! Kaip tu ir atsimeni?
Kieme pabiręs ir pamotės daigynas — dvi mergytės ir du ber

niukai.
Vincas gyvai prašnekina.
— O jūs, pipirai, ar laukėt manęs?
— Labai, labai laukėm...
Drąsesnysis pasirodė Motiejukas. Jonelis, pats jauniausias, tuo

jau atsuko nugarą ir kikenti. Pats nežinodamas nei kur nei kodėl. 
Vincas bematant pasivijo, suėmė už pažastų ir iškėlė keliaskart augš- 
tyn.

— Ar gerai, Joneli?
Pritarimo nebuvo.1 Jonelio lūpytės timpsėjo ir jau buvo pasiren

gęs paleisti skardžiusias dūdas. Tik-susivaldė pamatęs dovanas. Spok
sojo godžiomis akutėmis ir varvino seilę.

Bendrasis būrys veikiai suskilo. Jonieška kalbėjosi su Navickų 
Vincu. Savasis Vincas džiugino vaikus. Katriutė grožėjosi ir derino 
ružavas gutaperčines puslankio pavidalo šukas. Jonieškutė glaudė lė
lę. Marytė čiulpė kietus spalvotus saldainius. Motiejukas čirpino lū
pinę armonikėlę. Joneliui irgi teko saldainiai.

Vyresnieji dalijosi savais įspūdžiais.
— Kaip pavyko kelionė?
— Nagi, kaip matai! Parvežiau sveikus ir gražius, nelyginant 

porcelanų.
— Hmm... Porcelanas... Gerai pasakyta, bet ne visiškai.
Kudirkai nepatiko toks palyginimas — perprastas. Jis turėjo sa

vąjį, šviesesni žodį.
— Kodėl ne krikštolas? čia, brolau, tikrasis krikštolas ir Dievo 

palaiminimas. Argi maža stambių margininkų mūsų valsčiuje, o tik 
mudviejų sūhūs eina i kunigus? Ir koks nuostabus sutapimas: abu 

mudu Motiejai, o judu Vincai!
— Gražu, kad juodu ir sutinka labai gerai. Kaip du balandėliai 

vieno lizdo. Didelis patogumas, kad ir vežioti vienam nereikia. Vis 
pakaitom. Aš parvežiau, o rudenį jau tavo eilė nuvežti.

■— Neatsisakau nuo pareigos: kas mano, tai mano!
, — Puslaikis beveik nejučiom praėjo. Dar pora žiemų, ir baigsis 

mudviejų vargai...
— Taigi! Susilauksim... Tik pamanyk, Motiejau: abudu kunigų 

tėvai! Kokia garbė! Koks džiaugsmas!
Kudirka net supurtė savo kaimynų suėmęs už pečių. Taip jam 

gyva ir tikra pasirodė. Navickas nesikarščiavo tiek. Jis kalbėjo ly
giu, vienodu balsu ir gana retokai.

— Man svarbiau, kad tik Dievui gerai tarnautų ir naudingas 
būtų žmonėms...

Kudirka pasijuto atšaldytas. Jis grįžo prie pirmesnės temos.
— Tai kada gi išvažiavot iš Seinų?
— Nagi apie penktų valandų gal. Saulė jau buvo pakilusi. Iki 

pietų smarkiau pasivarėm ir pasiekėm Kalvarijų. Ten pasistiprinom, 
pašėrėm arklius...

Staiga priėjo Jonieška.
— Kų tu čia, Motiejau, kaip su žydu kieme? Kviestum į vidų! 

Samavoras jau užkaistas ir užkandos paruoštos.
— Tikrai užsikalbėjom... Prašau! Po burnelę išmesim. Tau strė

nos liaunesnės pasidarys.
— Dėkui, martele! Abiem dėkui! Gal kitų kartų? Juk ir mano 

namai pašonėj. Tuo pat žygiu norėčiau pasiekti...
— Gal ir teisingai. Perdaug nei neverčiu, — patvirtino Kudirka: 

— Bet jau per šventų Jonų būtinai pas mus! Žiūrėk, kad niekur dau
giau nepasižadėtumėt!

— Būtinai pas mus! — pakartojo Jonieška.
— Kad ir mes galvojom sutiktuves atšvęsti...
— Jums paliekam Petrines. Gerai? Negi čia toli-po švento Jono!

—Tegu bus ir taip...
Navickas nusileido. Iš patyrimo žinojo, kad su Kudirka neverta 

nei varžytis, nei ginčytis. V ištiek bus jojo viršus.
Seimininkas palydėjo Navickus ir uždarė kiemo vartus. Vincas 

apsikabinęs vedėsi pamotę j vidų. Meiliai į jų žiūrėjo, žavėjosi ir ne
išlaikė nepasakęs:

— Kokia tu vis graži ir jauna. Beveik gražesnė kaip po vestuvių...
„ (Nukelta j 4 psL)
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MUSŲ GYVENIMO AKTUALIJOS
LAIŠKAS REDAKCIJAI

DĖL SPAUDOS ŠŪKIO SPAUDOJE DAUGELIS, BET DAR NE VISI.

VIEŠAS ATSISKAITYMAS IR PADĖKA

Gerbiama*!* Pone Redaktoriau,
Sausio 30 dienos Mūsų Pastogė

je, dešimtmečio atsiminimuose, 
parašyta, kad ligi šiol dar neuž
miršto spaudęs šūkio ("Laukinis 
žmogus laikraščių neskaito") au
torius esąs Aug, Gricius — Pivoša, 
kuris už tą šūkį laimėjęs pirmą 
premiją Mūsų Rytojaus skelbtame 
konkurse.

Dvilypė klaida. Tą konkursą 
skelbė ne Mūsų Rytojus, o Lietu
vos žurnalistų Sąjunga, periodi
nės lietuvių spaudos 100 metų 
jubiliejaus proga. LŽS valdyba 
buvo konkurso sprendėja, A. Gri
cius buvo tada LŽS valdybos na
rys, tai jis negalėjo konkurse nei 
dalyvauti.

To šūkio autorius pasirodė esąs 
Raseinių gimnazijos šeštos ar sep-

PERSIKELIA IŠ N. ZELANDIJOS
"Mūsų Pastogės” nuolatinė ben

dradarbė EI. Paukštienė su šei
ma persikelia gyventi iš N. Ze
landijos j Melburną.

Savo laiške “M.P.” redaktoriui 
apie persikėlimo priežastis p. E. 
Paukštienė rašo:

"J N. Zelandiją atvažiavome 
1949-tais metais. Išgyvenome čia 
ilgokai, suspėjome įsitvirtinti eko
nomiškai ir pradėti normalų sės
lių gyvenimą. Bet, dėja, mūsų 
mintys ir širdys nepajėgė džiaug
tis sunkaus darbo vaisiais. Mes 
jautėmės vieniši, ir savo žmonių 
ilgesys mus lydėjo kiekviename 
žingsnyje. •»

Čia, N. Zelandijoje, lietuvių 
yra labai mažai ir tie patys iš
sklaidyti po visą kraštą (t.y. per 
abi salas), taip, kad didesnis ar
ba nors ir vidutinis lietuvių su
sibūrimas yra neįmanomas. Tuo

ADELAIDĖ
DEŠIMTMEČIUI PRISIMINTI

Š.m. birželio 1 d. sueina lygiai 
dešimts metų, kai “Skaugum” lai
vu atvykusios lietuvių šeimos iš
lipo į Australijos krantą. Tas pir
masis dešimtmetis yra svarbus 
kiekvienam, nes tuo laikotarpiu 
buvo nutiestos gairės kiekvieno iš 
mūsų ateičiai.

Norėdama tą dešimtmetį tinka
mai atžymėti, grupė Skaugum lai
vu atplaukusių lietuvių, kurie šiuo 
metu gyvena Adelaidėje, planuo
ja surengti atitinkamą pobūvį, ku
riam vieta ir laikas būtų nustaty- 

JO SUŽADĖTINĖ
Jonieška nuraudo tartum vyšnia ir droviai nuleido galvą, lyg,čia 

su berneliu eitų.
Kam taip kalbiu Vinceli... Nereikia dabar...
— Kad atsimenu... Viską gyvai atsimenu, šauniai pašokom tuo

met per tavo vestuves. Tėvas draudė, neleido, o aš vis tiek įsiver
žiau. Kai vyriškas pasirodžiau, ir tėvui patikau. Net rublio nepagai
lėjo, kad atlyginčiau muzikantams...

— Visi tada stebėjosi...
— Man buvo dešimt, o tau berods šešiolika. Argi ne tiesa? Da

bar jau vienuolika praėjo...
Jonieška atsiduso lyg pasigailėdama.
— Kam visa tai priminti? Jau praėjo ir nebegrįš...
— Kas gražu, niekad ne pro šalį! žinai, Jonieškute, aš tau par

vežiau baltą šilkinę skarelę. Kad tu dar daugiau spindėtam ir išsi
skirtam kaip saulė tarp visų moterų!

— Dėkui, Vinceli. Tu labai geras...
— Ir tu man gera. Nors tavęs niekad motina nevadinau, bet 

myliu ir gerbiu kaip tikrąją.
— Aš jaučiu. Nesvarbu nei vardas nei pavadinimai. Svarbiausia, 

kas širdyje... O ką tėvui padovanosi?
— Jam tokią dailią užrašų knygutę. Jis labai tvarkingas.
— Parinkimas neblogas. Išties mėgsta jis viską užrašinėti. Men

kiausios smulkmenos nepraleis...
Iš prieangio šaukė Katriutė:

— Mama, samavoras jau užviręs! Ar pridusinti?
— Aš pati, vaikeli...
Džiugioj, pakilioj nuotaikoj visa šeima suėjo į vidų. Stalas šven

tiškai uždengtas. Garbingoj vietoj didžiausias svečias. Jis visų dė
mesys ir visų nušvitę veidai, lyg degtų stipriausios šviesos liustra.

Mieguista saulė jau mirksėjo anapus ežero. Ji slapstėsi už ber
žų ir juodalksnių viršūnių. Pumpurinis jos rūbas, plačiai paskleis
tas, žaviai plūduriavo vandens paviršiuje. Tylus, ramus vakaras. Eže
ras, kaip kaitinamas puodas, virte virė. Pleškėjo šapalai, kuojos, 
aukšlės. Į vandenį krito pavargę-apžlibę vabzdžiai. Žuvys sotinosi. 
Kartais supliaukšėdavo- lydeka ar stambus ešerys. Jie irgi gaudė — 
tik ne vabzdžius, bet tas pačias kuojas, aukšles. Visu smarkumu te- 
bešaudė kregždės, vis nepasotinamos, vis godžios vabzdžių.

tintos klasės mokinys, kurio pa
vardės dabar, deja, neatsimenu. 
Tiesa, kiek prisimenu, A. Gricius 
buvo pats entuziatiškiausias to šū
kio rėmėjas konkurso sprendimo 
posėdyje. Buvo valdybos narių 
tarpe ir abejojančių, bet palyginus 
su keliolika kitų konkursui atsiųs
tų sentencijų, šis posakis buvo 
pagaliau visų valdybos narių pri
pažintas originaliausias ir geriau
sias. Tas posakis labai greit išpo
puliarėjo (štai ir po puskapio me
tų dar nepamirštas!) ir visi skep
tikai greit įsitikino, kad konkur
sas šį kartą buvo sėkmingas, nes 
davė gerą vaisių.

Su gilia pagarba 
V. Rastenis, 

anuomet buvęs LŽS valdybos 
sekretorius

būdu lietuviška veikla bei lietuviš
kumo įtaka jaunimui ir vaikams 
beveik mirusi. Mes turime vieną 
dukrelę 12-kos metų, kurios atei
tis, kaip ir visiems tėvams, yra 
labai svarbi, čia pasilikus visam 
laikui, turime sutikti su faktu, 
kad ji mirs lietuvybei ir įsilies 
į vietinę srovę.

Australijoje (Melburne) turiu 
savo vyresnę seserį su šeima, ku
rios visada labai ilgėjausi. Pas ją 
žadame apsigyventi iki susuksime 
savo lizdelį. Materijaliniu atžvil
giu prarandame daug. Daug sun
kių darbo valandų nueina pavė
jui. Bet mes tikimės ir turime vil
tį, kad svarbiausias mūsų tikslas 
— būti tarpe savųjų ir nors maža 
dalimi jausti lietuvišką aplinką — 
bus išpildytas.”

“M.P.” savo bendradarbei nuo
širdžiai linki sėkmės ir laimės nau
jame žemyne. M.P.I.

tas bendru susitarimu. Geriausia, 
atrodo, tiktų gegužės 30 d. (šeš
tadienis). Todėl visi, kurie norė
tų šiame pobūvyje dalyvaut, pra
šomi laiškais arba telefonu susi
siekti su V. Radzevičium (21 Sel
by St., Grassmere, S.A. (tel. 
LF 5946) arba su V. Linkum (73 
Commercial Rd., Port Adelaide, 
tel. J 1060). Iniciatoriai pirmiau
sia nori suregistruoti visus asme
nis, sutinkančius pobūvyje daly
vauti, o taip pat išgirsti jų konk
rečius pasiūlymus šiuo reikalu. 
Kiekvienas pasiūlymas bus nuo
dugniai apsvarstytas.

Iniciatoriai

Melburno Lietuvių Namų liku
sios skolos išmokėjimo lėšoms su
telkti Melburno Lietuvių Klubo 
Taryba kreipėsi atskiriis raštais 
į klubo narius ir viešu atsišauki
mu per “Mūsų Pastogę” į visus 
Melburno lietuvius. Mėnesiui pra
ėjus po to viešo Tarybos prašymo 
-atsišaukimo, malonu konstatuoti, 
kad daugelis tautiečių, suprasdami 
padėtį ir giliai atjausdami Lietu
vių Namų paskirtį bei reikalingu
mą, atsiliepė, vieni įstodami j 
klubą nariais ir sumokėdami įsto
jamąjį mokestį, kiti suteikdami 
paskolas. Tuo būdu buvo sutelkta 
apie 400 svarų.

čia tenka atskirai paminėti lie
tuvių bendruomenės ir M.L. Klu
bo narį Benediktą Zabielą, kuris 
visada jautriai atsiliepdavo ir atsi
liepia į visus lietuviškus reikalus. 
Ir šiuo atvėju jis įmokėjo 100 sva
rų, tuo būdu savo asmeninę pas
kolą Lietuvių Namams pakelda
mas iki 150 svarų.

Pažymėtina, kad B. Zabiela, ka
da buvo pradėtos platinti Lietuvių 
Namų akcijos, pats pirmasis įmo
kėjo 20 svarų ir įsigijo 4 akcijas. 
Įgytąsias akcijas tuojau pat jis 
perdavė A.L.B-nei Melburno Apy
linkės Valdybai, tuo parodydamas, 
kad ne asmeninės naudos jieško, 
bet remia bendrą visų Melburno 
lietuvių reikalą — Lietuvių Na
mus.

Tenka čia taip pat paminėti ir 
K. šėko šeimą, kurios visi nariai 
yra Lietuvių Namų dalininkais ir 
Klubo nariais. K. šėkas, atsiliep
damas į minėtą Tarybos prašymą, 
pilnai išpirko savo pasižadėjimą

J.E. VYSKUPAS V. BRIZGYS GEELONG’E
Negausi Geelongo lietuvių kolo

nija iš viso dar neturėjo tokios 
šventės, kaip šiomis dienomis juos 
aplankius J. E. vyskupui Brizgiui. 
Šis J.E. apsilankymas sutapo kaip 
tik su bendruomenės namų užbai
gimu.

J.E. buvo laukiamas šeštadienį, 
kovo 14 d. vakare. Tą vakarą, 
apie 8 vai., didelė automobilių ko
lona, papuoštų tautinėmis vėlia
vėlėmis ir kaspinais, pasitiko J. 
E. už miesto prie Shell rafineri- 
jos ir palydėjo Jį iki bendruome
nės namų, kur jau laukė gausus 
lietuvių būrys. Savo kalboje J.E. 
paminėjo, kad jis pirmiausia at
vyko aplankyti visus lietuvius, be 
skirtumo politinių pakraipų, tiky
bų ir kt.

Pati svarbiausioji iškilmių die
na buvo kovo 15, sekmadienį. Jau 
ilgokai prieš 10 vai., kada turėjo 
J.E. atvykti, prie nedidelės ir gra
žios šv. Jono bažnyčios laukė di
delė žmonių minia. Lietuviai ir 
australai skautai buvo išsirikiavę 
prie bažnyčios ir gana didelis bū
rys mažų mergaičių baltais rūbe
liais ruošėsi barstyti gėles. J.E. 
sutiko, pasipuošęs liturginiais rū
bais, australų kunigus, dalyvau
jant lietuvių, lenkų ir australų 
kunigams. Bažnytinę giesmę gie
dojo australų choras. Pasveikini
mo kalbą bažnyčioje pasakė ang
lų kalba australų kunigas, J.E. 
atsakė taip pat angliškai.

Po šio oficialaus sutikimo visi 
pasijuto lyg perkelti į mažytę lie
tuvišką bažnyčią. J.E. prabilo lie
tuviškai, o laikė šv. mišių giedojo 
nedidelis, bet gana gerai pasiruo
šęs lietuviškas choras. Buvo pa
giedota ir solo.

Kas girdėjo J.E. pamokslą, o 
girdėjo labai didelis skaičius lie
tuvių, tas ilgai jo nepamirš. J.E. 
kalbėjo apie krikščionybės esmę, 
labai daug gražių ir pamokinan
čių minčių davė, kokių gal retai 
teko kada išgirsti. Be kitko primi
nė, kad Australija yra dar misi
jų kraštas ir tikybos bei bažnyti
nių papročių atžvilgiu mes turime 
stengtis būti australams pavyz
džiu. Po pamaldų J.E. vėl buvo 
gražiai išlydėtas.

Priėmimo iškilmės įvyko nau
juose Geelongo Lietuvių Namuose. 
Namai jau galutinai baigti, vidus 
gražiai ir skoningai išdažytas. Na
mų vidus atrodo daug gražiau, nei 
buvo galima anksčiau tikėtis. Prie 
įėjimo yra prikalta paminklinė

(vekselius).
Tarybos pavestas tariu visiems, 

atsiliepusiems į atsišaukimą ir 
nuoširdžiai remiantiems Lietuvių 
Namus, lietuvišką ačiū.

Nedidžiausia skolos suma beli
ko mokėti, tačiau ir ją nekas ki
tas, o tik mes patys, Melburno 
lietuviai, turime sudėti. Tai galė
sime atlikti tik sutelktinėmis jė
gomis: vieni išpirkdami duotus 
pasižadėjimus (vekselius), kiti — 
suteikdami papildomą, Klubo Ta
rybos prašomą bent 5 svarų pas
kolą ar auką, o treti ;— įstodami 
į Klubą nariais ir sumokėdami 5 
svarus įstojamojo moksčio.

Daugelis Melburno lietuvių yra 
prisidėję Lietuvių Namus įsigy
jant, tačiau dalis dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių dar nesuskubo 
to padaryti. Būtų labai gražu, kad 
tikrai visi prisidėtume prie jų ga
lutinio išpirkimo ir visi būtume 
Lietuvių Namų dalininkais bei tik
rais šeimininkais. Nuoširdžiai visi 
kviečiami!

Įstojamuosius mokesčius, pasko
las ir aukas priima visi Melburno 
Lietuvių Klubo Tarybos nariai: 
Ignas Alekna, Jonas Antanaitis, 
Viktoras Baltutis, Liudas Barkus, 
Jonas Dudėnas, Vladas Jakutis, 
Izidorius Kaunas, Kazimieras Kaz
lauskas, Irma Laisvėnaitė, Zigmas 
Marengolcas, Jonas Meiliūnas, Fe
liksas Tamošaitis, Jonas Valys, 
Adomas Vingis ir Elena žižienė.

Pinigus galima siųsti klubo iž
dininkui adresu: Mr. J. Meiliūnas, 
15 Jacka St., West Preston, Vic.

Igną* Alekna

marmuro lenta su trumpu pras
mingu įrašu.

Prie namų vysk. V. Brizgio lau
kė vėl labai gausus lietuvių bū
rys. J.E. visų vardu pasveikino 
bendruomenės pirmininkas p. Ivaš
kevičius. Savo kalboje jis pabrė
žė, kad namai pastatyti, kaip pa
rašyta lentoje, tėvynei prisiminti 
ir tėvų kalbai bei papročiams iš
laikyti.

Po namų pašventinimo ceremo
nijų, J.E. susirinkusiems tarė žo
dį. čia daugiau kreipėsi jis į jau
nuosius, skatino juos naudotis nau
jais namais, ugdyti tautiškumą, 
gerai įsidėmėti kas parašyta mar
muro lentoje, o kas nesupranta
ma -— prašyti paaiškinti tėvų. 
Daug gražių ir pamokinančių min
čių išreiškė, bet svarbiausia pa
ragino mokyti vaikus, neleisti 
jiems stoti per anksti ant savo 
kojų (tai Geelongiškiai turėtų ge-. 
rai įsidėmėti!), mesti partinius 
ginčus, o būti pirmiausia lietu
viais. Po J.E. kalbos buvo trumpa 
meninė programa — pasirodė 
skautai, mažyčių ir suaugusių cho
rai, solistas, trumpas vaidinimas 
ir t.t.

Vakare toje pat salėje svečiui 
pagerbti buvo priėmimas, kuriame 
dalyvavo apie 100 žmonių. Jaukio
je nuotaikoje praleista pora va
landų. Vakarienės pabaigoje J.E. 
po pasakytų kelių viešų žodžių, 
teikėsi dar asmeniškai pasikalbėti 
su dauguma dalyvavusių. Priėmime 
dalyvavo taip pat svečių australų.

Pirmadienį vakare toje pat šv. 
Jono bažnyčioje buvo ir vėl šv. 
Mišios ir tą pat vakarą oficialus 
J.E. apsilankymas buvo užbaigtas.

Vysk. V. Brizgio paprastumas, 
jo gilus žmonių pažinimas, kultū
ringumas, jo kalbos ir pamokymai 
padarė didelį įspūdį visiems lie
tuviams, nes visur dalyvavo ir ne 
katalikai lietuviai. Apie Lietuvos 
Vyskupo vizitą pas Geelongo lie
tuvius ir jo padarytus oficialiems 
asmenims vizitus gana plačiai pa
minėjo vietos laikraštis, įsidėda
mas nuotrauką.

Zd.
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Kad padengtų Sydnėjaus Lietu
vių Klubo “Lietuvių Namai” Ta
rybos pianinui įsigyti išlaidas, bu
vo sudaryta iš trijų Tarybos na
rių (Stasio Juraičio, Petro Ked- 
žio ir Emilijono Kolakausko) ko
misija, kuri paruošė aukų lapus, 
įteikdama juos aukų rinkėjams.

Štai tos rinkliavos rezultatai:
P.p. E. ir A. Kapočių buvo su

rinkta: po 5 svarus aukojo p.p. 
N. žygienė ir Reguson; po 2 sva
rus — p.p. Butkus, Alekna ir 
Statkus; po 1 sv. 10 šil. — E. ir 
Kl. Migevičiai; po 1 svarą — A. 
Simanavičius, Z. šaparienė, S. 
Jankauskas, G. Sakalauskas, Pa
liškis, P. šapronas, J. Kapočius, 
P. Donieia, V. Danta, V. Pata
šius, B. Jarembauskienė, R. Venc
lova, J. Ilčiukas, V. Skrinska, M. 
Petronis, V. Saudargas, A. Zin
kevičius, P. Ambroza, J. Kecorie- 
nė, J. Veteikis, Z. Staugirdas, 
Mathew ’Reguson ir p.p. Daniške- 
vičiai;

12 šil. — Dudaitienė;
po 10 šil. — O. Gilandienė, Z. 

Pauliukonis, J. Sakalauskas, Jar
malavičius, Maksvytis, Grybas, B. 
Stelmokaitė, B. Malaitienė, 
V. Šniukšta, J. Jaudegis, Skirka 
ir viena pavardė neišskaitoma. Vi
so — £ 48.2.0.

P. Janinai Šidlauskienei renkant 
aukojo: po 1 svarą — A. Šidlaus
kas, A. Simonaitis, N. Petraitis, 
Brunka; po 10 šil. — J. Gudaitis, 
V. Leveris, P. Zabiela, V. Pili- 
paitis, J. Gudaitis, A. Adomėnas,
A. Penkaitis, Burokas, A. Maka
ras, Staugirdas ir dvi pavardės 
neišskaitomos, 6 šil. (pavardė ne
išskaitoma) ir 3 šil. p. Ališaus
kienė — Iš viso £ 10.10.0.

Aukų lapu P. Grosui aukojo: 
2 sv. O. Grosienė; po 10 šil. J. 
Zakarauskas, J. Ivinskienė, V. Ra
čiūnas, P. Burokas, Liniauskas,
B. Pivoriūnas, M. Vasaris, K. Pe-
liurytis; po 6 šil. K. Kemešys, D. 
Ivinskis, Kranevičius; 5 šil. —
pavardė neišskaitoma; 4 šil. —
pavardė neišskaitoma; 2 šil. —
Šapka. — Iš viso £ 7.2.0.

Rinkėjai Kotrinai Narbutienei 
aukoj’oj po 2 sv. Venclovas, Nar
butas; po 1 sv. V. Simniškis ir 
viena pavardė neišskaitoma; po 
10 šil. Alg. Narbutas, K. Narbu
tas, A. Giliauskas, P. Bačiulis, T. 
Simniškienė; po 5 šil. M. Svirk- 
lius, J.D. ir J. Malkus. Iš viso — 
7.5.0.

A. Jasaičiui renkant aukojo: po 
1 sv. J. Dočkus, J. Ilgūnas, po 
10 šil. J. Budrikas, S. Nakevičius, 
A. Brankus, M. Gailiūnas, P. Ku
ras, V. Budrikas ir J. Černiaus
kas; po 5 šil. J. Mikalauskas, Juo
zaitis, A. Simonaitis; po 4 šil.

PERTHAS
VYSK. V. BRIZGYS 
TOLIMIAUSIAME 

AUSTRALIJOS KAMPELY
Š.m. vasario 24 d. daug Pertho 

lietuvių, net iki šiol ir nematytų, 
sutiko areodrome nekantriai lauk
tą svečią — J.E. vysk. V. Briz
gi. Jį atlydėjo Adelaidės lietuvių 
kapelionas kun. Kungys. Pasitiko 
uniformuoti skautai ir lietuvaitės 
tautiniuose drabužiuose su gražių 
gėlių puokštėmis.

Pirmiausia pasisveikino J.E. su 
priėmimo organizatorium kun. 
Kemešiu, o po to, įteikus gėles, 
svečią pasveikino ALB-nės Per
tho apylinkės pirm. V. Knistau- 
tas.

Sekančiomis dienomis J.E. at
liko misijas, sakydamas pamoks
lus ir klausydamas išpažinčių.

Sekmadienį, kovo 1 d., vysk. V. 
Brizgys atlaikė iškilmingas mišias 
ir suteikė Sutvirtinimo sakramen
tą 17 asmenų. Bažnyčia buvo pil
na lietuvių, kur giedota lietuviš
kos giesmės, vargonaujant p. 
Skroliui. Po pamaldų buvo ben
drai nusifotografuota.

Tą pačią dieną vakare buvo su
ruoštas Vasario šešioliktosios mi
nėjimas. Salė buvo pilnutėlė ir 
vis Pertho apylinkės lietuvių, ku
rių dalies nebuvo matyti lietu
viškuose subuvimuose per visą 
dešimtmątį. Atvykus į minėjimą, 

E. Pašakarius, Lokys. Iš viso — 
6.17.0.

K. Adickui renkant suaukojo: 
5 svarus Sydnėjaus Apylinkės vai
dyba; 1 sv. K. Adickas. — Iš vi
so £ 6.0.0.

Rinkėjai V. Kaminskienei auko
jo: po 1 svarą A. Kaminskas, J. 
želvys, P. Avižius, J. Ilgūnas; 10 
šil. S. Andrius; po 6 šil. visos pa
vardės neišskaitomos; po 6 šil. V. 
Rauličkis, V. Koženiauskas; 4 šil. 
J. Baškys. — Iš viso £ 5.10.0.

V. Dantai renkant suaukojo: po 
1 sv. A. Danta, Kizlaitis; 15 šil. 
V. Danta; po 10 šil. J. Macijaus
kas, P. Ambražiūnas, A. Stravins
kas, A. Garolis; 5 šil. V. Geležiū
nas, 3 šil. — pavardė neišskaito
ma. Iš viso £ 5.3.0.

Rinkėjui Viktorui Skeiviui au
kojo: po 10 šil. S. Grina, V. Ma
tas,, D. Bižienė, V. Skeivys; po 
5 šil. M. Cibulskienė, R. Ratas, 
B. Stašionis, E. Juška; 4 šil. K. 
Vinciūnas; 2 šil. B. Pivariūnas. Iš 
viso £ 3.16.0.

Rinkėjui J. šąrkauskui aukojo: 
1 svarą Mazgelis; po 10 šil. — 
E. Meškauskas, A. Kazakaitienė, 
J. Šarkauskas; 6 šil. B. Šarkaus- 
kas; 4 šil. V. Antanaitis; po 2 
šil. — A. Alčiauskas, Grižauskas, 
E. Stanys, Jūragis ir viena pavar
dė neišskaitoma. Iš viso £ 3.10.0.

P. Sakalauskui renkant suauko
jo: 15 šil. J. Mickėnas; po 10 šil. 
V. Daudaras, P. Sakalauskas; 5 
šil. Aleksa. Iš viso — £ 2.0.0.

Rinkėjui St. Juraičiui renkant 
suaukojo: 1 svarą Mikalauskas; 
po 5 šil. — A. Obelevičienė ii* J. 
Viskantas; po 4 šil. — J. Jurkšai- 
tis ir Jurkšaitienė. Pagal šį aukų 
lapą viso £ 1.18.0

E. Lašaičiui renkant aukojo: po 
10 šil. — E. Lašaitis, J. Brazde- 
lis, V. Lašaitis. Iš viso — £ 1.10.0.

Rinkėjas S. Osinas surinko: 1 
sv. aukojo S. Osinas. Rinkėjas P. 
Kedys aukojo 10 šil.

Vi*o aukų rinkėjai surinko £ 
111.0.0.

Atskaičius išlaidų £ 1 važinė
jant pianino pirkimo reikalu, Li
kusioji suma buvo įnešta L.N. Ta
rybos kason ižd. M. Petroniui.

Dėl netikslumo ar klaidos, kurie 
eventualiai gali šioje ataskaitoje 
pasitaikyti, suinteresuotieji prašo
mi kreiptis į Sydnėjaus Lietuvių 
Klubo “Lietuvių Namai” Tarybą.

Pianinas yra nupirktas ir pas
tatytas Liet. Namuose Redferne.

Lietuvių Klubo Taryba visiems 
aukotojams reiškia nuoširdžią pa
dėką.

Sydnėjau* Lietuvių Klubo 
“Lietuvių Namai” Taryba 

1959 m. kovo 3 d.
Sydnėjus.

J.E. pasitiko apyl. pirm. V. Knis- 
tautas ir skautų vadovas Baitma- 
nas. Uniformuoti skautai ir tau
tiniais drabužiais lietuvaitės buvo 
išsirikiavę garbės sargybos eile.

Po atidaromosios apyl. pirm. V. 
Knistauto kalbos buvo sukviestas 
garbės prezidiumas, kurį sudarė 
J.E. vysk. V. Brizgys ir kūrėjai 
savanoriai — Klimaitis, Šimkus, 
Račkauskas, Baikauskas, Milaus- 
kas, Žeromskis ir Cibulskis.

Nepriklausomybės aktą perskai
tė A. Kaminickas.

Po to kalbėjo gerb. svečias 
vysk. V. Brizgys, nušviesdamas 
Lietuvos Pasiuntinybės padėtį Va
tikane ir papasakodamas apie Ne
priklausomybės šventės minėjimų 
būdus Amerikoj.

šventės proga sveikino: Sav. 
kūrėjų vardu — A. Klimaitis ir 
latvių bendruomenės — Peterson.

Minėjimas buvo baigtas Liet. 
Himnu.

Meninėje minėjimo dalyje buvo 
pašokta tautinių šokių. Akordeo
nu lydėjo Brazdžionis, šokiams 
vadovavo K. Miliauskas. Panelė 
Garnytė pašoko baletą, pianinu 
akomponuojant J. Kaminickaitei, 
J. Kalinauskas padeklamavo eilė
raštį “Vyskupo Sutikimas”. Po 
to p. Lingė pagrojo lietuviškų 
dainų pynę, o p. Šeštokienė pa
deklamavo eilėraštį.

Po vakarienės J.E. suteikė vi
siems ganytojišką palaiminimą.

Kitą dieną J.E. vysk. V. Briz
gys aplankė požemines uolas ir 
kitas įdomesnes Pertho apylinkės 
vietoves.

Kovo 2 d. Svečias išvyko, pali
kęs Pertho lietuviams tikrai ne
pamirštamą įspūdį

V.K.
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KAS KALTAS?

VYTIS I — TORRENS 
44:52 (19:19)

žaidžiant su stipria australų 
komanda, vytiečiai pasirodė labai 
gerai, nors buvo ir nepilname sąs
tate. Labai gerai žaidė ir šimte- 
procentiniai baudas mėtė J. Gum- 
bys. Taškai: Gumbys 20, Petkū- 
nas 14, Jaciunskis 4, M. Statnic- 
kas 3, G. Statnickas 2 ir Visoc
kis 1.

ma buvo atlaikyti spaudimo ir 
priešininkės padarė 10-ties taškų 
persvarą. Taškai: M. Kelertaitė 
20, O. Kelertaitė 12 ir Kitienė 2.

užpuolė žiūrovus ir to pasėkoje 
galutinis rungtynių rezultatas — 
1 užmuštas, 148 sužeisti.

scenos braškančias grindis, iki pa
sirodymo pabaigos.

Perskaičius "M.P.” Sporto Sky
riuje tilpusi straipsnį “Kas Da
ryti”, norisi panagrinėti kai kurias 
ten iškeltas mintis. Atrodo, strai- 

•psnio autorius kai kur apsirinka 
su savo palyginimais ir išvedžio
jimais. žaidimo lygiui neigiamą 
įtaką daro ne tiek savo aikščių 
neturėjimas, kiek stoka žaidėjų ir 
nebuvimas konkurencijos. Negali
ma kelių tūkstančių lietuvių ko
lonijos komandų lyginti su prieš
karinės Lietuvos komandomis, ku
rios turėjo didelę atranką ir skir
tingas sąlygas. J čia esančius spor
to klubus reikia žiūrėti ne tik 
kaip i sportinius vienetus, bet 
kaip ir į tautines organizacijas. 
Žemesnis žaidimo lygis bus patei
sinamas, jei turėsime galvoje, kad 
sporto klubų buvimas prisideda 
prie tautiškumo išlaikymo mūsų 
jaunuomenės.

Straipsnio autoriaus per daug 
išgiriami senieji žaidėjai, dauge
lį blogybių prikišant jaunie
siems, neturi reikiamo pagrindo. 
Man atrodo, kad tas visas sporti
nes blogybes, jeigu jų pasitaiko, 
jaunimas pasisavino iš vyresniųjų 
sportinihkų, kurių pareiga turėtų 
būti perduot jaunimui visas 
gražiąsias sportines tradicijas. Ar 
jie tai atliko ir atlieka? Jaunimas, 
daugumoje, prieškarinės Lietuvos 
neatsimena, taigi ir tų tradicijų 
nežino, už ką ir negali būti kalti
nami.

Mūsų visuomenė serga “žaliojo 
svaro” liga. Svarui aukojamos vi
sos jėgos ir laikas, kai sportuo
jančiam jaunimui nebelieka nei 
moralinės, nei materialinės para
mos. Kol mūsų tautiečiai neturėjo 
savo namų ir mašinų su bizniais, 
tai surasdavo laiko ir. šilingą at
vykti į rungtynes ir prisidėti prie 
jaunimo darbo sportiniuose vie
netuose. Dažnai yra šaukiama, kad 
jaunimas nesidomi visuomenės 
veikla, bet argi visuomenė daug 
domisi mūsų jaunimu?

Labai džiugu, jog spaudoje yra 
iškeliamos sportinėje veikloje pa
sitaikančios blogybės ir nesklan
dumai. Tikėkimės, kad atsiras ir 
daugiau sportininkų, kurie patars 
ir pasiūlys, kaip pasitaikančius 
nesklandumus būtų galima geriau 
ir greičiau pašalinti, kad, švęsda
mi Jubiliejinę X-čio Sporto šven
tę Adelaidėje, turėtume sporto 
klubus sveikesnius ir stipresnius 
fizinio auklėjimo darbe.

B. Nemeilia

VYTIS II — TORRENSVILLE 
42:54 (20:25)

žaisdama paskutines vasaros 
turnyro rungtynes, ši komanda su
žaidė labai gražiai, nors ir be lai
mėjimo. Turnyre ji gavo penktąją 
vietą. Taškai: Merūnas 11, Pyra
gius 10, Gudelis 9, Rakauskas 8 
ir šemetas 4.

JAUNĖS — NORTH 
22:47 (4:28)

Jaunės, po daugelio gražių per
galių, susitikę su pirmaujančia 
komanda, skaudžiai pralaimėjo. 
Svarbiausia priežastimi buvo blo
gas komandinis gynimas ir skubo
ti, netikę mėtymai. Antrasis pus- 
laikis buvo geresnis. Taškai: An- 
driušytė 13, D. Radzevičiūtė 8 ir 
L. 'Radzevičiūtė 1.

Ši komanda žais ketvirčio fina
luose.

Griežti teisėjai

Bėgikai, kurie vagia startą, 
griežtai baudžiami, po antrojo fal- 
šstarto jie netenka teisės mėginti 
jėgų. Antikinės Graikijos olimpi
nių žaidynių teisėjai buvo daug 
griežtesni: už falšstartą atletus 
išplakdavo rykštėmis.

įdomūs tyrimai
New Yorko sportinių gydytojų 

sąjunga kurį laiką tyrinėjo žiū
rovų skatinimų įtaką sportininkų 
elgesiui. Ir buvo nustatyta, kad 
labiausiai i žiūrovų raginimus 
reaguoja boksininkai, o silpniau
siai — tinklininkai.

SPORTININKAI IR ŽAIDĖJAI
Vyresnieji mūsų sportininkai 

reikėtų skirstyti į dvi kategorijas: 
geri sportininkai ir geri žaidėjai. 
Pirmųjų turime labai mažai, tuo 
tarpu žaidėjų yra daugiau ir net 
dabar jų atsiranda vienas kitas 
naujas. Geras sportininkas yra pa
vyzdingas ne tik žaidimo ‘aikštė
je, bet ir visoje savo gyvenimo ap
linkumoje bei organizaciniame 
darbe. Jis stengiasi perduoti savo 
turimas žinias ir patyrimą jaunes
nei kartai, dirbdamas ir rūpinda
masis jų sportinės veiklos išplė
timu. Tokių sportininkų mes turi
me trenerių bei sportinių vadovų 
asmenyse, ir jiems jaunimas vi
suomet reiškia ir reikš pagarbą bei 
pasitikėjimą.

Daugelis vyresniųjų sportinin
kų savo laiku buvo geri žaidėjai, 
bet tai ir viskas. Jų žaidimo kar
jerai pasibaigus, sportas paliko 
jiems visiškai neįdomus. Jie ne
ateina jaunimui į pagalbą nei kaip 
treneriai, nei kaip vadovai, ir dai
gi daugelis iš jų net nepriklauso 
esantiems sporto klubams. Jų nie- 
kuomęt nepamatysi žaidimų salė
se ir aikštėse. Jie sportiniam gy
venimui yra mirę, ir tokie “spor
tininkai” jaunimo tarpe tikrai ne
turi jokios pagarbos.

Sportiniame mūsų jaunimo auk
lėjime labai blogą įtaką paliko D. 
P. stovyklos ir gyvenimas jose. 
Ten užaugo daug gerų žaidėjų, 
bet gerų sportininkų labai mažai. 
Kad jaunimas pakeičia vyresniuo
sius, tai yra tik sveikintinas reiš
kinys. šiandieninis jaunuolis, nors 
kartais techniškai trupučiuką ir 
silpnesnis, sudarius jam tinkamas 
sąlygas treniruotis, yra paklusnes
nis, sukalbamesnis ir į visą spor
tinį darbą žiūri daug rimčiau. Ge
ro žaidėjo, aišku, nieks neišstu
mia, nors jis būtų ir vyresnio am
žiaus.

Apsirinkama ir tvirtinant, jog 
vos sugebama išstatyti po vieną 
jaunių ir vieną suaugusių koman
dą į vietos pirmenybes. Adelaidės 
“Vytis” į vietos pirmenybes išsta
to penkias krepšinio komandas ir 
nuo jų ne ką mažiau atsilieka 
geelongiškiai.

Dėl pasireiškusių paskutiniu 
metu vykstančių “lažybų” jauni
mas tikrai yra nekaltas. Lažinasi 
vyresnieji ir daugiausiai nesporti- 
ninkai, kuriuos žaidynių vadovams 
neįmanoma būtų sukontroliuoti. 
Dabartinėmis sąlygomis abejoti
na, kad žaidimo lygio pakėlimas 
pritrauktų visuomenę prie sporti
nių varžybų ir sportinės veiklos.

Boksininkas — šokėja* MALONŪS SKAITYTOJAU

Adelaidėje
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
A.L.S.K. “Vytis” š.m. balandžio 

12 dieną 4 vai. p.p. Lietuvių Są
jungos Namuose šaukia visuotinį 
susirinkimą.

DARBOTVARKĖJE: 1. Susirin
kimo atidarymas, 2. Susirinkimo 
prezidiumo rinkimas, 3. Praėjusio 
visuot. susirinkimo protokolo skai
tymas, 4. A.L.S.K. “Vyties” Pir
mininko pranešimas, 5. Iždininko 
pranešimas, 6. Revizijos komisijos 
pranešimas, 7. Diskusijos dėl pra
nešimų, 8. Naujos valdybos rinki
mai, 9. Einamieji reikalai ir 10. 
Susirinkimo uždarymas.

J. Strautins
5-TH FLOOR

306 The Causeway
MELBOURNE
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MERGINŲ I — TORRENS 
34:44 (20:13)

Prieš šią stiprią australų koman
dą merginos žaidė be pamainų il
gai būt vien dėl to jos pralaimėjo. 
Priešininkių komandoje žaidžia 
trys rinktinės žaidėjos, kai centro 
puolėja yra virš šešių pėdų aukš
čio. Mūsų merginos žaidė gerai ii 
visą laiką vedė kelių taškų skir
tumu. šiose rungtynėse labai ge
rai mėtė ir buvo veržlios abi se
serys Kelertaitės. Antrojo kėlinio 
pradžioje, aikštę apleidus Ignata
vičienei, priešininkės taškų san
tykį išlygino, ir vėliau žaidimas 
visvien ėjo apylygiai ir rungtynės 
baigėsi lygiomis. Po pratęsimo, 
likus tik trims žaidėjoms, negali-

PADĖKA
A.L.S.K. “Vytis” valdyba reiš

kia nuoširdžią padėką A.L.B. Ade
laidės Apylinkės V-bai už suteik- 

£ 20.0.0 pašalpą.tų

Lenkijos boksininkas T. Svien- 
tulski yra Varšuvos baleto grupės 
šokėjas. Kartę gastrolėse jam te
ko suderinti boksą su baletu. Kon
certo pasirodymo metu ėmė braš
kėti grindys. Trupės vadovas krei
pėsi j Svientulskj, kuris jau buvo 
baigęs savo pasirodymą, padėti. 
Jis nuėjo po scena ir, įrėmęs rau
meningas rankas į lubas, išlaikė

Nepamirškite savo pareigos: 
Postai notomis, čekiais ar money 
orderiais paskubėkite atsiųsti 
“Mūsų Pastogės” prenumeratą 
šiems metams ir atsilyginti (kas 
dar skolingas) už praeituosius.

PINIGUS SIŲSTI ADRESU: 
BOX 4558, G.P.O., SYDNEY, 
N.S.W.

Ne-

SPORTINĖS 
NUOTRUPOS

Futbolas ir policija
Policijos įsikišimo reikėjo

apolyje, kur susitiko Bolonijos 
profesionalų komanda ir vietos 
mėgėjų vienuolikė. Visų nustebi
mui, aikštės šeimininkai vedė 3-0. 
Kai liko 11 minučių, svečiai įmu
šė du įvarčius iš eilės, o kai tei
sėjas priteisė baudą ir svečiai iš
lygino rezultatą, žiūrovai įbėgo 
į aikštę ir pradėjo mušti teisėją ir 
atvykusius futbolininkus. Svečiai 
spruko į rūbinę, bet ir čia jų lau
kė įtūžusi minia. Atvykusi policija

Supply Centre Ltd.
PRAŠO GERBIAMUS KLIJENTUS REIKALAUTI INFORMA
CIJŲ PRIEŠ SUDARANT SAVO SIUNTINIUS LIETUVON 

IR SIBIRAN.
Nauji potvarkiai nėra Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams 
ir ga tęviems drabužiams yra sumažintas), bet reikia žinoti, 
ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai kainuotų, o geriausiai 
paremtų Jūsų artimus.

Peržiūrėję mūsų kainoraščius ir palyginę kainas, įsitikin
site, kad siųsdami per Londoną sutaupysite sunkiai uždirbtą 
pinigą, o ir laiką. Siunčiant per Londoną, siuntiniai pasiekia 
adresatus per tą patį laiką, lyg jie būtų siunčiami iš Austra
lijos oro paštu. Tad pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi.

Patogumo dėlei, ir kad siuntiniai pasiektų gavėjus trum
piausiu laiku, galite kreiptis į P. <£ B. SUPPLY CENTRE LTD. 
atstovą Australijoje: —

“NERIS” 144 ROSE STREET.
YAGOONA, N.S.W. (Sydney) Tel. UJ 4311

Užsakant per atstovą Jums nekainuos nei kiek brangiau 
ir vietoj galėsite geriau išsiaiškinti bei pasirinkti nėrimas pre
kes.

EUROPIETIS SPECIALISTAS
S OPTIKAS
H Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių 
K akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
C] šeštad. 9-13 vai.
q] 9th Floor, 109 Swanaton St., Melb. C.I. Telef.
S (Priešais Melbourne Town Hall.)
H Centr. 1819

COSMOS TRADING CO
SA V. A. VAITIEKŪNAS

2 SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325 
SĖKANCIAI SIUNTAI Į LIETUVĄ SIUNTINIUS PRIIMAME 
IKI BALANDŽIO MEN. 8 D. SIUNTINIAI PASIEKS ADRE
SATUS LIEPOS MEN. PRADŽIOJE.

Pasinaudokite mūsų nauja siuntinių apdraudimo sistema. 
Jūsų siutinys gali būti apdraudžiamas iki £ 100 vertės!

Pigiausias būdas yra siųsti 44 Ibs svorio siuntinius. Užei
kite — įsitikinsite! Nauji sovietų muitai galioja nuo 1.1.59. 
Prašykite detalių.

Pas mus galite gauti gerų ir pigių medžiagų kostiumams, 
paltams, suknelėms; taip pat odų, megztinių, kojinių ir t.t.

Pristatykite siuntinius arba siųskite į Essendono geležin
kelio stotį prekine važta:

2. SCHOFIELD ST., ESSENDON, VIC. TEL. FX 2325.
Mieste: 300 Little Collins St., Melbourne, Vic. (6 aukštas) 

Tel. MF 2370. (Atidaryta tiktai ketvirtadieniais, penk
tadieniais ir šeštadieniais).

SKYRIAI:
Sydnėjuje: A. Mauragis, 18 Crinan St., Hurlstone Park, N.S.W. 

Tel. LL 5549.
Adelaidėje: J; Lapšys, 28 Grange Rd., 
Perthe: M. Lingienė, 21 Brookman St., 
Hobarte: N. Kantvilas, 57 Strickland
Geelong: J. Cirulis, 241 Yarra St., South Geelong, Vic.

PIGIAUSIAI! 22 1b* PIGIAUSIAI!
MAISTO SIUNTINIAI 

Labai sumažintomis kainomis 
SIUNTINIAI į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

ST/1. 7 sv. kiaulinių tautų, 4 sv. 
ryžių ir 4 sv. miltų......... £ 4.2.6
ST/2. 7 sv. kiaul. taukų, 2 sv. 
kumpio, 6 sv. ryžių ir 216 kub. vie
netų MAGGI-ekstrakto mėsos 

. £ 6.15.0

P/T 2 sv. kumpio, 3š sv. kiaul. 
taukų, 1 sv. sviesto, 3 sv. kiaulie
nos, Ii sv. aliejaus, 4 dėž. sardi
nių, 1 sv. tepamo sūrio, 144 kub. 
vienetai mėsos ekstrakto ir 2 sv. 
muilo ........................... £ 7.12.6

ir daug kitų MAISTO SIUNTINIŲ.
Taip pat: medžiagos, batai, baltiniai, vaistai. J kainas įeina muitai) 

"ir draudimas. Gavėjas nieko neprimoka. Prie kiekvieno siuntinio kai
nos prašoma pridėti persiuntimo ir licenzijos išlaidų — £ 2.16.0. Kai
nos sterlingais. Mes garantuojame siuntinio pristatymą arba pinigų 
grąžinimą.

-p j- • * m » 81/83 Cromwell Rd.,
■ X t f\ I f\ London S. W. 7. England. 

Pareikalavus pasiunčiamo kainoraščiu* ir pavyzdžiu*.!

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

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW 1220
SKYRIUS: Flemings Corner Shop, 181 Queen St., St. Marys, N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekės duodamos ir išsimokėyimui. Mes kalbame vokiškai.

graiMiiiiniiii

I I

I I

Hindmarsh, S.A.
Perth, W.A.
Ave., Hobart, 1

PIGIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PAČIŲ SUPIRKTI 
SIUNTINIAI SIUNČIAMI PER

OVERSEAS
SAV.

36 WALPOLE ST./KEW, VIC.
TEL. WM 6032

lllllllllllllllllllllllllllll

PARCEL SERVICE
L. VACBERGAS

“Savi pas savus”
KAM JUMS SIŲSTI PER SVETIMUOSIUS, JEI D. BRITANIJOJE YRA LIETU
VIŠKA IR TIK VIENA VIENINTELĖ TOKIA IŠTAIGA, PER KURIĄ JOS GALI- 
TE PASIŲSTI SIUNTINIUS SAVIESIEMS I LIETUVĄ, SIBIRĄ AR KUR KITUR. 
O TOKIA IŠTAIGA YRA: RAŠYKITE — BALTIC STORES LTD., 
421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND, teiraukitės, 
IR JUMS TUOJAUS BUS ATSAKYTA ORO PAŠTU.

UŽSAKYKITE, IR JŪSŲ SIUNTINYS TUOJAU PAT BUS IŠSIŲSTAS JO 
LAUKIANTIEMS JŪSŲ ARTIMIESIEMS.

Užsakę ramia sąžine laukite pakvitavimo iš savo artimųjų, ne* už siuntinį atsako 
BALTIC STORES BENDROVĖ.

Nesibaidyk: te, jei užsakydami neturite iš karto visos reikalingos pinigų sumos, 
nes Baltic Stores skuba pirma pasiųsti kas užsakyta, o tik paskui suveda sąskaitas. 
Baltic Stores yra pasitikėjimu parėmusi savo santykius su savo tautiečiais.

BALTIC STORES vienintelė siuntinių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai pasiųsti 
netik vi*okiu* siuntiniu*, bet taipogi ir maisto siuntiniui!

BALTIC STORES mielai pasiunčia už labai mažą mokestį (informacijos sutei
kiama atskirai paprašius) ir pačių tautiečių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES pasiųs jums lietuviškų prekių ir vaistų kainaraščių, tik pa
prašykite parašydami. PRAŠYKITE MŪSŲ MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIŲ.

SIUNTINIŲ SIUNTIMAS YRA SALPOS DARBAS, todėl Baltic Stores būda
mos grynai lietuvių nuosavybe stengiasi ne pasipelnyti, bet kiek galint daugiau pa
dėti savo tautiečiams kuo pigiau pasiųsti siuntinius. Nes tai gyvybinis reikalas tiek 
siuntėjui tiek gavėjui.

NEUŽMIRŠKITE, KAD MES ESAME LIETUVIAI, be jokių “skyrinių” prie
maišų. O lietuvis visada geriau susikalbės su lietuviu.

BALTIC STORES BENDROVE
(SAVININKAS Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E. 2. ENGLAND
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PĄSTOCĖ
VIENYBĖS MINTYS

LYDI J.E. VYSK. VINCENTO BRIZGIO ŽINGSNIUS
Paskutiniąją savo lankymosi 

Australijoj savaitę J.E. V. Brizgys 
praleido Sydnėjaus lietuvių tarpe, 
daug kur lankydamasis, visur kal
bėdamas, viską stebėdamas ir įdo- 
maudainasis. Įžvalgaus pastabumo 
asmenybė, gilaus intelekto ir pa
triotizmo .augštasis dvasiškis, savo 
vizituose ir bažnytiniuose pašne
kesiuose sydnėjiškiams lietuviams 
atskleidė daug originalių minčių, 
davė vertingų pamokymų ir nutie
sė lietuviškojo vieningumo ke
liams gaires.

PAŠVENTINO BANKSTOWNO 
LIETUVIŲ NAMUS

Jau š.m. kovo 19 d. vakare J. 
E. vysk. V. Brizgys dalyvavo ben
droje vakarienėje Bankstowno 
Liet. Namuose. Nors ir darbo die
ną, per 200 lietuvių iš visų Sydnė
jaus apylinkių susirinko augštojo 
Svečio pagerbti. Bankstowno apy
linkės ir Bankstowno Namų jung
tinėmis pastangomis buvo pareng
ta turtinga vakarienė visiems. Be
veik baigtoje namų salėje, paly
ginti, erdvioje, skoningai iliumi
nuotoje ta-lpinosi prie stalų visi.

Svetys buvo priimtas su duona 
ir druska ir pačioje iškilmių pra
džioje iš scenos pašventino na
mus.

Sėdus vakarienei, Namų Valdy
bos vardu pasveikino Jo Ekscelen
ciją Dr. A. Mauragis. Jis trumpai 
apžvelgė namų kūrimosi ir augimo 
procesą, pasidžiaugdamas, kad 
juos šventina vyskupas lietuvis. 
'Jis manąs, kad po šito vysk. Briz- 
gio apsilankymo Australijoj, lie
tuviškoji šio krašto bendruomenė 
būsianti daug vieningesnė. Jis pa
dėkojo visiems, įvairiais būdais pri- 
sidėjusiems prie namų statybos.
Krašto Valdybos pirm. V. Skrins- 

ka savo kalboje, tarp kita ko, ta
rė, kad esant jam atviru ir nuo
širdžiu, vis dėlto reikėtų išreikš
ti apgailestavimą, kad tūlos kliū
tys, o gal tik eilinės ambicijos 
sukliudė pastatyti Sydnėjuje vie
nus bendrus namus. Visų pastan
gos esančios geros ir sveikintinos, 
tačiau vienų gerų namų idėja Syd
nėjaus lietuvių kultūriniams rei
kalams dar ir šiuo tarpu esanti 
aktuali, nesvarbu kurioje miesto 
vietovėje jie būtų sukurti.

J.E. ir kitus vakaro dalyvius 
sveikino dar Bankstowno apyl. 
pirm. Šumskas, Lietuvos kūrėjų — 
savanorių pirm. V. Šliogeris, In
žinierių Sąjungos pirm. I. Jonai
tis, Sydnėjaus apyl. pirm. A. Ja
saitis, ALB-nės garbės narys A. 
Baužė ir Sydnėjaus Liet, kapelio
nas kun. P. Butkus.

Visi kalbėtojai išreiškė džiau
gsmą, kad Bankstowno Liet. Na
mai išaugo vieningos visų lietuvių 
talkos būdu, kas liudija ir pabrė
žia lietuviškąjį kietumą, kaip lai
dą dar didesniems ateities dar
bams. Lietuviškieji Namai buvo 
kalbėtojų pavadinti tvirtovine pi
limi, kuri saugosianti mūsų atsi
vežtinę iš Lietuvos kultūrą ir per- 
duosianti ją mūsų vaikams. Tarp 
kitko, kun. P. Butkus dar pabrė
žė, kad prieš 6 metus čia, šioje pa
čioje vietoje, esą buvę manyta sta
tyti lietuviams bažnyčią, ko dėl su
sidariusių aplinkybių neįvykę, bet 
ši salė pasitarnausianti mums 
prieangiu į savosios bažnyčios sa- 
vysto vumą.

J.E. vysk. Vincentas Brizgys, 
nors savo kalbos pradžioje ir už
akcentavo, kad “nepasakysiu nie
ko daugiau, apie ką jūs nesate gir
dėję”, tačiau savo išsamioje kal
boje jis atskleidė daug naujų min
čių. Jo neilgi ekskursai į kitų 
kraštų lietuvių tremtinių kūrimą
si ir jų kultūrinę veiklą, leido 
klausytojams pasipildyti žinias 
apie Kanados ir Amerikos lietuvių 
tautinį ir religinį gjrvenimą. Kai 
senosios emigracijos dienomis 
Amerikoj nebuvę leista kurti pa
rapijų ir statydintis savų bažny
čių, tai lietuviai taip pat statę klu

bus, reikalui esant net šventųjų 
vardais. Jis paneigė įsitikinimą, 
kad klubo ar vadinamos aludės 
vardas žeminąs namų garsą, jei 
tik gautos iš klubo biznio pajamos 
būtų panaudotos lietuviškosios 
kultūros reikalui, čia jis pailius
travo keliais pavyzdžiais Regens- 
burgą Vokietijoj, kur net vyskupo 
kurijos rūsiuose esanti įrengta 
aludė, tačiau ten surenkamas pel
nas einąs katalikų veikimo akcijos 
plėtrai.

Jo Ekscelencija 

vysk. V. Brizgys 

sutinkamas prie 

Bankstowno Liet. 

Namų.
Sveikinimo žo

dį taria Namų v- 

bos pirm. Jz. Ra

manauskas.

E. Dryžos nuotr.

Apskritai Ekscelencija pabrėžė 
mintį, kad kiekvieni lietuviški na
mai yra teigiama lietuviškosios 
kultūros vainiko žymė, tačiau esą 
ypatingai svarbu, kad tie namai 
būtų impozantiški ir gal net lie
tuviško stiliaus. Esą, reikia turė
ti tokius namus, kad lietuvis jau
nuolis, vesdamasis į juos savo 
draugą australą, galėtų didžiuo
damasis sakyti: “štai yra lietuvių 
namai!”

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Jau tos pačios savaitės šešta
dienį vysk. V. Brizgys svečiavosi 
Sydnėjaus Lietuvių Namuose, Red- 
ferne. Čia priėmimą organizavo 
Namų Taryba, Sydnėjaus Apyl. 
Valdyba ir Sydn. Socialinės Mot. 
Globos Draugija.

Mūsų nepailstančių Soc. Globos 
ponių, galima sakyti, prašmatniai 
paruoštų pietų metu, gana gau
siam Sydnėjaus lietuvių tarpe Jo 
Ekscelencija praleido keletą va
landų.

žengiant per namų slenkstį, 
svetį vyskupą su duona ir druska 
sutiko judrioji Sydnėjaus apylin
kės veikėja Dalia Grosaitė.

Namų Tarybos pirm. p. Danta 
savo kalboje, sveikindamas vysk. 
V. Brizgi, pabrėžė, kad šie namai 
pirkti “ne dėl senosios kartos, bet 
dėl mūsojo jaunimo ateities”. 
Juos perremontavus ir praplėtus 
būsiąs įsteigtas lietuviškosios kul
tūros ir pobūvių centras.

Soc. Moterų Globos d-jos pir
mininkė ponia Kapočienė prašė 
vyskupo, grįžus į Ameriką, “mal
doje prisiminti mus ir mūsų ligo
nis”.

Buv. anksčiau šių namų Tary
bos pirm. V. Šliogeris pabrėžė, 
kad Australijoj "vienybė pradėjo 
irti ne dėl nuotaikų, bet dėl asme
nų”. Jis prašė vyskupą, kad para
gintų Australijos, lietuvius sude
rinti lietuvybę su katalikybe.

Vyskupas ir vėl atskleidė savo 
pastebėjimų iš šio krašto lietuvių 
gyvenimo puokštę, čia jis ypač 
plačiai peržvelgė Kanados lietuvių 
vieningąsias pastangas suburto
mis jėgomis kurti lietuviškosios 
kultūros židinius — savus namus 
ir lietuviškas bažnyčias.

Malonu jam esą dar vieną lie
tuvišką pastogę aplankyti, kas 
“rodą lietuviškos gyvybės ženklą“. 
Jo nuomone, "kiekviena rivaliza- 
cija yra jaunimo laidotuvės”, nes 
ir šeimose, kur pešasi tėvai, vai
kai mieliau išeiną iš namų, neno
rėdami klausytis naminių barnių. 
Tačiau Sydnėjuje “aš tos jūsų ne
vienybės nepajutau ir nemačiau”, 
baigdamas kalbą, pareiškė Jo Eks
celencija.

Dėl malonaus apsifankymo Sve- 

čiui padėką išreiškė Sydnėjaus 
apyl. pirm. A. Jasaitis, džiaugda
masis, kad po “bažnyčios kunigai
kščio drabužiais plaka kilni lietu
viška širdis”.

Ta proga vyskupas sutiko palik
ti apsilankymo atminimui savo del
no atspaudą cemente, pasirašyda
mas ir namų svečių knygon. šias 
ceremonijas atliekant, Svečiui pa
tarnavo žinomoji Sydnėjaus mi
nėjimų pranešėja D. Grosaitė.

ORIGINALIOS
MISIJŲ MINTYS

Sydnėjuje vysk. V. Brizgys per 
keturias dienas (nuo kovo 19 iki 
22 d.) turėjo misijinius pamoks
lus ir klausė išpažinčių. Pamoks
lams prisirinkdavo pilna Camper- 
downo katalikų bažnyčia, nes dau
gelis taip originalių minčių jau 
senai nėra ar gal iš viso nebuvo 
girdėjęs. Būdinga, kad savo misi
jose vyskupas skelbia labai tole
rantiškas mintis kitų krikščioniš
kųjų religijų atžvilgiu, savo paš
nekesiuose minėdamas tik krikš
čionio vardą, kai tuo tarpu čia 
ypač įprasta iki šiol buvo vartoti Į 
tik kataliko terminą.

Pašnekesių mintys, atrodančios 
paprastos ir visiems suprantamos, ' 
tačiau turėjo tikrai gilių humaniš
kų ir religinių aspektų, vaizdžiais 
pavyzdžiais atskleidžiančių klausy
tojams religinio gyvenimo tiesą ir 
pomirtinio gyvenimo tikrovę.

“Nėra tokios nuodėmės, kurios 
Dievas, jei dėl jos gailimasi, ne
atleistų,” — buvo daugelio pamo
kymų esmė.

Klausytojai su nepaprastu aty- 
dumu ir įtampa dalyvaudavo pre
legento dėstomose paskaitose, gė
rėdamiesi trykštančia intelektualo 
erudicija.

IŠKILMINGOSIOS MIŠIOS IR 
ATSISVEIKINIMO KONCERTAS 

TROCADERO

Š.m. kovo mėn. 22 d., sekmadie
nį, jau 12 vai. apie 1.000 Sydne- 
jaus lietuvių prie St. Mary’s Ka
tedros susirinko pamaldoms.

12 vai. 45 min. prie Katedros 
buvo sutiktas J. Ekscelencija. Di
dinga procesija, vedama Liet, tau
tinės vėliavos, Sutvirtinimo Sak-

ramentą piimsiančių mergaičių bei 
berniukų ir mažų mergaičių, bars 
tančių gėles ant J.E. tako, unifor
muotų skautų ir minios lydima, 
įėjo į Katedrą.

Iškilmingas šv. Mišias laikė 
pats J.E. Vysk. V. Brizgys. Pamal
dų metu iškilnioje Katedroje ga
lingai skambėjo “Dainos” choro 
giedamas “Ecce Sacerdos Mag
nus” ir šv. Liudviko mišios. Be to, 
čia girdėjome solistę p. Bernotie
nę ii- chorą, išpildant Cesar Fran- 
ck’o “Panis Angelicas” bei solistą 
Vilnonį — giedant L. v. Beetho- 
ven’o “Sanctus”. Vargonais lydė
jo jų giesmes B. Kiveris.

Turiningą ir jautrų, jaunimą 
pamokantį pamokslą sakė J.E., iš
keldamas reikšmę maldos ir gra
žaus sugyvenimo. “Gyvenimas 
trumpas — rūpinkimės gražiai gy
venti”, — tarp kita ko, buvo tarti 
šie reikšmingi J.E. žodžiai.

Po pamaldų apie 30 jaunuolių 
iš Vyskupo rankų gavo Sutvirti
nimo Sakramentą.

3 vai. 30 min. didesnė dalis tau
tiečių susirinko “Trocadero” sa

lėje, kur, dalyvaujant J.E., kon- 
firmantai ir jų tėvai bendrai pa
pietavo. Ten pat toliau vyko Syd
nėjaus jaunimo (skautų ir ateiti
ninkų) suruoštas atsisveikinimo 
koncertas.

Programoje “Dainos” choras, 
vad. muz. K. Kavaliausko, po su
giedoto Tautos Hinyio, išpildė — 
Parveski Viešpatie (J. Strolios) 
ir Ko liūdi putinėli (J. Naujalio).

Gražiai padeklamavo poetas A. 
Gašlūnas ir mažoji R. Zinkutė.

Žinomoji mūsų soliste p. Ga- 
siūnienė, entuziastingai publikai 
plojant, padainavo: Ne margi sa
kalėliai (J. Tallat-Kelpšos), Ty
liai, tyliai Nemunėlis teka (Gai- 
levičiaus) ir Leonoros Cavatina 
ariją iš Verdi operos “H Trova- 
tore”.

Tikrai puikiai išpildė M. Ka- 
vecko (Kodėl neatėjai ir Na, tai 
kas) harmonizuotas dainas solis
tė M. Bernotienė.

Jaunoji pianistė Irena Vilnony- 
tė pianinu paskambino Listo So- 
netto del Petrasca No 104, o jos 
tėvas sol. E. Vilnonis dzūkų dai
nas “Pasvarscyk ancela” ir St. 
Šimkaus “Kur bakūžė samanota”.

“Aušros” Tunto Skautų Tauti
nių šokių grupė, vadovaujama v. 
vi. A. Alčiausko, darniai pašoko 
Žiogelį ir šustą.

Koncertą užbaigė vėl “Dainos” 
choras, padainuodamas J. Žilevi
čiaus Laisvės dainą ir J. Tallat- 
Kelpšos Meno dainą.

Pranešinėjo pskt. M. Osinaitė.
Po programos, Sydnėjaus kape

lionas kun. Butkus tarė jautrų pa
dėkos ir atsisveikinimo žodį, atsi
minimui J.E. įteikdamas dail. V. 
Rato ir V. Kazoko paruoštą albu
mą, su tekstu ir vaizdais iš Syd
nėjaus lietuvių gyvenimo. Tėvynės 
ir .Australijos ženklų emblemomis 
A. Nekrašienės išsiuvinėtas, inž. 
Jakšto paruoštas, paveikslas, aus
trališkų akmenų kolekcija ir eilė 
kitų dovanų taip pat buvo įteikta 
vyskupui, tarp kurių ir A. Niča- 
jaus drožinys — Geležinis Vilkas. 
A.L.B. vicepirmininkas inž. Jonai
tis Krašto Valdybos vardu tarė 
atsisveikinimo žodį. Padėkojo J. 
E. už aplankymą šiame krašte gy
venančių tautiečių ir tą didelį dar
bą, kurį atliko J.E., vizituodamas

Mielam kolegai, Krašto Valdybos iždininkui

A. KUTKAI,
jo motinai Lietuvoje mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

AUSTRALIJOS LIET. BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA

SYDNĖJUS

PADĖKA
DIDŽ. GERB. TAUTIEČIAI,

Priimkite ir mano nuoširdžią 
padėką už Jūsų taip uolų prisidė
jimą darbais ir aukomis J.E. vysk. 
V. Brizgiui lankant Sydnėjų.

Kad ir norėdamas, neįstengiau 
čia suminėti visus tuos Jūsų uo
lumo darbus, o ypač taip daugelį 
vardų ir pavardžių, todėl tik mal
doje pavedu tai Visagaliui Vieš
pačiui ir Jo malonės atpildui.

Prašau taip pat atleisti, jei 
dėl paskubos ar neaprėpiamu 
darbo buvo nesklandumų, ar kas 
pasijuto aplenktas.

Dar kartą, kuo nuoširdžiausiai 
dėkodamas visiems, noriu taip pat 
pasveikinti Velykose, linkėdamas 
to paties šventiško pakilios dva
sios džiaugsmo, kuriuo spindėjote 
Verbų Sekmadienį. Tedžiugina sie
lą taurus Aleliuja!.

Kun. P. Butkui
Sydnėjaus Liet. Kapelionas

J.E. VYSK. V. BRIZGYS 
AUDIJENCIJOJ PAS 

SYDNĖJAUS BURMISTRĄ
Savo svečiavimosi Sydnėjuj me

tu J.E. vysk. V. Brizgys lankėsi 
pas vyr. Sydnėjaus burmistrą Jau
seną, kur kalbėjosi apie valandą 
laiko. Vyskupą nulydėjo ir audi- 
jencijoj dalyvavo kun. Gaidelis, 

aukštus Australijos valdžios ir 
bažnyčios pareigūnus. Pasiskundė 
buvusiais nesutarimais ir nuomo
nių skirtumais bendruomenės gy
venime, bet pareiškė viltį, jog Ga
nytojo patarimas “nesibarti, nesi
ginčyti, bet pasitarti” bus įgyven
dintas.

Kun. Gaidelis tarė atsisveikini
mo žodį ir įteikė dovanas Brisba
nas ir Newcastelio lietuvių vardu.

J.E. vysk. V. Brizgys daugiau 
valandos užtrukusio) atsisveikini
mo kalboj iškėlė garbingumą ir 
kilnumą mūsų tautos praeities, 
mūsų tautinių rūbų, tautodailės, 
tautosakos, giesmių savaimingu
mą, įsakmiai prašydamas visus 
Australijos lietuvius aktyviai da
lyvauti Bendruomenės veikloje, 
negailint kelių šilingų Australijos 
lietuvio (solidarumo) mokesčio. 
Jis pareiškė, kad ir pats moka 
tautinio solidarumo mokestį, nes 
kas jo nemoka, tai “tas yra toks 
pats lietuvis, kaip kad katalikas, 
neatlikinėjąs velykinės išpažin
ties”.

Jis paryškino reikalą būti akty
viai lojaliais šio krašto gyvento
jais, rūpintis šio krašto valdymo 
reikalais, unijomis, mokyklomis. 
Pilietybės pasas asmens nepakei- 
čiąs, jis tik duodąs teisę tvarkyti 
šį kraštą, kuriame mes gyvename.

Vyskupas pabrėžė, jog į Liet. 
Bendruomenę turi sutilpti visi lie
tuviškos kilmės asmenys, nežiū
rint religinių, profesinių ar idea- 
loginių įsitikinimų. Partijos, orga
nizacijos ir kitokie susibūrimai 
bendruomenės gyvenimui reikalin
gi ir reikšmingi, bet tik tol, kol 
jie dirba pozityvų liet, tautos vie
nijimo ir Liet, laisvinimo darbą.

Jo Ekscelencija baigė savo kal
bą žodžiais: “Tegul Dievąp jums 
suteikia ištvermės ir jus laimina, 
o aš atsiminsiu jus savo maldoje. 
Ačiū, Sudiev!” M.P.I. 
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ALB-nės Krašto Valdybos pirma
sis vicepirmininkas inž. I. Jonai
tis ir Katalikų Kult Draugijos 
pirm. A. Mauragis.

Vysk. V. Brizgys plačiai nušvie
tė burmistrui Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpį, išryškino bol
ševikų okupacijos metodus ir de
talizavo nūdienę Lietuvos būklę.

Atsisveikinant burmistras įtei
kė J.E. prisiminimui Sydnėjaus 
vaizdų albumą. M.P.I.

ALB-NĖS DEŠIMTMEČIO 
METRAŠČIO RED. KOLEGIJOS 

IR PLUNKSNOS KLUBO 
POSĖDŽIAI

Pranešama, kad š.m. balandžio 
4 d., šeštadienį, 3 vai. 30 min. p.p. 
Australijos Liet. Bendruomenės 
Metraščio Redakcinė Kolegija su
sirenka posėdžio p.p. Skorulių bu
te, 23 Virginius Str., Padstow, 
N.S.W.

Ten pat ir tą pačią dieną 5 vai. 
p.p. susirenka SydnėĮjaus Liet. 
Plunksnos Klubo nariai savajam 
posėdžiui, kur Leonardas Karve
lis skaitys diskusinę paskaitą 
“Laikraštinė Naujiena”.

Nurodytoji posėdžių vieta yra 
maždaug 8 min. kelio pėsčiomis iš 
Padstow geležinkelio stoties.

MPI

PONIŲ ARBATĖLĖ
Ė.m. balandžio 5 d. tuoj po lie

tuviškų pamaldų Camperdowne (2 
vai. p.p.) Sydnėjaus Moterų Soc. 
Globos Draugija Sydnėjaus Liet. 
Namuose, 18 Botany Rd., Redfer- 
ne, ruošia Ponių Arbatėlę.

Nuoširdžiai kviečiamos visos 
Sydnėjaus ir apylinkių ponios jo
je dalyvauti.

Smulkesnes informacijas apie 
pobūvį gali suteikti Draugijos val
dybos narės.

Mot. Soc. Globos D-jos 
Valdyba

PRANEŠIMAS
Pakartotinai pranešama, kad 

Sydnėjaus Sporto Klubo “Kovas” 
visuotinis metinis narių ir narių 
-rėmėjų susirinkimas įvyks š.m. 
balandžio 5 d. (sekmadienį) 3 v. 
p.p. Sydnėjaus Liet. Namuose 
Redferne.

Darbotvarkėje numatyta atas
kaitiniai pranešimai ir naujos val
dybos rinkimai.

Po susirinkimo bus bendros vai
šės.

Dalyvavimas būtinas.
Sp. Kl. “Kova*” Valdyba

STUDENTŲ DĖMESIUI!
Sydnėjaus Liet. Studentų Sąjun

gos visuotinis metinis susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 12 d. (sek
madienį) 7 v.v. Sydnėjaus Liet. 
Namuose Redferne.

Darbotvarkėje: ataskaitinis se
nosios valdybos pranešimas, nau
jos valdybos rinkimai ir sumany
mai.

Visi studentai kviečiami daly
vauti. Valdyba

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI 
nevedusiems ir šeimoms be vaikų. 
Kas pageidautų, galės gauti lie
tuviškos virtuvės maistą. Savinin
kai yra lietuviai.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis telef. LA 1148.
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